معهد واشنطن ينشر خريطة بشأن عمليات “حزب اهلل”

“كورونا” تسبب بأكبر اضطراب للتعليم بالتاريخ

المنامة  -بنا

أصـــدر معهد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق األدنى،
خريطة تفاعلية بشأن العمليات اإلرهابية التي قام
بها حزب هللا اللبناني اإلرهابي حول العالم ،سواء
من خـــال التمويل والتدريب أو التنفيذ المباشـــر،
ومـــن بينهـــا العمليـــات اإلرهابية التي قـــام بها هذا
الحزب اإلرهابي في مملكة البحرين ،حيث تشـــير
الخريطة التفاعلية إلى خطط التخريب واإلرهاب
الدولي التي يعمل الحزب بموجبها ،باعتباره ذراعا

 40مليون طفل في العالم لم يتمكنوا من االلتحاق برياض األطفال
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إرهابيا للنظام اإليراني.

()١٠

السنة Year: 12
العدد No:4313

األربعاء WED

 5أغسطس 5 Aug 2020
 15ذو الحجة 15 Dhul Hijjah 1441

 16صفحة  210 -فلوس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

بيـروت ..تنــزف

انــفــجــار بــمــخــزن لــســاح “حــــزب اهلل”

بيروت ـ وكاالت

ال إصابات
للبحرينيين...
و”الخارجية” تعلن
التضامن مع
الشعب اللبناني

أشـــارت معلومـــات أوليـــة لقناتـــي

“العربيـــة” و”الحـــدث” إلـــى أن
ّ
هـــز بيـــروت أمس
االنفجـــار الـــذي

وقـــع في مخزن لســـاح حزب هللا
بمرفأ بيروت.

ّ
ورجـــح المديـــر العام لألمـــن العام
اللبنانـــي عبـــاس إبراهيم أن يكون
ً
ناجمـــا عن مواد
االنفجـــار الضخم

“مصادرة وشديدة االنفجار”.

معربـــة عـــن خالـــص التعـــازي

والمواســـاة لـــذوي الضحايـــا وإلى
الحكومـــة اللبنانيـــة ،وتمنياتهـــا

للجرحى بالشـــفاء العاجل ،داعين

هللا تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه

العزيز من كل شر ومكروه.

وأفـــادت ســـفارة مملكـــة البحرين

لـــدى الجمهورية العربية الســـورية
بأنـــه تـــم التأكـــد مـــن ســـامة كل

اللبناني الحكومة إلعالن الطوارئ

البحرينييـــن الكـــرام الموجوديـــن

وســـقط عشـــرات القتلـــى وآالف

في بيروت.

ّ
ووجـــه رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي

البحرينية عن بالغ األسى واألسف

دعـــوة لتقديـــم مســـاعدة دوليـــة

وأكـــدت الـــوزارة تضامـــن مملكـــة

التعليمات الصادرة من الســـلطات

الشـــقيق في هذا المصـــاب الجلل،

()١٠

الجرحى ،بينها حاالت خطرة.

حســـان ديـــاب ،مســـاء الثالثـــاء،
للبنـــان بعـــد االنفجـــار الضخـــم.

بينما دعـــا مجلس الدفـــاع األعلى

وأعربـــت

وزارة

الخارجيـــة

لالنفجار المروع.

البحريـــن مـــع الشـــعب اللبنانـــي

رفع االحتياجات الخدمية للدير
وسماهيج لوزير األشغال

في الجمهورية اللبنانية الشـــقيقة،
واالطمئنـــان عليهـــم بعـــد االنفجار

المروع.

وأكـــدت الســـفارة ضـــرورة اتبـــاع

اللبنانيـــة المختصـــة واالبتعاد عن
أماكن االنفجار.

لبنانبة مصابة تتلقى مساعدة خارج المستشفى بعد انفجار أمس (أ ف ب)

أغلب الممسوسين نساء والسبب ضعف الوازع

“^” تفتح ملف الرقية الشرعية ...مهنة تفتقر للتقنين

طهران ـ وكاالت

إبراهيم النهام

أفـــادت قناة إيران إنترناشـــيونال
عربـــي علـــى “تويتـــر” نقـــاً عـــن

تتن ــاول “الب ــاد” ف ــي مل ــف خ ــاص موضوع
الرقي ــة الش ــرعية ،المهن ــة الت ــي تفتق ــر إل ــى

مسؤول في هيئة اإلطفاء باندالع

تش ــريع يح ــدد له ــا الضواب ــط المناس ــبة من

حريق هائل فـــي محطة للكهرباء

الناحي ــة الش ــرعية والقانوني ــة بم ــا يحف ــظ

في سمنان في شمال إيران ،فيما
ً
حريقا
ذكر التلفزيون اإليراني أن

حقوق الجميع.

الش ــيخ محمد بوقيس األش ــهر في مواجهة

سيدعلي المحافظة

اندلـــع فـــي منطقـــة صناعية قرب

الجان والمردة الذين يتغلغلون في األجساد

عبـــر النائب هشـــام العشـــيري والبلدي فاضـــل العود عن أملهمـــا في أن تترجم
زيـــارة وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف
لمنطقتـــي الديـــر وســـماهيج إلـــى مشـــاريع ملموســـة تحســـن من واقـــع البنية

التحتية للمنطقة .جاء ذلك في زيارة لوزير األشغال لسادسة المحرق بمكتب

العشيري ،بناء على التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة ،التي صدرت في جلســـة مجلس الوزراء
برئاســـة ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ لتلبيـــة احتياجات

المنطقة الخدمية ،إذ تم رفع مجموعة من االحتياجات الملحة.
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العاصمـــة طهـــران أمـــس الثالثاء،

البش ــرية ب ــا اس ــتئذان أو س ــؤال ،يق ــول ل ـ ـ

في أحدث فصول سلسلة حرائق

“البالد” إن المس يصيب النس ــاء بنسبة أكبر
من الرجال ،مرجعا السبب إلى ضعف الوازع
القط ــان ف ــي خطب ــة س ــابقة ل ــه أن الرقي ــة

الش ــرعية وجود المس الش ــيطاني ،وأما من

ناج ــح ومُ فيد ف ــي كل األم ــراض ،خصوصا:

الشيخ عبداللطيف المحمود ،التوني ،مضيفا

الش ــرعية بالق ــراءة عل ــى المري ــض طري ــق

ينك ــر ذل ــك فه ــم م ــن العقالنيي ــن” .ويواف ــق

السحر ،والمس بالجن ،والعين (الحسد).

“الذي عرفناه من األولين من الصالحين أنهم
رق ــوا ول ــم يطلب ــوا أجـ ـرًا” ،مؤكـ ـ ًدا أن “الذين

الش ــرعية ه ــي ح ــق ،بقول ــه “ورد باألدل ــة

وانفجـــارات وقـــع بعضهـــا فـــي

الرقية تحولت لمهنة دنيوية لالسترزاق (أرشيفية)

الدين ــي ل ــدى بعضه ــن .ويرى الش ــيخ عدنان

ويؤك ــد الش ــيخ فري ــد التون ــي أن الرقي ــة

يمتهن ــون الرقي ــة يغل ــب عليه ــم ح ــب الدنيا

تمكين دخول مشاريع البحرينيات األسواق العالمية
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

مناطق حساسة بالبالد.

وطل ــب األجرة ،ولذلك ال تنفع كثيرًا رقاهم”.

وكان تقدم النائب السابق محمد بوقيس قد
تق ــدم باقتراح برغبة بش ــأن وض ــع الحكومة
ً
ورخصا للعاملين
ً
وشروطا تنظيمية
ضوابط

في مجال الرقية الشرعية ،لكن المقترح ظل
حبيس أدراج البرلمان.

( ٠٤و)٠٥

علوي الموسوي

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ووزارة

مركـــز “صـــادرات البحريـــن” عـــن تعاونهمـــا

علـــى التصديـــر ،وتعزيز من مشـــاركتها في

الـــوزارة والمجلـــس األعلـــى للمـــرأة ،قائـــا:

هي مش ــاريع مدعوم ــة من الدولة؛ لتوفير س ــكن

نحو العالمية ،وســـتوفر هذه الشراكة الثقة

تكلف ــة األرض س ــواء كانت حكومي ــة أو معتمدة

الجديـــد فـــي مجـــال تنميـــة وتكثيـــف

الصادرات البحرينية وتســـهيل الدخول في

األســـواق العالمية؛ بهدف دعم المشروعات
المملوكـــة من جانـــب المـــرأة البحرينية من

إنتاج  4222من “األوركيد”

03

» »قال وزير األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني
عصام خلف إن مختبر الزراعة
النسيجية بشؤون الزراعة
استطاع أن ينتج في العام
الماضي  4222من زهور األوركيد
بمختلف األحجام.

التجارة الدوليـــة ،ورفع تنافســـيتها إقليميا
وعالميا.

وأشـــاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة،

ورئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة

“البنوك المفتوحة” تغير القواعد
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» »أشار مصرفيون بحرينيون
إلى أن اتساع تطبيق “البنوك
المفتوحة” في البحرين ستغير
قواعد اللعبة في القطاع
المصرفي ،مؤكدين أن الخيار
الوحيد أمام البنوك للبقاء هو
التحول للخدمات الرقمية.

الذي تـــم التوقيع على اتفاقيته مؤخرا بين

أعلن ــت وزارة اإلس ــكان أن المش ــاريع اإلس ــكانية

“تتمتـــع المـــرأة البحرينيـــة برؤيـــة تتطلـــع

مالئ ــم ل ــذوي الدخ ــل المح ــدود ال يتم احتس ــاب

وتخلق منافـــذ جديدة للفـــرص التصديرية

على الدفان أو اس ــتمالكا وكذل ــك البنية التحتية

للمرأة البحرينية.

الحوثي يحتجز  80مدنيا
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» »تحتجز ميليشيات الحوثي
نحو  80مدني ًا بينهم مسنون
في مديرية الدريهمي جنوب
محافظة الحديدة ،الستخدامهم
دروع ًا بشرية في منازلهم التي
حولتها الميليشيات ثكنات
عسكرية وحفرت فيها خنادق.

()٠٢

هل تتأثر البحرينيات ”بالفاشينستات“؟

15

فـــي المنطقـــة الصناعيـــة بحـــي
جاجـــرود بمنطقـــة برديـــس  ...ال
يوجـــد قتلـــى أو جرحـــى ...رجال
اإلطفـــاء يكافحـــون الحتـــواء
الحريق”.
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الرئيس ــة وأج ــزاء م ــن البني ــة التحتي ــة الثانوية،

خـــال تقديـــم التســـهيالت واالستشـــارات؛

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة مـــن خالل

وقـــال التلفزيـــون“ :الحريق اندلع

الحكومة تتكفل بـ  % 60من كلفة الوحدة

والمتوسطة ،زايد الزياني ،بالتعاون الجديد

لتطويـــر منتجاتهـــا وخدماتهـــا وتشـــجيعها

النيران الغامضة
تضرب إيران
مجدداً

» »انتشرت مؤخرا ظاهرة
“الفاشينستات” أو مشاهير
العالم االفتراضي ،فهل تتأثر
البحرينيات بما يطرح بهن وهل
يصل األمر إلى التقليد األعمى
من قبل المراهقات األكثر تأثرا
من غيرهم بما يرونه؟

فتتكفل الدولة بدعم ما يتجاوز  % 60من تكلفة

الوحدة .وأفادت الوزارة بأن المشاريع اإلسكانية
تعتم ــد عل ــى عنصرين أساس ــيين أولهم ــا األرض
وتك ــون إم ــا أراض حكومية مخصصة للمش ــاريع

أراض خاصة .أما العنصر
اإلسكانية أو باستمالك ٍ
()06
اآلخر ،فهو الميزانية.

جوائز مالية لجماهير دوري ناصر بن حمد
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» »وجه رئيس مجلس إدارة االتحاد
البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن
خليفة آل خليفة ،إلى تخصيص جوائز
مالية تحفيزية لجماهير دوري ناصر
بن حمد الممتاز للموسم الرياضي
الجاري  ،2020 - 2019المقرر استئنافه
يوم  7أغسطس الجاري.
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تمكين دخول مشاريع البحرينيات األسواق العالمية الجديدة
إيــــجــــاد الـــمـــزيـــد مــــن الــــفــــرص االقــــتــــصــــاديــــة لـــصـــاحـــبـــات األعــــمــــال

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

أعلــن المجلــس األعلــى للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة والســياحة من خالل مركز “صــادرات البحرين” عن تعاونهما

أكثـــر من  ٪ 25مـــن مصدرينا الولوج إلى

المملوكة من جانب المرأة البحرينية وذلك من خالل تقديم التســهيالت واالستشــارات؛ لتطوير منتجاتها وخدماتها

المصدريـــن قامـــوا بالتصديـــر ألول مـــرة،

الجديد في مجال تنمية وتكثيف الصادرات البحرينية وتسهيل الدخول في األسواق العالمية؛ بهدف دعم المشروعات

أســـواق جديـــدة ،وأكثـــر مـــن  ٪ 30مـــن

بينمـــا قام أكثـــر من  ٪ 15منهـــم بتصدير

وتشجيعها على التصدير ،وتعزيز من مشاركتها في التجارة الدولية ،ورفع تنافسيتها إقليميا وعالميا.

الخدمات “.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة،

األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة،

وأضافت األنصـــاري أن هذا التعاون يأتي

والمتوســـطة ،زايـــد الزيانـــي ،بالتعـــاون

حمـــات بـــارزة علـــى مســـتوى الدولـــة؛

بهـــا مع مختلـــف الجهات المعنيـــة بتطوير

مؤخـــرا بيـــن الـــوزارة والمجلـــس األعلـــى

منظومة دعم االقتصاد الوطني ،خصوصا

توفير كافة أشكال الدعم العيني والمادي،

برؤيـــة تتطلـــع نحـــو العالميـــة ،وســـتوفر

أطلـــق المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برامـــج

“ريـــادات”،

االقتصاديـــة

وخدماتهـــن وفقـــا لمعاييـــر التنافســـية

للفرص التصديرية للمرأة البحرينية .ومن

واختصاصاتـــه تضمـــن تنافســـية المـــرأة

والتدريبيـــة والفنيـــة مثل مركـــز “ريادات”

وصولها وتصريفها في األســـواق العالمية،

يمكن للشـــركات المملوكة للنســـاء توسيع

األميـــن العام للمجلـــس األعلى للمرأة هالة

توقيت مهم للغايـــة في ظل تأثير جائحة

المزيد من الفـــرص االقتصادية لصاحبات

واالســـتفادة من الفـــرص العالمية .إن رفع

والتجارة والسياحة و”صادرات البحرين”

فـــي ذلـــك المشـــروعات التي تقـــوم عليها

الشركاء المحليين والدوليين لرفع ميزان

و”صـــادرات البحرين” هي مبـــادرة وطنية

“مشـــاركة المـــرأة مـــن أداء دورهـــا فـــي

وأضافـــت أن المجلـــس ســـيقوم من خالل

خصوصـــا وأن للمـــرأة البحرينيـــة نصيـــب

المملكـــة إلـــى األمـــام مـــن خـــال توحيـــد

التنمية الشاملة” ،وتنفيذا للخطة الوطنية

المتعـــددة ،بتوجيه المســـتفيدات لبرنامج

 % 42مـــن الســـجالت التجاريـــة الفرديـــة

للمرأة “.

تنفيـــذ برامجهـــا ومبادراتهـــا المخصصـــة؛

كال مـــن فريق المجلـــس وفريق “صادرات

 ،2020كمـــا تمتلـــك مـــا نســـبته  % 48من

مســـاهماتها االقتصاديـــة ضمـــن مســـارات

رائـــدات وصاحبـــات األعمـــال البحرينيات

تنفذ بســـهولة ويســـر على منصـــة األعمال

وأضاف“ :لقـــد تم تصميم حلولنـــا العملية

ورئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة

وأضـــاف“ :لقد قـــاد المجلس األعلى للمرأة

فـــي ســـياق شـــراكات المجلس التـــي يعتز

الجديـــد الـــذي تـــم التوقيع علـــى اتفاقيته

لضمـــان تواجـــد المـــرأة كعنصـــر فاعل في

منظومـــة العمـــل االقتصـــادي مـــن خـــال

للمـــرأة ،قائـــا“ :تتمتـــع المـــرأة البحرينيـــة

فـــي خضـــم هـــذا الوقـــت العصيـــب ،فقـــد

كخدمـــات التمويل الميســـر مثـــل محفظة

هذه الشـــراكة الثقة وتخلق منافذ جديدة

ومبادرات متخصصة تتماشـــى مع رؤيته

بخدماتهـــا

واالستشـــارية

والجـــودة العالميـــة ،وبمـــا يعـــزز من فرص

خالل االســـتفادة من “صادرات البحرين”،

واســـتدامة عطائهـــا”  .مـــن جانبهـــا ،قالـــت

ليأتي هذا البرنامج بإضافته الجديدة في

منوهة بأن هذا التعاون سيؤدي إلى إيجاد

أعمالهـــا التجاريـــة فـــي أســـواق جديـــدة،

األنصـــاري إن التعاون مـــع وزارة الصناعة

“كوفيد ”-19على قطـــاع األعمال ككل بما

األعمـــال ،والعمـــل مـــع شـــبكة أوســـع مـــن

تنافســـية المرأة في صميم كل مســـاعينا،

يأتي في إطار اختصـــاص المجلس بدعم

المرأة.

التجـــارة الخارجية من خـــال صادراتهن،

بارزة ســـتدفع بـــدور المـــرأة المصدرة في

الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج

منصـــة “مستشـــارك عـــن بعـــد” بخدماتـــه

كبير في ســـوق العمل الحـــر ،حيث تمتلك

جهودهـــا ومواردهـــا مـــع المجلـــس األعلى

لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة عبـــر مواصلة

“صادرات البحريـــن” ،معربة عن ثقتها بأن

النشـــطة للبحرينييـــن في الربـــع األول من

وأعـــرب الوزير عـــن امتنانـــه للجهود التي

لرفع تنافســـية المـــرأة البحرينيـــة وتنويع

البحريـــن” ســـيعمالن معـــا علـــى تزويـــد

الســـجالت االفتراضية التي تســـتطيع أن

قرينة عاهل البالد صاحبة الســـمو الملكي

التنمية الوطنية.

بالدعم واإلرشاد الالزم لتطوير منتجاتهن

االفتراضية لكل دول العالم.

يبذلهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة

والحاضنـــات
اإلداريـــة

المتنوعـــة؛ لخلـــق إطـــار عمـــل ناجـــح
للتصديـــر لجميـــع شـــركات البحرينيـــة

زايد الزياني

المصدرة ،وألجل إنشـــاء ســـوق مثالية بال
ً
حلول
حـــدود ،قدمت (صـــادرات البحرين)

هالة األنصاري

إلى ذلك ،قال الرئيس التنفيذي لصادرات

مخصصـــة مثـــل توفيـــر حلـــول التجـــارة

اإللكترونيـــة ،وحلول ائتمانيـــات التصدير

البحرين ناصر قائدي “لقد قامت صادرات

لتقديم شـــروط ائتمانية تنافسية ،إضافة

تزيد عن  32مليون دوالر خالل  18شـــهرًا
ً
سوقا حول
منذ إنشـــائها واســـتهدفت 32

تيســـير التصديـــر ،ودعـــم عمليـــة الشـــحن

واللوجســـتيات ،ودعم معلومات األسواق

والجـــدد بما فـــي ذلك الشـــركات المملوكة

ذات الصلـــة باألســـواق األخـــرى ،إضافـــة

المصدريـــن ،وقد امتد دعمنا عبر قطاعات

ذلك ال يتم توفير حلول وأدوات (صادرات

البحرين بتســـهيل عمليـــات تصدير بقيمة

العالـــم .لقـــد دعمنـــا المصدريـــن الحالييـــن

إلـــى توفيـــر روابـــط دوليـــة عبـــر منصـــة

الذكيـــة للوصول الســـريع إلـــى المعلومات

للمـــرأة ،والتـــي مثلت  ٪ 20مـــن مجموع

للكثيـــر من الحلـــول األخرى .عـــاوة على

اقتصاديـــة متعـــددة لتصديـــر مختلـــف

البحريـــن) للمشـــاريع المصـــدرة الحاليـــة
فحســـب ،ولكنهـــا تدعـــم ً
أيضـــا المشـــاريع

المنتجـــات والخدمات .ولعبـــت “صادرات
البحريـــن” دورا مهمـــا فـــي نقـــل المنتجات

في البحرين لبـــدء رحلة التصدير ونموها

جديـــدة ووضعهـــا على الخارطـــة العالمية

تقوم الشـــركات البحرينية بتـــرك بصماتها

والخدمات المحلية البحرينية إلى أسواق
كمنافســـين مســـتقبليين مـــع العالمـــات

التجاريـــة العالمية األخرى .وقد اســـتطاع

الدولـــي فـــي أســـواق أكبـــر؛ ألننـــا نريد أن

علـــى الصعيـــد العالمـــي ،وأن يتـــم تقديـــر

بإمكاناتها التصديرية “.

شقيقتان تبدعـان في مشروعـات الطاقـة المتجـددة
دور فاعــل لـمـركــز “الموهـوبيــن” في صـقــل مهاراتـهمــا

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

الطالبتان الشـــقيقتان كوثـــر ومريم جميل

األنشـــطة والورش اإلثرائيـــة التي كان لها

لمركـــز رعاية الطلبـــة الموهوبين ،وحققت

خـــال ما يوفره من برامـــج إثرائية عالية

إبراهيم من مدرسة النور الثانوية للبنات،

الدور الفاعل في صقل مهاراتهما.

أعلى المراكز في تحدي ،best story line

الجودة بإشراف نخبة من الخبراء.

جمعهمـــا الشـــغف واإلبـــداع والموهبـــة

وقالت مريم جميل إن مشـــاركاتها عديدة

كما شاركت في فعالية المسيرة الخضراء

ومـــن جانبها ،قالت شـــقيقتها كوثر جميل

المتفـــردة فـــي مجـــال البحـــوث العلميـــة

فـــي مجـــال البحـــوث العلميـــة والبيئيـــة

تحـــت شعار”اكتشـــف بيئتـــك” ،باإلضافـــة

إنهـــا حققت إنجازات عديـــدة منذ دخولها

والمشـــروعات الهادفـــة إلى حمايـــة البيئة

علـــى الصعيـــد المحلـــي والخارجي ،حيث

إلى تأهلها للمشـــاركة في مسابقة “جيبك”

المرحلـــة اإلعداديـــة ،حيـــث شـــاركت في

واســـتثمار مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة،

شـــاركت في برنامج النـــور اإلبداعي الذي

للبحـــث البيئـــي ،ومســـابقة المخلفـــات

ملتقـــى البحـــث العلمـــي الســـادس للطلبة

حيث اكتشـــفتا هـــذا الميـــول في حصص

شـــمل العديـــد مـــن الـــورش الهادفـــة إلـــى

اإللكترونيـــة التابعـــة إلحـــدى شـــركات

المتفوقيـــن والموهوبيـــن ،وواصلت رحلة

اإلبـــداع بالمدرســـة ،ومـــن ثـــم احتضنهمـــا

إعداد طلبة ملمين بأســـس البحث العلمي

االتصاالت.

البحـــوث العلميـــة بتشـــجيع مـــن عائلتهـــا

مركـــز رعايـــة الطلبـــة الموهوبيـــن بـــوزارة

وتصميـــم التجـــارب العلميـــة باســـتخدام
ً
وأيضا شـــاركت
المختبـــرات اإلفتراضيـــة،

وقالـــت مريـــم إن مركـــز رعايـــة الطلبـــة

ومعلماتهـــا فـــي المرحلـــة الثانويـــة ،مـــن

الموهوبيـــن قـــد حقـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي

خالل المشـــاركة فـــي معـــارض البتكارات

للعلوم والبيئة ،والذي قدم لهما العديد من

في البرنامـــج الربيعي  Steam kartالتابع

مســـتواها وقدراتها في مجال إبداعها من

العلـــوم بالمدرســـة وخارجها ،والمشـــاركة

التربيـــة والتعليـــم ،ضمـــن برنامـــج جلوب

كوثر ومريم جميل إبراهيم

في مســـابقة علماء المستقبل لعام ،2019

وهو آمن وصديق للبيئة.

إضافة إلـــى العديد من البرامـــج اإلثرائية

وقالـــت كوثـــر أن برامج مركـــز الموهوبين

بمركز رعاية الطلبة الموهوبين.
وعن أبـــرز مشـــروعاتها ،قالـــت إنها عملت
على تصميم وإنتاج مجســـم لمنزل أخضر
مســـتدام يســـتخدم الطاقـــات المتجـــددة،

في المجال العلمي ســـاعدتها على تحديد
تخصصهـــا الجامعـــي الـــذي ترغـــب فـــي
دراســـته وهو هندســـة الطاقات المتجددة
والمستدامة.

وجها لوجه مع الجمهور في “ترابط ”2
المسؤولون
ً
المنامة  -بنا

أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن فتح باب التسجيل للجمهور للمشاركة في النسخة الثانية
ً
اتســاقا مع
مــن البرنامــج التفاعلــي “ترابــط  ،”2من خالل زيارة موقع المعهد ( ،)bipd.orgالذي يأتي
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا” ،إذ سينطلق البرنامج في
التاســع من أغســطس الجاري ،ويشــمل حوارات مباشــرة بين نخبة من المســؤولين والجمهور ،عبر
تقنيــة االتصــال عــن ُبعــد ،للحديث عن أهم المنجــزات والمبادرات الحكومية إلى جانب اإلســهامات

واإلجراءات التي تم اتخاذها لدعم الخطة الوطنية للتصدي ألزمة (كوفيد .)19

بن دينة أول ضيوف
البرنامج وختامها
مسك مع الزايد

وصرحت المدير التنفيـــذي للمعهد إيمان جناحي

ً
وانطالقا من حرص
السياســـية بمختلف أشكالها،

البرنامـــج فـــي نســـخته األولـــى ،واشـــتمل علـــى

مختلـــف مؤسســـات الدولة ،من أجـــل رفع الوعي

والقـــرارات المعـــززة ألهـــداف المشـــروع التنموي

المعهـــد على تعزيز مبدأ الشـــراكة المؤسســـية مع

إلـــى جانب تســـليط الضوء على أهم التشـــريعات

السياســـي ضمن خطـــة العمل الطموحـــة التي تم

الشـــامل لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

وأكـــدت جناحـــي أن (ترابـــط  )2يهـــدف إلـــى فتح

المبـــادرات التنمويـــة في شـــتى المجـــاالت والتي

لقاءات مثمرة بين السادة المحافظين والجمهور،
الـــذي يأتي تجســـي ًدا ألهـــداف إنشـــاء المعهد في

إقرارها من مجلس األمناء.

أجـــل تعزيز تنمية الوعي بالمشـــاركة فـــي الحياة

نافـــذة لمختلـــف المســـؤولين مـــن أجـــل تعزيـــز

عقد الندوات واللقاءات لجميع فئات الشـــعب من

التنفيـــذي لهيئة جودة التعليـــم والتدريب جواهر
المضحكي ضيف اللقـــاء الثانية ،أما ضيف اللقاء
الثالث فســـيكون الرئيس التنفيـــذي لهيئة تنظيم

سوق العمل أسامة العبسي .وأضافت جناحي أن
الرئيـــس التنفيـــذي لمركز االتصـــال الوطني أحمد

مبـــدأ التواصل المؤسســـي مع المواطنيـــن وإبراز
إنجـــازات مؤسســـاتهم والـــدور الـــذي تقـــوم بـــه،

أن (ترابـــط  )2يأتـــي بعـــد النجـــاح الـــذي حققـــه

للبيئـــة ،محمـــد بـــن دينـــه ،فيمـــا ســـتكون الرئيس

المناعي ،سيكون ضيف اللقاء الرابع ،فيما سيحل
وكيـــل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي

للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد  )19وليد المانع،
ً
ضيفـــا فـــي اللقـــاء الخامس ،أمـــا اللقاء الســـادس
اإلجراءات ،وتعزيز واستمرارية الحوار واالتصال

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،إضافـــة إلـــى اســـتعراض

والتواصل المؤسسي بين الحكومة والمواطنين.

تســـاهم في االرتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل

لقائـــه األول الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس األعلى

وأشـــارت جناحـــي أن البرنامج سيســـتضيف في

فســـيكون مع الرئيس التنفيـــذي لهيئة المعلومات

والحكومـــة اإللكترونية محمد القائد ،وســـيختتم
البرنامـــج بلقـــاء رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنية

أحمد الزايد.

local@albiladpress.com
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عب ــروا ع ــن ش ــكرهم لس ــمو رئي ــس ال ــوزراء عل ــى التوجيه ــات الكريم ــة

جميل حميدان

كيف وفرت البحرين منظومة حماية اجتماعية
احتياجا؟
متكاملة للمواطنين األكثر
ً
Û Ûخطــت مملكــة البحريــن خطــوات حثيثــة ومدروســة ،نحــو توفيــر
منظومــة حمايــة اجتماعيــة متكاملــة كفلتهــا وأقرتهــا للمواطنيــن
احتياجــا ،لتضمــن
ً
البحرينييــن ،وعلــى األخــص مــن الفئــات األكثــر
فاضل العود

عصام خلف

لهــم حيــاة كريمــة ،وذلك منــذ العــام  1972حينما تم إقرار مســاعدة

من اللقاء

الضمان االجتماعي لهذه الفئات ،تلتها مساعدات أخرى من عالوات

سيدعلي المحافظة

وبــدالت ودعــم مادي مباشــر وغير مباشــر ،واســتمرت حتــى اليوم،
حيث يتم تطويرها وتحديثها وفقً ا للمستجدات االقتصادية.

عبر النائب هشام العشيري والبلدي فاضل العود عن أملهما في أن تترجم زيارة

Û Ûوال شــك أن كل مــا تم إقــراره من مســاعدات اجتماعية ودعم مالي

وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلــف لمنطقتي

للمواطنيــن مــن مختلــف الفئــات المحتاجــة ،جــاء تأكيــدً ا على روح

الدير وسماهيج إلى مشاريع ملموسة تحسن من واقع البنية التحتية للمنطقة.
جـــاء ذلك خالل زيارة لوزير األشـــغال

والتي كان لها انعكاسات إيجابية لدى

لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن

تطوير الواقع الخدمي في المنطقة.

والبلديـــات بحضـــور وكيـــل الـــوزارة
أحمـــد آل خليفـــة لسادســـة المحـــرق
بمكتـــب النائـــب العشـــيري ،بنـــاء على

التوجيهـــات الكريمـــة الصـــادرة عـــن

رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة،
وصـــدرت في جلســـة مجلـــس الوزراء
التـــي عقـــدت مؤخـــرا برئاســـة ولـــي

العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

التكافــل االجتماعــي التــي يتحلــى بهــا المجتمــع البحرينــي ،ومــن
منطلــق إيمــان صــادق لــدى قــادة البحريــن الكــرام بأهميــة ضمــان

األهالي ،لما تمثله من بداية مهمة نحو

المســتوى المعيشــي الالئــق للمواطــن البحرينــي ،حيــث بــرز هــذا
اإليمــان الصــادق والمتوارث جليًّ ا خالل المســيرة التنموية الشــاملة

وأشـــار البلـــدي فاضـــل العـــود إلـــى أنه

لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،تلك

وخـــال اللقـــاء بمكتـــب النائب هشـــام

التحتيـــة مـــن حيـــث إنشـــاء وتعديـــل

االحتياجـــات الملحـــة ،واالطـــاع على

والصرف الصحي ،وإنشـــاء واستغالل

البنية التحتية للمنطقة.

وذكـــر أنـــه رفع خـــال اللقـــاء  16طلبا

العشـــيري تـــم رفـــع مجموعـــة مـــن

الطرقـــات ،وتطويـــر شـــبكات الميـــاه

خطط الـــوزارة للفتـــرة المقبلة لتطوير

المرافق العامة كالحدائق.

ولفـــت العـــود إلى أن الدير وســـماهيج

شـــملت تطويـــر مرفـــأ ريّا ،واســـتكمال

بحاجـــة ماســـة إلـــى تهيئـــة البنيـــة

تبليـــط مجمعي  231فـــي الدير و236

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد

المســيرة التــي القــت كل الدعــم والمســاندة والمتابعــة الحثيثة في

في ســـماهيج ،وإنشـــاء مواقـــف عامة

التنفيذ من قبل رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة

مطلـــة علـــى طريـــق  3604فـــي مجمع

بــن ســلمان آل خليفة ،وولي العهد نائــب القائد األعلى ،النائب األول

 ،236وتبليـــط طـــرق وممـــرات مجمـــع

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

 232فـــي الديـــر ،واســـتمالك عقـــارات

آل خليفة.

لتحويلهـــا إلـــى مواقـــف ســـيارات،

Û Ûورغــم مــا تحقق علــى صعيد توفيــر منظومــة الحمايــة االجتماعية

وتباحـــث مســـتجدات إنشـــاء شـــبكة

الشــاملة ،إال أن هنــاك بعــض التســاؤالت التــي تتبــادر إلــى األذهــان

الصـــرف الصحـــي بمجمـــع  234فـــي

بيــن وقــت وآخــر ،فهــل وقــف الباحثــون والناشــطون االجتماعيون

ســـماهيج ،وتنفيـــذ مشـــروع مواقـــف

علــى الجوانــب واألبعــاد المترابطــة والمتكاملــة لهــذه المنظومة من

الســـيارات  3643مجمـــع  236فـــي

آل خليفـــة ؛ لتلبية احتياجات المنطقة

سماهيج ،وغيرها.

من جهته ،عبر النائب هشـــام العشيري

مخرجـــات هـــذا اللقـــاء إلـــى مشـــاريع

الكريمة والتي تمخض عنها زيارة وزير

بنحـــو إيجابي على األهالـــي ومرتادي

أخـــرى لوزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر،

مشاريع التطوير لدى الوزارة.

الخدمية.

الحماية ،بمضامينها وأبعادها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية؟
وهــل توافــرت لهم التغطيــة اإلعالمية المناســبة ،والتوعية المعمقة

وعبـــر العـــود عـــن أملـــه بـــأن تترجـــم

عـــن شـــكره وتقديـــره للتوجيهـــات

ملموسة على أرض الواقع ،بما ينعكس

األشـــغال والبلديات ،وســـتعقبها زيارة

المنطقـــة ،ويضـــع المنطقـــة على ســـكة

التــي يمكــن أن تجعلهــا راســخة وواضحــة فــي وعــي المواطنيــن؟
فكيــف بنــا نجد مواطن لديــه حاجة معينة تندرج في إطار الحقوق
والمزايــا المعتمــدة ،ويتجه ألهل الخير للحصول عليها ،في حين أن
الدولة كفلت له المساعدة الالئقة التي تجنبه حاجة السؤال؟
» »(المقال كامال على الموقع اإللكتروني)
» »وزير العمل والتنمية االجتماعية

“المساكن المشتركة” ترصد  49مخالفة في المحرق

إعــــــادة الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي لـــمـــنـــازل صــحــحــت أوضــاعــهــا
حملة في “الشمالية” لتطهير المجمعات التجارية
المنامة  -وزارة الداخلية

أشـــاد محافظ الشـــمالية علي العصفور بالجهود التي يبذلها فريق البحرين
الوطنـــي بقيـــادة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في االلتزام
بمسؤولية في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

جـــاء ذلك خـــال متابعـــة المحافظ حملة التطهيـــر التي نفذتهـــا المحافظة

تضامنـــا مع الجهود الوطنية في التصدي للجائحة ،بحضور نائب المحافظ

العميد خالد الدوسري ،وبالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني ومديرية
المحرق  -محافظة المحرق

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن هندي

أن إجـــازة عيـــد األضحـــى المبـــارك لـــم

توقـــف المحافظـــة عـــن أداء مهامها تجاه

المواطنين والمقيمين على حد سواء ،من
خالل رصـــد المخالفـــات المتعلقـــة بالبيئة

الصحيـــة المناســـبة للعمالـــة اآلســـيوية
مـــن فئـــة العـــزاب ،مشـــيرا إلـــى أن اللجنة

اســـتمرت فـــي عملهـــا المتمثـــل برصـــد

مقـــار ســـكن العمالـــة الوافـــدة والتأكد من

شـــرطة المحافظة الشـــمالية وشـــركة المناعي للتجارة (ريدماك) ،ومشاركة

مطابقتهـــا لكافـــة االشـــتراطات الصحيـــة،

التيـــار الكهربائـــي لعـــدد من المنـــازل التي

عكفـــت اللجنـــة علـــى إعـــداد ملـــف كامـــل

عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين.

مـــن جانبـــه ،أكـــد نائـــب محافـــظ المحرق

من خـــال التمديدات الكهربائية والتباعد

بتوزيع األغذيـــة واالحتياجات الضرورية

مناطق المحافظة ،فقد أشـــاد المحافظ بالجهود التي بذلها المتطوعون من

المشتركة التي تضم في عضويتها ممثلي

رصـــد ( )49مخالفة جديـــدة في فترة عيد

إضافة إلى األمن والسالمة.

عبـــدهللا الجيـــران أن لجنـــة المســـاكن
عـــن المحافظـــة وعـــدد مـــن الجهـــات ذات

العالقة منها وزارة الصحة وهيئة الكهرباء
والماء وبلديـــة المحرق والمجلس البلدي،

إضافة إلى إدارات وأقسام وزارة الداخلية
قد قامت بـ ( )294زيارة أعادت من خاللها

قامـــت بتصحيـــح أوضـــاع الســـاكنين بهـــا

االجتماعـــي عبـــر تقليـــص األعـــداد ،إذ تم

األضحى المبارك.

حـــول مقـــار تواجـــد تلـــك العمالـــة وقامت

أبناء البحرين في خدمة الوطن والمجتمع.

اإلنســـانية ضمن مبادرة (فينـــا خير) ،التي

وبيـــن أن الحملـــة تهـــدف إلى تعزيز الوعـــي بأهمية االســـتمرار في عمليات
َّ
ً
التطهيـــر؛ للحد من تفشـــي الجائحة وفقا لإلجـــراءات االحترازية والتدابير

أطلقهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل

يذكـــر أن لجنة المســـاكن المشـــتركة يأتي
وبتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريق أول

الكهربائيـــة وعـــدد الســـاكنين بـــكل منـــزل

الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،إذ

أبنـــاء المحافظة الشـــمالية أثناء مشـــاركتهم في الحملـــة ،مثنيا على عطاء

بالتعـــاون مع المؤسســـة الملكيـــة لألعمال

خليفـــة ،إضافة إلى عملها الذي يقوم على

تشـــكيلها تزامنـــا مـــع جائحـــة كرورنـــا

وخـــال الحملـــة التي شـــملت عددا مـــن المجمعـــات التجارية فـــي مختلف

الوقائية ،شـــاكرا مشـــاركة وتعـــاون الجميع في إنجاح مثل هـــذه الفعاليات

معاينـــة المســـتوى الصحـــي والتوصيالت

التي تعكس التالحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.

على حده.

إنتاج  4222من “األوركيد” بمختبر الزراعة النسيجية
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســـتطاعت وزارة األشـــغال وشـــؤون
البلديـــات والتخطيـــط العمراني ممثلة

في وكالة الزراعـــة والثروة البحرية أن
ُتحقـــق نجاحـــا على صعيـــد تعاونها مع

تدر عوائد مجزية
على أصحاب المشاتل
والمزارعين البحرينيين

فريـــق عمـــل تايوانـــي في إنتـــاج زهور
األوركيـــد محليـــا مـــن بدايـــة مراحلـــه

عمـــل تايوانـــي يعمل على دعـــم جهود

اإلزهار.

الموجودة لديهم للكوادر البحرينية.

األولـــى فـــي المختبـــر إلـــى أن حيـــن

الوكالة في هذا الجانب ،ونقل الخبرات

وقال وزير األشـــغال وشؤون البلديات

وذكـــر الوزيـــر خلـــف أن الـــوزارة

هذا الصدد إلـــى أن الوكالة عازمة على

مختبـــر الزراعـــة النســـيجية بشـــؤون

أن تقـــدم الفـــرص التدريبيـــة لمجموعة

الماضي ( )2019ما مجموعه  4222من

اســـتطاعوا أن يوظفوا ما اكتسبوه من

الكوادر الوطنية؛ لمنحها فرصة إطالق
مشـــروعات اســـتثمارية ُتســـهم فـــي

شـــريحة ممكنة في المجتمع ،الفتا في

والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف أن

اســـتطاعت منذ انطالق هذا المشـــروع

الزراعة اســـتطاع أن ينتـــج خالل العام

مـــن البحرينييـــن والبحرينيـــات الذيـــن

زهـــور األوركيد بمختلـــف األحجام من

تأهيل وتدريب في إطالق مشروعاتهم

عليـــه الحكومـــة لتحقيـــق أمـــن غذائي

وأشـــار إلـــى أن إنتـــاج زهـــور األوركيـــد

وأكـــد المضـــي قدمـــا فـــي اســـتثمار

مـــن جهته ،قال وكيـــل الزراعة والثروة

المختبر إلى حجم التزهير.

محليا يأتي في إطار شـــراكة مع فريق

الخاصة على صعيد زهور األوركيد.

اإلمكانـــات المتاحـــة لديهـــا لخدمة أكبر

فتح المجـــال أمام تدريـــب المزايد من

النهـــوض بالقطاع الزراعـــي الذي تعول

مستدام لمملكة البحرين.

البحريـــة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل

أبوالفتـــح إن زراعـــة زهـــور األوركيـــد
محليـــا هـــي بدايـــة لدخـــول عالـــم

االســـتثمار فـــي إنتـــاج هـــذا النـــوع من
الزهـــور باهظـــة الثمـــن ،والتـــي تـــ ّدر

عوائـــد كثيـــرة علـــى أصحاب المشـــاتل

والمزارعين البحرينيين.

محليـــا لمختلـــف الجهـــات الراغبـــة في

الدخـــول بهـــذا المجـــال علـــى صعيـــد

االســـتثمار ،الفتـــا إلـــى أن ذلـــك يعـــد
نجاحـــا لمختبـــر زراعـــة األنســـجة فـــي

إنتاج هـــذه الزهور فـــي المختبر وذلك
لتعـــذر إنتاجهـــا طبيعيـــا فـــي األجـــواء

المحلية.

وكالة الزراعة والثروة البحرية.

وذكـــر أبوالفتـــح أن فتـــرة إنتـــاج زهور

األوركيـــد محليا تســـتغرق فتـــرة تصل
إلـــى نحـــو  3ســـنوات حتـــى تصـــل إلى

مرحلـــة اإلزهـــار التجاري ،الفتـــا إلى أن

زهـــور األوركيد هي ثاني أكبر العائالت
النباتيـــة وأكثرهـــا تطـــورا ،وتشـــمل 25

وأشـــار إلى أن الخبرات المتراكمة لدى

وأكد االستعداد لتقديم التوفير والدعم

ألف نوع وما يقرب من  32ألف هجين،

زهـــور األوركيـــد باتـــت تشـــكل مرجعا

في هذا االســـتثمار اتساقا مع توجهات

سنويا نجو  1000هجين.

إدارة الثروة النباتية على صعيد إنتاج

المتـــاح للجهـــات الراغبـــة فـــي الدخول

حيـــث يبلغ عـــدد الهجين التـــي تضاف
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أغلـب الممســوسين نســـــــــــــــــاء والسبب ضعف الوازع الديني
بوقيس لـ “^” :عاينت  350ألف حالة من جميع الدول والجنسيات

عالجـــت خمســـينيًّا أصابـــه المـــس مـــن قبيلـــة قوامهـــا  70شـــخصا

احذروا المشعوذين والرقية الشرعيــة لها أهلــها

المحمود:

مشعـــــوذون ودجالــــون يتكسبــون على “اإلنستغــــرام”

الرقية تحولت لمهنة دنيوية لالسترزاق

ثقاة الرقيــة في البحريـــن ال يتجاوزون  10رجــال

قال الشـــيخ عبداللطيف

إبراهيم النهام

ما يحدث اآلن”.

المحمـــود إن الرقيـــة

وزاد “الحـــذر مـــن هـــؤالء

الشـــرعية واردة فـــي

الشــيخ محمد بوقيس ،أو كما ٌيعرف لدى العامة بأبوأنس هو األشــهر في مواجهة الجان والمردة الذين يتغلغلون في األجســاد البشــرية بال اســتئذان أو

الشـــرع،

سؤال ،محولين حياة هؤالء الى جحيم ،ونار متوقدة من األلم والخوف والحياة المبعثرة.

واجـــب؛ ألن الرقيـــة

والرســـول

دعـــاء ،والدعـــاء ال

(ص) كان يرقـــي الحســـن

وألن الرقية الشــرعية هي جزء أصيل من هذا العالم الخفي والغامض ُ
ويصنف بالماورائيات ،التقت “البالد” بوقيس مســلطة الضوء على أهم الجوانب،

والحســـين

والجديد في هذا الشأن.

(رضـــي

يقبلـــه هللا عـــز

هللا

وجـــل إال مـــن

عنهمـــا) ،وأجـــاز الرقيـــة بمن

»»

مخلـــص بدعائـــه،

رقى بصـــورة الفاتحة لرجل

برأيك ،هل توجد مخالفات لدى الرقاة
الشرعيين كالدجل والتحرش؟

وهـــؤالء

أصيـــب بلســـعة عقـــرب أو

يمتهنـــون الرقية يغلب

حية.

كما ســـمعت هناك حـــاالت تحدث من

واشـــار المحمـــود فـــي حديثـــه لــــ

بعـــض الرقـــاة ،ومنهم مـــن ال يقرأ إال

بمبلغ معين يدفع له ،وأنصح بتركهم
وعـــدم الذهـــاب إليهـــم مجـــد ًدا ،علمً ا

المطروحـــة هـــي اتخـــاذ الرقيـــة مهنـــة

الرجـــل الصـــادق من الدجال فـــي الرقية

مـــن الصالحيـــن أنهـــم رقـــوا ولـــم يطلبـــوا

»»

األجرة ،ولذلك ال تنفع كثيرًا رقاهم؛

“البـــاد” إلـــى أن “بعـــض األحاديث تشـــير

يســـترزق منها ،والذي عرفناه من األولين

هل تحولت الرقية الشرعية إلى
تجارة نصب وابتزاز؟

عليهـــم حـــب الدنيـــا وطلب

ألنها ليست لله ،وإنما لطلب المال”.

إلـــى األدعيـــة عـــن الرقيـــة ،لكـــن القضيـــة

بأن هذه الســـلوكيات هـــي فردية وال
ُتصنف بالظاهرة.

الذيـــن

أجـــرًا ،وبعضهم لم يتشـــرط أجرًا ،بخالف

وفي ســـؤال لــــ “البالد” عـــن كيفية تمييز
الشـــرعية؟ قال“ :أي شخص يحدد مبالغ
معينـــة مقابـــل الرقـــي يجـــب أن يتـــرك

فورًا”.

نعـــم ،إال مـــن رحـــم ربـــي ،إذ يتجـــه

البعـــض الى هـــذا المضمار للتكســـب

المالـــي واســـتغالل حاجـــة النـــاس
خصوصا أن هذه
ً
وجهلهـــم وخوفهم،

بوقيس متحدثًا إلى “^”

العوالم غيبيـــة ومن الصعب أن تجد

المتخصصيـــن فيها ،وأنصح بالتثبت
والســـؤال عند أهل االختصاص ذات
العقيـــدة وذات اإلخـــاص للـــه تبارك

وتعالى ،وترك هؤالء النصابين.

»»

كم عدد الذين يرقون في البحرين؟

الذين اعرفهم شـــخصيا ،وهم ثقات،

ال يتجاوزون  ،10كلهم رجال.

»»

ما مواصفات الشخص المؤهل
لكي يرقي اآلخرين؟

صحـــة العقيـــدة ،العمـــل لوجـــه هللا

تبـــارك وتعالى ،االعتقـــاد الجازم بأن

الشـــافي هـــو هللا ،القـــراءة الجهرية،
وهـــذا مـــا تعلمتـــه من مشـــايخي في

المدينة المنورة.

»»

آيات الســـحر وآيات المس من الجان

لرجـــل عمـــره  55عامً ـــا ،حيـــث كانت

يتأثر من تلك اآليات ،ونحدد خاللها

وصـــراخ وبكاء وضحـــك ،فخاطبني

وآيـــات العيـــن والحســـد ،وننظر أين
األعـــراض ،ثـــم نبدأ توصيـــف العالج

المناسب له.

»»

ما أصعب الحاالت التي
تواجهكم؟

العين أو الحســـد ،لسببين األول عدم
معرفـــة العائـــن (الحاســـد) ،فيطـــول

العـــاج معه ،وعـــدم التـــزام المريض

بالتوجيهات والتعليمات.

»»

هل هناك تصنيف للجان الذين
يسمون البشر؟

الجـــن مخلوقـــون قبل البشـــر ومنهم

ما الفرق بين الرقية المشروعة
والمحرمة؟

الصالـــح والفاســـد ،الكافر والمســـلم،

المشـــروعة هـــي القـــراءة بالقـــرآن

الحـــاالت التـــي تمـــس البشـــر تصيب

رود عـــن النبي (صلـــى هللا عليه وآله

في مكان ما به جان ،فيتلبســـه كنوع

التي بغير ذلك.

دون البسملة فيصيب بها جان.

الذكر واألنثى ،الجاهل والعالم ،وأكثر

الكريـــم والدعاء بالســـنة النبوية كما

ماء حارًّ ا
الجهلة ،كأن يســـكب إنسان ً

وصحبـــة وســـلم) ،أمـــا المحرمة فهي

من االنتقام ،أو عن طريق رمي حجر

»»

ما أهم المزايا الشفائية للرقية الشرعية
في عالج الحسد والسحر والمس؟

حســـب الحالـــة ،نقـــرأ علـــى المريض

القطان:

»»

ما أغرب الحاالت التي مرت عليك؟

حالـــه مـــرت علـــي قبـــل  10ســـنوات،

تأتيـــه أعـــراض المـــس مـــن هيجـــان

»»

لماذا ال نرى هذا العلم يأخذ مساره
المطلوب من الدراسة واإلنتاج
التلفزي؟

الجـــان من خالله بصـــوت رجل كبير

بســـبب عـــدم جديـــة الموضـــوع لـــدى

صغيـــر ،ثم بصوت شـــاب ،ثم بصوت

حقيقي ،وموجود.

بالســـن ،ثـــم امـــرأة عجـــوز ،ثـــم طفل
رجـــل بالغ ،وهكـــذا ،وعندما ســـألتهم

قالـــوا لـــي إن فيـــه قبيلـــة قوامها 70
شـــخصا ،فقرأت عليه القـــرآن فبدأوا

يخرجون منه الواحد تلو اآلخر.

»»

كم أخذت الفترة العالجية له من
أول لقاء جمعك فيه؟

ســـاعتان فقـــط؛ ألن الحالـــة ناضجـــة

وواضحـــة .كمـــا كانوا على اســـتعداد
للخروج.

»»

هل يمس الذكور أم األناث أكثر؟
لماذا؟

اإلناث .بســـبب ضعف الوازع الديني
لـــدى بعضهـــن ،وللجهـــل فـــي أمـــور

الديـــن وأخـــذ التحصينـــات الالزمة،

كالصلوات في أوقاتها مع أذكار أدبار
الصلـــوات وأذكار الصبـــاح والمســـاء
والنـــوم ،وقراءة ســـورة البقرة كل 3

أيام أو سماعها.

ً
مريضا ال يثق باهلل
الرقية ال تنفع
قـــال

البعـــض واعتقادهـــم به ،مـــع أنه واقع

القطان في خطبة سابقة

»»

وخصوصياته ،منها إشعال النار فيها،
وافتعـــال كثـــرة الخصامـــات بين أهل

البيت دون سبب.

»»

الرقية ،بل القرآن كله

بالقـــراءة علـــى

مـــن أولـــه وإلـــى

المريـــض طريق

نعم بال شـــك ،شـــياطين اإلنس والجن
أضـــر الجن فيهـــا أهل بيتـــه وأغراضه

سور وآيات ال بد منها في

له إن الرقية الشرعية

هل يمكن للجن أن ينتقموا من
الراقي الشرعي؟

ينتقمـــون منـــه ،وهناك قصـــص كثيرة

الشـــيخ

عدنـــان

الشـــرعية ،وليـــس هنـــاك

ناجـــح

تنظيـم عمل الرقـــــــــــاة ..مقتــــــرح بأدراج البرلمـــان

هل للمرأة البحرينية تجربة بالرقية
الشرعية؟

ورخـــصـــا للعاملين
ً
تــشــريــع يــضــع ضـــوابـــط وشـــروطً ـــا

ال أعلم.

»»

كم نسبة الحاالت التي تأتيك؟

^

مـــرت علـــي منـــذ العـــام  1988وحتى

إبراهيم النهام

ً
ً
ورخصا
وشروطا تنظيمية
تقدم النائب السابق محمد بوقيس باقتراح برغبة بشأن وضع الحكومة ضوابط

اآلن  350الـــف حالة مـــن جميع الدول
والجنســـيات ،أغلبهـــا كانـــت بســـببها

للعامليــن فــي مجــال الرقية الشــرعية علــى أن تكون الرخصة ســنوية قابلة للتجديد ،على أن يضع شــروط

السحر والجن والمس.

وضوابط المهنة متخصصون في الشريعة اإلسالمية.

»»

راق شـــرعي مـــن وزارة العدل
لكل ٍ
والشؤون اإلسالمية مثلما يحصل

ما رأيك بالمشايخ الذين يظهرون
في حسابات “االنستغرام” ويعرضون
للجمهور تقديم الخدمات المختلفة؟

وبحســـب المذكـــرة اإليضاحيـــة

وال توجـــد ضمـــن المنظومـــة

مبالـــغ ،فالبعـــض منهم وصـــل إلى

للمقتـــرح ،فـــإن الشـــكاوى كثـــرت

التشريعية والالئحية في البحرين

مشـــعوذون ودجالـــون ويدعـــون أنهم

فـــي اآلونـــة األخيـــرة علـــى بعـــض

أي ضوابـــط قانونيـــة أو تنظيميـــة

أخـــذ أكثر من  100دينار للجلســـة
ً
كثيرا من الناس
الواحدة ،مما دفع

ضوابط وشـــروط للمهنـــة ،ووضع

األشـــخاص الذين يستغلون الدين

لعمل هـــؤالء في هذا المجال على

إلـــى التعـــرض للخســـائر الماديـــة

عقوبات صارمـــة بحق المتالعبين

فـــي مجال الرقية الشـــرعية حتى

الرغـــم مـــن خطورتـــه ،وال توجـــد

واالنهيارات النفسية.

وعلـــى الرغم من مـــرور أكثر من 3

والمتحايلين.

ســـنوات علـــى المقتـــرح ،اال أنـــه ال

يعالجـــون بالقرآن وهم ليســـوا كذلك،
ً
خصوصـــا أنهـــم يأخـــذون األمـــوال

ويعالجـــون عن بعد فكيف ذلك؟ أؤكد
لك أنهم يتعاملون مع الجان ،وال يعلم
الغيب إال هللا.

حاولت االنتحار مرتين...

والقـــرآن أفضل العالجات
امرأه أصابها المـس تتحدث لـ “^” عن تجربتها مع الجان
إبراهيم النهام

اآلن للمـــأذون الشـــرعي ،مـــع وضع

الطـــب المعـــروف عنهـــا

وهي  :3الســـحر ،والمـــس بالجن،

والعين (الحسد).

بالبســـطاء أو الفقراء أو المساكين ،بل

هو هداية ربانية ،وعبادة وقربة الهية،

يفعلهـــا ويأخذ بهـــا كل عبد مؤمن بالله

وباليوم اآلخر”.

وأكمـــل “كلمـــا ازداد إيمانـــك ،وعلمـــك،
وتدينـــك ،كنـــت أكثـــر أخـــذا بالرقيـــة

وتضيـــف لـ “البالد”“ :مع اســـتمراري

واقـــع التجربـــة ،وإن كانـــت هنـــاك

ً
خصوصا مـــع أعراضي الشـــخصية

مرة فـــي األســـبوع لالســـتمرار في

لفترة وصلت إلى أكثر من شـــهرين

وهـــي ضرورة أن يكـــون المعالج ذا

واالســـتفزاز ،وتفضيلـــي للعزلـــة،
ً
خصوصـــا أننـــي
ورفضـــي للـــزواج،

للقـــرآن وااللتـــزام بالصلـــوات فـــي

هـــي حـــق ،بقولـــه “ورد

وبشـــكل يومي ،شـــعرت بـــأن هناك

أشـــياء تريـــد الخروج من جســـمي،

علـــي القـــرآن ،كوالدتـــي ،وهـــو أمر

إن الرقيـــة الشـــرعية

جيـــد ،ولكـــن الذهـــاب للشـــخص
ً
علما بأنهم
المتخصص أمر مطلوب،

وتتابـــع “منـــذ أن تدهـــورت حالتي

حضر الجان أثناء القراءة ،ويسأله

من ينكر ذلك فهم

والتدهور كان حين ســـلكت طريق

يتأثـــرون من القراءة ،البعض منهم

يقدمـــون العقـــل علـــى

وتتنهـــد بعمـــق مكملة “الشـــيخ كان

وعـــن حالتها اآلن قالت “أ.ن” :حين

عن الشـــيخ بوأنس ،إذ يكون هناك

وفي سؤال آخر عن سبب انقطاعها

ينظـــر لقولهم؛ ألنهـــم ينظرون لألمر

امســـح بـــه جســـمي ،وكان أثرهمـــا

 2015كنـــت فـــي المرحلـــة الرابعة،

والقرآن الكريـــم ،وذهبت للدجالين

بعدهـــا لمســـت التحســـن المبدئـــي،

خصوصـــا مـــع معالجتـــي لجوانـــب

القصـــور كالبعد عن العبـــادة ،حيث
إننـــي كنـــت هاجـــرة للصـــاة حتـــى
ً
عاما”.
بلوغي السبعة و30

(مقروءا عليه) ،وزي ًتا
ً
يعطينـــي ماء

الصـــدر واأللـــم ،وهـــذا أمـــر يتزايـــد

مـــع الوقت ،إذ تكون قـــراءة القرآن

وأذكار الصباح والمساء والماء من

ومع تصاعد األعراض (المسية) وتزايدها،

وصداع ،وبأصوات ضربـــات مدوية على

“بعد أن بدأ بالقراءة علي ،تبين عند إلقائه

باب غرفتها بمنتصف الليل.

األساسيات المعينة على العالج”.

هوليـــود عـــن المـــس الشـــيطاني

قلة ومحدودين في البحرين”.

بـــدأت تلقـــي العـــاج فـــي ديســـمبر

واآلن أصنـــف نفســـي اآلن فـــي
المرحلـــة الثانيـــة ،وحتـــى اللحظـــة
مازلـــت اشـــعر بـــأن هنالـــك أشـــياء

تمشـــي على جســـمي بنسبة ،% 30

أمـــا الصداع وضيقة الصدر والعزلة

والتـــي وصفتها “أ.ن” لمنـــدوب الصحيفة
ً
أحـــدا يحـــاول
بغيـــر الطبيعيـــة ،وكأن

مسا ،وكنت
آيات الســـحر والعين بأن لدي ًّ

قـــررت “أ.ن” حينهـــا الذهـــاب للشـــيخ

أشـــعر بفـــزع شـــديد بالثعابيـــن والعناكب

وتقول “ما نـــراه بالتلفزيون وأفالم

فخفت عني”.

ايقاظهـــا مـــن النوم ،وبضيقة فـــي الصدر،

“بوأنس” للوقوف علـــى ما يحدث ،بقولها

والحشرات وهي تتحرك على جسدي”.

صحيـــح وحقيقـــي ،وأؤكده لك من

االجتماعيـــة مـــع النـــاس وأقربائي،

وتقـــول “الوضع أثر علـــى عالقاتي

اقبلـــت علـــى االنتحـــار مرتيـــن،

غير القرآن الكريم ،بفترة انقطاعي
صـــراع مـــا بين المـــس الداخلي بي

فـــي وعلى
وغيرهـــم وأثـــر عملهـــم
َّ
ً
عمل الشيخ أبوأنس أيضا”.
وتكمـــل “أ.ن”“ :بعدهـــا رجعـــت
إلـــى أبوأنـــس ،ورجعت إلـــى عملي
مجـــد ًدا ،محاولة أن ألملم شـــتاتي؛

خصوصا
ً
لكي أبـــدأ حياة جديـــدة،

أن الحالـــة دفعتني إلى القراءة عن

هذا األمر ،وأنا حاليا أقابل الشـــيخ

المشـــين ،تقول “يتبين المسبب إذا
الشيخ من أرسله ،وهم -أي الجان-

مـــن العقالنيين ،من

يستسلم ويعترف”.

النـــص الشـــرعي ،فهؤالء ال

الـــذي أصابنـــي يؤثر علـــى قراراتي

كلها ،ولك أن تتخيل أنني انقطعت
عن العمـــل عامً ا كامالً ،وذهبت الى
ســـلطنة عمان ،وقابلـــت الكثير من
المشـــايخ هنـــاك لطلب المســـاعدة،

ووصلت الـــى قناعة أكيـــدة بنهاية
األمـــر أن العـــاج األفضل واألنجح

هو القرآن الكريم ،ال غيره.

المريـــض يقبل الرقيـــة ،وكذلك الراقي
نفســـه يعتقـــد أن الرقيـــة نافعـــة بـــإذن

هللا ،وأمـــا أن يقبلـــه المريض ،ولم يكن
ً
واثقـــا باللـــه ،أن الرقية ســـبب
الراقـــي

ناجح ،فإنها ال تنفعه حينئذ”.

بدليـــل شـــرعي ،وإنما بعقل
مجرد ،وليس معنى ذلك
أن نقصـــي العقـــول،
وإنمـــا نأخذهـــا

المـــس

الشـــيطاني ،وأمـــا

عـــن الشـــيخ بوأنـــس لفتـــرة زمنية
ً
مجـــددا ،أجابت :المس
ثـــم عودتها

األطباء ســـبب ،ثـــم يضاف إلى ذلك أن

باألدلـــة الشـــرعية
وجـــود

وتـــردف “أناس مـــن أهلـــي يقرأون

هللا تعالى انما هي سبب ،كما أن عالج

آية الكرسي تعصم اإلنسان من السحر والجن

وفي ســـؤال عن المتســـبب بالعمل

وعدم التوفيق بأمور الحياة”.

وختـــم القطان “إن المريـــض يعتقد أن

التوني:

قال الشيخ فريد التوني

خبره فـــي التعامـــل مع الشـــياطين
ً
مبتدئا”.
والمردة والجان ،وليس

والنـــاس ،ومنهـــا آيـــات الكرســـي وهي

وإن االســـتفتاء بهـــا ليـــس شـــعوذة

المشعوذ والرقي الشرعي.

متعرضـــة لعمليـــة ربط عـــن الزواج
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الرقيـــة ال تؤثر بذاتها ،بل الشـــافي هو

األمراض الثالثة هو الرقية الشـــرعية،

إنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين

وقتها”.

منها سورة الفاتحة وآخر

وأضاف القطان “الطريق الوحيد لعالج

وال مقـــدار مـــا يتقاضونـــه مـــن

بتلقـــي القـــراءة والعـــاج القرآنـــي

فينصـــح بهـــا للرقيـــة،

أعظم آية في كتاب هللا تعالى”.

معايير مادية واضحة في عملهم،

مبالغات درامية ،وهناك نقطة مهمة

جـــاءت بهـــا األدلـــة

األمـــراض التـــي يعجز

مـــن اســـتغالل ضعـــاف النفـــوس

غيـــر المحتملـــة ،كســـرعة الغضـــب

هناك سور وآيات

بإذن هللا ،خصوصا

وبغية تنظيم المهنة وحماية الناس

العـــاج ،ومســـتمرة فـــي قراءتـــي

الرقيـــة ،ولكـــن

فـــي كل األمراض

يزال في األدراج المغلقة.

إيجابـــي فـــي طـــرد الضيـــق علـــى

“أ.ن” شــابة بحرينيــة عمرهــا  38ســنة ،لديهــا الماجســتير فــي علــم النفس ،غيــر متزوجة ،وكل أبــواب النجاح كانــت مفتوحة
ً
مسكنا له.
أمامها على مصراعيها حتى الربع األخير من العام  ،2015حين قرر الجان أن يجعلها

ومُ فيـــد

وال دجـــا وال خرافـــة ،وليـــس خاصـــا

للتحايـــل عليهـــم ،يأتـــي االقتـــراح
ً
سنويا
برغبة بإصدار بطاقة تجدد

آخـــره ينفـــع في

بعقولهم المجردة وهذا ال يجوز”.

بفهـــم

النـــص

الشـــرعي ،وليس

الحكـــم عليـــه؛ ألن

هناك أمـــورا معقولة

المعنـــى ،وأخـــرى غيـــر

معقولـــة المعنى ،كاختالف

عـــدد الركعـــات في الصلـــوات ،فهل

للعقل فيها مجال؟ ال طبعا ،بل ننفذ ما

وأضـــاف التونـــي لــــ “البـــاد”“ :األمـــور

أمر بنا هللا”.

بكتابه ،وما قاله النبي (ص) في ســـنته

للرسول (فاســـتقم كما أمرت ومن تاب

الشـــرعية تؤخذ بما أنزل هللا عز وجل
الصحيحـــة ،فبالتالي أخبرنا (ص) بـ 10

آيات من ســـورة البقـــرة و 10آيات من
آخرها ،وآية الكرســـي تعصم اإلنســـان
مـــن الســـحر والجـــن ،وهـــذا حديـــث

صحيح”.

وزاد “أشـــار النبـــي (ص) فيهـــا للمـــرض
وإلـــى العـــاج ،وأي إنـــكار لذلـــك ليـــس

وأردف التونـــي “لذلـــك قـــال تعالـــى
معك وال تطغوا) ،وكلمة (أمرت) وليس

كما هو بمزاجه ،أو كما تراه أنت ،أو كما
هـــو بعقلـــه ،والمقصود بمن تـــاب معك
الصحابـــة والتابعيـــن وكل مـــن هم في

اإلسالم حتى يوم القيامة ،و(ال تطغوا)
باآليـــة أي ال تبتدعـــوا ،فعبـــادة هللا كما

يأمر سبحانه وتعالى ،وال غير ذلك”.
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الحكومة تتكفل بـ  % 60من تكلفة الوحدة اإلسكانية
تـــشـــمـــل األرض والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــرئــــيــــســــة والــــثــــانــــويــــة
علوي الموسوي

أعلنــت وزارة اإلســكان أن المشــاريع اإلســكانية هــي مشــاريع مدعومــة مــن

الدولــة؛ لتوفيــر ســكن مالئــم لــذوي الدخــل المحــدود ال يتــم احتســاب تكلفة
األرض ســواء كانــت أراضــي حكوميــة أو دفان أو اســتمالك والبنية التحتية
الرئيسة وأجزاء من البنية التحتية الثانوية ،فتتكفل الدولة بدعم ما يتجاوز
 % 60من تكلفة الوحدة السكنية.

وأفـــادت الـــوزارة بـــأن المشـــاريع

اإلســـكانية تعتمـــد علـــى عنصريـــن
أساســـيين أولهمـــا األرض وتكـــون إما

أراض حكوميـــة مخصصة للمشـــاريع

أراض خاصة.
اإلسكانية أو باستمالك
ٍ
أمـــا العنصـــر اآلخـــر ،فهـــو الميزانيـــة،
حيـــث تعتمد وزارة اإلســـكان متى ما

والصالحة لذلـــك وقد وضعت الوزارة
خطـــة في الســـنوات العشـــر الســـابقة

هدفت من خاللها إلى تنفيذ مشـــاريع

إســـكانية في أغلب امتـــدادات المدن
أراض
والقـــرى التـــي تتوافـــر فيهـــا
ٍ

حكوميـــة صالحـــة إلقامـــة مشـــاريع

إســـكانية ،إضافـــة إلـــى تنفيـــذ  5مدن

شملت كافة المحافظات.

وأكـــدت حرصهـــا علـــى اختيـــار عـــدة

مواقع فـــي محافظات مختلفة تتوفر
أراض صالحـــة للبنـــاء؛ لتغطيـــة
بهـــا
ٍ

عـــدد مـــن طلبات هـــذه المناطـــق وقد

كانـــت التجربـــة األولى فـــي المحافظ

الشـــمالية فـــي كل مـــن مدينة ســـلمان

وضاحة اللوزي.

وبينـــت أن المبـــادرات مـــع القطـــاع

الخاص وفـــرت  8518وحدة ســـكنية

لمنتفعين بالخدمات اإلســـكانية ،وتم
بيـــان التفاصيل في الجدول الســـابق،
مشـــيرة إلـــى أن الهـــدف بالتعـــاون مع
القطـــاع الخـــاص هـــو لالســـتفادة من

اإلمكانات المالية واإلنشـــائية والفنية

للمطورين العقاريين لزيادة المعروض
من الوحدات السكنية؛ لتلبية الطلبات

على قوائم االنتظار.

وعلى ســـياق متصـــل ،كشـــفت وزارة

اإلســـكان عـــن أن الـــوزارة قامـــت
بحرمان  575مـــن االنتفاع بالخدمات
ً
تطبيقا للضوابط المتعلقة
اإلســـكانية
بشـــرط ملكيـــة العقارات ،مشـــيرة إلى

أن أصحـــاب هـــذه الطلبـــات يحـــق لها
ً
وفقا
أن تتقـــدم بطلـــب تمويل البنـــاء
للشروط.

وفـــي التفاصيـــل أن الـــوزارة قامـــت
بحرمـــان  21طلبا لمن يملكـــون عقارا

يقـــل عـــن  200متـــر مربـــع ،وحرمـــان

 94طلبـــا ممـــن لديهـــم عقـــارات يصل
حجمهـــا مـــا بيـــن  200إلـــى  300متـــر

مربع ،وحرمـــان  178طلبا ممن لديهم
عقـــار يقع ما بيـــن  300إلـــى  400متر

مربع ،وحرمـــان  282طلبا ممن لديهم
عقـــارات مســـاحاتها تفـــوق  400متـــر

مربع.

وبينـــت أن “دســـتور مملكـــة البحريـــن
حفظ للمواطنيـــن العديد من الحقوق

من ضمنها ضمنها الســـكن ،فقد نصت

حتى العام  2008ممن لم

توقيف 500
طلب من االنتفاع
لمخالفة الضوابط
والقوانين
المـــادة  9علـــى أن تعمـــل الدولـــة على

توفير الســـكن لـــذوي الدخل المحدود
تماشـــيا مع االعتراف
من المواطنين،
ً

بهذا الحق فـــي المعاهدات والمواثيق

الدولية التي اعتبرت حق السكن حقا
اجتماعيـــا واقتصاديـــا وثقافيـــا ومـــن

مقومات المستوى المعيشي الالئق”.

وقالـــت الـــوزارة “إن المشـــرع قـــد
أولـــى اهتمامً ـــا ً
بالغـــا بتوفيـــر الســـكن

للمواطنين من خالل إصدار المرسوم
بقانـــون رقـــم  10لســـنة  1976بشـــأن

اإلســـكان والـــذي حـــدد بـــه الخدمـــات

اإلســـكانية التـــي تفرهـــا الدولـــة
للمواطنيـــن ،وهـــي :خدمـــة التمليـــك

محافظة المحرق
الدائرة
1
2
3
4
5
6
7
8

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﻤﺤﺮق
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

محافظة العاصمة
الطلبات
الدائرة
242
1
445
2
975
3
229
4
589
5
1086
6
635
7
770
8
898
9
523
10
506
11
700
12

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

بأنواعها”.

وتابعت “إن تلك الخدمات اإلســـكانية
ُنظمـــت من خـــال القـــرارات الوزارية

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

المنظمة للشـــأن اإلسكاني ،والتي كان
بشأن نظام اإلسكان ،والذي حدد فيها

كافة المعايير واالشـــتراطات الخاصة
بكافة الخدمات اإلســـكانية من قبول
الطلب وحتى تملك الوحدة السكنية،

إضافـــة إلـــى تحديد شـــروط ومعايير

الخدمات اإلســـكانية الثانوية كخدمة
الســـكن المؤقـــت وخدمـــة تمويـــل

الترميم”.

وأشـــارت إلـــى أن هـــذه االشـــتراطات
تحـــدد الفئـــة المســـتحقة لـــكل خدمة

إســـكانية ،وفقدان شرط من الشروط

ال يعنـــي حرمـــان المتقـــدم للحصـــول
علـــى الخدمـــة اإلســـكانية ،بـــل تعنـــي

محافظة الجنوبية
الطلبات
الدائرة
293
1
270
2
224
3
363
4
325
5
235
6
201
7
191
8
213
9

عدم استحقاقه لها.

وفيمـــا يتعلـــق بشـــرط الملكيـــة بينت

الـــوزارة أن التملـــك ال يعني بالضرورة
عـــدم إمـــكان التقـــدم بالحصـــول على

الطلبات
148
375
456
363
153
577
413
199

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

وخدمـــة التأجيـــر وخدمـــات التمويل

آخرها القرار الوزاري  909لسنة 2015
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يحصلوا على وحدات إسكانية
في كل دائرة

توفـــرت الميزانيـــة على بناء مشـــاريع

إســـكانية فـــي األراضـــي المتوفـــرة

قائمة الطلبات اإلسكانية
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المحافظة الشمالية
الطلبات
الدائرة
1063
1
753
2
133
3
585
4
822
5
940
6
909
7
284
8
596
9
350
10
506
11
700
12

المجموع الكلي لعدد طلبات  2008اإلسكانية  13332طل ًبا

خدمـــة إســـكانية ،فـــإن تملـــك أرض

يســـمح للمواطـــن بالتقـــدم للحصـــول
علـــى قـــرض بنـــاء ،لذلـــك فإنـــه وجب

وأردفـــت أنهـــا ال تحـــرم المواطـــن من

فيحـــال التحقـــق مـــن قيـــام المواطن

كأن لم يكن ويحرم مقدمه من تقديم

قبـــول طلبات تتضمـــن معلومات غير

الخدمة اإلســـكانية بل تقـــوم بتطبيق

بـــاإلدالء بملعومـــات غيـــر صحيحـــة

طلب جديد لمدة سنة وذلك في حالة

صحيحـــة في مرحلـــة قبـــول الطلب،

األنظمة والقوانين اإلسكانية؛ لضمان

لـــدى تقديـــم الطلـــب ،موضحـــة أن

تضمـــن الطلـــب معلومـــات أو بيانـــات

فقد قامت الوزارة بالربط اإللكتروني

خدمتي التمليك والقســـائم ،ولكن قد

تحقيـــق العدالـــة ،وال يتـــم حرمـــان

المـــادة رقـــم  68من القـــرار  909للعام

غير صحيحة أو مســـتندات مزورة أو

لقاعدة البيانات مع الجهات الحكومية

جنائيا من
المواطن الذي عليـــه حكمً ا
ً

 2015تنـــص علـــى “مع عـــدم اإلخالل

إخفـــاء مقدمـــه لبيانات ،وكانت ســـببا

ذات الصلـــة ،وبيـــان كافـــة المعلومات

من خدمة تمويل البناء.

بالمســـؤولية الجنائيـــة ،يعتبـــر الطلب

في قبول طلبه.

الدالـــة على صحـــة البيانـــات المقدمة

إجراءات قبول أو استمرارية الطلب،

المقدم للحصول على خدمة إسكانية

وبينـــت وزارة اإلســـكان أنـــه لتفـــادي

من المواطن.

التنويـــه بـــأن األرقـــام التـــي ســـيتم
عرضهـــا فـــي الجـــدول توضـــح عـــدم
اســـتحقاق المتقـــدم لالســـتفادة مـــن

يكـــون اســـتفاد أو بإمكانه االســـتفادة

الخدمـــات اإلســـكانية ،بـــل يتـــم وقف

“اإلسكان” :سلمنا  3725قسيمة سكنية منذ  10سنوات
تـــحـــويـــل  1759طـــلـــبًـــا إســــكــــانــــيًــــا مـــــن مــــنــــزل إلــــــى شـــقـــة وتـــمـــويـــات
علوي الموسوي

أكــدت وزارة اإلســكان أن رغبــات التحويل من وحدات ســكنية إلى شــقق
تمليــك  1745طل ًبــا ،وبلــغ مجمــوع طلبــات التحويــل مــن وحــدات ســكنية
إلى تمويالت إســكانية  14طل ًبا ،مشــيرة إلى أن النظام ال يســمح بتحويل

الطلبــات مــن وحــدات ســكنية إلــى قســائم؛ نظــرًا لمحدوديــة األراضــي،

وبالتالي ال يوجد قائمة انتظار للراغبين في التحويل.
وعلى صعيـــد متصل ،أكدت أن عدد

وفـــي ظـــل محدودية عدد القســـائم

للمواطنيـــن منـــذ العـــام  1960حتـــى

ضـــرورة توفيـــر قســـائم ســـكنية في

القســـائم الســـكنية التي تم تسليمها

العام  8 ،2015آالف قســـيمة سكنية،
وبلـــغ عـــدد القســـائم التـــي وفرتهـــا

الـــوزارة منـــذ  2011حتـــى اآلن
وشـــرعت في تسليم الجزء الذي تم

االنتهاء مـــن خدمات البنية التحتية
.3725

السكنية في المملكة ،فقد تم مراعاة
مشـــاريع مـــدن البحريـــن الجديـــدة

لتلبيـــة طلبـــات المواطنيـــن ،ونظـــرًا
وحرصـــا علـــى مبـــدأ تكافـــؤ
ً
لذلـــك

الفـــرص فقد حرصـــت الـــوزارة على

تلبيـــة طلبات القســـائم مـــن مختلف

المناطـــق الجغرافية في المملكة في

المدن الجديدة ،في ظل عدم القدرة
علـــى توفير قســـائم ســـكنية في كل
محافظة على حدة.
وفي السياق عينه ،أكدت الوزارة أنه

 800دينار الراتب
األدنى لطلب
األرض اإلسكانية

من خالل الرصـــد ومتابعتها لطلبات
القسائم السكنية ،تبين وجود قسائم
ســـكنية مخصصة وغير مستغلة بلغ
عددهـــا  214قســـيمة لم يتـــم بناؤها
خالل المدد القانونية المحددة وفقا
ألنظمة وزارة اإلسكان.

 800دينـــار ،بحيـــث تتأكـــد الـــوزارة
مـــن توفر القـــدرة المالية للمســـتفيد

لبناء الوحدة الســـكنية خـــال المدة

القانونية الواردة في عقد االنتفاع”.

أمـــا فيمـــا يتعلق عن حاالت ســـحب

بناء على ما تقدم
ً
وقالت الوزارة “إنه

للقســـائم ،فأفـــادت أنهـــا لـــم تقـــم

االستفادة من القسيمة السكنية في

المواطنين ،بل كانت تقوم بمخاطبة

لراتـــب المتقـــدم لهـــذه الخدمـــة إلى

ودراســـة أســـباب عدم الشـــروع في

فقـــد قامـــت بإعـــادة تنظيـــم معايير

باتخاذ إجراءات سحب مباشرة من

 2015مـــن خـــال رفع الحـــد األدنى

المنتفـــع الـــذي لم يســـتغل قســـيمته

البناء.

المـــدد القانونيـــة لبنـــاء القســـائم

وتابعـــت “فـــي حـــال تقـــدم المنتفـــع

الســـكنية ،بحيـــث يتـــم تمديـــد فترة

بأسباب مقبولة يتم عرضها للدراسة

الشـــروع فـــي البناء مـــن عامين إلى

مـــن قبـــل لجنـــة اإلســـكان ،ويُ منـــح

 3أعـــوام ،وعلى أن ينتهي من البناء

مهلـــة للبنـــاء وفـــي حـــال التأكـــد من

خالل مدة  7سنوات.

عـــدم القدرة على البنـــاء وفي بعض

يذكـــر أن اإلســـكان تســـعى لتنفيـــذ

الحاالت يتم النظر في مدى إمكانية

مجموعـــة من المشـــاريع اإلســـكانية

تحويـــل الخدمة إلى وحدة ســـكنية

مـــع القطاع الخاص إلنشـــاء  15ألف

على أن يتم االســـتفادة من القسيمة

وحـــدة ســـكنية فـــي الفتـــرة المقبلة،

المرجعـــة بتخصيصهـــا لمنتفـــع آخـــر

وذلك من خالل تنفيذ مشـــاريع عدة

علـــى قوائـــم االنتظـــار تنطبـــق عليه

بدأتهـــا بمشـــروع ديرة العيـــون الذي

شروط ومعايير االنتفاع بالخدمة”.

يبلغ عـــدد وحداتـــه الســـكنية 3300

وذكـــرت أنـــه ورد اقتـــراح برغبة من

وحدة سكنية ،وتستهدف المنتفعين

مجلـــس النـــواب فـــي نوفمبـــر 2019

بالخدمـــات اإلســـكانية المدرجيـــن

وتـــم التوافـــق عليـــه بشـــأن تمديـــد

على قوائم الوزارة.

local@albiladpress.com
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البحرين تساهم في تعرية أنشطة حزب اهلل اإلرهابي
معهـــد واشــــنطن ينشـــر خريطـــة تفاعليــــة بشـــأن عمليـــات الـــذراع اإلرهابـــي إليـــران
المنامة  -بنا

أصــدر معهــد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق األدنــى ،خريطة تفاعليـــة بشــأن العمليـــات اإلرهابيـــة التــــي قــام بها حــزب هللا اللبناني

اإلرهابــي حـــول العـــالم ،ســواء مــن خالل التمويــل والتدريب أو التنفيذ المباشــر ،ومن بينهــا العمليات اإلرهابية التــي قام بها هذا

الحــزب اإلرهابــي فــي مملكــة البحرين ،حيث تشــير الخريطــة التفاعلية إلى خطــط التخريب واإلرهاب الدولــي التي يعمل الحزب
بموجبها ،باعتباره ذراعا إرهابيا للنظام اإليراني.

وصـــوال إلـــى الموضوعـــات المتعلقـــة

لكنـــه يبـــذل قصـــارى جهـــده إلخفـــاء

األجـــزاء المختلفـــة للنشـــاط المرتبـــط

بالـــدول الراعيـــة الرئيســـية ،موضحـــا

قناعـــة جهاز األمـــن الخارجـــي “الكيان

أنحـــاء العالـــم “ منوهـــا إلـــى تصميـــم

بتأســـيس التنظيم وتطـــوره ،وعالقته

أن حـــزب هللا ،منظمـــة عالمية متعددة
األوجه ،تشـــارك باألنشـــطة العســـكرية

في لبنان وسوريا وجميع أنحاء الشرق

أعمالـــه غيـــر المشـــروعة ،انطالقـــا مـــن

المســـؤول عـــن عمليـــات اإلرهـــاب

الدوليـــة لحـــزب هللا” من أنـــه “كلما قل

معرفتك عن الوحدة ،كان ذلك أفضل”.

وتأتـــي هـــذه الخريطـــة التفاعليـــة،

بمملكة البحرين ،مما ســـاهم في إنجاز

ويســـلط هـــذا المشـــروع ،الضـــوء على

اســـتنادا إلـــى مصـــادر عـــدة ،مـــن بينها

هـــذه الخريطة التفاعلية والتي تســـهم

النطـــاق الجغرافـــي والزمنـــي الكامـــل

األوســـط ،وكذلك في األنشطة السرية

زيـــارات ولقـــاءات مكثفـــة عقدها عدد

بدورهـــا فـــي تعريـــة هـــذه المنظمـــة

ألنشـــطة حزب هللا اللبنانـــي اإلرهابي،

واإلجرامية واإلرهابية حول العالم.

مـــن المختصيـــن والخبـــراء بالمعهـــد

اإلرهابية والتي صارت تتصدر القوائم

ومنها مسارات السفر والتنقل ،األسماء

وأشـــارت الخريطـــة التفاعليـــة إلـــى أن

مـــع المســـئولين فـــي وزارة الداخليـــة

اإلرهابية على الصعيد العالمي.

المســـتعارة ،والعناصـــر ،والمدرّ بيـــن،

حـــزب هللا اإلرهابـــي ،يعمـــل عالنيـــة

للمركـــز الوطنـــي األميركـــي لمكافحـــة

بشأن أنشطته االجتماعية والسياسية،

هائل وتســـاعد على رســـم الروابط بين

ونقلـــت الخريطة التفاعلية عن الســـيد

نيكـــوالس راسموســـن ،المدير الســـابق
اإلرهـــاب ،قولـــه إن الخريطـــة “مـــورد

بحـــزب هللا اإلرهابـــي فـــي جميـــع

األداة لواضعـــي السياســـات ومحللـــي
االســـتخبارات ومســـؤولي تطبيـــق

القانون واألكاديمييـــن والباحثين على
حـــد ســـواء .يذكـــر أن معهد واشـــنطن
لسياســـات الشـــرق األدنـــى هـــو معهـــد
أبحـــاث سياســـات ،ومقـــره واشـــنطن،

ويركـــز علـــى السياســـة الخارجيـــة

للواليات المتحدة في الشرق األوسط.

عبداهلل بن راشد يستعرض جهود المملكة في مواجهة غسيل األموال

“ي ــو أس ني ــوز” األميركي ــة تنش ــر مق ــاال بعن ــوان بعن ــوان “تجرب ــة البحري ــن المصرفي ــة لمكافح ــة اإلره ــاب”

المنامة  -وزارة الخارجية

نشــرت صحيفة يو أس نيوز األميركية ،مقاالً لســفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الشــيخ عبدهللا بن راشد آل

خليفة ،بعنوان “تجربة البحرين المصرفية لمكافحة اإلرهاب”.
وأش ــار الش ــيخ عب ــدهللا بن راش ــد آل خليفة

حازم ،أحبطت مملكة البحرين مؤخرًا شبكة

البحري ــن ف ــي مواجه ــة غس ــيل األم ــوال

البحرين تس ــتضيف وبش ــكل دائم مجموعة

ف ــي المق ــال إل ــى جه ــود البن ــوك ف ــي مملكة
وتموي ــل اإلره ــاب ،وه ــو م ــا يعد ج ــزءً ا من
حمل ــة مس ــتمرة من أجل الش ــفافية ،مش ــيرًا

إل ــى وص ــف حكوم ــة الوالي ــات المتح ــدة
األميركي ــة إلي ــران بأنه ــا الدول ــة الرائدة في

رعاي ــة اإلره ــاب بالعال ــم ويم ــارس نظامه ــا

س ــيطرة مباش ــرة وغير مباش ــرة على معظم

المؤسس ــات المالي ــة والتجاري ــة ف ــي الب ــاد

لتدري ــب وتمويل وتجهيز ش ــبكة عالمية من
العمالء في الش ــرق األوس ــط ،وجنوب آسيا

وإفريقيا وأميركا الالتينية.

إيراني ــة عالمية لغس ــيل األم ــوال .فقد كانت
متنوع ــة من المؤسس ــات المالية المس ــتقلة،
منها بنك المستقبل والذي أنشئ العام 2004

من قبل بنكي ــن إيرانيين مملوكين للحكومة
اإليراني ــة “بنك مل ــي وبنك ص ــادرات” وبنك

بحرين ــي محل ــي “البن ــك األهل ــي المتح ــد”.
وبحلول الع ــام  ،2008صنفت وزارة الخزانة

األميركي ــة ،بنك المس ــتقبل باعتباره خاضعًا
لس ــيطرة كي ــان مرتب ــط بأنش ــطة إي ــران في

مجال نشر أسلحة الدمار الشامل.

مصرف البحرين المركزي أن بنك المس ــتقبل

اإليراني اس ــتخدم باس ــتمرار جمي ــع أدواته

للقواني ــن واللوائح المصرفي ــة في البحرين،

الشرق األوسط.

وبالش ــراكة م ــع الوالي ــات المتح ــدة كحليف

للتدقي ــق التنظيمي من خالل ممارس ــة غير

مش ـ�روعة ،يش ـ�ار إليه ـ�ا باس ـ�م  “ �Wire Strip
 “ pingوه ــو ما يتم من خالل تزوير أو إزالة
معلوم ــات عن ــد تحويل األموال عبر “ش ــبكة

سويفت” بهدف التغطية على تورط أطراف
ومصارف إيرانية محددة في عمليات الدفع
األساس ــية ،وغال ًب ــا م ــا ي ــؤدي إخف ــاء ه ــذه

مت ــورط ف ــي انته ــاكات منهجي ــة عدي ــدة

حي ــث كان ــت هن ــاك أنش ــطة مالي ــة واس ــعة

النط ــاق تنته ــك قواني ــن مكافح ــة غس ــيل

األم ــوال وقرارات العقوبات ف ــي العديد من
البلدان ،بما فيها البحرين.

اللتزاماتها التنظيمي ــة .وفي بعض الحاالت،
عل ــى االنخ ــراط ف ــي ه ــذه الممارس ــة غي ــر
المش ــروعة .وإجماالً ،قام بنك المس ــتقبل بما
ال يقل ع ــن  5051عملية دفع بقيمة إجمالية

تزيد عن  5مليارات دوالر.

ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،أخف ــى البنك ف ــي الفترة

م ــن  2008إل ــى  ،2012بع ــض التحوي ــات

المالية من خالل االس ــتخدام غير المش ــروع

لنظام المراسلة ( .)AMSودون استثناء ،قام

تخ ــص الح ــرس الثوري اإليران ــي وهو كيان

مضاعف ــة اإلج ــراءات الت ــي تمن ــع مث ــل هذا

آخ ــر خاضع للعقوبات .وم ــول البنك ،عناصر

االس ــتغالل ،وف ــي نف ــس الوق ــت تس ــهيل

عس ــكرية خاضع ــة للرقاب ــة وكذل ــك توجي ــه

عملي ــات االس ــتثمار .وبدأ مص ــرف البحرين

األم ــوال من خ ــال عمليات مالية مش ــبوهة

المركزي منذ فترة في تنظيم أعمال التمويل

على ش ــكل ق ــروض وأدوات قابل ــة للتداول
حكم ــت المحكم ــة الجنائي ــة الكب ــرى ف ــي

الجماعي اإلسالمي والتقليدي بشكل رسمي
إقليميا
من ضمن جهود جعل البحرين مرك ًزا
ً

للتكنولوجيا المالية اإلسالمية.

البحرين على  ٣مسؤولين في بنك المستقبل

وأض ــاف أن ــه بص ــرف النظ ــر ع ــن وج ــوب

بالسجن  ٥سنوات وفرضت غرامات بقيمة 9

االمتث ــال للقواع ــد الحالي ــة المتعلق ــة بأمور

ماليين دوالر في تهم تتعلق بغسيل األموال

عديدة في مقدمتها مكافحة غسيل األموال

وتمويل اإلرهاب وانتهاك اللوائح المصرفية.

وتموي ــل اإلره ــاب وحماي ــة المس ــتهلك،

وف ــي  16يوليو ،تم ف ــرض غرامات إضافية

بموج ــب قواعد التمويل الجماعي الجديدة،

بقيم ــة  37مليون دوالر على بنك المس ــتقبل

يجب على أي شركة تعمل في منصة تمويل

وثالثة بنوك أخرى.

رقمية أن تكون مرخصة من البحرين ولديها

وأكد أن البحري ــن تعتبر إحدى أقدم وأعرق

الح ــد األدنى من متطلب ــات رأس المال وهو
ما يزيد قليالً عن  130000دوالر.

موط ــن لما يق ــارب  400مؤسس ــة مالية ،بما
ً
مرخصا .وبلغ
ً
مصرفا
ف ــي ذلك أكثر من 114

باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت مؤسس ــة التنظيم
العق ــاري البحريني ــة مؤخـ ـرًا ع ــن إج ــراءات

إجمال ــي األصول المصرفية  201مليار دوالر

لتعقب غس ــيل األموال وتمويل اإلرهاب في

ف ــي الع ــام  ،2019وتمث ــل الخدم ــات المالية

قطاع العقارات.

 % 16.5م ــن الناتج المحلي اإلجمالي .ولدى

باختص ــار فإن مملكة البحرين تعتبر محاربة

البحري ــن قناعة بأنها ما تزال مس ــتهدفة من

تموي ــل إي ــران لإلره ــاب ليس مج ــرد معركة

إي ــران وأذرعه ــا اإلرهابي ــة األخ ــرى التي ما

ف ــي الظ ــل ،إنم ــا حمل ــة مس ــتمرة م ــن أج ــل

تزال تس ــعى إلى استغالل انفتاحها ألغراض

الشفافية واالستقرار العالمي.

وعم ــات أجنبي ــة .وف ــي  19يوني ــو ،2020

مدفوع ــات م ــن ضم ــن األس ــاليب المعتم ــدة

في أنش ــطته ومنحه الوقت المطلوب لتفقد

الث ــورة اإلس ــامية في إي ــران بالع ــام 1979
ً
هدف ــا للتوس ــع والهيمن ــة
ال ت ــزال البحري ــن

ركي ــزة بالغة األهمية في البني ــة األمنية في

تحقيقات البحرين أن بنك المس ــتقبل أخفى

حث بنك المس ــتقبل البنوك األجنبية األخرى

حس ــابات البن ــك .وبعد تدقيق ش ــامل ،وجد

لزعزع ــة اس ــتقرار البحري ــن ،لما تش ــكله من

لإلره ــاب الدول ــي ف ــي العال ــم ،إذ كش ــفت

وم ــن هن ــا ق ــام مص ــرف البحري ــن المرك ــزي

وأوضح سفير مملكة البحرين لدى الواليات

اإليراني ــة ،واألكث ــر خط ــورة ،أن النظ ــام

اإليراني ــة وكيفي ــة عم ــل الراع ــي األول

المعلومات إلى انتهاك البنوك في دول أخرى

بوضع البنك تحت إدارته بعد تحقيق خاص

المتح ــدة األميركي ــة ف ــي المقال ،أن ــه ومنذ

ً
نموذج ــا للط ــرق االحتيالي ــة
ويعتب ــر البن ــك

م ــع العدي ــد م ــن الكيان ــات وق ــام بمعامالت

خبيث ــة .ولهذا الس ــبب ،تعم ــل البحرين على

الشيخ عبدالله بن راشد

كل م ــن االتح ــاد األوروبي واألم ــم المتحدة
والوالي ــات المتح ــدة بف ــرض عقوب ــات على
المؤسس ــات المالي ــة اإليراني ــة الت ــي ذك ــرت
في س ــجالت المراس ــلة لبنك المستقبل ،وتم
إرس ــال أكث ــر م ــن  1000رس ــالة عب ــر النظام
م ــن أج ــل إخف ــاء المدفوع ــات الت ــي تبلغ 5
ملي ــار دوالر إضافي ــة .وبي ــن العامين 2004
و  ،2015عم ــل بن ــك المس ــتقبل بنش ــاط م ــع
عمالئه لتقويض العقوب ــات المفروضة .على
سبيل المثال ،تآمر البنك مع خطوط الشحن
اإليراني ــة الس ــتمرار عملي ــات بع ــض الس ــفن
الخاضع ــة للعقوبات ،وهي أنش ــطة يحظرها
عل ــى وج ــه التحدي ــد مجل ــس األم ــن التاب ــع
لألمم المتحدة .وتعامل بنك المستقبل ً
أيضا

العواصم المالية في الش ــرق األوس ــط .فهي

سحب الجنسيات والسجن لكل قطري ينتقد سياسـة بـالده
الــــلــــظــــي :الــــنــــظــــام الــــقــــطــــري قــــابــــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة تــركــيــا

المنامة  -مركز المنامة لحقوق اإلنسان

أكـــدت رئيـــس مركـــز المنامـــة لحقـــوق

اإلنســـان المحاميـــة دينا اللظي أن مؤشـــر
الحريـــات فـــي قطر يســـقط نحـــو الهاوية

بشـــكل مســـتمر مـــع اســـتمرار اتخـــاذ
الســـلطات القطريـــة قوانيـــن جديدة تحد

من الحريات وتمنع المواطنين من التعبير

عن آرائهم في األوضاع الداخلية وتواجه
كل االنتقادات بالســـجن والغرامة وسحب

الجنسية في أسوأ صور القمع لدولة تجاه

مســـتمرة تكررت في الفتـــرة األخيرة ولم

الحاكمـــة والذيـــن يســـتفيدون مـــن عوائد

إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة متحيزة

مواطنينهـــا .وذكـــرت أن اإلعـــام القطري

ينشـــر عنهـــا اإلعـــام المأجور ألنها ســـوف

االســـتثمارات القطرية بأنحاء العالم بينما

بهـــدف اإلضـــرار بالمصالـــح الوطنيـــة أو

المأجـــور والذي يحـــاول تصوير قطر على

تتســـبب فـــي تفاقـــم الوضـــع الداخلي في

المواطن القطري البســـيط ال يحصل على

إثـــارة الرأي العـــام أو التعدي علـــى النظام

أنها بلـــد الحريات والقانون والمؤسســـات

ظـــل تضييـــق الحريـــات علـــى القطرييـــن

أبسط حقوقه وهو التعبير عن الرأي.

االجتماعـــي ،وهـــذا ما اعتبرتـــه المنظمات

يعمـــل بصـــورة مســـتمرة علـــى تشـــويه

الذيـــن يـــرون ثـــروات بالدهـــم تذهب إلى

وقالـــت المحاميـــة اللظـــي إن المنظمـــات

الدوليـــة والحقوقية أنها كلمات فضافضة

صورة الديمقراطيات العربية التي تعطي
ً
مزيدا مـــن الحقوق وتصورها
المواطنيـــن

المنظمـــات اإلرهابيـــة والـــدول التـــي تقف

الدوليـــة لحقوق اإلنســـان انتقـــدت إصدار

يمكن من خالل معاقبة أي شـــخص تحت

ضد األمن العربي كإيران وتركيا في حين

أمير قطر لمرسوم يهدد فيه بالسجن لمدة

طائلـــة هـــذا القانـــون دون أدنـــى تعريـــف

كـــدول ديكتاتوريـــة لقلـــب أنظمـــة الحكم

تذهـــب الحصـــة األكبـــر من هـــذه الثروات

 5ســـنوات أو غرامـــة قدرها  27ألف دوالر

لهـــذه المســـميات الفضفاضة بمـــا فيها نقد

فيها بينما تتســـتر على محـــاوالت انقالب

إلـــى تنظيـــم فئـــة بســـيطة مـــن العائلـــة

على أي شخص يبث أو ينشر أو يعيد نشر

التواجد التركي.

عبداألمير تُ طالب بقطع العالقات مع تركيا

أنـــقـــرة ال تــبــطــن ســـوى الــشــر لــلــعــالــم الــعــربــي

مدينة عيسى  -مكتب النائب زينب عبداألمير

نـــددت النائـــب زينـــب عبداألميـــر
بالتصريحـــات العدائيـــة التـــي يطلقهـــا

الشـــر للعالم العربي من خالل ما تحيكه

المسؤولون األتراك تجاه الدول العربية،

من مؤامرات أصبحت مكشوفة للجميع

وآخرهـــا التطـــاول المرفـــوض لوزيـــر

تحـــت ســـتار تحقيـــق الديمقراطيـــة

الدفـــاع التركي خلوصـــي أكار على دول

المزيفة.

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة،
ً
مؤكـــدة أن مـــا يمـــس أبوظبـــي يمـــس

ودللـــت النائـــب زينـــب عبداألميـــر قولها
برفـــض االتحـــاد األوروبي بقبـــول تركيا

المنامة.

ضمـــن مظلتـــه لطبيعـــة هـــذا النظـــام

وطالبـــت النائب زينـــب عبداألمير بقطع

المُ خـــادع الـــذي يعيـــش أكذوبـــة كبـــرى

العالقات الدبلوماسية مع أنقرة؛ لدعمها

زينب عبداألمير

المُ خططـــات اإلرهابية واالنقالبات على
التركـــي هـــو األب الروحـــي لجماعـــة
اإلخـــوان اإلرهابيـــة التـــي تتخـــذ مـــن
ً
أنقـــرة ومـــن الدوحـــة مُ
نطلقـــا لعملياتها

حقوقيون يناقشون سبل التعايش مع “كورونا”
العوضي :مواجهة الفيروس تتطلب تعديالت تشريعية

جمعية الحقوقيين البحرينية

ً
مؤكدة أن أنقرة ال تبطن سوى
المباركة،

الحكومـــات الشـــرعية ،مبينـــة أن النظام

دينا اللظي

اإلرهابية.
وذكـــرت عبداألميـــر بمـــا حاكـــه النظـــام
التركـــي من مؤمرات ضد مصر بعد خلع
النظـــام اإلخوانـــي بعـــد ثـــورة  ٣٠يونيو

بتصريحاتـــه المُ نافقة والمتضاربة ،وهو

أعلنـــت كل مـــن جمعيـــة الحقوقييـــن

تتطلبـــه من إجـــراء تعديـــات لمواجهة

الكويتية عن تنظيم الملتقى اإللكتروني

وأضـــاف العوضـــي أن الوقـــت الحالـــي

البحرينيـــة

وجمعيـــة

الحقوقييـــن

األزمة.

األول تحت شعار “تأثيرات كورونا على

يســـتوجب ضرورة مواكبة التشـــريعات

حقوق اإلنسان واالقتصاد” وذلك يومي

لهذه التحـــوالت والتغيرات التي حدثت

الســـبت واألحد الموافق  8و 9أغسطس
ً
انطالقـــا مـــن
 2020عبـــر برنامـــج زوم،

المســـتوى االقتصـــادي أو الحقوقـــي،

لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي الخليجيـــة

االقتصـــاد الوطنـــي وحمايـــة الحقـــوق

فـــي األشـــهر الماضيـــة ،ســـواء علـــى

المســـؤوليات الوطنيـــة واالجتماعيـــة

وذلـــك مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي خدمة

الحقوقية.

وصونها.

وأكـــد رئيـــس اللجنة المنظمـــة المحامي

نادر العوضي

بيـــن العوضـــي أن
وعـــن آليـــة الملتقـــىّ ،

ضـــد دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المُ تحدة

إلقاء الضوء على التبعات التي ستلحق

انتهـــاء الجائحـــة والعـــودة التدريجيـــة

بواقـــع محـــور منفصـــل فـــي كل يـــوم،

والتقديـــر لمـــا تلعبـــه مـــن دور فاعل في

نتيجـــة تفشـــي فايـــروس كورونـــا،

ما أكدها ما تلفظ به وزير الدفاع التركي

نـــادر العوضـــي أن الملتقـــى يســـتهدف

التـــي يكن لها العالـــم أجمع كل االحترام

بالجانبيـــن االقتصـــادي والحقوقـــي

دعم السالم واالستقرار العالمي.

واألمور التـــي يجب التركيز عليها عقب

للحيـــاة حـــال االتجـــاه نحـــو التعايـــش
ً
إضافة إلى اســـتعراض
مـــع الفايـــروس،

التشريعات االقتصادية والحقوقية وما

الملتقى ســـيناقش محورين أساســـيين،
ســـيتضمن كل منهما  3جلســـات حوارية
فرعيـــة ،ستشـــهد مشـــاركة نخبـــة مـــن

المختصين من الوطن العربي.

“البنوك المفتوحة” تغير قواعد اللعبة بالقطاع المصرفي

اإلمارات تضاعف
عربات القطارات

خبراء ومختصون % 85 :مــن الخدمات يجب أن تكون رقمية

دبي  -رويترز

قــال المكتب اإلعــامــي لحكومة أبوظبي

على تويتر إن شــركــة االتــحــاد للقطارات

اإلماراتية ،المطور والمشغل لشبكة السكك

علي الفردان

الحديدية بالدولة الخليجية ،وقعت اتفاقا
م ــع مــجــمــوعــة سـ ـ ــي.آر.آر.سـ ـ ــي الــصــيــنــيــة

لمضاعفة أســطــولــهــا مــن الــعــربــات لثالثة

البحريـــن ،التـــي بدأ مصـــرف البحرين

بالقول “البنوك ســـيكون عملها التركيز

العام الماضـــي ،وبدأت نتائجها تتضح

“الفنتـــك” تركـــز علـــى التكنولوجيـــا

اتســـاع تطبيق “البنوك المفتوحة” في

أمثالها إلى أكثر من ألف عربة.

وتخطط اإلمارات العربية المتحدة إلنشاء
شبكة سكك حديدية بطول  1200كيلومتر،

تصل تكلفتها إلى حوالي  11مليار دوالر.
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أشـــار مصرفيـــون بحرينيـــون إلـــى أن

البنك”.

business@albiladpress.com

المركزي فرضها علـــى البنوك منتصف

على خلق منتجات ،في حين شـــركات

هـــذا العـــام ،ســـتغير قواعـــد اللعبة في

والخـــروج بتطبيقـــات تلبـــي حاجـــات

القطاع المصرفي على نحو كبير.

وذكـــر مصرفيـــان فـــي بنـــك البحريـــن

الوطني وبنك البحرين اإلســـامي ،أن

الخيـــار الوحيد أمـــام البنوك للبقاء هو

التحول للخدمات الرقمية ،في الوقت

الذي أشاروا فيه إلى أن تطبيق “البنوك

رائد البصري

المفتوحة” سيغير الصناعة المصرفية

raedalbassri3@gmail.com

في المملكة في السنوات المقبلة ،التي
ســـتدخل مـــن خاللها شـــركات ناشـــئة

في مجال تســـويق المنتجات وتقديم

خطوات لتسويق العالمة التجارية للعمالء

وتســـويق الخدمـــات المصرفية ،األمر
الذي يحجم العهد الســـابق الذي كانت
البنـــوك فيـــه هـــي المخـــول الوحيـــد

نجـــاح العالمـــة َي َتمَ َّثـــل في ُقدرتهـــا الكبيرة علـــى تكوين انطبـــاع مُ مَ َّيز
لـــدى الجمهور عند ســـماعها أو رؤيتهـــا ،وال ُب َّد أن تكـــون َّ
جذابَة ومُ َؤ ِّثرَة

دورهـــا في الفتـــرة المقبلـــة على خلق

مســـتحيال ،وفيمـــا يلـــي بعـــض الخطوات المســـاعدة فـــي الوصول إلى

وفرضـــت البحريـــن منتصـــف العـــام

الخطـــوة األولـــى :لتكوين رســـالة وشـــكل مُ مَ َّيـــز في هـــذه الخطوة من
ســـيكولوجية العمالء أو الشـــريحة المســـته َد َفة َ
ل
األفضل دراســـة
َّ
لجعْ ِ
ً
ً
التصميـــم َّ
جذابا وعصريّ ا يســـتطيع إيصال الرســـالة من خالله ،وينبغي
النفســـية
دراســـة تداخـــل األلـــوان بدِ َّقـــةٍ ؛ لِمَ ا لهـــا من تأثيـــر على الحالة
َّ
َ
ِي عند الجمهور.
للعمالء ،فالهدف بداية تكوين انطباع أوَّ ل ّ
الخطـــوة الثانيـــة :التفـــرُّ د :ونعني بذلـــك التركيز على مـــا يُ ميِّ زنا إمَّ ا من

معلومـــات زبائنهـــا المصرفيـــة لطـــرف

بتقديـــم هـــذه الخدمـــات ،إذ ســـيتركز

الفن واإلبداع ليس ســـهال ،لكنه ليس
في الجمهور ،فوضع لمســـات من
ّ

وابتكار المنتجات المصرفية.

العالمة التجاريَّ ة المُ َتمَ يِّ زة:

الماضـــي علـــى جميـــع البنـــوك إتاحـــة
ثالث يكون مرخص له من غير البنوك،
مـــن الشـــركات الناشـــئة أو شـــركات

التكنولوجيـــا؛ بغيـــة تصميـــم منصـــات

وبرامج تتعلـــق بتكنولوجيا الخدمات
الماليـــة ،األمـــر الـــذي ســـيدعم التحرك

َج
َج فريدٍ من نوعه بالنســـبة للشـــركات ،أو تقديم مُ ْنت ٍ
خالل تقديم مُ ْنت ٍ
َ
ُ
ُ
رْ
موجودٍ لكن سيت ُّ
وروح جديدةٍ  ،فمن األفضل
ِم ط حه بطريقةٍ مختلفةٍ
ٍ
األساسية ،فال َّتمَ ُّيز مثالً قد يكون ِب َ
ُ
يَّ
رْ
ح مُ ْنتَج
ط
ة
و
اله
هنا جعل ذلك هو
َّ
ِ
ِ
ِّ
ْ
يُ
الحالية ،أو َحقق الجودة أكثر من المُ نتَج المنافس ،أو
يُ َلبِّـــي الحاجات
َّ

فـــي بنك البحرين البحرين اإلســـامي

ٌ
كثيـــرة هـــي
الخطـــوة الثالثـــة :القيمـــة المضافـــة فـــي ســـوق األعمـــال

علـــى منصة البنك ،أن مبـــادرة “البنوك

عالمة تجاريَّ ة جديدة لن يكون باألمر السهل ،ومن هذاء المنطلق ،فإن
َج موجودٍ أيضا لم يَعُ ْد
تغيير عادات المستهلكين من خالل تطوير مُ ْنت ٍ

العـــام  ،2017والبحرين كانت ســـباقة

يُ َخ ِّفض ِّ
السعْ ر.

المنتجـــات الجديدة التي تدخل األســـواق كل يـــوم ،ولذلك فإن دخول

أي
ســـهال ،لذلك على الشـــركات اليوم أخذ القيمة المضافة في االعتبارْ ،
َّ
مؤك َدة في حال اقتنائك لهذا المُ ْنتَج مثالً :طرح
أن تكون هناك إضافة

منتجات جديدة في السوق يحمل مواصفات صديقة للبيئة.

أن شكل المُ ْنتَج وتصميمه
الخطوة الرَّ ابعة :االهتمام بالتفاصيل الشـــك ّ
َّ
لكن التركيز على
الجذابَة تلعب دروا مهمّ ا في المُ ْنتَج،
المُ مَ َّيز ،واأللوان
َّ
ِّ
والســـعر ،والخدمة
جوهـــري ال ينبغي إنـــكاره؛ فالجودة
المضمـــون أمـــر
ّ
ً
المُ َق َّدمَ ة ُت َ
ش ِّكل باقة مُ مَ َّيزة تستقطب العمالء.

ويشرح زميله نصر فوائد هذا التحول

السريع نحو ابتكار المنتجات في هذا
القطاع من قبل أطراف غير البنوك.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمعلومـــات

أســـامة نصـــر ،فـــي نـــدوة افتراضيـــة
المفتوحـــة” هـــي مبـــادرة حديثة على
مستوى العالم بدأت في بريطانيا ً
مثل
لدول المنطقة إذ بدأت في .2019

رازي أمين:
البنوك المفتوحة
ستتيح للشركات تسويق
خدماتها المصرفية

أسامه نصر:
القطاع المصرفي
تنافسا
سيشهد
ً
قويا
ً

وشرح فوائد البنوك المفتوحة بالقول

مناســـبة يحبهـــا الزبـــون ،وتتوافـــر

على التســـويق واإلعالنات والخدمات

كل مـــكان ،وتكـــون هنـــاك ســـرعة في

“البنوك بدل أن تركز جزءا من جهدها
والعـــروض ،ســـيتحول تركيزهـــا على
خلـــق وإطـــاق المنتجـــات ،فـــي حين

الشـــركات الناشـــئة ســـتحصل علـــى

فرصة لتصميم تطبيقات يســـتخدمها
الزبائـــن ويمكنهـــم مـــن عـــرض جمـــع

المنتجـــات المصرفيـــة فـــي صفحـــة

ومنصة واحدة”.

بســـهولة وعلـــى مـــدار الســـاعة وفـــي

التجاوب وخدمة العمالء”.

ويشـــاطر نصر الرأي زميله رازي الذي

يشـــير إلى أن “الجيـــل القادم هو جيل
رقمـــي يرغـــب فـــي الحصـــول علـــى

الخدمات وهو في مكانه”.

وتطرق رازي إلى تجربة بنك البحرين

الوطنـــي ،إذ طبـــق المرحلة األولى من

واستطرد نصر بالقول “ستخلق فرص

“البنـــوك المفتوحـــة” ،مضيفـــا “حاليـــا

الزبون ميزة اختيار الخدمة المناسبة،

جميـــع معامـــات الحســـابات والمبالغ

للبنـــوك وللشـــركات الناشـــئة وتعطـــي

ويتحول الزبون ما بين بنك إلى آخر”.

فـــي المرحلـــة األولـــى نتيـــح رؤيـــة

والقروض الشـــخصية والقروض ،بنكا

أما رئيـــس تقنية المعلومـــات في بنك

البحريـــن الوطني واإلســـامي لديهما

بالقـــول “نحـــن فـــي رحلة تعلـــم ،هناك

وتابع “المرحلة الثانية ستكون بإنجاز

البحريـــن الوطنـــي رازي أميـــن فعلـــق

تحديـــات تقنيـــة ،البنك المركـــزي كان
عازمـــا أن تكـــون البحريـــن رائـــدة في

البنـــوك المفتوحـــة ،الحمـــد لله مشـــينا
مـــع هـــذه الخطـــة ،تعرضنـــا لبعـــض

الصعوبات ،وكان األمر مثل المغامرة”.

هذه الخدمة”.

المعامـــات بيـــن الحســـابات بمختلف

البنـــوك مـــن منصة واحـــدة ،والمراحل
األخـــرى ســـتكون الحصـــول علـــى
الخدمـــات مثـــل طلـــب القـــروض مـــن

بنوك أخرى”.

ويؤكـــد نصر أنـــه ال خيار أمـــام البنوك

وأوضـــح رازي “كان هنـــاك تحديـــا هو

للبنـــوك هـــو التحـــول للبنـــوك رقميـــة

مصرفيـــة ،لكن مع “البنـــوك المفتوحة”

ســـوى التحول قائـــا “الخيـــار الوحيد
فـــي الفتـــرة المقبلـــة بصراحـــة ،وهـــذا

ال شـــركة تســـتطيع تقديم أيـــة خدمة
يمكـــن لشـــركات “الفنتـــك” تقديـــم

خدمـــات مصرفيـــة ،مثل القـــروض ،إذ

وأشار بالقول “في البداية كان اإلقبال

األمـــر الوحيد الـــذي يمكـــن البنوك من

أن اإلقبـــال كبير على هـــذه الخدمات،

ومضـــى بالقول “األهم هو إطالق أكثر

إذ يمكن للزبون الحصول على القرض

الزبائـــن ،إذ يتـــم تنفيذهـــا بطريقـــة

دون الحاجـــة إلـــى زيـــارة أحـــد فروع

علـــى الخدمات بطيئا ،لكـــن حاليا نرى

وهـــذا ســـيحرك الســـوق بشـــكل قوي،

ويخلق فرص تنافس قوية”.

االستمرار في العمل”.

خدمـــات رقميـــة يمكـــن أن يحتاجهـــا

تتيـــح خيار اإلقـــراض لجميـــع البنوك،

من خالل شـــركة غيـــر مصرفية حتى

الزبائـــن ( )..البنـــوك تنفـــق الكثيـــر

للتســـويق ،البنـــوك فـــي المســـتقبل لن

تحتاج إلى ذلك “.

ومضى قائال “في الســـابق كان الزبون
يبحث عن أقرب فـــرع لمنزله أو عمله
لفتـــح حســـاب ،لكـــن التحـــول الرقمي

ســـيلغي هـــذه العوامـــل ( ،)..أعتقد أنه

ينبغـــي أن تكـــون أكثر مـــن  % 85من

الخدمات رقمية”.

ويؤيـــد رازي مـــا ذهـــب إليـــه زميلـــه
ً
قائل “أتفـــق مع كالم نصر ،يجب
نصر
أن تكـــون معظـــم المنتجـــات رقميـــة

أو ســـتواجه البنـــوك مشـــاكل فـــي

المستقبل”.

ويشـــير نصـــر إلـــى أن بنـــك البحريـــن

اإلســـامي كان يقـــدم  80خدمـــة

إلكترونية ،حتى وقت جائحة كورونا،
لكـــن مـــع تســـارع اتجـــاه األفـــراد نحو
الحلـــول الرقميـــة ،دفع البنـــك إلضافة

 10خدمـــات مصرفيـــة إضافيـــة

لتكـــون رقمية ،إذ كانـــت ردود الزبائن
إيجابيـــة للغاية إزاء هـــذه الخطوة ،إذ
إن الجائحـــة ســـرعت عمليـــة التحول
الرقمـــي وتقبـــل الزبائـــن للخدمـــات

الرقمية.

ويشـــير رازي “التحـــدي أصبـــح أكبـــر
ويجـــب علينـــا كبنـــوك مواكبـــة هـــذا
التحـــدي ،الجائحـــة مثلـــت نقطة دعم
كبـــرى فـــي تســـريع التحـــول الرقمـــي

وإقنـــاع الزبائـــن باســـتخدام القنـــوات

اإللكترونية”.

وقال رازي “إن البنوك الحظت الضغط
مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن المركزي

لتبنـــي الحلـــول المصرفيـــة الرقميـــة،

كما أنـــه هيأ للبنـــوك األرضية من أجل
تقديـــم خدمـــات للزبون عـــن بُعد دون

الحاجـــة إلى زيارة الفـــرع ،التي كانت

من قبل تتطلب الحضور شخصيا.

الخطـــوة الخامســـة :اختيار طريقة تغليف المُ ْنتَـــج وبيعه ،هناك العديد
مـــن الدراســـات واألبحـــاث تشـــير إلـــى مـــدى تأثير شـــكل المُ ْنتَـــج على
قـــرارات العمـــاء؛ فهناك  % 52من العمالء يُ َغيِّ رُ ون قرارهم في شـــراء

وأن  % 90من العمالء يتم
المُ ْنتَجات حســـب شـــكلها وطريقة تغليفها،
َّ
لفـــت انتباههـــم من خـــال التصاميم التـــي تبرز رونـــق المنتج وطريقة

أن تغيير
عرضـــة ،حيـــث قـــام خبراء التســـويق بعمـــل تجـــارب أثبتـــت َّ
طريقة تقديم المُ ْنتَج أ َّد ْ
ت إلى زيادة نسبة المبيعات  % 30عن المُ عَ َّدل
الطبيعي.
ّ
ّ
الخطوة السادســـة :االنتشـــار في كل األماكن لما له من تأثير في نجاح
العالمة التجاريَّ ة وثقة الناس بها ،وزيادة ُفرَص المبيعات والبقاء لمدة

أطول في ذهن العميل ،فنحن اليوم نرى العديد من العالمات التجاريَّ ة
وأقواهـــا موجودة في جميع أنحاء العالـــم ،ولو كانت العالمة التجاريَّ ة
مشهورةَّ ،
إل أن هذا ال يمنعها من تكثيف اإلعالنات عبر وسائل ال َّتوَ ُ
اصل

المرئية والمقروءة والمسموعة كما نشاهد
االجتماعي ،وعلى الوســـائل
َّ
ّ

شركات البيبسي والكاكوال.
َ
الخطـــوة الســـابعة :دراســـة تفضيالت العمالء فقبل طـــرْ ح أي فكرة في
الســـوق يجب أن تقوم بدراســـة جدوى للسوق ،وللشريحة المسته َد َفة،
ّ
وأن َيت َّ
األهم لدى
ِـــم ســـؤال الجمهور عن تجاربهـــم وتفضيالتهم ،فهـــم
ْ

تجريبية من العالمة ،وأخذ
الشركة ،ومن الضروري بمكان عَ رْ ض نسخة
َّ
ْ
ٌ
جزء من مشـــروعك مما يُ ك ِ
ـــبك
آراء العمـــاء ،فهذا يُ ْشـــعِ رُ هم وكأنهم
س ُ

والءهم وقبولهم للمنتج المعروض وتمسكهم بالعالمة الخاصة به.

شركات المعارض تناقش تداعيات “كورونا” وتدعو لتمديد الدعم

لقــاء افتراضــي دعــت لــه جمعيــة البحريــن لتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات
المحرر االقتصادي

ســـنة بالنظر إلـــى االضـــرار الفادحة التى

أكد ممثلون عن شركات تنظيم المعارض

تعرضـــت لها هذه الصناعة إلى درجة أنه
ً
ً
كليا.
توقفا
توقف

جائحـــة كورونـــا قـــد فرضـــت تحديـــات

البحريـــن للمعـــارض والمؤتمـــرات شـــارك

والمؤتمـــرات فى اجتمـــاع افتراضي بأن

ً
مؤخرا جمعية
واالجتماع الـــذى دعت له

الســـعيد أن العديد من الشـــركات العاملة
فـــى صناعـــة المعـــارض والمؤتمـــرات
أصبحـــت فى وضـــع “مقلـــق” للغايـــة بعد

أن أصبحـــت مـــن ضمـــن أكثـــر القطاعات
ً
تأثرا بالظروف التى أفرزتها
والصناعات

علـــى صناعـــة المعـــارض غيـــر مســـبوقة

فيـــه العديـــد من المعنيين الذين ناقشـــوا

الشـــركات ،وفى الوقت الـــذى ثمنت فيه

جائحـــة كورونـــا علـــى صناعـــة المعارض

دعـــم لهذه الصناعة ضمن الحزمة المالية

فـــى المســـتقبل المنظـــور ،وأعربت بعض
ً
فعليا
الشـــركات خشيتها من االنســـحاب

دورها فى توفير فرص عمل للبحرينيين،

وناشدت هذه الشركات تمديد فترة هذا

المعـــارض والفعاليـــات على مـــا هو عليه

لهـــذه الصناعة متوقفة بشـــكل كامل فى

أصبحـــت بشـــكل جدي تهـــدد بقاء بعض

األوضـــاع والتحديـــات التـــى أفرزتهـــا

هذه الشـــركات مـــا قدمتـــه الحكومة من

والمؤتمـــرات ،ومســـتقبل هـــذه الصناعـــة

التى قدمتهـــا للشـــركات والجهات األكثر
ً
اعتبـــارا من شـــهر يوليو الجارى،
تضـــرر ًا

مـــن الســـوق ،إذا اســـتمر وضـــع ســـوق

الدعم الـــذى يمتد لثالثة أشـــهر إلى نحو

اآلن .وأوضـــح رئيـــس الجمعيـــة كاظـــم

وأن األنشـــطة االقتصاديـــة والتجاريـــة

تـــكاد تتوقـــف ،بـــل إن بعضهـــا متوقـــف
ً
تضررا
بشـــكل كامل ومن أبرزها وأكثرها
هو قطاع صناعة المعـــارض والفعاليات،
ً
مؤكـــدا أنـــه ليـــس مـــن المصلحـــة انهيـــار

ً
داعيا
هـــذا القطـــاع بالنســـبة إلى أي بلـــد،

تداعيـــات كورونـــا ،وذهبـــت بصناعـــة
ً
منوها
المعارض نحو المزيد من التعقيد،

كل الجهـــات المعنيـــة المســـارعة لبحـــث

الحيـــاة االقتصاديـــة ،وتنشـــيط الحركـــة

القطـــاع فـــى البحريـــن وتحديـــد الســـبل

بالدور الهـــام والمؤثر لهـــذه الصناعة فى
الســـياحية وقطاعات أخـــرى ،إلى جانب

وأشـــار الســـعيد إلى أن األوضاع العالمية
ظـــل جائحة كورونا التـــى ضربت العالم،

واقـــع الحـــال الـــذى وصلـــت إليـــه هـــذا

الكفيلـــة بالنهـــوض بشـــركات المعـــارض

والمؤتمرات.

وأضـــاف الســـعيد أن قبـــل األضـــرار التى

أصابت هذا القطاع بسبب الجائحة كان

يعيش مرحلة من التفاؤل.

الشيخ :مجلس التنمية يلعب دو ًرا مؤث ًرا في تحفيز وجذب االستثمارات
المحرر االقتصادي

أكد رجل األعمال ،ومالك شركة “مونتريال
للســـيارات إبراهيـــم عبـــدهللا الشـــيخ” أن
“مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة يلعـــب
ً
ً
ً
ومؤثـــرا فـــي تحفيـــز وجـــذب
كبيـــرا
دورا

ً
مضيفا أن
االســـتثمارات لمملكة البحرين”،
“البحرين تتمتـــع بجميع مقومات النجاح”،
ً
مشـــيرا إلى أن “الكوادر والموارد البشـــرية
البحرينية محترفة وواعدة”.
ولفت الشيخ إلى “اإلنجازات التي يحققها
مجلس التنميـــة االقتصادية والتي تنهض
باالقتصـــاد البحرينـــي وتمنحـــه القـــوة
ً
مؤكدا
والفعالية لتســـريع عمليـــة التنمية”،
أن “إنجـــازات المجلس بتوجيهات صاحب

رئيـــس مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة،
أســـهمت فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي

أكد أن “البحرين تتمتع

وزيـــادة االســـتثمارات وإيجـــاد وظائـــف

بمقومات النجاح

وشـــدد الشـــيخ علـــى “حـــرص “مجلـــس

والكوادر الوطنية

البحرينـــي ،وإبـــراز المكانـــة اإلقليميـــة

محترفة وواعدة”

جديدة البناء البحرين”.
التنميـــة االقتصادية” علـــى دعم االقتصاد

والسوق يسع الجميع”.

ولفت إلى أن “الشـــباب البحريني يستشعر
مدى الفرص المتاحة في السوق المحلية”،
ً
مشيدا “بالمشـــروعات البحرينية والفرص
االســـتثمارية التـــي يتم اإلعـــان عنها بين
فترة وأخرى”.
الشـــيخ شـــدد علـــى أن “اقتصـــاد مملكـــة
البحريـــن واعـــد بالفـــرص االســـتثمارية

والدوليـــة لمملكـــة البحريـــن ،وتعزيـــز
اســـتراتيجية النهـــوض باالســـتثمار فـــي
ً
دائمـــا مـــا
المملكـــة” .وذكـــر أن “المجلـــس

عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى

يعكـــف علـــى تطوير بيئـــة العمـــل الداعمة

حفظـــه هللا ورعـــاه ،وجهـــود الحكومة في

إبراهيم الشيخ

لتحفيز االقتصاد وتشجيع االستثمار األمر

تحفيـــز االقتصـــاد بقيـــادة صاحب الســـمو

الـــذي يصب فـــي صالـــح نهضـــة االقتصاد

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،

بكل مقومات النجاح ،من خالل اســـتغالل
ً
الفتا
الكوادر البحرينيـــة للفرص المتاحة”،

رئيس الوزراء الموقر ،وتوجيهات صاحب

ونـــوه الشـــيخ إلـــى “ضـــرورة اســـتغالل

خليفـــة ،ولـــي العهد ،نائـــب القائـــد األعلى،

رجـــل األعمـــال ومالـــك شـــركة “مونتريال

البحريني”.

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

الشباب البحريني اإلنجازات الكبيرة التي

خليفـــة ،ولـــي العهد ،نائـــب القائـــد األعلى،

تنعـــم بهـــا المملكـــة في ظـــل العهـــد الزاهر

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء”.

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء،

لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن

للســـيارات” ،شـــدد على أن “المملكة تتمتع

إلى أن “االســـتثمار في شباب البحرين هو
النجـــاح بحد ذاته ،الســـيما وأن الشـــركات

البحرينية اليوم يقودها بحرينيون”.

وشـــدد على “ضرورة تشجيع الشباب على
ً
موضحا
اإلبـــداع واالبتـــكار في التجـــارة”،

أن “الفـــرص االســـتثمارية كثيـــرة وواعدة

الكبيـــرة التـــي تعـــود بالخيـــر علـــى الوطن
والمواطن”.
وأثنـــى علـــى “تطـــور الحركـــة التجاريـــة
والماليـــة ،االمـــر الـــذي يؤدي الى تحســـين
مســـتوى التصنيـــف االئتمانـــي للبحريـــن،
ً
إيجابـــا علـــى أبنـــاء الشـــعب
مـــا ينعكـــس
ومســـتوى الخدمـــات المقدمـــة إليهـــم،
وســـيعزز ذلك دعم الشباب لخوض تجربة
االســـتثمار واالنخراط فـــي العمل التجاري
والدخول في سوق التجارة في البحرين”.

وتطـــرق الشـــيخ إلـــى دور اإلعـــام فـــي
ً
مشيرا إلى
“جذب وتشجيع المستثمرين”،
“ضـــرورة إلقاء الضـــوء على المشـــروعات
االقتصادية في المملكـــة والمبادرات التي
ً
محليا
تعـــزز صـــورة االقتصـــاد البحرينـــي
ً
ً
ودوليا”.
وإقليميا

ودعـــا إلـــى “ضـــرورة وجـــود دور إعالمـــي
إيجابـــي فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن أجـــل
ً
مشـــددا
تحفيـــز االقتصـــاد وزرع التفاؤل”،
علـــى “ضـــرورة تجـــاوب الجميع مـــع الدور
اإليجابـــي والقيادي الذي تقـــوم به القيادة
الرشـــيدة مـــن أجـــل نهضـــة االقتصـــاد
البحريني”.
وخلـــص الشـــيخ إلـــى أن “البحرين تترقب
ً
ً
بـــارزا علـــى
وتطـــورا
طفـــرة اقتصاديـــة
المســـتوى االقتصـــادي خـــال المرحلـــة
المقبلة بشـــكل كبيـــر ومتميـــز ،يتوافق مع
رؤية البحرين .”2030
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عرض وطلب

عرض وطلب
17111504

+973
+973

1

+973

الفوري requires
candidates
for the following
positions due
للتوظيف
مطلوب

Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain

1- HSE Officer – With Oil & Gas Experience

1- HSE Officer – With Oil & Gas Experience

2- Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

2- Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

3- Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

3- Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

4- Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

4- Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

5- Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

5- Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

6- QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

6- QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

7- Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

7- Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

8- Labour

8- Labour

to continued Expansion of their operations:H

مطلــوب للتوظيــف الفــوري استشــاري تخديــر

وأخصائي أشعة مع ترخيص  NHRAفي البحرين.

يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى
hrd@alhilalhealthcare.com

9- Mason

10- Carpenter

38344464

11- Steel Fixer

إدارة التسجيل
12- Foreman – Oil & Gas Experience

38344464

11- Steel Fixer
12- Foreman – Oil & Gas Experience

إعالن بشأن تحويل من شركة ذات مسؤولية محدودة بكامل فروعها

13- Pipe Fitter

13- Pipe Fitter

14- Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience

14- Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience

إلى شركة الشخص الواحد

+973

9- Mason

10- Carpenter

التاريخ 29/07/2020 :

+973

17580939

Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain
requires candidates for the following positions due
to continued Expansion of their operations:H

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

+973

38344464

+973

17580939

+973

17111504

+973

38344464

09

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة المســتثمرون

15- Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

15- Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

المحترفــون لإلستشــارات نيابــة عــن مصنــع الخلــود لأللمنيــوم ذ.م.م ،والمســجلة
الشــخص
إلى– شــركة
تحويلها بكامل
بطلــب
فروعها Oil
& Gas approved
Personnel
بموجــب القيــد رقــم only70224
16- Welders

16- Welders – Oil & Gas approved Personnel only

الواحــد مملوكــة للســيد عبــاس محمــد إبراهيــم عنــان برأســمال وقــدره 250000

17- Surveyors

17- Surveyors
KANDAMمائتــان وخمســون ألــف دينــار بحرينــي وذلــك بتنــازل كل من الســيد

 MOORKATH VIJAYKRISHANوالسيد  SHANKAR VIJAYKRISHNANعن
الشركة إليه.
حصصهما في
كامل
Attractive salary package shall be offered
to right
candidates

Attractive salary package shall be offered to right candidates
Send your application to: recruitment@downtownbh.com

Send your application to: recruitment@downtownbh.com

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ :والسياحة
والتجارة
وزارة :الصناعة
2020-7-27
- 120690
القيد
التجاري
السجل
وزارةإدارة
والسياحة
والتجارة
الصناعة

التاريخ  28يوليو 2020

إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تسجيل اسم تجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا

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

روســوس ريســتورنت ذ.م.م والمســجلة تحــت قيــد رقــم  123774بطلب تغيير

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري من:
Russos Resturant W.L.L

مالــك شــركة الــدواب لالدويــة البيطريــة ش.ش.و لمالكهــا عبداالميــر شــعبان
اســـــــم التاجـــــــــــر :علي طه عبدالحسين أحمد جعفر
علــي محمــد المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،120690طالبــا تحويــل الشــكل

اســـــــم التاجـــــــــــر:

KULU Restaurant W.L.L
روسوس ريستورنت ذ.م.م

القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره
االسم التجاري الحالي :عطور بوفارديا
10000دينار ،بين كل من:

الل مدة

إعالن رقم CR 2019-34773

إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
إلى شركة ذات مسئولية محدودة
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب

ب تغيير

إدارة السجل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR 2019-34773
إعالن رقم
إدارة التسجيل
تجاري
تسجيل اسم
لسنة 2020
()107229
إعالن رقم

دم إليهــا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

االسم التجاري الحالي :عطور بوفارديا

ليصبح :مطعم كولو ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة

 .1محمد عبداالمير محمد جاسم االسود
االســـــم التجـــاري الجديد  :ديفد والكر للعطور
 .2جاسم عبداالمير محمد جاسم عبدهللا االسود

علي طه عبدالحسين أحمد جعفر

االســـــم التجـــاري الجديد  :ديفد والكر للعطور

أقصاها خمسة عشر يوم ًا من تاريخ نشر اإلعالن.

رقم القيد122986-1 :

رقم القيد122986-1 :
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الحوثي يحتجز 80

انفجار ضخم في بيروت ..قتلى ومئات الجرحى ودمار هائل

مدنيا كدروع بشرية
دبي  -العربية.نت

تــحــتــجــز مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي نــحــو  80مدنيا

محافــظ العاصمــة باكيا :ما حدث أشــبه بتفجير هيروشــيما ونكازاكي

بينهم مسنون فــي مــديــريــة الــدريــهــمــي جنوب

محافظة الحديدة ،الستخدامهم دروعا بشرية

في منازلهم التي حولتها الميليشيات لثكنات
عسكرية وحفرت فيها خنادق.

بيروت ـ وكاالت

وقـ ــال الــمــركــز اإلع ــام ــي أللــويــة الــعــمــالــقــة إن

وســمع دوي
قــال مصــدر أمنــي لبنانــي وآخــر طبــي لرويتــرز إن  10جثث علــى األقل ُنقلت إلى المستشــفيات في أعقــاب انفجار ضخم وقــع بمنطقة ميناء بيروتُ .

الميليشيات تحتجز األهالي بمن فيهم كبار السن

انفجــار ،أمــس الثالثــاء ،فــي العاصمة اللبنانية .وشــوهدت ســحب الدخان تتصاعد في ســماء العاصمة بكثافة عقب االنفجار .ووصل صــوت االنفجار إلى قبرص.

داخل منازلهم وتمنعهم من النزوح إلى منطقة
آمنة بعيدة عن المواجهات .وكشف المركز أن
رجالً قتل مع اثنين من أطفاله أحدهما يبلغ من

ونقل موقع حزب الكتائب عن محافظ بيروت مروان عبود أن “ما حدث أشبه بتفجير هيروشيما ونكازاكي” .وأضاف المحافظ“ :فقدنا فريق إطفاء وال ندري أين
هم عناصره” .وتسبب االنفجار ،بحسب وسائل إعالم لبنانية ،في إصابة األمين العام لحزب “الكتائب اللبنانية ،نزار نجاريان ،وحالته حرجة ويرقد في غيبوبة.

العمر  12عاما واآلخر  10أعوام ،إثر انفجار لغم

وقالـــت مصادر أمنية إن انفجاريـــن وقعا في بيروت

كانت زرعته الميليشيات في الدريهمي.
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وخلفـــا جرحى .كمـــا أكد وزير الصحـــة اللبناني أحمد

حسن وقوع عدد كبير من الجرحى.

ونقلـــت قنـــاة (إل.بي.ســـي) التلفزيونيـــة عـــن وزيـــر

الصحة اللبناني قوله إن “حجم األضرار كبير وأعداد

اإلصابات مرتفعة جدا” جراء االنفجار.

وتحدثت تقارير عـــن انفجار كبير في ميناء بيروت،
تبعـــه انفجـــار أضخـــم .وتأكـــد في وقت الحـــق أن ما

حدث في الميناء عبارة عن انفجارين متتاليين.

واشـــارت معلومـــات أولية إلـــى أن االنفجار ناجم عن
مـــادة “تـــي .أن تي” شـــديدة االنفجـــار ،والتي وصلت
إلـــى المرفـــأ بعـــد فتحـــه بعـــد إغالقـــه  5أيام بســـبب

فيروس كوورنا.

وعملت قـــوات األمن والجيـــش اللبنانيين على إبعاد
األشـــخاص الذيـــن توافدوا على الميناء ،تحســـبا من

حدوث انفجارات أخرى في المكان.

وذكـــرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت،
وتحديدا العنبر رقم  ،12وهو مخزن للمفرقعات.

األمم المتحدة“ :كورونا” تسبب بأكبر اضطراب للتعليم بالتاريخ
جائحة فيروس كورونا تســـببت في

أكبر اضطراب في العملية التعليمية
فـــي التاريـــخ ،بإغالق المـــدارس في

أكثـــر مـــن  160دولـــة فـــي منتصـــف

يوليـــو ،مـــا أثر علـــى أكثر مـــن مليار

طالب.

يواجـــه “كارثـــة يمكـــن أن تهـــدر

الطاقـــات البشـــرية التـــي ال توصـــف
وتقـــوض عقو ًدا من التقـــدم وتفاقم

التفاوتات القائمة بالفعل”.

وأضـــاف غوتيريـــش ،فـــي رســـالة
مصـــورة وبيان من  26صفحة “نحن
نعيـــش لحظـــة حاســـمة فـــي حيـــاة

وأوضـــح األميـــن العـــام أنطونيـــو

أطفال وشـــباب العالـــم .إن القرارات

ال يقـــل عـــن  40مليـــون طفـــل فـــي

اآلن ســـيكون لهـــا تأثيـــر دائـــم علـــى

غوتيريـــش ،أمـــس الثالثـــاء ،أن مـــا
جميع أنحـــاء العالم لـــم يتمكنوا من

االلتحاق برياض األطفال.

ونتيجـــة لذلـــك ،حـــذر مـــن أن العالم

في معظم أنحاء بيروت.

ووقـــع المئـــات مـــن المصابيـــن فـــي مختلـــف أنحـــاء

العاصمة .وشـــمل الدمار المباني السكنية والسيارات

نيويورك ـ وكاالت

قال األميـــن العام لألمم المتحدة إن

وتســـبب االنفجـــار الهائـــل في أضرار بزجـــاج المباني

التي تتخذها الحكومات والشـــركاء
مئـــات المالييـــن من الشـــباب ،وعلى
آفـــاق التنميـــة فـــي الـــدول لعقـــود

مقبلة”.

والمتاجر.

وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم في لبنان ومصدران
أمنيـــان أن االنفجـــار وقـــع في منطقـــة المينـــاء التي

تحتـــوي على مســـتودع للمفرقعات .ولـــم يتضح بعد
ســـبب االنفجـــار أو نوعيـــة المفرقعـــات التـــي كانـــت

بالمستودع.

وأكدت مصادر إخبارية انتشار عناصر حزب هللا في
مرفأ بيروت بعد االنفجار.

وقالت شـــاهدة إنها رأت دخانا رماديا كثيفا بتصاعد
بالقـــرب مـــن منطقة المينـــاء ثم ســـمعت دوي انفجار

وشاهدت ألسنة من النيران والدخان األسود.

وأضافت“ :كل نوافذ منطقة وســـط المدينة تحطمت
وهنـــاك جرحـــى يســـيرون بالشـــوارع .إنهـــا فوضـــى

عارمة”.

نتنياهو يوجه رسالة “تهديد ووعيد” لحزب اهلل

قصف إسرائيلي على القنيطرة ..وآخر مجهول على البوكمال

أعمدة الدخان تتصاعد من مكان االنفجار في وسط بيروت

هذا وشـــاركت طائرات مروحية فـــي إطفاء الحريق
الناجم عن االنفجار.

ودعـــا الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون إلـــى اجتماع

طـــارئ للمجلـــس األعلى للدفـــاع في قصـــر بعبدا إثر

االنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأعلن رئيس الحكومة حســـان ديـــاب اليوم األربعاء
ً
يومـــا للحـــداد الوطني علـــى “ضحايا االنفجـــار” ،وقد

قـــال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين

أفـــادت قناة إيـــران إنترناشـــيونال عربي
علـــى “تويتر” نقالً عن مســـؤول في هيئة

عن نفســـها” ،في ظل التوتر على الحدود

للكهربـــاء في ســـمنان فـــي شـــمال إيران،
ً
حريقا
فيمـــا ذكر التلفزيـــون اإليرانـــي أن

اإلســـرائيلي ضـــرب الخليـــة التي حاولت

سلســـلة حرائـــق وانفجارات وقـــع بعضها

مـــع صحافيين خالل زيارتـــه لمقر قيادة

الـــوزراء اإلســـرائيلي أن ما جرى رســـالة
إلى “حزب هللا” اللبناني ،قائال “عليهم أن

يأخذوا هذا بالحسبان”.

وأضـــاف نتنياهـــو قائـــا “هـــذه ليســـت
تصريحـــات فارغـــة بـــل تصريحـــات مـــن

العيـــار الثقيل من قبل إســـرائيل وجيش
الدفـــاع ومـــن الجدير التعامـــل معها بكل

نتنياهو يزور مقر الجبهة الداخلية ويوجه رسالة لحزب الله

جديـــة” .وكان الجيـــش اإلســـرائيلي قـــد

المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات

المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة
رجـــال اإلطفـــاء يكافحـــون الحتـــواء

هجومـــا علـــى أهـــداف عســـكرية فـــي

الســـوري لحقـــوق اإلنســـان بســـماع دوي

ســـوريا ،مشـــيرا إلى أن الضربات جاءت

انفجـــارات عنيفـــة نتيجـــة القصـــف

“ردا علـــى محاولـــة مـــن عناصـــر معاديـــة

اإلســـرائيلي علـــى مواقـــع عســـكرية فـــي

الحريـــق” .وكان رئيس خدمـــات اإلطفاء

منطقـــة التـــل األحمر في ريـــف القنيطرة

والســـامة ببلدية األهواز إبراهيم قنبري،

الجيش اإلسرائيلي في بيان ،إن من بين

الجنوبي الغربي .كما أفاد المرصد بمقتل
ً
شـــخصا فـــي مدينـــة البوكمـــال
نحـــو 15

قـــد أعلـــن عن وقـــوع حريق فـــي المجمع

القضائي في منطقة خرمكوشك ،الواقعة

مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات

غرب سوريا ،قرب الحدود مع العراق.

مقابلة مع وكالـــة األنباء اإليرانية “إيرنا”،

زرع قنبلة على السياج الحدودي” .وقال
األهـــداف التي شـــملتها الضربات ،مواقع

واشنطن  -وكاالت

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني

مجلس ال ــوزراء إلــى إنجاز الحكومة

ســيــتــم خ ــال أســابــيــع تــوقــيــع اتــفــاق
ً
مشيدا بالتقدم المحرز في
الــســام،

المثمثل في تشكيل المجلس السيادي
ً
وأخيرا تعيين الوالة
ومجلس الوزراء

يتصـــدر الواليات الوطنيـــة وواليات

لجزء كبير من هياكل الفترة االنتقالية

هـ ــذا الــمــلــف ،ومــعــتــبـ ً
ـرا أن الــتــوقــيــع

ً
مبينا أن ــه بتعيين ال ــوالة
الــمــدنــيــيــن،

وأشــار رئيس الــوزراء إلى أن حكومة

االنتقالية.

الماضي تحديات كثيرة ورغــم ذلك

فى تكوين المجلس التشريعي الذي

الفترة االنتقالية واجهت خالل العام
استطاعت أن تنجز مهام عديدة على

رأســهــا عـ ــودة ال ــس ــودان بــشــكــل قــوي

ومنتظم لألسرة الدولية.

وأكــــد ح ــم ــدوك مــواصــلــة جــهــود
الــحــكــومــة لــمــعــالــجــة الــضــائــقــة
االقـ ـ ــتـ ـ ــصـ ـ ــاديـ ـ ــة وغـــــــاء

المعيشة ،نقال عن وكالة
أنباء السودان.

ولــــــــفــــــــت رئ ـ ــي ـ ــس

الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب،

ساحة المعركة متفوقا على المرشح
الديمقراطي المفترض نائب الرئيس
السابق ،جو بايدن.

المدنيين تكون الحكومة قد قطعت
ً
ً
كبيرا في إكمال هياكل السلطة
شوطا

وأظهر االستطالع ،الذي أجراه معهد

ودع ــا حــمــدوك إلــى ضـــرورة اإلس ــراع

“ص ــن ــداي إكــســبــريــس” ،أن تــرامــب

ســيــمــثــل ألـ ـ ــوان الــطــيــف الــســيــاســي،

مقابل  .% 46واألكــثــر من ذلــك ،أن
تــرامــب فتح تق ّدما أكبر وفــقـ ًـا لهذا

وسيلعب دورا في الرقابة على الجهاز
الــتــنــفــيــذي ،بــجــانــب أنــــه يُ ــشــكــل
جــمــعــيــة وطــنــيــة تــســاهــم في
مناقشة القضايا الكبرى بالبالد.
وشدد على التزام حكومة
الـ ــفـ ــتـ ــرة االن ــت ــق ــال ــي ــة
بـــــالـــــوفـــــاء ب ــال ــع ــه ــد
لضحايا الثورة.

شـــرق مدينة األهـــواز .وقـــال قنبري ،في

استطالع ..ترامب يتقدم بكل الواليات الحاسمة
أظهـــر اســـتطالع جديـــد للـــرأي أن

في البالد.

وقـــال التلفزيـــون “الحريـــق اندلـــع فـــي

برديـــس ..ال يوجـــد قتلـــى أو جرحـــى..

أعلـــن االثنين ،شـــن مقاتالت إســـرائيلية

الخرطوم ـ وكاالت

سيكون بمثابة المرحلة األولى للسالم

األميركية أنها تتابع بقلق ما يجري في لبنان.

الديمقراطية بتكليف مــن صحيفة
يــتــفــوق عــلــى بــايــدن بنسبة % 48

االستطالع في الواليات الحاسمة ،ما
يعني أن الرئيس ،حسب تقديرات

هذا االستطالع ،من المتوقع أن
ً
حاليا ب ـــ 309أص ــوات في
يفوز
المجمع االنتخابي ،أي أكثر مما
حــصــل عــلــيــه ف ــي الــعــام

 .2016وبــشــكــل ع ــام،

حريق هائل في محطة للكهرباء في سمنان في شمال إيران

في مناطق حساسة بالبالد.

وقواعـــد للقيادة .من جهته ،أفاد المرصد

السودان :توقيع اتفاق سالم خالل أسابيع
عــبــدهللا حــمــدوك ،أمــس الــثــاثــاء ،أنه

وفـــي ســـياق ردود األفعـــال ،أعلنـــت وزارة الدفـــاع

طهران أمس الثالثاء ،في أحدث فصول

أنـــه قتل من أرســـلها” .وتابع في حديث

شـــيء لحمايـــة نفســـها” .واعتبـــر رئيـــس

اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في .2005

اندلع في منطقـــة صناعية قرب العاصمة

تنفيـــذ هجوم عنـــد حدود الجـــوالن ،كما

أرســـلها” ،مؤكدا أن “إسرائيل ستفعل كل

ويأتـــي االنفجـــار قبيـــل صـــدور الحكـــم ،الجمعة ،في

اإلطفاء باندالع حريـــق هائل في محطة

مـــع لبنـــان .وأكـــد نتنياهـــو أن “الجيـــش

الجبهة الداخلية ،لقد “ضربنا الخلية ومن

لالعالم عن سقوط قتلى من دون تحديد عددهم.

حريق ضخم بمستودعات في طهران وآخر بمحطة كهرباء سمنان

القدس المحتلة ـ وكاالت

“ســـتقوم بكل ما يمكنهـــا من أجل الدفاع

األحمـــر اللبنانـــي ،فيمـــا تحدثـــت الوكالـــة الوطنيـــة

النيران الغامضة تضرب إيران مجددا
طهران ـ وكاالت

نتنياهـــو ،أمـــس الثالثـــاء ،إن تـــل أبيـــب

ســـقط مئات الجرحـــى جراء االنفجـــار وفق الصليب

أظهر هذا االستطالع أن ترامب على

إن أحد الفروع القضائية للمجمع التهمتها

الســـلع المصنعـــة ،بحســـب وكالـــة أنبـــاء

نيـــران شـــديدة وتصاعـــد منهـــا الدخـــان.

الطلبـــة اإليرانية “إيســـنا” .وطال الحريق
ً
مســـتودعا وأرصفـــة بمســـاحة  3000متر

التحقيـــق ،مؤكـــدا أنه تم إطفـــاء الحريق

مربع ،حيث أظهرت مقاطع فيديو النيران

وتـــم منـــع انتشـــاره فـــي مناطـــق أخـــرى

مشتعلة في جميع أقسام المصنع.

مـــن المجمـــع .وفي وقـــت ســـابق ،أعلنت
ً
ً
كبيرا
حريقـــا
إدارة اإلطفـــاء بطهـــران أن

وشـــهدت إيـــران العديـــد مـــن الحرائـــق
واالنفجـــارات “الغامضة” خالل الشـــهرين

اندلع فـــي منطقة تجاريـــة كبيرة ،جنوب

الماضيين ،ما أثار الجدل بشـــأن “عمليات

العاصمـــة ،تضـــم مســـتودعات لمختلـــف

تخريب متعمدة”.

وأشـــار قنبري إلى أن ســـبب الحادث قيد

مخاوف من تغيير التركيبة الديمغرافية في ليبيا
دبي ـ العربية.نت

الصعيد الوطني حصل على % 48

أكد وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا

 %بعد .ومن بين الناخبين البيض،

مـــن تغييـــر التركيبـــة الديمغرافيـــة في

 .%كما أظهر االستطالع أن ترامب

السوريين واألفارقة”.

السود ،حيث بلغت نسبة الناخبين

“الشـــرق األوسط” ،الوضع األمني بمدن

– وحــصــل عــلــى ح ــوال ــي  % 8من

الســـيطرة بســـبب تغـــوّ ل الميليشـــيات

فــي حين أن نسبة بــايــدن فــي هذا

األمنية”.

وأظهر االستطالع تقدم ترامب في

معلوماتنـــا الوضـــع هناك ســـيئ ،ولدينا

البالد” .وأضاف “لقد شـــاهدنا انتهاكات

مقابل  % 46لــبــايــدن ،ولــم يــقــرر 6

إبراهيم بوشناف ،أن الحكومة تتخوف

يتقدم ترامب بنسبة  % 53إلى 46

ليبيـــا ،بســـبب اســـتقدام “المرتزقـــة

قوي بشكل غير متوقع عند الناخبين

وقال بوشناف ،في مقابلة مع صحيفة

وأضـــاف بوشـــناف أن جميـــع األجهـــزة

الــســود  % 20فــي هــذا االستطالع

غـــرب ليبيا “ســـيئ للغايـــة ،ويخرج عن

تطورات عســـكرية قد تحدث خصوصا

أصـ ــوات الــســود فــي الــعــام – 2016

المســـلحة علـــى اختصاصـــات األجهزة

االستطالع بلغت .% 77

وقـــال بهـــذا الخصـــوص “حســـب

فلوريدا بنسبة  47إلى  ،% 45وتفوقه
في مينيسوتا بنسبة
 % 46إلى ،% 45
وفي نيوهامشير
 % 46إلــى 43
.%

مخـــاوف جمـــة فـــي إمـــكان تغيـــر

التركيبـــة الديموغرافيـــة للبـــاد
مـــن خـــال اســـتقدام عشـــرات

اآلالف مـــن المرتزقـــة

السوريين واألفارقة
إلـــى مناطـــق غرب

جســـيمة تـــورط فيهـــا هـــؤالء المرتزقة

في مناطق عدة بغرب البالد ،واستولوا
علـــى الممتلـــكات العامـــة والخاصـــة،
ً
خصوصا بطرابلس ومدينة ترهونة”.
األمنيـــة علـــى اســـتعداد للتعامل مع أي
بخـــط القتـــال المتوقـــع حـــول ســـرت

والجفـــرة .وعلى الرغم مـــن انقضاء ما
يقـــارب الشـــهر علـــى التصعيـــد األخيـــر

الذي شـــهدته تخـــوم العاصمـــة الليبية،
إثـــر محاولـــة فصائـــل الوفـــاق التقـــدم
باتجـــاه محـــاور ســـرت والجفرة،
مدعومة من أنقـــرة بالطائرات

المســـيرة والمرتزقـــة ،يســـتمر
ً
مســـيطرا
الهـــدوء الحـــذر
على غرب ســـرت ووسط
ليبيا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تركيا والحقد العتيق على العرب
التصريحـــات العدائيـــة التـــي أطلقها وزيـــر الدفاع التركـــي خلوصي

آكار ،ضد اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ،تعكس بوضوح الحقد
التركي الدفين على العرب بمختلف األشـــكال وعقدة االنفصام التي

يعاني منها األتراك لســـنوات طويلـــة ،فالتركي يقدس الغرب ويقلده
فـــي كل شـــيء ،والغـــرب ال يعتـــرف بـــه أصـــا ،وهكذا ظـــل المجتمع

التركـــي منعـــزال أو متجمـــدا نتيجـــة االنفصـــام ،ويذكر أحـــد الكتاب

العـــرب بعد زيارته تركيا ابان الثمانينات أن حقد األتراك على العرب
ينبـــع من مصدرين ،األول أن العرب يذكرونهم بتاريخهم المطموس،

والثاني شعورهم بأن العرب – واإلسالم  -أثروا في تكوينهم الثقافي
الحضاري ،وهم يريدون اجتثاث أية عالقة بذلك.

لقـــد أقامت تركيا مجمعا لتأصيل اللغة التركية ،ما لبث أن حلته بعد
أن اصطدمت بأن القسم األكبر من مفردات لغتها عربي بالكامل ،بل

نفسها احتوت على أكثر من عشر كلمات عربية ،والطريف أيضا كما
يقول الكاتب أن نص الدستور الذي وضعه أتاتورك مكتوب بالحرف
العربـــي ،واألجيال الحالية ال تعرف فكـــه ،ويحكي عن الطلبة العرب
الدارســـين في تركيا قصصا عن أســـاتذتهم في الجامعة حيث يلجأ
هؤالء إليهم للمساعدة في قراءة الدستور وشرحه.
حمـــات تشـــويه صورة العرب في تركيا ال تنتهـــي ،ووضع الصحافة

للتواصل17111483 :

صدرت صحيفة شاذة عن القاعدة توقفت بعد ستة أو سبعة شهور،

األربعاء  5أغسطس  15 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4313

مرعـــب حقـــا ،فـــكل الصحـــف دون اســـتثناء يملكهـــا يهـــود ،وعندما
وكل من يذكر األتراك بشـــرقيتهم فإن ذلك يعتبر نوعا من الشـــتيمة
والسباب.

opinions@albiladpress.com

» »إن هذا الحقد على العرب تحول إلى تدخل في الشأن العربي ،حيث مازالت

إنهـــم  -خصوصـــا المثقفيـــن  -يتباهون بالتحرر مـــن كل أثر عربي أو

تركيا ترسل المرتزقة إلى سوريا وتدعم اإلرهاب ،وكل يوم ينكشف القناع

يســـتخدم لفظة عربيـــة واحدة ،لكن المضحك بســـخرية أن مقدمته

صحاري العرب وواحاتها تعذب الكثيرين كاألتراك واإليرانيين.

إســـامي .أحد كتابهم أصدر كتابا كتب في مقدمته أنه يعتز بأنه لم

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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التركي المصبوغ بألوان الحقد العتيق على العرب ،والتاريخ علمنا أن

عطا الشعراوي

Ata2928@gmail.com

الكعبة الشريفة تشعر بالسعادة
توقـــع كثيرون إلغاء موســـم الحج هـــذا العام بفعل الظـــروف الصحية الخطيرة

والمخاوف المشـــروعة على صحة وســـامة الناس في ظـــل تفاقم حدة جائحة
كوفيد  ١٩وتزايد غموض هذا الفيروس وعدم التوصل لعالج ناجع حتى اآلن،

إال أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية قبلت التحدي وخاضته بـــكل عزيمة وإصرار
اســـتثنائيا للحج
ووعـــي وحكمـــة ،وبإجـــراءات احترازيـــة كافية ،فكان موســـمً ا
ً

سواء في سياقه أو إجراءاته أو المؤدين له ،وخرج ولله الحمد بصورة مشرفة
لـــكل مســـلم شـــعر بالســـعادة الغامرة إلقامـــة هذا الركـــن حتى بأعـــداد قليلة من
ً
مشاركا فيه.
الحجاج ،وحتى لو لم يكن

إال أن الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغان لم يشـــعر كجميع مســـلمي األرض

بتلك السعادة إلقامة موسم الحج ،وتقمص شخصية غريبة فظهر وكأنه محاور

للكعبة المشـــرفة والفاهم للغتها والعارف بشعورها ،ليهمس في أذننا بأن الكعبة
تشـــعر بالحزن بســـبب أداء عدد محدود للحج هذا العام ،وال نعرف من أين جاء
أردوغـــان بهـــذا الخبر عن الكعبة رغـــم أنه لم يكن من بين الحجـــاج ولم يقترب

منها لكي يسمع منها ويتعرف على شعورها وإحساسها.

واضـــح أن الرئيـــس التركـــي مازال مســـتمرا فـــي تصريحاته المغلفة بشـــعارات
عاطفية تلهب الحماس ،اعتقا ًدا منه أنها ستســـهم في كسب األتباع ،وخصوصا

أن تصريحاتـــه جاءت خالل اجتماع لفروع حـــزب العدالة والتنمية الحاكم في
الواليـــات التركيـــة بمناســـبة عيـــد األضحى ،لم يخـــف فيها أردوغـــان أن الحزب

ســـيواصل العمل إلكثار عدد أصدقائه ،والتقليل من خصومه الداخليين ،فكانت
هـــذه التصريحات التي تمس كل مســـلم ،وزاد عليهـــا التأكيد بأن تركيا ،في ظل

 18عاما من حكم العدالة والتنمية ،باتت بمثابة مصدر أمل لكل المظلومين في
المنطقة وحول العالم ،ودولة تدافع عن حقوقهم!

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

» »كان المفترض أن يتم التركيز على القضايا الداخلية وسجل إنجازات
حزب العدالة والتنمية ومؤشرات صعوده ،لكن فيما يبدو أن أردوغان
لم يجد مادة كافية في هذه القضايا ،فكان الخيار أن يلجأ إلى مثل هذه
التصريحات كنوع من التغطية على الفشل والهروب من المشاكل
الداخلية.

أرشيف الباب العالي
أكثر ما ينطبق على دولة الباب العالي العثمانية ما قاله وزير دولة اإلمارات الشقيقة،
بشأن االنتقام في المكان والزمان المناسبين ،هو أن هذه التصريحات ومنطق الباب
العالـــي مكانهمـــا األرشـــيف التاريخي ..مـــاذا يعني األرشـــيف التاريخي بالحســـابات
العصريـــة ،ومـــا هو المدلول اللغوي والمغزى منه؟ إنـــه يعني أن ّ
كل من ال يعيش في

هذا العصر وال ينتمي لهذا العالم المبني على السياســـات الواقعية العصرية ،ويغرق
فـــي األحالم والخيـــاالت القائمة على تراث الحضارات التي ســـادت ثم بادت ،مكانه

هذا األرشيف ،ومن المفترض أن يكون الوزير التركي مطلعا على منطق العصر وأن
ينتبه وهو المســـؤول عن الدفاع عن بالده ،لتصريحاته المعتوهة التي أخذته بعي ًدا
لدرجـــة نســـي أن تاريخ الدولـــة العثمانية بنهايتهـــا كان محز ًنا ومثيـــرًا للرثاء حينما

تعلق آخر عثماني بذيل الدول االستعمارية الغربية ومنها بريطانيا وأميركا ،ليحفظ
آخر شعرة تربطه بالحضارة العالمية ،ولم يجد سوى انقالب الضابط مصطفى كمال

أتاتورك على تلك السلطنة المنهارة ليخلص عليها ويقبرها لألبد مقيمً ا دولة علمانية
علـــى أنقاضهـــا ،هـــذا هو تاريخ الدولـــة العثمانية التـــي تذهب إليـــه تصريحات وزير

دفاعها وقد استيقظ من غفوة الماضي وحلم بأمجاد حضارة سادت ثم بادت.

يبـــدو لـــي أن مـــا يحيـــق بالقيـــادات والسياســـات التركية وعلى رأســـها مشـــروع

السلطان أردوغان القائم على محاولة إحياء تراث دولة العثمانيين أنه ظن بأنه
بتوريط بالده وشعبه في مهازل ومآزق ،سيعيد مجد السلطان عبدالحميد الذي
ُقبـــر وترك دولته مفلســـة ،ممزقة ومهلهلة تلعب بها الدول االســـتعمارية الغربية،

عبدعلي الغسرة

مثلما تفعل اليوم ذات الدول األوروبية التي راحت تتفرج على غرقه بالمستنقع
العراقـــي والســـوري وأخيـــرًا الليبي .يعتقـــد أردوغان أن ضخ األمـــوال من بعض
الدول وسرقة النفط الليبي ستساعد بتحقيق حلمه ،لكن لو بحث في الفخ الذي
نصبه له الغرب ألدرك أنه متجه فعال كما قال وزير الدولة اإلماراتي أنور قرقاش
إلى األرشيف التاريخي.
مشـــكلة تركيا اليوم أنها ال تنظر للعالم من منظور العولمة التي ســـدت الباب في
وجه السياسات القديمة والموروث التراثي والتاريخي ،إنها تجري وتلهث بشدة
وراء سراب رسمه لها زعيمها الضبابي أردوغان وأوهم نفسه وشعبه لألسف ُ
بأنه
يســـتطيع أن ينافس أميركا وروســـيا بمجرد أن يطلق التصريحات ويحتل بضع
كيلومترات من دول عربية منهارة مزقتها الحروب والصراعات فظن أنه األقوى.

»»

تنويرة :إذا طال انتظارك ،فاعلم أن قانون الجذب الكوني يصنع النتيجة بتمهل.

الطاقة المتجددة المستدامة
للطاقـــة اســـتعماالت متعـــددة فـــي البيـــوت والمعامل والشـــوارع والمؤسســـات،
ويحتاجهـــا االقتصـــاد لتوليـــد اإلنتـــاج مـــن صناعـــة وزراعـــة وتجـــارة ،وهـــذه

االحتياجـــات آنية ومســـتقبلية دائمـــة ،لذا من الواجب أن يحصـــل جميع الناس
علـــى هـــذه الطاقـــة من أجـــل اســـتمرار حياتهـــم وتنقلهـــم واســـتقرارهم وتنقية

بيئتهم ،ولتكون بديال عن الطاقة البدائية الملوثة للحياة والمناخ.

وتكمن مصادر الطاقة المتجددة في الشـــمس والرياح والطاقة الكهرومائية من
حركـــة األمواج والمد والجزر ومن حـــرارة األرض ،وكذلك من بعض المحاصيل
الزراعية واألشـــجار المنتجة للزيوت ،فهي طاقة ال تنضب ،وهي طاقة إنتاجية
مســـتدامة لـــو تم االنتفـــاع منها ،وقادرة علـــى إمداد الناس بطاقـــة كبيرة تكفي

حاجتهـــم اآلنيـــة والمســـتقبلية ،هـــذا إذا تم اســـتخدامها بكفـــاءة وأداء إنتاجي

سالم الكتبي

تركيا واستدعاء النهج االستعماري ()1

يُ حقق أهداف الطاقة المتجددة المستدامة ومنها تنمية المجتمع والحفاظ على

البيئة وتطوير االقتصاد ،وبهذه األهداف يمكن الحفاظ على التنوع البيولوجي
والتخلص من النفايات الخطرة واالنبعاثات السامة.

وتحقـــق الطاقـــة المتجددة أهدافـــا اقتصادية واجتماعية وثقافية تســـاهم في
تحقيـــق أمـــن الطاقـــة وتوافرها علـــى المدى الطويـــل بإنتاج نظيـــف غير ملوث

للبيئـــة ،وذلك عبر مختلف الموارد الطبيعية ،وهناك أكثر من  2.5مليار شـــخص

ً
غاضبا ،كمراقب سياســـي ،مـــن تصريحات وزير الدفـــاع التركي خلوصي آكار
لســـت

عازمون بقوة على مواصلة الدفاع عن سيادة ليبيا وسوريا وغيرها من الدول التي

ببعـــض ،والقائمة على االحتـــرام المتبادل وااللتزام بقواعـــد القانون الدولي وميثاق

أصبحـــت مثـــار أطماع قـــوى الهيمنـــة اإلقليمية ،والحقيقـــة أن حديث وزيـــر الدفاع
ً
ً
كثيرا عن
كاشـــفا بل ويعتبر ســـقطة سياســـية لرجل يبدو أنه ال يعـــرف
التركـــي جاء

ومقتـــل نحـــو ســـبعة ماليين شـــخص كل عـــام .وتدعو أهـــداف األمـــم المتحدة

السياسة ودهاليزها ،وال حتى كيفية التعامل مع اإلعالم وتفادي الوقوع في أخطاء
ً
وأيضـــا الدولة التي
مكلفـــة ،لـــذا نجد الحديث في مجمله وكأنه يقصد بالده نفســـها

وحديثة للجميع بحلول عام 2030م”.

التـــي تهجـــم فيها على دولـــة اإلمارات ،وتفوه بما ال يليق فـــي عالقات الدول بعضها
األمم المتحدة ،ألن تركيا ليســـت معنية بمحاســـبة الدول على سياســـاتها الخارجية
وال هـــي فـــي المقعد الذي يخول لها الحكم على رشـــادة اتجاهات ومواقف اإلمارات
ً
دفاعا عن مصالح شـــعوبها وأشـــقائها من الشـــعوب العربية األخرى ،ليس
وال غيرها
ً
ونشـــرا للفتن في
لشـــيء ســـوى أنها مـــن أكثر الـــدول إثارة للقالقـــل واالضطرابـــات

منطقة الشرق األوسط في الوقت الراهن.
ً
ً
تصريحات آكار يبدو أنها جاءت انفعاالً وتفاعالً
مؤخرا د .أنور
وتأثرا بتغريدة كتبها

قرقـــاش وزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجية بدولـــة اإلمارات ،وحديثه عـــن أن “معركة
ً
وعرا ،وهناك
تحصيـــن النظـــام اإلقليمي العربي تتعزز كل يـــوم” ،وأن الطريق ال يزال

ً
إقليميا وإنهاء اســـتباحة الســـاحة
توجـــه عربـــي متنامـــي الســـتعادة زمـــام المبـــادرة
ً
العربيـــة من جانب قـــوى الهيمنة اإلقليميـــة اإليرانية والتركية؛ وشـــخصيا ،كمراقب

سياســـي ،أرى أن دور الثالثي العربي الفاعل (المملكة العربية الســـعودية وجمهورية
مصـــر العربيـــة ودولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة) في هـــذه المرحلـــة المفصلية من
ً
ً
مهما يبقي على نذر األمل في الحفاظ على ما تبقى من الدولة
تحركا
التاريخ ،يمثل

الوطنية العربية وسيادتها على أراضيها.

هـــذه التغريـــدة أوحت للســـلطان التركـــي وحاشـــيته أن اإلمارات وأشـــقاءها العرب

ً
يوما
تحـــدث مـــن خالل منصة إعالميـــة تابعة لها وليس اإلمارات ،التـــي ال لم تعرف

بدعـــم وتمويل التنظيمات اإلرهابيـــة ،إذ كيف لدولة تتصدر جهود مكافحة اإلرهاب
الدولـــي أن تدعمه وتمولـــه ،وهي من تقف حائط صد في وجه مموليه وداعميه من
ً
مطلقا الرغبة أو الســـعي للهيمنة
دول الجـــوار! ناهيك عن أنه لم يعرف عن اإلمارات
على الشعوب والدول األخرى.
» »صحيح أن المشهد اإلقليمي معقد واألمور تختلط على البعض أحيان ًا فيسقط
في فخ الدعاية التركية ـ القطرية ـ اإلخوانية الزائفة التي تحاول أن تتدثر برداء

يعتمدون على الوقود البدائي ألغراض الطهي ،والذي يتسبب في تلوث الهواء
للتنميـــة المســـتدامة إلـــى “الحصـــول علـــى طاقـــة بأســـعار معقولـــة ومســـتدامة

إن استخدام طاقة نظيفة يحافظ على صحة اإلنسان والكائنات الحية والبيئة،
ويخفـــض درجـــة حـــرارة األرض ،ولن تتولـــد عنها نفايات ضـــارة ،وتخطط نحو

 65دولة لالســـتثمار في الطاقات المتجددة وتطوير وتشـــجيع االســـتثمار فيها،
وبالرغـــم مـــن توفـــر كل الظـــروف البيئيـــة والمناخية فـــي الوطن العربـــي إال أن

عربيا (.)% 0.5
مُ جمل إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة
ً

» »وتحقيقً ا للهدف السابع للتنمية المستدامة لألمم المتحدة بتوفير

(طاقة نظيفة بأسعار معقولة) عملت مملكة البحرين على االستفادة من

المتوفر من الطاقة المتجددة المستدامة ،وشرعت هيئة الكهرباء والماء

آيديولوجي يداعب عواطف البسطاء وأنصاف المتعلمين ،لكن الحقيقة واضحة

بالترويج الستخدام الطاقة المتجددة عبر مشروع تركيب نظم الطاقة

قطر واإلخوان كانوا يوم ًا من الساعين لنصرة العرب وال اإلسالم وال المسلمين،

إنتاجية تبلغ ( 100ميغاواط) وهو مشروع مشترك بين حكومة البحرين

من تاريخنا المعاصر ليس سوى نتاج التآمر بين المخطط والمدبر التركي

ومواكبة النمو االقتصادي المستدام في البالد.

لكل ذي بصيرة وفطرة سليمة ،فال تركيا تدافع عن اإلسالم والمسلمين وال

ألنه ـ ببساطة ـ ما تشهده الكثير من دولنا العربية في هذه الحقبة المظلمة

والممول القطري واألذرع اإلخوانية“ .إيالف”.

الشمسية في المنازل ،وبتنفيذ مشروع محطة “طاقة شمسية” بقدرة

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة

داركليب يتأهل لنهائي “أغلى الكؤوس”

حــرم المحــرق مــن ثالثيــة الموســم بتألــق علــي إبراهيــم
حسن علي | تصوير رسول الحجيري

حـــرم داركليـــب منافســـه المحـــرق من

تخليـــص الكرات الهجوميـــة ،باإلضافة

الموســـم عندمـــا فـــاز عليـــه  3/2وتأهل

محمـــود حســـن وتعاملـــه الذكـــي فـــي

تحقيـــق “الثالثيـــة التاريخيـــة” هـــذا
لنهائـــي بطولـــة كأس ســـمو ولـــي العهد

للكرة الطائرة في المواجهة الماراثونية
التـــي اســـتغرقت ســـاعتين و 20دقيقة
مســـاء أمـــس الثالثـــاء علـــى صالـــة
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االتحـــاد ،ضمـــن الـــدور نصـــف النهائي،

Sports@albiladpress.com

لينتظـــر الفائـــز مـــن مبـــاراة األهلـــي

والنجمة التي ستقام الخميس المقبل.
وبقيـــادة وطنيـــة جديـــدة للمـــدرب

يوســـف عبدالواحد ومن دون محترف
أجنبي ،تمكـــن “العنيد” من تحقيق فوز
عريـــض رغم خســـارته بالشـــوط األول

جوائز مالية لجماهير دوري ناصر بن حمد

 ،18/25قبـــل أن يفـــوز بالثانـــي ،25/19

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

الرابـــع  ،25/22والخامـــس .15/12

وينهزم بالثالث  ،22/25ثم فاز بالشوط
ويديـــن داركليـــب بهـــذا الفـــوز الصعب

وجه رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي

لنجمـــه الدولـــي ضـــارب مركـــز ( )2علي

بن خليفة آل خليفة ،إلى تخصيص جوائز مالية تحفيزية لجماهير

ابراهيـــم الـــذي قدم أداء مذهـــا وثابتا

دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز للموســم الرياضــي الجــاري - 2019

طـــوال مجريـــات اللقـــاء على مســـتوى

 ،2020المقرر استئنافه يوم  7أغسطس الجاري.
ووجـــه الشـــيخ علـــي بـــن خليفة

وأكد الشـــيخ علي بـــن خليفة آل

الماليـــة للجماهيـــر عبـــر برامـــج

البحرينـــي لكـــرة القـــدم لجوائـــز

آل خليفـــة ،بتخصيـــص الجوائـــز
قناة البحريـــن الرياضية ،إضافة

إلى استوديو الحساب الرياضي

“”BSN

بموقـــع

التواصـــل

االجتماعي (انستغرام).

البسالة الدفاعية ويقظة حوائط الصد
واالرســـاالت المركـــزة تجـــاه ضاربـــي

مركز ( )4فاضل عباس وحسن الحداد.

المحرق افتقد خدمات ضاربه األساسي

بمركز ( )4الدولي محمد يعقوب ويبدو

أن السبب عائد لعدم جهوزيته البدنية

أو ربما تعرضـــه لإلصابة ،ليزج المدرب
محمـــد المرباطـــي بحســـن الحـــداد في

مركـــز ( )4رغم أنه يجيد اللعب أساســـا

بمركـــز ( ،)2كما أجرى المدرب تغييرات

عدة لتقوية حوائط الصد واإلرســـاالت
بإخـــراج حســـين الحايكـــي وإشـــراك

محمـــود العافيـــة وإخراج راشـــد أحمد
ومشـــاركة حســـن الشـــاخوري لكن تلك

التغييرات لم تســـهم في عـــودة طائرة
األحـــام .الفـــوز المريـــح الـــذي حققـــه

المحـــرق فـــي الشـــوط األول بفـــارق 7

من لقاء المحرق وداركليب

نقاط جعله يتراخى في الشوط الثاني،

المواجهة تأثر فاضل عباس بانخفاض

كمـــا أن االعتمـــاد منذ بدايـــة المواجهة

ظـــل الفتـــرة الطويلـــة للتوقـــف ،فيمـــا

وهـــو مـــا منـــح العنيـــد الثقـــة بالنفـــس،

علـــى المحتـــرف كـــودي أدى إلـــى

تراجـــع مســـتوى األخير فـــي اللحظات

الحاســـمة ،خصوصـــا بالشـــوط الفاصل
وعـــدم قدرتـــه علـــى تخطـــي حوائـــط

صـــد داركليـــب التي نجحـــت بتخفيف

كراته لتصل إلـــى الدفاع باإلضافة إلى
التصدي لبعضهـــا ،كما اتضح من خالل

مســـتوى اللياقة ،وهو أمـــر طبيعي في

فرض داركليب نفســـه بحيوية الشباب
ونشـــاطهم طوال مجريـــات المواجهة.
أدار المبـــاراة طاقـــم الحـــكام الدولـــي

المكون من األول سامي سويد والثاني
حســـين الكعبـــي وأقيـــم اللقـــاء بـــدون

حضـــور جماهيـــري كإجـــراء احتـــرازي

لمنع تفشي وباء كورونا (كوفيد .)19

قـــلـــة الـــخـــبـــرة وراء خــــســــارة الـــتـــضـــامـــن مــــن الــبــســيــتــيــن

ماليـــة للجماهيـــر التي ســـتغيب؛
نظـــرًا للظـــروف الراهنـــة عـــن

المالعـــب

توزيـــع الكـــرات الهجومية عـــاوة على

أمين يتلقى عرضا من ناد بالدرجة األولى

خليفـــة أن تخصيـــص االتحـــاد

بســـبب

إلـــى القيـــادة المتميـــزة للمايســـترو

فيـــروس

حسن علي | تصوير رسول الحجيري

“كورونـــا” ،يأتي تقديـــرًا من قبل

االتحـــاد للـــدور البـــارز للجماهير

كشـــف العـــب منتخبنـــا الوطنـــي للشـــواطئ ونـــادي

ينظمها االتحاد البحريني لكرة

أحـــد أنديـــة الدرجـــة األولـــى لالنتقـــال إلـــى صفوفـــه

ولفـــت إلـــى أن االتحـــاد

ولـــم يفضـــل مصطفـــى الكشـــف عـــن النـــادي مكتفيـــا

بالقيمـــة الجماهيرية لمســـابقة

مـــن أحـــد أنديـــة الدرجـــة األولـــى وهـــو عـــرض جـــاد

الـــذي يحظى بمنافســـة شـــريفة

النـــادي ..ربمـــا ألعـــب فـــي التضامـــن الموســـم المقبل

فـــي إثـــراء المســـابقات التـــي

التضامن ســـيد أميـــن مصطفى عن تلقيـــه عرض من

القدم،

الموسم المقبل .2020 - 2019

البحرينـــي لكرة القـــدم يؤمن

بالقول خالل تصريحه لـ “البالد ســـبورت” إن “العرض

دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز،

سأدرســـه بشـــكل جيد وال أســـتطيع الكشف عن اسم

وقويـــة بيـــن الفـــرق

وربمـــا تتكلـــل المفاوضـــات بنجاح الصفقـــة للعب مع

للحصول على اللقب.

نـــاد جديد” .إلـــى ذلك ،أوضح مصطفى أن الخســـارة

في نهائي دوري الدرجة الثانية أمام البســـيتين تعود
إلـــى فتـــرة التوقـــف الطويلة ،التـــي أثرت علـــى أداء
الفريقيـــن ،إلى جانب عامـــل الخبرة والذي رجح كفة
الفريـــق المنافـــس .وأوضـــح أن التضامـــن كان يفتقد
التركيـــز داخـــل الملعـــب وذلك ربمـــا ناتـــج إلى نقص
الخبرة ،مشـــيدا في الوقت ذاته بأداء زمالئه وجهود
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري .وتابـــع “رغـــم األخطـــاء
الكثيـــرة التي وقع فيها الفريق على مســـتوى تضييع
اإلرســـاالت وتوجيـــه اإلرســـاالت الضعيفـــة ،وأخطاء
استقبال الكرة األولى إال أن الالعبين قدموا ما عليهم
ونأمـــل الظهـــور بصـــورة أفضل فـــي الموســـم المقبل
واألهم استقرار الفريق وبقاء معظم الالعبين.”..

سيد أمين مصطفى متحدثا لـ “البالد سبورت”

ســالويــا
صفقــات مــدويــة لألهلــي والمنــامــة
ً
لقبـــا الـــدوري و“أغلـــى الكـــؤوس” بينهمـــا؟
هـــل انحصـــر َ
علي مجيد

ينتظـــر الشـــارع الرياضـــي بشـــغف كبيـــر
اســـتئناف منافســـات كـــرة الســـلة علـــى

الصعيـــد المحلـــي؛ ليتابـــع عـــن كثـــب مـــا

ســـتؤول إليـــه المواجهـــات المرتقبـــة فـــي

األدوار النهائية لمســـابقة دوري زين ،ومن
ثم اللجوء لمسابقة “أغلى الكؤوس” كأس
خليفة بن سلمان.

فاالتحـــاد البحرينـــي للعبـــة أعلـــن مؤخـــرًا

عـــن موعـــد اســـتئناف المســـابقات والتـــي

ســـتنطلق مطلع شهر ســـبتمبر المقبل ،عبر
مباريـــات المربـــع الذهبي للـــدوري بلقاءي

المنامـــة والرفـــاع مـــن جهـــة والمحـــرق

واألهلـــي مـــن جهـــة أخـــرى ،واألفضليـــة

للفريـــق الفائـــز فـــي مباراتين مـــن أصل ٣

مباريات ليصعد للمباراة النهائية.

المنافســـة وتحديـــ ًدا فريقـــي األهلـــي

بعناصـــر محليـــة متألقـــة .وفـــي الجهـــة

أو أحدهمـــا علـــى أقـــل تقديـــر بعدما خرج

األخـــرى ،يـــدرك غالبيـــة العبـــي وجمهـــور

فريقـــا المحرق بالدوري والرفـــاع بـ “أغلى

والمنامـــة فـــي إبـــرام التعاقـــدات مـــع

كـــرة الســـلة البحرينية مـــن همـــا البولندي

الكؤوس” بالموسم الماضي.

الالعبين األجانب الذين ســـيمثلونهما في

المبيـــه والجزائـــري حراث؛ كونهما شـــاركا
ً
ســـابقا فـــي البطولـــة الخليجيـــة لألنديـــة

وإذا مـــا تطرقنـــا لفريـــق المحـــرق ،فـــإن

برانـــدون بـــراون وقبلـــه بأيـــام نجـــح فـــي

التي أقيمت في البحرين ،وهما دون شك

هـــذا الملـــف ،بالتوقيع مـــع األميركي بوند

الحصـــول علـــى توقيـــع األميركـــي اآلخـــر

ســـيكونان عنصـــرا إضافة بجانـــب العبي

والجامايكـــي جوردان .أما فريـــق الرفاع،

دومنيـــك ســـاتون ،وفـــي الجهـــة األخـــرى،

المنامة.

وقبـــل اإلعـــان عن ذلك ،تحركـــت األندية

البطولتيـــن ،فاألهلي تعاقد مـــع األميركي

تمكـــن قبل أيام بســـيطة من إنهاء
األخير
ّ

فإنـــه بعي ًدا عما يحدث في ســـاحة صراع

وما ســـيزيد األمر إثـــارة وجنو ًنا في دائرة

الصفقات ،ما يجعل هويته في المنافســـة

الذي اســـتعان بـــه األهلي قبـــل أن يعصف

المنافســـة بيـــن األهلـــي والمنامـــة ،فضـــا

تبـــدو غامضـــة وصعبـــة ،إال إذا كان إلدارة

وبـــاء كورونـــا ،فيمـــا كان محترفـــه الثاني

عن المحترفين الذيـــن من المفترض أنهم

الفريق رأي آخر.

الجزائري محمد حراث.

ســـيصنعون الفارق بإمكاناتهـــم وقدراتهم

ومـــن هذا المنطلق ولحيـــن موعد انطالق

الســـير الذاتية ومقاطع الفيديو لمحترفي
ّ

الفنيـــة العاليـــة ،التـــي علـــى إثرهـــا تـــم

المنافســـات الرســـمية ،توجـــد أســـئلة

خطـــف المنامـــة الالعـــب البولنـــدي المبيه

من لقاء سابق بين األهلي والمنامة

انتدابهـــم تحديـــ ًدا لهـــذه المرحلـــة المهمة

ســـنطرحها وســـننتظر أجوبتهـــا على مدى

بنجاعتهمـــا وقوتهمـــا الفنيـــة وســـيكونان

والحساســـة ،أن الفريقيـــن يبحثـــان عـــن

“قـــوة ضاربة” لصفوف األهلي الذي يتمتع

منصة التتويـــج والتقلد باللقبين إن أمكن

األيام واألســـابيع المقبلة ،هل سيكون لق َبا

األهلـــي والمنامـــة تحدي ًدا ،وهل ســـتكون

في المنافسة ،ومن سيتوج بالدوري ،ومن

الـــدوري و ”أغلـــى الكـــؤوس” بيـــن قبضـــة

الموســـم ،والمحرق هل سيكون له نصيب

نصيب فريق واحد؟

النـــادي األهلـــي يعطيـــان مؤشـــرًا كبيـــرًا

لــــ “أصحـــاب الســـعادة” ســـعادة فـــي هـــذا

ســـيظفر بالـــكأس أم ســـيكون اللقبـــان من

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

أين الصحافة من جوائز جماهير دوري ناصر؟!
أعلن رئيس اتحاد الكرة الشيخ علي بن خليفة

وجــاء فــي تصريــح رئيس اتحاد الكــرة  -وهو

انطالقتها ليشــفع لنا ذلــك بحصول قرائنا على

آل خليفة باألمس ،عن تخصيص جوائز مالية

األمــر الصادم بالنســبة لــي  -أن الجوائز المالية

جوائز مالية.

قبــل االتحــاد دون أن نكتــب عتبــا أو تنويهــا

تحفيزية لجماهير دوري ناصر بن حمد الممتاز

المخصصــة للجماهيــر ســوف تقتصــر علــى

والغريــب أن يحــدث ذلــك فــي الوقــت

بهــذا الشــأن ،لكــن ال بــأس بالذكــرى ،فإنها تنفع

للموسم الرياضي الحالي والمقرر استئنافه في

برامــج قنــاة البحريــن الرياضيــة ،إضافــة إلــى

الــذي يتحــدث فيــه الجميع عــن تراجع دور

المؤمنيــن ،فضال عن رغبتــي في الحفاظ على

 7أغسطس الجاري بعد توقف دام  4أشهر.

اســتوديو الحســاب الرياضــي “بــي إس إن”

الصحــف ،وغيــاب المالحــق الرياضيــة التي

حقــوق قــراء الصحف األوفيــاء ،فالكثير منهم

ويأتي هذا التوجه  -حسب الخبر الرسمي الذي

بموقع التواصل االجتماعي (انستغرام)!

كانت بمثابة الفاكهة على مائدة الرياضيين،

جماهيــر لــدوري ناصــر بــن حمــد ويســتحقون

بعــث للصحــف  -تقديرا لــدور الجماهيــر البارز

شــخصيا ،ســعدت بالمبــادرة التــي أطلقهــا

ولكن يبدو أن البعض بدل أن يشجع ويدعم

الحصول على الجائزة في الوســيلة اإلعالمية

في إثراء المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة،

رئيــس اتحــاد الكــرة ،لكننــي حزنــت ألنهــا لــم

نســي أن الصحــف مازالــت تصــدر بشــكل

التي يرغبون.

مبينــا أن االتحــاد يضــع الخطــوات التطويريــة

تشــمل الصحف وأيا من منصاتها على وســائل

يومــي ولديهــا وســائل تواصــل اجتماعــي

أخيــرا ،أتمنــى مــن اتحــاد الكــرة أن يشــمل

في كل موســم بما يســهم في نجاح المســابقة

التواصــل االجتماعــي ،وكــم تمنيــت أن يتذكــر

بمئــات اآلالف مــن المتابعيــن ،ورغــم ذلــك

الجميع بالجائزة دون تفرقة بما فيهم الصحف

التــي تحمل اســم ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد

الشــيخ علــي بــن خليفــة  -وهــو الرجــل الــذي

يتعامل معها بعض المسؤولين  -وأتمنى أال

المحلية وهو أمر ســيعزز مكاسب الهدف الذي

آل خليفــة والعمــل على تحقيق أهداف ســموه

نكــن لــه كل المحبــة واالحتــرام – دور الصحف

يكــون رئيــس اتحاد الكرة مــن بينهم  -على

وجــدت مــن أجله الجائــزة ،وهللا على ما أقول

ورؤاه التطويرية لالرتقاء بالقطاع الكروي.

فــي تغطيــة مســابقة دوري ناصر بــن حمد منذ

أنها غير موجودة!

شهيد.

كنــت أتمنــى أن يأتــي تقديــر الصحافــة مــن

“البحرينية الكويتية للتأمين” توفر تغطية اإلصابة بـ “كوفيد  ”19لعمالئها

تحمــل مصاريــف الرعايــة الطبيــة بحــد أقصــى  35ألــف دوالر
ّ

قامت الشركة البحرينية الكويتية

المؤمـــن لـــه فـــي حـــال أصيـــب

المتواجد فيـــه فإن وثيقة التأمين

اإلصابـــة بفيـــروس “كوفيـــد ”19

وثيقة تأمين السفر بتغطية جميع

الحجـــر المنزلي بحـــد أقصى 100

للتأميـــن أخيـــرا بإضافـــة تغطيـــة
ضمـــن حزمـــة المنافـــع المشـــمولة
فـــي تأميـــن الســـفر ،إذ ســـتكون
هـــذه المنافـــع اإلضافيـــة متوفـــرة
فـــي جميـــع وثائـــق تأميـــن الســـفر

ســـواء اإلســـبوعية أو الشـــهرية أو
ً
السنوية.

وبذلك ســـوف تغطي هذه المنافع

بفيروس “كوفيد  ،”19إذ ستتكفل

مصاريف الرعايـــة الطبية الناتجة

مـــن اإلصابة بفيروس “كوفيد ”19
بمـــا فيهـــا اإلقامة في المستشـــفى

في حال استدعت الضرورة وذلك

بحـــد أقصـــى  35ألـــف دوالر ،و إذا
لـــزم األمر ُ
وف ِرض الحجـــر المنزلي
على المسافر (المؤمن له) في البلد

ســـتغطي أيضـــا كافـــة مصاريـــف

دوالر يوميـــا ولمـــده أقصاهـــا 14

يوما.

و لالستفادة من هذه المنافع يجب
علـــى المســـافر (المؤمـــن لـــه) إبراز

نتيجة الفحـــص الخاص بفيروس

األربعاء  5أغسطس  15 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4313

“كوفيـــد  ”19قبـــل  72ســـاعة مـــن
السفر.
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وصول النسخ األولى من جينيسيس  GV80الجديدة

multaqa@albiladpress.com

مــــوعــــد اإلطــــــــاق الـــمـــرتـــقـــب نـــهـــايـــة 2020

اعلـــن المكتـــب الرئيـــس لشـــركة

التعاون الخليجـــي .ونتيجة لذلك،

وأفريقيـــا عـــن وصـــول ســـيارات

جينيســـيس في الشـــرق األوســـط

تعـــاون المكتـــب الرئيـــس لشـــركة

جينيســـيس في الشـــرق األوســـط

وأفريقيـــا مـــع مكتب جينيســـيس

اإلنتاج المبكر من طراز جينيسيس

الرئيســـي لتقديم عدد محدود من

 GV80المرتقـــب ،حيث تم تســـليم

السيارات قبل إطالقها الرسمي.

الســـيارات لعمالء جينيســـيس في

وفـــي تعليق له ،قال نائب الرئيس،

المنطقة.

“طيران اإلمارات” تستأنف رحالتها إلى الكويت ولشبونة

تمثـــل عمليـــات التســـليم الخاصـــة

رئيس عمليات جينيســـس الشـــرق

مـــن طـــراز  ،GV80فيمـــا ســـيكون

“تمثل عمليات التســـليم الحصرية
إنجا ًزا بالغ األهمية بالنسبة لعالمة

( 5أغســـطس) وإلـــى لشـــبونة (16

ومـــع إنتـــاج الســـيارات وتوريدهـــا

المحطـــات التـــي تغطيهـــا شـــبكتها

األوسط وأفريقيا بانغ سان جونغ:،

النسخ األولى التي تدخل المنطقة
موعـــد اإلطـــاق المرتقـــب لهـــذا

جينيسيس على مستوى المنطقة.

الطـــراز في الربـــع الرابع مـــن العام

.2020

وتعـــد ســـيارة جينيســـيس GV80

وتســـليمها للعمالء المخلصين في

وهـــي أول ســـيارة  SUVتنتجهـــا

فنحـــن ســـعداء لوصـــول أولـــى

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي،

األولى من نوعها بالنســـبة للشركة،
جينيســـيس ،وتضفـــي تنوعً ـــا على

ســـيارات جينيســـيس  GV80إلـــى
الشـــرق األوســـط .وعنـــد إطـــاق

مجموعة طرازات جينيسيس إلى
جانـــب ســـيارات ســـيدان األخرى:
 G70و G80و.G90

وكانـــت الســـيارة قد ظهـــرت ألول
مـــرة في معرض نيويـــورك الدولي

للسيارات  ،2017ويدل حرف  Vفي

الســـيارة خالل الربع الرابع من عام

اســـم الطراز  GV80علـــى “التنوع”
وتعدد االستخدامات التي ال يمكن

رســـميا فـــي كوريا
ومنـــذ إطالقـــه
ً

الجنوبية في وقت ســـابق من هذا

 ،2020يمكـــن لعمـــاء جينيســـيس

أن توفرها ســـوى ســـيارة  SUVمن

العـــام ،ازداد الطلب غير المســـبوق

عالمة جينيسيس.

على الطراز في جميع دول مجلس

التميز مع دخول  GV80إلى ســـوق

أن يتوقعـــوا مســـتوى جديـــ ًدا مـــن

سيارات  SUVالفاخرة”.

“المرصد للحقوق” تدشن مجلسها االستشاري

لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي صـــــنـــــع الــــــقــــــرار

أعلنـــت طيـــران اإلمـــارات أنهـــا

ســـوف تســـتأنف خدمـــات الـــركاب
ً
اعتبـــارا مـــن يـــوم غد
إلـــى الكويـــت

 ،300ERوالحجـــز متـــاح علـــى هذه

أغســـطس) .وبذلـــك يرتفـــع عـــدد

 ates.comأو عـــن طريـــق وكالء

العالميـــة إلـــى  70وجهـــة في الشـــهر

جائحة “كوفيـــد ،”-19حيث تواصل
ً
تدريجيـــا
الناقلـــة توســـيع عملياتهـــا
مـــع المحافظة على صحة وســـامة

عمالئهـــا وأطقمها والمجتمعات التي

تخدمها كأولوية قصوى.

وســـوف تعمـــل رحـــات طيـــران
ً
يوميـــا ،وإلى
اإلمـــارات إلى الكويت

دورهـــا في خدمة المجتمـــع البحريني،

علـــى خبراتهم وتجاربهـــم الطويلة في

االحترازية من الجائحة من جهة أخرى.

بها األعضاء الخبـــراء والمختصين في

مجـــاالت القانـــون ،وحقـــوق اإلنســـان،

عـــدة قطاعـــات هامـــة لعمـــل الجمعيـــة

واالقتصـــاد،

ونشاطها.

العامـــة ،والتخطيـــط االســـتراتيجي،

وأكـــد رئيس الجمعية محســـن الغريري

أن تدشـــين المجلـــس يعكـــس توجـــه
الجمعيـــة نحـــو إشـــراك الخبـــرات
والكفـــاءات الوطنيـــة فـــي عملية صنع
القرار ودراســـته ،بما يُ ســـهم في تطوير
ً
وفقـــا للرؤية التي
البرامـــج والفعاليات

نعمل من أجل تحقيقها.

وأوضـــح الغريري أن مهمـــات المجلس

االستشـــاري تتمثل في معاونة مجلس

واإلعـــام

والعالقـــات

محسن الغريري

والعمـــل التطوعـــي ،حيـــث ســـيضم

فـــي عضويتـــه التي تســـتمر لمـــدة عام

اإلدارة فـــي تقديـــم األفـــكار والـــرؤى

واحـــد كل مـــن الخبيـــر االقتصـــادي

الجمعيـــة ،وعلى وجه الخصوص إبداء

والمستشـــار علـــي الطوالبة ،واالســـتاذ

والمشـــورة فـــي كل مـــا يتعلـــق بعمـــل

الـــرأي فـــي الخطـــط والبرامـــج التـــي

يقدمهـــا مجلـــس اإلدارة للفترة المقبلة،

واقتـــراح البرامـــج التدريبيـــة التـــي
تتوافـــق مـــع أهـــداف الجمعيـــة ،فضـــاً

عثمان نوشـــي ،والمحامي علي البحار،

المســـاعد في قســـم اإلعالم والسياحة

والفنون بجامعة البحرين مها الراشـــد،

و رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط
االستراتيجي هالة صليبيخ.

والشـــرق األوســـط ومنطقـــة حوض

المحيط الهادئ اآلسيوية .كما يمكن
للعمالء من مختلف محطات الناقلة
التوقـــف فـــي دبـــي مـــع إعـــادة فتح

أبواب المدينة أمام الزوار من رجال

األعمال والسياح الدوليين.

“الهــال األحمــر” يشــد أزر العامليــن في الصفــوف األمامية

وقال الغريري إن المجلس االستشـــاري

التجارب والمعارف العميقة التي يتمتع

وأمـــان عبـــر مركزهـــا فـــي دبـــي بين

المتطوعون البحرينيون أبطال في األزمات

الصفـــوف األماميـــة بمواجهـــة جائحـــة “كوفيـــد  ”19 -مـــن جهة،

وتحقيـــق أهدافهـــا باالســـتفادة مـــن

السفر.

وتوفـــر طيـــران اإلمـــارات لعمالئهـــا

األميركتيـــن وأوروبـــا وأفريقيـــا

عدد المـــدن التي كانت تخدمها قبل

دشنت جمعية المرصد لحقوق اإلنسان

يتكون من  5أعضاء تم اختيارهم بناء

الرحالت عبر الموقع الشبك ي �emir

الجـــاري ،أي مـــا يزيـــد علـــى نصـــف

عن تعزيز شـــبكة عالقات الجمعية في

مجلســـها االستشـــاري بهـــدف تعزيـــز

باســـتخدام طائـــرات البوينـــج 777-

إمكانيـــة مواصلـــة الســـفر براحـــة

زار وفـــد مـــن جمعيـــة الهـــال األحمـــر البحرينـــي مركـــز الحجـــر

المجتمع المحلي والدولي.

لشـــبونة ثالثـــة أيـــام فـــي األســـبوع،

الصحـــي بمدينـــة الحد في رســـالة شـــكر ومعايـــدة للعاملين في
وتأكيد أهمية مواصلة التزام المواطنين والمقيمين باإلجراءات
وتجول وفد الجمعية في أقسام المركز مطلعين على الخدمات
النوعيـــة المقدمـــة لنـــزالء المركـــز من رعايـــة واهتمـــام في إطار

الجهـــود البـــارزة لمملكـــة البحريـــن للوقاية من فيـــروس “كوفيد
 ”19 -وكســـر سلســـلة انتشـــاره .وأعرب وفد الجمعية عن فخره

بوجود عدد من متطوعي الهالل األحمر البحريني يعملون حاليا

الصحـــي بمدينـــة الحـــد ،إضافـــة إلـــى زمالئهـــم في مركـــز العزل

والعـــزل الصحي ،بما في ذلك متطوعـــان اثنان في مركز الحجر

الجمعية الكلمات التحفيزية والتشـــجيعية والتعبيرية ألخوتهم

البحرينييـــن وخبراتهـــم في التعامل مع مختلـــف أنواع الطوارئ

الواحـــدة .بالمقابـــل عمـــل الفريـــق اإلعالمـــي فـــي المركـــز بإدارة

وفـــي الزيارة كـــرم وفد الهالل األحمر أبطـــال الصفوف األمامية

مـــن الفعاليـــات المصاحبة للقـــاء وتوزيع الهدايـــا التذكارية على
الحضور في ٍّ
جو من األلفة.

كمتطوعيـــن فـــي الصفـــوف األمامية في عدد مـــن مراكز الحجر

بالجفيـــر الذيـــن حضـــروا معهـــم هـــذا التكريـــم .كمـــا ّ
وجـــه وفـــد

الصحـــي بمدنية الحد ،وبما يعكس شـــجاعة وإقدام المتطوعين

أســـري اتســـم باالبتسامة والروح
في الصفوف األمامية ،في جو
ّ

واألزمات في إطار العمل التطوعي اإلنساني.

المنســـق اإلعالمي جالل كاظم المحفـــوظ على تنظيم مجموعة

خـــط الدفـــاع األول من المتطوعين والعامليـــن في مركز الحجر

“الخليج العربي” تخرج  157طبي ًبا بنسبة نجاح % 100

رعـــى رئيس جامعة الخليج خالد العوهلي لقاء

رئيس الجامعة في االجتماع الطلبة الخريجين
ً
معربا عن
واوليـــاء أمورهـــم مـــن أمهات وآبـــاء،

فـــي اجتمـــاع عقد عبـــر االتصـــال المرئي ،حيث

المتميزة التي اجتهدت وثابرت وتحلت بالصبر

إعالن تخريج دفعة طلبة ســـنة سادســـة بكلية
الطـــب والعلـــوم الطبية للعـــام األكاديمي 2020

أعلن عميد كليـــة الطب عبدالحليم هللا تخريج
 157طالبـــا مـــن أبنـــاء دول مجلـــس التعـــاون

لـــدول الخليج العربية ،مـــن كلية الطب والعلوم
الطبيـــة ،بنســـبة نجـــاح بلغـــت  .% 100وهنـــأ

اكاديميـــة تتوجهم اليوم أطبـــاء ،بيد أنها بداية

الســـنوات الســـت الماضية وانجـــاز حقيقي في

القطـــاع الطبي في دول مجلـــس التعاون لدول

وقال“ :اإلنجاز يحسب ألبنائنا الطلبة وعائالتهم

شهادة مســـئولية تحملكم واجب طبي ووطني
ً
مؤكـــدا أنه عبر
تحـــت كل الظـــروف واألزمات”،

وقـــدرات تعلمتموهـــا بالكليـــة ،فعليكـــم أوالً
التـــوكل علـــى هللا ثـــم تحلـــوا بالصبـــر والهدوء

وقـــال“ :تذكروا ذلك وانتم في أقســـام الطوارئ

أمـــام هللا وأمـــام أوطانكـــم التي وضعـــت ثقتها

تنتظركـــم في هـــذه االزمـــة الصحيـــة لتخدموا

العربي”.

مرحلـــة جديـــدة محورهـــا المســـئولية اتجـــاه

ســـعادته بتفويـــج هـــذه الدفعـــة االســـتثنائية

الوطن والمهنة والمرضى.

وبذلـــت الجهد المضاعف عبر الدراســـة عن بعد

الذين يعقدون عليهم اآلمال العظام ،ويحســـب

فـــي مرحلـــة أكاديميـــة صعبـــة ،حتـــى اجتـــازت

االمتحانـــات النظرية والعلميـــة وحصدت ثمرة
ً
مؤكـــدا أنهـــا نهايـــة مرحلـــة
النجـــاح والتخـــرج،

ألعضـــاء الهيئـــة االكاديمية الذين ســـخروا جل
ً
موضحا
طاقتهـــم لعبور هذه المرحلـــة الصعبة”،
للطلبـــة “أن الشـــهادة هـــي ثمـــرة تعبكـــم طـــوال

رصيدكـــم الطبـــي والمهنـــي ،لكنهـــا أيضـــا هـــي

االستعانة بالله تمر كل األوقات الطارئة.ط

وغـــرف العمليـــات وفـــي الصفوف األولـــى التي

الخليـــج العربيـــة بـــكل مـــا اوتيتم مـــن مهارات

والرويـــة لتكونـــوا أطبـــاء مميزيـــن مســـئولين
بكـــم وابتعثتكـــم للدراســـة في جامعـــة الخليج

شاهدت لكم ..أهم أفالم األكشن على “”Netflix

أطلقت النجمة بيلي

ايليش أغنيتها
الجديدة “My
“Future
على

أفــام هوليوودية وأخرى من إنتاجات المنصة األصلية 2020

قناتها

الرسمية
على

طارق البحار

“يوتيوب”،
وذلك بعد

البالد :طارق البحار

طرحها مؤخرا

فـــي منصـــة نتفليكـــس للبـــث التدفقي

أغنيتها “Not

بوضـــوح عـــدد كبيـــر مـــن األفـــام

�My Respon

المنوعة ولعل أفالم األكشـــن لها مكانة

.”sibility

مميـــزة عنـــد المتابعيـــن ،خصوصا وأن
المنصـــة الكبيرة تختـــار عدد كبير منها
للمشـــاهدين ،مؤخـــرا إضافـــت العديـــد
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منهــ�ا مثــ�ل  Fast And Furiousو�Vel

tariq.albahar@albiladpress.com

 ،vet Buzzsawوغيرهـــا مـــن االفـــام
التـــي ال تفـــوت مشـــاهدتها أبـــدا فـــي

البيت!

هـــذا عـــرض ألهـــم هـــذه األفـــام مـــن

مشـــاهداتي وإذا كنـــت مـــن عشـــاق

“فيسبوك” تختبر إلغاء زر ”اليك”

األكشـــن عليـــك باختيارها فـــورا ،وهي

كالتالي:

رصــد متخصصــون فــي متابعــة مواقــع اإلنترنــت قيــام شــبكة

Fast And Furious five

تطبيق فيس بوك لألجهزة المحمولة.

الســـيارات وكل األكشـــن ،واختـــارت

وتســـتهدف الفكـــرة الجديدة
“اليـــك” وعـــدد اإلعجابـــات

ويشـــير عـــداد المتابعـــة إلـــى

إلغـــاء
مـــن

زر

“أعجبنـــي”

صفحـــات

أو

المشـــاهير

والشـــركات؛ بهـــدف التركيـــز
بصـــورة أكبـــر علـــى أعـــداد

متابعي الصفحة وليس على

أنماط التفاعل معها.

وتدور حول احد رجال الشرطة فاسد
يتفق مع مسجون خطير ضد القانون،
المســـجون يدعـــى ” توريتـــو“ يقـــوم

بتجيش فريق من متسابقي السيارات

المشـــاركات المنشـــورة علـــى

لســـرقة كبيـــرة وذلـــك للخـــروج مـــن

الصفحـــة علـــى صفحاتهـــم

السجن ،ووسط ذلك يقوم بمطاردتهم

الشـــخصية ،في حيـــن يمكن

عميـــل فيدرالـــي وزعيـــم مخـــدرات

أن يقـــوم أي مســـتخدم بنقـــر

وبحســـب موقع تـــك كرانش

التكنولوجيـــا ،فـــإن التصميم

أخرى.

الجديـــد يســـتهدف تســـهيل

المنصـــة عـــرض الجـــزء الخامـــس منه

عدد األشـــخاص الذين تظهر

زر أعجبني دون أن يعود إلى

المتخصص فـــي موضوعات

هـــذه السلســـة منـــه ،فقـــد عشـــقنا فيها

دقة.

برازيلي! في أحداث أكشن ممتعة.

فيلـــم  Fast And Furious fiveحصـــد

متابعـــة هـــذه الصفحـــة مـــرة

إعجـــاب النقـــاد كفيلـــم تجـــاري ممتـــاز

عندمـــا عـــرض ي الواليـــات المتحـــدة

األمريكية العام  ،2011وهو من بطولة

رؤيـــة مســـتخدمي موقـــع

كل مـــن فيـــن ديـــزل ،وبـــرول ووكـــر،

فيـــس بـــوك ألرقـــام الدخول

وجوردانا بروســـتر ،وإخراج جاســـتين
لين.

”وفرقتـــه التـــي تتكـــون مـــن أفضـــل

الجنود ،بمهمـــة إنقاذ الطبيبة لينا التي
تتواجـــد وســـط كل ذلـــك فـــي غابـــات

وتحديـــدا بعـــد اإلطاحـــة بالحكومـــة

فيلم ممتاز لعشاق الجريمة واألكشن.

أحد األيام تكشـــف بان جارها متوفى

القصيـــر المسلســـل الكوميـــدي ذي

جاليري فني في لوس أنجلوس ،وفي
في شـــقته وســـط لوحات فنية كثيرة

بيلوتشـــي ،ومـــن مـــن إخـــراج أنطوني

فوكوا.

وتصدر مسلسل واتشمن الذي يعرض

تـــدور أحداثـــه حـــول امـــرأة تعمل في

اللوحـــات وعليهـــا بيعهـــا ،وكان

ســـيكريت وتشـــاد ســـميث ومونيـــكا

أعضـــاء أكاديمية إيمـــي البالغ عددهم

عبـــر محطـــة إتـــش بـــي أو الســـباق مع

فيلـــم األكشـــن مـــن وتمثيـــل تـــوم

صديقهـــا يخبرهـــا بأهميـــة هـــذه

نيله  26ترشـــيحا .وتلى هذا المسلسل

مارفلس ميســـز مايزل مع  20ترشيحا

والعمل التشويقي أوزارك والكوميديا
السوداء ساكسيشـــين مع  18ترشيحا
لكل منهما.

كل من يشـــتري لوحة تحدث له
جريمة مريبة!

Wheelman

الفيلـــم مـــن بطولة النجـــم الرائع جيك

مـــن إنتاجات منصـــة نتفلكس األصلية
فـــي العـــام  ،2020وهـــو فيلـــم أكشـــن

يتحدث عن ببســـاطة عـــن اجير يعمل
كســـائق خـــاص فـــي التهريـــب لصالـــح
الســـرقات بالبنـــوك ،يقـــوم بعملـــه فـــي

نقل األشـــياء واألمـــوال ،لكنه يتعرض

للخيانـــة بصورة ظالمة ،وفي األحداث
يريـــد أن يتعـــرف من يقـــف وراء ذلك

ومن هم الذين خانوه.

الفيلـــم مـــن أداء فرانـــك جريلـــو ،ومن

إخراج جيريمي راش.

Velvet Buzzsaw
�http://172.16.1.117/news

أحـــداث هذا الفيلـــم تقع فـــي نيجيريا

األصلية وعرض وشـــارك في مهرجان

قـــد أوصـــى ســـابقا أن تحـــرق ،ولكـــن

فيلـــم آخـــر مـــن إنتـــاج منصـــة

Tears Of The Sun

نجاح كبير لـ “الغسالة”

األطباء منظمة أطبـــاء بال حدود إليها

عملية اإلنقاذ ،أنصحكم بمشاهدته.

التواصــل االجتماعــي فيــس بوك باختبــار تصميم جديــد لصفحات

إلـــى الصفحـــات بشـــكل أكثر

قبل ذلك تقـــوم مالزم البحرية ”ووترز

صندانس السينمائي للعام  ،2019وهو

نحو  24ألفا.

نيجيريا وبأحداث متســـارعة جدا في

ال نســـتطيع أن نوقـــف عـــن مشـــاهدة

بعــض المشــاهير والشــركات التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خالل

هنـــاك ،فبعـــد ذهـــاب مجموعـــة مـــن

 jpg?tmp=1596479154نتفلكـــس

التـــي يشـــارك فـــي التصويـــت عليهـــا
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جيلينهـــال ورينـــي روســـو وتونـــي

كوليـــت وجميعهم نالوا إعجاب النقاد،

وهو من إخراج وتأليف دان جيلروي.

تقدم نتفليكس في جوائز إيمي
فـــي ســـياق متصـــل ،تقدمـــت منصـــة

نتفليكـــس علـــى منافســـتها إتـــش بـــي

أو بحصولهـــا علـــى  160ترشـــيحا في

جوائـــز إيمي التلفزيونيـــة للعام 2020
فـــي الـــدورة الــــ  72مـــن هـــذه الجوائز

التلفزيونيـــة العريقة ،فـــي مقابل 107

ترشيحات ،وهو عدد قياسي جديد.
وأ ّدت جائحة «كوفيد »-19إلى تجميد

تصوير األعمال التلفزيونية وتســـببت

بفوضى عارمة في إنتاج المسلسالت،
وصـــوال إلـــى الحـــؤول دون مشـــاركة
بعضهـــا فـــي المنافســـة علـــى الجوائـــز

نجاحات حماقي في “يوتيوب”

“ ستموت في العشرين ” في برلين

تمكن فيلم “الغســالة” من بطولــة محمود حميدة ،هنا

سيتواجد الفيلم الســوداني” ستموت في العشرين ”

احتفــل النجم محمد حماقي بوصول نســبة مشــاهدة

تجاوزت المليون جنيه مصري في أول أيام عيد األضحى.

مســتوحى عــن قصــة “النوم عنــد قدمــي الجبل”،

مليون مشاهدة.

ألبومــه “كل يوم من ده” على موقع “يوتيوب” إلى 500

في فعاليات مهرجان الفيلــم العربي ببرلين .الفيلم

الزاهــد ،أحمد حاتم وشــيرين رضا من تحقيــق إيرادات

وكتــب عبــر حســابه فــي “إنســتغرام” 500“ :مليون

للكاتب الروائي حمور زيــادة ،إذ يولد مزامل في قرية

ويعتبــر “الغســالة” الفيلــم الوحيــد الجديد الــذي نزل

شــكرًا ...نصف مليار مشاهدة على يوتيوب وأنغامي في

سودانية تســيطر عليها أفكار الصوفية ،تصله نبوءة

صاالت الســينما في إجازة عيد األضحى ،بعد أن قرر باقي

تفيد بأنه ســيموت في سن العشرين ،فيعيش أيامه في

المنتجين التراجع فــي آخر لحظة عن طرح أعمالهم؛ تجنبا

خوف وقلق إلى أن يظهر في حياته ســليمان ،وهو مصور سينمائي متقدّ م

ألي خســائر ناجمة بعد قرار الحكومة بتشــغيل صاالت السينما بنسبة % 25

في العُ مر ،فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذي أصبح مالزما له؟

فقط.

عام ونصف فقط ،كل يوم من ده”.

أغان مثل“ :يزلزال”“ ،كل
ٍ
وتضمــن األلبوم  20أغنية ،إذ يضم الجانب األول 10

يوم من ده”“ ،ليلى”“ ،عيونه سهرانة”“ ،صور”“ ،أعمل إيه” وغيرها.

إليسا تحتفل بـ  20سنة نجاح بإطالق ألبوم “صاحبة رأي”
ٌ
جزء من
دول عربية فقط ،بل هي
”صاحبة رأي“ لم تعد أغنية إليسا الجديدة التي سرعان ما تصدرت ترندات مواقع التواصل االجتماعي في عدة
ٍ
ألبوم يحمل اســم األغنية نفســها ،طرحته شــركة روتانا للصوتيات والمرئيات .هذا النجاح الكبير الذي حققته األغنية ،التي قارب عدد مشــاهداتها
ً
تقريبا ،هو أم ٌر ليس غريبا على ملكة اإلحساس ،التي ينتظر جديدها الماليين من الجمهور والمتابعين.
ثالثة ماليين

وكتبـــت النجمـــة اللبنانيـــة ،بعـــد إطالق

وتعاونـــت في هذا األلبـــوم مع عددٍ من

والمغـــرب .وبمجـــرد أن نشـــرت النجمة

العشـــرين.

كتب كلمـــات أغنيتين هما أعتبرك مت،

انهالـــت عليهـــا آالف التعليقـــات مـــن

أيـــام قليلة“ :أنـــا أحتفل
األغنيـــة ،قبـــل
ٍ

اليـــوم

بعـــام

نجاحـــي

فبدايـــة مســـيرتي كانت صعبة بســـبب

االنتقـــادات” .وقالـــت“ :تخطيـــت كل
شـــيء بقـــوة ،وألن والـــدي علمنـــي أال

أخاف شيئا ،وأن أواجه قدري”.

وأكدت إليســـا لروتانا أنها تحتفل بـ ”20

الشعراء ،منهم بهاء الدين محمد ،الذي
ومُ باحة.

األغنيـــة مـــن كلمـــات الشـــاعر أســـامة

باللهجـــة المصريـــة .وســـرعان ما أصبح

هـــذا العـــدد مـــن المتابعيـــن حصـــل في

مصطفـــى ،وألحـــان ســـامر أبـــو طالـــب.

وقدمـــت النجمـــة إليســـا هـــذه األغنيـــة

سنة نجاح وضميري مرتاح؛ ألنني بدل
ً
ضحية قررت أن أكون صاحبة
أن أكون
من ألبومها الجديد ،من بينها  4باللهجة

تحديدا في المملكة العربية السعودية،

اللبنانيـــة ،والبقيـــة باللهجـــة المصرية”.

الحمل

عنـــوان هـــذه األغنيـــة ترند السوشـــيال

كبيـــر مـــن الدول،
وانتشـــرت فـــي عـــددٍ
ٍ

لبنان ،فلسطين ،مصر ،اإلمارات ،تونس

ثق دائما أن الحب أفعال وليس مجرد كالم

الثور

أيام قليلة بوســـتر
ونشـــرت إليســـا منذ ٍ

آخـــر لهـــا ،علقت عليه بكلمـــة  ،Soonأي

قريبا .وظهرت فيـــه واقفة أمام المرآة،

العقرب
الضغوط الخارجية قد تحرمك من الشعور
بالسعادة األسابيع القادمة!

لتشخيص حالتك.

ستحصل على مكاسب مادية كبيرة من عملك

السرطان

أنت مقبل على بداية فترة مثيرة في حيات

الجدي

الدلو

حياتك المهنية قريبا.

هناك بعض النجاحات المفاجئة وغير المتوقعة
التي قد تسعدك قريبا.

تناول األطعمة الصحية.

يتوقع علماء الفلك حدوث تغيرات إيجابية في

الوقت مناسب جدً ا لتكون مع من تحب وسط

أجواء عاطفية ورومانسية.

حاول تطوير نفسك دائما.

يجب أن تنتبه لنظامك الغذائي ،واحرص على

نجاحات تسعدك وعليك بخلق جو جديد
يساعدك على قضاء يوم ممتع.

وشراء منزل جديد.

العذراء

األلبوم الجديد على إنستغرام.

العمل كما كان األمر من قبل.

القوس

مع سالم الهندي

اليوم الذي نشـــرت فيه صـــورا عدة من

الميزان

عليك أن تقلع عن التدخين ،وأن تتوجه للطبيب

األسد

 353.926متابعا.

تحاول أن تعيد أجواء الفرح والسعادة في

سواء للعائلة أو الشريك.

الجوزاء

المهنئيـــن .واحتلـــت ملكـــة اإلحســـاس

حســـاب
المرتبـــة الثالثـــة عالميـــا بأكثـــر
ٍ
يوم واحـــد ،بعدد
تمـــت متابعته خـــال ٍ

ميديا فـــي العديد من البلـــدان العربية.

رأي” .وأضافت أنها “ســـجلت  17أغنية

اللبنانيـــة ،بوســـتر األلبـــوم الجديـــد،

الحوت
تعمل اليوم على تطوير عالقات أفضل مع

الزمالء في العمل.

مـــن دون أن يظهـــر وجههـــا .وكانـــت

كبير من الجمهور.
على إعجاب عددٍ
ٍ
أكـــدت إليســـا أن اختيارها لالســـم جاء

إلـــى أنهـــا تواجـــه جميـــع االنتقـــادات

شعر قصيرة .وحاز البوستر
وتســـريحة
ٍ

لبعض االنتقادات العنيفة ،بسبب جرأة

القضايا السياسية واالجتماعية.

إطاللتها هـــذه المرة مختلفـــة ،فارتدت
ً
ً
مفتوحا من الظهر،
فستانا أبيض اللون

 ٥اغسطس
1962

العثـــور علـــى جثـــة الممثلـــة
ً
ميتة
األميركية مارليـــن مونرو
في شـــقتها بعد تعاطيها جرعة

زائدة من الحبوب المنومة.

بعد تعرضها في بداية مشـــوارها الفني

المشـــاهد في بعـــض أغانيها .وأشـــارت
بجـــرأة؛ ألنها صاحبة رأي فـــي عددٍ من

1876
صدور العدد األول من جريدة األهرام.

1914
نصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفالند األميركية.

1950
والدة إبراهيم الفقي ،خبير تنمية بشرية مصري.

2010

انهيار منجم كوبيابو في تشيلي يسفر عن احتجاز ً 33
عامل على عمق حوالي  700متر تحت األرض.

2015
وفاة الممثلة المصرية الشابة ميرنا المهندس في صدمة كبيرة.

tariq_albahhar
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والدة حال الترك :ظروفي المادية صعبة ورزقي من السوشال ميديا”
ك ّثفـــت منـــى الســـابر ،والـــدة الفنانـــة

ظروفي مثل مـــا أنتم عندكم ظروف

البحرينيـــة حـــا الترك ،مـــن إطالالتها

أنا كمان عندي ..يعني كل واحد عنده

وجلســـات تصويرهـــا مؤخـــرا علـــى

التزامـــات وأشـــياء ماحدا بيعرف في

حســـاباتها علـــى السوشـــيال ميديـــا،

ظروف الثاني”.

منى الســـابر كانت قـــد ّ
حلت قبل أيام

ليتســـاءل الجميـــع عـــن ســـر ظهورها

» »وقعت داكوتا جونسون عقدا جديدا على مسلسل جديد كبطلة
ومنتج تنفيذي لمسلسل تلفزيوني جديد على منصة “روديو كوينز”
الستوديوهات أمازون.
وتشارك الممثلة البالغة من العمر  30عامً ا ،كمنتج تنفيذي من خالل
شركتها “ ”TeaTime Picturesمع كريستي هال منتج “أنا لست بخير
مع هذا” ،وفقً ا لـ “.”Deadline

المتواصـــل هذا فـــي الفتـــرة األخيرة،

ضيفـــة علـــى برنامـــج” ”atvliveالـــذي

لتكشـــف مـــن خـــال فيديـــو لهـــا عبـــر

يقدمـــه اإلعالمي صالح الراشـــد على

سناب شـــات بأنها تعتاش من مصادر

قنـــاة “ ”atvالكويتيـــة ،وتحدثـــت في

اإلعالنـــات علـــى السوشـــيال ميديـــا

اللقـــاء عـــن عالقتهـــا بابنتهـــا الفنانـــة

خصوصا وأن ظروفها المادية صعبة،

وقالت“ :حال الترك سوف تظل ابنتي

حيث ال تملك رصيدا في البنك.

مهمـــا حـــدث خـــاف ،ففـــي النهايـــة

منـــى الســـابر تحدثـــت عـــن ظروفهـــا

تحـــدث هـــذه الخالفـــات في األســـرة

الماديـــة الصعبـــة وقالـــت إن رزقهـــا

الواحـــدة ،لكن نحن نلتقـــي ونتحدث

الوحيد هو السوشال ميديا ،وال تملك

معـــا واألمـــور أفضـــل اآلن وكان آخـــر

أي رصيد أو أموال في البنك ،كما أنها

مـــن اإلعالنـــات مـــا يمكنها مـــن تلبية

حالي أحسن من حالكم ..فلو سمحتم

لديها أي معيل.

وناشـــدت الجميع بعدم إحراجها بهذا

وأضافـــت ”:ال تفكـــرون إنـــي عنـــدي

ال تزال تقوم بتقسيط سيارتها وليس

احتياجاتها اليومية ومصاريفها.

ودعت متابعيها بالكـــف عن مطالبتها

اإلطار قائلة“ :ما حدا يطلب مني أنشر
إعال ًنا مجا ًنا ..ألن في النهاية رزقي..

تعتمـــد فقـــط علـــى الربح الـــذي يأتي

كمان قاعدة اترزق ..ترى ال تفكروني

باإلعالنـــات المجانيـــة عبر حســـاباتها
علـــى السوشـــال ميديـــا

بكونهـــا

مثـــل مـــا أنتـــم قاعديـــن تترزقـــون أنا

ال تحرجوني وال تحرجون نفسكم”.

رصيـــد فـــي البنك ال أنا عايشـــة مثلي
مثلكم ..وما عنـــدي أحد في البحرين
وقاعـــده أتـــرزق مـــن شـــغلي علـــى

السوشال ميديا ..فلو سمحتوا قدروا

لقـــاء بيننـــا منـــذ مـــا يقـــارب أســـبوع”
بحسب مجلة هي.
وعـــن احتمالية زواجها للمـــرة الثانية
بعـــد طالقهـــا عـــن المنتـــج البحرينـــي
محمـــد التـــرك ،قالـــت بأنهـــا ال تمانـــع
شـــرط أن تربطها بـــه عالقة حب وأن
تكون أحواله المادية مقبولة.

هل تتأثر البحرينيات فعال “بالفاشينستات”؟

ظـــاهـــرة لــهــا إيــجــابــيــاتــهــا وســلــبــيــاتــهــا وإعــانــاتــهــن “خـــربـــت“ عليهن

انتشرت أخيرًا ظاهرة دخيلة على وطننا العربي ،وهي ظاهرة “الفاشينستات” أو مشاهير العالم االفتراضي ،وهم أشخاص لهم أذواقهم الخاصة وأفكارهم الخاصة ويقومون

بطرحها على متابعيهم في مختلف مواقع التواصل االجتماعي ،وتحولت للبعض إلى وظيفة ومصدر عيش ،وكثير من الفتيات يتابعون هؤالء “الفاشينســتات” وما تطرحن من

أفكارهن ونصائحهن ،فهل تتأثر البحرينيات بما يطرح منهم وهل يصل األمر إلى التقليد األعمى من قبل المراهقات األكثر تأثرا من غيرهم بما يرونه ،تعرفنا إلى آراء مجموعة

من الفتيات وعرضناها في هذا التحقيق.

أميرة وليد

سالح ذو حدين
تقـــول مريـــم عيســـى إن ظاهـــرة

“الفاشينستات” بشكل عام تعتبر سالحا

ذا حدين لها إيجابياتها وسلبياتها بشكل
متســـاو ،ومـــن إيجابياتهـــا أنهـــا تعرض
ٍ

شـــيئا جديـــدا يمكن أن تغيـــر في بعض
القناعـــات والمبـــادئ .أما عن ســـلبياتها،
فهـــي كمـــا اســـميه “الحيـــاة الورديـــة”

التي يعيشـــونها وكأنهم موجودون في
مجتمع غير المجتمع

الذي نعيش فيه ،فأغلب الفاشينســـتات

يطرحونهـــا قالـــت إن كانـــت القضايا

نفـــس البيئـــة والعـــادات والتقاليـــد،

المجتمع ،فال تهمني بشيء ،وقدمت

شـــخصية وال تمســـني أو تمـــس

الذيـــن أتابعهـــم مـــن الخليـــج يعني من

نصيحـــة ألولياء األمور خصوصا من

ولكني فـــي بعض األحيان أشـــعر بأنهم

لديهم أبناء في سن المراهقة ،فقالت

خـــارج دائرة ما تربيت عليه ســـواء في

“يجب على اآلبـــاء واألمهات مراقبة

مالبســـهم وأســـلوبهم وغيرهـــا .وتقول

أبنائهـــم وحثهـــم علـــى متابعـــة مـــن

“أنا أهتم بمتابعة المحتوى الذي يضيف

يســـتفيدون منهم ويبتعدوا عن فئة

لـــي مـــن الناحيـــة الشـــخصية والعلمية

الفاشينستات التي تقدم محتوى من

ويثري شـــخصيتي بأشياء عدة ،وأهتم
بالقضايـــا التـــي تمـــس المجتمـــع فقـــط

وليست بقضاياهم الشخصية” ،وتوجه
مريـــم نصيحـــة للمراهقيـــن علـــى وجه

الخصـــوص ،فقالت “الحيـــاة التي نراها

في السوشيال ميديا ليست هي الحياة
الواقعية ،فبعض المراهقين يرووا بأن
الشهادة الجامعية غير مهمة أمام
الشهرة وتحقيق مبالغ منها ،وهذا

غيـــر صحيح ،فالشـــهادة الجامعية

مهمة جـــدا ،وعامل مســـاعد لمواكبة

الحياة .أما حياة الرفاهية التي تعرض

مـــن قبـــل مشـــاهير السوشـــيال ميديـــا،

فهـــي غير موجودة واقعيـــا وال يمثلون
حـــال مختلف الطبقـــات المجتمعية ،بل

أمامة ثابت

يمثلون طبقة معينة فقط”.

أمر ال يطاق

وأضافـــت أمامـــة ثابـــت أن فـــي بدايـــة
ظهـــور الفاشينســـتات كان هنـــاك فائدة
بعـــض الشـــيء ممـــا يتـــم نشـــرة مـــن
إعالنـــات عن بعـــض المحـــال التجارية،
ولكـــن بعـــد ذلك أصبـــح األمـــر ال يطاق
بسبب األعالن عن سلع أو مطاعم ليس
لهـــا أي جودة وكأنمـــا يتم اإلعالن فقط
مـــن أجل المبالغ المالية ،ومع ذلك بدأوا

زهراء برويس

مريم عيسى

تأثر بقضاياهم ماعدا تلك القضايا التي

فبعضهـــم يقـــدم محتـــوى جيـــدا،

تهـــم الـــرأي العام أو القضايـــا األخالقية

وبعضهـــم ال يقدمون محتـــوى مفيد

التي تشـــوه صورة المجتمـــع ،ومع ذلك

للغيـــر أو للمجتمـــع ،وتقـــول “أنـــا ال

أنصـــح المراهقـــات عـــدم مشـــاهدة أي

أهتـــم بمتابعـــة الـــكل منهـــم ،ولكـــن

مـــن تلـــك الفاشنيســـتات ،وان يقضـــوا

هنـــاك البعـــض منهـــم أســـتفيد منهـــم

أوقاتهـــم في تعلـــم مهـــارات جديدة أو

ومـــن اإلعالمـــات التـــي يقضمونهـــا،

مشـــاهدة برامـــج تنمـــي مـــن مهاراتهـــم

وبالفعـــل احتاجهـــا ،فمثلمـــا أن رأيي

مواضيعهـــم الدولـــة أو المجتمـــع أو

وشخصيتهم.

بهـــم محايـــد ،فحتـــى متابعتـــي لهـــم

تؤثر بالسلب على عقول المراهقين،

محايدة” ،وبخصـــوص القضايا التي

فهذا ما يجب أال يعرض ويحاســـبوا
عليه.

رأي محايد

بالظهـــور فـــي مختلف الحـــاالت التي ال

وقالـــت زهـــراء برويـــس إن رأيهـــا

تليـــق بالمجتمـــع .كما أنه ليـــس لدي أي

فـــي الفاشينســـتات هـــو رأي محايد،

أعمار أشهر النجوم العرب بين المتوقع والمفاجأة
مـــن كان يُ طلـــق عليهـــم باألمـــس

هنيـــدي عامـــه الــــ  ،55لكنـــه ليـــس

فالنجمة ليلى علوي في عامها الـ 58

أعمارهـــن مثـــل منـــة عرفـــة التي

هـــذه المرحلـــة ووصلـــت أعمـــار

األكشن أحمد السقا يبلغ من العمر

كذلك بالنسبة لغادة عبدالرازق التي

أن حـــا التـــرك تبلغ مـــن العمر 17

القريب نجوم شـــباب تجاوزوا

بعضهم إلى الـ  50وأكثر.

االســـم الوحيد ،فأحد أبـــرز أبطال

 47عاما.

أي أنها على مشارف الـ  60من العمر،
تبلغ من العمر  55عاما.

الممثل المصري محمد هنيدي أحد

األمـــــــــــــــــــر يــــــــــبــــــــــدو مــــخــــتــــلــــفــــا

األعمـــار الصادمـــة ال تقتصر فقط

لكـــن خـــال العـــام  2020يبلـــغ

أعمارهن أصغر بكثير من الحقيقة،

النجمـــات فاجـــأوا الجميـــع بصغر

أبرز األسماء في مجال الكوميديا

بــالــنــســبــة لــلــنــجــمــات ،حــيــث تــبــدو

علـــى األعمـــار الكبيـــرة ،فبعـــض

الممكـــن أن يؤثر بهم بشـــكل ســـلبي،

تبلـــغ من العمر  20عاما ،في حين
عامـــا علـــى الرغم مـــن اإلطالالت

األكبـــر منهـــا ســـنا بكثيـــر والتـــي
ً
دائما حتـــى تعتقد
تعتمـــد عليهـــا

أنها في الـ  30من العمر.

ويمكـــن أيضـــا ان تكون هنـــاك رقابة

من الدولة على هؤالء المشاهير؛ ألن
الضرر الذي يعود منهم على المجتمع
ال يجـــب أن يســـتهان بـــه” .وتـــرى

برويس أن الفاشينســـتات من حقهم

أن يصـــوروا ويعرضوا يومياتهم كما
يفعـــل الجميـــع ،ولكـــن عندمـــا تمس
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03:40

الظهر:

11:44

اســتعرضت بطلــة الســباحة األولمبيــة كاتــي

العصر:

03:14
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حسابها على تويتر ،معلقة“ :ربما تكون واحدة
ليديكــي صاحبــة الـــ 23عاما هــي حاملة الرقم
القياســي فــي ســباحة  400و 800و1500

 5أغسطس 2020
 15ذو الحجة 1441
تأسست سنة2008 :

بقطــع مســافة المســبح كاملة بكــوب لبن على

من أفضل مرات سباحتي خالل مسيرتي”.

األربعاء
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تقطع المسبح كامال وعلى رأسها كوب حليب

متــر حــر ،وقــد حققــت الســباحة  3ميداليــات
ذهبيــة فــي دورة األلعــاب األولمبيــة الصيفية

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

 2016فــي ريو دي جانيرو .وحققت الميدالية
الذهبيــة فــي دورة األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة  2012في لندن في ســباق 800
متر حر ،كما سبق لها الفوز بعدة ميداليات في بطولة العالم للسباحة.

الفلسطيني أيمن إبرويش يجمع ثمرة التين الشوكي
في حقله في قرية السمية قرب مدينة الخليل
بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)

“غوغل” يحتفي بأول مخرجة وموسيقية مصرية
احتفــل محــرك البحــث “غوغــل”

“القاهرة  ”30لصالح أبوســيف حيث

ومخرجــة مصريــة ،هــي بهيجــة

وتعدهــا مصــر مــن الرائــدات فــي

بذكــرى ميــاد مؤلفــة وكاتبــة
حافظ ،التى ال يعرفها كثيرون.

أدت دور أميرة.

مجــال الســينما والموســيقى ،حيــث

ومــرت أمــس الذكــرى  112لميــاد

كانــت أول مــن أنشــأ نقابــة للمهــن

فــي محافظــة اإلســكندرية ،وبــدأت

وكانــت حافــظ أول مــن ألــف

أول مخرجــة مصريــة ،حيــث ولدت
فــي تعلم الموســيقى حتــى حصلت

على دبلوم الموسيقى من فرنسا.

الموسيقية عام .1937

الموســيقى التصويريــة لألفــام
فــي مصــر ،ومنهــا أفــام “ليلــى بنت

ودرســت بهيجــة حافــظ اإلخــراج

الصحــراء” ،وفيلم “زينب” الصامت،

صحفية مصرية.

زكي رســتم وســراج منير ،واعتبرت

والســينما في ألمانيا ،حســب مواقع

وقــد قامــت ببطولته أمــام الممثلين

وفــي عــام  ،1932أنشــأت شــركة

أول وجه نســائي يظهر في الســينما

“الضحيــة” فــي نفــس العــام .وكان

وتوفيــت بهيجــة حافــظ فــي 13

الفنــار لإلنتاج الفنــي ،وأنتجت فيلم
أول أفالمهــا كمخرجــة عــام ،1944

بعنوان “ليلى البدوية”.

وظهــرت بهيجــة حافــظ فــي فيلــم

العثور على بقايا

صبي داخل معدة

المصرية.

ديســمبر عــام  ،1983فــي القاهــرة،
ً
عاما إثر تعرضها
عــن عمر يناهــز 75
ألزمة قلبية.

ابتكار جلد قادر على اللمس واإلحساس

تمساح

استطاع فريق علمي سنغافوري تطوير جلدٍ إلكتروني ،قادر

عثرت فرق البحث واإلنقاذ على بقايا

يفتح أفاقا جديدة ألصحاب األطراف االصطناعية.

بطن تمســاح ،عقب  6أيام من فقدان

اكتشــاف األشــياء مــن خــال اللمــس والشــعور بدرجــات

واختفــت آثــار الصبــي ريكــي جانيــا،

االصطناعية ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي.

صبــي يبلــغ من العمــر  14عامــا داخل
أثره قرب نهر في ماليزيا.

الحــرارة ،ممــا يســهل عليهــم عمليــة التأقلــم مــع األطــراف

فــي  26يوليــو الماضــي ،بينمــا كان
يبحــث عــن القواقــع قــرب نهــر فــي
منطقــة تانغونــغ مانيس فــي ماليزيا،
حيــث باغتــه تمســاح يبلــغ طولــه 4
أمتار ونصف تقريبا.
وجــاء تحــرك فــرق اإلنقــاذ الماليزيــة
للبحــث عن التمســاح بنــاء على إفادة
عمــة الصبي ،التي قالت للشــرطة إنها

حوالــي  100مستشــعر صغيــر ،ويبلــغ حجمــه حوالــي  1ســم

مربــع ( 0.16بوصــة مربعــة) .ويقــول الباحثــون فــي جامعــة

ســنغافورة الوطنيــة إن بإمــكان هــذا الجهاز الصغيــر معالجة
المعلومــات بســرعة تفــوق ســرعة الجهــاز العصبــي البشــري،
وهــي قــادرة علــى التعــرف علــى  20إلــى  30مــادة مختلفــة

ويمكنهــا قــراءة رســائل بدقــة تقدر بحوالي  .90%وبحســب

بنيامين تي ،قائد فريق البحث“ ،يحتاج البشــر إلى قليل من

شــاهدت عــددا مــن الزواحــف وهــي

اللمس ليشعروا بقوام المواد ،ولكن في هذه الحالة (االختراع

وأمسكت فرق اإلنقاذ بالتمساح وبعد

المــواد وخشــونتها وطبيعتهــا” مضيفــا “تســمح خوارزميــات

تجره من قدمه إلى الماء.
تقطيعــه تبيــن أن أجــزاء مــن الصبــي

الجديــد) يســتطع الجلــد ،بلمســة واحــدة فقــط ،اكتشــاف

الــذكاء االصطناعــي للجهــاز التعلــم بســرعة كبيــرة” .أظهرت

ونشــرت داريــا كيريليــوك صــورة
لوجههــا المضرج بالدماء ،وعلقت
عليهــا بالقــول“ :ال أريــد أن أبقــى
صامتــة ،وســأروي تفاصيــل مــا
االختبارات على ســبيل المثال ،أن الجهاز قادر على اكتشاف
ملمس كرة الضغط االســفنجية واللينة ،وتحديد الفرق بينها
وبين كرة البالســتيك .وقال تي“ :عندما تفقد حاســة اللمس
لديــك ،تشــعر بتخــدر دائــم ،ويواجــه مســتخدمو األطــراف
االصطناعيــة هــذه المشــكلة ،لكــن مــن خــال إعــادة إنشــاء
نســخة مصنعــة مــن الجلــد ،ألطرافهــم االصطناعيــة ،يمكنهم
اإلمســاك بيدهم والشــعور بالدفء والشعور بنعومة األشياء،
ومدى صعوبة الحمل باليد”.
ونــوه تــي إلــى أن الفكــرة مســتوحاة من مشــاهد فلــم “حرب

العارضــة األوكرانيــة إلــى أنهــم قدمــوا
تقريــرا مفصــا للشــرطة بشــأن الهجوم

يتوقف العنف ضد النساء”.

فــي ظــل الشــقاق الــذي شــهدته

التقليديــة ،وتتصــل بالهاتــف الذكــي عبــر

قــرار األمير هــاري وزوجته ،هنأت

وكميــة األمــوال التــي تــم العثــور عليهــا

الــكالم إلــى رســائل نصيــة وإجــراء

أمــس الثالثــاء عبر موقــع «تويتر»،

مرتديها .وتبحث الشــركة بيع الكمامة في

ونشــر الحســاب الرســمي لقصــر

المكالمــات ،وحتــى تضخيــم صــوت

فــي بــادرة ود إثــر فتــرة عصيبــة.

الصين والواليات المتحدة وأوروبا أيضا.

بكنغهــام ،الــذي يقــدم معلومــات

هــي اإلنجليزيــة والصينيــة واإلســبانية

إلصابــات شــديدة” .وأشــارت

وبعد أن نشرت العارضة تفاصيل الهجوم
المروع الذي تعرضت له ،نشرت بيانا كشفت
فيه محاولة “نادي مومو” التهرب من
المسؤولية ،واالدعاء بأنها تعرضت للضرب
على يد صديقها ،الفتة إلى أن إدارته ترفض
نشر مقطع الفيديو من كاميرا المراقبة التي
وثقت الواقعة

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل

تقنيــة البلوتــوث حيــث يمكنهــا تحويــل

ترجمــة اللغــة اليابانية إلــى  8لغات أخرى،

بينهــن) ،فيمــا تعــرض الشــباب

ميالد ميغان ماركل

العائلة ميغان ماركل بعيد ميالدها،

بكورونــا .ومــن مميــزات الكمامــة الذكيــة،

للكــم علــى وجوههــن (وأنــا مــن

تهنئة ملكية في عيد

الشــهر المقبــل ،فــي ظــل تفشــي فيــروس

أصبــح ضروريــا من أجــل تجنــب اإلصابة

بإزمير التركية 4 .شــابات تعرضن

كنز بمنزل متسول

وتوضــع الكمامــة الذكيــة علــى الكمامــة

تعليمــات بشــأن التباعــد االجتماعي ،الذي

رجــال األمــن فــي شــاطئ مومــو

آلية.

العائلــة الملكيــة البريطانيــة بعــد

روبوتيكــس” كمامــة تعطــي مرتديهــا

“لقــد تعرضنــا لهجــوم مــن قبــل

نغــض الطــرف عمــا حــدث ،ويجــب أن

ابتكرت شــركة يابانية كمامة ذكية تتصل

كورونا المســتجد .ابتكرت شــركة “دونات

التــي كانــت برفقتنــا” .وأضافــت:

النجــوم” حيــث يفقــد أحــد أبطــال الفلم يــده ويســتبدلها بيد

والفرنســية

باإلنترنت ،وتخطــط لطرحها للبيع بحلول

حدث لي ولصديقي ،والمجموعة

الــذي تعرضــوا لــه ،قائلــة“ :ال يجــب أن

ومالبسه موجودة داخل معدته.

ابتكار كمامة ذكية تترجم  8لغات وتحقق التباعد آليا

تطبيــق “إنســتغرام” ،صــورة تكشــف الضــرب الوحشــي الــذي تعرضت لــه على يد
بنشر مقاطع الفيديو التي سجلتها كاميرات المراقبة.

وبحســب وكالــة “رويتــرز” يتكــون الجهــاز ،الــذي يطلــق عليه

اســم “ ”ACESأو “الجلــد اإللكترونــي غيــر المتزامــن” مــن

نشــرت عارضــة األزيــاء األوكرانيــة داريــا كيريليــوك ،صــورة علــى حســابها فــي
رجال أمن أتراك ،خالل قضائها عطلة في مدينة إزمير برفقة أصدقائها ،مطالبة

علــى اإلحســاس باللمــس والحــرارة ،فــي ابتكار من شــأنه أن
ويســمح الجلــد الجديــد ألصحــاب األطــراف االصطناعيــة

عارضة أزياء تتعرض العتداء مروع في تركيا

والكوريــة

واإلندونيسية والتايالندية.

والفيتناميــة

توفي منذ أيام

اكتشــاف وفاة رجل كان يعمل “متســوال”
داخــل منزلــه .وجاء على صفحــة الوزارة
علــى “فيســبوك”“ :ورد اتصــال إلــى قســم
شــرطة التضامــن بدمشــق مــن أحــد

المواطنيــن القاطنيــن فــي حــي الزهــور
بوجــود رائحــة غريبــة تنبعــث مــن أحــد

المنــازل” .وأضافــت“ :توجهت دورية إلى

عن أنشــطة الملكــة وأفــراد العائلة

المــكان وتــم اســتدعاء األدلــة الجنائيــة

المالكــة اآلخريــن ،صــورة لميغــان

وإعــام النيابــة العامة في دمشــق والتي

والملكــة إليزابيــث تعــود لعــام

أوعــزت بفتــح المنــزل الستكشــاف مــا

 .2018وهنــأ األميــر تشــارلز والــد

يوجــد بداخلــه ،وبدخــول المنــزل شــوهد

هاري واألمير وليام شقيقه ميغان
بعيــد ميالدهــا .وانتقــل هــاري

وميغــان التي تحتفل ببلوغها ســن
 39عامــا إلــى العيــش فــي لــوس
أنجليــس مــع ابنهمــا آرتشــي هــذا

العــام ،بعــد أن تخليــا عــن مهامهما

الملكيــة الرســمية بســبب خالفات
سعر الكمامة الذكية يبلغ نحو  40دوالرا ،كما يتعين على شاريها الحصول على تنزيل تطبيق ذكي
للكمامة على هاتفه من أجل تشغيلها.

مــع أفــراد فــي العائلــة المالكــة

واهتمام إعالمي هائل.

جثــة رجــل فــي العقــد الســابع مــن العمــر

اختارت المطربة األميركية ،بيونسيه ،أن تطل في أحدث أغنياتها “ماي
باور” بفستان من تصميم أياد سعودية .وأطلت بيونسيه بفستان من
ريش أسود من تصميم مصمم األزياء السعودي ،محمد آشي ،مالك دار
أزياء “آشي ستوديو” ،ومقرها في العاصمة اللبنانية بيروت .وكشفت دار
أزياء “آشي ستوديو” عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أنها تشرفت
بتصميم الفستان المصنوع يدويا ،والذي استغرق إعداده  70ساعة.

متوفي منذ عدة أيام”.

وبتحــري المنــزل مــن قبــل قســم شــرطة

التضامــن عثر على أكيــاس بضمنها مبالغ
ماليــة من فئات قديمــة وجديدة ( ورقية

ومعدنية ،حوالي مليون ونصف المليون)
وأوراق ملكيــة عقــارات وبســؤال الجــوار

تبين أن المتوفي كان يعمل “متسوآل” .

