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احتـــدت االحتجاجات في مدينة الناصرية، جنوبي 
العراق، أمس، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد 
من األحـــزاب في المدينـــة، إلى جانـــب احتجاجات 

أخرى عنيفة في مدينة البصرة.
فقـــد بلغت االحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز 
محافظـــة ذي قـــار العراقيـــة، حـــد هدم مقـــار بعض 

األحزاب الموالية إليران بواسطة الجرافات.
واحتشـــد المحتجـــون لمطالبـــة البرلمـــان العراقـــي 
بإقالـــة المحافـــظ بعـــد مقتـــل اثنيـــن من الناشـــطين 
وإصابـــة آخريـــن فـــي 3 هجمـــات منفصلـــة نفذهـــا 

مسلحون مجهولون خالل األيام القليلة الماضية.
كذلـــك أحرق المتظاهرون الغاضبـــون صورا لرئيس 
يتهمونـــه  الـــذي  المالكـــي،  نـــوري  األســـبق  الـــوزراء 

بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وتوجـــه المتظاهـــرون إلـــى مكتـــب مجلـــس النواب 
فـــي المحافظـــة وقامـــوا بإحراقـــه وإغالقـــه، فيمـــا 
اســـتخدمت قـــوات األمـــن الذخيـــرة الحيـــة لتفريق 
المحتجيـــن وســـط انتشـــار مكثف لقـــوات مكافحة 

الشغب.

جـنـــوب الـعــــراق يـشـتـعــــل
ــات ــراف ــج ــال ــة إليـــــران ب ــي ــوال هـــدم مـــقـــرات أحـــــزاب م

استخدم المحتجون الجرافات في هدم مقرات األحزاب الموالية إليران

بغداد ـ وكاالت

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  دشـــنت 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 
والحكومة اإللكترونية خدمة “تحويل 
طلبـــة المدارس” عبـــر البوابة الوطنية 
ألوليـــاء  تتيـــح  التـــي   ،)bahrain.bh(
األمـــور تقديم طلبـــات تحويل أبنائهم 
الطلبـــة من وإلى المـــدارس الحكومية 
طلباتهـــم  متابعـــة  مـــع  والخاصـــة، 
الخدمـــة  تفعيـــل  وســـيتم  إلكترونًيـــا. 
بـــدًءا مـــن اليـــوم األحد 23 أغســـطس 

وحتـــى الخميـــس 10 ســـبتمبر 2020، 
وتشـــمل تحويل الطلبة مـــن المدارس 
الخاصة إلى المدارس الحكومية، ومن 
المـــدارس الحكوميـــة إلـــى المـــدارس 
الخاصـــة، ومـــن المـــدارس الحكوميـــة 
إلـــى مـــدارس حكوميـــة أخـــرى، ومـــن 
المدارس الخاصة إلى مدارس خاصة 
أخـــرى، علًمـــا أن الفترات المشـــار إليها 
قابلـــة للتمديـــد متى ما دعـــت الحاجة 

إلى ذلك.

التحويل من وإلى المدارس 
الحكومية والخاصة “إلكتروني”

مدينة عيسى- وزارة التربية

)05(
)١٠(

األهالي: بيوت مهددة بالســقوط وحلول الــوزارة ترقيعية

“إسكان الحنينية”... منطقة خطرة

تكاد تكون التشـــققات العميقـــة والممتدة 
علـــى طول الجـــدران أو األرضيات، ســـمة 
بارزة لبيوت إسكان الحنينية رغم حداثة 

المشروع اإلسكاني نسبًيا.
“البـــالد” زارت المنطقـــة والتقـــت األهالـــي 
والتقطـــت مجموعـــة مـــن الصـــور لتوثيق 
حجـــم األضرار الواقعة بعـــدد من المنازل، 
والتـــي بدت وكأنها تعـــود إلى ما يزيد عن 

10 سنوات على األقل.
ال يعلـــم األهالي ما يخبئه لهم مقبل األيام 
من مفاجآت فـــي ظل إعراض الوزارة عن 
التعامـــل مـــع الموضـــوع بجديـــة، وتوفير 
الحلـــول الجذريـــة للمشـــكلة التـــي تعانيها 
معظـــم المنازل، بالخصـــوص الواقعة منها 

على طريق رقم 163.
 293 نحـــو  الحنينيـــة  إســـكان  ويضـــم 
وحدة ســـكنية بنيت على مســـاحة 15.32 

هكتـــار، إذ نوهت الـــوزارة عند تخصيصها 
الوحـــدات بتميـــز واجهات المشـــروع، من 
نمـــوذج تصميـــم  خـــالل تشـــييدها وفـــق 
البحرينـــي  النمـــط  مـــع  يتـــالءم  حديـــث، 
التقليدي، والذي يظهـــر واضحا من خالل 
تصميـــم النوافـــذ وبعـــض العناصر األخرى 

في الواجهات.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، بين أحـــد األهالـــي أنه 
رفض تســـلم الوحدة لوجود أضرار كبيرة 
بهـــا، إذ تواصـــل مع الـــوزارة لعمل الصيانة 
الالزمـــة لألضـــرار، إذ عمـــدت الـــوزارة إلى 
إصالح الشقوق العميقة وحقن الدعامات 
بمـــادة “الفوم” بعد إجراء اختبار للتربة لم 

يتم اإلفصاح عن نتيجته.

ظهور تشققات كبيرة رغم حداثة المشروع اإلسكاني

بلـــدي  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
إن  المرباطـــي  غـــازي  المحـــرق 
مسودة مشـــروع قانون تنظيم 
رســـوما  اســـتحدثت  المبانـــي 
جديدة ألزمت من خاللها جميع 
المكاتب الهندســـية والمقاولين 
بالتأميـــن علـــى مزاولـــة أعمـــال 
إحـــدى  لـــدى  والهـــدم  البنـــاء 
شـــركات التأميـــن المعتمدة في 

مملكة البحرين.
ولفـــت إلـــى أن المـــادة ألزمـــت 
الهندســـية  المكاتـــب  كذلـــك 
والمقاوليـــن بإرفاق نســـخة من 
قبـــل  للبلديـــة  التأميـــن  وثيقـــة 
الشـــروع في البناء، والبدء في 
تنفيـــذ األعمـــال المتفـــق عليهـــا 

كانـــت قيمتهـــا، وال يجـــوز  أيـــا 
لهم الشـــروع في البنـــاء إال بعد 
أن يقـــدم طالب الترخيص هذه 

الوثيقة.
علـــى  نصـــت  المـــادة  أن  وذكـــر 
التأميـــن  وثيقـــة  تغطيـــة 
للمكاتـــب  المدنيـــة  المســـؤولية 
والمقاوليـــن  الهندســـية 
التـــي  عـــن األضـــرار  وتابعيهـــم 
قـــد تلحـــق بالغيـــر؛ بســـبب مـــا 
يحدث بالمباني والمنشـــآت من 
تهـــدم كلـــي أو جزئـــي بالنســـبة 
للمســـؤولية الكاملة للمهندسين 
والمقاوليـــن، أثناء فترة التنفيذ 
عليهـــا  المنصـــوص  والضمـــان 

قانونا بعد اكتمال البناء.

استحداث رسوم تأمين 
بقانون “المباني” الجديد

المنامة - وزارة الصحة

دعـــت استشـــارية طـــب طـــوارئ 
الكبار واألطفال بمجمع السلمانية 
المجتمـــع  عيســـى  رقيـــة  الطبـــي 
العـــزم  مواصلـــة  إلـــى  البحرينـــي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
بتطبيـــق  19(، وااللتـــزام  )كوفيـــد 
واإلجـــراءات  الوقائيـــة  التدابيـــر 
القـــرارات  واتبـــاع  االحترازيـــة 
الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية، 
فـــي  التجمعـــات  عـــن  واالبتعـــاد 
مختلف المناســـبات، ومنها موسم 
اإلصابـــة  لتجنـــب  عاشـــوراء؛ 
بالعـــدوى أو نقلهـــا لآلخرين، الفتًة 
إلـــى أن مملكة البحرين مســـتمرة 
واتخـــاذ  الجهـــود  تكثيـــف  فـــي 
الخطـــوات االحترازية على جميع 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المســـتويات؛ 

الفيروس بين أفراد المجتمع.

استشارية: 
تجنبوا التجمعات 

في “عاشوراء”

)٠٦(
)٠٩(

)٠٣(

يتحرك مجلس الجنوبية البلدي  «
لوقف نشاط المقاهي ومحالت بيع 

الكرك بشوارع عديدة ومن بينها 
شارع ماجد بن ناصر النعيمي 

بالرفاع الغربي. عدسة “البالد” جالت 
بالمنطقة والتقطت عددا من الصور 

لمحالت بيع شاي الكرك.

أعلنت شركة “بنفت” عن  «
شراكتها مع شركة الزنج للصرافة 

لتدشين خدمة جديدة، تمكن 
الزبائن من إرسال أو تحويل 

األموال في مكاتب الصرافة عبر 
إتمام عملية الدفع بالمحفظة 
الوطنية اإللكترونية )بنفت بي(.

قال المدير العام للوكالة الدولية  «
للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس 

إنه سيقوم غدا بأولى زياراته إليران 
منذ توليه المنصب؛ للضغط على 

طهران حتى تسمح للمفتشين 
بدخول موقعين نوويين سابقين 

تدور الشبهات حولهما.

”الولع بالشي يصلك إلى حلمك“..  «
هذا ما أكده  الشاب البحريني 

الطموح حمد الكوهجي الذي يقدم 
متحفه في الرفاع بجهود ذاتية 

باسم متحف الروائع والقطع 
النادرة، ويسعى للدخول في 

موسوعة جينيس.

سيفتقد الفريق األول لكرة القدم  «
بنادي الرفاع الشرقي خدمات 

الالعب الدولي سامي الحسيني، 
الذي أصيب بكسر في ساقه 

سيمنعه من استكمال ما تبقى 
من منافسات الموسم الرياضي 

الحالي 2019 - 2020.

0407101512

“كسر الساق” يبعد الحسيني عن الرفاع الشرقيمتحف الروائع يسعى لدخول “جينيس”مدير “الذرية” يزور إيران غدا“الزنج” تدشن “بنفت بي”هل تنجح مساعي إغالق محالت الكرك؟

بلغـــت األربـــاح المجمعـــة للبنـــوك التجاريـــة البحرينيـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة 
البحريـــن، بحســـب أرقام جمعتها “البـــالد” لنتائج النصف األول مـــن العام 2020 
نحـــو 182.7 مليـــون دينار بحريني فـــي الوقت الذي أثرت فيـــه جائحة “كوفيد 
19” على نتائج معظم الشركات والقطاع المصرفي. وتراجعت األرباح المجمعة 
لــــ 7 بنـــوك بحرينية بنســـبة 24.3 % في النصف األول، فـــي الوقت الذي حولت 
فيه البنوك مخصصات تأجيل أقســـاط القروض التجارية، التي أمر بها مصرف 
البحرين المركزي لحســـاب حقوق المســـاهمين، إذ كان احتســـابها ضمن النتائج 

سيكبد البنوك خسائر قياسية قاسية.

182 مليون دينار أرباح البنوك 
التجارية المدرجة بالنصف األول

)07(

تشكيل أمانة لجائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني
المنامة - بنا

بنـــاء على اعتمـــاد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
للطبيـــب  يوًمـــا  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
البحرينـــي، ومبـــادرة ســـموه بتخصيـــص جائـــزة للطبيـــب 
البحريني قدرها 200 ألف دوالر تحمل اسم سموه الكريم؛ 
تقديـــًرا لألطبـــاء البحرينيين وتشـــجيعا لروح التنافســـية 
بينهـــم في مجـــاالت البحث العالجي والســـريري والطبي، 
صدر عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار 
بإنشاء وتشكيل أمانة “جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة 
للطبيـــب البحرينـــي”، التي ســـيتم منحها خـــالل االحتفال 

بيوم الطبيب البحريني في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.
ووفًقـــا للقرار، يترأس أمانـــة الجائزة وكيل ديوان صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
خليفة، وتضم في عضويتها كال من: المستشار في ديوان 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عبدهللا عباس حمد، 
ومديـــر التقييـــم والتحليل بديوان صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء فريدة عبدالرحيم خنجي، واألمين المالي 
لجمعيـــة األطباء البحرينية الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد آل 
خليفـــة، ورئيـــس إعادة هندســـة العمليات بـــوزارة الصحة 

)٠٤(مرتضى حسن حسين. سمو رئيس الوزراء

 علي الفردان

محرر الشؤون المحليةسيدعلي المحافظة



والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة جميل  حميـــدان، في 
مكتبه، رئيـــس اللجنة التأسيســـية 
لمنظمـــات  العالمـــي  لالتحـــاد 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
الشـــعلة،  عبدالنبـــي  )اليونيســـمو( 
بحضـــور المنســـق العـــام لالتحـــاد، 
تـــم  حيـــث  الديـــري،  عبدالحســـن 
المتخـــذة  اإلجـــراءات  اســـتعراض 
االتحـــاد،  تأســـيس  ســـبيل  فـــي 
والـــذي يضـــم فـــي عضويتـــه نخبة 
مـــن الخبـــراء والقيـــادات العالميـــة 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لمنظمـــات 
والمتوسطة العاملة في مجال دعم 
ريادة األعمال وقطاع المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة حول العالم.

حميـــدان  اطلـــع  اللقـــاء،  وخـــالل 
االتحـــاد  وبرامـــج  خطـــط  علـــى 
العالمـــي الـــذي يهـــدف إلـــى إيصال 
األعمـــال  رواد  وتطلعـــات  صـــوت 
الصغيـــرة  المؤسســـات  وأصحـــاب 
والمتوســـطة إلـــى الـــدول وصنـــاع 
واالطـــالع  العالـــم،  حـــول  القـــرار 
علـــى أفضـــل الممارســـات العالميـــة 
الناجحـــة، والمســـاهمة فـــي تطوير 
بيئـــة مشـــجعة لقطاع المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة حول العالم.

وفي هـــذا الســـياق، أشـــاد حميدان 
بفكرة تأسيس هذا االتحاد المذكور 
والـــذي مـــن شـــأنه أن يســـاهم فـــي 
النهوض بالجهود الوطنية المبذولة؛ 
المؤسســـات  دور  وتعزيـــز  لتنميـــة 
كمكونـــات  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

االقتصاديـــة  للحركـــة  فاعلـــة 
مـــن  للمزيـــد  وكمولـــد  والتجاريـــة 
فرص العمل، منوها باختيار مملكة 
البحرين لتكون مقرا رئيسا لالتحاد، 
وذلك خالل انعقـــاد المؤتمر الثالث 
للجنة التأسيســـية لالتحاد العالمي 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لمنظمـــات 
والمتوســـطة، والذي عقد في شـــهر 
يوليو الماضي، بمشـــاركة نخبة من 
الخبـــراء مـــن مختلـــف دول العالم، 
الفتـــًا أن ذلك جـــاء بفضل ما تتمتع 
به المملكة من موقع جغرافي متميز 
وسياســـات اقتصاديـــة مرنة، فضال 
عـــن قوانيـــن الســـوق الحـــرة التـــي 
تتبعهـــا البحريـــن، وخصوصـــا فـــي 
مجـــال دعم ريـــادة األعمال وقطاع 

المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، 
إلـــى جانـــب ما تتمتع به من ســـمعة 

ومكانة دولية مرموقة.
العمـــل  وزارة  اســـتعداد  وأكـــد 
والتنميـــة االجتماعيـــة، ومن خالل 
الجهـــات  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
العالقـــة  ذات  واألهليـــة  الرســـمية 
لدعـــم مثـــل هـــذه المبـــادرات التي 
تنمـــي قطاع المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة في المملكـــة، وتخلق 
المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل الالئـــق 
للمـــوارد البشـــرية الوطنيـــة، الفتـــا 
تســـعى  الموقـــرة  الحكومـــة  بـــأن 
دائمـــا لتنمية وتطوير هـــذا القطاع 
الحيوي وتذليل كافة العقبات التي 
تواجهه؛ ســـعيا إلـــى تحقيق أفضل 

النتائـــج المرجـــوة التـــي تصب في 
مصلحـــة نمو واســـتدامة االقتصاد 

الوطني.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الشـــعلة بدعـــم 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
لجهود اللجنة التأسيســـية لالتحاد، 
مشـــيرا إلى أن هذا الدعم من شأنه 
أن يســـاهم فـــي تحقيـــق االتحـــاد 
منـــه، معتبـــرا  المرجـــوة  لألهـــداف 
أن ترحيـــب الوزيـــر حميـــدان بهذه 
المبادرة يؤكد إدراكه ألهمية الدور 
الـــذي ســـيضطلع بـــه هـــذا االتحـــاد 
دور  وتعزيـــز  تنميـــة  مجـــال  فـــي 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
االقتصاديـــة  الحركـــة  نمـــو  فـــي 
والتجارية على المستويين المحلي 
والعالمي، وتوفير المزيد من فرص 
العمل النوعية واستقطاب الشباب 
للعمل فـــي الوظائف غير التقليدية 

وريادة األعمال.

بوهزاع: وضع المشروعات في بؤرة الضوء وتعزيز روح المنافسة

تفاعل كبير للمشاركة بجائزة أفضل مشروع تطوعي

تواصـــل اللجنة المنظمة لجائزة 
تطوعـــي  مشـــروع  أفضـــل 
األعمـــال  اســـتقبال  بحرينـــي 
المشـــاركة في فعاليات الجائزة 
عبـــر  السادســـة  نســـختها  فـــي 
للجمعيـــة،  اإللكترونـــي  الموقـــع 
والتي تقام برعاية وكيل وزارة 
شؤون مجلس الوزراء، الرئيس 
الفخري لجمعيـــة الكلمة الطيبة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
آل خليفـــة، ضمن جائزة ســـموه 
لتكريـــم الكـــوادر الوطنيـــة فـــي 
الصفـــوف األماميـــة الذيـــن لهم 
إســـهامات كبيرة فـــي التخفيف 
جائحـــة  وآثـــار  تداعيـــات  مـــن 
كورونـــا )كوفيـــد 19( في مملكة 
البحريـــن. وقـــال رئيـــس جائزة 
أفضل مشروع تطوعي بحريني 
يعقوب بوهزاع إن جائزة أفضل 
مشروع تطوعي بحريني تسلط 
الضوء على المبادرات المبتكرة 
وقصص النجـــاح الملهمة لجيل 
الشـــباب فـــي مملكـــة البحريـــن 
الذين كانـــت لمشـــروعاتهم آثار 
إيجابيـــة على المجتمع والوطن 
في ظل تفشـــي جائحـــة كورونا 
أن  إلـــى  ولفـــت   .)19 )كوفيـــد 
الجائـــزة تحتـــل مكانـــة متميزة 
بين جوائز العمل التطوعي على 
مســـتوى مملكة البحرين، كونها 
تتماشـــى مع مختلـــف الظروف، 
النســـخة  خـــالل  وتســـعى 
السادســـة لهذا العام أن تحافظ 
المكانـــة وتعزيزهـــا  علـــى هـــذه 
مـــن خالل خلق قنـــوات تواصل 
مـــع مختلـــف الجهـــات المعنيـــة 
بالتطوع وتعزيز مبدأ الشـــراكة 
الفاعلة مـــع المنظمات والهيئات 
والجمعيـــات  والمؤسســـات 
التطوعيـــة والفـــرق التطوعيـــة، 
مســـاندة  علـــى  وتشـــجيعهم 
الجهود الحكومية في ظل هذه 
الظروف. وأشـــار إلى أن اللجنة 
باســـتمرار  تمســـكت  المنظمـــة 
لجنـــة تحكيـــم الجائزة برئاســـة 
فالـــح الرويلي واألســـتاذ محمد 
إيمـــان  واإلعالميـــة  األحمـــدي 
النســـخة  هـــذه  خـــالل  مرهـــون 
لالســـتفادة مـــن خبراتهـــم فـــي 
مجاالتهم إلثراء المشاركين، مع 

تعزيز مفهوم التنمية المستدامة 
في المشروعات التطوعية التي 
بـــدأت المشـــاركة فـــي الجائـــزة 
مـــع فتـــح بـــاب التقديـــم لها في 
 ،2020 الجـــاري  أغســـطس   10
منوًها إلـــى أن اللجنـــة المنظمة 
من المقرر أن تغلق باب التقديم 
القـــادم  ســـبتمبر  مـــن   10 فـــي 
2020، بعـــد اإلقبـــال الكبير على 

المشاركة في الجائزة.
وقـــال إن هناك تفاعاًل كبيًرا من 
الفـــرق التطوعيـــة والجمعيـــات 
منـــذ  الجائـــزة  مـــع  واألفـــراد 
ألهميـــة  تأكيـــد  فـــي  إطالقهـــا، 
دور  إبـــراز  فـــي  الجائـــزة 
المؤسســـات والجهـــات واألفراد 
لهـــم  كانـــت  الذيـــن  التطوعيـــة 
إســـهامات كبيرة خـــالل جائحة 
ووضـــع   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
مشـــروعاتهم فـــي بـــؤرة الضوء 
فضاًل عن تعزيز روح المنافســـة 

الشريفة.

وأضاف أن معظم المشـــروعات 
التطوعيـــة المقدمـــة مســـتوفية 
المشاركة وشروطها،  لمتطلبات 
تكـــون  أن  فـــي  تتمثـــل  والتـــي 
المشـــروعات المتقدمة تطوعية 
ومتوافقـــة مـــع خطـــط ومعايير 
وعالقـــة  المســـتدامة،  التنميـــة 
مـــن  التخفيـــف  فـــي  المشـــروع 
تبعـــات وآثـــار فيـــروس كورونا 
أنـــه  تأكيـــد  مـــع   ،)19 )كوفيـــد 
المشـــروع  يكـــون  أن  يجـــب  ال 
قـــد حصـــل علـــى جوائـــز أو تـــم 
تكريمـــه من أي جهـــة محلية أو 
دولية، وأن يقر مقدم المشروع 
يكـــون  وأن  الفكريـــة  بملكيتـــه 
المشـــروع المرشـــح للجائزة قد 
ســـاهم إلى حـــد كبير في خدمة 

شريحة كبيرة من المجتمع.
التحكيـــم  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
الرويلـــي  فالـــح  الجائـــزة  فـــي 
إن اللجنـــة حرصـــت فـــي هـــذه 
النســـخة علـــى تطويـــر معاييـــر 

التطوعية  المشـــروعات  تقييـــم 
مـــن  العـــام  الهـــدف  حســـب 
المشـــروع والفئات المســـتهدفة 
فـــي المجتمع وطبيعـــة االبتكار 
فـــي فكـــرة المشـــروع وجوانب 
التميز فيه، وكذلك آليات العمل 
والوسائل المستخدمة لتحقيق 
المشـــكلة،  ومعالجـــة  أهدافـــه 
فضـــاًل عن معيار إمـــكان تطوير 
كمـــا  مســـتقباًل،  المشـــروعات 
أضافت في هذه النسخة معيار 
مهـــم وهو عالقة المشـــروع في 
وآثـــار  تبعـــات  مـــن  التخفيـــف 

جائحة كورونا )كوفيد 19(. 
مضيًفـــا أن اللجنة ركـــزت أيًضا 
فـــي  االســـتدامة  محـــور  علـــى 
ارتباطـــه  ومـــدى  المشـــروع 
المســـتدامة،  التنميـــة  بأهـــداف 
تقييـــم  ســـيتم  أنـــه  مؤكـــًدا 
للمعاييـــر  طبًقـــا  المشـــروعات 
وحيـــاد  باســـتقاللية  المذكـــورة 

تام.
ولفـــت إلـــى أن مـــا يميـــز هـــذه 
الجائـــزة هـــو التطوير المســـتمر 
آللياتهـــا لتتماشـــى مـــع مختلف 
الظروف ولتتناســـب مع أحدث 
المتطلبـــات، مـــن خالل شـــروط 
باإلبـــداع  ترتبـــط  محـــددة 
واالبتكار واستثمار التكنولوجيا 
في نشـــر ثقافة العمل التطوعي 
وســـائل  مـــن  واالســـتفادة 
التواصـــل االجتماعـــي للترويج 
للمشروعات الســـتقطاب الدعم 
لتحقيـــق غايـــة أساســـية وهـــي 
المســـاهمة في تطويـــر األعمال 
التطوعية فـــي مملكة البحرين. 
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  يذكـــر 
رصـــدت جوائز نقديـــة للفائزين 
بالجائـــزة، التي تقدر بــــ 20 ألف 
دوالر موزعة على فئات األفراد 
والجمعيـــات والفـــرق التطوعية 
والمقيمين من جميع الجنسيات 
القائميـــن على أعمـــال تطوعية 
البحرينـــي،  المجتمـــع  تخـــدم 
فـــي  الجوائـــز  هـــذه  وستســـلم 
احتفـــال الجمعية بجائزة ســـمو 
آل  علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
العمـــل  رواد  لتكريـــم  خليفـــة 
التطوعي )الكوادر الوطنية في 
الصفـــوف األماميـــة( فـــي شـــهر 

سبتمبر المقبل 2020.
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سمو الشيخ عيسى بن علي
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يعقوب بوهزاع فالح الرويلي

الرويلي: تقييم المشروعات التطوعية 
باستقالليه وحياد تام

الشعلــــة: توفيـــر مزيــــد من الوظائــــف 
النوعية واستقطاب الشباب للعمل

 أبا علي عافاك اهلل

كادت المقدمــات تكشــف عمــا بعدهــا، والمخــاوف تالمــس أدق مشــاعرنا، األب 
الرئيــس يســافر - حســب األنبــاء - إلى الخارج في زيــارة خاصة - اتصال هاتفي 
من عاهل البالد المفدى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
حفظــه هللا ورعــاه بســمو الرئيس لالطمئنان على صحتــه بعد نجاح الفحوصات 

الطبية التي أجراها قبل أيام في أوروبا.
كانــت المقدمــات تكشــف عما بعدها، والمخــاوف تالمس أدق مشــاعرنا، فرئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان شفاه هللا وعفاه قد غادر 
أرض الوطــن بالفعــل في زيارة وصفت بالخاصــة متوجًها إلى الخارج، والرئيس 
القائــد عودنــا فــي حلــه وترحاله بإشــارات نابعة مــن القلب عما يجــول بخاطره، 

ويتغلغل في مشاعره، ويؤرق مخادعه.
عودنا سموه أن المستقبل البد أن نبصره بدقة مًعا؛ ألن الماضي رسمناه وعشناه 
مًعــا، وأن القــادم دائًمــا ســوف يكــون أفضل واأليــام األجمل لم نعشــها بعد مثلما 

يبشرنا جاللة الملك دائًما وأبًدا.
إنهــا ثقافــة الخلــود التي تعلمناها من حضارة أبدية شــامخة، ومن قادة انتمائهم 
يسبق إشاراتهم، ووالئهم لشعبهم يتقدم سلوكهم الحاني باتجاه مصالح الوطن.
قبل السفر المؤقت كان ومازال ماثاًل في ذهني من خالل توجيهات كريمة لألب 
الرئيس باتجاه معيشة المواطن، مرافق الخدمات القابلة للتطور وإعادة البعث، 
مســتوى مشــروعات البنية التحتية وقدرتها على محاكاة الزيادة السكانية على 
المتر المربع الواحد في هذه األرض اليانعة المسالمة المطمئنة، مشروعات قابلة 

للتأجيل بفعل كورونا، وضيق اليد، ونفقات الطوارئ المتفاقمة.
كل ذلــك كان ومــازال ماثــاًل فــي ذهني وأنا أقــرأ فيما بين الســطور، وأنا أتابع ما 
يأتــي مــن ديوان ســمو رئيــس الوزراء من أخبار قابلة للنشــر، وأخرى مستســلمة 

للتكهنات.
بالنتيجــة كان لالتصــال الهاتفي من العاهل المفدى بســمو الرئيس بمثابة اإلنقاذ 
للقــوارب المرتبكــة فــي تجاذبــات أيامنا، وفعل الســحر غير القابل للتفســير فيما 
يمكــن أن يصيبنــا مــن قلــق بالــغ على صحة بانــي نهضة البالد، والشــريك األعلى 
في ترسيخ أصول ومعايير النماء المستدام منذ أكثر من 4 عقود مضت بالتمام 

والكمال.
فــي النهايــة تــم االطمئنان على صحة الرئيس القائد، وتم التعاطي مع “الســفرة” 

المفاجئة بمنتهى الحنكة والكياسة وعدم اإلقالق للشعب المحب.
البحريــن بخيــر يــا قادتنــا، ويــا شــعبنا، ويــا وطننــا الجميــل، روح الــود والمحبــة 
واأللفــة والمشــاعر الطيبــة واألســوة الحســنة مازلنــا نتعلمها يوًما بعــد اآلخر من 
ربابيــن ســفينتنا، وها نحن اليوم نســجل ويســجل التاريخ لنا ذلــك الوفاء النادر 

من العاهل المفدى للعم العزيز.
إنــه درس فــي المحبــة الخالصــة، والــود والوئــام بيــن قائد ومســيرة، وبيــن ربان 
وحكيم، ثم بين أمل وجسارة، وحنكة ومهارة، بين يوم نعيشه آمنين مطمئنين 
علــى أحــوال ومســتقبل أبنائنــا وأحفادنــا، وغــٌد نتطلــع إليــه بعيــن ملؤهــا الفخــر 
واالنتمــاء لهــذا الوطــن الحبيــب، وأخــرى تتطلــع إلــى الغيــب المهيمــن ســائلين 
هللا جــل وعــال بــأن يديــم على مملكتنــا الغالية نعمــة االســتقرار والمحبة واألمن 
واألمــان، وأن ينعــم ســبحانه وتعالــى على قادتنا األجالء بموفــور الصحة وتمام 

العافية وُحسن المرتجى، إنه سميع مجيب.

بقلم: د. عبداهلل الحواج

حميدان يشيد بتأسيس “العالمي للصغيرة والمتوسطة”
منصـــة لتعزيـــز الحركـــة االقتصاديـــة وريـــادة األعمـــال فـــي الـــدول األعضـــاء

حميدان ملتقيا مؤسسي االتحاد

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بيبا

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامـــة 
)بيبا( رائد شـــمس، أن الثقـــة الدولية التي 
البحريـــن ممثلـــة  حصلـــت عليهـــا مملكـــة 
في معهـــد اإلدارة العامة، لـــم تتوقف عند 
اختيار المعهد لرئاسة أعرق منظمة دولية 
لـــإدارة العامـــة IIAS العـــام 2018، بـــل إن 
ومحـــرك  مســـاهم  اليـــوم  المعهـــد  كـــوادر 
رئيـــس فـــي إدارة العلـــوم اإلداريـــة علـــى 

الصعيد الدولي.
وأشـــار إلى أن المعهد سيواصل تعزيز 
مكانتـــه كمرجـــع للعلـــوم اإلداريـــة في 
المنطقـــة والعالـــم، مـــن خـــال جهـــوده 
الحـــراك  إثـــراء  فـــي  ومســـاهماته 
العلمي والمعرفي فـــي مجال القضايا 
فضلـــى  باّتبـــاع  والتزامـــه  اإلداريـــة، 
الممارســـات والمنهجيـــات العلمية في 
واســـتراتيجياته،  سياســـاته  تطبيـــق 
بمـــا يرتقي بمســـتوى العمل الحكومي 

والخـــاص ويحقـــق تنميـــة مســـتدامة 
جـــاء  المجـــاالت.  شـــتى  فـــي  نوعيـــة 
ذلـــك بمناســـبة اختيـــار عـــدد مـــن الكوادر 
الوطنيـــة البحرينيـــة مـــن المعهـــد لتقديم 
إحـــدى جلســـات مؤتمـــر المعهـــد الدولـــي 
للعلـــوم اإلدارية )IIAS( للعـــام 2020، الذي 
عقـــد نهاية الشـــهر الماضي عبر الوســـائط 

المرئية.

”IIAS“ بيبا” يحصل مجدًدا على الثقة الدولية من“

رائد شمس



تكاد تكون التشققات العميقة والممتدة على طول الجدران أو األرضيات، سمة بارزة لبيوت 
إســكان الحنينيــة رغــم حداثــة المشــروع اإلســكاني نســبيًا. “البــاد” زارت المنطقــة والتقــت 
األهالــي والتقطــت مجموعــة مــن الصــور لتوثيــق حجــم األضــرار الواقعة بعــدد مــن المنازل، 

والتي بدت وكأنها تعود إلى ما يزيد عن 10 سنوات على األقل.

مـــا  األهالـــي  يعلـــم  ال 
يخبئه لهم قادم األيام 
من مفاجـــآت في ظل 
إعـــراض الـــوزارة عـــن 
التعامل مع الموضوع 
وتوفيـــر  بجديـــة، 
الجذريـــة  الحلـــول 
للمشـــكلة التي تعانيها 

أغلـــب المنـــازل، بالخصـــوص الواقعـــة منها على 
طريق رقم 163.

ويضم إســـكان الحنينية نحو 293 وحدة سكنية 
بنيـــت على مســـاحة 15.32 هكتارا، حيث نوهت 
الوزارة عند تخصيصها الوحدات بتميز واجهات 
المشـــروع، مـــن خـــال تشـــييدها وفـــق نمـــوذج 
تصميـــم حديـــث، يتـــاءم مـــع النمـــط البحريني 
التقليدي، والذي يظهر واضحا من خال تصميم 

النوافذ وبعض العناصر األخرى في الواجهات.
وفي هذا اإلطار، بين أحد األهالي أنه رفض تسلم 
الوحـــدة لوجود أضرار كبيرة بهـــا، حيث تواصل 
مـــع الوزارة لعمـــل الصيانـــة الازمة لألضـــرار، إذ 
عمـــدت الـــوزارة إلـــى إصـــاح الشـــقوق العميقـــة 
وحقن الدعامات بمادة “الفوم” بعد إجراء اختبار 

للتربة لم يتم اإلفصاح عن نتيجته.
وأشـــار إلى أنه ولدى قيامه بعمـــل إضافات على 
الوحـــدة تقـــدم المكتـــب الهندســـي بطلـــب مـــن 
الوزارة بشأن التقرير الهندسي عن أعمال الحقن 
التـــي تمت بالموقع واالختبارات الازمة، وتقرير 
المراقبة لثاثة أشهر على األقل بصفة أسبوعية 
مع شـــهادة ضمـــان من الشـــركة المنفـــذة ألعمال 

المعالجة، لعمل اإلضافات المطلوبة.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة لـــم تـــزود المكتـــب بهذا 
التقريـــر، كمـــا أنهـــا لم تقـــم بعمل تقريـــر المراقبة 
لثاثة أشهر بعد الحقن، في الوقت الذي مازالت 

األضرار مستمرة في الظهور.
بـــدوره، حدثنـــا متضـــرر آخر عـــن أن عامـــا كاما 
مـــرَّ على تقديمـــه طلـــب الصيانـــة، إال أن الوزارة 
لـــم تتجاوب مـــع طلبه حتى حينـــه، في حين أن 
التشققات آخذة بالتعمق والتمدد يوما بعد آخر.

وعلى هـــذا المنـــوال، كان وضع المنـــازل األخرى 

التـــي التقطت عدســـة “البـــاد” صورا لهـــا، حيث 
بـــدت متضـــررة بشـــكل كبيـــر وعميـــق، بمـــا يهدد 
خطـــر  تحـــت  قاطنيـــه  ويضـــع  المبنـــى  ســـامة 

سقوطه في أي لحظة.

لقاء الوزير

وتواصلـــت “البـــاد” مـــع ممثـــل المنطقـــة البلـــدي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس بلـــدي المنطقـــة الجنوبية 
عبداللطيـــف محمـــد، الذي أكد تلقيـــه العديد من 
الشـــكاوى بشـــأن إســـكان الحنينيـــة فـــي الفتـــرة 

الماضية.
وأشـــار إلـــى أنـــه بعـــث خطابا رســـميا إلـــى وزارة 
اإلســـكان بشـــأن طلـــب عقـــد اجتماع مـــع الوزير؛ 
لمناقشـــة هـــذه المشـــكلة، إال أن الـــوزارة اكتفـــت 
ولـــم  االجتمـــاع،  مبـــررات  منـــه  باالســـتيضاح 
تتجـــاوب مـــع اتصاالتـــه الاحقـــة، رغـــم فداحـــة 
المشـــكلة. وذكر أنه عاين األضرار بشـــكل مباشر 
مـــع األهالـــي، وتبيـــن لـــه بعـــد ســـؤال عـــدد مـــن 
بالدعامـــات  ترتبـــط  المشـــكلة  أن  المختصيـــن 
األساســـية للمنـــزل، وهو مـــا عمدت الـــوزارة إلى 
معالجـــة بعضهـــا عبر حقنهـــا بمادة الفـــوم، فضا 
عـــن احتمال أن المشـــكلة تتعدى األساســـات إلى 

األعمدة.
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك يأتي فـــي وقت ســـمح فيه 
بالبنـــاء اإلضافـــي أعلـــى الوحدة الســـكنية، وفي 
حـــال لم يتم أخذ هذه األضرار في االعتبار، فإن 
ذلك قد يؤدي إلى اإلضرار بالمبنى بشـــكل كامل، 

ويتسبب بحدوث كوارث ال سمح هللا.
ودعـــا الـــوزارة إلى ضـــرورة أن تأخـــذ األمر على 
محمـــل الجد، واإلســـراع فـــي اتخـــاذ اإلجراءات 
بشـــكل  المشـــكلة  هـــذه  لمعالجـــة  التصحيحيـــة 

جذري.

األهالي: بيوت 
مهددة بالسقوط 

وحلول الوزارة ترقيعية

local@albiladpress.com03

سيدعلي المحافظة
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اإلمارات وإسرائيل.. الفلسطينيون ومشاريع الحل السلمي والتطبيع
Û  يبــدو أن اإلرادة اإللهيــة قــد شــاءت بأن ُيمتحــن وُيبتلى

الشــعب الفلســطيني الشــقيق، منــذ بدايــة محنته وحتى 
االختــاف  دوامــات  فــي  غارقــة  ظلــت  بقيــادات  اآلن، 
مــن  قليــل  بقــدر غيــر  واالنقســام والتناحــر، ومتورطــة 
الفســاد، وأن تســتباح قضيته العادلة من قبل المزايدين 
والسماســرة وتجــار الشــعارات؛ إلــى أن وصلــت إلى هذا 
الحال من الركود والجمود واالنســداد بعد أن فشــلت كل 
محاوالت العرب العســكرية لحســمها، وبعد أن تم رفض 

أو اجهاض كل المبادرات والمشاريع السلمية لحلها. 
Û  وما أشــبه الليلة بالبارحة؛ فعندما كانت فلســطين واقعة

تحــت االنتــداب البريطاني، وانتفض الفلســطينيون ضد 
تدفــق موجات الهجــرة اليهودية إلى أرضهم، واحتدمت 
المواجهات بينهم  وبين المهاجرين اليهود خال األعوام 
بيــل  “لجنــة  الثامــن  إدوارد  الملــك  شــكل   ،1936-1939
برئاســة    ”PEEL COMMISSION البريطانيــة  الملكيــة 
اللورد بيل؛ هدفها دراسة األسباب وراء تفجر األوضاع، 
وتقديــم توصيات بشــأن حل النزاع بيــن العرب واليهود 

في فلسطين.
Û  1936 وبعــد أن وصلــت اللجنــة إلــى القــدس فــي العــام

دعــت الفلســطينيين واليهــود إلــى سلســلة مــن اللقاءات 
فــرق مــن  إلــى تشــكيل  اليهــود  واالجتماعــات، فســارع 
المفاوضيــن مكونــة مــن 40 شــخًصا بارزا بقيــادة حاييم 
وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية الذي أصبح 
رئيس دولة إســرائيل بعد قيامها، أما الفلســطينيون فقد 
كانوا منقسمين بين زعامة المفتي الحاج أمين الحسيني 
رئيــس اللجنــة العربية العليا، وراغب النشاشــيبي رئيس 

حزب الدفاع الوطني. 
Û  كان المفتــي أميــن الحســيني هــو صاحــب الــوزن األثقل

اللجنــة  قاطــع  وقــد  الفلســطينية،  القيــادة  معادلــة  فــي 
ورفــض االجتمــاع بها حتى اللحظة األخيــرة بعد أن ألح 
عليه المغفور لهم جالة الملك ســعود والملك غازي ملك 
العراق والملك عبدهللا أمير شــرق األردن وقتها، فشــارك 
بوفد مكون من 11 شخًصا قبل أسبوع من انتهاء مهمة 

اللجنة التي استغرقت عامين )1937-1938(.
Û  ومع ذلك فقد تضمنت توصيات اللجنة تقسيم فلسطين

إلــى دولتيــن بين العرب واليهود، بحيــث نال اليهود أقل 
مــن ثلــث المســاحة التــي خصصــت للعــرب والتي ضمت 
مدينتــي حيفــا ويافــا، وأبقيت مــدن القــدس وبيت لحم 
والناصرة تحت االنتداب البريطاني، وُفرض على الدولة 

اليهودية دفع معونات مالية لدولة الفلسطينيين.
Û  ،وعلــى مضــض قبــل الصهاينــة بالقــرار من حيــث المبدأ 

ورفضه أمين الحسيني جملة وتفصيًا.
Û  القــادة بيــن  تتبــادل  االتهامــات  كانــت  أيًضــا  وقتهــا 

الفلســطينيين، فقــد اُتهــم راغــب النشاشــيبي بالخيانــه، 
وبدوره اتهم الطرف اآلخر بـ”اإلرهاب وارتكاب المذابح، 
واالســتياء  الشــخصية،  لمصالحهــم  الثــورة  وتحويــل 
علــى أمــوال الفلســطينيين المخصصــة لشــراء الســاح 
والذخيــرة” )راجــع عــدد 24 أكتوبــر 1938 مــن جريــدة 
YORKSHIRE POST(، ، فضاعــت الفرصة التي وفرتها 

لجنة بيل.
Û  وبعــد عشــر ســنوات رفــض الفلســطينيون والعــرب حــل

التقســيم إلــى دولتيــن الــذي أقرتــه األمــم المتحــدة فــي 
العــام 1947, وحاولــوا وقتهــا حــل هــذه القضيــة بالقــوة 
العســكرية؛ فكانت الهزيمة العســكرية األولى لعام 1948 
التي تمكنت إســرائيل فيها من المحافظة على المساحة 
المخصصــة لهــا حســب قــرار التقســيم، والســيطرة علــى 
%50 مــن األراضي التي كانت مخصصة للفلســطينيين. 
الفلســطينيين والعــرب؛ ألنهــم ضيعــوا  وتأســف عقــاء 
الفرصــة التــي وفرهــا حــل التقســيم الــذي أقرتــه األمــم 

المتحدة.
Û  ولــم يكــن للفلســطينيين يــد أو رأي  فــي “حــرب العدوان

الثاثي” التي نشبت في العام 1956 بسبب قرار  الرئيس 
جمــال عبدالناصــر تأميــم قناة الســويس، والتــي تمكنت 
إســرائيل فيهــا مــن تدعيــم قوتهــا عندما احتلت ســيناء 
ثــم انســحبت منها بضغوط أميركيــة، بعد الحصول على 

تعويضات وصفقات تسليح وضمانات استراتيجية.
Û  مصيبــة أو  وفضيحــة  الكبــرى  الطامــة  جــاءت  ثــم 

حــرب األيــام الســته أو حــرب 1967، بعــد قــرار الرئيــس 
عبدالناصر “إزالة آثار العدوان”، وقد حققت إسرائيل في 
هذه الحرب انتصاًرا كاســًحا، وهزمت ثاث دول عربية، 

واحتلت قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والضفة الغربية 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وهضبــة الجوالن الســورية؛ 
وهكذا جربتنا اســرائيل في ميادين القتال، ونحن جربنا 

محاوالت الحل العسكري معها.
Û  الرئيــس قاطعــوا  قــد  والفلســطينيون  العــرب  وكان 

التونســي الراحــل الحبيب بورقيبة عندمــا دعا في العام 
1965، قبــل هزيمــة 1967 بعاميــن، إلــى إنهــاء الخــاف 
مــع إســرائيل والتصالــح معهــا واالعتراف بهــا كدولة في 
حــدود ما قبــل 1967، وقد رفض الفلســطينيون والعرب 
معهــم مشــروع بورقيبــة بعــد اتهامــه بالخيانة، ثــم قالوا 

بعد الهزيمة بحسرة وحرقة ليتنا قبلناه.
Û  كما قاطع الفلســطينيون والعرب مصر بعد قيام الرئيس

الراحــل أنــور الســادات بزيارة إســرائيل في العــام 1977 
واالعتــراف بهــا، والدخــول معها في مفاوضات مباشــرة 
استعاد من خالها كامل األراضي المصرية التي احتلتها 
في حرب 1967؛ ولم يقبل الفلســطينيون والعرب دعوة 
الســادات لهم للمشــاركة معه في تلك المفاوضات بهدف 
اســتعادة حقوقهم وأراضيهم؛ فرفضوا دعوته، واتهموه 
بالخيانة أيًضا، ثم تحسروا بعد ذلك وبعد فوات األوان.

Û  مــن هــذا المنطلق فإننا نتعاطف بقــوة مع كل المخلصين
والغيورين من المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، 
ونتوخــى منهــم أن يمنحــوا الفرصة لنجاح خطوة ســمو 
الشيخ محمد بن زايد السلمية، واتفاقه مع إسرائيل على 
فتــح قنــوات االتصــال بها وإقامة عاقــات طبيعية معها 
تمهيًدا لبدء مرحلة من التعاون اإلماراتي اإلسرائيلي بما 
قد يؤدي إلى تفاوض عربي إسرائيلي من أجل التوصل 
إلى حل للقضية الفلسطينية، وقد بدأت الخطوة األولى 
بالفعــل وقبــل أي تحــرك آخــر باالتفــاق علــى إيقــاف ضم 
إســرائيل لألراضــي الفلســطينية، وإن اعتبرهــا البعــض 
بأنهــا غيــر كافيــة، مــع أن المعارضيــن لهــذه الخطــوة لــم 
يقدموا أي بديل أو خيار عملي آخر غير االتهام بالخيانة 
والطعــن مــن الخلــف وبيع القضيــة الفلســطينية دون أن 
يذكــروا المقابــل الذي كانت تحتاجــه اإلمارات وحصلت 

عليه. 
Û  في هذا االتجاه؛ فإن الفضل يعود ألشقائنا الفلسطينيين

في اإليمان بالحلول السلمية، وفي إرساء مبدأ التواصل 
عندمــا  اإلســرائيليين  مــع  والعلنــي  الســري  والتباحــث 
تقابلــوا وجًهــا لوجــه، بوســاطة أميركية، وجلســوا معهم 
علــى طاولــة المفاوضــات الســرية فــي أوســلو منــذ العام 
1991 التي توجت بتوقيع “اتفاق الســام” معهم برعاية 
أميركية في واشنطن في العام 1993، والتي أفضت في 
النهاية إلى تأســيس “الســلطة الوطنية الفلســطينية” في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
Û  إن إســرائيل تقيــم عاقــات دبلوماســية كاملــة مــع مصر

واألردن، وتحتفــظ بعاقــات ســرية وطيدة مــع عدد من 
الــدول العربية األخرى، وقد أقامت عاقات دبلوماســية 
متميــزة مــع تركيــا، التي ترفــع اليوم لــواء المعارضة في 
وجــه االتفــاق اإلماراتــي ، مــع أنها من أوائــل الدول التي 
اعترفت بإسرائيل في 1949 بعد عام من قيامها، ونمت 
بينهمــا، ومــا تــزال، عاقــات اقتصاديــة واســعة وتعــاون 

مثمر في المجاالت العسكرية واألمنية وغيرها.
Û  لقــد حاول العرب حل القضية الفلســطينية ســلمًيا، عادة

بعــد أن تحــل بهــم الهزائــم، أي مــن مواقع ضعيفــة، وفي 
جــو من عدم الثقة والشــكوك المتبادلة والجفاء والعداء 
مــن  تنبثــق  زايــد  بــن  إال أن مبــادرة محمــد  والقطيعــة، 
منطلقــات مختلفة وقواعد جديــدة وخطاب يرتكز على 
المصالــح المشــتركة وعلــى مبــدأ التعــاون كأســاس لمــد 
الجســور وتوطيــد الثقــة؛ انهــا  لغــة المصالــح ومــن مركز 
قوة، لغة جديدة في الخطاب السياسي العربي، تختلف 
عــن اللغــة التــي ســمعها العالم منــا منذ أكثر مــن 70 عاما 

وسئمها.
Û  إن علينا جميًعا أن ندرك أن مبادرة محمد بن زايد تستند

على قرار سيادي، وتفرضها مقتضيات وطنية وإقليمية، 
وتســتند أيًضــا علــى منطق الممكــن والواقــع، وتأخذ في 
االعتبار المعطيات التي أفرزتها المستجدات والتطورات 
فــي المنطقة والعالم، وإن علينا في كل األحوال التخلي 
عــن ثقافــة التجريــم والتجريــح والتخويــن والشــعارات 
الملتهبــة، والمتاجــرة بهــذه القضيــة، وإضاعــة مزيــد من 

الفرص.
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“إسكان الحنينية”... منطقة خطرة!



 بنــاء علــى اعتمــاد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، يوًمــا للطبيب البحريني، 
ومبادرة سموه بتخصيص جائزة للطبيب البحريني قدرها 200 ألف دوالر تحمل اسم سموه الكريم؛ تقديًرا لألطباء 
البحرينيين وتشجيعا لروح التنافسية بينهم في مجاالت البحث العالجي والسريري والطبي، صدر عن ديوان صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء قرار بإنشاء وتشكيل أمانة “جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني”، التي 

سيتم منحها خالل االحتفال بيوم الطبيب البحريني في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

ووفًقـــا للقـــرار، يترأس أمانـــة الجائزة 
وكيـــل ديـــوان صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد 
آل خليفـــة، وتضـــم فـــي عضويتها كال 
مـــن: المستشـــار فـــي ديـــوان صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء عبدهللا 
عباس حمد، ومدير التقييم والتحليل 
بديوان صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء فريـــدة عبدالرحيـــم خنجي، 
األطبـــاء  لجمعيـــة  المالـــي  واألميـــن 
البحرينية الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد 
إعـــادة هندســـة  آل خليفـــة، ورئيـــس 

مرتضـــى  الصحـــة  بـــوزارة  العمليـــات 
حسن حسين.

 وتعتبـــر أمانـــة الجائـــزة هـــي الجهـــة 
العليـــا المشـــرفة على أعمـــال الجائزة 
وخططهـــا  سياســـاتها  وإقـــرار 
علـــى  والعمـــل  التنفيذيـــة  وبرامجهـــا 
مهامـــا  وتتولـــى  أهدافهـــا،  تحقيـــق 
عـــدة مـــن بينهـــا: وضـــع آليـــات العمل 
واللوائـــح المنظمـــة ألعمـــال الجائـــزة، 
والمراجعة الدورية لمعايير وشـــروط 
الجائزة وإحـــداث التغيـــرات الالزمة، 
االحتفـــال  أعمـــال  علـــى  واإلشـــراف 

والتنظيـــم ليـــوم الطبيـــب البحرينـــي، 
للجائـــزة  اإلعالميـــة  الخطـــة  وتنفيـــذ 
واالحتفـــال، واإلشـــراف علـــى عمليـــة 
ومراجعتهـــا؛  الترشـــيحات  اســـتالم 
للتأكـــد من اســـتيفائها للشـــروط ومن 
الفائزيـــن  اختيـــار  للجنـــة  رفعهـــا  ثـــم 
بالجائـــزة، والتأكد من تنفيذ القرارات 
التـــي تتخذهـــا لجنة اختيـــار الفائزين 
الفائزيـــن  عـــن  واإلعـــالن  بالجائـــزة، 
بالجائـــزة وفـــق قرارات لجنـــة اختيار 
الفائزيـــن، وأية مهـــام أخـــرى تتطلبها 

أعمال الجائزة.

ونـــص القرار أيضا على تشـــكيل لجنة 
الختيار الفائزين تسمى “لجنة اختيار 
الفائزين بجائزة خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة للطبيـــب البحريني”، برئاســـة 
وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح، وتضم 
في عضويتها كال من: المستشـــار في 
ديـــوان صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء عبـــدهللا عبـــاس حمـــد، مدير 
التقييـــم والتحليـــل بديـــوان صاحـــب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء فريدة 

عـــن  ممثليـــن  خنجـــي،  عبدالرحيـــم 
الديـــوان، ورئيســـة جمعيـــة األطبـــاء 
البحرينية غادة محمد القاســـم ممثلة 
اإلقليمـــي  والمديـــر  الجمعيـــة،  عـــن 
لمنظمـــة الصحة العالمية إقليم شـــرق 
المتوســـط أحمد سالم المنظري ممثال 
عـــن منظمة الصحـــة العالميـــة، رئيس 
جامعة الخليج العربي العوهلي ممثالً 
عـــن الجامعة، ورئيـــس الكلية الملكية 
اإليرلندية للجراحين - البحرين سمير 

العتوم ممثالً عن الكلية.
كمـــا تضم اللجنة فـــي عضويتها عددا 
المرموقيـــن  الدولييـــن  الخبـــراء  مـــن 
مـــن  الطبيـــة  األبحـــاث  مجـــال  فـــي 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة وجامعـــات 
أوروبية وأميركية، وهم: المدير العام 
المســـاعد لشـــؤون مقاومـــة مضادات 
الميكروبات بمنظمـــة الصحة العالمية 

حنان حسن بلخي، وكاثال كيلي ودام 
بارفيـــن كومـــار وكينيث كريســـتوفر، 
وديفيـــد  نيديـــوس،  وســـوتيريوس 

جوردون.
وتتولـــى اللجنـــة مهام اإلشـــراف على 
إجـــراءات منـــح الجائـــزة، والتأكد من 
اســـتيفاء شروط الترشـــيح والمعايير 
الخاصـــة بالجائـــزة، ومراجعـــة ملفات 
الترشـــيح واألوراق البحثيـــة ومعايير 
التقييـــم والوثائـــق األخـــرى المقدمـــة 
لكل مرشـــح، واختيار واعتماد أسماء 
القـــرارات  ورفـــع  بالجائـــزة  الفائزيـــن 
النهائيـــة إلـــى أمانـــة الجائـــزة لإلعالن 
عنها، واقتراح تطوير المعايير العلمية 
والفنيـــة الالزمـــة للترشـــيح والتقييم 
وإجراءات منح الجائزة بالتنسيق مع 

أمانة الجائز.

المنامة - بنا

قرار بتشكيل أمانة لجائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني
ــات الـــازمـــة وتــعــلــن الــفــائــزيــن ــاس ــي ــس ــر ال ــق ــوه وت ــم ــل ديــــوان س ــي يــتــرأســهــا وك

هل ينجح بلدي الجنوبية في إغالق محالت الكرك؟
عـدســة “^” جـالــت بالمـنـطـقــة المكـتـظـــة

يتحـــرك مجلـــس الجنوبيـــة البلـــدي لوقـــف نشـــاط المقاهي 
ومحالت بيع الكرك بشوارع عديدة ومن بينها شارع ماجد 

بن ناصر النعيمي بالرفاع الغربي.
عدســـة “البـــالد” جالت بالمنطقة والتقطت عـــددا من الصور 
لمحـــالت بيـــع شـــاي الكـــرك، والحظـــت كثرتهـــا واكتظـــاظ 

المنطقة بعددها.
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22462 مخالفة كمامة منذ بدء تطبيق القرار
أكـــد مســـاعد رئيس األمن العام لشـــؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة أهمية 
دور المواطنيـــن والمقيميـــن في احتواء 
ومنع انتشـــار فيـــروس كورونـــا، بالوعي 
باإلجراءات الوقائيـــة التي تعتبر أفضل 
تبذلهـــا  التـــي  الوطنيـــة  للجهـــود  داعـــم 
لجائحـــة،  انتشـــار  مـــن  للحـــد  المملكـــة 
مشـــيرًا إلـــى اســـتمرار الجهـــود األمنيـــة 
لمديريـــات وإدارات وزارة الداخليـــة في 
اتخاذ التدابير واإلجـــراءات االحترازية 
لضمـــان التباعد االجتماعـــي في األماكن 
العامة والمحـــالت والمجمعات التجارية 

والسواحل.
العـــام  األمـــن  رئيـــس  وأوضـــح مســـاعد 
لشـــؤون العمليات والتدريب، أنه حفاظا 
على سالمة الجميع فقد حرصت شرطة 
المديريـــات علـــى توزيع كمامـــات الوجه 
على المخالفين فـــي الحمالت التوعوية 
التـــي تـــم تنفيذهـــا لنشـــر ثقافـــة التباعد 
كمامـــة  بارتـــداء  وااللتـــزام  االجتماعـــي 
الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة والمحالت 
التجارية، حيث بلـــغ مجموع المخالفات 
التـــي رصدتهـــا شـــرطة المديريـــات فـــي 
وزارة  وإدارات  المملكـــة  محافظـــات 
بـــدء  منـــذ  مخالفـــة   22462 الداخليـــة 

تطبيق القرار.
المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  أن  وذكـــر 
مـــن  األمنـــي  باشـــرت دورهـــا  الشـــمالية 

خـــالل وجودهـــا فـــي مختلـــف مناطـــق 
والمجمعـــات  كالشـــوارع  المحافظـــة 
واألســـواق التجاريـــة حيـــث تـــم اتخـــاذ 
اإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة ضد 
التجمعات التي تزيد عن 5 أشخاص في 
األماكـــن العامة كالســـواحل واألســـواق، 
مـــع التأكيد على أهميـــة االلتزام بتطبيق 
بالتباعـــد  التنســـيقية  اللجنـــة  قـــرارات 
االجتماعي وارتداء كمامة الوجه، حيث 
إجراءاتهـــا  المديريـــة  شـــرطة  باشـــرت 
القانونية لمخالفة غير الملتزمين بضبط 
4933 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه 
واتخـــاذ 1518 إجـــراء للمحافظـــة علـــى 
التباعـــد االجتماعـــي، هـــذا إلـــى جانـــب 

القيام بــ 521 حملة توعوية.
وأضـــاف أن مديريـــة شـــرطة محافظـــة 
العاصمـــة نفـــذت عـــددًا مـــن اإلجـــراءات 
المتعلقـــة بحفظ األمن والنظـــام وتوفير 
الخدمات والمســـاعدة التي قد يحتاجها 

الجمهـــور، حيـــث تـــم التأكـــد مـــن التزام 
الجميع بتنفيذ القـــرارات الصادرة وذلك 
بتجنـــب االزدحامـــات والتقيـــد بارتـــداء 
التباعـــد  علـــى  والحفـــاظ  الكمامـــات 
االجتماعـــي، وحـــررت شـــرطة المديرية 
كمامـــة  ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــات   3708
الوجه، واتخـــذت 358 إجراء للمحافظة 
علـــى التباعـــد االجتماعـــي، وتنفيذ 570 

حملة توعوية موجهة للجمهور.
شـــرطة  مديريـــة  جهـــود  إطـــار  وفـــي 
محافظـــة المحرق ودورها فـــي الحفاظ 
وتنفيـــذ  العـــام  والنظـــام  األمـــن  علـــى 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
لجائحة كورونا، تـــم اتخاذ 1082 إجراء 
للحفاظ على التباعد االجتماعي وتحرير 

5670 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، 
كما قامت شـــرطة المديرية بـ 954 حملة 
توعويـــة ميدانيـــة فـــي مختلـــف مناطق 

المحافظة.
كمـــا قامـــت مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبية بعدة إجراءات أمنية وقانونية 
لحفظ األمـــن والنظام تمثلـــت في وضع 
خطة متكاملـــة تتضمن توزيع الدوريات 
األمنيـــة وتكثيـــف تواجد شـــرطة خدمة 
المجتمع في األحياء السكنية لالستمرار 
بالتوعيـــة لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي 
عبـــر تنفيـــذ 362 حملة توعويـــة، ورصد 
مخالفـــات عـــدم ارتـــداء الكمامـــة والتي 
 2276 واتخـــاذ  مخالفـــة،   2879 بلغـــت 
إجراء للحفاظ على التباعد االجتماعي.

من جانبها، قامت إدارة العمليات برئاسة 
األمن العام بتحريـــر 5175 مخالفة عدم 
ارتداء كمامـــة الوجه في األماكن العامة 
واتخـــاذ 334 إجـــراء لتحقيـــق التباعـــد 
محافظـــات  مختلـــف  فـــي  االجتماعـــي 
المملكة، ضمن جهودها في دعم الجهود 
المبذولـــة لتعزيـــز اإلجـــراءات والتدابير 
كمـــا  كورونـــا،  فيـــروس  مـــن  الوقائيـــة 
قامت اإلدارة بنشـــر دوريات النجدة في 
مختلف مناطـــق المملكة للقيـــام بدورها 
وضمان سرعة االســـتجابة عند تلقي أي 

بالغ.
وواصلـــت اإلدارة العامـــة ألمـــن المنافـــذ 
دورهـــا فـــي تســـهيل إجـــراءات إجـــالء 
رعايـــا الدول األخرى من مملكة البحرين 

البالغ عددهم 14402 مســـافر، كما قامت 
 67585 اإلدارة بتأميـــن عمليـــة فحـــص 
مســـافرًا قادمًا من الخارج، فيما بلغ عدد 
مخالفـــات عـــدم لبـــس كمامـــة الوجه 97 

مخالفة.
وأكد مســـاعد رئيس األمن العام لشؤون 
بـــذل  مواصلـــة  والتدريـــب  العمليـــات 
الجهـــود للتصدي لجائحـــة كورونا لتبقى 
مملكـــة البحرين أكثر أمانـــا وذلك بفضل 
إصرار وعزيمة مؤسسات المجتمع كافة، 
مشـــيرا إلـــى المضـــي في تنفيـــذ الخطط 
جائحـــة  بمواجهـــة  الكفيلـــة  والبرامـــج 
كورونـــا والعمـــل علـــى الحد من انتشـــار 
الفيـــروس بالتعاون مـــع الجهات المعنية 

في المملكة.
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جاللة الملك النصير األول لمسيرة تقدم المرأة البحرينية
المير: “البحرينية” رائدة التقدم والتطوير في مجتمعها المحلي ومنطقتها العربية

رفعـــت األميـــن العـــام لمركـــز الملـــك حمد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي ســـمية المير، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، بمناسبة حلول الذكرى 
التاسعة عشـــرة لتأسيس المجلس األعلى 
للمـــرأة، والـــذي تحّول الـــى أيقونة وطنية 
يفخـــر بهـــا الجميـــع لنصـــرة شـــؤون المرأة 
البحرينية، والنهوض بفرص نجاحها على 
جميع المستويات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والرياضية. 
وأكدت أن عاهل البالد يعتبر الداعم األول 
لمســـيرة المرأة البحرينية بفضل مشروعه 
اإلصالحي السديد وإيمانه الراسخ بقدرة 
النســـاء علـــى مشـــاركة أقرانهـــم الرجـــال 
بالعطـــاء واإلخـــالص لوطننـــا الغالـــي، من 
أجـــل الحفاظ علـــى المكتســـبات الوطنية 

وتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات محليـــا 
واقليميـــا ودوليا، مشـــّددة علـــى أن جاللة 
الملك أضاء شعلة ريادة المرأة البحرينية، 
فاعتلـــت أرفـــع المناصـــب وتبـــوأت مواقع 
قيادية في القطاعين الحكومي والخاص. 
كما هنأت المير قرينة عاهل البالد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى المـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، بمناســـبة الذكرى التاســـعة عشـــرة 
لتأســـيس المجلس األعلى للمرأة، مشيدة 
عاليـــًا بما قدمته ســـموها وماتـــزال تقدمه 
مـــن إســـهامات جليلـــة فـــي إدارتهـــا لدفة 
قيـــادة المجلـــس األعلى للمـــرأة طوال 19 
عامـــًا مـــن عمر تأســـيس المجلـــس، بفضل 
المساندة الملكية الدائمة للكفاءات لتعزيز 
فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  التنمـــوي  الـــدور 

مختلف المجاالت. 
وأكـــدت ان مملكـــة البحريـــن محظوظـــة 

بقيـــادة الملـــك حمد بـــن عيســـى الحكيمة 
الطيبـــة  األرض  هـــذه  مـــن  جعلـــت  التـــي 
موطنـــًا للمســـاواة بين الجنســـين وتمكين 
المـــرأة في مختلف نواحـــي الحياة ونيلها 
علـــى  بذلـــك  متفوقـــًة  حقوقهـــا،  لكافـــة 
العديـــد مـــن دول المنطقة، لتصبـــح المرأة 

البحرينيـــة اليوم رائدة التقـــدم والتطوير 
فـــي مجتمعها المحلـــي ومنطقتها العربية، 
حتـــى بدأنا نرى أســـماء نســـائية بحرينية 
المحافـــل اإلقليميـــة  أرفـــع  فـــي مختلـــف 

والدولية.
وبينت ان سمو األميرة سبيكة جعلت بيت 
الخبـــرة الوطنـــي لشـــؤون المـــرأة نموذجا 
ليـــس علـــى مســـتوى  بـــه  رائـــدًا يحتـــذى 
منطقة الخليج العربي والشـــرق األوســـط 
فحســـب، بـــل تعدتهـــا لتشـــمل دول العالم 
المتقدم، وذلك نظرًا لما توليه ســـموها من 
حرص كبير في متابعة تنفيذ السياســـات 
الوطنيـــة التي تســـتهدف االرتقـــاء بمكانة 
المـــرأة البحرينيـــة على مختلـــف األصعدة 

وفي كافة ميادين الحياة اليومية.
وبعثـــت كذلـــك تهانيها المخلصـــة الى كل 
امـــرأة بحرينيـــة بهـــذه المناســـبة العزيـــزة 

على قلوبنا جميعًا.

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

المنامة - نقابة المصرفيين البحرينية

أكـــدت رئيســـة نقابـــة المصرفييـــن 
أن  الفيحانـــي  نـــورة  البحرينيـــة 
برئاســـة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
قرينـــة عاهل البالد صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، قـــد غيـــر مســـار تاريـــخ 
المـــرأة البحرينيـــة خـــالل العقديـــن 
الماضييـــن، عبـــر نهـــج اســـتمر دون 
كلل في تنفيذ السياســـات الوطنية 
التـــي ترمـــي إلـــى النهـــوض بالمرأة 
فـــي المجـــاالت كافـــة، حتـــى باتت 
التجربة البحرينية نموذجا يحتذى 
به في المنطقة والشـــرق األوســـط، 
ويشـــار إليهـــا بالبنان علـــى الصعيد 
الدولي. ورفعـــت الفيحاني التهنئة 
إلى رئيســـة المجلس األعلى للمرأة 
بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة عشـــرة 
لتأســـيس المجلـــس وقالـــت: إذ كنا 
نرفـــع التهنئـــة إلى ســـموكم، فيحق 

لنـــا أن نهنئ أنفســـنا بمـــا تحقق من 
إنجـــازات عظيمـــة، فها هـــي المرأة 
البحرينيـــة تحتفـــل كل عام بيومها 
بالمبـــادرات  محمـــال  يأتـــي  الـــذي 
المحفـــزة للعمـــل الوطنـــي وخدمـــة 
المـــرأة  فتكريـــم  الغاليـــة،  مملكتنـــا 
فـــي جميع القطاعات عاما تلو آخر، 
يثبت كل يوم أنها ركن أســـاس في 
ازدهـــار ونماء الوطن ورفعة شـــأنه 
على الصعيدين الداخلي والدولي.

رئيسة المصرفيين: “األعلى للمرأة” غّير مسار تاريخ البحرينية

المنامة - وزارة الداخلية

الجمركـــي  التدريـــب  معهـــد  نظـــم 
بشـــؤون الجمـــارك بالتعاون مـــع إدارة 
الجزيـــرة  وشـــركة  البحريـــة  المنافـــذ 
للمالحة دورة “مطابقـــة الخرائط على 
القطـــع البحرية عند تفتيشـــها “ والتي 
شـــارك فيها عدد من منســـوبي شؤون 

الجمارك.
تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على 
عـــدد مـــن المحـــاور الهامة فـــي مجال 
العمـــل الجمركـــي كأساســـيات عمليـــة 

تفتيـــش البواخـــر والناقـــالت البحرية 
بما يســـهم فـــي توفير الجهـــد والوقت 
 ، الحديثـــة  بالتقنيـــات  واالســـتعانة 
حيث تم تزويد ضباط الجمارك بكافة 
المعلومـــات المتعلقـــة بتصاميم القطع 
البحرية وكيفية مقارنتها مع الخرائط 
الخاصـــة بهـــا أثنـــاء عمليـــة التفتيش، 
إلـــى توضيـــح دور ضابـــط  باإلضافـــة 
الجمـــارك في كشـــف مـــدى التطابق أو 

االختالف فيما بينها.

تنظيم دورة “مطابقة الخرائط على القطع البحرية عند تفتيشها”

العكر - جامعة العلوم التطبيقية

أكـــد رئيـــس جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة 
غســـان عواد أهمية توظيـــف التكنولجيا 
العمليـــة  لخدمـــة  الحديثـــة  والتقنيـــات 
الظـــروف  أن  إلـــى  مشـــيرا  التعليميـــة، 
االســـتثنائية التـــي فرضتهـــا علـــى العالم 
كافـــة  علـــى  تحتـــم  كورونـــا  جائحـــة 
المؤسســـات التعليميـــة االســـتفادة مـــن 
التكنولجيـــا  التـــي توفرهـــا  اإلمكانيـــات 
التعلميـــة  العمليـــة  اســـتمرارية  لضمـــان 

لخدمة الطلبة والمجتمع.
جـــاء ذلـــك فـــي حديثـــه وترأســـه لبعض 
الموائـــد  سلســـلة  ضمـــن  الجلســـات 
  QSالمســـتديرة التي نظمتها مؤسسة الـ
العالمية، والحلقة النقاشـــية التي أقيمت 
بتنظيـــم من مركز االبتـــكارات التعليمية 
 Clicks ( وحلـــول المعرفـــة المتخصصـــة
(، عبـــر تقنيـــة االتصال المرئي لمناقشـــة 
تتعلـــق  التـــي  القضايـــا  مـــن  مجموعـــة 
بالتعليم فـــي العالم العربي تحت عنوان 

“نجـــاح المؤسســـة فـــي التعليـــم والتعلم 
عبر اإلنترنت فـــي المنطقة العربية”، في 
ظـــل الظروف االســـتثنائية ومـــا فرضته 
التدريـــس عـــن بعـــد،  الســـتمرار عمليـــة 
وكيـــف تكيفـــت المؤسســـات التعليميـــة 
فـــي الوطـــن العربي مـــع هـــذه الظروف، 
والنجاحـــات التـــي تحققـــت، والـــدروس 
المســـتفادة مـــن هـــذه العملية.باإلضافـــة 
إلى تأثيـــر التدريس عبـــر اإلنترنت على 

جـــودة التعليـــم. وخـــالل تقريـــر نشـــرته 
البريطانيـــة  العالـــي  التعليـــم  أكاديميـــة 
حـــول التعليـــم عن بعد في ظـــل جائحة 
مقـــاالً  الجامعـــة  رئيـــس  نشـــر  كورونـــا، 
تنـــاول أهـــم الممارســـات لضمـــان نجـــاح 
عمليـــة التعليم عن بعـــد، وتحدث خالل 
النـــدوة االفتراضيـــة التي أقامهـــا اتحاد 
الجامعـــات العربيـــة بعنـــوان “ التجـــارب 
الرائدة في التعلم عن بعد في الجامعات 
العربيـــة فـــي زمـــن جائحـــة كورونـــا عن 
نجـــاح التجربـــة البحرينية فـــي التعامل 
مـــع التحـــول الـــذي حصـــل فـــي العملية 

التعليمية.
ولفـــت عواد إلـــى تجربة جامعـــة العلوم 
التطبيقيـــة المتميـــزة في هـــذه الظروف 
حيـــث نجحـــت الجامعـــة منـــذ اللحظـــة 
األولـــى فـــي ابتـــكار كل مـــا هـــو جديـــد 

لتسهيل العملية التعليمية.

عواد يلقي الضوء على نجاحات “العلوم التطبيقية” في التعليم عن بعد
توظيف التكنولجيا والتقنيات الحديثة لخدمة العملية التعليمية

المنامة- الجامعة األهلية

أعلنـــت الجامعـــة األهليـــة عن فتـــح باب 
القبـــول لطلبـــات االلتحـــاق فـــي 6 برامج 
للدراســـات العليا للفصل الدراســـي األول 
2020/ 2021، حيث ســـيظل بـــاب القبول 
مفتوحا حتى نهاية شـــهر ســـبتمبر/ أيلول 

2020، فيما ستكون األولوية لألسبقية.
للجامعـــة  المؤســـس  الرئيـــس  وصـــرح 
برامـــج  بـــأن  الحـــواج  عبـــدهللا  األهليـــة 
الماجســـتير  بدرجـــة  العليـــا  الدراســـات 
والدكتوراه إحدى أركان منظومة البحث 
العلمي بالجامعـــة حيث تهدف إلى صقل 
القـــدرات  وتطويـــر  العلميـــة  المهـــارات 
القيادية لمنتسبيها فضال عن أهميتها في 
تعزيز مسيرة البحث العلمي على مستوى 
الجامعـــة األهليـــة وفـــي مملكـــة البحرين 
بشـــكل عـــام. وأوضاف الحـــواج في بيان 
أمـــس، بـــأن الجامعـــة تتيـــح 6 برامج في 
الدراسات العليا يمكن ألصحاب مؤهالت 

البكالوريـــوس من تخصصـــات ومجاالت 
برنامـــج  وهـــي:  بهـــا  االلتحـــاق  متعـــددة 
الماجســـتير فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات 
وهو برنامج مفتوح للمهتمين بالمجاالت 
اإلداريـــة  والمجـــاالت  التكنولوجيـــة 
المتصلـــة بأنظمـــة المعلومـــات، وبرنامـــج 
الماجستير في اإلعالم والعالقات العامة، 

وبرنامج الماجستير في إدارة األعمال.
وأشـــار إلـــى 3 برامـــج أخـــرى تقدمها 

الجامعة بالشراكة مع جامعات عالمية 
عريقـــة، وهـــي: برنامـــج الماجســـتير 
فـــي اإلدارة الهندســـية الـــذي تقدمـــه 
الجامعة بالشراكة مع جامعة جوروج 
واشنطن األمريكية ويحصل الطالب 
على شهادته بعد التخرج من جامعة 
جورج واشـــنطن نفســـها. أما برنامجا 
الدكتوراه فهما: الدكتوراه في العلوم 
اإلداريـــة والدكتوراه فـــي تكنولوجيا 
تقدمهمـــا  وكالهمـــا  المعلومـــات، 
جامعـــة  مـــع  بالشـــراكة  الجامعـــة 
يكـــون  حيـــث  البريطانيـــة  برونيـــل 
لـــكل دارس فـــي هذيـــن البرنامجيـــن 
مـــن  أحدهمـــا  أكاديميـــان  مرشـــدان 
جامعـــة برونيـــل البريطانيـــة واآلخر 
مـــن الجامعـــة األهليـــة، فيمـــا يحصل 
الخريـــج علـــى الشـــهادة بعـــد إنهـــاء 
متطلبـــات البرنامجيـــن مـــن جامعـــة 

برونيل البريطانية نفسها.

الحواج: 6 برامج ماجستير ودكتوراه وشراكة مع أعرق الجامعات
“األهلية” تفتح باب القبول للدراسات العليا

التحويل من وإلى المدارس الحكومية والخاصة “إلكتروني”
ــل ــب ــق ــم ال ســبــتــمــبــر   10 ــى  ــ ــت ــ وح ــوم  ــ ــيـ ــ الـ ــن  ــ مـ بـــــــــدًءا 

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  دشـــنت 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 
والحكومة اإللكترونية خدمة “تحويل 
طلبـــة المـــدارس” عبر البوابـــة الوطنية 
ألوليـــاء  تتيـــح  والتـــي   ،bahrain.bh
األمـــور تقديـــم طلبات تحويـــل أبنائهم 
الطلبة مـــن وإلى المـــدارس الحكومية 
طلباتهـــم  متابعـــة  مـــع  والخاصـــة، 

إلكترونًيا.
 وسيتم تفعيل الخدمة بدًءا من اليوم 
األحـــد 23 أغســـطس وحتـــى الخميس 
تحويـــل  وتشـــمل   ،2020 ســـبتمبر   10
إلـــى  الخاصـــة  المـــدارس  مـــن  الطلبـــة 
المـــدارس الحكوميـــة، ومـــن المدارس 
الخاصـــة،  المـــدارس  إلـــى  الحكوميـــة 
ومن المـــدارس الحكومية إلى مدارس 

المـــدارس  ومـــن  أخـــرى،  حكوميـــة 
الخاصـــة إلـــى مـــدارس خاصـــة أخرى، 
علًمـــا بـــأن الفترات المشـــار إليهـــا قابلة 
للتمديـــد متـــى مـــا دعـــت الحاجـــة إلى 

ذلك.
وأكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 

الخدمـــة  هـــذه  تدشـــين  أن  النعيمـــي 
الجديدة يأتي في إطار اهتمام الوزارة 
المســـتمر بتطويـــر مســـتوى خدماتهـــا 

وربطها بالمنظومة اإللكترونية.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 

محمد القائـــد أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ 
توجيهات وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، والتـــي تؤكـــد 
أهميـــة التعـــاون مـــع مختلـــف الجهات 
تحقيـــق  نحـــو  والســـعي  الحكوميـــة، 
بمـــا  لخدماتهـــا،  اإللكترونـــي  التحـــول 
يســـهم فـــي خدمـــة كافـــة المواطنيـــن 
والمقيميـــن، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة وأثـــر 
فـــي  الجديـــدة  اإللكترونيـــة  الخدمـــة 
تيســـير اإلجراءات على أولياء األمور،  
وفي إعفائهم  من الحضور الشـــخصي 
مبنـــى  فـــي  الخدمـــة  تقديـــم  لمكاتـــب 
الوزارة، بما يســـهم فـــي خفض التكلفة 
والجهـــد  الوقـــت  وحفـــظ  الحكوميـــة، 
معامـــالت  إنجـــاز  فـــي  المســـتغرقين 
نقـــل الطلبة بيـــن المـــدارس الحكومية 

والخاصة.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

“ سيدات األعمال”: “األعلى للمرأة” رفع مساهمة البحرينية في الناتج الوطني
أعربت جمعية سيدات األعمال البحرينية عن خالص التهاني بمناسبة مرور 19 عاما على 
تأســيس المجلــس األعلــى للمــرأة، رافعــًة بهذه المناســبة خالــص التهاني والتبريــكات إلى 
مقــام قرينــة عاهــل البــاد، رئيســة المجلس األعلــى للمرأة صاحبة الســمو الملكــي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة. وأكــدت الجمعية اعتزازهــا الكبير باإلنجــازات المتوالية 
والمهمة التي يحققها المجلس األعلى للمرأة منذ صدور األمر الســامي بتأسيســه من قبل 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، ورئاســة صاحبة الســمو 
الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قبل 19 عاما من اآلن، كما أشــادت بالدعم 
الكبير الذي يقدمه المجلس للجمعية سواء فيما يتعلق بمشروعات الجمعية ومبادراتها أو 
ما يتعلق بالعضوات أنفســهن، مقدمة كل الشــكر لمقام األميرة سبيكة ولإلدارة التنفيذية 

النشيطة للمجلس.

وقالت ســـيدة األعمال أحـــالم جناحي وهي 
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية فـــي تصريح 
بهـــذه المناســـبة أنه منـــذ اليوم األول لنشـــأة 
المجلـــس األعلى للمرأة واإلنجـــازات تتوالى 

بشـــكل واضـــح ومذهـــل فيما يخـــص المرأة 
البحرينية على كافة األصعدة والمســـتويات 
بفضل القيادة الرشيدة والسياسات الحكيمة 
الســـمو  صاحبـــة  إشـــراف  تحـــت  للمجلـــس 

الملكي األميرة ســـبيكة، وشـــملت اإلنجازات 
كافة مناحي الحياة في المملكة، وفي القلب 
منها القطاع االقتصادي الذي شـــهد إنجازات 
كبيـــرة للمرأة وتطور مذهل كمي وكيفي في 

أنشطة سيدات ورائدات األعمال.
 19 بعـــد  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  وتمكـــن 
عامـــًا من تأسيســـه بموجب أمر ســـاٍم كجهة 
استشـــارية لجاللـــة الملـــك، أن يضـــع أســـس 
ثابتـــة ليكـــون مرجعًا رســـميًا وبيـــت للخبرة 
والمعرفـــة في شـــؤون المرأة على المســـتوى 

اإلقليمـــي. ولـــم تثِنـــه الظـــروف المســـتجدة 
والتحوالت المتسارعة التي تفرضها جائحة 
كوفيد - 19 من اإلســـهام في ســـياق الجهود 
الوطنيـــة لفريـــق البحرين وخططه الشـــاملة 
وبرامجـــه المحفـــزة علـــى مختلـــف األصعدة 
الســـتمرار ســـير العمـــل واتـــزان ذلـــك مع كل 
مـــا يلـــزم تطبيقه للحد من انتشـــار الفيروس 

وحماية المجتمع .
وقالـــت جناحـــي “لـــم تثنـــه ظـــروف جائحـــة 
كورونـــا عن المضي قدما فـــي تنفيذ خططه 
وأهدافـــه في خدمة المـــرأة البحرينية، وقام 
المجلـــس فـــي هـــذا الشـــأن بمواصلـــة تقديم 
خدماتـــه بفاعلية أكبر من خـــالل زيادة عدد 
قنواتـــه اإللكترونيـــة، إضافة إلى مســـاهمته 
الفاعلـــة على األرض في الحـــد من تداعيات 
الجائحـــة علـــى المـــرأة واألســـرة البحرينية، 
ســـًا بذلـــك جملة مـــن التدابيـــر والمعايير  ُمكرِّ

والممارسات العملية التي استقطبت اهتمام 
المنظمـــات المختصـــة لتوثيـــق مـــا تقـــوم به 
مملكـــة البحريـــن من عمل جـــاد ومؤثر وضع 
مصلحـــة المواطنين نصب عينيه ولم يتأخر 
فـــي تقديـــم كل ما يلزم لعبور آمن وتشـــافي 

سريع من تداعيات الجائحة”.
  وأضافـــت أن الدعـــم الذي يقدمـــه المجلس 
على المستوى االقتصادي لسيدات ورائدات 
 األعمـــال في البحرين كان لـــه أبرز األثر فيما 
وصل إليه وضع المـــرأة البحرينية اقتصاديا 
 وتجاريـــا باألرقـــام والمعطيـــات التـــي تؤكـــد 
هـــذا التواجد وتعضـــده حيث ارتفـــع الدخل 
التقديـــري  للمـــرأة بمعـــدل 91 % علـــى مدى 
نســـب  وارتفعـــت  األخيـــرة،  ســـنوات  الــــ10 
مشاركة المرأة في  قطاعات العمل المختلفة 
ومـــن بينها االســـتثمار في األســـواق المالية، 

بأصول تبلغ نصف بليون  دينار.

المنامة- جمعية سيدات األعمال البحرينية

“كورونا” لم تثنه عن 
المضي قدًما بتنفيذ 

مبادراته المحفزة
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الرفاع- المستشفى العسكري

أثمـــر التعـــاون المســـتمر بيـــن الخدمات 
الطبية الملكية وكلية الجراحين الملكية 
تعليميـــة  بشـــراكة  البحريـــن  بإيرلنـــدا- 
بيـــن المؤسســـتين بموجبهـــا يتم تنظيم 
ورش تدريبيـــة لطلبة الكلية بمركز ولي 
العهد للتدريـــب والبحوث الطبية ضمن 
متطلباتهـــم األكاديميـــة بالكليـــة، وذلك 
بفضل توجيهات قائد الخدمات الطبية 
الملكية بقوة دفاع البحرين اللواء خالد 
بن علي آل خليفة، ورئيس جامعة كلية 
الجراحيـــن الملكيـــة بإيرلنـــدا- البحرين 

سمير العتوم.
وســـيتمكن مـــا يزيد عـــن 110 من طلبة 
مـــن  والرابعـــة  الثالثـــة  بالســـنة  الكليـــة 
وذلـــك  الجامعيـــة  متطلباتهـــم  إتمـــام 
بشـــهري أغسطس وســـبتمبر، من خالل 
عقـــد عدة حصـــص تدريبية مـــدارة من 
قبـــل أكاديميـــي الكليـــة لتقديم حصص 
الطـــب  برنامـــج  لمنتســـبي  اكلينيكيـــة 
البشـــري، إذ ســـتتمحور هـــذه الحصـــص 
الكامـــل  االســـتغالل  علـــى  التدريبيـــة 

لمرافـــق مركـــز ولـــي العهـــد التـــي تضـــم 
وأجهـــزة  التعليميـــة  الوســـائل  أحـــدث 
المحـــاكاة التـــي تعتبـــر نقلـــة نوعية في 

مجال التدريب الطبي.
محـــاكاة  مـــن  الطـــالب  ســـيتمكن  كمـــا 
العمليـــات الجراحيـــة بـــدءا مـــن عمليـــة 
علـــى  العمليـــة  إتمـــام  إلـــى  التخديـــر 
دمـــى طبيـــة متطـــورة تحاكي الجســـم 
البشـــري. وكذلـــك يوفر المركـــز محاكاة 
واقعيـــة لغرفـــة الطـــوارئ التـــي بدورها 
تشـــمل ســـيارة اإلســـعاف وغرفة عالج 
مرضـــى الطـــوارئ لمحـــاكاة العديـــد من 
أي  يســـتقبلها  التـــي  الطارئـــة  الحـــاالت 
مستشـــفى عام، وغرف العناية المركزة 
التـــي باســـتطاعتها محـــاكاة العديد من 
الحـــاالت الطبيـــة التي تتطلـــب النوعية 
غـــرف  وكذلـــك  الطبيـــة،  العنايـــة  مـــن 
محـــاكاة لطـــب النســـاء والـــوالدة التـــي 
تحتـــوي على مرافـــق متخصصة ودمى 
طبية متطـــورة لمحاكاة عمليات القبالة 

والوالدة وغيرها من المتطلبات.

تعاون بين “العسكري” والجامعة اإليرلندية

استشارية طب الطوارئ: تجنبوا التجمعات في “عاشوراء”
الحـــوادث” “قســـم  زيارتكـــم  لـــدى  وتباعـــدوا  الكمامـــات  ارتـــدوا 

دعــت استشــارية طــب طوارئ الكبار واألطفال بمجمع الســلمانية الطبي رقية عيســى المجتمــع البحريني إلى 
مواصلــة العــزم للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد 19-(، وااللتــزام بتطبيــق التدابيــر الوقائيــة واإلجــراءات 
االحترازية واتباع القرارات الصادرة من الجهات الرســمية، واالبتعاد عن التجمعات في مختلف المناســبات، 
ومنهــا موســم عاشــوراء؛ وذلــك لتجنــب اإلصابــة بالعــدوى أو نقلهــا لآلخريــن، الفتــًة إلــى أن مملكــة البحريــن 
مســتمرة في تكثيف الجهود واتخاذ الخطوات االحترازية على كافة المســتويات؛ للحد من انتشــار الفيروس 

بين أفراد المجتمع.

وأشـــارت رقية إلى أهمية تعاون 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــع  المجتمـــع 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
كورونـــا )كوفيـــد19-( والتزامهـــم 
أنفســـهم  تجـــاه  بالمســـؤولية 
وأســـرهم والمجتمـــع، ســـعيا نحو 
الحد من انشار فيروس “كورونا” 
والقضـــاء عليـــه، والمســـاهمة في 
مملكـــة  مســـتوى  علـــى  الحفـــاظ 
البحرين المشـــهود لـــه عالميا في 
التصدي للفيروس من خالل كافة 
وإجراءاتهـــا  الوقائيـــة  تدابيرهـــا 

االحترازية.
طـــب  استشـــارية  وتطرقـــت 
التـــي  التعليمـــات  إلـــى  الطـــوارئ 
مـــن  للوقايـــة  اتباعهـــا  يجـــب 
فيـــروس “كورونـــا”؛ حيث نوهت 
التباعـــد  معاييـــر  اتبـــاع  بأهميـــة 
الكمامـــات  وارتـــداء  االجتماعـــي 
وتقليـــل  التجمعـــات،  وتجنـــب 
الزيـــارات العائليـــة، خصوصـــا أن 
الدراســـات واإلحصـــاءات أثبتت 

أن التجمعـــات والزيارات العائلية 
هي إحدى األســـباب الرئيسة في 
ارتفـــاع الحاالت القائمة بفيروس 

“كورونا” في البحرين.
االلتـــزام  إلـــى  أيًضـــا  ودعـــت 
قبـــل  األســـطح  لمـــس  بتجنـــب 
الوجـــه،  لمـــس  وعـــدم  تعقيمهـــا 
وعـــدم الخـــروج مـــن المنـــزل إال 
فـــي حـــاالت الضـــرورة، وااللتزام 

بغســـل اليديـــن بالمـــاء والصابون 
جيـــدا بشـــكل دوري مـــع الحرص 
اليديـــن  معقـــم  اســـتخدام  علـــى 
عنـــد  الفـــم  وتغطيـــة  باســـتمرار، 
السعال أو العطاس والتخلص من 
المناديـــل المســـتخدمة بالطريقة 
الصحيحة، مؤكدًة أهمية االلتزام 
أن  خصوصـــا  التعليمـــات  بكافـــة 
هناك حـــاالت قد تحمل الفيروس 

دون أن تظهـــر عليهـــا األعـــراض 
واالختالط بها ُيشكل خطًرا على 

صحة وسالمة المجتمع.
األفـــراد  غالبيـــة  “أن  وأضافـــت: 
الذين يصابون بالعدوى يشعرون 
ويتعافـــون،  خفيفـــة  بأعـــراض 
ولكـــن األعراض قد تظهر بشـــكل 
أكثـــر حدة لـــدى غيرهم؛ لـــذا عند 
اضطرارك لزيارة قســـم الحوادث 
الســـلمانية  بمجمـــع  والطـــوارئ 
العنايـــة  علـــى  احـــرص  الطبـــي 
اآلخريـــن  وحمايـــة  بصحتـــك 
التدابيـــر  كافـــة  اتبـــاع  بواســـطة 
الوقائيـــة وااللتـــزام باإلجـــراءات 
الكمامـــات  كارتـــداء  االحترازيـــة 
التباعـــد  معاييـــر  وتطبيـــق 
عـــدد  مـــن  والحـــد  االجتماعـــي، 
المرافقيـــن للمريـــض أو الزائرين؛ 
حفاًظا علـــى صحـــة الجميع، إلى 
جانـــب الحـــرص على اســـتخدام 
معقـــم اليديـــن بصورة مســـتمرة، 
بأعـــراض  الشـــعور  حـــال  وفـــي 
الســـعال  أو  كالحمـــى  الفيـــروس 
يجـــب االتصـــال علـــى الرقم 444 
واتبـــاع التعليمـــات التـــي ســـوف 

تعطى لك”.

رقية عيسى

المنامة - وزارة الصحة

مواطنة: كدت أفقد “ولدي” بسبب حرائق الشقة.. الرأفة “يا إسكان”!
باءت محاوالت أسرة بحرينية بالفشل وهي تتابع مع وزارة اإلسكان من أجل 
إعــادة إحيــاء طلــب “رب األســرة” الــذي يعود إلى العــام 2003 بســبب “طالقه 
األول”، لكن األسرة التي كانت تعيش في إحدى العمارات السكنية في البديع، 
أعادت الشقة إلى اإلسكان ودفعت مبالغها بعد عدد من الحرائق التي تكررت 

في المبنى واستأجرت شقة أخرى هرًبا من المخاطر التي تحيق بها.

وتقـــول ربـــة األســـر إن تلـــك الحرائـــق 
كادت تقتل طفلها الرضيع الذي تعرض 
لالختنـــاق، فضاًل عن الخطر الذي جعل 
األســـرة تعيش في خوف دائـــم، وألنها 
تعيش حالًيا في شـــقة باإليجار، تابعت 
مع وزارة اإلســـكان التي رفضت إحياء 
طلب الزوج الذي يعود إلى العام 2003 
كونـــه طلق زوجته األولى فألغي طلبه، 
ويتوجـــب عليه تقديم طلب جديد بعد 

أن تزوج زوجته الحالية.
وتشـــير في هذا الشـــأن إلـــى أن زوجها 

بقـــي 11 عاًمـــا دون زواج بعـــد طالقـــه 
األول ألسباب صحية، وبعد أن تزوجها 
بـــدأ رحلة العالج حتى أنعم هللا عليهما 
بولـــد، وقـــد طرحت األســـرة مشـــكلتها 

طلـــب  إحيـــاء  بإعـــادة  المطالبـــة  فـــي 
الـــزوج الذي يبلغ مـــن العمر 40 عاًما مع 
المســـؤولين بالـــوزارة وكذلـــك في عدة 
وســـائل إعالميـــة إال أن الجـــواب هـــو 
تقديـــم طلـــب جديـــد! وهو األمـــر الذي 

يصعـــب على األســـرة التـــي تحتاج إلى 
اعتمـــاد الطلـــب القديـــم بعـــد الخســـائر 
التي تعرضـــت لها بتكـــرار الحرائق في 
شـــقتها بالطابـــق الثالـــث تـــارة بســـبب 
تماس كهربـــي وتارة بفعل فاعل، وكان 

الحـــل أمامها هـــو ترك الشـــقة والبحث 
عن مـــكان آمـــن للعيش حمايـــة ألرواح 

أفرادها.
ويقـــول رب األســـرة :”اإلســـكان ترفض 
إعـــادة إحيـــاء طلبـــي القديـــم، ونتمنى 

من المســـؤولين في اإلسكان أن يرأفوا 
بحالنـــا ويعتمـــدوا الطلب؛ لكـــي نعيش 
فـــي أمـــان، الســـيما وأن وضعنـــا المالي 
ال يســـمح باالستمرار في شقة أو منزل 

مستأجر”.

حريق آخر أتى على مكيف المنزل الطفل كاد يختنق بسبب كثافة الدخانآثار مادة استخدمت للحريق أمام باب الشقة
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علينا جميعا كبحرينيين اإلشادة بجهود وعمل الفريق الوطني وكوادره في الصفوف األولى التي تتابع الكشف والتقصي والعالج، 
وأن نقدم الشكر لهم جميعهم من أطباء وممرضين وممارسين طبيين ومن العاملين في المختبرات وفي الخدمات والنقل والتغذية 
وغيرهم من الفرق المساندة وفي كافة المواقع، فهم من يدافع عنا ويعمل ليل نهار دون كلل أو ملل؛ من أجل الحفاظ على حياتنا 

وصحتنا، ويكفينا شرفا أن البحرين حازت إشاده عالمية لنجاحها في التصدي لجائحة كوفيد 19 بفضل جهودهم المتميزة.

بالفخـــر  المليئـــة  العبـــارات  بهـــذه 
واالعتـــزاز والتقدير للفريـــق الوطني، 
نقلـــت االعالميـــة أروى عبدالغفـــار لــــ 
“البـــالد” تجربة عائلتهـــا التي أصيبت 
جميعهـــا بفيروس كورونا، وتقول في 

لقاء خصت به “البالد”:
“كانت مفاجأة صادمة عندما أخبرتني 
والدتـــي بـــأن أخـــي مصـــاب بفيروس 
كورونـــا وســـيتم الحجر عليـــه صحيا، 
وقـــد تـــم نقلـــه فعـــال فـــي تلـــك الليلة 
إلـــى الحجـــر الصحـــي، علما بأنـــه كان 
قد أجرى فحوصـــات فيروس كورونا 
مرتين قبل هذه المرة وكانت النتيجة 
سالبة، ولكن بحكم ظروف عمل أخي 
والتي تفرض عليه التواجد والتعامل 
مـــع المســـافرين كان الفيـــروس أقوى 
منـــه واقتحـــم جســـمه وســـيطر عليه 

وانتشر فيه بقوة”.
بإصابـــة  عرفنـــا  أن  بعـــد  وتضيـــف، 
أخـــي كنت أفكر بأمـــي التي تجاوزت 
الســـتين والتـــي تعانـــي مرضـــا مزمنا 
أيضا، وبابن أخي ذي األشهرالســـبعة، 
وأطفالهـــم  اآلخريـــن  أخـــي  وأبنـــاء 
وزوجاتهـــم، كنت خائفـــة؛ ألني أعرف 

أن عـــدوى الفيـــروس ستنتشـــر بيننـــا 
بسرعة وســـينتقل المرض إلى العائلة 
جميعـــا؛ الننـــا نعيـــش معـــا فـــي بيتنـــا 
“العود”، وبحكم معرفتي بأن فيروس 
اتصلـــت  االنتشـــار،  ســـريع  كورونـــا 
فـــورا بـــوزارة الصحـــة لتقـــوم باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.
أمـــر  يخفـــي  مـــن  يخطـــئ  وتشـــدد: 
اإلبـــالغ،  فـــورا  عليـــه  إذ  اإلصابـــة، 
طلبـــوا منـــا جميعـــا الخضـــوع إلجراء 
الفحوصـــات الالزمـــة؛ للتأكد من عدم 

إصابتتا بعدوى الفيروس.
ومـــن خـــالل االتصـــال بــــ “ 444 “ تـــم 
حجـــز موعد لنا، ذهبنا إلى مركز أرض 
المعـــارض إلجـــراء الفحـــص، وهنـــاك 
طافـــت فـــي بالـــي ذكريات الفـــرح مع 
معـــرض الخريـــف، ومعـــرض الكتـــاب 
الدولـــي، والمعرض الدولـــي للحدائق، 
وتمثلـــت لي وأنا داخـــل المركز جهود 
الحكومة والفريق الوطني في سرعة 
تحويـــل المركز إلى مكان للفحوصات 
الطبيـــة يعج بالكـــوادر الطبية من كل 
التخصصات، في خطوة تؤكد حرص 
بســـالمة  االهتمـــام  علـــى  الحكومـــة 

الرؤيـــة  يؤكـــد  وهـــذا  المواطنيـــن، 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  الحكيمـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان، وســـرعة عمـــل الحكومة 
في تســـخير كافة اإلمكانات؛ من أجل 

صحة وسالمة المواطنين.
وتـــم اســـتقبالنا وإعطاؤنـــا مطبوعات 
حـــول  بتعليمـــات  خاصـــة  مجانيـــة 
الحجـــر المنزلي، كانـــت جميع الكوادر 
الطبيـــة ترتدي المالبـــس الواقية ضد 
الفيروســـات، وكان األطبـــاء العاملون 
وبالرغم من عملهم المتواصل لطفاء، 
ويتحلـــون بالصبـــر مع الجميـــع، حتى 
جـــاء دوري للفحـــص، أغمضت عيني 
وأســـندت رأســـي للـــوراء، وكأنني في 
حـــال اســـترخاء وهدوء، لكـــن بمجرد 
أن ُأدخـــل ذاك العـــود الطبي في أنفي 
لـــم أحتمل الشـــعور الغريـــب الممزوج 
باأللم، فنزلت دموعي وبدأت بالبكاء.
وتكمـــل، قضينا تلـــك الليلة في البيت 
في ســـكون وهـــدوء وخـــوف ممزوج 
لكننـــا  الطبيـــة،  النتائـــج  مـــن  برهبـــة 
اتصلنـــا بـــكل مـــن نعـــرف، وأبلغناهـــم 
بعدم الحضور للبيت؛ خوفا أن يلتقط 

العـــدوى أي زائـــر مـــن األهـــل أو مـــن 
الجيـــران أو مـــن األصدقـــاء، حجرنـــا 
أنفســـنا، مع تطبيق كافـــة االحترازات 

المطلوبة.
الفيـــروس دون أن  أخـــي  نقـــل  لقـــد   
يـــدري إلـــى كل عائلتنا، وفـــي الصباح 
أخبرت أمي أن نتيجتي ســـليمة وأني 
غيـــر مصابـــة وكذلـــك كافـــة األطفال، 
ولكنـــي كنـــت خائفة على أمـــي كثيرا، 
وبعد ساعة تم إخبارنا أن بقية العائلة 
مصابة، ومـــن ضمنها أمـــي وإخواني، 
وضاقـــت بـــي األرض وبكيـــت خوفـــا 
ورهبـــة مـــن الفيـــروس اللعيـــن الـــذي 

اقتحم بيتنا الهادئ.
كانـــت أمـــي وأخـــي محجوريـــن فـــي 
غرفهـــم حتـــى يتم نقلهمـــا إلى الحجر 
ومعهـــم زوجـــة أخي مـــع رضيعها ذي 

الصغيـــرة،  وأختـــه  الســـبعة  األشـــهر 
واتجهـــت إلـــى هللا ليلطـــف بنـــا وبكل 
أمـــي  هللا  واســـتودعت  المرضـــى 
الدنيـــا  كانـــت  وأوالدهـــم،  وإخوانـــي 
ســـوداء أمامـــي، وأنـــا أرى كل عائلتي 
مصابـــة بكورونـــا، ولكنـــي كنـــت أثـــق 
أطبائنـــا  وبقـــدرة  الوطنـــي  بالفريـــق 
وكوادرنـــا الطبيـــة، علمـــا أننـــي بكيت 
ثـــم  عائلتـــي،  علـــى  لخوفـــي  بشـــدة 
اتجهـــت لتقويـــة مناعتـــي وصحتـــي 
من خالل الغذاء والمكمالت الصحية 

ألستطيع رعاية عائلتي.
وتردف: قامت وزارة الصحة بواجبها 
علـــى أفضـــل وجـــه وإن طـــرأ بعـــض 
تأخيـــر بســـبب األعـــداد الكبيـــرة مـــن 
الفحـــوص ومـــن الحـــاالت التـــي يتـــم 

استقبالها.
نقلـــت عائلتـــي إلى المحجـــر الصحي، 
والدعـــاء  االســـتغفار  دائمـــة  وكنـــت 
للجميـــع وحريصة علـــى تعقيم البيت 
وكل مـــا نســـتخدمه يوميا، حتى جاء 
موعدنـــا للفحـــص الثانـــي، وتواصلت 
ألخـــذ  العامـــة  الصحـــة  إدارة  معـــي 
وإلخبـــاري  والمعلومـــات  البيانـــات 
بضـــرورة تجهيز ما يلـــزم للذهاب إلى 

الحجر الصحي أيضا.
وتكمـــل، جـــاءت الحافلـــة لتنقلنـــا أنـــا 
وابن أخي إلى الحجر، ركبت الحافلة، 
وكان يفصلنا حاجز عن السائق، والذي 
كان يرتدي بدله واقية، تجولنا ونحن 

فـــي الحافلة في مواقـــع عدة بالمنامة 
لنقـــل مصابين بجولة اســـتمرت ألكثر 

من 5 ساعات.
بالفنـــدق  الحجـــر  اخترنـــا  وتضيـــف، 
مثل بقيـــة أفراد العائلة، وقبل دخولنا 
حضرت إحدى الكوادر الطبية وقامت 
بإجراء فحص الحرارة ونبض القلب، 
بينمـــا ظلـــت الحقائـــب عنـــد المدخـــل 
غرفتنـــا  إلـــى  توجهنـــا  ثـــم  للتعقيـــم، 
بصحبـــة الدكتـــورة كانـــت الغرفة في 
الطابق الرابع عشـــر وبعد مضي ساعة 
ونصف اســـتلمت الحقائـــب، كان يوما 
نومـــا عميقـــا،  فنمـــت  متعبـــا،  مرهقـــا 
واستمرت أيام الحجر، وقضيت فترة 
الحجـــر الصحـــي في الصـــالة وقراءة 
القـــرآن الكريم والرد علـــى االتصاالت 
الهاتفيـــة الداعمـــة، ثـــم تم أخـــذ عينة 
جديدة، وجـــاءت النتيجـــة لتعلن أننا 
غير مصابين، وفي اليوم التالي جهزنا 
نفســـنا للخروج وقد ألبســـوني ســـاعة 
إلكترونية مرتبطة مع برنامج مجتمع 
واعـــي بصـــورة إلكترونية؛ الســـتكمل 

الحجر لـ 14 يوما في البيت.
وتختتـــم اإلعالمية أروى عبـــد الغفار 
بعـــد كل هـــذه القصـــة، البـــد أن نخاف 
مـــن نقـــل الفيـــروس لعوائلنـــا، وعـــدم 
مخالطة من نشك بإصابتهم، وضرورة 
االتصال واإلبالغ عن الحالة فورا في 
حـــال اإلصابة، وحجر أنفســـنا حتى ال 

ننقل الفيروس لآلخرين.

ــا ــنـ ــذتـ ــقـ أصــــــــاب كـــــل عـــائـــلـــتـــي وجـــــهـــــود الـــــــكـــــــوادر الـــطـــبـــيـــة أنـ

عبدالغفار تروي لـ “^” تجربة عائلتها مع كوفيد 19

أروى عبدالغفار

محرر الشؤون المحلية

أسرة بحرينية 
تطالب بإعادة إحياء 

طلبها اإلسكاني

بدور المالكي
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المنامة -  بنفت

عـــن  بنفـــت  شـــركة  أعلنـــت 
الزنـــج  شـــركة  مـــع  شـــراكتها 
خدمـــة  لتدشـــين  للصرافـــة 
جديـــدة ألول مرة فـــي مملكة 
البحريـــن، تمكـــن الزبائـــن مـــن 
األمـــوال  تحويـــل  أو  إرســـال 
عبـــر  الصرافـــة  مكاتـــب  فـــي 
مـــن  الدفـــع  عمليـــة  إتمـــام 
الوطنيـــة  المحفظـــة  خـــال 
اإللكترونية “بنفت بي”، ِعوًضا 
عن استخدام األوراق النقدية 
االتفاقيـــة  خـــال  مـــن  وذلـــك 
الزنـــج  شـــركة  مـــع  الموقعـــة 
للصرافـــة ضمـــن مجموعة من 
االتفاقـــات بهذا الخصوص مع 
بقية شركات الصرافة العاملة 

بالبحرين.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة، ضمـــن 
المساعي للتحول نحو مجتمع 
غيـــر نقـــدي، وذلك تماشـــًيا مع 
رؤيـــة المملكـــة للمضـــي قدًمـــا 
نحـــو  تعزيز المجتمـــع الرقمي 
مـــن خال إطـــاق حزمـــة من 
القطاعـــات  فـــي  الخدمـــات 
القطـــاع  الســـيما  المختلفـــة 
المصرفـــي والتـــي تعتمد على 
اإللكترونـــي  العمـــل  آليـــات 
قبـــر  المدفوعـــات  وإتمـــام 
اإللكترونيـــة  القنـــوات 

المختلفة.
وقال نائـــب الرئيس التنفيذي 
يوســـف  “بنفـــت”  لشـــركة 
دواعـــي  لمـــن  “إنـــه  النفيعـــي 
ســـرورنا أن نتعاون مع شـــركة 
الزنـــج للصرافـــة إلطـــاق هذه 
الخدمة الجديـــدة، التي تؤكد 

خدماتنـــا  عـــدد  تنامـــي  علـــى 
متزايـــد،  بشـــكل  المقدمـــة 
مســـاعينا الرامية نحـــو رقمنة 
الماليـــة  المعامـــات  جميـــع 
ونحـــن  أنواعهـــا.  بمختلـــف 
نتطلع لاســـتمرار بهـــذا النهج، 
والمضـــي ُقدًمـــا نحـــو توســـيع 
قاعدة خدماتنا مستقبا وذلك 
الوطنيـــة  الخطـــط  انســـجاما 
وتوجهـــات مصـــرف البحريـــن 

المركزي بهذا الخصوص”.
العضـــو  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الزنـــج  لشـــركة  المنتـــدب 
للصرافـــة فاطمة حمد أبل بأن 
هذه الخدمة الجديدة ســـتعزز 
مـــن خيـــارات الدفـــع المتاحـــة 
التـــي توفرهـــا الشـــركة ونحن 
مـــع  بالتعـــاون  جـــدا  ســـعداء 
شـــركة بنفت بهـــذا الخصوص 
بنفـــت  تطبيـــق  بـــأن  الســـيما 
بـــي يعـــد ضمـــن أهـــم األدوات 
المبتكـــرة التي تتيـــح عمليات 
الدفع اإللكتروني مما سيسمح 
لزبائننـــا  بمزيد مـــن الخيارات 
اإللكترونيـــة خصوصـــا خـــال 
هـــذ الفتـــرة التـــي تركـــز علـــى 
تقليل استخدام النقد الورقي 
الوقائيـــة  االحتـــرازات  ضمـــن 

لفيروس كورونا”.
يشـــار أن المحفظـــة الوطنيـــة 
اإللكترونيـــة “بنفـــت بـــي” قـــد 
ســـجلت أكثـــر مـــن 500 ألـــف 
مســـتخدم، وأكثـــر مـــن 4000 
متجـــر مشـــارك ضمن شـــبكات 
المتاجر التـــي تقبل الدفع عبر 

تطبيق بنفت بي.

“بنفت” و شركة الزنج للصرافة يدشنان 
خدمة الدفع اإللكتروني للتحويالت المالية

المنامة - المصرف الخليجي التجاري

أعلــن المصــرف الخليجي التجــاري، أحد المصارف اإلســامية 
الرائــدة بمملكــة البحريــن، عــن توقيعــه اتفاقيــة مــع بورصــة 
البحرين تســمح للمصرف باســتخدام صكوك اإلجارة الصادرة 
من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية إلتمام تمويات 
المرابحــة، وهــي خدمة وســاطة جديــدة مبتكــرة متوافقة مع 
البورصــة عبــر منصتهــا  الشــريعة اإلســامية تقدمهــا  أحــكام 

اإللكترونية كبديل لمرابحات السلع. 

عبـــر  وذلـــك  االتفاقيـــة  وقـــع 
مـــن  كل  المرئـــي  االتصـــال 
لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
بـــن  الشـــيخ خليفـــة  البحريـــن 
إبراهيـــم آل خليفـــة، والمديـــر 
التنفيـــذي للعمليات المصرفية 

في مصرف البحرين المركزي 
الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة 
للمصـــرف الخليجـــي التجـــاري 

سطام سليمان القصيبي. 
االتفاقيـــة،  هـــذه  وبموجـــب 
مـــن  المصـــرف  ســـيتمكن 
االســـتفادة مـــن هـــذه الخدمـــة 
المبتكرة بتوســـعة نشاط إدارة 
تســـهيات  وطـــرح  األصـــول 
تخـــدم  متنوعـــة  تمويليـــة 
قطاعات مختلفة، إذ ستســـهم 
فـــي  الجديـــدة  الخدمـــة  هـــذه 
تقليـــل الوقـــت الـــازم إلنجـــاز 

المتعلقة بتمويات  المعامات 
المرابحـــة، حيـــث تتـــم عمليـــة 
وســـيط  عبـــر  والبيـــع  الشـــراء 
محلـــي، وهو بورصـــة البحرين 
وباســـتخدام منصة إلكترونية 

متطورة.  
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
للمصـــرف الخليجـــي التجـــاري 
“تأتـــي هـــذه االتفاقية كإضافة 
جديدة لعملية تطوير الخدمات 
يقدمهـــا  التـــي  المصرفيـــة 
المصـــرف، وصـــوال إلـــى تعزيز 
ريادة منتجاتنا وخدماتنا التي 
بدأنا في تهيئة البنية التحتية 
الرقميـــة الداعمة لها وذلك في 
ســـياق إســـتراتيجية المصرف 

الجديدة”.
“ســـتلبي  القصيبـــي  وأضـــاف 
خدمـــة مرابحـــة الصكـــوك مـــع 
الطلـــب  البحريـــن  بورصـــة 

المتزايـــد على حلـــول التمويل 
المتوافقة مع أحكام الشـــريعة 
اإلسامية، األمر الذي سيسهم 
في تحســـين مســـتوى الخدمة 
الكـــرام  لعمائنـــا  المقدمـــة 
باإلضافـــة إلـــى المســـاهمة في 
تعزيـــز موقـــع مملكـــة البحرين 
كمركـــز مالـــي رائد فـــي مجال 
الصيرفـــة اإلســـامية، مثمنين 
المركـــزي  البحريـــن  لمصـــرف 
وبورصـــة البحريـــن جهودهـــم 
الحثيثة؛ مـــن أجل تطوير هذا 
القطـــاع مـــن خال طـــرح مثل 

هذه المبادرات الرائدة”. 
الرئيـــس  علـــق  جانبـــه،  ومـــن 

البحريـــن  لبورصـــة  التنفيـــذي 
“إننـــا ســـعداء للغايـــة النضمام 
المصـــرف الخليجـــي التجـــاري 
تعـــد  حيـــث  المبـــادرة،  لهـــذه 
خدمـــة المرابحـــة عبـــر صكوك 
الحلـــول  إحـــدى  اإلجـــارة 
مـــع  والمتوافقـــة  المبتكـــرة 
اإلســـامية  الشـــريعة  أحـــكام 
التي تهدف لتلبيـــة المتطلبات 
كمـــا  للمصـــارف،  المتناميـــة 
تســـمح هـــذه الخدمـــة الفريدة 
للمؤسســـات المالية المشـــاركة 
المرابحـــة  خدمـــات  بتوفيـــر 
المتوافقة مع أحكام الشـــريعة 

اإلسامية لعمائها”.

سطام القصيبي الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة

ستسهم هذه الخدمة في تقليل الوقت الالزم إلنجاز معامالت تمويالت المرابحة
“الخليجي التجاري” يوقع اتفاقية مع البورصة لالستفادة من “مرابحة الصكوك”

ــة أعـــلـــى الــبــنــوك ربــحــيــة ــم ــائ “األهـــلـــي”يـــتـــصـــدر ق

أرباح البنوك التجارية المدرجة بالنصف األول

للبنـــوك  المجمعـــة  األربـــاح  بلغـــت 
التجاريـــة البحرينيـــة المدرجة في 
بورصـــة البحريـــن، بحســـب أرقـــام 
النصـــف  لنتائـــج  “البـــاد”  جمعتهـــا 
نحـــو   2020 العـــام  مـــن  األول 
182.7 مليـــون دينـــار بحريني في 
الوقـــت الـــذي أثـــرت فيـــه جائحـــة 
“كوفيـــد19-” علـــى نتائـــج معظـــم 

الشركات والقطاع المصرفي.
المجمعـــة  األربـــاح  وتراجعـــت 
بنســـبة  بحرينيـــة  بنـــوك  لســـبعة 
األول  النصـــف  خـــال   %  24.3
فيـــه  حولـــت  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
البنوك مخصصات تأجيل أقســـاط 
القـــروض التجارية والـــذي أمر بها 
مصرف البحرين المركزي لحساب 
كان  حيـــث  المســـاهمين،  حقـــوق 
احتســـابها ضمـــن النتائـــج ســـيكبد 

البنوك خسائر قياسية قاسية.
وســـجلت جميـــع البنـــوك التجارية 
أرباحـــا صافيـــة في النصـــف األول 
عدا بنك واحد فقط ســـجل خسائر 

صافية.
ومـــن حيـــث التطـــور فـــي الربحية 
ســـجلت جميع البنـــوك تراجعا في 
ربحيتها بستثناء بنك واحد سجل 

ارتفاعا كبيرا في الربحية.
البنـــك  تصـــدر  التفاصيـــل،  وفـــي 
األهلي المتحـــد قائمة أعلى البنوك 
البحرينيـــة ربحيـــة بـــل وحتى من 

مختلـــف  فـــي  الشـــركات  إجمالـــي 
القطاعـــات، وذلـــك بتحقيقـــه ربـــح 
صافـــي قـــدره 110 ماييـــن دينـــار 
في النصف األول من العام الجاري 
مقارنـــة بــــ 142 مليـــون دينـــار في 
الفتـــرة المقابلة مـــن العام الماضي، 

وذلك بتراجع قدره 22 %.
بنـــك  مـــن  كل  ربحيـــة  وتســـاوت 
البحرين والوطنـــي وبنك البحرين 
والكويـــت، حيث حقـــق األول نحو 
29.1 مليـــون دينار، في حين حقق 
الثانـــي نحو 29.2 مليون دينار في 
النصـــف األول مـــن العـــام الجـــاري 

دينـــار  مليـــون   40 بنحـــو  مقارنـــة 
لكليهمـــا في ذات الفتـــرة من العام 
السابق، وذلك بتراجع قدره 27 % 

لكل منهما.
أمـــا بنـــك البحرين اإلســـامي، فقد 
 55 بنســـبة  ربحيتـــه  انخفضـــت 
% لتبلـــغ 1.48 مليـــون دينـــار فـــي 
النصـــف األول مقارنة بـ 3.3 مليون 
دينـــار للفتـــرة المقابلـــة مـــن العـــام 

السابق.
وحقـــق مصرف الخليجي التجاري 
زيادة كبيـــرة في الربحية من 199 
ألف دينار فقط فـــي النصف األول 

من العام الماضي لتبلغ 5.7 مليون 
دينـــار فـــي الفتـــرة المشـــابهة فـــي 

العام الجاري.
وخســـرت شـــركة اإلثمـــار القابضة 
والمدرجة ضمن قطاع البنوك نحو 
488 ألـــف دينـــار مقارنـــة بربحيـــة 
فـــي  دينـــار  مليـــون   3.4 قدرهـــا 

النصف األول من العام الماضي.
أمـــا مصرف الســـام، فقد تراجعت 
 7.1 لتبلـــغ   % 42 بنحـــو  ربحيتـــه 
بنهايـــة  بحرينـــي  دينـــار  مليـــون 

النصف األول من العام 2020.

الكويت -  مباشر

ارتفاع حصة العمالة 
األجنبية في الكويت

ارتفاع  الكويتي  المركزي  البنك  تقرير  أظهر 
 82.2 لـ  العمل  بسوق  المواطنين  غير  حصة 
بالمئة في 2019، وارتفع إجمالي عدد القوى 
مليون   2.9 ليسجل  بالمئة،   5.1 بنحو  العاملة 
العاملة  الــقــوى  أعـــداد  انــخــفــاض  مــع  نسمة، 
أعــداد  وارتــفــاع  ألــف نسمة،  لـ 440  الكويتية 
القوى العاملة لغير الكويتيين إلى 2.5 مليون 
ــح الــتــقــريــر الــســنــوي الــصــادر،  نــســمــة. وأوضــ
الكويت  في  السكان  عدد  نمو  السبت،  أمس 
بنسبة 3.3 بالمئة، خال العام الماضي، ليصل 

إجمالي عدد السكان لـ 4.7 مليون نسمة.
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علي الفردان

فاطمة أبل يوسف النفيعي

“مصارف البحرين” تنظم سلسلة لقاءات حول “الوساطة في تسوية المنازعات المالية”
ــز اإليـــجـــابـــيـــات ــزيـ ــعـ ــة لـــتـــافـــي الـــثـــغـــرات وتـ ــي ــم ــك ــح ــت ــارب الـــمـــراكـــز ال ــ ــج ــ اســـتـــعـــراض ت

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  كشـــف 
مصـــارف البحرين عدنان أحمد يوســـف 
أن الجمعية ســـتنظم في الفتـــرة المقبلة 
سلســـلة من اللقاءات عن ُبعد مع العديد 
مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي 
والخـــاص واألهلي، بهـــدف المضي قدما 
في مناقشـــة تطوير الوســـاطة لتســـوية 
بالقضايـــا  الخافـــات  فـــي  المنازعـــات 
المصرفية والمالية، وفي ضوء المرسوم 
بشـــأن   2019 لســـنة   )22( رقـــم  بقانـــون 

الوساطة لتسوية المنازعات.
جـــاء ذلـــك في تصريـــح له علـــى هامش 
لقاء نظمته الجمعية مؤخرا بالتعاون مع 
كل من وزارة العدل والشؤون اإلسامية 

واألوقـــاف، ومصرف البحريـــن المركزي 
جـــرى خاله تقديم عرض مرئي من قبل 
المحامـــي علـــي عبدهللا العـــرادي، تطرق 
إلـــى تعريف الوســـاطة ومميزاتها ومدى 
حاجـــة القطـــاع المصرفـــي والمالي لهذه 
الوســـيلة الناجحـــة من الوســـائل البديلة 

لتسوية المنازعات.
وأعرب يوســـف عن شكر وتقدير جمعية 
مصـــارف البحريـــن لكل من وزيـــر العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشيخ 
ومحافـــظ  خليفـــة  آل  علـــي  بـــن  خالـــد 
المعـــراج  رشـــيد  المركـــزي  المصـــرف 
الجمعيـــة  مـــع  الكبيـــر  تفاعلهمـــا  علـــى 
واستجابتهما السريعة لمرئيات الجمعية 

في مجـــال تطوير اســـتخدام الوســـاطة 
من قبل المؤسســـات المصرفية والمالية 
واالرتقـــاء بالصناعة المصرفيـــة العربية 
واالســـتفادة  المنشـــود  المســـتوى  إلـــى 
مـــن كافـــة الخبـــرات العلميـــة والعمليـــة 

المشتركة.
التـــي  القادمـــة  اللقـــاءات  أن  وأوضـــح 
البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  ســـتنظمها 
حول هـــذا الموضوع ستســـتقطب نخبة 
مـــن رجـــال القانـــون ومـــن الخبـــراء في 
التحكيم والوساطة، وتستعرض تجارب 
المراكـــز التحكيميـــة اإلقليمية والدولية؛ 
وتعزيـــز  الثغـــرات  تافـــي  أجـــل  مـــن 
اإليجابيات، واالطاع على كافة قوانين 

وإجـــراء  المنطقـــة  دول  فـــي  التحكيـــم 
المقارنـــات بينهـــا، الســـيما فيمـــا يتعلـــق 
القـــرارات  بتعييـــن المحكميـــن، وتنفيـــذ 
التحكيميـــة، والطعن بهـــا، وكيفية وضع 
لوائح المحكمين واختيارهم، وغير ذلك 

من األمور.
اللقـــاءات تهـــدف  إلـــى أن هـــذه  ولفـــت 
فـــي  الثقافـــة  هـــذه  نشـــر  إلـــى  أيضـــا 
األوســـاط المصرفيـــة، وإتاحـــة الفرصـــة 
هـــذه  علـــى  لاطـــاع  المهتميـــن  أمـــام 
العمـــل  وكيفيـــة  وأســـاليبها  المواضيـــع 
بموجبهـــا، ومســـاعدتهم على اســـتيعاب 
التطـــورات القانونيـــة والماليـــة والتقنية 
التـــي تحـــدث في العالم، وبشـــكل خاص 

المنطقة العربية، خصوصا وأن الوساطة 
والتحكيم تلعب دورا مهما وأساسيا في 

فض المنازعات.
واختتـــم يوســـف تصريحه بالقـــول “تعد 
األحـــكام القانونيـــة المتعلقـــة باألعمـــال 
المصرفية وأسواق المال والشركات من 
أكثـــر العمليـــات القانونية صعوبـــة؛ نظرا 
لتشـــابك المفاهيم وتعقدهـــا فيما يتعلق 
بهـــذا المجـــال، لذلـــك نـــرى أن الوســـاطة 
بالســـرعة  يتميـــز  توفـــر حـــا  أن  يمكـــن 
والعدالـــة  الحيـــدة  وتوفيـــر  والفاعليـــة، 
بين المتخاصمين، إضافة إلى أن ســـرعة 
الفصل في منازعات المســـتثمرين يمثل 
واحـــدة من أهم عوامـــل ومعايير قياس 

وتطويـــر  االســـتثمار  منـــاخ  تنافســـية 

الصناعـــة الماليـــة والمصرفية في مملكة 

البحرين.

عدنان يوسف

المنامة - جمعية مصارف البحرين
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استحداث رسوم تأمين بمشروع قانون “المباني” الجديد
قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن مسودة مشروع قانون تنظيم المباني استحدثت رسوما جديدة 
ألزمت من خاللها جميع المكاتب الهندسية والمقاولين بالتأمين على مزاولة أعمال البناء والهدم لدى إحدى شركات 

التأمين المعتمدة في مملكة البحرين.

ولفـــت إلـــى أن المـــادة ألزمت كذلك 
والمقاوليـــن  الهندســـية  المكاتـــب 
بإرفاق نســـخة مـــن وثيقـــة التأمين 
للبلديـــة قبـــل الشـــروع فـــي البنـــاء، 
والبـــدء فـــي تنفيذ األعمـــال المتفق 
عليهـــا أيا كانـــت قيمتهـــا، وال يجوز 
بعـــد  إال  البنـــاء  فـــي  الشـــروع  لهـــم 
هـــذه  الترخيـــص  يقـــدم طالـــب  أن 

الوثيقة.
اســـتحداث  أن  المرباطـــي  ورأى 
الرســـوم اإللزاميـــة ســـتعود بالضرر 
العقـــاري، عبـــر رفـــع  القطـــاع  علـــى 
تكاليـــف العمـــل فـــي هـــذا القطـــاع، 
ممـــا سيشـــكل عبئـــا إضافيـــا علـــى 

المســـتفيد النهائـــي، داعيا إلى جعل 
الرسوم اختيارية وليست إلزامية.

وذكـــر أن المادة نصـــت على تغطية 
وثيقـــة التأمين المســـؤولية المدنية 
والمقاوليـــن  الهندســـية  للمكاتـــب 
وتابعيهم عن األضرار التي قد تلحق 
بالغير؛ بســـبب مـــا يحـــدث بالمباني 

والمنشـــآت من تهـــدم كلي أو جزئي 
وذلـــك بالنســـبة للمســـؤولية الكاملة 
للمهندســـين والمقاولين، أثناء فترة 
التنفيذ والضمـــان المنصوص عليها 

قانونا بعد اكتمال البناء.
وقـــال إن المـــادة اســـتثنت من ذلك 
المباني التي تبنى من دون إشـــراف 
مكتـــب هندســـي عليهـــا، وفقـــا لمـــا 
ســـتحدده الالئحـــة التنفيذيـــة لهذا 

القانون.
وأشـــار إلى أن المادة حددت ســـقفا 
لما يدفعه المؤمن بالنســـبة لألضرار 
الماديـــة والجســـمانية التـــي تصيب 
الغيـــر بمبلـــغ 500 ألـــف دينـــار عـــن 

الحـــادث الواحـــد علـــى أال تتعـــدى 
الشـــخص  إزاء  المؤمـــن  مســـؤولية 
الجســـمانية  األضـــرار  عـــن  الواحـــد 

مبلغ 10 آالف دينار.
يمثلـــه  مـــن  أو  المالـــك  أن  وتابـــع 
أو  المشـــرف  الهندســـي  والمكتـــب 

يتحمـــل   - وجـــد  إن   - المقـــاول 
المســـؤولية الكاملـــة بالتضامـــن عن 
أيـــة أضـــرار قد تنشـــأ نتيجـــة تنفيذ 
بمـــا  الترخيـــص  موضـــع  األعمـــال 
فـــي ذلك مـــا قـــد يصيـــب العقارات 
المالصقة للبناء أو المرافق العامة.

ولفت إلـــى أن المادة أوكلت لالئحة 
التنفيذيـــة للقانـــون أنـــواع المبانـــي 
التـــي تخضـــع ألحـــكام هـــذه المادة، 
الجهـــات  مـــن  قـــرار  يصـــدر  كمـــا 
مـــع  باالتفـــاق  بالتأميـــن  المختصـــة 
الوزيـــر المختص بشـــؤون البلديات 
بالقواعـــد  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المنظمة للتأمين وشروطه وقيوده 
وأوضاعـــه واألحـــوال التـــي يكـــون 
فيهـــا للمؤمـــن حـــق الرجـــوع علـــى 
المســـؤول عـــن الضرر كمـــا يتضمن 
القرار قســـط التأمين الواجب أداؤه 

والشخص الملزم به.

غازي المرباطي

 ALNAJWA CONSTRUCTION
 has a vacancy for the

 occupation of  TECHNICIAN
 WORKER , suitably qualified

 applicants can contact
17335780  or

DANISH368@GMAIL.COM  

 Vacancies
Available

 AXA INSURANCE (GULF)
 BSC (C) has a vacancy
  for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES
 AGENT , suitably qualified

 applicants can contact
 17202207  or

RECRUITMENT-BAHRAIN@
AXA-GULF.COM

 Vacancies
Available

 AXA INSURANCE (GULF)
 BSC (C) has a vacancy
  for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES
 AGENT , suitably qualified

 applicants can contact
 17202207  or

RECRUITMENT-BAHRAIN@
AXA-GULF.COM

 Vacancies
Available

 AL HILAL MULTI SPECIALTY
 MEDICAL CENTER RIFFA

 B.S.C CLOSED has a
 vacancy for the occupation
 of  SPECIALISED DOCTOR

 , suitably qualified
 applicants can contact

17344700  or  HRD@
ALHILALHEALTHCARE.COM

 Vacancies
Available

 AMWAJ AL SEEF
 CAFETERIA has a vacancy

  for the occupation of
 WORKER , suitably qualified

 applicants can contact
17641616  or

HEJAIR.D.C@GMAIL.COM  

 Vacancies
Available

 DEJLAH & ALFORAT

 MARKET has a vacancy for

 the occupation of  WORKER

 , suitably qualified applicants

  can contact 17786651  or

HOORALAND@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 L AND A CLASSIC
 CARPENTRY has a

 vacancy for the occupation
 of  DESIGNER , suitably
 qualified applicants can
  contact 35590141  or

SLMAN99931@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 HABIB BANK LIMITED
 has a vacancy for the

 occupation of  MANAGER
 (CREDIT AND MARKETING) ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17228522  or

seema.vijay@hbl.com

 Vacancies
Available

Prince Burger Bahraini 
partnership company 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17228636  or  
R.ALNASS@RMEDIACO.COM

 Vacancies
Available

Aqua Technology Transfer 
W.L.L. has a vacancy for 

the occupation of  PLANT / 
UNIT OPERATOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17233317  or  

MOHAMEDALASFOOR@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Simplis Logistics W.L.L. 
has a vacancy for the 

occupation of  DIRECTOR 
, suitably qualified 

applicants can contact 
66663323  or  T.PETERSEN@

SIMPLISLOGISTICS.COM

 Vacancies
Available

G P S INTERNATIONAL 
DENTAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the 
occupation of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 33180666  or  
dt.rasheed@gmail.com

 Vacancies
Available

GENERAL MEDICAL 
W.L.L has a vacancy for 

the occupation of  SALES 
EXCUTIVE , suitably 

qualified applicants can 
contact 17725990  or  

personnel@intercol.com

 Vacancies
Available

Secure Me W.L.L has a 

vacancy for the occupation 

of  SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants 

can contact 17749697  or  

secure.me@live.com

 Vacancies
Available

East Plum Services 
Co. WLL has a vacancy 

for the occupation of  
ADMINISTRATOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 33701007  or  

PHAGAMAS.COURTS@
EASTPLUM.COM

 Vacancies
Available

WADI ALSAIL GATE 
CONSTRUCTION has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33367000  or  

A_1999_A@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

HELMERICH & PAYNE 
RASCO INC - FOREIGN 
BRANCH has a vacancy 

for the occupation of  
PETROLEUM EXTRACTION 

TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17567500  or  
JORGE.ROJAS@HPIDC.COM

 Vacancies
Available

WADI ALSAIL GATE 
CONSTRUCTION has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33367000  or  

A_1999_A@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Daleel Exchange Co. W.L.L 
has a vacancy for the 

occupation of  MARKETING 
SPECIALIST , suitably 

qualified applicants can 
contact 33330977  or
  aek.1@hotmail.com

 Vacancies
Available

PERFECT INTERNATIONAL 
CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17645777  or  
qassimfardan.bh@gmail.com

 Vacancies
Available

Optica W.L.L. has a vacancy 
for the occupation of  

SUPERVISOR (STOCK 
CONTROL) , suitably 

qualified applicants can 
contact 37773770  or  

ahmed.director@optica.net

 Vacancies
Available

Carrefour Market has a 

vacancy for the occupation 

of  MANAGER (PROJECT) , 

suitably qualified applicants 

can contact 17558181  or  

RALSHANAA@mafcarrefour.com

 Vacancies
Available

PAK MAC SERVICES S.P.C 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 34358058  or  

HAROONAMIN42@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

I.B. PROPERTIES S.P.C has a 

vacancy for the occupation 

of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants 

can contact 17009832  or  

INFO.IBBAH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Shawwal Scrap has a 

vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 

contact 33963558  or  

burjnawal00@gmail.com

 Vacancies
Available

Nwader abu ali birds and 
veterinary and trading has a 
vacancy for the occupation 
of  VETERINARIAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 33207757  or  

HUSSAINBAHRAIN2083@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

BANK OF BAHRAIN AND 
KUWAIT has a vacancy 

for the occupation of  
GENERAL MANAGER , 

suitably qualified applicants 
can contact 17223388  or  
BURSHAID@BBKONLINE.

COM

 Vacancies
Available

WADI ALSAIL GATE 
CONSTRUCTION has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33367000  or  

A_1999_A@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

National Readymix Co 
WLL has a vacancy for 

the occupation of  PUMP 
OPERATOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17786665  or  

HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM

 Vacancies
Available

CONSTRUCTION LAB 
CONTRACTING Company 

W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  CARPENTER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17879688  or  
fadi@constructionlab.com

 Vacancies
Available

APPLIED SCIENCE 
UNIVERSITY has a vacancy 

for the occupation of  
ASSISTANT PROFESSOR , 

suitably qualified applicants 
can contact 16036067  or  
ZUHOOR.HASAN@ASU.

EDU.BH

 Vacancies
Available

BLUE DIAMOND LAUNDRY 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 33998472  or  

abithn@gmail.com

 Vacancies
Available

COUNTRY HILLS 
PROPERTY has a vacancy 

for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
39203508  or  SKMGROUP.

BAH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Tangia city electrical 
has a vacancy for 
the occupation of  

ELECTRICIAN(BUILDINGS) , 
suitably qualified applicants 

can contact 17760191  
or  MANHATENGROUP@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Mechanical Contracting & 
Services Company W.L.L 

has a vacancy for the 
occupation of  FOREMAN , 

suitably qualified applicants 
can contact 36937988  or  
I_ABUHAMAD@MCSCWLL.

COM

 Vacancies
Available

ISABILA restaurant for 
biryani has a vacancy 
for the occupation of  

COOK(GENERAL) , suitably 
qualified applicants can 

contact 39650457  or  
ibellabh@gmail.com

 Vacancies
Available

HANIAH GENERAL TRADING 
W.L.L has a vacancy for 

the occupation of  SALES 
REPRESENTATIVE , suitably 

qualified applicants can 
contact 77229945  or  

NAZEERMEMON2@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

RAYMOND INTERNATIONAL 
COMPANY W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  INSTALLATIONS 

TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17593978  or  
BINMATTARABUALI@

LIVE.COM

 Vacancies
Available

JAFFAR PHARMACY has a 
vacancy for the occupation 
of  PHARMACIST , suitably 

qualified applicants can 
contact 17731316  or  
TAHERA@JAFFAR-H-

RUYAN.COM

 Vacancies
Available

Dar Al Bahar Foodstuff 
Company W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  MANAGER , suitably 
qualified applicants can 

contact 37380404  or  
documentcleartoronto@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

MOHAMMED JALAL 
CATERING has a vacancy 

for the occupation of  
COOK(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can 
contact 17536956  or  

RASHID_BUALI@JALAL.COM

 Vacancies
Available

AIR EASE AIR 
CONDITIONING 

MAINTENANCE AND 
CLEANING CO. W.L.L has a 
vacancy for the occupation 

of  CLEANER , suitably 
qualified applicants can 

contact 35049883  or  
MUHAMMADFAZAIL@

YAHOO.COM

 Vacancies
Available

GREEN STAR ELECTRONICS 
REPAIR CO. W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  TECHNICIAN WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 34210051  or  
MJAMILGONDAL256@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ALNASEEM TRANSPORT has 
a vacancy for the occupation 
of  DRIVER(HEAVY TRUCK) , 
suitably qualified applicants 

can contact 17730770  or  
AL.NASEEM.CARGO@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Al Ekhlas BOOKSHOP has a 

vacancy for the occupation 

of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can 

contact 39071342  or  

TALALTITO64@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

AWAL EXHAUST has a 
vacancy for the occupation 

of  TYRES REPAIRMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 17400806  or  
AWALEXHAUST@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Rose Bely International 
United Contracting has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 66990939  or  
SALMAN3ALI.66@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

38344464

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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سيدعلي المحافظة

المرباطي: ترهق 
كاهل المستفيدين 

والمستثمرين
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“هجوم” على الكاظمي.. وتلويح بجعل حكومته “في خبر كان”

جنوب العراق يشتعل.. هدم مقرات أحزاب موالية إليران

مدينـــة  فـــي  االحتجاجـــات  احتـــدت 
أمـــس  العـــراق،  جنوبـــي  الناصريـــة، 
الســـبت، بعـــد يـــوم شـــهد إحـــراق مقار 
تابعـــة لعدد من األحزاب فـــي المدينة، 
إلـــى جانـــب احتجاجات أخـــرى عنيفة 

في مدينة البصرة.
فقـــد بلغـــت االحتجاجـــات فـــي مدينة 
قـــار  ذي  محافظـــة  مركـــز  الناصريـــة، 
العراقية، حد هدم مقار بعض األحزاب 

الموالية إليران بواسطة الجرافات.
وأوضح مراســـل “ســـكاي نيوز عربية” 
أن المحتجين هدموا مقار ميليشـــيات 

بدر وعصائب أهل الحق في ذي قار .
الناصريـــة،  فـــي  المحتجـــون  وكان 
أحرقـــوا فـــي وقت ســـابق مقـــار تابعة 
ســـاحة  انفجـــار  هـــز  كمـــا  لألحـــزاب، 
الحبوبـــي، وســـط المدينـــة، ما تســـبب 

بإصابة 11 شخصا.
المتظاهـــرون  أضـــرم  البصـــرة،  وفـــي 
العراقيـــون النـــار فـــي مكتـــب البرلمان 

للمطالبة بإقالة المحافظ.
واحتشـــد المحتجون لمطالبة البرلمان 
العراقـــي بإقالـــة المحافـــظ بعـــد مقتل 
اثنيـــن من الناشـــطين وإصابـــة آخرين 
نفذهـــا  منفصلـــة  هجمـــات   3 فـــي 
األيـــام  خـــال  مجهولـــون  مســـلحون 

القليلة الماضية.
كذلـــك أحـــرق المتظاهـــرون الغاضبون 
صـــورا لرئيس الـــوزراء األســـبق نوري 
المالكـــي، الـــذي يتهمونـــه بالتحريـــض 

على قتل المتظاهرين.
مكتـــب  إلـــى  المتظاهـــرون  وتوجـــه 
مجلس النواب فـــي المحافظة وقاموا 
بإحراقـــه وإغاقـــه، فيمـــا اســـتخدمت 
قـــوات األمن الذخيـــرة الحيـــة لتفريق 
المحتجين وسط انتشار مكثف لقوات 

مكافحة الشغب.
ومســـاء الجمعـــة، اســـتخدمت قـــوات 
األمن العراقية الذخيرة الحية لتفريق 
أحرقـــوا  الذيـــن  المتظاهريـــن  مئـــات 
مقـــرات األحزاب ومبـــان حكومية في 

البصرة والناصرية.
خلفيـــة  علـــى  االحتجاجـــات  وتأتـــي 
النشـــطاء  اغتيـــال  عمليـــات  اســـتمرار 
والنزاعـــات العشـــائرية فـــي المحافظة 

وماحقة المحتجين.
ولقيت الناشـــطة ريهام يعقـــوب، التي 
فـــي  عـــدة  نســـائية  مســـيرات  قـــادت 
الماضـــي، حتفها يوم األربعاء وأصيب 
مســـلحون  فتـــح  عندمـــا  آخـــرون   3
يحملـــون بنـــادق هجومية ويســـتقلون 

دراجة نارية، النار على سيارتهم.
وبـــدأت موجـــة العنـــف عندمـــا اغتيـــل 
األســـبوع  أســـامة  تحســـين  الناشـــط 
الماضـــي، مـــا أدى إلـــى مظاهـــرات في 
أطلقـــت  أيـــام   3 اســـتمرت  الشـــوارع 
خالهـــا قـــوات األمـــن الرصـــاص الحي 
علـــى المتظاهرين الذين رشـــقوا منزل 
المحافظ بالحجـــارة والقنابل الحارقة 

وأغلقوا طرقا رئيسة عدة.

هجوم على الكاظمي

فـــي هجـــوم واضـــح علـــى الحكومـــة 
العراقية، اعتبر تحالف سائرون، التابع 
لمقتـــدى الصـــدر، أن “سياســـة رئيـــس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي، ما هي إال 

وعود خياليـــة وإعامية، لم ينفذ منها 
شـــيًئا”، قائـــًا إن “هنـــاك انطباعـــا لـــدى 
الكتـــل السياســـية والشـــارع العراقـــي 
أنهـــا حكومـــة أقـــوال وليســـت حكومة 

أفعال”.
وذكـــر جـــواد الموســـوي، النائـــب فـــي 
“رئيـــس  أن  الســـبت،  أمـــس  ســـائرون، 
الـــوزراء أوعز بصـــرف موازنات طارئة 
لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا 

إال أنها ال تزال حبًرا على ورق”.
كما أشـــار الموســـوي إلى أن “اســـتمرار 
يفقـــده  النهـــج  بهـــذا  الكاظمـــي 
إلـــى  الحكومـــة  داعًيـــا  مصداقيتـــه”، 
“التحـــرك لحـــل األزمات التي يعيشـــها 
المواطـــن قبل فـــوات األوان والذي قد 
يجعـــل من حكومـــة الكاظمي في خبر 

كان كما جرى مع من سبقه”.
العـــام  األميـــن  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 
لميليشـــيات عصائب أهـــل الحق قيس 
أميركيـــة  قـــوات  “بقـــاء  أن  الخزعلـــي 
بالعـــراق لمدة 3 ســـنوات قـــرار مخالف 

للقانون وإرادة العراقيين”.
فـــي  يجـــري  ممـــا  الخزعلـــي  وتنصـــل 
“هنـــاك  إن  قائـــًا  البصـــرة،  محافظـــة 
أطراًفا نافذة تعمل إلثارة الفوضى في 

البصرة وتنفذ االغتياالت”.
إلى ذلـــك انتقد موقف الحكومة حيال 
تنفذهـــا  التـــي  العســـكرية  العمليـــات 
األراضـــي  داخـــل  التركيـــة  القـــوات 
العراقيـــة، الفًتا إلى أنـــه “لم يكن هناك 

رد فعل مناسب”.
مـــن جهة أخـــرى، حذر ائتـــاف النصر، 
بزعامـــة رئيس الوزراء األســـبق حيدر 
العبـــادي، أمـــس، مـــن أزمات سياســـية 
وأمنيـــة جديدة فـــي الباد بعـــد عودة 

الكاظمي من واشنطن.
وقـــال القيـــادي فـــي االئتـــاف عقيـــل 
الردينـــي “ربمـــا يكـــون هنـــاك تصعيـــد 
كبيـــر في عمليـــات قصف واســـتهداف 
فـــي  األميركيـــة  األهـــداف والمصالـــح 
العـــراق، لكـــن فـــي نفـــس الوقـــت هـــذا 
يعتمـــد علـــى الكاظمي فـــي تعامله مع 
تلك األطراف وقدرته على تهدئة تلك 

الجهات”.
يذكـــر أن رئيس الـــوزراء العراقي كان 
أكـــد الجمعـــة، أن لقـــاءه مـــع الرئيـــس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب، كان مهًمـــا 
وناجًحـــا، مشـــيًرا إلـــى أن ترامـــب أكد 
أن القـــوات األميركيـــة ستنســـحب من 
العراق خال السنوات الثاث المقبلة.

بغداد ـ وكاالت

استخدم المحتجون الجرافات في هدم مقرات األحزاب الموالية إليران

طهران ـ وكاالت

اإليرانيـــة  الثـــورة  محكمـــة  حكمـــت 
أمس السبت على 14 ناشًطا سياسًيا 
إصاحًيا، غيـــر مرتبطين بالحكومة، 
بســـنوات ســـجن متفاوتة إلصدارهم 
قمـــع  تديـــن  وتصريحـــات  بيانـــات 
النظـــام الدمـــوي للمتظاهريـــن خال 

احتجاجات نوفمبر الماضي.
ووفًقـــا لموقـــع “امتـــداد”، ُحكـــم على 
الصحافي مهدي محموديان بالسجن 
علـــي  مـــن  كل  وعلـــى  ســـنوات،   5
شـــكوري راد ومحمد حســـين كروبي 
ومحســـن أرميـــن وقربـــان بهزاديـــان 
بالســـجن  نجـــاد وصديقـــة وســـقمي 
لمدة عام. يذكر أن هؤالء الناشـــطين 

كانوا قد وقعوا على بيان احتجاجي 
لــــ77 ناشـــًطا سياســـًيا أدان “إطـــاق 
المتظاهريـــن  ضـــد  العشـــوائي  النـــار 
المدنييـــن والعـــزل الذيـــن نزلـــوا إلى 
للتعبيـــر عـــن احتجاجهـــم  الشـــوارع 
أو غضبهـــم”، مضيًفـــا أنـــه “ال ينبغـــي 
للقانـــون والقضاء أن يتـــرددا للحظة 
فـــي ماحقـــة المتورطين فـــي القتل 
وتقديمهـــم للعدالـــة”. يشـــار إلـــى أن 
احتجاجـــات نوفمبـــر التـــي اندلعـــت 
رًدا على اإلعـــان المفاجئ للحكومة 
عن رفـــع أســـعار البنزيـــن 3 أضعاف، 
ســـرعان مـــا تحولـــت إلـــى انتفاضـــة 
تطالـــب برحيـــل النظـــام، تم ســـحقها 
الشـــرطة  قبـــل  مـــن  مفـــرط  بعنـــف 

وقوات األمن والحرس الثوري.

إيران.. السجن لـ 14 ناشطا إصالحيا أدانوا قتل المتظاهرين

طرابلس ـ وكاالت

أكـــد المتحدث باســـم البرلمـــان الليبي 
إخـــراج  ضـــرورة  بلحيـــق،  عبـــدهللا 
المرتزقـــة مـــن ليبيـــا بعد اتفـــاق وقف 
إطاق النار إلتاحة الفرصة الستئناف 
الحـــوار السياســـي واالتجاه لتشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات 

الشعب الليبي.
تأســـيس  خطـــوة  إن  بلحيـــق  وقـــال 
وتشـــكيل  جديـــد  رئاســـي  مجلـــس 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة مـــن شـــأنها 
توحيد مؤسســـات الدولة الليبية؛ من 
أجـــل تهيئـــة األجـــواء السياســـية إلى 
المرحلـــة المقبلـــة التي تشـــمل إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وكان قـــد أعلـــن المجلس الرئاســـي 

لحكومـــة طرابلس، الجمعة، وقفا 
وتعليـــق  النـــار  إلطـــاق  فوريـــا 

كل العمليـــات العســـكرية فـــي 
جميـــع األراضي الليبية. 

ودعـــا المجلس في بيان له النتخابات 
رئاســـية وبرلمانية في مارس المقبل، 
مؤكـــدا أن تحقيـــق وقف إطـــاق النار 
والجفـــرة  ســـرت  تكـــون  أن  يقتضـــي 

منزوعتي الساح.
النـــواب  مجلـــس  أكـــد  ناحيتـــه،  مـــن 
وطـــي  لتجـــاوز  يســـعى  إنـــه  الليبـــي 
صفحـــة الصـــراع واالقتتـــال، كمـــا أنه 
يجب تفكيك الميليشـــيات السترجاع 

السيادة الوطنية الكاملة.
وأوضـــح البرلمان في بيـــان أن “وقف 
إطاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي 
ويوقـــف  الميليشـــيات،  تفكيـــك  إلـــى 

التدخل األجنبي”.
إطـــاق  وقـــف  إعـــان  وحظـــي 
النـــار فـــي ليبيـــا بترحيب عربي 
بـــأن  آمـــال  وســـط  ودولـــي 
تســـاعد الخطوتـــان على إعادة 

االستقرار إلى ليبيا.

البرلمان الليبي يشدد على ضرورة خروج المرتزقة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

تصاعــد الضغــط علــى على قنــاة الجزيرة القطرية من أجل تســجيلها كوكيل 
أجنبــي فــي الواليــات المتحــدة، بموجــب قانــون تســجيل الــوكالء األجانــب، 
بعــد تهــرب القنــاة مــن هذا الشــرط لنحو عــام، وتقول إنها مؤسســة مســتقلة 

تحريرًيا، وال تخضع للحكومة القطرية.

وقال كليف سميث مدير برنامج واشنطن 
بمنتدى الشـــرق األوســـط إن قناة الجزيرة 
هـــي الناطـــق اإلعامـــي للنظـــام القطـــري 
الداعـــم لإلرهـــاب، معربـــا عـــن قلقـــه مـــن 
تحـــدي شـــبكة الجزيرة محـــاوالت إلزامها 
األميركيـــة  للقوانيـــن  االمتثـــال  علـــى 
المتعلقـــة بمنافـــذ الدعاية األجنيـــة، ولكن 
وفقـــا للكاتـــب، فـــإن اإلجـــراءات األخيـــرة 
التـــي اتخذتهـــا وزارة العـــدل األميركيـــة، 
إضافـــة إلى التدقيق مـــن قبل الكونغرس، 

تشير إلى أن “اللعبة تتغير”.
متماشـــية  وأنشـــطة  ممارســـات  وبســـبب 
مـــع الحكومـــة القطريـــة، وجـــه مشـــرعون 
أميركيون رســـالة إلى وزارة العدل تطالب 
بتسجيل شـــبكة الجزيرة القطرية كوكيل 

أجنبي بشكل عاجل.
الموقـــع  نشـــرها  التـــي  الرســـالة  وفـــي 
اإللكترونـــي التابـــع للســـيناتور األميركـــي 
واليـــة  مـــن  روبيـــو  ماركـــو  الجمهـــوري 
فلوريـــدا، أشـــار المشـــرعون، ومـــن بينهـــم 
إلـــى  زيلديـــن،  لـــي  الجمهـــوري  النائـــب 
ممارسات وأنشـــطة قناة الجزيرة، وأكدوا 
أنهـــا تتماشـــى بشـــكل وثيق مـــع أولويات 

الحكومة القطرية.
وتشـــير الرســـالة أيضا إلى أن المؤسسات 
اإلعاميـــة األخـــرى المملوكة للـــدول التي 
لهـــا أنماط ووقائع مماثلـــة وتصل خدمتها 
إلـــى الواليـــات المتحـــدة، قـــد طلـــب منها 

أخيرا أن تسجل كوكاء أجانب.
وكانت وزارة العدل األميركية قد أدرجت 

مؤسســـة التلفزيـــون التركـــي “تـــي آر تي” 
كوكيـــل أجنبـــي، وهـــو مـــا مثـــل “كابوس” 
لقنـــاة الجزيـــرة، إذ إن “الـــدور كان ال بد أن 
يأتـــي عليهـــا”، وفقـــا لمقال كليف ســـميث 

بمجلة “نيوز ويك”.
وجاء في رســـالة المشرعين “بما أن وزارة 
العدل رأت أن على “تي آر تي” أن تســـجل 
كوكيل أجنبي، بســـبب ممارســـات حكومة 
تركيا التي “توجه وتسيطر” على محتوى 

وإدارة المحطـــة، فـــأن ذلـــك ينطبـــق تماما 
كذلك على الجزيرة”.

أداة قطرية

وكتب ســـميث في مقاله “بالفعل الجزيرة 
هـــي أداة ألمير قطر.. كما وضحت رســـالة 
روبيـــو التي أشـــارت إلـــى أن القنـــاة كانت 
تحـــت ســـيطرة األميـــر حتـــى 2018، قبل 
أن تصبح تحت ســـيطرة )شـــبكة الجزيرة 

اإلعاميـــة(، التي يرأس مجلـــس تنفيذها 
حمـــد بن ثامـــر آل ثاني، أحد أقـــارب أمير 

قطر”.
وذكرت رسالة المشرعين أنه وفقا للقانون 
القطري الجديد، فإنه يحظر على الجزيرة 
أن تنشر أي بيانات أو أخبار تضر بمصالح 

الدولة، أو تحرك الرأي العام ضد قطر.
وقال ســـميث “هـــذا القانون فـــي حد ذاته 
يقضـــي علـــى فكـــرة “الحريـــة التحريرية” 
للجزيـــرة، فمراســـليها قد تتـــم مقاضاتهم 
إذا مـــا نشـــروا أي أخبـــار تضـــر المصالـــح 
الوطنيـــة، وهـــو معيـــار غيـــر واضـــح بحد 

ذاته، وقد يشمل أمور كثيرة”.
وأضـــاف “الرد المعتاد لقنـــاة الجزيرة على 
مثل هذه المخاوف، هو الضغط العدواني 
الذي يهدف إلى إســـكات منتقديها. عندما 
طالـــب عضـــو الكونغـــرس جـــاك بيرغمان، 
أحد الموقعين على الخطاب، في السابق، 
بامتثال الجزيرة لقوانين لجنة االتصاالت 
الفيدرالية، ألقت الجزيرة بمحاميها عليه، 

مما دفع بيرغمان لوصفها بمحاولة قاسية 
للترهيب”.

وأشـــار الباحـــث األميركـــي فـــي مقاله إلى 
أن قطـــر أنفقت ما يقرب 1.8 مليون دوالر 
علـــى حمـــات “ممارســـة الضغـــط” العـــام 
الماضـــي، ولكنهـــا جزء صغيـــر من حمات 

قطر الواسعة لشراء الرأي العام.
مـــن جانبـــه، قـــال لـــي ســـميث مـــن معهـــد 
هدســـون للدراســـات “أقدمـــت قطـــر على 
العمليـــة األكثـــر تطـــورا واســـتدامة، أكثـــر 
مـــن أي دولـــة أخـــرى، للتأثيـــر علـــى صناع 
القـــرار فـــي العالـــم الغربي، وخاصـــة الرأي 
األميركـــي، لمصلحتها. يهدف كل ما تفعله 
قطـــر تقريبا إلـــى تبييض ســـلوكها وزيادة 

نفوذها السياسي”.
وختـــم الخبيـــر األميركي مقالـــه قائا “مع 
كل الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا قطـــر، 
للتأثير على السياسات الغربية لمصالحها، 
إال أن “تنمـــر” الجزيرة قد يأتي إلى نهايته 

اآلن، مع صحوة المشرعين األميركان”.

مقر قناة الجزيرة

باحـث أميركي: قنـاة الجزيـرة أداة للنظام القطـري وحانت النهايـة

فيلنيوس ـ رويترز

قالـــت زعيمـــة المعارضـــة في روســـيا 
تسيخانوســـكايا  ســـفيتانا  البيضـــاء 
إن شـــعب  مـــع رويتـــرز  فـــي مقابلـــة 
بادهـــا لـــن يســـمح للرئيس ألكســـندر 
لوكاشينكو بمعاملته مثلما كان الحال 
فـــي الماضـــي وإن الرئيس ســـيضطر 

للرحيل إن عاجا أو آجا. 
وأضافت أنهـــا تتلقى اتصاالت كثيرة 
من زعماء دول مثل بريطانيا وألمانيا 
وأن كل ما تطلبه منهم هو دعم شعب 
ســـيادة  واحتـــرام  البيضـــاء  روســـيا 

الباد. 
وأشـــارت إلـــى أنها تشـــعر باألمان في 
ليتوانيا المجاورة وأن حرسا شخصيا 
يتولـــى حمايتهـــا لكنهـــا امتنعـــت عن 

اإلدالء بمزيـــد مـــن التصريحـــات 
بخصوص األمن المتوافر لها. 
البيضـــاء  روســـيا  وتشـــهد 

واســـعة  احتجاجـــات 

عنـــف  بأعمـــال  مترافقـــة  مســـتمرة 
والمتظاهريـــن  األمـــن  قـــوات  بيـــن 
على خلفيـــة إعان النتائج الرســـمية 
لانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس 
والتـــي تقـــول إن لوكاشـــينكو، الـــذي 
يحكـــم البـــاد منـــذ العـــام 1994، فاز 
بحصولـــه علـــى أكثـــر مـــن 80 % من 
حصـــدت  بينمـــا  الناخبيـــن،  أصـــوات 
تعتبـــر  كانـــت  التـــي  تيخانوفســـكايا، 
منافســـه األساســـي في ظـــل اعتقال 
الســـلطات بعض المرشحين اآلخرين، 

.% 10
وشـــكلت المعارضة مجلســـا تنسيقيا 
أعلـــن أنـــه يهـــدف إلـــى إلغـــاء نتائـــج 
اســـتحقاق  وإجراء  االنتخابات 
جديـــد يمكن أن يشـــارك فيها 
المطالبـــة  مـــع  لوكاشـــينكو، 
المعتقليـــن  عـــن  باإلفـــراج 

السياسيين.

المعارضة: لوكاشينكو سيرحل عاجال أو آجال
فيينا ـ رويترز

قـــال المديـــر العـــام للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة رافائيـــل جروســـي 
يـــوم  ســـيقوم  إنـــه  الســـبت  أمـــس 
االثنيـــن بأولـــى زياراته إليـــران منذ 
توليه المنصب؛ بهدف الضغط على 
للمفتشـــين  تســـمح  حتـــى  طهـــران 
بدخـــول موقعيـــن نوويين ســـابقين 
تـــدور الشـــبهات حولهمـــا فـــي ظـــل 

خاف مستمر منذ شهور. 
الوكالـــة  محافظـــي  مجلـــس  وكان 
الـــذي يضم 35 دولة قد أصدر قرارا 
في يونيو ليزيد الضغط على إيران؛ 
بدخـــول  للمفتشـــين  تســـمح  حتـــى 
الموقعيـــن الوارديـــن فـــي اثنين من 

تقاريـــر الوكالـــة ربع الســـنوية 
ألنهما قد ال يزاالن يحتويان 
على مواد نووية غير معلن 

عنها أو بقايا لها. 
وقـــال جروســـي، الذي 

تولى المنصب في ديسمبر، في بيان 
”هدفـــي هـــو أن تـــؤدي اجتماعاتـــي 
ملمـــوس  تقـــدم  إلـــى  طهـــران  فـــي 
فـــي مواجهـــة القضايا العالقـــة التي 
ربطتها الوكالة بالضمانات في إيران 

وخاصة حل قضية الدخول“. 
جروســـي  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
ســـيلتقي ”بســـلطات إيرانيـــة رفيعة 
المســـتوى“ دون أن يحددهـــا. وقال 
دبلوماسيون في فيينا إنهم يأملون 
حـــل الخـــاف علـــى الدخـــول قبـــل 
االجتمـــاع المقبل لمجلس محافظي 

الوكالة في سبتمبر. 
وقـــال ســـفير إيـــران لـــدى الوكالـــة 
كاظم غريب ابادي في بيان على 
تويتـــر ”نأمـــل فـــي أن تتمخض 
تعزيـــز  عـــن  الزيـــارة  هـــذه 

التعاون المتبادل“.

المدير العام للوكالة الذرية يزور إيران غًدا

اإلمارات تنفي توقيع اتفاق 
أمن داخلي مع إسرائيل

أبوظبي ـ وكاالت

الــدولــي  الــتــعــاون األمــنــي  إدارة  مــديــر  نفى 
الــدولــي  ــعــاون  ــت وال الــخــارجــيــة  فــي وزارة 
ســالــم محمد الــزعــابــي، مــا تـــردد فــي بعض 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من أن اإلمارات 
مجال  في  تعاون  مذكرة  وقعتا  وإسرائيل 
الــداخــلــي فــي إطــار معاهدة السالم  األمــن 

بين البلدين.
ــزعــابــي أن الـــهـــدف األســـاســـي هو  ــد ال وأكــ
إقامة عالقات اقتصادية وعلمية في مجال 
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي والصحة 
في  ليست  المعاهدة  هــذه  وأن  والتعليم، 

إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.

األحد 23 أغسطس 2020 - 4 محرم 1442 - العدد 4331



opinions@albiladpress.com11

يخفـــق القلـــب وينبـــض بالعاطفة، كلما ذِكر اســـمك يا صاحـــب القلب الكبير، 
يقلق الفؤاد وينشـــغل البـــال ويلوذ العقل باألفكار، كلما َســـمعُت خبًرا يتعلق 
بصحتك يا أعز الناس وأحبهم... ال شـــيء ُيوقف األفكار ويشـــتت ســـحابة 
الهواجس ســـوى األنباء البهيجة التي تمحو تلك السحابة، معزتك يا خليفة 
بن سلمان تتدفق من نبٍع اكتظَّ بالمحبة لك خالل سنين مديدة، كان بقربك 
ومعـــك في الســـراء والضراء، في المحن والشـــدائد، وفي الفـــوز واالنفراج، 
رافقـــك بـــكلِّ المنعطفـــات وتقـــرب منك واســـتند إليك وأخلص لـــك، وأوفى 
لـــك بال حدود، فقد وجد معك وبك األمـــن األمان واإلخالص والوفاء، لذلك 
يخفق القلب كلما طار نبأ في األفق بصحتك، وكلما سمع خبرا عنك، فيذهل 
البـــال وينشـــغل العقل وال يهـــدأ إال عندما تحلق في األفق األخبار الســـعيدة 
بشـــأن صحتك، فتضيء في القلب منارة السعد وتعود الروح لنبضها، فأنت 
يـــا طويل العمـــر، مألت القلب بالحـــب الذي ُولِد من وفـــاٍء وإخالص ومودة 
نســـجتها األيام والليالي التي مررنا بها وشـــهدنا خاللهـــا من هو الوفي ومن 

هو العابر.
حبـــك يـــا خليفة المجد، ليس موجـــة عابرة مع الوقت، بل هـــو وليُد مواقف 
َن  ـــَن الوطن وأنت من أمَّ وإســـناد ووالء خالـــص، وأمانة بالعنق، فأنت من أمَّ
على اإلنسان، كلمتك ال ُتْكسر وعهدك ال ينكص وقولك ال يتراجع، لقد خبرت 

معك عبر مســـيرة طويلة كل الوفاء واإلســـناد والدعم، حالي حال األوفياء 
الذيـــن عاهـــدوا الوطن أال ينكصوا... لذلك يخفق القلب كلما اســـتدعى خبرا 
بصحتـــك وانشـــغل البـــال كلمـــا تـــردد نبـــأ بعافيتك، حتى تنقشـــع الســـحابة 

فيضيء األفق بالبهجة واالنشراح.
خليفة بن ســـلمان، في البال دائًما والســـؤال عنه ال يفتر ســـواء كان بالوطن 
أو خارجـــه، واألهل واألصدقاء يلُج لســـانهم بالســـؤال عنـــك وأجيب خليفة 
بخيـــر... فيعـــم التفـــاؤل وتتهلـــل القلوب وتعم البشـــائر... هـــذه مكانتك في 
قلبـــي كمـــا هـــي فـــي قلـــب كّل بحرينـــي أصيـــل وكل إنســـان أدرك مقـــدارك 
وجوهـــرك ومكانتـــك وحنكتك التـــي ُولِدْت مـــن التجارب القاســـية والمحن 
والشـــدائد التي مرَّ بها هذا الوطن وخرج منها أقوى ألنك تصدرت المســـيرة 
لبـــر األمـــان، لذلـــك كله يقلق الوطـــن عليك لدى أدنى هاجـــس حول صحتك 

التي هي بِحمى الرحمن.
يـــا خليفة المجد... قلبي معك وعهدي لك ووفائي لك ودعائي بأن يحفظك 
هللا ويرعاك ويبعد عنك كّل شـــر ويديم عليك الصحة والمنعة لتظلَّ ســـندنا 

يا سند البالد كلها.

تنويرة: المجد تصنعه األفعال ال األقوال.

هذه هي البحرين

الصمت أفضل

تعد البحرين من أكثر الدول زخما وتعددية، فالكل هنا يعيش 
بأمن وأمان والكثير من األلفة، وهكذا عهدنا المملكة منذ سالف 
العصـــر وعلـــى مـــر التاريخ، فال عجـــب إن كانت هـــذه الجزيرة 
مباركـــة بعـــد أن دعـــا لهـــا رســـول هللا عندمـــا بعث لها رســـالته 
مـــع الصحابي العـــالء الحضرمـــي ودخل جموع النـــاس طوعا 
فـــي ديـــن هللا وبقي مـــن بقي على دينـــه ومعتقداتـــه ومذهبه 
بحريـــة مطلقة، لهذا كانت وســـتظل البحرين بلدا لرغد العيش 

والتسامح الديني وانسيابية االندماج بين أهلها وضيوفها.
وفـــي العصـــر الحديث بـــات العالم شـــاهدا علـــى البحرين كبلد 
لتســـامح األديـــان، ويشـــار بالبنـــان لمركز الملك حمـــد للتعايش 
الســـلمي وحوار األديان كرمز حقيقي لحرية ممارســـة الشعائر 
الدينيـــة والحفاظ على حقوق األفراد في اعتناق ما يشـــاؤون 
مـــن أفـــكار ومعتقـــدات ومذاهـــب طالمـــا ال تمس األمـــن العام 

للوطن أو اآلخرين.
هـــي البحريـــن بــــ “فرجانهـــا األوليـــة” ومدنهـــا الحديثـــة، هـــي 
البحرين بســـمرة أبنائها وبياض قلوبهم، تبقى البحرين شاهدة 
علـــى أهلهـــا في حســـن ضيافتهـــم للغيـــر واســـتقبالهم، وما زاد 
البحريـــن تشـــريفا إال حكمة قائدها وحكومتهـــا الموقرة، حفظ 

هللا البحرين وسائر بلدان المنطقة.

لدى فئة من النواب ولع غريب بالظهور اإلعالمي أو عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، وغالبا ما أتســـاءل بيني وبين نفسي إذا 
كان هنـــاك هـــدف ما يتخفى خلـــف هذه الظاهرة، بالطبع لســـنا 
ضـــد نشـــر مقاطـــع الفيديـــو أو الرســـائل إذا كان هدفهـــا صالح 
المواطن واالرتقاء بوضعه المعيشـــي، لكننـــا نعترض عليها إذا 
كان القصـــد تلميـــع صورة النائب بعد أن فقـــد ثقة المواطن به، 
من يقف أمام بعض تلك المقاطع أو الرسائل يلحظ دون عناء 

أنها تجسد منتهى االستخفاف بعقل المواطن البسيط.
النمـــوذج أمامنـــا ما خـــرج به أحد النـــواب بدعوتـــه المواطنين 
للتبرع لمساعدة المحتاجين والمرضى وغيرهم بدال من إنفاق 
أموالهـــم على مشـــروعات أخرى يمكـــن تأجيلها كالســـفر، مثل 
هذه الدعوة قد يمكن تقبلها من عضو بجمعية خيرية، لكنها ال 
تليق إطالقا من عضو مجلس نيابّي لسبب بسيط هو أن مهمة 
النائـــب التـــي انتخـــب من أجلهـــا تتناقض تماما مـــع ما يطالب 
به، طبعا ليســـت الدعوة المشـــار إليها إال نموذجا من عشـــرات 

المطالبات األخرى التي ال تمت بأدنى صلة لمهمة النائب.
نتذكـــر جيـــدا أّن أحـــد النـــواب كان قـــد نشـــر عددا مـــن مقاطع 
الفيديو عبر مواقع التواصل االجتماعي أثارت ســـخرية الرأي 
العـــام، وفي ذات الوقت قللت من جدية ما يطرحه بالمجلس، 
ما اضطر هيئة مكتب المجلس النيابّي الستدعائه ولفت نظره، 
واألدهـــي أّن عـــددا مـــن زمالئـــه النواب أنفســـهم وجـــدوا فيها 
إســـاءة بالغة للمجلس النيابي والتجربة البرلمانية برمتها، غير 
أّن الـــذي يدعو إلى االســـتغراب أّن النائب لم يتوقف عن نشـــر 
المقاطـــع الصوتية، ما دفع المكتب إلـــى توجيه إنذار وتهديده 

بإجراءات تأديبية. 
إّن الســـؤال الذي يتكرر في كل دورة برلمانية هو التالي: لماذا 
ال يفـــي النائـــب بوعـــوده؟ وعوضا عنهـــا نجده يســـتهين بعقل 
المواطـــن، والطامـــة الكبرى لـــو أّن أحدا صـــارح النائب بتخليه 
عن وعوده لجاء الرد بأّن دوره كممثل للســـلطة التشريعية هو 
فـــي األســـاس دور رقابّي وتشـــريعي، متناســـيا تمامـــا ما حفل 
به برنامجه االنتخابّي المتمثل في تحســـين الوضع المعيشـــي 
للمواطـــن الممكـــن القيـــام بـــه والذي ال يتعـــارض مـــع الدورين 
الســـالفين بـــل إنـــه مكمـــل لهمـــا. وال أدل على صحة مـــا أوردنا 
مـــن أّن تجـــارب برلمانية أكثر شـــبها بتجربتنـــا وأكثر عراقة لم 
يتنصل فيها النواب من هذا الدور ولم يتهربوا من واجباتهم.

sm.adnan56@hotmail.com

سمر األبيوكي

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

القلب والبال معك يا خليفة المجد

أحالـــت النيابة العامة امرأة قامت بإهانـــة رمز ديني للمحاكمة بعدما 
ظهـــرت في تســـجيل مصـــور وهي تقـــوم بتحطيم مجســـمات داخل 
أحـــد المتاجـــر، وتـــم توجيه تهـــم اإلتالف العمـــد والتعـــدي علنا على 
إحـــدى الملل، واإلهانـــة علنا لرمز موضع تمجيد لـــدى أهل ملة وذلك 
تمهيـــدا إلحالـــة القضيـــة للمحكمة المختصـــة، وقال الشـــيخ خالد بن 
أحمد مستشار جاللة الملك إن “تكسير الرموز الدينية ليس من طبع 
أهل البحريـــن، وهي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة... هنا 
تعاقبـــت وتعايشـــت كل األديان والطوائف والشـــعوب، ومـــن قام بها 

غريب ليس منا”.
فـــي هـــذه الحادثـــة لن أتحـــدث عـــن الجانب الشـــرعي للمســـألة، إنما 
حديثي هنا عن بعض الحمقى... وصدق الشاعر إذ يقول: “كل داء له 

دواء يستطب به.. إال الحماقة أعيت من يداويها”.
تختلـــف الحماقـــات والغاية واحدة وهـــي طلب الشـــهرة، مهما كانت 

الوسائل، وهو مرض خطير بدأ ينتشر بشكل كبير في اآلونة األخيرة 
حتـــى لو كان على حســـاب العرض والشـــرف وادعـــاء االغتصاب كما 

الحظنا مؤخرًا كثرة هذا النوع من األخبار في بعض الدول.
كم هو محزن أن يرتكب هذا الفعل طائش منا، قد يقتل بسببه أناسا 
أبريـــاء علـــى بعـــد آالف األميال، ألم يحـــرق غيرنا القرآن فـــي أوروبا 
وأساء إلى النبي صلى هللا عليه وآله سلم وأشعل بسبب ذلك الفتنة 
فـــي شـــبة القـــارة الهندية ومـــات الكثيـــر؟ وال نعلـــم بعد انتشـــار هذا 

الفيديو ماذا سيفعل بالمسلمين كانتقام ورد فعل!؟
قبل أن أنهي كالمي يتمثل أمامي تمثال أبوالهول وعشرات التماثيل 
غيره مازالت قائمة في أماكنها منذ أن فتح الصحابة رضي هللا عنهم 
مصر، فلم يزيلوها أو يكســـروها، وهي شـــاهدة على أن هناك أصناما 

في عقول بعضنا أحرى أن تكسر وتهدم.

fatin.hamza
@gmail.com

فاتن حمزة

بلد التعايش

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

للتواصل: 17111483

البحرين... التحول من بلد يستورد إلى بلد يصدر
حاجـــة المجتمـــع إلـــى االختراع هـــي التي تدفـــع المخترع إلـــى الظهور، 
ومـــن المحال أن يفهم أي اختراع إال في ضوء االتجاهات الســـائدة في 
العلـــم والحيـــاة العملية، والتجـــارب المتعددة التي مرت بهـــا مجتمعاتنا 
منذ بداية النهضة حتى وقتنا الحالي، جعلتنا مؤهلين إلنجاز المشـــاريع 
الكبـــرى واقتحام ميـــدان الصناعات الذي يحظى برعاية ومتابعة ودعم 
مـــن ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظه هللا ورعاه، فســـموه أكد فـــي تصريحات 
ســـابقة أن “الوقـــت حان إلحـــداث تطور جذري فـــي الصناعات الوطنية 
بشـــقيها الحديث والتقليدي وصوالً إلى جعل الســـلع الموسومة بـ “صنع 

في البحرين” رائجة محليا وإقليميًا”.
قبـــل يوميـــن طالعتنـــا الصحافـــة بخبـــر “تأســـيس مصنـــع للكمامات من 
قبل مجموعة من المســـتثمرين الخليجييـــن والبحرينيين بمعدل طاقة 
إنتاجيـــة تتـــراوح بيـــن 4 إلـــى 5 مالييـــن كمام شـــهريًا بأنـــواع مختلفة، 
وأن المصنـــع حاليـــًا قيد البحـــث والتطوير للحصول علـــى أفضل جودة 
ممكنـــة بما يخدم القطاع الصحي والشـــعبي في المملكـــة”، واألمر الذي 

ال ينبغـــي أن يغيـــب عن األذهان، هو أن فكرة التخطيط ذاتها لتأســـيس 
مصنـــع للكمامات فـــي مملكة البحرين بما يحقـــق االكتفاء الذاتي، تمثل 
قاعدة صلبة لتطوير اإلنتاج وفتح أبواب مرحلة جديدة من الصناعات 
الوطنية، حيث إن اإلنتاج المحلي أو الصناعة الوطنية في أي بلد تعتبر 
القاعـــدة المهمـــة ومن أهـــم محاور االقتصـــاد، والبحريـــن تمتلك مقدرة 
كبيـــرة علـــى المنافســـة في هـــذا المجـــال وعندها مواطن قـــوة وأحدث 

التقنيات والمرافق المتطورة.
بغـــض النظـــر عـــن قضيـــة “كورونـــا” والطلـــب المتزايـــد علـــى الكمامات 
والقفازات، إال أن حتمية المسار الذي تسير فيه مجتمعاتنا، تجبرنا على 
تحقيق مزيد من التقدم والرخاء والســـير بالصناعات الوطنية في خط 
مســـتقيم بطريقة مضطـــردة، والتحول من بلد يســـتورد إلى بلد يصدر، 
وللبحريـــن نجاحات كبيرة فـــي هذا المجال ويحظـــى القطاع الصناعي 
بدعـــم واهتمـــام كبيرين من جانب القيادة، ناهيك عـــن الحوافز الكبيرة 

التي تقدمها الدولة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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لصقل  ــفــنــيــة  ال ــدوة  ــ ــن ــ ال اخــتــتــمــت 
الحكام الدوليين والمرشحين والتي 
التابع  الدولي  البحرين  مركز  نظمها 
الــطــائــرة  لــلــكــرة  البحريني  لــاتــحــاد 
بــالــتــعــاون مــع االتــحــاد الــعــربــي عبر 
الــواقــع االفــتــراضــي، بــمــشــاركــة 89 

حكما وحكمة دوليين ومرشحين.
 وفـــي حــفــل الــخــتــام تــوجــه رئيس 
للكرة  والــعــربــي  البحريني  االتــحــاد 
آل  محمد  بــن  علي  الشيخ  الطائرة 
خليفة بكلمة للمشاركين عبر فيها عن 
للمحاضرين  وتقديره  شكره  خالص 
على مــا بــذلــوه مــن جهد فــي سبيل 
وعلى  ــلــدورة  ل واإلعــــداد  التحضير 
بكل  مهمة  معلومات  من  قدموه  ما 
وجه  كما  اللعبة،  بقانون  يتعلق  مــا 
المشاركين  الــحــكــام  لجميع  شــكــره 

لحرصهم على االنخراط في الدورة 
لتطوير  معلوماتها  من  واالستفادة 

قدراتهم الفنية.
كــمــا تــوجــه الــشــيــخ عــلــي بــن محمد 
لمدير  الــجــزيــل  بالشكر  خليفة  آل 
ــر مــحــمــد الــــــذوادي  ــتــطــوي مـــركـــز ال
ومنسق المركز أحمد عبدالعال على 
التحضير  فــي  الــكــبــيــرة  جــهــودهــمــا 

للدورة.
من  كل  الفنية  الندوة  في  وحاضر   

عبدالمجيد جراد من تونس، وإلياس 
العالمي  والــحــكــام  لبنان،  مــن  طايع 
ــبــحــريــن، إذ  جــعــفــر إبــراهــيــم مـــن ال
بخبراتهم ومعلوماتهم  الندوة  أثروا 
عن  معربين  المتميزة،  وتــجــاربــهــم 
هــذه  تنظيم  عــلــى  جــزيــل شــكــرهــم 

في  كبيرة  أهمية  من  لها  لما  الندوة 
مشيدين  الــحــكــام،  مستوى  تطوير 
في  الــدولــي  البحرين  مركز  بجهود 
والـــدورات  ــنــدوات  ال مختلف  تبني 
لعبة  تخص  التي  العلمية  والبرامج 

الكرة الطائرة.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ختام الندوة الفنية لصقل حكام الكرة الطائرة

جانب من الندوة الفنية

 علي بن محمد مشاركا في حفل الختام عبر تقنية االتصال المرئي 
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مدرب ألماني لقيادة منتخب اليد
االتــــــــــحــــــــــاد يـــــــحـــــــدد بـــــــرنـــــــامـــــــج الـــــمـــــوســـــم

عقــد مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد اجتماعــه الــدوري صباح 
أمــس )الســبت( برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة علــي إســحاقي وبحضــور 
أعضاء المجلس؛ لمناقشة العديد من القرارات المدرجة في جدول األعمال 

وتحديًدا ما يخص برنامج المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

الــعــام  ــســر  ال أمــيــن  وقال 
الناجم  خالد  باالتحاد 

إنـــه تــم الــتــعــاقــد مع 
ــي  ــ ــان ــمــ ــ مــــــــــدرب أل
لـــــتـــــولـــــي قـــــيـــــادة 
األول  الــمــنــتــخــب 

ــة الــعــالــم  فـــي بــطــول
المقبلة، ومن المحتمل 

شهر  في  المدرب  حضور 
ــداد  ــبــدء مــرحــلــة اإلعــ ــر؛ ل أكــتــوب

والــمــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الــدولــيــة 
في  مصر  في  ستقام  التي  الــوديــة 

شــهــر نــوفــمــبــر كــمــرحــلــة 
إعــــــــداد لـــمـــونـــديـــال 
الــعــالــم، مــبــيــًنــا أن 
الــمــدرب مــن يعد 
مـــــن الـــمـــدربـــيـــن 
ــن عــلــى  ــ ــارزيـ ــ ــبـ ــ الـ
األوربــي  المستوى 
وله تاريخ حافل في 
الخارجية  الــمــشــاركــات 
ــن الــمــنــتــخــبــات  ــ ــع عــــــدد مـ ــ مـ
واألنــديــة األوربــيــة وهــو مــا تبينه 

السيرة الذاتية الخاصة به.

المسابقات  بــرنــامــج  يخص  وفيما 
مع  االجتماع  وبعد  أنه  الناجم  ذكر 
لمناقشة  األعــضــاء  األنــديــة  ممثلي 
المسابقات  لتسيير  األنسب  اآللية 
ــات  ــاطــ ــ ــب ــ الــمــحــلــيــة بــحــســب االرت
ومـــراعـــاة  للمنتخبات  الــخــارجــيــة 

لــلــمــصــلــحــة الــــعــــامــــة، فـــقـــد بـــدء 
لــدوري  الجديد  الموسم  مسابقات 
الدرجة األولى بعد انتهاء المشاركة 
في  ستقام  التي  العالم  بطولة  في 
المقبل وسيتم  العام  القاهرة مطلع 
ــد نـــظـــام الـــــــدوري لــلــمــوســم  تــحــدي
مسابقات  ــى  إل وبالنسبة   ،20201
باستثناء  إقامتها  فسيتعذر  الفئات 
تــحــدد موعد  الـــذي  الــشــبــاب  دوري 
أكتوبر  شهر  منتصف  في  انطاقه 
لمشاركة  السماح  وسيتم  المقبل، 
الشباب  دوري  الناشئين في  العبي 
بعدد مفتوح كقرار مؤقت، كما بين 
أن االتحاد في صدد تكوين منتخب 
لألشبال تحت 16 سنة سيتم البدء 
في تشكيله وإعداده كنواة لقاعدة 

اليد البحرينية.

خالد الناجم

اتحاد اليد

بعد انتهاء فترة الحجر.. وضمن الجولة قبل األخيرة للدوري الكويتي

“الليوث” تفقــد خدمات المهاجم الدولي فيما تبقى من الموســم

ضياء يعود مع النصر أمام التضامن

“كسر الساق” يبعد الحسيني عن الرفاع الشرقي

مــن المقــرر أن يلتحــق نجــم منتخبنا الوطنــي األول لكرة القدم 
المحتــرف في صفوف نادي النصر الكويتي ســيد ضياء ســعيد 
بمباريات فريقه في الدوري الكويتي الممتاز، لمباراة التضامن 
ضمن الجولة قبل األخيرة المعتمدة يوم األحد المقبل الموافق 

30 أغسطس الجاري.

يــأتــي ذلـــك بــعــد أن عـــاد سيد 
ضـــيـــاء ســعــيــد إلــــى الــكــويــت 
ــام الـــمـــاضـــيـــة، قـــبـــل أن  ــ ــاألي ــ ب
الصحي  الحجر  بفترة  يلتزم 
ــه في  ــل ــرازي هـــو وزمــي ــ ــت االحــ
بهاء  األردنــي  الاعب  الفريق، 
الحجر  مــنــع  إذ  عــبــدالــرحــمــن، 
كاظمة  مباراة  في  حضورهما 
فــاز  الـــتـــي  األول  ــس  أمــ ــوم  ــ ي
 ،)1-0( بنتيجة  فريقهما  فيها 
مباراة  في  غيابهما  وسيستمر 
ــي ســـتـــقـــام يـــوم  ــتـ ــربـــي الـ ــعـ الـ
الثاثاء 25 أغسطس الجاري.

سعيد  ضياء  سيد  وسيتمكن 

زمــائــه في  مــع  المشاركة  مــن 
مباراة التضامن التي تعد قبل 
األخيرة في منافسات الدوري، 
المركز  حــالــًيــا  فريقه  ويحتل 
من  نقطة   15 برصيد  الــســابــع 

15 مباراة.
يشار إلى أن منافسات الدوري 
الــكــويــتــي الــمــمــتــاز اســتــأنــفــت 
فترة  بعد  أغسطس،   15 يــوم 
الـــتـــوقـــف اإلجــــبــــاريــــة الــتــي 
بسبب  الــمــنــافــســات  شــهــدتــهــا 
فيروس كورونا منذ 19 فبراير 

الماضي.

سيفتقد الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع الشرقي لخدمات الالعب 
الدولــي ســامي الحســيني، الــذي أصيــب بكســر فــي ســاقه ســيمنعه مــن 
استكمال ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020.

وأجرى الحسيني عملية جراحية 
ــاء عـــلـــى هـــذا  ــ ــن ــ يـــــوم أمــــــس. وب
المهاجم  فإن  الجراحي،  التدخل 
ــي ســيــغــيــب عـــن صــفــوف  ــ ــدول ــ ال
الرفاع الشرقي لمدة عن ما تبقى 
الــحــالــي، وستحدد  الــمــوســم  مــن 

ــمـــدة الــمــتــبــقــيــة خــــال الــفــتــرة  الـ
فـــي عمليات  ــه  ــدئ ب مـــع  الــمــقــبــلــة 

التأهيل والعاج الطبيعي.
إلصابة  تــعــرض  الحسيني  وكـــان 
خال حصة تدريبية أعقبت لقاء 
 14 فريقه مع الحد ضمن الجولة 

الممتاز،  حــمــد  بــن  نــاصــر  ــدوري  ــ ل
التي انتهت بخسارة الشرقاويين 

بنتيجة )3-0(.
ويــعــتــبــر ســـامـــي الــحــســيــنــي من 
الرفاع  لفريق  األســـاس  األعــمــدة 
بمساهماته  خــصــوًصــا  الــشــرقــي، 
ــمــقــدمــة،  ــمــتــمــيــزة فـــي خـــط ال ال
بــا شك  وســيــكــون غيابه مــؤثــًرا 

خال الجوالت األربع المتبقية.

سيد ضياء سعيد
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“تجربتي السريرية” للقاح كورونا!
دون ســابق تخطيط وجدت نفســي أدخل إلى الموقع اإللكتروني المخصص من قبل 
وزارة الصحــة ألتطــوع فــي التجــارب الســريرية علــى لقاح كورونــا )كوفيــد 19(، بعد 
أن أبلغنــي زميلــي فــي صحيفــة “الباد” حســن عدوان أنــه تطوع بالفعــل ألخذ اللقاح 

التجريبي، وشرح لي آلية التسجيل وتجربته الشخصية مع اللقاح!
لــم أكــن أعــي أخطار اللقاح، ولكنني في ذات الوقت لــم أكن ألكترث، فقد كنت طوال 
ســنوات ماضيــة مــن عمري مدخًنا شــرها أدخل إلى جســدي ســموم الدخــان، دون أن 
أجني فائدة منه ســوى خســارة الصحة والمال في ســبيل متعة وهمية، فما المانع من 
أن أخــوض تجربــة وأدخــل فــي جســدي مصــًا أنتجه علمــاء ليكون مضــاًدا لفيروس 

كورونا الذي خيم على حياتنا وأفسدها؟
بهذه البساطة كنت أقلب الفكرة في رأسي، وبالفعل، سجلت عبر الموقع اإللكتروني، 
وانتظــرت نحــو 8 ســاعات حتــى تســلمت رســالة نصيــة تحــدد موعــد زيارتــي لمركــز 
المعــارض والمؤتمــرات، إذ يتم إجراء التجارب الســريرية على اللقاح، ومن هنا بدأت 
رحلــة تفكيــري الجديــة فــي الموقــف الذي وضعت نفســي فيــه، وهل كنــت صائبا في 

اتخاذ القرار أم الّ؟!
كان الموعــد فــي الســاعة 11 صباحا، ذهبت متســلحا بالشــجاعة، علــى ال من رغم أن 
، فقد قــرأت عن التجارب الســريرية للقــاح، التي تهدف  الترقــب والقلــق يســيطر علــيَّ
بالدرجــة األولــى إلــى معرفة مضاعفاته الجانبية قبل أن يتم اعتماده بصورة رســمية 
مــن الجهــات الصحيــة، غيــر أننــي كنــت مطمئنــا نوًعــا مــا أو هكــذا كنــت أقنع نفســي، 
فاللقاح وصل إلى المرحلة الثالثة، أي أنه تجاوز االختبارات األولية على الحيوانات، 
وبعدها البشر في البلد المصنع، وما كان ليصل إلى ما وصل إليه لو أنه يشكل خطًرا!
ذهبــت إلــى مركــز المعــارض والمؤتمــرات فــي الموعد المحــدد، وتوجهت إلــى القاعة 
رقم 4، وقبل أن أســلم موظفة االســتقبال بطاقتي الشــخصية، اختبر رجًا يقف على 
البوابة حرارتي وطلب مني االنتظار، وبعد ربع ســاعة، طلب مني الدخول إلى غرفة 
الفحــص، وهنــاك، التقيــت بالطبيبة التي شــرحت لي مراحل تجربــة اللقاح التي تمتد 

لمدة 45 يوما للفرد وتتطلب متابعة تصل إلى سنة كاملة.
شــعرت وقتهــا باالرتيــاح؛ ألننــي أســاهم فــي تجربــة يقــوم بهــا البشــر للقضــاء علــى 
الوباء، وأســعدني الشــعار الذي أطلق على التجارب الســريرية وهو “ألجل اإلنسانية”، 
إذ تتشــارك مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات في تجــارب لقاح تطوره شــركة صينية 
مرموقــة فــي مجال إنتاج األدوية، وتســتهدف التجارب 6 آالف متطوع من البحرين 
و12 ألفــا مــن اإلمــارات، بينما تســعى الشــركة ألن تجرب اللقاح على 45 ألف شــخص 

في منطقة الشرق األوسط.
بعدمــا انتهــت الطبيبــة مــن شــرح مراحــل تجربــة اللقــاح، حولتنــي إلــى غرفــة أخــرى 
لقيــاس درجــة الحرارة، وضغط الدم، ودقات القلب، وبعدها أخذت مني مســحة أنف 
لفحــص اإلصابــة بكورونــا، قبــل أن يتــم تحويلي إلى مــكان آخر ألخذ عينــة من الدم، 
وبعدها حقني باللقاح التجريبي، وأخيًرا االنتظار لمدة نصف ساعة؛ من أجل معاينة 

األعراض الجانبية في المركز.
وقبــل خروجــي مــن القاعــة رقــم 4 تســلمت كتيبــا أقّيــد فيــه ماحظاتــي الشــخصية 
علــى تطــور حالتــي الصحية إذا ما شــعرت بأية أعراض جانبية، وأنــا اآلن في مرحلة 
المعاينــة الســريرية التــي يشــترط فيهــا عــدم ســفري لمــدة 45 يومــا، واإلجابــة علــى 
اتصاالت األطباء لمعاينة حالتي عن بعد أو عن طريق الحضور الشخصي حسبما هو 

مجدول في مراحل التجربة.
واآلن عندمــا يســألني أحــد عــن هــذه التجربــة أســتطيع القــول لــه إنني أشــعر بالفخر 
لمشاركتي في الجهود البشرية للقضاء على هذا الوباء أكثر من شعوري بأية أعراض 
جانبيــة ال زالــت تقتصــر حتــى اآلن علــى صــداع بســيط وآالم فــي الكتف مــكان إبرة 
المصل، ولســت أعلم ما ســيحدث في المســتقبل ألني بعد 21 يوما ســوف أذهب مرة 
أخرى إلى مركز المعارض والمؤتمرات ألخذ الجرعة الثانية، لكن األكيد أنني متمسك 
بالتجربــة حتــى النهايــة وأنصح من تنطبق عليه الشــروط أن يبادر فــي التطوع دون 

خوف أو تردد خدمة لإلنسانية ومساهمة في جهودها للقضاء على الوباء.
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كووورة

التي خاضها في  المواجهة  رغم صعوبة 
ميالن  إنتر  أمام   ،)3-2( النهائية  المباراة 
في  اإلسباني  إشبيلية  نجح  اإليــطــالــي، 
ترجمة وصوله مجددا إلى نهائي الدوري 
األوروبي للقب سادس في هذه البطولة، 

ليعزز الرقم القياسي المسجل باسمه.
الفريق  مــدافــع  كــونــدي  جيوليس  وقـــال 
ــلـــم أن االنــتــقــال  ــنـــت أعـ “كـ ــي  ــسـ ــدلـ األنـ
أشعر  بــاأللــقــاب..  الــفــوز  يعني  إلشبيلية 
لقب  وأول  نهائي  بــأول  طاغية  بسعادة 

لي”.
وأبعد كوندي الكرة من على خط مرمى 

إنتر  مهاجم  من  تسديدة  بعد  إشبيلية، 
أليكسيس سانشيز؛ ليؤكد فوز فريقه في 

مباراة األمس.
السابقة  الخمسة  بألقابه  إشبيلية  وتوج 
ــوام 2006  ــي، األعــ ــ ــدوري األوروبـ ــ فــي ال
و2007 بمسمى كأس االتحاد األوروبي، 
و2014 و2015 و2016 بالمسمى الحالي.

ــا”  ــاركــ ــالـــت صــحــيــفــة “مــ ــك، قـ ــ ــ ــن ذل ــ وعـ
مرات،  ست  باللقب  الفوز  “مع  اإلسبانية 
منها 4 في آخر 7 مواسم، أصبح واضحا 
الـــدوري  على  للغاية  كبير  إشبيلية  أن 

األوروبي”.
وعلى رغم أن إشبيلية يبدو قويا للغاية 
في الدوري األوروبي، فإنه يبدو صغيرا 

في دوري األبطال.
دور  بــلــغ  أن  األنــدلــســي،  للفريق  وســبــق 
لكنه  الثمانية مرتين في دوري األبطال، 
األلــمــانــي في  بــايــرن ميونخ  أمـــام  خسر 
60 عــامــا مــن ظــهــوره  نــحــو  بــعــد   ،2018

الوحيد السابق في ربع النهائي.
إسبانيا،  فــي  المحلي  المستوى  وعــلــى 
الــمــســتــوى  فـــي  أقــــل  إشــبــيــلــيــة  زال  ال 
ــال مــدريــد  ــ مــن الــقــطــبــيــن الــكــبــيــريــن، ري

وبرشلونة.
بقيادة  مــدريــد  أتلتيكو  ــود  وجـ أن  كــمــا 
سيميوني،  دييجو  األرجنتيني  المدرب 
في دائرة المنافسة مع الريال وبرشلونة 
ــمــراكــز األولـــــى، يــجــعــل الــصــراع  عــلــى ال

على  الليغا،  فــرق  من  عــدد  بين  محتدما 
بطاقة واحدة للتأهل إلى دوري األبطال، 
المركز  التي يحصل عليها صاحب  وهي 

الرابع.

“الثالث أوروبًيا”

اآلن  إنــه  السبت،  أمــس  إشبيلية،  وقــال 
أحد أبرز 3 أندية في أوروبا، منذ 2001 
ــدوري  الـ بلقب  ــوزه  فـ بــعــد  اآلن،  وحــتــى 
ــي 6 مـــرات، إضــافــة للقب واحــد  األوروبـ

في كأس السوبر األوروبي.
“ريال مدريد يتصدر  أن  النادي  وأوضح 
القائمة برصيد 9 ألقاب، ويأتي برشلونة 

خلفه، ثم إشبيلية الذي فاز بـ 7 ألقاب”.

وأحرز كل من أتلتيكو مدريد وليفربول 
اإليطالي  ومــيــالن  ألــقــاب،   6 اإلنجليزي 
البرتغالي  بــورتــو  مــن  كــل  فـــاز  فيما   ،4
ميونخ  ــايــرن  وب اإلنــجــلــيــزي  وتشيلسي 

األلماني بـ 3.

لكن كل فريق آخر في هذه القائمة، فاز 
على  واحـــدة  لمرة  األبــطــال  دوري  بلقب 
األقل، في هذه الفترة، باستثناء أتلتيكو 

مدريد الذي خسر النهائي مرتين.

واحدة مرة  األوروبي  السوبر  على  عالوة  مرات   6 اللقب  أحرز 

إشبيلية.. كبير “اليوروبا ليغ”

فرحة العبي إشبيلية باللقب بعد الفوز على إنتر ميالن
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ميزانية ضخمة لضم ثالثي األحالم
ــســي ــل ــشــي ــت ــر ل ــ ــضـ ــ ــوء األخـ ــ ــضـ ــ ــح الـ ــنـ ــمـ ــش يـ ــ ــت ــ ــي ــ ــوف ــ ــرام ــ أب

منــح مالك نادي تشلســي رومان أبراموفيتــش، إدارة النادي الضوء األخضر 
لضم 3 العبين جدد، في الميركاتو الحالي.

“دايــلــي  ذكــرتــه صحيفة  لما  ووفــقــا   
إكــــســــبــــرس”، فـــــإن أبـــرامـــوفـــيـــتـــش 
مارينا  الــتــعــاقــدات  لــمــســؤولــة  ســمــح 
جرانوفسكايا، ومدرب الفريق فرانك 
هافيرتز  كــاي  الثالثي  بضم  المــبــارد، 

وبن تشيلويل وديكالن رايس.
وأضافت الصحيفة، أن النادي سينفق 
كل  ضــم  على  إسترليني  مليون   50
تحتاج  صفقة  أي  وســيــمــول  العـــب، 
مبيعات  أربـــاح  مــن  إضــافــيــة،  لمبالغ 

الالعبين.
 وكـــان الــنــادي قــد تــعــاقــد فــي وقــت 
ســابــق مــع الـــدولـــي الــمــغــربــي حكيم 
زياش من أياكس مقابل 33.3 مليون 

إسترليني، علما أن الضفقة قد ترتفع 
مستقبال إلى 36.7 مليونا، وفق أداء 

الالعب.
توقيع  عــلــى  تشيلسي  حــصــل  كــمــا   
القادم  فيرنر،  تيمو  األلماني  الدولي 
مــلــيــون   48 مـــقـــابـــل  ــج  ــزيـ ــبـ ــن اليـ مــ

إسترليني.
قد  سابقة  صحافية  تقارير  وكانت   
من  تشيلسي  اقــتــراب  إلـــى  ــارت  أشــ
ليستر  العــب  تشيلويل،  مــع  التعاقد 
إسترليني،  مليون   50 مقابل  سيتي، 
ألف   150 الــالعــب  يتقاضى  أن  على 

إسترليني أسبوعيا.
الصفقة  قيمة  بــشــأن  خــالفــات  لكن   

توقيع  على  الحصول  إمــكــان  تعيق 
)90 مليونا( ورايس  كل من هافيرتز 
الذي يطالب وست هام يونايتد بـ90 
عنه،  لالستغناء  إسترليني  مــلــيــون 
يحتاج  اللندني  الــنــادي  أن  يعني  مــا 
لحوالي 80 مليون إسترليني إضافية 

إلنجاز الصفقات الثالث.
الذين يريد تشيلسي   ومن الالعبين 
الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ إضــافــيــة من 
بيعهم، يبرز كل من ماركوس ألونسو 
وجــورجــيــنــيــو وكــيــبــا أريـــزابـــاالجـــا 

وإيمرسون بالمييري.

رومان أبراموفيتش

اســتقر مســؤولو إنترميــان علــى اختيــار المديــر الفنــي الجديــد 
للفريق، حال رحيل أنطونيو كونتي هذا الصيف.

وكـــان كــونــتــي قــد ألــمــح عقب 
خسارة نهائي الدوري األوروبي 
قد  بأنه  مباشرة،  إشبيلية  أمام 
يــرحــل عــن إنــتــر مــيــالن عقب 

موسمه األول.
سبورت  “سكاي  لشبكة  ووفًقا 
ــإن مــاســيــمــلــيــانــو  ــ إيـــطـــالـــيـــا”، ف
السابق  الفني  المدير  أليجري، 
ــالن، هــو  ــ ــ ــي ــ ــ ــوس وم ــتـ ــنـ ــوفـ ــيـ لـ
ــمــرشــح الــمــفــضــل لـــدى إنــتــر،  ال

لخالفة كونتي.
وأشارت إلى أن هذا السيناريو 
يوفنتوس  في  حــدث  أن  سبق 
 2015  -  2014 مـــوســـم  قــبــل 
المهمة  أليجري  تولى  إذ  بأيام، 

الفنية بداًل من كونتي.
السابق  الــقــرار  أن  وأوضــحــت 
تم اتخاذه في ذلك الوقت من 
ــذي  ــا، ال ــاروتـ قــبــل جــوســيــبــي مـ
ترك يوفنتوس ويعمل حالًيا مع 

إنترميالن.
مــع  ــري  ــجـ ــيـ ألـ عـــقـــد  يـــذكـــر أن 
ــعــجــوز انــتــهــى هــذا  ــســيــدة ال ال
يستطيع  ــي  ــال ــت ــال وب الــصــيــف، 
ألي  التوقيع  اإليطالي  المدرب 

فريق جديد.

أليجري بديال لكونتي في إنتر
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فوزا  عيسى  مدينة  نــادي  حقق 
ــى حــســاب  ــلـ ثــمــيــنــا وقــــاتــــال عـ
المالكية بهدف دون مقابل، في 
أمــس  جمعتهما  الــتــي  ــاراة  ــمــب ال
ضمن  حمد،  مدينة  ملعب  على 
ــدوري  لـ مــنــافــســات الــجــولــة ١٩ 
الدرجة الثانية لكرة القدم، وهي 
الجولة األولى من القسم الثالث.

وانــتــظــر مــديــنــة عــيــســى حتى 
ــرة مــــن زمـــن  ــ ــيـ ــ ــق األخـ ــ ــائ ــدقــ ــ ال
المباراة، قبل أن يسجل الالعب 
الفوز  هــدف  عبدالفتاح  مــهــدي 
أصل  مــن   )٩٠+٣( الدقيقة  فــي 
سيد  الحكم  احتسبها  دقائق   ٤
عدنان محمد؛ ليظفر المدناويون 
المنافسة  سبيل  فــي  مهم  بفوز 
على الصعود إلى الدوري الممتاز.

ــرد العــب  وشـــهـــدت الـــمـــبـــاراة طـ
الــمــالــكــيــة عــمــار حــســن، كــمــا تم 
لمساعد  الحمراء  البطاقة  إشهار 
مــــــدرب الــمــالــكــيــة ســـيـــد أمــيــر 

الموسوي.

التحكيمي  الطاقم  المباراة  أدار 
سيد  الساحة  حكم  من  المكون 
ــواف  ــان مــحــمــد، وعـــاونـــه ن عــدن
شاهين وفهد السعدون، والحكم 

الرابع أسامة إدريس.

الخسارة الثانية

تعتبر الخسارة يوم أمس الثانية 
الـــدرجـــة  دوري  ــي  فـ لــلــمــالــكــيــة 

طــوال  الــفــريــق  إن  إذ  الــثــانــيــة، 
لم  ــانـــي  ــثـ والـ األول  الــقــســمــيــن 
للهزيمة إال في مناسبة  يتعرض 
الــفــوز في  وحــيــدة، حيث حقق 
ــادل في  ــعـ تـ كــمــا  ــة،  ــاســب مــن  ١٣

مناسبتين وخسر مرة واحدة.
حسم  من  قريبا  المالكية  وكــان 
الدوري  إلى  الصعود  موقفه في 
الممتاز، إال أن تعثراته المتتالية 

في الجوالت األخيرة حال دون 
ذلك، وأجل موقفه إلى الجوالت 
ــن الــقــســم  ــالث الــمــتــبــقــيــة مـ ــثـ الـ

الثالث.

تعادل إيجابي

بهدف  وســتــرة  البحرين  تــعــادل 
لــلــطــرفــيــن، فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي 
ــادي  ــن ال اســـتـــاد  عــلــى  جمعتهما 

األهلي.
حمل  بهدف  سترة  تقدم  ورغــم 
إمضاء الالعب سيد قاسم علوي 
من ركلة جزاء في الدقيقة )٦٠(، 
إال أن البحرين نجح في تحقيق 
التعادل عند الدقيقة )٩٠+٥( عبر 

الالعب سيد محمد السهالوي.
التحكيمي  الطاقم  المباراة  أدار 
المكون من حكم الساحة محمد 

جناحي  صالح  وعاونه  بونفور، 
الــرابــع  والــحــكــم  غـــازي،  ومحمد 

حسين البحار.

مباريات الجولة المقبلة

ستقام الجولة ٢٠ من منافسات 
الدوري يوم الجمعة الموافق ٤ 
يلعب  حــيــث  الــمــقــبــل،  سبتمبر 
استاد  على  سترة  مع  المالكية 
مــلــعــب مدينة  األهـــلـــي، وعــلــى 
حـــمـــد ســيــلــعــب الـــبـــحـــريـــن مــع 

البديع.

فرحة العبي مدينة عيسى بهدف الفوز

المدينة يخطف الفوز أمام المالكية
ــث لـــــدوري الــثــانــيــة ــال ــث ــم ال ــس ــق ــاح ال ــت ــت ــن مـــع ســتــرة فـــي اف ــري ــح ــب تـــعـــادل ال

أحمد مهدي

من لقاء البحرين وسترة

من لقاء مدينة عيسى والمالكية

المالكية

البحرين

البديع

مدينة عيسى

سترة

41

35

31

29

27

نقطة 

نقطة

نقطة

نقطة

نقطة

1

2

3

4

5
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الرسمي  الوكيل  للسيارات،  التسهيالت  معارض  في  رسميا  قدمت 
البحرين معارضها بسترة، سيارة  أيه سي موتور في  لسيارات جي 
 MPV موديل 2021، وسيارة الـ GS5 الكروس أوفر متوسطة الحجم
العائلية GN6 موديل 2021 والتي تتسع لسبعة ركاب في حفل منظم 
الواتساب  عبر  الحضور  وبترتيبات  الرسمية  التباعد  إجـــراءات  مع 

الخاص بهم.
اللغة  يعكس  الذي  الجذاب،  العصري  بتصميمهما  السيارتان  وتتميز 
التصميمية الجديدة لشركة جي أيه سي موتور. باإلضافة إلى توفر 
حزمة من المواصفات التكنولوجية العالية ووسائل الراحة والسالمة، 

مما يؤكد على حرص الشركة في كل ما تقدمه لعمالئها.
سعة  بمحرك   GS5 الــجــديــدة  موتورسيارتها  ســي  أيــه  جــي  وتــقــّدم 
1.5 لتر مع شاحن توربيني، وبقوة 166 حصانا مع عزم دوران 265 
سرعات   6 بـــ  أوتوماتيكي  حركة  ناقل  إلــى  بــاإلضــافــة  نيوتن/متر، 
من  شاملة  باقة   GS5وتــوفــر االستجابة.  وسرعة  بالسالسة  يتميز 
 ،)ABS( عناصر السالمة المتطورة مثل نظام الفرامل المانع لالنغالق
المكابح  ونظام   )HDC( المنحدرات  على  المركبة  تسارع  منع  ونظام 
األوتوماتيكية. باإلضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وإنذار 

منع السرقة مع خاصية تعطيل المحرك.

تقديم GN6 وGS5 من GAC في التسهيالت للسيارات

ــتــمــيــز الــتــصــمــيــم الـــخـــارجـــي  ي
بمظهر   2020 ستينغراي  لسيارة 
ــع أبــعــاد  ــريء ومــســتــقــبــلــي مـ ــ جـ
ملفتة يفرضها المحرك الوسطي، 
كورفيت  تــزال سيارة  ال  أنها  إال 
بــشــكــل واضــــــح، فــهــي رشــيــقــة 
وانــســيــابــيــة، مــع شــكــل ريــاضــي 
بالحركة  شــعــورا  يوفر  منحوت 
زوايا  زاويــة من  والقوة في كل 

السيارة.

وقال مايكل سيمكو، نائب رئيس 
موتورز:  جنرال  ديزاين  جلوبال 
عراقة  األكثر  االســم  ألنها  “نظًرا 
األداء في  قــطــاع ســيــارات  فــي 
إعــادة تصميم  أتاح  أمريكا، فقد 
من  ستينغراي  كورفيت  سيارة 
للفريق فرصة  الــيــاء  إلــى  األلــف 
ــاء مـــا رغــــب به  ــن ــب تـــاريـــخـــيـــة، ل
 60 من  ألكثر  شفروليه  مصممو 
عاما وتمثل هذه السيارة أفضل 
ما في أمريكا اآلن“.

أم-أف-أي  منصة  من  مطورة  نسخة  على  “أي-كيو-أس” مصممة  تأتي 
الكهربائية  المنصة  الكهربائية. هذه  للنسخات  خصيًصا  مصممة   MEA

المخصصة، وأطلق عليها اسم أم أف أي MEA2 – 2، سيتمكن 
السيارات  مــزايــا  جميع  مــن  االســتــفــادة  مــن  المصممون 

أيًضا   Vision EQS تتميز  الفعلية.  الكهربائية 
بالكهرباء الكاملة، حيث تأتي مدعومة ببطارية 
إجمالي  ويــبــلــغ  ســاعــة  وات  كيلو   100 بــقــوة 

إنتاجها نحو 350 كيلوواط )476 حصانا(.
 / كم   100 إلــى  السيارة  هــذه  تتسارع  أن  يمكن 

ثــانــيــة، وتــصــل سرعتها   4.5 ســاعــة فــي أقــل مــن 
بمدى  وتتميز  الساعة،  في  كلم   200 إلــى  القصوى 

يصل إلى 700 كم.

قدمت رام نموذج اإلنتاج من هذه 
الــبــيــك أب الــريــاضــيــة تــحــت اســم 
ووصفت  أكــس،  آر  تــي   1500 رام 
وأقــوى  أســرع  بأنها  الشاحنة  هــذه 
 2021 الــضــخــم  لــإنــتــاج  أب  بــيــك 
 V8 بمحرك  تتميز   TRX 1500 رام 
ينتج  لتر   6.2 سعة  ســوربــتــشــارج 
712 حصانا )523 كيلو واط( وعزم 

 880 دوران 
نيوتن.متر.
يــــــقــــــتــــــرن 

أوتوماتيكي  حركة  بناقل  المحرك 
ونــظــام  الــســرعــات محسن  ثــمــانــي 
دفــع ربــاعــي على الــطــرق الــوعــرة. 
أرقام  للشاحنة  اإلعــداد  هذا  يتيح 
إلى   TRX تصل  حيث  رائعة،  أداء 
)96 كــم / ســاعــة( فــي 4.5  ســرعــة 
الربع  مسافة  قطع  ويمكنها  ثانية 
 174( بسرعة  ثانية   12.9 ميل في 

كم / ساعة(.

كورفيت ستينغراي 2020 الجديدة

مرسيدس بنز أس كالس الكهربائية 2021

رام 1500 تي آر أكس 2021 الجديدة

كراسي واسعة ومريحة بتكييف 
ومساج الفنادق الفارهة!

الوكيل  وإخوانه  بهبهاني  شركة  قدمت 
في  واجــن  فولكس  لسيارات  الحصري 
الجديدة  التنافسية  أسعارها  المملكة، 
فولكس  سيارات  من  الرائدة  للطرازات 
 SUV فئة  مــع  خصوصا  مــؤخــرا  واجـــن 
أسعار  مقابل  وطــوارق  تيغوان  بتقديم 
ــلــتــقــرب أكــثــر  ــهــا مــثــيــل، ول لـــم يــســبــق ل
ــذه الــســيــارات األلــمــانــيــة الــقــويــة  مــن هـ
البالد  في سيارات  قمنا  تطورا،  واألكثر 
لعدة  الشهير  طـــوارق  مــوديــل  بتجربة 
قيادة  تجربة  في  إليكم،  لتعريفها  أيــام؛ 
نخبوية لسيارة مريحة وديناميكية جدا 
في الطرقات، ولها حضور قوي جدا في 

جميع الطرق.
الـــســـيـــارة تــعــتــبــر الــجــيــل الــثــالــث منها 
خــارجــي  تصميم  عــلــى  حصلت  ــتــي  وال
مع  أمامية  واجــهــة  يتضمن  جــدا،  مميز 
الكروم  أفقي عريض مصنوع من  شبك 
Ma- مصابيح يتضمن  الــالمــع   الفضي 

من  تتكون  التصميم  عصرية   trix LED
مع  منفصلة،  صغيرة  إنــارة  وحــدة   128
”خياشيم“ أو فتحات تهوية أفقية على 
بتصميم  الخلف  ومن  األمامي،  صادمها 
الخلفية  اإلنــارة  مع  مميز جدا خصوصا 
بتصميمها الالفت مع جناح خلفي مدمج 

ومخرجين للعادم بصورة رياضية.
وتـــقـــدم فــولــكــس واجـــــن فـــي قــمــرتــهــا 
مرة  ألول   Innovision بالكامل  الرقمية 
في طوارق والتي تلفت االنتباه أول ما 
المريحة والواسعة  تجلس في كراسيها 
الموصلة بمساج مختلف بحسب الطلب، 
وجـــرى دمـــج الــشــاشــة عــالــيــة الــوضــوح 
بحجم 15 بوصة مع شاشة أخرى 12.3 
بوصة، حلت محل 

وكالهما  التقليدية،  الــقــيــاس  ــدادات  عــ
قابل للتخصيص الكامل بحسب السائق 
وكــأنــك تــســتــخــدم هــاتــفــك الــمــطــور في 
تــقــديــم جــمــيــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
المقصورة  فــي   Cockpit Innovision
تطبيقاتك  إضافة  خاللها  من  وتستطيع 
حول  فائقة  وتقنيات  المفضلة  وصــورك 
السيارة من الداخل والخارج، مع وضعية 
جلوس مريحة جدا ومرتفعة عن األرض 
بصورة ممتازة، وأنظمة مساعدة مذهلة 
متطورة  وتقنيات  وشموليتها،  بتنوعها 
الشاشة، فقط  تلمس  أن  تعمل من دون 
بــذكــاء  بــالــصــوت  أو  بــاإليــمــاءات  تعمل 
فيها  ”المدلع“  للسائق  رؤية  وسهولة، مع 
السيارة  هــذه  تقدم  راقية  وبمستويات 
سقف  وتــرفــع  الــبــحــريــن،  فــي  المحبوبة 
المنافسين بشراسة مقابال  المنافسة مع 
السعر المعقول جدا للسيارة التي تتنوع 
و3.6  ليتر   2.0 بمحرك   Trendline بين 
مع   Highlineو  ،Comfortlineو ليتر، 
قــوة جــديــدة بــالــتــوربــو مــع نــاقــل حركة 
8 سرعات سلسل جدا  أوتوماتيكي من 

ومتين.
تــعــتــمــد فــولــكــس فـــاجـــن طـــــوارق على 
المستخدمة   MLB Evo عجالت  قاعدة 
كايين،  وبــورش   ،7 كيو  اودي  أيضا في 
التي  المساحات  في  بينتايجا،  وبنتلي 
ــوارق 2020  جـــاءت ذكــيــة أكــثــر فــي طــ
السبيكية  الــعــجــالت  عــلــى  وقــوفــهــا  مــع 
الرياضي بشكلها  المظهر  تعزز هذا  التي 
من  غاية  في  للنظر  الملفتين  وحجمها 
ــرشــاقــة واألنـــاقـــة، وهــــدوء كــبــيــر في  ال
الداخل لجميع ركابها، وكان هذا واضحا 
جدا أثناء تجربتنا بسرعات مختلفة في 
شوارع البحرين، المعبدة وغير المعبدة، 
بــفــضــل الــحــرفــيــة الــعــالــيــة في 
تصنيعها وما تزخر به من 

تقنيا، فكما  المتطورة  الــراحــة  وســائــل 
التأقلم  بفضل  مريحة  المقاعد  ذكــرنــا 
فيها،  وحجمك  شكلك  بحسب  الــذكــي 
الكراسي  هــذه  تعديل  أيضا  وتستطيع 
تبريد وتسخين  مع  14 وضعية  بحدود 

تختارها بنفسك.
ــارة ذكـــــي جـــدا  ــيـ ــلـــسـ ــكـــم الــــعــــام لـ الـــحـ
للمناورات اليومية، خصوصا مع الزيادة 
ــي طــــــوارق الـــجـــديـــدة في  الـــخـــاصـــة فـ
فقذ  الجيل،  بهذا  عجالتها  قاعدة  طول 
في حجم  زيــادة  فاجن  فولكس  قدمت 
الصندوق الخلفي بمقدار 113 لترا أكثر 
لـ  من الجيل السابق، ليصل هذا الحجم 
الثاني،  الصف  مقاعد  خلف  لترات   810
طبًعا مع إمكان طي المقاعد مباشرة من 
بسهولة  الحجم  هــذا  لــزيــادة  الــصــنــدوق 

كبيرة.
تستطيع  المعبدة  غير  الــطــرقــات  على 
ــنــواحــي،  االعــتــمــاد عــلــيــهــا مـــن جــمــيــع ال
لجميع  كــبــيــرة  ــة  واحــ أوال  تــقــدم  فــهــي 
ركابها في هذه الطرقات أثناء اختيارك 
إلى  تتحول  فيها  التي  الــوعــرة  للطرق 
وضعية  خــيــارات  وتشمل  جــدا،  سلسلة 
الــقــيــادة أيــضــا  وضـــع الــرمــل والحصى 
األسطح  على  راحة حتى  يمنحك  الذي 
مــيــزات  تمنحك  فيما  الــمــســتــقــرة،  غــيــر 
أخرى، كالحماية األمامية ألسفل الهيكل 
ــود األكـــثـــر ســعــة،  ــوقـ وخـــــزان الـ
الـــقـــدرة عــلــى تــحــدي أصــعــب 
تواجهها  قــد  الــتــي  ــظــروف  ال
موجهة  فهي  الصحاري،  في 
ألن  كبير؛  بــذكــاء  لمنطقتنا 
فولكس فاجن تعمل بشكل 
دائم على تطوير تكنولوجيا 
تقديم  في  لسياراتها  مبتكرة 
ما يالئم أجواء الخليج العربي 
ــي، ولــيــســت  ــواحـ ـــنـ ــن جــمــيــع ال مـ

الحرارة وحدها أبدا، ولعل السالمة أولها، 
طــوارق  من  القمة  موديل  في  خصوصا 
الــتــي تــحــس مــعــك بــكــل شـــيء حــولــك 
كثيرة  مساعدة  بأنظمة  السيارة  وتأتي 
جدا للتعامل مع جميع الظروف المفاجئة 
ــوارق تــجــهــيــزات  ــ بــثــقــة، فــتــقــدم فـــي طـ
مثل  المتنوعة  القيادة  على  المساعدة 
 360 العمياء، وحساسات  بالنقطة  تنبيه 
درجـــة حـــول الــســيــارة مــع كــامــيــرا ركــن 
رادار  مع  تكيفي  السرعة  ومثبت  ذكية، 
مـــع خــاصــيــة إبـــقـــاء الــســيــارة بــالــمــســار، 
السير خلف وأمام  ونظام مراقبة حركة 
السائق،  انتباه  مــدى  ومراقبة  السيارة، 
وفــي حــال كنت على طريق معتم جدا 
الــرؤيــة  خــاصــيــة  تشغيل  مــن  ستتمكن 
شاشة  على  أمــامــك  تظهر  التي  الليلية 
التطبيقات  من  وغيرها  العدادات  لوحة 

الذكية لجميع من يجلس بها.
في  الجلوس  تجربة  لكم  اشــرح  دعوني 
الخلف في هذه السيارة المتميزة، والتي 
خصوصا  مــمــتــازة  بمستحقات  جـــاءت 
الــمــقــعــد، والتحكم  تــحــريــك  إمــكــان  مــع 
حولك  مــا  بكل  والتمتع  ظــهــره،  بميالن 
وفوقك مع سقف بانورامي كامل، وأزرار 
مع  بمنطقتين  التكييف  بنظام  للتحكم 
فــتــحــتــيــن بــالــمــنــتــصــف وفــتــحــات على 
جوانب السيارة، ومدخلين USB لشحن 
تقليدي،  فــولــت   12 ومــدخــل  الــمــوبــايــل 
الشمس،  من  بالخلف  األطفال  ولحماية 
النسخة على ستائر يدوية  تحصل هذه 

على النوافذ بصورة راقية جدا.
السيارة فولكس واجن طوارق من أجمل 
مقابل  تقدمه  لما  الصفحة  ما جربنا في 
السعر الجديد الكثير من اإلمكانات، فهي 

رحبة وفخمة وذكية جدا.

حصلت تويوتا سيكويا 
على إصدار أسود، وكما 

هو المعتاد من اإلصدارات 
السوداء األخرى، هذا 

اإلصدار يتميز بلمساته 
السوداء الداكنة على 

الخارجية والجلود السوداء 
في الداخلية.

متعددة  الرياضية  ثــار  مــن  الجديد  الجيل  عــن  الهندية  ماهيندرا  كشفت 
وُصنعت  ُصممت  التي   ،٧٤ الـــ  الهند  استقالل  عيد  بمناسبة  االستخدامات 

بالكامل في الهند بمصنع ناشيك التابع للشركة. 
أعرض،  مظهر  مع  ببابين،  القديم  الجيل  من  مستمد  الخارجي  ثار  تصميم 
ومصابيح LED أمامية وخلفية.  ثار تعتمد على خيارين من المحركات األول 
نيوتن.متر من  بقوة ١٥٠ حصانا و٣٢٠  بنزين سعة ٢٠٠٠ سي سي  محرك 
عزم الــدوران، والثاني محرك ديزل سعة ٢٢٠٠ سي سي بقوة ١٣٠ حصانا 
نواقل  من  بخيارين  تأتي  المحركات  الـــدوران.  عــزم  من  نيوتن.متر  و٣٢٠ 
الحركة، يدوي وأوتوماتيكي مع صندوق تروس يدوي 4x4 للطرق الوعرة. 

ماهيندرا الهندية تقدم Thar الجديدة
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تجربة قيادة: فولكس 
واجن طوارق الذكية.. جًدا
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OSN تعرض أفضل البرامج والمسلسالت المرشحة لجائزة إيمي

 كــشــفــت OSN، عــن تــرشــيــح 22 من 
المسلسالت والبرامج المعروضة على 
قنواتها لجائزة إيمي هذا العام، حيث 
والمسلسالت  البرامج  هــذه  حصدت 
فـــي مــجــمــوعــهــا عــلــى أكــثــر مـــن 200 
ترشيحا. ويسهم القسم الجديد الذي 
أطــلــقــتــه الــشــبــكــة مـــؤخـــرا مـــن خــالل 
أونالين  للمشاهدة  الــخــاص  تطبيقها 
والبرامج  “المسلسالت  عنوان  تحت 
 ،”2020 للعام  إيمي  لجائزة  المرشحة 
في مساعدة المشاهدين على متابعة 
ما فاتهم من مسلسالت وبرامج قبل 
فـــي سبتمبر  الـــجـــوائـــز  تـــوزيـــع  حــفــل 

المقبل.

وتـــــــــــضـــــــــــم قـــــــــائـــــــــمـــــــــة بـــــــــرامـــــــــج 
لنيل  ــمــرشــحــة  ومــســلــســالت OSN ال
ــالً مــن  ــ ــام كـ ــعــ ــ ــذا ال ــ ــي هـ ــمـ ــز إيـ ــ ــوائ جــ
مـــســـلـــســـل The Mandalorian مـــــــــــن 
 15 والذي حصد   ،Star Wars سلسلة
على  حاليًا  وُيعرض  للجائزة  ترشيحًا 
تــطــبــيــق OSN لــلــمــشــاهــدة أونـــاليـــن. 
ــال مــســلــســل الـــخـــيـــال  ــ ــ ــن ن ــيـ فــــي حـ
ــيــــر Westworld مــــن  ــهــ ــــشــ ــعــلــمــي ال ال
إنـــــتـــــاج HBO أحـــــد عـــشـــر تــرشــيــحــا 
الحواري  البرنامج  نال  بينما  للجائزة، 
الساخر Last Week Tonight تسعة 
تــرشــيــحــات لـــلـــجـــائـــزة، والــمــســلــســل 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــدي Insecure ثـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الـ

ــرض الــشــبــكــة  ــعـ ــيـــحـــات. كـــمـــا تـ تـــرشـ
 What لمشتركيها المسلسل الكوميدي
We Do in the Shadows الــمــرشــح 

للفوز بتسع جوائز. 
ــتــم عـــرض الــمــســلــســل الــكــومــيــدي  وي
للممثل   ،Ramy ــي ــكـ ــريـ -األمـ الــعــربــي 
الفائز  يوسف،  رامي  العالمي  المصري 
بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل 
ترشيحات  ثالثة  أحــرز  والــذي  ممثل، 
للفوز بجائزة إيمي عن مسلسله، والذي 
المسلسل.  لنجاح  إضافيا  دليال  ُيــعــّد 
Kill- المفضل الــدرامــي  المسلسل   أمــا 

ing Eve فقد حصد ثمانية ترشيحات 
بالجائزة، وُيعرض حصريا على  للفوز 

ــة OSN. كــمــا تـــعـــرض الــشــبــكــة  ــكـ ــبـ شـ
 The Daily Show البرنامج الكوميدي
للفوز  with Trevor Noah الــمــرشــح 

بست جوائز.
ــا  ــ ــضــ ــ ــ وتـــــــــــعـــــــــــرض الــــــشــــــبــــــكــــــة أي
ــذي تــصــدر  ــل Watchmen الـ ــسـ ــلـ ــسـ مـ
لهذا  إيــمــي  جــوائــز  ترشيحات  الئــحــة 
26 ترشيحا.  العام، حيث حصل على 
وحــقــق مــســلــســل Succession ثــانــي 
أعلى عدد من الترشيحات، حيث نال 
18 ترشيحا. وسيتم تقديم المسلسل، 
وهـــو مــن إنــتــاج شبكة إتـــش بــي أو، 
الشرق  منطقة  لــمــشــاهــدي OSN فــي 

األوسط في األسابيع المقبلة.

حمد الكوهجي: أسعى لدخول موسوعة جينيس بجمع 500 توقيع ونماذج
ــارة ــزي ــل ــوح لــلــجــمــهــور ل ــت ــف ــجــهــود ذاتـــيـــة وم ــاع.. ب ــ ــرف ــ ــع الـــنـــادرة فـــي ال ــط ــق مــتــحــف الـــروائـــع وال

”الولــع بالشــي يصلــك إلى حلمــك“.. هذا ما أكده لنا الشــاب البحريني الطموح 
mas�  حمد الكوهجي الذي يقدم متحفه الرائع في الرفاع بجهود ذاتية باس م

terpiece museum أو متحف الروائع والقطع النادرة، فمنذ نعومة أظافره 
كان حمــد يهــوى تجميع تحفه وجمع تواقيع المشــاهير حول العال م من نجوم 
الفن والرياضة وغيرها، ويهوى قطع الليجو التي بحسب رأيه تنمي العقول.

أمضــى حمــد ســنوات فــي جمــع تواقيــع النــاس المشــهورين أمثــال: مايــكل 
جاكســون، ومارلين براندو، ومحمد علي كالي، وتتضمن توقيع أشــخاص من 
مختلف القطاعات باإلضافة إلى المجســمات التي يصنعها بنفســه أو يجمعها 
من كل حدب وصوب. مسافات البالد زارت متحفه الجميل والمفتوح للعامة، 

وكان معه هذا الحوار السريع:

حدثنا أوال عن متحف الروائع النادرة؟ «

الــمــتــحــف هــــذا حــلــم مـــن أحـــالمـــي الــتــي 
بتقديم  أحلم  كنت  الصغر  فمنذ  تحققت، 
في  أقتنيها  كــنــت  الــتــي  لــأشــيــاء  مــكــان 
سفراتي من تواقيع ومجسمات بمختلف 
بسيطة  بصورة  أقدمها  واليوم  األحجام، 
فـــي متحفي  هــنــا  ــمــشــاهــدة  ــل ل لــلــجــمــيــع 
المتواضع الذي يضم عدة أقسام من أشهر 
نعشقها  عالمية  ألسماء  الكبيرة  التواقيع 

المهمة،  والشخصيات  المشاهير  عالم  من 
حيث إن لكل شخص توقيع فريد خاص 
وهذا  مهنته،  أو  شخصيته  على  يــدل  به 

يشملهم بالطبع.
الدراسة،  الطيران في  تخصصت هندسة 
الــنــادرة من  لأشياء  هــاويــا  دائــمــا  وكنت 
مجسمات التي بدأت بصنعها أوال بنفسي 
بالعمل  ــعــي  ول بــســبــب  األســـمـــاء؛  ألشــهــر 
وغــيــرهــا،   والتشكيل  كــالــنــجــارة  الــيــدوي 

القطع  هــذه  أحببت  نفسه  الــوقــت  وفــي 
مـــن حفظ  أوال  ــدأت  ــ بـ بــالــطــبــع  ــادرة  ــ ــن ــ ال
البيت  فــي  الــمــتــوافــرة  القديمة  األشــيــاء 
ومـــع األهــــل، بــاإلضــافــة إلـــى مــعــرفــة من 
دائما ألماكنها،  بولعي، فيرشدوني  حولي 
المميزة هي  األشياء  أغلب  أن  والحقيقة 
ما جمعتها أثناء سفراتي، فأنا ابحث عنها 

منذ ٣٠ سنة.
ما المميز في متحفك؟ «

هــوايــة  الشعبية  ــنـــادرة  الـ األشـــيـــاء  جــمــع 
عندي  الفكرة  لكن  البحرين،  في  منتشرة 
ــعــدد الــكــبــيــر مــن الــتــواقــيــع  هــي وجــــود ال
هي  والتي  للمشاهير  األصلية  الشخصية 
غير مطبوعة، فعند سفري للخارج وجدت 
العديد من متاحف تواقيع المشاهير، ومن 
متحف  تقديم  في  الفكرة  جاءتني  هناك 
اقوم  وأنــا  خصوصا  البحرين،  في  مماثل 
فكرة  وتقديم  طويلة،  فترة  منذ  بجمعها 
األساطير  أحــب  وألنــي  متطورة  جــديــدة 
التوقيع  إلى جتنب  الجهات،  من مختلف 
ــاذج كــالــتــمــاثــيــل  ــمـ ــهــم نـ أعـــمـــل بــنــفــســي ل
وهنا  تخصهم  الــتــي  األشــيــاء  تقديم  مــع 
تقديم  في  التقليد  عن  وابتعد  التجديد، 
ــمــة مـــن زمــن  ــقــدي ــاء الــشــعــبــيــة ال ــ ــي األشــ

الطيبين مثال.
ما عدد التواقيع التي يستطيع الزائر أن  «

يشاهدها اليوم في متحفك؟

توقيع،   500 من  أكثر  إلــى  اليوم  وصلت 
أو  رياضيين  أو  ممثلين  أو  فنانين  سواء 

طريق  عــن  جمعها  ويتم  الطيارين  عالم 
الفعاليات من دول مختلفة، وهذا ما يميز 
وألعاب  المجسمات  جانب  إلــى  المتحف 
للشخصيات  تفاصيل  تقدم  التي  الليجو 
بأحجام صغيرة. أما عن تسمية المتحف 
بمتحف الروائع والقطع النادرة بسبب أن 
masterpiece خاصة جدا تقدم ما  كلمة 
أعــرضــه للناس إلــى حـــدودو اإلبــهــار مثل 
األهرامات وتمثال الحرية، وأن أصل إلى 
أرقام أعلى من ناحية عدد التواقيع لكي 

أصل لجينيس.
مثل  اقــســام  عـــدة  إلـــى  ينقسم  المتحف 
تقديم  ومع  أعمالهم،  مع  األساطير  قسم 
زوايــة لكل فيلم ونجومه أو مسلسل مع 

اإلصدارات التابعة مثل اإللعاب والكتب.
ما أغلى توقيع عندك في المجموعة؟ «

حــالــيــا أغــلــى تــوقــيــع عــنــدي هـــو تــوقــيــع 
مايكل  والنجم  علي كالي  المالكم محمد 

ــرن بــرانــدو ”الـــعـــراب“، ٣  جــاكــســون ومــارل
وهي  األصلية،  تواقيعهم  أملك  أساطير 
المالية والفنية  النواحي،  أغلى من جميع 

أصــلــيــة وهــــذا بــالــطــبــع مـــوضـــوع مهم 
يجب  بــأنــه  هــو  ــفــرق  وال للمصداقية، 
من  تسجيله  التوقيع  يملك  من  على 

منصة موثوقة، خصوصا وأن تزوير 
توقيعات المشاهير تكثر بين التجار 
والكتشافها البد من الحصول على 

عــبــارة عن  COA، وهـــي  شــهــادة 
ــن صـــاحـــب الــتــوقــيــع  ــادة مـ ــهـ شـ
التوقيع  هــذا  مصداقية  وتعني 

والمكان الذي تم التوقيع فيه، 
أي  الــحــذر قبل شــراء  ويجب 

توقيع، ومن أجمل االشياء 
شخصيا  حــصــولــك  هـــي 

على النجم نفسه.
ما عالقتك مع قطع  «

الليجو المنتشرة في 
المتحف؟

شـــخـــصـــيـــا أحـــب 
القطع،  هذه 

فهي كما قلت لك تنمي العقول جدا، فبها 
تــركــب وتــصــل إلـــى هــدفــك، وهـــذا يعلم 
النتيجة،  إلــى  للوصول  والصبر  المثابرة 
فمنذ صغري وأنا مولع بها، وشخصيا 
دراســتــي  فــي  منها  كثيرا  اســتــفــدت 
الـــطـــيـــران وحــيــاتــي عــمــومــا، لــهــذا 

خصصت زوايا لها في متحفي.
وأين البحرين في متحفك؟ «

ــؤال جـــيـــد، خــصــصــت قسما  ــ سـ
سأقدم  البحرين  ــى  إل جــديــدا 
فــيــهــا أســاطــيــر الــمــمــلــكــة في 
الفن والثقافة والحياة العامة، 
رائــدة  والــبــحــريــن  خصوصا 
فــي الــعــديــد مــن الــمــجــاالت، 
وســـأقـــدم فــيــه اســمــاء 
بــحــريــنــيــة مــبــدعــه من 
نــمــاذج وتــواقــيــع، وفي 
سأقدم  القادمة  المرحلة 
تــواقــيــع أكـــثـــر لــلــحــضــور 
ودخــــولــــي مــوســوعــة 
جينيس باسم 

البحرين.

طارق البحار-كاميرا: رسول الحجيري

انسحب النجم سايمون كاول من لجنة تحكيم برنامج المواهب  «
الشهير America’s Got Talent؛ بسبب تعرضه لحادث أليم أدى إلى 
كسر في ظهره. وستنضم نجمة البوب كيلي كالركسون إلى أعضاء 
اللجنة، التي تتألف من صوفيا فيرغارا وهايدي كلوم وهاوي ماندل.
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كورونا... أكثر من 800 ألف وفاة في العالم
أودى فيــروس كورونــا المســتجّد بحيــاة أكثــر مــن 800 ألــف 
شــخص فــي العالــم منــذ اكتشــافه في الصيــن، في ديســمبر، 
وفــق تعــداد أعّدتــه وكالة فرانس برس اســتنادا إلــى مصادر 

رسمية أمس السبت.
وفــي المجمل، ُســّجلت 800,004 وفيات في العالم من أصل 

23,003,079 إصابة معلنة.
وتعتبــر منطقتــي أميــركا الالتينيــة والكاريبــي األكثــر تضررا 
أكثــر  وُســجلت  وفــاة.   254,897 بتســجيلها  بالفيــروس، 
مــن نصــف الوفيــات جــراء المــرض فــي العالــم فــي 4 دول 
 )113,358( والبرازيــل   )175,416( المتحــدة  الواليــات  هــي 

والمكسيك )59,610( والهند )55,794(.
مــن  مزيــد  إصابــة  المســتجد  كورونــا  فيــروس  ويواصــل 
األشــخاص في العالم، وســط غياب لدواء ناجع، فيما أعلنت 
روســيا، حديثا، تســجيل أول لقاح ضد العدوى، لكن اإلعالن 

قوبل بتشكيك واسع من دول وهيئات علمية غربية.
وتعــرض اللقــاح الروســي لالنتقــاد؛ ألنــه لــم يجتــز المراحــل 
الثــالث للتجــارب الســريرية، واكتفــى بعينــة محــدودة مــن 
المتطوعيــن، وهــو أمــٌر غيــر كاف فــي مجــال اللقاحــات؛ ألن 
هــذه األخيرة تســتوجب حذرا كبيرا، ألن مئــات الماليين من 
البشــر ســيأخذون جرعــة منهــا. وفــي يــوم الجمعــة، أعربــت 

منظمــة الصحــة العالميــة عــن أملها فــي أن يتمكــن العالم من 
احتــواء الوبــاء فــي غضــون عاميــن”. وقــال مديــر منظمــة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســوس للصحافيين 
فــي جنيــف “نأمــل أن ننتهــي من هــذه الجائحة قبــل أقل من 
عاميــن”، مشــدًدا على إمكان الســيطرة على فيــروس كورونا 
المســتجد، بمــدة أســرع مقارنــة بجائحة اإلنفلونزا اإلســبانية 
1918 المميتــة. وأضــاف أنــه عبــر “االســتفادة مــن األدوات 
المتاحــة إلــى أقصــى حــد، واألمــل أن نحصــل علــى أدوات 
إضافية مثل اللقاحات، أعتقد أن باستطاعتنا إنهاء الجائحة 

في وقت أقل مما استغرقته إنفلونزا العام 1918”.

مصــاب  عراقــي  شــاب  أقــدم 
بفيــروس كورونــا، يبلــغ مــن العمر 
حرقــا  االنتحــار  علــى  عامــا،   40
داخــل منزله في محافظة كربالء 
لـــ  العراقيــة. وقــال مصــدر أمنــي 
“السومرية نيوز”، إن “شخصًا ولد 
العــام 1980 أقــدم علــى االنتحــار 
حرقــًا بمــادة البنزين داخل مخزن 
تابع لدار أهل زوجته الذي يســكن 
فيــه، ضمــن منطقــة الفريحــة في 
كربــالء، لتدهــور حالتــه النفســية 

كونه مصابًا بفيروس كورونا”.
وســجلت وزارة الصحة العراقية، 
إصابــة   3965 الســبت،  أمــس 
“كوفيــد19-”  بوبــاء  جديــدة 
معــدل  عــن  طفيــف  بانخفــاض 
الجمعــة واإلجمالــي يتجــاوز 201 
ألــف وتســجيل 70 وفــاة جديــدة 

ترفع اإلجمالي إلى 6353.

شاب ينهي حياته 
حرقا بعد إصابته 

بكورونا
قتــل شــخص بســبب خــالف علــى الــدور 
للحصول علــى الخبز في مدينة الالذقية 
الســورية، حســبما أكــد مصــدر طبــي فــي 
تلك المدينة الساحلية.  وذكر المصدر أن 
المتوفــى )ب، ج( تم إســعافه إلى مشــفى 
تشــرين الجامعــي وأجريــت لــه عملية إال 
أنــه توفــي متأثــرا بالطعنــة التــي تلقاهــا 
“ســماعة  صفحــة  وكانــت  الصــدر.  فــي 
أخبــار  بمتابعــة  المتخصصــة  حكيــم” 

الطبيــب  عــن  نقلــت  واألطبــاء،  الصحــة 
جعفــر إســماعيل مــن المشــفى أن الطعنة 
كانــت نافــذة فــي القلــب. وقال إن ســبب 
المشاجرة هو خالف على الدور للحصول 
علــى الخبــز، انتهت بطعنــة بالصدر نافذة 
للقلب. وتشــهد البالد منذ سنوات طويلة 
زحامــا شــديدا أمــام األفران حتــى بعدما 
تــم تنظيــم توزيــع الخبــز بكميــات مقننــة 

ووفق “البطاقة الذكية”.

قضت محكمة أميركية بالحبس شــهرين 
علــى نجمــة المسلســل التلفزيونــي )فول 
هــاوس( الممثلة لــوري لوغلين وبالحبس 
األزيــاء  مصمــم  لزوجهــا  أشــهر  خمســة 
فــي  لمشــاركتهما  جيانولــي  موســيمو 
فضيحــة واســعة النطاق تتعلــق بالقبول 
فــي جامعــات أميركيــة. واختنــق صوت 
لوغليــن )56 عامــا( وهــي تعتــذر لقاضــي 
المحكمــة الجزئيــة ناتانيــل جورتون في 

بوسطن عن “القرار المريع” الذي اتخذته 
بــأن تحــاول مســاعدة ابنتيهــا للحصــول 
على “ميزة غير مســتحقة” في مسابقات 
القبــول بالجامعــات. وصــدر الحكــم على 
لوغليــن وزوجهــا بعد إقرارهمــا في مايو 
بالذنــب فــي مخطــط احتيالي اســتهدفا 
منــه ضمان مكانيــن البنتيهما في جامعة 
كاليفورنيــا الشــمالية باعتبارهما بطلتين 

رياضيتين دون أن تكونا كذلك.

سوريا.. قتيل في خالف للحصول على الخبز

سجن ممثلة أميركية إلدانتها بالغش في التعليم

متسابقات يلتقطن صور “سيلفي” خلف الكواليس 
خالل الجولة التمهيدية إلطالق النسخة العاشرة 

لمسابقة ملكة جمال الصم في تايلند )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بعــد أكثــر مــن عاميــن من القبــض عليه، 
كاليفورنيــا  بواليــة  محكمــة  أصــدرت 
األميركيــة، حكما بالســجن مــدى الحياة 
على شــرطي سابق بالوالية عاش حياة 
مزدوجــة اشــتهر خاللهــا بوصــف “قاتــل 
الوالية الذهبي”. وصدر الحكم بالسجن 
مــدى الحيــاة دون إمــكان العفــو عن أي 
جــزء من العقوبــة على جوزيف جيمس 
دي أنجيلــو، البالــغ مــن العمــر 74 عامــا، 
فــي قاعة محكمة في ســكرامنتو بعد 4 
أيــام من الجلســات العلنية المثيرة التي 
شــهدت مواجهات مفعمة بالمشاعر بين 

المتهم والضحايا أو أفراد أسرهم.
سلســلة  ارتكــب  أنجيلــو  دي  وكان 
فــي  واالغتصــاب  القتــل  جرائــم  مــن 
القــرن  مــن  والثمانينــات  الســبعينات 
العشــرين، تــم الكشــف عنها باالســتعانة 

بمواقع األنساب على اإلنترنت.
وفي يونيو الماضي، اعترف دي أنجيلو 
تهمــة  و13  قتــل  جريمــة   13 بارتــكاب 

مرتبطة باغتصاب.

علمــاء  أجراهــا  دراســة  أظهــرت 
أســتراليون أن شرب كمية من القهوة 
يوميــا مــن شــأنه أن ينقــذ مئات آالف 
بســرطان  اإلصابــة  مــن  األشــخاص 

الكبد المميت. 
وقال العلماء األستراليون في دراسة 
نشــرها موقــع “ميديــكال إكســبرس”، 
إن شــرب كوبيــن أو ثالثــة أكواب من 
القهوة يوميا يقلل من فرص اإلصابة 
وخطــر   ،%  38 بنســبة  بالســرطان 

الوفاة منه بنسبة 46 %.
وأشــار العلمــاء إلــى أن شــرب أربعــة 
أكــواب مــن القهوة أو أكثــر يوميا، قد 
يرفع هذه األرقام إلى 41 % و71 %.
المشــرفين  أن  علــى  العلمــاء  وشــدد 
أن  يجــب  الصحيــة  الرعايــة  علــى 
يشــجعوا الســكان على إضافة القهوة 
إلــى نظامهم الغذائــي اليومي لحماية 

أنفسهم من هذا المرض القاتل.

السجن مدى الحياة 
لسفاح كاليفورنيا

كوبان من القهوة 
يوميا يحميان من 

السرطان المميت
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي، 
بعــالج شــاب يعانــي مــن ســمنة مفرطــة، إذ 
يبلــغ وزنــه أكثــر مــن ربع طــن وفقــد القدرة 

على الحركة.
إن  زايــد،  هالــة  الصحــة  وزيــرة  وقالــت 
الرئيس وجه بســرعة عالج الشــاب محمود 
ســمير الــذي يبلــغ مــن العمــر ٣٥ عاًمــا، مــن 
مدينــة المحلــة الكبــرى بمحافظــة الغربيــة، 
بعــد مناشــدته للتدخــل بعالجــه، إذ يعانــي 
الجلطــات  وبعــض  المفرطــة،  الســمنة  مــن 

بالســاقين وأطــراف جســده وعــدم قدرتــه 
على الحركة بسبب وزنه الزائد، مضيفه أن 

وزنه يبلغ ٢٥٧ كيلوغراًما.
كمــا أشــارت إلــى أنــه تــم التواصل مــع أحد 
كبــار أســاتذة جراحــات الســمنة فــي مصــر 
إلجراء جراحة عاجلة له على نفقة الدولة، 
مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال 
وإســعاف  المســعفين  مــن  كامــل  فريــق 
مجهــزة، لنقل الحالة إلى المستشــفى، لبدء 

تلقي العالج الالزم على نفقة الدولة.

الرئيس المصري يأمر بعالج شاب وزنه ربع طن

تبرعت المغنية األميركية تيلور سويفت بأكثر من 23 ألف جنيه إسترليني 
)30 ألف دوالر( لطالبة برتغالية تعيش في بريطانيا بعد أن اكتشفت 

صفحة على اإلنترنت تسعى للحصول على تبرعات لمساعدتها في تمويل 
الحصول على درجة جامعية في الرياضيات.  وقالت الفنانة الحائزة على 

جائزة جرامي إن قصة فيتوريا ماريو ألهمتها خاصة جهودها وتفانيها في 
سعيها لجمع 40 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف اإلقامة والمعيشة 

أثناء دراستها للرياضيات في جامعة وارويك. وكان رواد مواقع التواصل قد نشروا حالة الشاب وطالبوا الحكومة بالتدخل لعالجه حفاًظا على 
حياته ومراعاه لظروفه الصحية والمادية.

مدينــة  فــي  شــهير  فنــان  ســجل 
براهوفــا  مقاطعــة  فــي  بلويســتي 
الرومانيــة، لحظــات حياتــه األخيرة 
اصطــدام  حــادث  فــي  وفاتــه  قبــل 
كان  وذلــك عندمــا  بقطــار،  ســيارته 
يجــري بثــا مباشــرا عبــر أحــد مواقع 

التواصل االجتماعي. 
“ديلــي  صحيفــة  موقــع  وبحســب 
ميــل” البريطانيــة، صور أحــد نجوم 
الموســيقى الصاعديــن فــي رومانيا 
تافي بوســتيو )29 عاما( نفســه وهو 
يســتمع إلــى الموســيقى بينمــا كانت 

تقود زوجته )24 عاما( السيارة.
وكان المغنــي يســتمتع بأجــواء مــن 
المرح والرقص، وينظر ويبتسم إلى 
زوجتــه التــي شــوهدت تنظــر أثنــاء 

عبــور المزلقان بحثا عن أي قطارات 
قادمــة، لكنهــا لــم تلتفــت جيــدا إلــى 
القطار الذي دهســهما، حســبما أظهر 

الفيديو الذي نشره الموقع.
اللحظــات األخيــرة  الفيديــو  ووثــق 
مــن حيــاة المغنــي وهــو يصــرخ في 
الــذي  الخطــر  أدرك  عندمــا  رعــب 

يواجهه.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الزوجة 
فــي  المركــزة  العنايــة  فــي  تــزال  ال 

مستشفى بمقاطعة براهوفا.
كمــا ذكــرت أنه قبل شــهر من وفاته، 
نشر المغني تافي رسالة في حسابه 
الخــاص عبــر موقع “فيســبوك” كتب 
القطــار  ســيأخذك  مــا  “يومــا  فيهــا: 

الخاطئ إلى المحطة الصحيحة”.

فنان يوثق لحظاته األخيرة قبل أن يدهسه القطار

أثــار المصارع الروســي وبطــل العالم 
فــي المصارعــة الرومانيــة، زاوربيــك 
ســيداكوف، دهشــة جميــع الحضــور 
فــي حفــل زفافــه، بعدمــا قــام بطــرد 

عروسه.
وقالــت قنــاة “إن تــي فــي” الروســية، 
إن الرياضــي وبعــض الضيــوف تلقوا 
خــالل الحفل رســائل هاتفية رافقتها 
مقاطــع فيديــو أظهــرت عروســه في 

وضع غير الئق.
وادعــى صاحــب الرســالة، بحســب القنــاة، أن العــروس كانــت تعمــل ســابقا 
فــي مكاتــب تقــدم خدمات مرافقة لألثرياء. وأمســك المصارع عروســه من 

شعرها، وطردها من حفل العرس.
وأوضحت القناة أن عشيقا سابقا للعروس دبر تلك الفضيحة لالنتقام منها.

مصارع شهير يطرد عروسه من حفل الزفاف

نقل أحد ضحايا كورونا في بيرو
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