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سوزا يعتمد 26 العبا... والهداف خارج القائمةمجلس إدارة جديد في “باس”
هنأ وزير المواصالت واالتصاالت  «

رئيس مجلس إدارة مجموعة 
طيران الخليج القابضة كمال أحمد، 
شركة خدمات مطار البحرين )باس( 

بتعيين أعضاء مجلس إدارة جديد 
في اجتماع الجمعية العمومية الـ 

45 الذي انعقد مساء األربعاء.

أعلن مدرب منتخبنا األول لكرة  «
القدم البرتغالي سوزا عن القائمة 

النهائية للتصفيات المزدوجة 
المؤهلة إلى كأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023. وغاب عن القائمة 
التي ستخضع لمعسكر داخلي في 

اليومين المقبلين، هداف الدوري البحريني مهدي عبدالجبار.

آخر تحديث - 9:00 مساًء
29 مايو 2021

(الجرعة األولى)

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

“اإلسكان”: 1400 منتفع من منذ مطلع العام واإلجمالي 8 آالف مستفيد

حجم النشاط االقتصادي من “مزايا”

المنامة - وزارة اإلسكان

صـــرح باســـم الحمـــر وزيـــر اإلســـكان بـــأن عدد 
المســـتفيدين مـــن برنامـــج “مزايـــا” منـــذ مطلع 
العـــام الجـــاري قد بلـــغ 1400 مســـتفيد، ليصل 
إجمالـــي عـــدد المســـتفيدين حتـــى اآلن نحو 8 
آالف مســـتفيد. وقال الوزير إن متوسط قيمة 
الوحـــدات الســـكنية التي تم شـــراؤها من قبل 
المســـتفيدين قـــد بلـــغ نحـــو 109 آالف دينـــار، 
وإن النســـبة األكبـــر مـــن الوحـــدات التـــي قـــام 
المســـتفيدون بشـــرائها تركزت فـــي المحافظة 
الشمالية بنسبة 47 %، تليها محافظة المحرق 
بنســـبة 39 %، ثم محافظة العاصمة بنســـبة 9 

% والجنوبية بنسبة 4 %. 
وتطـــرق الحمر إلى اإلحصاءات الخاصة باألثر 
االقتصادي، حيث أشـــار إلـــى أن إجمالي حجم 
اإلنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات 
ذات العالقة، كالقطاعـــات العقارية والتمويلية 
وقطاعات المقاوالت واالستشـــارات الهندسية 
والتجزئـــة قد بلغ 880 مليون دينـــار، بما يؤكد 
فائـــدة هذا البرنامج في رفد االقتصاد الوطني 

بالمملكة.

تقـــدم كل مـــن النـــواب عمار قمبـــر، محمد العباســـي، حمـــد الكوهجـــي، إبراهيم 
النفيعـــي، ممـــدوح الصالـــح أخيرًا اقتراح برغبة بشـــأن صرف عـــالوة بدل خطر 

لموظفي الجوازات والجمارك في مطار البحرين الدولي.
وفســـرت المذكـــرة اإليضاحيـــة موضـــوع االقتـــراح بأنـــه يأتـــي لكـــون موظفي 
الجـــوازات الجـــوازات والجمارك في مطـــار البحرين الدولي معرضين وبشـــكل 
كبيـــر لخطر اإلصابة بفيروس كورونا، بســـبب طبيعة عملهم، التي تحتم عليهم 
التواصـــل يوميا ومباشـــرة مع اآلالف المســـافرين القادمين عبـــر مطار البحرين 
الدولي، قبيل خضوعهم لفحص كورونا، مما يجعلهم عرضة لإلصابة بالفيروس.

صرف عالوة بدل خطر لموظفي 
الجوازات والجمارك بالمطار

كشـــف وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة عن اســـتخدام 
طيـــار  دون  مـــن  للطائـــرات  الـــوزارة 
)الدرونز( في إجراءات الســـياج األمني 
اإللكترونـــي لحمايـــة الميـــاه اإلقليميـــة 
ويتم من خاللها رصد جميع التحركات 
وحماية مرتادي البحر في الوقت ذاته.
اإلمكانـــات  لديهـــا  الـــوزارة  أن  وأعلـــن 
التـــي تؤهلهـــا إلدارة الحـــدث من خالل 
إلدارة  متكاملـــة  إلكترونيـــة  منظومـــة 
حركـــة الدوريـــات األمنيـــة، مـــن خـــالل 
الذكيـــة  الكاميـــرات  مـــن  منظومـــة 
واألمنيـــة والمرورية المنتشـــرة في كل 
أنحاء المملكة مما يجعل الوزارة أقرب 
وأســـرع اســـتجابة للحـــدث، والـــوزارة 
تمتلـــك القدرة علـــى توجيه اإلســـعاف 

والمرور واإلطفاء في ذات الوقت.
وأكـــد أن الـــوزارة عملـــت علـــى وضـــع 

وتهيئـــة البنية التحتية لالســـتفادة من 
التكنولوجيـــا والعمـــل علـــى اســـتخدام 
الذكاء االصطناعي في المجال األمني 
من خالل البنية التحتية التي وضعتها 
خالل السنوات الماضية مما جعلها في 
مصاف الـــوزارات المتقدمـــة الكترونًيا 

في المملكة”.
وأفـــاد في مرئياته علـــى مقترح برغبة 
بشـــأن تفعيـــل الـــذكاء االصطناعي في 
النائـــب  مـــن  المقـــدم  األمنـــي  المجـــال 
إبراهيـــم النفيعـــي والنائـــب معصومـــة 
تســـتخدم  الـــوزارة  أن  عبدالرحيـــم 
يحتـــوي  الـــذي  ترافيـــك(  )آي  تطبيـــق 
علـــى العديـــد مـــن الخدمـــات المرورية 
أبرزها سجل المرور للمخالفات وتاريخ 
وتاريـــخ  القيـــادة  تســـجيل  رخصـــة 
تسجيل األرقام المحفوظة وغيرها من 

الخدمات.

استخدام “الدرونز” لحماية المياه اإلقليمية
وزيــر الداخليــة: منظومــة “كاميــرات” أمنيــة تؤهــل إلدارة حركــة الدوريات

وزير الداخلية: االستفادة من التكنولوجيا والعمل على استخدام الذكاء االصطناعي )أرشيفية(
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مليون دينار
880
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علوي الموسوي

توقع وزير شـــؤون مجلســـي الشورى 
والنـــواب غانـــم البوعينيـــن أن تنتهي 
لجنـــة الخدمات البرلمانيـــة في الدور 
المقبل من الفصل التشـــريعي الحالي 
مـــن دراســـة وتقديـــم تقرير مشـــروع 
قانـــون التعديـــل علـــى بعـــض أحكام 

قانون التقاعد.
اإلعالمـــي  اإليجـــاز  فـــي  وأشـــار 
الحكومي الذي نّظمـــه مركز االتصال 
الوطنـــي بالتعـــاون مع وزارة شـــؤون 

مجلســـي الشـــورى والنـــّواب إلـــى أن 
لجنة إعادة توجيـــه الدعم الحكومي 
قطعت شوطا كبيرا وتم االتفاق على 
توجيـــه  إلعـــادة  األساســـية  المبـــادئ 

الدعم.
ولفت إلى أن تشكيل اللجنة جاء بأمر 
مـــن جاللة الملك بهـــدف تحقيق مبدأ 
التوافـــق بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة 
والتشريعية في إعادة توجيه الدعم.

مناقشة تعديالت قانون التقاعد الدور المقبل

المـــالك  اتحـــاد  قضايـــا  عـــادت 
المـــرة  وهـــذه  الواجهـــة،  لتتصـــدر 
مـــن جزيرة أمواج التـــي تعتبر من 
أوائل مشروعات “المجمع العقاري 
المغلـــق” والذي يكـــون فيه القطاع 

الخـــاص أو المـــالك هـــم المعنيـــون 
أساســـية،  بصـــورة  بالخدمـــات 
حيـــث رفـــع مئـــات المالك شـــكاوى 
بخصـــوص فـــرض رســـوم عليهـــم 

التحاد المالك المركزي.

القضايا العقارية التحاد المالك تعود للواجهة

سيدعلي المحافظة

علي الفردان

ابراهيم النهام
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«األعلى للمرأة»... 
عقدان من اإلنجازات

تقديم توصيات ترجمت إلى أوامر ملكية 
سواء بإصدار أو تعديل القوانين أو باتخاذ 

تدابير وقرارات وزارية عبر السلطة التنفيذية.

وضع الخطة الوطنية 
لتنفيذ استراتيجية 

النهوض بالمرأة البحرينية.

عقد المؤتمر الوطني 
األول للمرأة البحرينية في 

نوفمبر.

اتخاذ الخطوات التنفيذية لمراجعة وتقييم 
الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية 

النهوض بالمرأة البحرينية 2007 - 2012.

وضع مشروع خطة 
وطنية للنهوض بالمرأة 

البحرينية.

تدشين اإلستراتيجية الوطنية 
للنهوض بالمرأة البحرينية 

واعتمادها قبل جاللة الملك.

20012007

إعادة إطالق الخطة الوطنية 
لنهوض المرأة البحرينية 
كخطة واضحة المعالم.

2013
االستمرارية في 

التنفيذ والتقييم 
والتطوير.

2021 20102011

2005 2004 - 2001

محمد الستراوي

حسين الغديري

@albiladnews

أثر تنفيذ الخطة الوطنية (2022-2013)

استقرار األسرة:
استمرارية تأمين االحتياجات االقتصادية واالجتماعية لألسرة 
وتعزيز سالمتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، 

وتمكين المرأة لالعتماد على ذاتها.

تكافؤ الفرص:
التنمية عبر إدماج احتياجات المرأة، ببناء القناعات الداعمة 

لترسيخ الممارسات في إطار من العدالة، وتوسيع الخيارات، 
وتعزيز القدرات في المجتمع، وبما يدعم حقوق المرأة.

التعلم مدى الحياة:
صناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني والجماعي 

والمجتمعي واإلنساني عبر جودة واستمرارية التعليم والتعلم 
ونقل الخبرات والمعرفة للمرأة في كل المراحل العمرية.

جودة الحياة:
االرتقاء بجوانب حياة المرأة في المجاالت الصحية، والنفسية، 
واالجتماعية، والبيئية بما ينعكس على األسرة والعيش بأمان 

وتعزيز أنماط أفضل الممارسات عبر توفر خيارات للمرأة.

بيت الخبرة:
بناء بيت االستشارات والمقارنات في مجال المرأة بإدارة 

المعرفة والعمل عبر الشركاء وبناء قصص نجاح 
مستدامة.

المحصلة:
 تحويل المجلس األعلى للمرأة إلى بيت 

خبرة دولي

المنامة - بنا

ــاص  ــخـ ــوث الـ ــعـ ــبـ ــمـ ــد الـ ــ ــ أك
ــؤون الــمــنــاخ الــرئــيــس  ــشـ لـ
األعلى  للمجلس  التنفيذي 
للبيئة محمد بن دينه دعم 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــطــلــب 
اإلمـــارات  دولـــة  استضافة 
الشقيقة  المتحدة  العربية 
للدورة 28 لمؤتمر األطراف 
في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ 
أبــوظــبــي  فـــي   ”COP 28“

العام 2023.
مملكة  ثقة  دينه  بــن  وأكــد 
البحرين الكبيرة باإلمكانات 
الـــمـــتـــقـــدمـــة والــــــقــــــدرات 
المتميزة التي تمتلكها دولة 
المتحدة  العربية  اإلمــارات 
الشقيقة الستضافة الدورة 
لمؤتمر  والعشرين  الثامنة 
األطراف في اتفاقية األمم 
الــمــتــحــدة اإلطـــاريـــة بشأن 
 ،COP 28 المناخي  التغير 
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا إنــجــاح 
فعاليات هذا المؤتمر المهم، 
المنشودة  وتحقيق أهدافه 
دفعة  يعطي  الــذي  بالشكل 
ــة لــلــجــهــود الـــدولـــيـــة  ــويـ قـ
ــمــنــاخــي،  ــتــغــيــر ال ــاه ال ــجـ تـ
ــا  ـ ــكـــل تـــحـــديًّ والـــــــــذي يـــشـ
كـــبـــيـــًرا لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
وشدد  جمعاء.  واإلنسانية 
لشؤون  الــخــاص  المبعوث 
ــم مملكة  عــلــى دعـ الــمــنــاخ 
البحرين الكامل لطلب دولة 
المتحدة  العربية  اإلمــارات 
هــذا  الســتــضــافــة  الشقيقة 
ــي الــكــبــيــر،  ــدولـ الــمــحــفــل الـ
ــمــمــلــكــة في  ومــســاهــمــة ال
ــه عــــلــــى جــمــيــع  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ إنـ
بأهمية  منّوها  المستويات، 
ــهـــود الــمــجــتــمــع  تــضــافــر جـ
ومــؤســســات  دواًل  الـــدولـــي 
بــالــمــنــاخ،  معنية  وهــيــئــات 
في  األداء  لتوحيد  وذلـــك 
ــع الــمــتــغــيــرات  ــتــعــامــل مـ ال
من  ونــتــاجــاتــهــا،  المناخية 
خــــال اســتــثــمــار الــجــهــود 

التي ُتبذل في هذا اإلطار.

البحرين تدعم 
طلب اإلمارات 

الستضافة 
“COP 28” في 

أبوظبي 2023

كشـــف وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة عن اســـتخدام الوزارة 
للطائـــرات مـــن دون طيـــار )الدرونـــز( فـــي 
اإللكترونـــي  األمنـــي  الســـياج  إجـــراءات 
لحمايـــة المياه اإلقليمية، ويتم من خالها 
رصـــد جميع التحـــركات وحمايـــة مرتادي 

البحر في الوقت ذاته.
وأعلـــن أن الـــوزارة لديها اإلمكانـــات التي 
تؤهلها إلدارة الحـــدث من خال منظومة 
إلكترونية متكاملة إلدارة حركة الدوريات 
األمنية، من خال منظومة من الكاميرات 
الذكية واألمنية والمرورية المنتشـــرة في 
كل أنحـــاء المملكـــة ممـــا يجعـــل الـــوزارة 
أقرب وأسرع اســـتجابة للحدث، والوزارة 
اإلســـعاف  توجيـــه  علـــى  القـــدرة  تمتلـــك 

والمرور واإلطفاء في ذات الوقت.
وأكـــد أن الوزارة عملت على وضع وتهيئة 
البنية التحتية لاستفادة من التكنولوجيا 
والعمل على استخدام الذكاء االصطناعي 
فـــي المجـــال األمنـــي مـــن خـــال البنيـــة 

التحتيـــة التـــي وضعتهـــا خال الســـنوات 
الماضيـــة، ما جعلها في مصـــاف الوزارات 

المتقدمة إلكترونًيا في المملكة. 
وأفـــاد فـــي مرئياتـــه علـــى مقتـــرح برغبة 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي  بشـــأن تفعيـــل 
المجال األمني المقدم من النائب إبراهيم 
النفيعـــي والنائـــب معصومـــة عبدالرحيـــم 
أن الوزارة تســـتخدم تطبيق “آي ترافيك” 
الـــذي يحتوي علـــى العديد مـــن الخدمات 
المرورية أبرزها ســـجل المرور للمخالفات 
وتاريخ رخصة تســـجيل القيـــادة وتاريخ 
تســـجيل األرقـــام المحفوظـــة وغيرها من 

الخدمات.
وقال “إن الوزارة قطعت شوًطا طويًا في 
مجـــال مواكبـــة التطور التقنـــي ومواجهة 
التحديـــات األمنيـــة وقد زامـــن ذلك تطور 
في اســـتراتيجيات الـــوزارة األمنية تمثل 
فـــي التركيـــز علـــى تطويـــر العمـــل األمني 
إلى جانب ترســـيخ مفهـــوم العمل بصورة 
مشـــتركة مـــن خـــال الربـــط اإللكترونـــي 

بيـــن جميـــع األجهزة األمنيـــة ذات العاقة 
وتوحيد صورة الموقـــف األمني والتركيز 
علـــى مبـــدأ ســـرعة االســـتجابة مـــن خال 
اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعي 

وتوظيفها في إدارة األحداث األمنية”.
ولفـــت إلـــى أن هنـــاك برنامجـــا آخـــر يعنى 
بالنظـــام الجنائـــي الذي يربـــط بين معظم 
إدارات الـــوزارة بشـــكل آلـــي ومتكامل، ما 
يســـاهم في تحســـين ســـرعة االســـتجابة 
لألحـــداث اليوميـــة وتحليـــل المعلومـــات 
المكانـــي  البعـــد  باســـتخدام  األمنيـــة 

)الخرائط(.
ونـــوه إلـــى أن الـــوزارة تســـتخدم كذلـــك 
بالجانـــب  يهتـــم  الـــذي  “تعافـــي”  برنامـــج 
الوقائـــي والعاجـــي إلـــى جانـــب المجـــال 
إلـــى  المخـــدرات،  مكافحـــة  فـــي  األمنـــي 
جانـــب المحاضـــرات وورش العمـــل التـــي 
تنظنها األكاديمية الملكية للشـــرطة حول 
المـــوارد  ونظـــام  االصطناعـــي،  الـــذكاء 
البشـــرية والرواتب الذي يتيح االســـتغناء 

عـــن النظـــام الورقـــي المتعلـــق باإلجازات 
السنوية والمرضية والحضور واالنصراف 
وجيمـــع الخدمات التي تحتاج إليها إدارة 

المالية والموارد البشرية.
وأفاد بأن الوزارة وفي ظل سعيها لتطوير 
الخدمـــات المقدمـــة للجمهـــور قد دشـــنت 
بوابـــة إلكترونيـــة يتـــم من خالهـــا تقديم 
الخدمات بكل سهولة ودقة وسرعة فائقة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن، باإلضافة إلى أنه 
بتاريخ 16 ســـبتمبر 2020 اتخذت الوزارة 
للـــذكاء  بإنشـــاء إدارة متخصصـــة  قـــراًرا 
االصطناعي واألمن الرقمي بمسمى إدارة 

الذكاء االصطناعي والنظم.
دعمهـــا  تؤكـــد  الـــوزارة  ان  إلـــى  ولفـــت 
االقتـــراح وعزمهـــا علـــى مواكبـــة  لفكـــرة 
التطـــور التكنولوجي واســـتخدام األنظمة 
والوسائل اإللكترونية الحديثة في تعزيز 
العمـــل األمنـــي، وتحديثـــه ليشـــمل األمـــن 

السيبراني واألمن الرقمي.
وفـــي  للمقتـــرح  تفصيلـــي  شـــرح  وفـــي 

ظـــل اإلجـــراءات التـــي قامـــت بهـــا وزارة 
الداخليـــة من خال تفعيـــل قانون المرور 
الـــذي حقـــق العديد من األهـــداف في هذا 
الجانـــب المهـــم، كل ذلـــك ســـاهم بزيـــادة 
مســـتوى الوعـــي والثقافة وتأكيـــد أهمية 
االلتـــزام بالقواعـــد وذلك لســـامة مرتادي 
إلـــى  باإلضافـــة  الطريـــق،  ومســـتخدمي 
اتخاذ االجـــراءات الرادعة ضد المخالفين 
للحد من انتشـــار المخالفات في الشـــوارع 

واألماكن العامة.
وبينـــت المذكـــرة التفســـيرية للمقترح أنه 
وفي ضـــوء التطـــور التكنولوجـــي الهائل، 
يمكن االســـتفادة مـــن اإلمكانـــات المتاحة 
فـــي المجال األمنـــي على وجـــه التحديد، 
بما يســـاعد على تحديد جميع المخالفات 
ورصدهـــا والتأكـــد منهـــا عبـــر اإلحداثيات 
التي باإلمكان مشـــاهدتها ونقل تفاصيلها 
بـــكل دقة من أجل التعـــرف على مجريات 
األمـــور الحاصلـــة والتي باإلمـــكان حفظها 
والرجـــوع إليها عند الحاجة باإلضافة إلى 

إمكان مشاهدتها وتقريبها بشكل دقيق.
إلـــى  التحـــول  يمكـــن  بأنـــه  وأفـــادت 
المـــدن الذكيـــة عبـــر اســـتخدام الوســـائل 
التكنولوجية الحديثة والتي تنقل المملكة 
لمصـــاف الدول المتقدمة في هذا المجال، 
القـــدرات  مـــن  االســـتفادة  باإلمـــكان  كمـــا 
جميـــع  وتعـــاون  المتاحـــة  واإلمكانـــات 
األطـــراف والجهـــات الحكوميـــة من أجل 
المســـاهمة فـــي إنجاح هـــذه الفكرة والتي 
ســـتعود بالعديـــد مـــن النتائـــج اإليجابيـــة 
علـــى المملكـــة، إلى جانب التطـــور األمني 
واالنتقـــال إلى مرحلة أوســـع وأشـــمل في 
رصد جميـــع التحركات الموجـــودة والتي 

تساهم في حفظ األمن واالستقرار.
وأشـــارت إلى إمكان االستفادة من تجربة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــن طريـــق 
النجـــاح الذي حققته بالتحـــول إلى المدن 
الريـــاض،  الذكيـــة ومنهـــا تجربـــة مدينـــة 
التي حققـــت تقدًما ملحوًظـــا وتقنًيا على 

مستوى العالم.
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“حماس” بين النشوة واالنتصار )2-1(
Û  التــي الضاريــة  العســكرية  المواجهــات  مثــل  فــي 

دارت مؤخــًرا بين إســرائيل والفصائل الفلســطينية 
المســلحة فــي غــزة، فإنــه ال يمكــن ألي طــرف فيهــا 
االدعــاء بعــدم تعرضــه وتكبده للخســائر، إســرائيل 
دون شــك خســرت كثيــًرا فــي تلــك المواجهــة، وال 
تســتطيع أن تدعــي االنتصــار الذي ال يتــم تحقيقه، 
عســكرًيا أو سياســًيا إال عندمــا يتم إنجــاز األهداف 
المحــددة أو المرســومة مســبًقا، وهــدف إســرائيل 
المعــروف والمعلــن تجــاه حماس هو القضــاء عليها 
وتدمير قوتها الصاروخية، وقد فشلت في تحقيق 
ذلــك، بل علــى العكس فإن حماس خرجت من هذه 
المنازلــة أقــوى سياســًيا ممــا كانــت عليــه مــن قبــل 
بعــد أن اســتطاعت أن تمــدد قاعدتهــا الجماهيريــة، 
ولــو مرحلًيــا، وأن تزيــد من مســاحتها علــى خارطة 
األجنــدة الوطنيــة الفلســطينية، وأن تكســب )علــى 
الفلســطينيين  مــن  أوســع  تعاطًفــا  فتــح(  حســاب 
المتذمريــن من إمكانية ضيــاع قضيتهم وحقوقهم 

المشروعة.
Û  إســرائيل ال تســتطيع أن تدعي النصر، وعندما قال

نتنياهــو بأنــه أعطــب القــدرات الصاروخيــة والحق 
خســائر فادحــة بحماس، فــإن المجتمع اإلســرائيلي 
بمختلــف فعالياتــه أخــذ يشــكك فــي ذلــك، وأخــذ 
يتساءل عن مستوى أداء قادته في إدارة المعارك. 
حمــاس مــن جانبها، بعد التوصــل إلى وقف إلطالق 
النــار أخذت تتفاخــر وتتباهى بصوت عال بتحقيق 
انتصــارات ســاحقة فــي تلــك المواجهــة، وبهزيمــة 
الجيــش اإلســرائيلي، وبقــرب نهاية إســرائيل، وكل 
اتهــم  توضيحــا،  أو  دليــال  طالــب  أو  تســاءل  مــن 
باالنهزاميــة وتثبيــط العزائــم والخيانــة والصهينــة، 
بعــد أن أصبــح مصطلــح “الصهاينة العــرب” من بين 
المفــردات الدارجــة في هذا الســياق؛ وهو مصطلح 
أو تهمــة مبتكــرة ظهــرت إلى الســطح مؤخًرا ضمن 
مصطلــح  جانــب  إلــى  العربــي،  العجــز  أبجديــات 

“المطبعين العرب”.
Û  المتكافئــة غيــر  العســكرية  المواجهــة  دامــت  لقــد 

بيــن الطرفيــن 11 يومــا، وتوقفــت بفضــل الجهــود 
التــي بذلتهــا جمهوريــة مصــر العربيــة )رائــدة دول 
مارســتها  التــي  الضغــوط  جانــب  إلــى  التطبيــع(، 
الواليــات المتحــدة علــى إســرائيل، وقد كنــا، واأللم 
يعصر قلوبنا، واألسى يحز في نفوسنا نرى الشعب 
الفلســطيني الشــقيق في غزَة وهو يتعرض لعدوان 
عســكري غاشــم بعد أن زج به مرة أخرى في جولة 
جديــدة مــن المواجهــات المســلحة غيــر المتكافئــة 
مــع إســرائيل؛ وكنــا نــرى كل صــاروخ ينطلــق مــن 
غــزة يقابلــه ســيل مــن الغــارات الجويــة والقذائــف 
والصواريــخ التــي تطلقها إســرائيل على غــزة، وقد 
اضطــر الفلســطينيون فــي غــزة إلــى دفــع فاتــورة 
عاليــة جديــدة ثمًنــا للمواجهــة البطوليــة األخيــرة؛ 
وموجعــة  مكلفــة  وماديــة  بشــرية  خســائر  وهــي 
أصبحــت اآلن معروفــة للجميــع وال حاجــة لســردها 
مــرة أخــرى فــي هذه الوقفــة منًعا لإلطالــة والتكرار 

وتجنًبا لوضع الملح فوق الجروح.
Û  إننــي انتمــي إلــى األغلبيــة العظمــى الصامتــة مــن

المالييــن مــن العرب الذيــن ال يقلون غيــرة وحرًصا 
علــى األمــة العربيــة وقضاياها العادلة وعلى رأســها 
القضية الفلسطينية؛ لقد قضينا أياما صعبة قاسية 
خــالل فتــرة القصــف المتبــادل؛ ألننــا لم نســتطع أن 
نــرى بارقــة أمــل فــي إمكانيــة تحقيــق الغزاوييــن 
وحدهم أي نصر محســوس في هذه المواجهة غير 
المتكافئــة، وحيــال تباهي حمــاس باالنتصار أصبح 
مــن األســهل واألحــوط لنــا اآلن، وليــس بالضــرورة 
المهلليــن  جحافــل  إلــى  ننضــم  أن  األفضــل،  مــن 
والمكبريــن والمحتفلين بهذا االنتصار، وربما أصبح 
مــن األكيــس، وليس من األفضل أيًضــا، أن ال يكون 
لنــا رأي يختلــف عــن رأي المنتشــين بالنصــر، فهــذا 
أمــر غيــر مقبــول عندهــم، وال أن نجادلهــم تحاشــًيا 

والتآمــر  والصهينــة  التخــاذل  التهامــات  وتفادًيــا 
وخيانة القضية وغيرها من التهم.

Û  أو ربمــا أصبــح من األيســر لنا أن نعود إلــى مواقعنا
القديمة بين صفوف المتمسكين والمنادين بحماس 
وبأعلــى أصواتهــم بحتمية تحقيــق الوحدة العربية 
“مــن المحيط الهــادر حتى الخليج الثائر”، وبحتمية 
استعادة كامل فلسطين “من النهر إلى البحر”. وهي 
صفــوف مــا تــزال تضــم عصبــة مــن خيــرة رجاالت 
األمــة العربيــة الذين يســتحقون، هــم وآراؤهم، كل 

التقدير واالحترام والثناء. 
Û  إننا نختلف عنهم ومعهم على قاعدة اختالف الرأي

ال يفسد للود قضية، وإننا من أشد المؤمنين بعدالة 
القضيــة الفلســطينية، وبفداحــة الظلــم واإلجحــاف 
وانتهــاك الحقــوق التــي تعــرض لهــا، ومــا يــزال هذا 
الشــعب األبــي منذ نكبــة 1948 أو حتــى قبلها، وهو 
إيمــان وقناعــة رضعناها في طفولتنــا، والزمتنا في 
مهودنــا، ورافقتنــا طــول عمرنــا، وســتأوى معنــا في 
لحودنــا، ولســنا على اســتعداد للمقايضــة والمزايدة 

والمتاجرة بها أو التالعب بعواطف ضحاياها.
Û  وال الملونــة،  بالشــعارات  نؤمــن  نعــد  لــم  إننــا  كمــا 

بالمكتســبات أو االنتصــارات الوهميــة، لقــد مللناهــا 
وشــبعنا وســئمنا منهــا، أصبحنا اآلن نؤمــن باألرقام 
والحقائــق التــي يســهل الحصــول عليهــا والتحقــق 
تفــرض  التــي  السياســية  بالواقعيــة  ونؤمــن  منهــا، 
نفسها، وبما يجري فوق أرض الواقع، إلى جانب أن 
الوعي والتجربة والنضج السياســي يتطلب منا أن 
نحكــم عقولنا ونســتنهض حســنا النقــدي عوضا عن 

استنفار عواطفنا وأحالمنا.
Û  فرحنــا صغــار  صبيــة  ونحــن   1956 العــام  ففــي 

فــي  وفرنســا،  بريطانيــا  ومعهــا  إســرائيل،  بهزيمــة 
الكبــرى  الشــقيقة  علــى  الثالثــي”  “العــدوان  حــرب 
مــا  شــأن  مــن  التقليــل  أو  التشــكيك  ودون  مصــر، 
حققــه أشــقاؤنا المصريــون مــن بطوالت ومــا بذلوه 

مــن تضحيــات فــي تلــك الواقعــة، أو التشــكيك في 
المكســب السياســي الذي جنــاه المغفور لــه الرئيس 
المنتصــر جمــال عبدالناصر شــخصيا، فقد اكتشــفنا 
الحًقــا أن إســرائيل تمكنــت فــي األيــام األولى لتلك 
الحــرب مــن اكتســاح قطاع غــزة وســيناء ووصلت 
علــى  أجبــرت  ثــم  الســويس،  قنــاة  ضفــاف  إلــى 
االنسحاب نتيجة للضغوط الدولية وبعد أن حققت 
مكاســب اســتراتيجية هائلــة، تاركــة ورائهــا “آثــاًرا” 
سلبية خطيرة استدعت الحاجة إلى إزالتها خوض 
حرب “األيام الســتة” في العام 1967. وعند نشــوب 
تلــك الحــرب كنــا فــي كامــل وعينــا وحســنا، وطرنا 
زهــًوا ورقصنــا فرًحــا عندما ســمعنا عــن انتصاراتنا، 
وعــن اقتحــام حــدود إســرائيل على ثــالث جبهات، 
وعــن ســرعة الزحــف إلــى تــل أبيــب، وعن تســاقط 
الطائرات اإلســرائيلية من الســماء بالعشــرات “مثل 
الذبــاب” كمــا بشــرنا أحمد ســعيد من إذاعــة “صوت 
دمــرت  إســرائيل  أن  أيــام  بعــد  لنكتشــف  العــرب”؛ 
%80 مــن عتادنــا الحربــي، واجتاحــت قطــاع غــزة 
وســيناء ووصلــت إلــى ضفــاف قناة الســويس هذه 
المــرة أيًضــا، واحتلتهمــا إلى جانــب احتالل القدس 
والضفة الغربية والجوالن الســورية؛ كل ذلك حدث 
في ســتة أيام فقط!! وبالمناســبة فإن حافظ األســد 
وزيــر الدفاع الســوري وقتهــا، المهــزوم الذي فقدت 
ســوريا الجــوالن علــى يديــه كوفــئ وتــوج الحًقــا 

رئيسا منتصًرا للجمهورية السورية.
Û  قبــل أن نختــم هــذا الجــزء من المقال نود أن نشــير

فقــط إلــى الخالصــة المشــهورة التي تقــول: “القوي 
إذا لــم ينتصــر فهــو مهــزوم، والضعيــف إذا لم يهزم 

فهو منتصر”.
Û .وللحديث بقية غًدا

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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حجم النشاط االقتصادي من “مزايا” منذ تدشينه
“اإلسكان”: 1400 منتفع من مزايا منذ مطلع العام واإلجمالي يرتفع إلى 8 آالف مستفيد

صرح باسم الحمر وزير اإلسكان بأن 
عدد المستفيدين من برنامج “مزايا” 
منـــذ مطلـــع العـــام الجـــاري قـــد بلـــغ 
1400 مســـتفيد، ليصل إجمالي عدد 
المســـتفيدين حتـــى اآلن نحو 8000 

مستفيد.
قيمـــة  متوســـط  إن  الوزيـــر  وقـــال 
الوحدات الســـكنية التي تم شراؤها 
مـــن قبـــل المســـتفيدين قد بلـــغ نحو 
109 آالف دينـــار، وإن النســـبة األكبر 
من الوحدات التي قام المستفيدون 
المحافظـــة  فـــي  تركـــزت  بشـــرائها 
تليهـــا   ،%  47 بنســـبة  الشـــمالية 
 ،%  39 بنســـبة  المحـــرق  محافظـــة 
ثـــم محافظـــة العاصمة بنســـبة 9 % 

والجنوبية بنسبة 4 %. 
اإلحصـــاءات  إلـــى  الحمـــر  وتطـــرق 
الخاصـــة باألثـــر االقتصـــادي، حيـــث 
أشـــار إلى أن إجمالي حجـــم اإلنفاق 
فـــي  مزايـــا  برنامـــج  وفـــره  الـــذي 
القطاعـــات ذات العالقة، كالقطاعات 
وقطاعـــات  والتمويليـــة  العقاريـــة 
المقاوالت واالستشـــارات الهندســـية 
والتجزئـــة قد بلـــغ 880 مليون دينار 
هـــذا  فائـــدة  يؤكـــد  بمـــا  بحرينـــي، 
البرنامج فـــي رفد االقتصاد الوطني 

بالمملكة. 
كمـــا بيـــن وزيـــر اإلســـكان أن نســـبة 
فـــي  الســـكنية  الوحـــدات  شـــراء 
محافظة الشمالية بلغت نسبة شراء 
البيـــوت 88 % وشـــقق التمليـــك 12 
%، وشـــكلت محافظـــة المحـــرق 43 

للشـــقق،   % 57 مقابـــل  للبيـــوت   %
فيما كانت نســـبة شـــراء البيوت في 
محافظة العاصمـــة 87 % مقابل 13 
% للشقق، والمحافظة الجنوبية 25 

% للبيوت مقابل 75 % للشقق.
مـــن جهة أخرى أشـــار الحمـــر إلى أن 
تحويـــل خدمـــة التقديم لالســـتفادة 
خدمـــة  إلـــى  مزايـــا  برنامـــج  مـــن 
المنصـــة  خـــالل  مـــن  إلكترونيـــة 
لـــوزارة  الجديـــدة  اإللكترونيـــة 
تســـهيل  فـــي  ســـاهم  قـــد  اإلســـكان 
وتسريع إجراءات المواطنين، حيث 
بـــات يتعيـــن علـــى المواطـــن فقـــط 

وإرفـــاق  إلكترونيـــا  الطلـــب  تقديـــم 
المســـتندات المطلوبـــة، لتبـــدأ دورة 
طلبـــه اإلجرائية من خالل المنظومة 
البنـــوك  مـــع  الداخليـــة  اإللكترونيـــة 
علـــى  يوفـــر  الـــذي  األمـــر  الممولـــة، 

المواطن الوقت والجهد.
وأشاد وزير اإلســـكان بجهود البنوك 
الممولـــة وتعاونهـــا لتقديـــم الحلـــول 
مـــن  للمواطنيـــن، ســـواء  التمويليـــة 
خـــالل تســـهيل وتســـريع اإلجراءات 
التـــي تكفـــل فوريـــة الحصـــول على 
الخدمـــة اإلســـكانية، أو مـــن خـــالل 
تتيـــح  التـــي  الترويجيـــة  العـــروض 

كبيـــرة  تمويليـــة  مرونـــة  للمواطـــن 
والـــذي  المالئـــم  ســـكنه  الختيـــار 
يلبـــي احتياجاتـــه من حيـــث الموقع 
والمكونـــات  والمســـاحة  الجغرافـــي 
الداخليـــة للوحـــدة الســـكنية، منوها 
فـــي  البـــارز  اإلســـكان  بنـــك  بـــدور 
الممولـــة،  البنـــوك  مـــع  التواصـــل 
البنـــوك  عـــدد  لزيـــادة  ومســـاعيه 

المدرجة ضمن البرنامج.
وأضـــاف الوزيـــر الحمـــر أن النجـــاح 
الـــذي حققـــه برنامـــج “مزايـــا” شـــكل 
مـــن  مزيـــد  طـــرح  لدراســـة  حافـــزا 
تكفـــل  التـــي  المشـــابهة،  المبـــادرات 
حصـــول المواطنيـــن علـــى خدمـــات 
فوريـــة، مضيفـــا أن ذلـــك يأتـــي فـــي 
إطـــار تنفيـــذ توجيهـــات ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة بشـــان ســـرعة توفير 
للمواطنيـــن  اإلســـكانية  الخدمـــات 
إن  الوزيـــر  وقـــال  عاليـــة.  وبجـــودة 
اإلســـكان  وبنـــك  اإلســـكان  وزارة 
يقومان بإجراء رصد مســـتمر لجميع 
مراحل الدورة اإلجرائية لالســـتفادة 
مـــن برنامـــج مزايـــا، بهـــدف إيجـــاد 
فرص التحسين والتطوير، بما يكفل 
سرعة اإلجراءات وفورية الحصول 
علـــى المســـكن المالئـــم، مشـــيرا إلى 
أن برنامـــج مزايـــا يؤكـــد نجاح رؤية 
الحكومة فـــي توفير خدمات فورية 
للمواطنيـــن مـــن خـــالل الشـــراكة مع 

القطاع الخاص.

المنامة - وزارة اإلسكان

السلوم رئيسة للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة الحيوانية
 انُتخبــت مديــرة إدارة الصحة الحيوانية بوكالــة الثروة الحيوانية بوزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي فجــر الســلوم لرئاســة 
اللجنــة اإلقليميــة لمنطقــة الشــرق األوســط فــي المنظمــة العالميــة لصحة 

.)OIE( الحيوانية

 وجـــاء ذلك خالل فوزهـــا بانتخابات 
الجمعية العمومية التي عُقدت ضمن 
أعمـــال االجتمـــاع العام الســـنوي 88 
للمنظمـــة العالمية لصحـــة الحيوانية 
)OIE(، والذي عُقد الجمعة المنصرم.

فـــوز  عـــن  االنتخابـــات  وأســـفرت 
فجـــر الســـلوم بمقعـــد رئاســـة اللجنة 
اإلقليميـــة للشـــرق األوســـط، وفـــوز 
ســـند الحربـــي مـــن المملكـــة العربية 
السعودية بمقعد نائب الرئيس األول 

إلى اللجنة.
 وثمنت السلوم الثقة التي ُمنحت لها 

من قبل أعضاء اإلقليم في المنظمة 
بانتخابها لتولي هذا المنصب، معربة 
عن فخِرها واعتزاِزها بتمثيل مملكة 
البحرين فـــي هذا المحفـــل، وعكس 
الدور الـــذي تقوم به مملكة البحرين 

على صعيد الصحة الحيوانية.
اعتزازهـــا  عـــن  الســـلوم   وأعربـــت 
بتمثيـــل مملكـــة البحريـــن فـــي مثل 
هذه المناصب العالمية في المنظمة، 
مؤكـــدة أن وكالة الثـــروة الحيوانية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني تســـعى جاهدة 

فـــي  البيطـــري  العمـــل  تطويـــر  إلـــى 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  المنطقـــة، 
باألمـــراض المشـــتركة والتـــي زادت 

في اآلونة األخيرة. 
 وأردفـــت الســـلوم أن شـــعار صحـــة 
واحدة هو شعار تعمل عليه المنظمة 
بالشراكة مع المنظمات االخرى وهي 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة ومنظمـــة 
صحـــة  إن  إذ  واالغذيـــة  الزراعـــة 
مًعـــا  مرتبطـــة  واإلنســـان  الحيـــوان 
لكـــون أن ٦٠ % مـــن األمـــراض التي 
يصاب بها اإلنســـان أصلهـــا حيواني، 

والـــدال على ذلك هو جائحة كورونا 
الذي ُتعاني منها حالًيا دول العالم.

ســـتواصل  أنهـــا  الســـلوم   وأكـــدت 
العمـــل مـــن أجـــل تحقيق مزيـــد من 
التقـــدم والتطور في مجـــال الصحة 
الحيوانيـــة مـــن جهـــة، ولرفـــع اســـم 

فـــي  وتمثيلهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
المناصب الدولية من جهة أخرى.

أثنـــاء  أن  إلـــى  الســـلوم   ولفتـــت 
االجتماع تم تدشـــين خطة المنظمة 
إضافـــة   ،2025  -  2021 الســـابعة 
إلـــى أنه مـــن المقرر اســـتقبال مملكة 
البحرين الجتماع المنظمة اإلقليمي 

للشرق األوسط في نوفمبر 2021.
 وتقدمت السلوم بأسمى آيات الشكر 
والعرفـــان إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، وقرينة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  العاهـــل 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 

لثقتهم في تمثيلهـــا لمملكة البحرين 
في المنظمات العالمية.

كما تقدمت الســـلوم بخالص الشـــكر 
والتقدير إلى وزير األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف وطاقـــم الـــوزارة على 
يبذلونهـــا  التـــي  الجبـــارة  الجهـــود 
مـــن أجـــل تطويـــر منظومـــة العمـــل 
وتقديمهـــم الدعـــم المســـتمر لكوادر 

الوزارة. 
 وأعربـــت وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة 
عـــن اعتزازهـــا بتمثيل فجر الســـلوم 
المنظمـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
العالميـــة لصحـــة الحيوانيـــة متمنية 
الرؤيـــة  ترجمـــة  فـــي  التوفيـــق  لهـــا 
المســـتقبلية إلقليم الشـــرق األوسط 

في الصحة الحيوانية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

فجر السلوم 

رفع اسم البحرين 
وتمثيلها 

بالمناصب الدولية

السيد يسلط الضوء على “فينا خير” خالل “مؤتمر ظفار”
الجائحة تــداعــيــات  بتخفيف  وساهمت  دوالر  مليون   100 جمعت 

شـــارك األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد 
فـــي المؤتمـــر الخليجـــي الثاني تحت 
والتنميـــة  كورونـــا  “جائحـــة  شـــعار 
المســـتدامة في دول مجلس التعاون 
والفـــرص”،  التداعيـــات  الخليحـــي: 
والـــذي أقامته جامعة ظفار بســـلطنة 
عمان وعقد عبر تقنية “الزووم”، حيث 
نقـــل تجربـــة الحملـــة الوطنيـــة )فينـــا 
خير(، التي أطلقها ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وساهمت في تجاوز تداعيات جائحة 
كورونا وأثبتت تالحم المواطنين مع 
القيادة وأظهرت المواقف اإلنســـانية 

والتربوية.
وأشـــار الســـيد إلى أن حملة فينا خير 
أســـفرت عـــن حصيلة تبرعـــات بقيمة 
مشـــاركة  جـــراء  دوالر  مليـــون   100
والتجـــار  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
ورجال األعمال والمؤسســـات البنكية 

والمصرفية والشركات والجمعيات.
كمـــا بيـــن الســـيد أنه بنـــاًء علـــى قرار 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة صاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء بتكليف المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية بتشـــكيل 

ومتابعـــة  الجهـــود  لتنســـيق  لجنـــة 
توزيع التبرعـــات والمبالغ المســـتلمة، 
بالتنســـيق  قامـــت  المؤسســـة  فـــإن 
عـــن  الجهـــود  وأثمـــرت  والمتابعـــة، 
1,077 شـــخصا  مـــن  أكثـــر  مســـاعدة 
مـــن أصحـــاب المشـــروعات متناهيـــة 
الصغر بمكرمة مـــن جاللة الملك، إلى 
جانب دعـــم مشـــروعات حوالي 571 
من األسر البحرينية ومساعدة 5500 
أســـرة بحرينية، ودعـــم أكثر من 100 

كفيف مـــن المحتاجين والتبرع بمبلغ 
300,000 دينار بحريني للغارمين.

وبين الســـيد أنه تمت إقامة مبادرات 
عـــدة منها مبـــادرة صناعـــة الكمامات 
والتي تم خاللها صناعة وتوزيع أكثر 
مـــن 224 ألف كمام، إلى جانب توفير 
أكثر من 12.850 حاســـب آلي لألســـر 
للمساهمة في التعليم عن بعد لألبناء، 
باإلضافـــة إلـــى تقديـــم االستشـــارات 
األسرية لمســـاعدة األسر في التعامل 

الفتـــرة لحوالـــي  النفســـي فـــي هـــذه 
4,450 شـــخص، وتوزيع 7,345 ســـلة 
غذائيـــة على مختلـــف مناطق مملكة 
البحريـــن، بمشـــاركة أكثـــر مـــن 1300 
متطـــوع ومتطوعـــة مـــن المواطنيـــن 

والمقيمين لدعم الجهود الوطنية.
االميرالـــد  مجلـــة  أن  أوضـــح  كمـــا 
أعدهـــا  دراســـة  نشـــرت  البريطانيـــة 
عادل الســـريع تناولت حملة فينا خير 
بعنـــوان )دليـــل العطاء خـــالل جائحة 
كورونا “كوفيـــد 19” القواعد المؤثرة 

على أخالقيات المانحين(. 
وخلصـــت الدراســـة إلى وجـــود رابط 
بيـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  قـــوي 
المرتبطـــة  الخيريـــة  المشـــروعات 
جانـــب  إلـــى  والعطـــاء،  بالتبرعـــات 
الثقة بالمؤسســـات الخيرية وإداراتها 
كقيادة، باإلضافة إلى التناغم المحفز 

للعطاء.
وختـــم أن الرؤية المســـتقبلية لحملة 
القطـــاع  أثـــر  فينـــا خيـــر تكمـــن فـــي 
الخاص فـــي التخفيف مـــن تداعيات 
دائـــرة  وتوســـيع  كورونـــا،  جائحـــة 
النشـــاط اإلنســـاني، إلى جانـــب زيادة 
للقطـــاع  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
العمـــل  مســـتقبل  وازدهـــار  الخـــاص، 

الخيري في المنطقة.

السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنساني

موعد مع السعادة
Û  لعله موعٌد مع التقنية، موعٌد مع السعادة، ذلك القرار االستباقي الذي

أصدرته اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد حفظه هللا ورعاه بشأن ما يطلق 
عليه بـ “نصف اإلغالق” لألنشطة االقتصادية أماًل في كل التعافي مع 

جائحة كورونا.
Û  لعلنــا علــى موعد مع اإلتقــان للتكنولوجيا الفارقة حتى نواجه “نصف

اإلغــالق” بكل األمل في الخــالص، وحتى نتعاطى مع األيام الجميلة 
بإحســاس تام بالمســؤولية وبوعي مجتمعي مازلنا نراهن عليه حتى 

لو لم تأت الرياح مثلما كنا نشتهي.
Û  كل اإلغــالق”،  “نصــف  تحــت  ومرتكزاتــه  أركانــه  بمختلــف  التعليــم 

المنظومــة أصبحــت “أون اليــن” بامتيــاز وكل “األون الين” أصبح في 
عهــدة بنيــة تحتية تكنولوجية تمكنت مملكــة البحرين من بلوغ أدق 
مضامينها، واعتالء أعلى منصاتها عندما وقعت “الفأس في الرأس”، 
وعندما أصبحت الجائحة الكونية المرعبة قاب قوســين أو أدنى من 

كل إنسان يعيش على هذه األرض الطيبة.
Û  األرقام، “إصابات ووفيات وحاالت حرجة” في تصاعد، األسباب رغم

تلقيــح أكثــر مــن 70 % مــن ســكان البحريــن بالجرعــة األولــى، ورغم 
وصــول عــدد اللقاحــات اليومــي إلــى أكثــر مــن 31 ألًفــا، ورغــم ورغم 
ورغم.. إال أن األســباب مازالت مجهولة، والحيثيات مازالت مرتبكة، 

والتداعيات مثلما نرى أصبحت ال تسر عدوا وال حبيبا.
Û  من هنا كان البد أن يكون للفريق الوطني رأي آخر، أن يكون “المزيد

مــن االحتــراز” وجهتــه الســابقة عندمــا تقــرر “نصــف اإلغــالق” قبــل 
بضعة شــهور، وعندما جاءت الرياح بما كنا نشــتهي وتراجعت أعداد 
اإلصابــات ووصلــت إلى أدنى معدل لها، وأعــداد الوفيات ناهزت في 

الكثير من األيام الرقم “صفًرا”.
Û  حــدث ذلــك فــي الماضــي، وســوف يحــدث بعــون هللا ورعايتــه فــي

المستقبل القريب، الحكومة راهنت على وعي المجتمع، على “مجتمع 
واعــي” ونحــن نراهن على األيام المقبلة، أيام من دون كورونا، أو من 
دون وفيــات بســبب الكورونــا، هكــذا هي األيــام، يوم لنا ويــوم علينا، 
رغــم ذلــك فــإن ما كان لنا من إنجــازات، وما كان علينا من إصابات أو 
وفيات جميعها سوف تكون في ذمة التاريخ، سوف يسجل للبحرين 
بأنهــا اســتطاعت لجــم الجائحــة، وأنهــا تمكنــت ببروتوكــول اإلزاحــة 
والنــأي بالمجتمــع إلى مــا تحمد عقباه، والوصول بالحــاالت إلى الحد 

األدنى المأمول على مستوى المعمورة.
Û  يقولــون إن اإلغــالق أو نصفــه ســوف يصيــب األنشــطة االقتصاديــة

بخســائر، وأن معــدل النمو ســوف يتراجــع، وأن العديد من القطاعات 
يــن، صحيــح ولكــن  التــي تعتمــد علــى “التقــارب” ســوف تعانــي األمرَّ
أســبوعان في عمر الزمن ال يســاوي ســنيًنا أمام صحة اإلنســان، أمام 
أمانــه واطمئنانه على حياته وأســرته وأقربائه وأصدقائه، أســبوعان 
في عمر الزمن بـ “نصف إغالق” يســاوي عمًرا بأكمله من أجل الحياة، 
وأســبوعان في عمر نشــاط ال يســاوي روًحا صاعدة إلى بارئها بسبب 

الجائحة الملعونة وتداعياتها المتحورة باكتساح.
Û  مملكة البحرين قدمت الكثير من أجل التصدي لهذه الجائحة، وعلى

المدى من ســنة ونصف الســنة تقريًبا تحملت ميزانيتها أكثر من 4,3 
مليــار دينــار؛ مــن أجل أال يشــعر المواطن بآثــار الكارثــة الكونية، وإال 
يتأثــر كائــن مــن كان علــى أرض الخلــود بالهجمــة الشرســة للفيروس 
اللعيــن وتداعياتــه على القطاعات التي يلتحم فيها البشــر مع البشــر، 
بقوة الدفع اإلنســانية العادية، وبمعدل النمو القطاعي الطبيعي الذي 
يدفع النماء إلى األمام، وحركة المجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة.

Û  لقد اتخذت الحكومة ممثلة في اللجنة التنسيقية قراًرا شجاًعا للمرة
الثانية وربما للمرة الثالثة، وقد قِبل المجتمع بالقرار، بل إن الســعادة 
ربما تكون قد خيمت على العديد من العائالت التي كانت تخشى من 

تفاقم الجائحة ألكثر من ذلك.
Û  ســنكون أيًضــا علــى موعــد مــع الفائــق فــي التقنيــة، والســباق فــي

التكنولوجيــا الراقيــة، لــن نقــول إنهــا فقــط الجامعــات، وإنهــا فقــط 
مراكــز البحــث العلمي، وإنها فقــط الحكومات، لكنهــا منظومة الكيان 
البحريني المتماسك، كتلة المجتمع الحر وهو يواجه بمنتهى الحرية 
جائحــة لــم تكــن في الحســبان، ووبــاء لم يكن فــي متنــاول الطواقم 

الطبية مثلما كان يحدث في الماضي.
Û  العالــم هــذه المــرة أمــام أصعــب اختبــار فــي تاريخــه، واألرض التــي

لــم تنجب ســوى الخيرات للبشــرية جمعاء ســتكون قــادرة بعون هللا 
وحفظــه علــى أن تتجــاوز هــذه المحنــة بقلــب ملــؤه اإليمــان وبــروح 
صنوانهــا المحبــة وبيــد ســتكون مــع يــد هللا، لتكــون يد هللا فــي يدنا 

أجمعين.

د. عبد اهلل الحواج

مليون دينار
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النعيمي: تطوير مستمر للبوابة التعليمية استعدادا للعام الجديد
الثانـــي الدراســـي  الفصـــل  خـــال  جديدتيـــن  خدمتيـــن  إضافـــة 

صـــرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي بأن الوزارة قـــد قامت بتطوير 
خدمـــات البوابة التعليمية نوعًيا وكمًيا، 
وذلـــك فـــي ضـــوء التحـــول إلـــى التعلم 
بشـــكل موّســـع، خصوصـــا  اإللكترونـــي 
الظـــروف االســـتثنائية غيـــر  فـــي ظـــل 
المسبوقة جراء تفشي فيروس كورونا، 
بحيث أصبح اللجوء إلى التعلم الرقمي 
والتعلـــم المدمـــج فـــي جميـــع المراحـــل 
الدراســـية خيـــاًرا أساســـا ال غنـــى عنـــه، 
لضمـــان اســـتدامة الخدمـــة التعليميـــة، 
مشـــيًرا إلـــى أن تجربـــة التعلـــم عن بعد 
التـــي خاضتهـــا الـــوزارة أثبتـــت قدرتها 

على ضمـــان اســـتدامة التعلم عـــن بعد، 
ورفع جودة التعليم وفعاليته، من خالل 
تطوير توجهـــات تربويـــة جديدة تقوم 
على التعاون وتبادل الخبرات، وتجميع 
واســـتخدامها  والمهـــارات  المـــوارد 

بطاقات غير محدودة.
وأضـــاف الوزيـــر أن البوابـــة التعليميـــة 
تخضع باســـتمرار إلى تحديث وتطوير، 
والمعلمـــون  الطلبـــة  منهـــا  ويســـتفيد 
وأوليـــاء األمـــور والقيـــادات المدرســـية 
المعنيـــة  الـــوزارة  إدارات  ومديـــرو 
شـــهدته  تطويـــر  آخـــر  وأن  بالتعليـــم، 
هـــذه البوابـــة والخدمـــات التـــي تقدمها 
الثانـــي  الدراســـي  الفصـــل  فـــي  كان 
 2020 الحالـــي  الدراســـي  العـــام  مـــن 

خدمـــة  إضافـــة  تمـــت  إذ  2021م،   -
نموذجيـــة،  الكترونيـــة  دروس  إنشـــاء 
بقالـــب موحـــد، يعتمـــد باألســـاس علـــى 

الخطط الدراســـية والكفايات التعليمية 
والمهـــارات التعليمية المختلفة وخدمة 

االختبارات. 
الخدمتيـــن  هاتيـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
الخدمـــات  إلـــى  تضافـــان  الجديدتيـــن 
األخرى التي توفرهـــا البوابة التعليمية، 
التعليميـــة،  الخدمـــات  وتشـــمل 
وجـــدول  الدراســـي،  الجـــدول  مثـــل 
والحضـــور  والدرجـــات،  االمتحانـــات، 
واإلثـــراءات،  والـــدروس،  اليومـــي، 
والمحتوى التعليمي الرقمي، واألنشطة 
الخدمـــات  جانـــب  إلـــى  والتطبيقـــات، 
المدرســـية،  اإلداريـــة، مثـــل اإلعالنـــات 
والتقاريـــر  المدرســـية،  والفعاليـــات 

والملفات اإلدارية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

علوي الموسوي

قصة النور والنار... نور األمل من نار األلم )2(
Û  منــذ كنــت صغيــًرا، وأنــا أقــّدس الجمــال بــكل صــوره، كتبــا وأناقــة

بالموســيقى، وكنــت  ودراســة ورياضــة وموســيقى. كنــت أســتمتع 
أذهــب المنامــة الصطيــاد آخــر صيحــات الموضــة. حتــى انبــرى ذات 
يوم أناس متوترون قالوا لي: إن الموسيقى حرام وأدواتها بوق من 

أبواق الشيطان. كان حلمي العزف على البيانو. 
Û  كنــت أذهــب لمكتبة في مدينتي الطيبــة، وأرى لعب البيانو الصغيرة

وأحــاول العــزف بيــدي بصــورة عشــوائية. ال أعلــم منذ كنــت صغيرا 
أشــعر أن الموســيقى جــزء من جمــال الحياة. كنت أرســم كاريكاتير، 
وكنــت أرســم لوحــات باأللــوان، وشــاركت فــي معــرض ببــالد القديم 

بلوحة عن القدس. 
Û  ولكــون الرياضــة محــل اهتمامــي، عشــقت كــرة الطاولــة، والتحقــت

بالنادي لســنين. حتى كبرنا في مجتمع غيب هذه الفنون بحجة أنها 
توافــه واإلســالم يركــز علــى القضايــا المصيريــة. أدخلوا فــي عقولنا 
كشــباب أن قيمة المرء بعمله وجزء من تقييم الشــخص هو لحيته. 
وكانوا يقولون: إن حلق اللحية حرام حتى كبرت، وذهبت للدراســة 
الحوزويــة، فاكتشــفت أن حرمــة حلق اللحيــة تأتي من نصوص غير 
معتمــدة وضعيفــة، لذلــك الســيد الخوئــي ال يحــرم حلــق العارضيــن، 
ــق بشــر ألجل  وعــدد كبيــر مــن فقهــاء الفقــه. مرت أعــوام، طالما ُفسَّ
لحيــة أو ســماع موســيقى أو ثــوب أنيق أو لعــب ورق على طاولة أو 

شطرنج... إلخ.
Û  ســافرت إلــى ايــران، وكنــت أقفــز بيــن حقــول مــن األلغــام الفقهيــة

غيــر العمليــة وال المدعومــة باألدلــة مــن قبيل أي حكومــة غير دينية 
حكومــة غير شــرعية، ثم تطــورت أن كل حكومة غير حكومة والية 
الفقيــه فيهــا نظــر. كان اإلعــالم اإليراني بنظريتــه، يتدخل حتى في 
تفكيــك وإعــادة تركيب الفقه المتوارث لمئات الســنين، ليكون داعما 
لنظريتــه، وكان أي مرجــع أو فقيــه ال يــرى واليــة الفقيــه المطلقــة 
كحاكم إما يتم إنذاره أو يلتزم الصمت أو يختفي . وكلها محاوالت 
لغلــق ثقــل مدرســة الفقهاء التي كانت تدعو للســالم وعــدم الدخول 
فــي مواجهــات مــع الدول كمدرســة الخوئي والحكيم التــي توارثتها 
أجيــال، ونقــذت كثيــرا من األجيال في عــدم الدخول في الصراعات 

السياسية. 
Û  كان الناس في زمن مدرسة الحكيم والخوئي يعيشون أفضل عالقة

مــع دولهــم فــي أمــن واســتقرار ووســطيين وأكثــر أبنائهــم خريجــو 
جامعات أوروبية ويمارســون ثقافة الحياة، ومنشــغلون في التجارة 
واالقتصاد وعلى عالقة بكبار العوائل مع دولهم حتى بدأ كل شــيء 
يتغيــر بانتصــار الثــورة اإليرانيــة 1979. كان انقالبــا علــى المدرســة 
الكالســيكية للسيد الخوئي والحكيم ومدارس الفقهاء التي توارثها 
النــاس لمئــات الســنين. هنــا كان التأثيــر كبيــرا، واســتبدلت المفاهيم 
عنــد بعــض من النــاس، فتحولت من تقديس الشــهادة الجامعية إلى 
تقديــس شــهادة المــوت، وانتقــل شــباب مــن عالــم الفنــون إلــى عالم 
الســجون، وتــذوق موســيقى مــوزارت والتلــذذ بجميــل الصــوت إلى 
التلذذ بالتابوت. كل شيء تحول إال من بعض لم تؤثر عليه الداعية. 
فكان كل منطقة جميلة تتحول إلى كومة خراب ونعوش وســجون 

وغربة. 
Û  أصبــح المــوت يقتحــم فكــر الحيــاة، وبــات جيــل الشــباب المنشــغل

بالســياحة والدراســة فــي مصــر ولبنــان )سويســرا الشــرق األوســط ( 
وعــراق الرافديــن... إلــخ، أصبــح هنــاك جيــل جديــد مرهــون للعذاب 
وثقافــة المــوت، يكثــر على نفســه ثقافة الحياة، وســماع الموســيقى 
والتلــذذ بالرياضــة والثقافــة المتنوعــة التــي هجــرت وانتقلــت إلــى 
حيــث ثقافــة األحــزاب التــي كانــت تجمــل العــذاب والمــوت بحجــة 

الطريق األسهل واألفضل للجنة. 
Û  هنــاك في إيران، اكتشــفت بؤس النظريــة المركبة على أعمدة هزيلة

غير متناسقة أو منسقة أو منسجمة. 
Û  ســافرت أوروبــا، وســقطت بقيــة هــذه الحجــارة، وكلمــا تعمقــت فــي

الحضــارات، وصلــت إلــى قناعة أن الدين وأهل البيت “ع” يقوم على 
الســالم والمحبــة وحب الحياة واألوطان وإنقــاذ ما يمكن إنقاذه من 
األجيــال الضائعــة بســبب الشــحن والغســيل الفكري الــذي ال يقود إال 

إلى مقبرة أو سجن أو منفى.
Û  اليــوم، نحــن بحاجــة إلى انقــالب فكري على هــذه النظرية والرجوع

إلــى الفكــر الكالســيكي الــذي عاش عليــه األجداد مــن عالقة وطيدة 
مــع الحيــاة والوطــن وثقافــة التنوير مــع االحتفاظ بحــب وقيم أهل 
البيــت “ع” والصحابــة “رض” واالنتقال إلى فكر التصالح والمصالحة 
الثقافيــة مــع الواقع ودعم دولنا وأوطاننــا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
األبنــاء لينعمــوا بحيــاة كريمــة وطنيــة وبالفــوز باآلخــرة وفــق الفكــر 
الجميل المســالم الذي عشــناه وتربينا عليه ســنينا وذلك ال يكون إال 
بالمنطق الوسطي والوطني واإلنساني بترسيخ حب هللا، إله الحب 

والجمال واإلنسان.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

79 ألف دينار أرباًحا تشغيلية لـ “بيت األسرة”
ــاهــي الــصــغــر ــن ــل مــت ــوي ــم ــت ــاعــة ال ــصــن ــارز ب ــ حـــمـــيـــدان: تـــطـــور بـ

ترأس وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة بيت األسرة للتمويل 
متناهي الصغـــر جميل حميدان، اجتماع 
الحالـــي  للعـــام  الثانـــي  االدارة  مجلـــس 
المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر   ،2021
بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة، 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الســـيد،  مصطفـــى 
للبنك عضو مجلـــس اإلدارة خالد عتيق، 

وأعضاء مجلس إدارة بيت األسرة.
مـــن  العديـــد  االجتمـــاع  واســـتعرض 
الموضوعـــات، إذ تمـــت الموافقـــة علـــى 
الميزانية السنوية للبنك، وإقرار البيانات 
الماليـــة للربع األول من العام الحالي. كما 
اســـتعرض األعضـــاء نتائـــج عمـــل البنك 
خـــالل الفتـــرة الحاليـــة لجائحـــة كوفيـــد 
19 وخطـــط العمـــل المســـتقبلية، والتـــي 
فـــي  البنـــك  مســـاهمة  تعزيـــز  تضمنـــت 
االقتصـــاد الوطني اســـتنادا إلـــى خبراته 
في مجـــال دعم ومســـاندة رواد األعمال 
واألســـر المنتجـــة، إذ حقق البنـــك أرباحا 

تشغيلية بمقدار 79128 دينارا. 
وقد وافق مجلس اإلدارة على سياسات 
بيـــت األســـرة لتعزيـــز مكانتـــه المحليـــة 
كونه ســـباًقا في اتباع أفضل الممارسات 

التنمويـــة، ودوره في تحســـين مســـتوى 
دخـــل مئـــات األفـــراد واألســـر مـــن ذوي 
المواطنيـــن  وكبـــار  المحـــدود  الدخـــل 
وربـــات البيوت وفئة الباحثين عن عمل، 
ومشـــروعاتهم  أفكارهـــم  تمويـــل  عبـــر 
التنموية، وتقديم االستشارات المناسبة 
لهم ومســـاعدتهم على النهوض بأعمالهم 
وأنشطتهم، فضاًل عن تزويدهم بالخطط 
الالزمـــة لتســـويق منتجاتهـــم، وتدريبهم 
علـــى مهـــارة إدارة األعمـــال األساســـية. 
وبهـــذه المناســـبة، نوه حميـــدان بالجهود 

المبذولـــة خالل الفترة الماضية، الســـيما 
التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
يشـــهدها العالـــم، مؤكـــًدا في هذا الشـــأن 
أهميـــة االلتـــزام بأعلى معاييـــر الحوكمة 
المؤسســـية التـــي حققـــت تطـــوًرا بـــارًزا 
فـــي صناعـــة التمويـــل متناهـــي الصغـــر 
في المملكة، إلـــى جانب تحقيق التوازن 
الصحيح والمناســـب لالرتقاء بمســـتوى 

وجودة الخدمات المقدمة للعمالء.
وأكد وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
أن تبنـــي بيت األســـرة للتمويـــل متناهي 

لتطويـــر  االســـتباقية  للمنهجيـــة  الصغـــر 
األعمـــال التنمويـــة، ســـاهم بإيجابية في 
خلـــق مزيد من فـــرص العمل للمواطنين، 
األســـر  مســـاهمة  تعزيـــز  جانـــب  إلـــى 
المنتجة ورواد األعمال المستفيدين من 
الخدمات التمويلية فـــي دورة االقتصاد 
الوطني من خالل مشروعاتهم اإلنتاجية 
واالقتصاديـــة الملبيـــة لحاجات الســـوق 
المحلية االســـتهالكية، والتي من خاللها 

سطروا قصص نجاح مميزة تحتذى.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

من االجتماع

وزير التربية والتعليم

تدارس إجراءات سفر المحصنين بين الدول الخليجية
ــة “كـــــــورونـــــــا” ــ ــه ــ ــاب ــ ــج ــ تـــنـــســـيـــق الـــــتـــــعـــــاون فــــــي م

ترأســـت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
االجتمـــاع الخامـــس االســـتثنائي لوزراء 
الصحـــة مجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 
التعـــاون الـــذي عقد بمقـــر األمانـــة العامة 
العاصمـــة  فـــي  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 

السعودية بالرياض صباح أمس السبت.
وخالل الجلســـة االفتتاحية، التي شـــارك 
فيهـــا وزراء الصحـــة فـــي دول المجلـــس 
واألميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربية ورئيـــس مجلس الصحة 
ألقـــت  الدخيـــل،  ســـلمان  الخليـــج  لـــدول 
وزيـــرة الصحـــة رئيســـة الـــدورة الحاليـــة 
كلمـــة ترحيبيـــة، نقلت فيهـــا تحيات ولي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 

هـــذا االجتمـــاع  وتمنيـــات ســـموه نجـــاح 
وتحقيق األهداف المرجوة منه. 

وتضمـــن برنامـــج االجتمـــاع االســـتثنائي 
الخامـــس عـــددا مـــن الموضوعـــات التـــي 
تـــم خاللها اســـتعراض الوضـــع الراهن في 
الـــدول األعضـــاء، واســـتعراض مخرجات 

لجنـــة الـــوكالء بشـــأن إجـــراءات التنقـــل 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بيـــن  والســـفر 
لألشخاص المحصنين، والدليل الخليجي 
الســـتخدامات لقاح كوفيد 19، إلى جانب 
دراســـة فحص التسلســـل الجيني لعينات 

كوفيد 19.

وبعد المناقشـــات والمداوالت قرر الوزراء 
فـــي البيـــان الختامي عـــددا مـــن القرارات 
التـــي اعتمدهـــا الـــوزراء، حيـــث تضمنـــت 
مجابهـــة  فـــي  االســـتمرار  التوصيـــات 
فيروس كورونا المستجد، والتي تعزز من 

التنسيق والتعاون بين الدول األعضاء.

المنامة - وزارة الصحة

وزيرة الصحة تترأس جلسة االجتماع الخامس االستثنائي لمعالي وزراء الصحة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض

دورية أجنبية تنشر دراسة لغفران أحمد تتناول األبعاد النفسية لكورونا
ــراض ــ ــة لــمــخــتــلــف األمـ ــي ــم ــال ــع ــة ال ــي ــاج ــع ــارات ال ــسـ ــمـ ــم الـ ــ ــي رس ــن فـ ــري ــح ــب ــاء ال ــنـ ــن إســـهـــامـــات أبـ ــزًءا مـ ــ ــ ــد ج ــع ت

نشــرت دوريــة neuropsychiatri diseassetre and treatment )األمــراض العصبيــة والنفســية وعالجهــا(، دراســة حديثــة 
لغفران أحمد جاسم بروفسور مشارك في الكلية الملكية للجراحين اإليرلندية جامعة البحرين الطبية بمشاركة إدوينا برينان 
مديــرة برنامــج الســنه التحضيريــة للطــب ومريم جميل طبيبه مقيمه في قســم الطب الباطني، وفريــق بحثي مكون من طلبة 
وخريجيــن مــن الكليــة الملكيــة للجراحيــن اإليرلنديــة، تضمنــت األبعاد النفســية لفيــروس كورونــا )كوفيــد19-( ، وكان مجتمع 
الدراســة يتكــون مــن بحرينييــن تزيد أعمارهم عن 18 عامــًا أصيبوا بفيروس كورونا أو خضعوا للحجــر الصحي االحترازي أو 

العزل الصحي.

وُتعـــد المشـــاركة جزءًا من إســـهام 
الدراســـات  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
والبحوث العالمية المعنية بفيروس 
علـــى  المختلفـــة  وأبعـــاده  كورونـــا 
الحـــاالت القائمـــة ووضـــع الحلـــول 
لها، بناء على منهج وأسلوب علمي 
والتجربـــة،  الدراســـة  علـــى  قائـــم 
وتعزز مـــن هذه المشـــاركات الثرية 

البحرينيـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  دور 
الشـــابة ومســـاهماتها الفاعلـــة فـــي 
ترســـم  التـــي  البحثيـــة  الدراســـات 
العالميـــة  العالجيـــة  المســـارات 

لمختلف األمراض.
جاســـم  أحمـــد  غفـــران  وأعربـــت 
عـــن ســـعادتها بنشـــر الدراســـة التي 
أعدتهـــا عن األبعاد النفســـية لمرض 

فيروس كورونا لتشـــكل استرشـــادًا 
لعـــالج الحـــاالت القائمـــة مـــن آثاره 
النفســـية، معربـــًة عـــن اعتزازها بما 
توفـــره مملكة البحريـــن من أرضية 
خصبـــة للباحثيـــن ومـــا يحظـــى بـــه 
البحـــث العلمي من رعايـــة واهتمام 
مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 

الـــذي هو دافـــع ومشـــجع لتمكينهم 
مـــن إدارة أبحاثهـــم وفـــق المعاييـــر 
التـــي  الطريقـــة  وعلـــى  العالميـــة 

تجعلهـــا مرجعـــًا ُيعتـــد بـــه عالميـــًا، 
وإضافًة إلى النجاحات واإلنجازات 
التـــي يحققها فريق البحرين بقيادة 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.

المنامة - بنا

إدوينا برينانغفران أحمد جاسم  مريم جميل
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اإليضاحيـــة  المذكـــرة  وأشـــارت 
للمقترح إلـــى أن اطالق تطبيقات 
وانتشـــارها  االلكترونيـــة  األلعـــاب 
الســـريع بيـــن األطفـــال والشـــباب 
والكبار يخلق أحيانًا جدالً واســـعًا 
حـــول اهداف هذه اللعبة إن كانت 
مجرد للتسلية، أم أن هنالك ما هو 

أبعد من ذلك.
مطوريهـــا  تأكيـــد  مـــن  فبالرغـــم 
أن لهـــا عـــدة فوائـــد منهـــا وســـيلة 
ترفيه ممتعة، ومســـلية، ووســـيلة 
والتفاعـــل  والمشـــاركة  للتواصـــل 
األصدقـــاء  مـــع  االجتماعـــي، 
واألخـــوة واألشـــقاء، وبيـــن اآلباء 
واألبنـــاء، فكثيـــرًا مـــا يتـــم اللعـــب 
ضمـــن اطـــار اجتماعـــي متفاعـــل، 
باإلضافـــة الـــى تنمية الـــذكاء عند 

الطفل.
حولـــه،  لمـــا  يســـتجيب  وتجعلـــه 
توســـعًا،  أكثـــر  تفكيـــره  ويصبـــح 
وتزيد مســـتوى التركيز والتدقيق 
والفهـــم، وتنمية التفكيـــر بطريقة 
الـــى  والتوجـــه  المشـــكالت،  حـــل 
الهدف، واتخـــاذ القرارات، وتنمية 
خـــالل  مـــن  اإلدراكيـــة  الوظائـــف 
وخلـــق  الدمـــاغ،  هيـــكل  تطويـــر 
مسارات عصبية جديدة، وأجهزة 
إرسال لتحسين األداء، هذا يتضح 

في األلعاب الفنية والموسيقية.
ولكـــن بعـــض األلعاب تخلـــق جدالً 
وهنالـــك  أهدافهـــا،  حـــول  واســـعًا 
أمثلـــة كثيـــرة منهـــا لعبـــة مريـــم، 
وألعـــاب أخـــرى تدمج بيـــن العالم 
اثـــارت  والحقيقـــي،  االفتراضـــي 
شـــكوك المســـتخدمين أيضًا، مثل 
األزرق،  والحـــوت  “البوكيمـــون” 
وغيرها خشية استدراج الالعبين، 
واســـتغالل تفاعلهـــم مـــع التطبيق 
والتحـــدي  االثـــارة  طريـــق  عـــن 
للحصـــول على معلومـــات خاصة، 
واســـتغاللها اثناء اللعـــب، ووجود 

حـــاالت انتحار غريبة ترتبط بهذه 
األلعاب.

كـــون  جدليـــة  عـــن  النظـــر  بغـــض 
هـــذه األلعـــاب االلكترونيـــة مجرد 
للتســـلية أو تعبر عن رغبة المطور 
في التجسس وانتهاك خصوصية 
األفـــراد والعنف والتحـــرش، فإنها 
مـــن جهة أمـــن المعلومـــات فرصة 
النتهـــاك الخصوصيـــة مـــن خـــالل 
تقنيات الهندســـة االجتماعية في 
استخراج المعلومات المستخدمة 

في هذه األلعاب االلكترونية.
ان عـــدم وعـــي البعض فـــي كيفية 
يجعلهـــم  خصوصياتهـــم  حمايـــة 
االســـتدراج  لخطـــر  عرضـــة 
االلكترونـــي من قبـــل “الهاكرز” من 
خالل فتح روابط مرتبطة باللعبة، 
قـــد تكـــون روابط تجسســـية على 
جهاز المســـتخدم، ترصد حساباته 
على مواقـــع التواصل االجتماعي، 
وميولـــه  المســـتخدم  وأهميـــة 
وصـــورًا لـــه ولمحادثاتـــه، وبذلـــك 
يتم تجميـــع المعلومات، وتحليلها 

لخلق ملف شخصي خاص.
المعلومـــات  هـــذه  وتســـتخدم 
الشـــخص  علـــى  لالســـتحواذ 
وابتزازه، وتهديده، واإلســـاءة له، 
او لمحيطه وفق أهداف وأجندات 
الجهـــة المجهولـــة التي تقف خلف 

تطبيق اللعبة.

هـــذه  وراء  مـــن  األهـــداف  ان 
التطبيقـــات، تختلـــف وفقًا لدوافع 
مطـــور اللعبـــة، فقد تكـــون أهداف 
سياســـية،  دوافـــع  أو  ترفيهيـــة، 
تهـــدف للتأثيـــر علـــى الـــرأي العام، 
كما يمكـــن أن تتكـــون ذات دوافع 
النتهـــاك  تســـعى  تجسســـية، 
خصوصية الفـــرد، إضافة الى أنها 
قـــد تحمـــل أهدافـــًا إجراميـــة مـــن 
خـــالل االبتزاز والتحـــرش وطلب 
الفديـــة، أو الســـرقة، أو التدريـــب 

على األعمال االجرامية.
هـــذه  مقابـــل  تحديـــات  توجـــد 
ســـلوكية،  ومخاطـــر  التطبيقـــات، 
األفـــراد  علـــى  يجـــب  وأمنيـــة، 
وأصحاب األعمال والدول توعية 
المســـتخدم حيالها، حيث أن هذه 
اختـــراق  فـــي  تتمثـــل  المخاطـــر 

الخصوصية.
وال يوجـــد حـــدود للفئـــة العمريـــة 
المتفاعلـــة مـــع هـــذه األلعـــاب، مما 
والمراهقيـــن  األطفـــال  يعـــرض 
لخطـــر االســـتدراج والجريمة، فال 
مباشـــرة  معينـــة  طريقـــة  توجـــد 
تمكن المســـتخدم من معرفة كون 
اللعبة مجرد للتسلية و لها أهداف 

أخرى.
لعبـــة  كل  أن  البديهـــي  مـــن  لكـــن 
تتضمن طلب معلومات شخصية، 
خصوصيـــة  فـــي  تدخـــل  وفيهـــا 

األفراد، ال تهدف للتسلية غالبًا.
ان الجـــدل قـــد يحتـــدم ويســـتمر 
هـــذا  اســـتخدام  مخاطـــر  حـــول 
النـــوع مـــن األلعـــاب االلكترونيـــة 
بيـــن مؤيـــد ومعـــارض، لكـــن مـــن 
المؤكـــد أنـــه ســـيتم تطويـــر هـــذا 
النوع مـــن التطبيقات االلكترونية 
التفاعليـــة فـــي العالـــم االفتراضي 
في المستقبل القريب، نظرًا لتقدم 
الرقمية،  المعلومـــات  التكنولوجيا 

واالقتصاد الرقمي والمعرفي.
مثـــل  تطويـــر  إيقـــاف  ويصعـــب 
تشـــكل  التـــي  التطبيقـــات  هـــذه 
دعمـــًا لالقتصـــاد الرقمي من جهة، 
وخطـــرا على األفراد والمجتمعات 

من جهة أخرى.
بإنشـــاء  المقتـــرح  يأتـــي  لذلـــك 
وحـــدة خاصـــة لمكافحـــة انتهـــاك 
األطفـــال  وحمايـــة  الخصوصيـــة 
األلعـــاب  تطبيقـــات  مخاطـــر  مـــن 
والعنـــف  والتحـــرش  اإللكترونيـــة 
األمـــن  لتعزيـــز  االنترنـــت،  علـــى 

االلكتروني وحماية الخصوصية.
ومن مهامـــه ايضًا القيـــام بتوعية 
النـــاس بفوائـــد ومحاذيـــر وطـــرق 
األلعـــاب  تطبيقـــات  اســـتخدام 
المجتمـــع  ليصبـــح  االفتراضيـــة، 
مســـتعدًا لقبولهـــا، والتعامل معها، 
وخصوصيـــة  أمـــن  يحفـــظ  بمـــا 

األفراد.

المنامة - بنا

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهـــات العامة بأن النيابة العامة 
قـــد أنجـــزت تحقيقاتها فـــي واقعة 
اإلقليميـــة  بالميـــاه  دالفيـــن  صيـــد 
لمملكة البحرين وأحالت 4 متهمين 
خفـــر  قيـــادة  وكانـــت  للمحكمـــة. 
الســـواحل قد أبلغـــت النيابة العامة 
بـــأن تحرياتهـــا قد دلت علـــى قيام 
متهميـــن بصيـــد دالفيـــن محظـــور 
صيدهـــا بالميـــاه اإلقليميـــة لمملكة 
البحريـــن وذلك لتســـليمها لمنشـــأة 
تباشـــر عروضا للدالفين وباالتفاق 
مـــع مديرهـــا المســـؤول، وقـــد تـــم 
مراقبة عملية تسليم أحد الدالفين 
للعامليـــن بتلـــك المنشـــأة بناء على 
تكليف من مديرها وباالشـــتراك مع 
آخـــر، وبنـــاء عليه تـــم االنتقال إلى 

المنشأة وضبط 3 دالفين.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 
البـــالغ  ورود  فـــور  تحقيقاتهـــا 
وطلبـــت  المتهميـــن  واســـتجوبت 
تقرير المختصين بالمجلس األعلى 
للبيئـــة والذي جاء فيه تفصيالً عن 
زيارة مسبقة للمنشأة قبل 6 شهور 
من ضبط الواقعـــة ولم يكن بها أي 
دالفيـــن، فضـــالً عـــن أنه لـــم يصدر 

أيـــة تصاريـــح الســـتيراد  للمنشـــأة 
الســـتة  الشـــهور  خـــالل  الدالفيـــن 
الماضية وحتى تاريخ الضبط، كما 
ورد للنيابـــة محضـــر ضبط معد من 
قبـــل المجلس األعلى للبيئة بشـــأن 
واقعـــة صيـــد الدالفيـــن مـــن المياه 

اإلقليمية.
العامـــة  النيابـــة  أمـــرت  وعليـــه، 
بالتحفـــظ على القارب المســـتخدم 
فـــي الصيـــد وكذلـــك المركبـــة التي 
اســـتخدمت لنقـــل أحـــد الدالفيـــن، 
وأمـــرت بإحالـــة المتهميـــن األربعة 
للمحكمـــة المختصـــة وتحـــدد لنظر 

الدعوى جلسة  ٢ يونيو ٢٠٢١.
فيما أوضح رئيس النيابة بأن حظر 
صيد الدالفين في المياه اإلقليمية 
هـــو مـــن ضمـــن القواعـــد والمبادئ 
التي كفلها دســـتور مملكة البحرين 
لحماية البيئـــة والثروات الطبيعية 
لضمان استدامتها وعدم تدهورها.

إحالة 4 متهمين بصيد 3 دالفين للمحاكمة

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتنكرت وزارة الخارجية بشـــدة 
استمرار ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
فـــي مهاجمـــة المنشـــآت واألعيـــان 
المدنية بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، وأدانت إطالقهـــا، أمس، 
طائـــرة بدون طيـــار )مفخخة( تجاه 
مدينة خميس مشـــيط، في اعتداء 
ســـافر على ســـيادة المملكـــة وأمنها 
واســـتقرارها وتهديـــد خطيـــر ألمن 
وسالمة المدنيين. وأشادت الوزارة 
بكفاءة ويقظة قـــوات تحالف دعم 

الشـــرعية فـــي اليمـــن التـــي تمكنت 
من اعتراض هذه الطائرة المفخخة 
وتدميرهـــا، مؤكـــدة وقـــوف مملكة 
البحرين في صف واحد إلى جانب 
شقيقتها المملكة العربية السعودية 
أمنهـــا  يســـتهدف  مـــا  كل  ضـــد 
واستقرارها، مشـــددة على ضرورة 
اتخـــاذ المجتمـــع الدولـــي خطـــوات 
ميليشـــيا  ممارســـات  ضـــد  رادعـــة 
الحوثـــي اإلرهابية التـــي تهدد أمن 

واستقرار المنطقة.

البحرين تدين استمرار استهداف 
السعودية بـ “المفخخات”

100 ألف دينار غرامة نشر بيانات حسابات مصرفية للغير
ــة متحقـــق ــة”: أصـــل العقوبـ ــا... و”الداخليـ “المحاميـــن”: مبالـــغ فيهـ

أكدت وزارة الداخلية أن غايات المشروع بقانون بشأن إضافة مادة جديدة 
لقانــون جرائــم تقنيــة المعلومــات؛ بهــدف حمايــة المجتمــع مــن الممارســات 
المعلوماتيــة  الشــبكة  بواســطة  تتــم  التــي  اإلجراميــة  واألنشــطة  اآلثمــة 

لالستيالء على أموال الغير، هي غايات متحققة على أرض الواقع.

وأشـــارت إلى أن الـــوزارة قد وقفت 
إليهـــا  التـــي يســـعى  الغايـــات  علـــى 
المقتـــرح والتـــي تتحـــدد فـــي الحد 
مـــن األنشـــطة اإلجرامية التـــي تتم 
المعلوماتيـــة  الشـــبكة  باســـتخدام 
الغيـــر  أمـــوال  علـــى  لالســـتيالء 
والحيلولة دون القيام بارتكاب مثل 

هذه الجرائم.
وذكرت أن المادة 8 من القانون ذاته 
حظرت االستيالء على أموال الغير 
دون مســـوغ قانونـــي أو الحصـــول 
علـــى أيـــة مزيـــة لنفســـه أو لغيره أو 
إلـــى توقيع ســـند أو إلغائه أو إتالفه 
أو  كاذب  اســـم  باتخـــاذ  تعديلـــه  أو 
صفـــة غيـــر صحيحة أو باالســـتعانة 
بطـــرق احتياليـــة، وذلـــك مـــن خالل 
تعييـــب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف 
أو تدميـــر أو تغيير أو حجب بيانات 
وســـيلة تقنية المعلومـــات أو القيام 
بأي عمل من شأنه التدخل في عمل 
نظـــام تقنية المعلومـــات، والتي يعد 
مـــن بينهـــا التوصـــل بغيـــر حـــق إلى 
أرقـــام أو بيانـــات بطاقـــة ائتمانيـــة 
بيانـــات  أو  أرقـــام  أو  إلكترونيـــة  أو 
حســـابات مصرفيـــة أو وســـيلة دفع 

إلكتروني.
وأشارت إلى أن المادة جعلت عقوبة 
الوجوبـــي،  الحبـــس  ذلـــك  مخالفـــة 
بـــل جعل المشـــرع مـــن وقـــوع هذه 
الجرائـــم علـــى مـــال مملـــوك للدولـــة 
أو وقوعهـــا من الولـــي أو الوصي أو 
القيـــم ظرفـــا مشـــددا للعقـــاب، على 
 291 المادتيـــن  فـــي  الـــوارد  النحـــو 

و292 من قانون العقوبات.
ولفتـــت إلى أن المشـــرع جرم مجرد 
فعـــل الدخـــول دون مســـوغ قانوني 
إلى نظـــام تقنية المعلومات أو جزء 
منـــه، وذلك وفقا لنـــص المادة 2 من 
المعلومـــات،  تقنيـــة  قانـــون جرائـــم 

ووضع لـــه عقوبة الحبـــس والغرامة 
أو بإحدى هاتيـــن العقوبتين واعتبر 
أنه إذا نتج عن الدخول إلى وســـيلة 
أو نظـــام تقنيـــة المعلومـــات إفشـــاء 
للبيانـــات المخزنة أو جزء منه ظرفا 

مشددا للعقاب.
قانـــون  مـــن   26 المـــادة  إن  وقالـــت 
الخطابات والمعامـــالت اإللكترونية 
األفعـــال  بعـــض  تجريـــم  تضمنـــت 
المقتـــرح  التعديـــل  فـــي  الـــواردة 
الســـجن  والمعاقـــب عليهـــا بعقوبـــة 

والغرامة.
وأكـــدت أنـــه بنـــاء علـــى ذلـــك، فـــإن 
والقانونيـــة  التشـــريعية  النصـــوص 
القائمـــة يوجـــد بها مـــا يكفـــي بذاته 
مـــن  المنشـــود  الهـــدف  لتحقيـــق 
تـــرى  ولذلـــك  المقتـــرح،  التعديـــل 

الوزارة إعادة النظر فيه.

المصرف المركزي

مـــن جهته، أبـــدى مصـــرف البحرين 
المركـــزي تأييـــده مـــن حيـــث المبدأ 
لألهداف التي يرمي إليها المشـــروع 
بقانون، مرفقا مع مرئياته مالحظات 
تتعلق بصياغة المادة، واإلشارة إلى 
عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـــد ينص 
عليهـــا قانون آخر فـــي بداية الحكم 

المتعلق بنشر المعلومات.

جمعية المحامين

وقالـــت جمعية البحريـــن للمحامين 
بإضافـــة  المقتـــرح  التعديـــل  إن 
مـــادة جديـــدة بقانون جرائـــم تقنية 
مـــن  المعلومـــات متناســـق وشـــامل 
حيث المضمون والشمولية للجرائم 
المتعـــددة وعقوبة الحبـــس الواردة 

بها.
الغرامـــات  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
شـــديدة  مبالغـــة  فيهـــا  الـــواردة 

لعقوبـــة  األعلـــى  الحـــد  وتتجـــاوز 
الغرامة في الجنح، والتي ال تتجاوز 

3 آالف دينار.
واقترحت الجمعية أن يتم تخفيض 
مقدار الحد األدنى واألعلى للغرامة 
فـــي تلك الجنـــح بما ال يجـــاوز 500 
دينـــار كحـــد أدنـــى و3 آالف دينـــار 
كحـــد أعلى، وفقـــا لما هـــو مقرر في 

العقوبات األصلية في الجنح.
ورأت أن يضـــاف إلى المـــادة إمكان 
أو  بالصلـــح  خـــاص  نـــص  تطبيـــق 
التصالـــح ســـواء كان أمـــام النيابـــة 
العامـــة أو أمام المحكمـــة، وتنقضي 
الدعـــوى الجنائية بالتصالح على أن 
يتم ذلـــك بموافقة المجنـــي عليه أو 

كيله الخاص أو القيم عليه.

التعديل التشريعي

وينص التعديل التشـــريعي المقترح 
علـــى إضافـــة مـــادة جديـــدة علـــى: 
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من توصل بغير 
حق عـــن طريق اســـتخدام الشـــبكة 
معلومـــات  نظـــام  أو  المعلوماتيـــة 
الكترونـــي أو إحـــدى وســـائل تقنية 
المعلومـــات أو حاجـــز أو أحـــرز إلـــى 
أرقـــام أو بيانـــات بطاقـــة ائتمانيـــة 
بيانـــات  أو  أرقـــام  أو  إلكترونيـــة  أو 
حســـاب مصرفية أو أي وســـيلة دفع 

إلكتروني.
وتضيف المـــادة المقترحـــة: وتكون 
العقوبـــة الحبـــس مـــدة ال تقل عن 6 
أشـــهر والغرامة التـــي ال تقل عن 10 

تتجـــاوز  وال  بحرينـــي  دينـــار  آالف 
ثالثين ألف دينار بحريني أو إلحدى 
مـــن  قصـــد  إذا  العقوبتيـــن  هاتيـــن 
ذلـــك اســـتخدام البيانـــات واألرقـــام 
فـــي الحصـــول على أمـــوال الغير أو 

االستفادة مما تتيحه من خدمات.
وتنـــص المـــادة على أنـــه: إذا توصل 
بنفســـه  االســـتيالء  إلـــى  ذلـــك  مـــن 
أو لغيـــره علـــى مـــال مملـــوك للغيـــر، 
فيعاقـــب بالحبـــس مـــدة ال تقل عن 
ســـنة والغرامـــة التي ال تقـــل عن 20 
ألـــف دينار بحريني وال تتجاوز 100 
ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين 
العقوبتيـــن، ويعاقب بـــذات العقوبة 
المنصوص عليها في الفقرة السابقة 
أو  أرقـــام  نشـــر  أعـــاد  أو  نشـــر  مـــن 
بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية 
أو أرقـــام بيانات حســـابات مصرفية 
تعـــود للغيـــر أو أي وســـيلة أخـــر من 

وسائل الدفع اإللكتروني.
اإليضاحيـــة  المذكـــرة  فـــي  وجـــاء 
النائـــب  باســـم  الموقـــع  للمقتـــرح 
فاضـــل  والنائـــب  النعيمـــي  علـــي 
الســـواد إنـــه لوحـــظ مؤخـــرا ظهـــور 
أنشـــطة إجراميـــة عديدة بواســـطة 
الشـــبكة المعلوماتية أضـــرت باألمن 
المجتمعـــي فـــي البـــالد، دون وجود 
نـــص قانوني يجرم ذلـــك ويحد من 
فكانـــت  المجتمـــع،  علـــى  خطورتـــه 
الحاجـــة إلـــى إيجـــاد نص تشـــريعي 
لصـــد تلك الممارســـات اآلثمة إعماال 
بالمبـــدأ العـــام )ال جريمـــة وال عقوبة 

إال بنص قانوني(.
أن  إلـــى  النعيمـــي  النائـــب  وأشـــار 
مقيـــدة  تكـــون  القضائيـــة  الســـلطة 
المحاســـبة  فـــي  العقابـــي  بالنـــص 
يعـــرض  فعندمـــا  الجرائـــم،  علـــى 
علـــى أحـــد أعضائهـــا نشـــاط يتعلـــق 
بمصلحة المجتمع، سواء كانت هذه 
المصلحة عامة أو خاصة، وال يوجد 
نـــص يجـــرم هـــذا الفعل، فـــإن عضو 
السلطة القضائية ال يستطيع قياس 
هذه الممارســـات المجرمة دون نص 
قانوني، ومن هذا المنطلق جاء هذا 

المقترح بقانون لحماية المجتمع.

علي النعيمي 

ابراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

باسم المالكيعبدالله الذوادي محمد بوحمود

التحفظ على القارب 
ومركبة استخدمت 

لنقل أحدها

ــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ ــر الـ ــ ــاط ــ ــخ ــ ــة األطــــــفــــــال مـــــن م ــايـ ــمـ ــحـ لـ

وحـــدة خاصـــة لمكافحـــة انتهـــاك الخصــوصيـــة

تقــدم أخيــرا النــواب عبدهللا الــذوادي، محمد بوحمود، باســم المالكي باقتراح برغبة بشــأن 
إنشاء وحدة خاصة لمكافحة انتهاكات الخصوصية وحماية األطفال من مخاطر تطبيقات 

األلعاب اإللكترونية والتحرش والعنف على اإلنترنيت تتبع الجهات األمنية.



توقع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن تنتهي 
لجنــة الخدمــات البرلمانيــة فــي الــدور المقبــل مــن الفصــل التشــريعي 
الحالــي من دراســة وتقديم تقرير مشــروع قانــون التعديل على بعض 

أحكام قانون التقاعد.

وأشار في اإليجاز اإلعالمي الحكومي 
الـــذي نّظمـــه مركـــز االتصـــال الوطني 
بالتعـــاون مع وزارة شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنّواب إلـــى أن لجنة إعادة 
قطعـــت  الحكومـــي  الدعـــم  توجيـــه 
شوطا كبيرا وتم االتفاق على المبادئ 

األساسية إلعادة توجيه الدعم.
ولفـــت إلـــى أن تشـــكيل هـــذه اللجنـــة 
جـــاء بأمـــر مـــن جاللـــة الملـــك بهـــدف 
تحقيـــق مبدأ التوافق بين الســـلطتين 
إعـــادة  فـــي  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 

توجيه الدعم.
وقـــال إن هذا الموضـــوع تم الحديث 
عنه ضمن مناقشـــات الميزانية العامة 
الحاليـــة وتـــم االتفاق على اســـتئناف 
االجتماعـــات، إذ تســـلمنا من الســـلطة 
التشـــريعية لجنتهـــا، والحكومـــة اآلن 

بصدد إعداد لجنتها الجديدة.
اجتماعـــات  توقـــف  أن  إلـــى  وأشـــار 
تقديـــم  إلـــى  يعـــود  الســـابقة  اللجنـــة 
أولويات أخـــرى، ووجود ذات أعضاء 

اللجنة في أكثر من لجنة.
اإلنجـــازات  اســـتعراضه  لـــدى  وقـــال 
التشـــريعية للـــدور الثالث مـــن الفصل 
التشـــريعي الخامـــس إنـــه ومنـــذ بدء 
الفصل التشـــريعي الخامـــس تم إقرار 
84 مرســـوما ومشـــروعا بقانـــون مـــن 
 27 منهـــا  التشـــريعية،  الســـلطة  قبـــل 
مرسوما ومشروعا بقانون تم إقرارها 

خالل هذا الدور. 
الـــدور  خـــالل  تـــم  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
المنصـــرم إحالـــة 35 اقتراحـــا بقانون 
إلى الحكومـــة للصياغة، كما تم إنجاز 
أعمـــال هـــذا الدور من خـــالل عقد 63 

جلســـة، 30 جلســـة لمجلـــس الشـــورى 
و85  النـــواب،  لمجلـــس  جلســـة  و33 
منهـــا  المجلســـين،  للجـــان  اجتماعـــا 
الشـــورى و50  35 اجتماعـــا لمجلـــس 

اجتماعا لمجلس النواب.
باإلنجـــازات  البوعينيـــن  ونـــوه 
والمكتســـبات التـــي يحققهـــا التعاون 
ومجلســـي  الحكومـــة  بيـــن  الفاعـــل 

الشورى والنواب.
وأكـــد دور هذا التعـــاون اإليجابي في 
تطوير منظومة القوانين والتشريعات 
التـــي تســـهم فـــي خدمـــة المواطنيـــن 
وتلبـــي احتياجاتهـــم، وتدعم مواقف 
فـــي  عـــن مصالحـــه  الوطـــن وتدافـــع 
جميـــع المحافـــل، منّوها بمـــا يقوم به 
المجلسان من دور كبير في مد جسور 
التعاون وتوثيـــق روابط الصداقة مع 

الدول الشقيقة والصديقة.
ولفت إلى أن جملة اإلنجازات البناءة 
التـــي تحققـــت بهـــدف تطويـــر األداء 
التشريعي والرقابي، إنما هي حصيلة 
التعـــاون المثمـــر والتنســـيق المســـتمر 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
وبما يخدم مســـار العمل الديمقراطي 

في مملكة البحرين.
تـــم  التـــي  التشـــريعات  إلـــى  وأشـــار 
إقرارهـــا والتـــي مـــن بينها تشـــريعات 
ذات صلـــة بمكافحـــة جائحـــة كورونا، 
تشـــمل إقـــرار مرســـوم بقانـــون إدراج 
مصروفـــات طارئـــة ضمـــن الميزانيـــة 
العامـــة للدولـــة للســـنة الماليـــة 2020، 
وإقرار مرسوم بقانون بشأن التصّرف 
في جزء من أموال حساب احتياطي 
األجيـــال القادمـــة، وإقرار مرســـومين 

بقانـــون بشـــأن التأمين ضـــّد التعطل، 
إلـــى جانـــب العديـــد مـــن التشـــريعات 
االقتصـــادي  بالمحـــور  الصلـــة  ذات 

والمالي والتجاري.
ولفـــت إلـــى أن مـــن بيـــن التشـــريعات 
التي تـــم إقرارها أيضا شـــملت صدور 
قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة 
و2022،   2021 الماليتيـــن  للســـنتين 
بتعديـــل  بقانـــون  مرســـوم  وإقـــرار 
بعـــض أحـــكام قانـــون إعـــادة التنظيم 
واإلفـــالس، وإقـــرار مرســـوم بقانـــون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 
وإصـــدار  التنميـــة،  ســـندات  بإصـــدار 
قانـــون بالموافقـــة على تعديـــل قانون 
لـــدول  التجاريـــة  العالمـــات  )نظـــام( 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفـــت إلى أن من بين التشـــريعات ما 
يتعلق بالمحـــور األمني والمتمثلة في 
إقـــرار مرســـوم بقانـــون بتعديل بعض 
أحـــكام المرســـوم بقانون بشـــأن حظر 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  ومكافحـــة 
إضافـــة  قانـــون  ومشـــروع  اإلرهـــاب، 

مادة جديدة إلى قانون العقوبات.
وقـــال إن مـــن بيـــن تلـــك التشـــريعات 
مـــا يتعلق بمحـــور الشـــباب والرياضة 
والتـــي تمثلـــت فـــي مرســـوم بقانـــون 
قانـــون  إلـــى  مـــادة جديـــدة  بإضافـــة 
االجتماعيـــة  واألنديـــة  الجمعيـــات 
والثقافيـــة والهيئـــات الخاصة العاملة 
والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان  فـــي 
والمؤسســـات الخاصة، وقانون بشأن 

االحتراف الرياضي.

بالتشـــريعات  يتعلـــق  فيمـــا  وأشـــار 
إلـــى  الحضريـــة  والتنميـــة  البيئيـــة 
صدور قانون بشـــأن تنظيـــم ومراقبة 
التجـــارة الدولية فـــي األنواع المهددة 
باالنقـــراض مـــن مجموعـــات الحيوان 
والنباتـــات الفطرية، ومشـــروع قانون 
مملكـــة  انضمـــام  علـــى  بالموافقـــة 
البحرين إلـــى معاهدة المحافظة على 
الحيوانـــات  مـــن  المهاجـــرة  األنـــواع 
الفطرية، ومشـــروع قانـــون بالموافقة 
علـــى انضمـــام مملكـــة البحريـــن إلـــى 

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
ولفـــت إلى إقـــرار تشـــريع علمي تمثل 
فـــي إقرار مشـــروع قانـــون بالموافقة 
علـــى انضمـــام مملكـــة البحريـــن إلـــى 
اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في 

الفضاء الخارجي.
وقال فيما يتعلـــق باألداء الرقابي إنه 
تـــم إحالـــة 389 اقتراًحـــا برغبـــة إلـــى 
الحكومة منذ بدء الفصل التشـــريعي 
الخامـــس، منهـــا 167 اقتراًحـــا برغبـــة 
خـــالل دور االنعقـــاد الثالـــث، وكذلـــك 
تقديـــم مناقشـــتين عامتيـــن فـــي دور 
االنعقاد الثالث من أصل 5 مناقشـــات 
عامة قدمت خالل الفصل التشـــريعي 

الخامس.
ولفـــت إلـــى أن دور االنعقـــاد الثالـــث 
من الفصل التشـــريعي الخامس شـــهد 
تشكيل 3 لجان تحقيق برلمانية، فيما 
بلغ عدد األســـئلة الموجهة من مجلس 
النـــواب فـــي هـــذا الـــدور 205 أســـئلة، 
ُأجيب عن 179 سؤااًل منها، بينما حال 

انقضـــاء الـــدور دون اإلجابـــة عـــن 24 
سؤااًل، كما تم سحب سؤال واحد من 
قبل مقدمه، وُدفـــع بعدم االختصاص 

حيال سؤال واحد.
عـــدد  إن  بالقـــول  البوعينيـــن  وتابـــع 
األســـئلة الموجهة من مجلس الشورى 
فـــي هذا الـــدور بلغ 40 ســـؤااًل، ُأجيب 
عن 34 سؤااًل منها، فيما حال انقضاء 
الدور دون اإلجابة عن 5 أسئلة، وُدفع 
بعدم االختصاص حيال سؤال واحد.
أبـــرز  البوعينيـــن أن  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
أولويـــات الـــوزارة تتمثل فـــي تطوير 
بيـــن  التواصـــل  آليـــات  وتحســـين 
الجهات الحكومية ومجلسي الشورى 
والنواب، وتحقيـــق التعاون اإليجابي 
بينهـــم، من خـــالل الرد علـــى الطلبات 
المتعلقـــة بالمعلومـــات أو اإليضاحات 
أو اآلراء، حيـــث تـــم الـــرد علـــى 552 
منهـــا وبنســـبة 81 %، أّمـــا بخصـــوص 
الدعوات الموجهة للجهات الحكومية 
لحضـــور جلســـات مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب واجتماعاتهما خالل الفصل 
التشـــريعي الخامـــس، فقـــد تـــم تلبية 

586 منها وبنسبة 99 %.

الدعـــم  وأشـــار فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز 
بالجهـــات  للمعنييـــن  واإلســـناد 
الحكومية فيما يخص أعمال السلطة 
التشـــريعية، إلـــى أنـــه تـــم التعامل مع 
620 عمـــال فنيا، فيما بلـــغ عدد الردود 
من مجلس الـــوزراء على االقتراحات 
الجهـــود  أّن  علًمـــا  رًدا،   313 برغبـــة 
مستمرة لتهيئة الوزارة لتصبح مركًزا 
رئيًسا للمعلومات ذات العالقة، وبيت 

خبرة للشؤون البرلمانية.
المرجـــع  مـــن  االنتهـــاء  تـــم  وقـــال: 
والدليـــل  والقانونـــي،  الدســـتوري 
حكوميـــة  ضوابـــط  بوضـــع  المعنـــي 
لتوحيـــد العناصر المضمونيـــة لآلراء، 
وإنجاز 50 دراســـة وورقة واستشارة، 
وتقريريـــن إحصائيين ألعمـــال دوري 

االنعقاد األول والثاني.
وأضـــاف بشـــأن الحديـــث عـــن هـــدف 
بيـــت خبـــرة  فـــي أن تكـــون  الـــوزارة 
رئيســـا  ومركـــزا  البرلمانيـــة  للشـــؤون 
للمعلومات: “ال نضع العناوين اعتباطا، 
كان همـــي في الـــوزارة أن نكون بيت 
خبـــرة، ال نريد أن نكون صندوق بريد 

بين السلطتين”.

مناقشــة تعديــالت قانــون التقــاعــد الـدور المقبــل
الــدعــم هيكلة  إعــــادة  اجــتــمــاعــات  اســتــئــنــاف  عــلــى  بــرلــمــانــي  حــكــومــي  تــوافــق 

غانم البوعينين
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84 قانونا و398 
رغبة برلمانية حصيلة 

3 أدوار من الفصل 
التشريعي الخامس

النواب أمطروا 
الحكومة بـ 205 
أسئلة في دور 

االنعقاد الماضي

سيدعلي المحافظة



Vacancies Available
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

HUSSAIN ALOWAINATI GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hussainowainatiholding@batelco.com.bh 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939974  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 
 suitably qualified applicants can contact

 39939974  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660031  or  SAYED.ALTAHER33333@YAHOO.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

Zaraei restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39810007  or  ZARAEI.AN@GMAIL.COM 

ZOOM CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36444518  or  ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

DHAMAN MEDICAL DISINFECTANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77110707  or  mahmoud.aamer@dhamanmedical.com 

Perpetual Strategic Services Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17422377  or  f.amin@perpetualgroup.com 

Cuba Garage Auto Repair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33354499  or  CUBA.GARAGE1@GMAIL.COM 

AMAZON WEB SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17204600  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

NATIONAL POLYPROPYLENE CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17228814  or  ALSHARIDA_40@HOTMAIL.COM 

ABDULLA ISA ALNAKAS AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33245452  or  ABDULLAHALNACHAS@GMAIL.COM 

GREEN LIFE METAL & NON-METAL WASTE & SCRAP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66627665  or  FASTWAYWORLD@GMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36686979  or  HAEL.AICILA85@GMAIL.COM 

Digital Scope W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADVERTISING COPYWRITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404071  or  ACCOUNT@MEDIASTOREBH.COM 

MANAMA GAZAL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36424614  or  BATUTA65@YAHOO.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

RAJ R TAILOR 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

MOHAMED JAAFAR AHMED ALARADI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

PALMS PRIMARY SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17666637  or  accounts@kgkids.com 

PALMS PRIMARY SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17666637  or  accounts@kgkids.com 

AL ABBAS PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

AUTO BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36386868  or  SPIKE_55_9@HOTMAIL.COM 

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

ALMESK MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39331181  or  almeskmanpower@gmail.com 

SALAMA SCARF ABAYA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17456669  or  ABUSAJAD.MEATFRESH@GMAIL.COM 

ALIA SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  HEADMASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39427742  or  ALIAPRIMARY@AOL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

RAIYAH GYPSUM 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17252338  or  HASSAN.SAMAHEEJI@GMAIL.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM 

DELMON BUILDING MATERIAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM.BH 

Bludan towers construction 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestebh99@gmail.com 

Bin h management services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263221  or  JASSIMRADIANCE@GMAIL.COM 

FALCON TELECOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35664400  or  FOUAD_AWWAD@HOTMAIL.COM 

BORA BORA S.P.C OWNED BY FAISAL ABDULLA HASAN ISA ALJASIM 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@GMAIL.COM  
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Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

grnata

 للمزيد من

العقارات

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

االلتزام... الطريق المضمون والمجرب إلحداث أي تغيير
مـــا هي األغـــراض التي يجب التأكيـــد عليها دون غيرهـــا، وما هي 
األرضيـــة التـــي من الواجب االتفاق عليهـــا لمجابهة جائحة كورونا 

وهذا الوضع االستثنائي.. كلمة واحدة هي “االلتزام”. 
الدولـــة ال تطلب منا ســـوى االلتزام والجلوس فـــي المنزل في هذا 
الوقـــت الحرج، وهو أمـــر يقبله العقل والمنطق عـــن إيمان وقناعة 
تماما مثلما نؤمن بالقيم والدين والتراث والتاريخ والحق والعدل 
والحريـــة، ومـــن غيـــر المقبول أبـــدا أن يتصـــور البعـــض أن دعوته 
لاللتـــزام ســـتحد مـــن فرديتـــه، وهي عمومـــا ظاهرة موجـــودة في 
مجتمعاتنا العربية التي تتحســـس من التوجيه وتقديم التنازالت، 
وتعتبر نفسها مجتمعات خلقت ولديها مناعة وقوة ذاتيتان نلمس 
تزايدهمـــا فـــي كل يوم، ومـــازال المواطن العربي يـــرى أن االلتزام 
الذي تنادي به الدولة في مثل هذه الظروف ســـيقضي على معالم 
شـــخصيته ويمتص فرديته ألنه يعلـــو فوق كل األحداث وهو قوة 
فاعلة مؤثرة في المجتمع وفي الوطن وله قيمة عليا مهما ارتكب 

من هفوات وزالت وأخطاء.

االلتـــزام الـــذي تنـــادي به الدولـــة اليوم ليـــس تدخـــال تفصيليا في 
حيـــاة الناس كمـــا يتوهم البعض، إنمـــا هو الـــدور الطليعي الواعي 
للوصول إلى بر األمان وتغيير األوضاع إلى األفضل، وهو الطريق 
المضمون والمجرب إلحداث أي تغيير في واقع الحال الذي ينحدر 
بســـرعة، التـــزام المواطـــن والمقيـــم اليوم أقـــرب األبـــواب وأقصر 
الطـــرق للخروج من أزمـــة كورونا بأقل خســـائر ممكنة، ويكفي أن 
الجميـــع ذاق مرارة الفجيعـــة وامتأل بحزن مقيت جراء فقد األهل 
واألحبـــة واألصدقاء وتحمل مـــا ال يطيق حمله وصرخاته ضاعت 

في صمت األفق.
إذا كان المواطـــن البحرينـــي أيـــا كان موقعـــه يـــرى أنـــه مـــاض في 
مضمـــار العطاء واإلخالص والبذل للوطن والقيادة، فعليه االلتزام 
وتنفيـــذ كل قرارات وتوجيهات الفريـــق الوطني لمكافحة كورونا، 
وأن يتفاعـــل مع القرارات يوميا بشـــكل عملي خاص ويعتبرها من 
األمور المقدسة ألنها مرتبطة بسالمة الوطن الذي يستحق منا كل 

اإلخالص بمختلف األشكال والروافد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تعددت األسباب والموت واحد
دخلت مســـاء أمس على حســـاب “تواصل البحريـــن” في تطبيق 
االنســـتغرام، والـــذي يهتـــم بنشـــر أخبـــار الوفيـــات والمناســـبات، 
لصاحبـــه األخ العزيـــز أحمد جمعة الغريب، وذهبت ألول بوســـت 
تـــم نشـــره في بداية شـــهر مايو الحالي، ثم بـــدأت أتصفح وجوه 
وأخبار الوفيات بالتتابع، حتى هذه اللحظة، كانت كثيرة بشـــكل 
مخيف ومرعب، شباب وكبار سن ومراهقون، كلهم سلموا الروح 

للبارئ وذهبوا بال عودة.
هـــؤالء األموات )رحمهم هللا( ممن كانـــوا معنا باألمس، أصدقاء، 
وآباء، وزمالء عمل وغيرهم، هم )اآلن( يسألون ويحاسبون على 
كل شـــاردة وواردة فـــي هـــذه الدنيـــا الفانية، مـــاذا فعلوا؟ وكيف 

ولماذا؟ وألجل من؟
وكمـــا أن الموت يقدم لنا وألوالدنا عبرا في الحياة، فإن فيروس 
كورونا يقدم دروسا مشابهة على ذات التوازي، فالمعاني األخيرة 

واحدة، والقيم، والنتائج والدروس والعبر، لمن يعتبر.
فـــي المقابل، فإن البعض ممن حباهم هللا وفضلهم، وميزهم عن 
غيرهم، بالمال، والنفوذ، والجاه، وغيرها من النعم، ال يزالون على 
حالهم القاسي والجاهل األول، فال دروس تعلموها من الجائحة، 
وال رأفة في من هم تحتهم، وال زكاة أو صدقة أو ســـقيا يعملون 

ألجلها، ألنهم يعملون للدنيا وما فيها.

هؤالء “األحياء األموات” نجدهم بكثرة في مواقع العمل  «
بتهميشهم الضعفاء، وفي الجيرة بأذيتهم وحسدهم وتربصهم، 
وفي ذوي القربى أيضًا، وتتعدد األماكن ومعها الوجوه والمواقف 

واألحداث الموجعة، التي ال تقدر الذاكرة على نسيانها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عالمات اإلصابة بمرض “حب الكتب”
ال أســـتطيع الجـــزم بأي عـــام تحديدا أصبت بمـــرض حب الكتب، 
لكننـــي أعلـــم أنني مصابـــة به منـــذ الطفولة، وهو مـــرض يصعب 
تشـــخيصه مـــن المرة األولـــى، لكن ســـرعان ما يالحـــظ اآلخرون 

األعراض وسط نوع من التعجب ونظرات الشفقة.
وحتـــى تعـــرف إن كنت مصابا بـــه، فإن األعـــراض الظاهرة هي 
كالتالـــي: عـــدم القدرة على مفارقة الكتـــب وحملها أينما ذهبت، 
مـــع الحرص علـــى االحتفاظ ببعـــض الكتب في الســـيارة لوقت 
الحاجـــة، باإلضافة إلى أن طبيعة الكتـــب التي يقرأها اآلخرون 
ســـتحدد عمق عالقتك بهم، وتتآلف بســـرعة مع محبي القراءة 
بينكـــم،  الضمنيـــة فيمـــا  المـــودة  مـــن  رابطـــة  والكتـــب وتنشـــأ 
وســـترفض إعـــارة الكتـــب رفضـــا قاطعـــا، وتعـــوض أصدقـــاءك 
بشـــراء الكتـــب لهم، فالكتب لم تخلق لإلعـــارة نهائيا، وقد تتأثر 
عالقتـــك بأحدهم عندما يرجع كتابا لك وبه بعض الضرر، وعند 
الوقـــوع في حب كاتب، فإنك تحرص على قراءة كل ما يتعلق 
بـــه وتصبـــح عملية شـــراء كل مؤلفاتـــه واجبا حتميا ومقدســـا، 
وأن جزءا كبيرا من المصروف ســـتنفقه على شراء الكتب دون 
إحساس بالندم، فهناك دائما قائمة جاهزة للكتب التي ترغب في 
شرائها ومهما ضاقت بك الحياة والمكتبة في البيت هناك دائما 
متسع لكتاب جديد، وستتابع أغلب الحسابات المتعلقة بالكتب 
والقراءة، وستعشـــق تأمل صورة الكتب وســـتثيرك مشـــاهدتها 
وهـــي مصفوفة على األرفف، فأعظم الهدايا بالنســـبة لك عندما 
تكـــون في هيئة كتاب، وســـتحب ملمس الـــورق ورائحة الورق 
وتهمك طريقة طباعة الحروف، وال تفضل القراءة من األجهزة 
اإللكترونية إال في حاالت قليلة جدا، وستحب مشاهدة األفالم 
المقتبسة عن الروايات، ودائما ستختار رفقة الكتب على قضاء 
الوقت برفقة األصدقاء المزيفين، وال رغبة لك بالشفاء من هذا 

المرض أبدًا.

إن كنت مصابا ببعض هذه األعراض أو تعاني من غيرها.. ال تتردد  «
في مشاركتها معي.

 Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ

تبذل القيادة السياســـية بمملكة البحريـــن جهودا كبيرة لحماية البحرين 
وشـــعبها والمقيميـــن على أرضها مـــن جائحة كورونا، فالقـــرارات تصدر، 
والدعـــم مســـتمر لمواجهـــة هـــذا الظـــرف الصحـــي العصيـــب الـــذي ألـــم 
بالبحريـــن وشـــعبها وأوجع شـــعوب العالم، ومـــا صدر مؤخـــًرا عن عاهل 
البـــالد جاللة الملك المفدى وعن ســـمو ولي العهـــد األمين رئيس الوزراء 
من قـــرارات وإجراءات وتوجيهات يؤكد حرص القيادة البحرينية على 

صحة الشعب البحريني وسالمته.
إن إشادة عاهل البالد بجهود العاملين في الصفوف األمامية ثقة غالية 
بهـــذه الجهود التي استبســـلت من أجل حماية البحرين وشـــعبها، ودعم 
ســـمو ولي العهـــد رئيس الوزراء يؤكـــد عزم القيادة السياســـية مكافحة 
هـــذا الوبـــاء والعمل على التقليل من انتشـــاره والتخفيـــف من تداعياته 
االجتماعية واالقتصادية والمالية، وهي جهود تتطلب التكاتف الشعبي 
وااللتـــزام بمـــا أصدرته الحكومـــة والفريـــق الوطني الطبي مـــن قرارات 
وإجـــراءات احترازية باتت مطلًبا وطنًيـــا ودينًيا، وهو دور يدعم جهود 
العامليـــن والمتطوعين في الصفوف األمامية بما ُيحقق األمن والســـالم 

واالستقرار للبحرين وشعبها.

لقـــد بذلـــت الحكومـــة البحرينيـــة وال تزال جهـــوًدا كبيـــرة لمواجهة وباء 
كورونـــا وتعزيز الصحـــة المجتمعية، ومنذ البداية استشـــعرت الحكومة 
حجـــم الخطـــورة الكامنـــة والتحديات الناجمـــة عن الجائحـــة، ما كان له 
األثـــر البالغ في احتوائها بكل دقة وعناية، وتابعت مجرياتها باحترافية 
شـــديدة وطرق ســـديدة، وهـــذه الجهود الرســـمية الرائعـــة تتطلب وعًيا 
مجتمعًيـــا وصحًيـــا وبيئًيـــا من قبـــل أفـــراد المجتمع من أجل ســـالمتهم 
وسالمة من حولهم بما ُيعزز وُيحقق أهداف الدولة وإجراءاتها الوقائية. 
إن الوعي بخطورة الجائحة يمنع انتشارها، وااللتزام باإلجراءات حجر 

األساس في احتوائها واجتثاثها شيًئا فشيًئا بإذن هللا تعالى. 
إن التزامنـــا باإلجراءات ُيمكننـــا من االنتصار على كورونا، فالوقاية خير 
مـــن العالج، ومـــن ُطرق الوقايـــة االلتـــزام باإلجراءات، ولـــن تكون لهذه 
اإلجـــراءات والتوجيهـــات الرســـمية أيـــة فائـــدة إن لم يكن هنـــاك التزام 
جـــاد وفاعل من قبـــل المواطنيـــن والمقيمين، ولنتحد مًعـــا في مواجهة 

الجائحة حتى ننتصر عليها.
فتحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية وجميع العاملين والمتطوعين في  «

الصفوف األمامية والشعب البحريني الذي يعمل جاهًدا لمكافحة هذا الوباء، 
وحفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها وأدام رايتها دائًما عاليًة خفاقة.

عبدعلي الغسرة

لنتحد مًعا لننتصر

دعونـــا جميعـــا ننظر إلى األمور بعيـــن الحكمة والروية، نعـــم نعترف أننا 
بهـــذه األرقام الكبيـــرة لحصيلة اإلصابات بفيـــروس كورونا عدنا للخلف 
لكننـــا قادرون بإذن هللا تعالى على إعـــادة األمور إلى نصابها وإلى جادة 
الطريـــق كما حدث مســـبقا، الوقت اآلن ليس للعتـــاب أو إلقاء اللوم على 
اآلخريـــن أو المزايـــدة في األســـباب، إنما نحن نبحـــث جميعا عن مخرج 
أكيـــد لمـــا وصلنـــا إليه، وحســـنا فعـــل الفريق الوطنـــي باتخـــاذ إجراءات 
حازمـــة تعمـــل على تقليـــل عدد اإلصابـــات والوصول إلى بـــر األمان عبر 

حظر شبه تام لكل ما قد يكون مسببا النتشار الفيروس.
المسألة اآلن هي مسألة انتصار نفسي في المقام األول، نحن بحاجة إلى 
ضخ روح الوحدة والعون والفرح رغم الصعاب في نفوس العاملين في 
الصفوف األولى قبل غيرهم، وقد كانت رسالة جاللة الملك عاهل البالد 
المفـــدى حفظه هللا ورعاه التي أكد فيها قدرة البحرين على تجاوز هذه 
المرحلة هي الخطوة األولى لذلك، فلو أننا جميعا نتسم بروح اإليجابية 
والصبر ومراعاة الغير والحب، نعم حب كل الجهود المقدمة للمواطنين 

والمقيمين، سننتصر بإذن هللا تعالى.

ومضة

نحـــن بحاجـــة حقيقـــة لتخفيف الضغوط على األســـر، فتجمع كل أســـرة 
وحدهـــا لمـــدة طويلـــة دون خـــروج أو دخـــول، ودون برامـــج، أمر ثقيل، 
خصوصا في هذه الفترة من الســـنة التي تعد فترة امتحانات لعدد كبير 
مـــن الطلبـــة والطالبات فـــي الجامعات والمـــدارس بمختلـــف قطاعاتها.. 
وددت لـــو يقـــل هـــذا الضغط الكبير عـــن كاهل الطالب واألســـرة بأن يتم 
تقييـــم الطلبـــة بأســـلوب النجـــاح والرســـوب بـــدال مـــن الرصـــد الدقيـــق 
للدرجات، وهو ما سيبعث نوعا من الراحة ويخفف الضغط الذي نشهده 
حاليا بشـــكل مضاعف عن كل فصل دراســـي، لذا أوجه رســـالة مفتوحة 
إلى كل المعنيين وعلى رأســـهم وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم 
العالـــي بـــأن يتالحموا مع فريق البحرين ويقدموا يد العون والمســـاعدة 
بتخفيض الضغط على الطلبة واألسر، خصوصا في األسبوعين المقبلين.

سمر األبيوكي

نحن لها



قــال رئيــس نــادي التضامــن محمــد الفــردان إن إنشــاء الهيئــة العامــة للرياضــة برئاســة النائــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
سيقود الرياضة المحلية للمزيد من التقدم والنجاح، مشيدا بهذه الخطوة الالفتة والتي تشيع أجواء من 
التفاؤل لكافة منتســبي الحركة الرياضية، ومن بينهم نادي التضامن بقدرة ســموه على تحقيق المزيد من 

النجاح واالزدهار للحركة الرياضية.

كما أشاد الفردان بتعيين عبدالرحمن 
للهيئة  تنفيذيا  رئيسا  عسكر  صادق 
من  بــه  يتمتع  لما  للرياضة  الــعــامــة 
خبرة وعالقات واسعة اكتسبها على 
العمل  في  الطويل  مشواره  امتداد 

الرياضي.
“البالد سبورت”  لـ  الــفــردان  وأضــاف 
بأن نادي التضامن يتطلع ألن تسهم 
تحقيق  في  المتميزة  الخطوة  هذه 
ومنتسبيه  مــشــجــعــيــه  كــافــة  آمــــال 
النادي  بناء  فــي  الــبــدء  عبر  وأبنائه 

النموذجي بعد وضع حجر األساس 
في 2001.

التضامن  نــادي  أبناء  “يطمح  وتابع 
فــي بــنــاء الـــنـــادي الــنــمــوذجــي وهــو 
لو  يراودنا جميعا حتى  الذي  الحلم 
كان ذلك من خالل البناء عبر مراحل 
ــة مــتــعــددة  مـــن خـــالل تــشــيــيــد صــال
البداية أو ملعب كرة  األغــراض في 
أولى  كمرحلة  إداري  مبنى  أو  قــدم 
تليها مراحل قادمة، حيث إننا حاليا 
مركزي  ومــالعــب  مــرافــق  نستخدم 

الــهــمــلــة وكـــرزكـــان، 
ــك  ــ ــرب ــ وهـــــــــو أمـــــــــر ي

خــطــط وبـــرامـــج األجــهــزة 
الــمــركــزيــن  الــفــنــيــة واإلداريـــــــة؛ ألن 
ومن  كــذلــك  المنشآت  يستخدمان 
الصعوبة تسيير فرق الفئات العمرية 
لديه  النادي  وأن  خصوصا  تحديدا، 
القدم واليد  ألعاب، وهي كرة  ثالث 

والطائرة..”.
ــرق الـــنـــادي  ــأن فــ ــ ــردان ب ــ ــف ــ ــد ال ــ وأكـ
الـــريـــاضـــيـــة تـــطـــمـــح فــــي مــالعــب 

لتسيير  مــســتــقــلــة؛ 
بــــــــرامــــــــجــــــــهــــــــا 
على  وأنــشــطــتــهــا 
ــل،  ــثـ الـــنـــحـــو األمـ
خــــــــــصــــــــــوصــــــــــا 
ــن  ــامـ ــتـــضـ الـ وأن 
ــتــي  ــن األنــــديــــة ال مــ
ــي تــخــريــج  ســـاهـــمـــت فــ
المتميزين  الــالعــبــيــن  مــن  عـــدد 
األلــعــاب  فــي  الــوطــنــيــة  للمنتخبات 
الـــثـــالث، وحــقــقــوا إنـــجـــازات الفتة 

للوطن.
إنهاء  ينتظر  النادي  بأن  أوضح  كما 
كافة اإلجراءات الخاصة بمشروعه 
ــذي هــو عــبــارة عن  االســتــثــمــاري والـ
مــجــمــع تـــجـــاري لــيــشــكــل الــمــشــروع 

ــراد ذاتــيــا لــلــنــادي؛ للوفاء  مــصــدر إيـ
بالتزاماته ومتطلباته.

الهيئة  إنــشــاء  ــأن  بـ ــردان  ــفـ الـ ــد  وأكــ
العامة للرياضة برئاسة سمو الشيخ 
تعتبر  خــلــيــفــة  آل  حــمــد  بـــن  خـــالـــد 
األندية  مكانة  لتعزيز  طيبة  بـــادرة 

وتمكينها  بها  االهــتــمــام  ومضاعفة 
بالصورة األمثل للقيام بدورها تجاه 
أهمية  مــؤكــدا  الــشــبــابــيــة،  الــحــركــة 
النموذجي  ــنــادي  ال بــنــاء  فــي  الــبــدء 
ــيــتــمــكــن مــن  لــــنــــادي الـــتـــضـــامـــن؛ ل
احتضان الطاقات الشبابية وتخريج 
الــقــادريــن على  الــشــبــاب  مــن  كوكبة 
بمختلف  تمثيل  خير  الوطن  تمثيل 

المحافل الخارجية.
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لكرة  األول  منتخبنا  ــدرب  مـ أعــلــن 
القائمة  عــن  ســوزا  البرتغالي  الــقــدم 
ــنــهــائــيــة لــلــتــصــفــيــات الـــمـــزدوجـــة  ال
ــعــالــم 2022  الــمــؤهــلــة إلـــى كـــأس ال

وكأس آسيا 2023.
ــقــائــمــة 26 العـــبـــا وهـــم:  وضـــمـــت ال
حميدان،  مهدي  هللا،  لطف  إبراهيم 
أحــمــد بــوغــمــار وســيــد شــبــر عــلــوي 
)الــخــالــديــة(، علي حــرم، علي مــدن، 
عيسى،  هاشم  سيد  شمسان،  حمد 
جاسم الشيخ، كميل األسود، محمد 
رضـــا عيسى وسيد  ســيــد  مــرهــون، 
عبدالوهاب  ــاع(،  ــرفـ )الـ بــاقــر  مــهــدي 
الـــمـــالـــود، إســمــاعــيــل عــبــدالــلــطــيــف، 
الحيام  ــيــد  وول جعفر  محمد  ســيــد 
)المحرق(، محمد الرميحي وعبدهللا 
ــاع الــشــرقــي(، محمد  ــرفـ الـــهـــزاع )الـ
عــبــدالــوهــاب وأحــمــد مــيــرزا )الــحــد(، 
ــاب(، راشــد  ــشــب عــبــاس الــعــصــفــور )ال
الــحــوطــي )الــنــجــمــة(، جــاســم خليف 
)البديع(، أحمد نبيل )المنامة(، وسيد 

ضياء سعيد )النصر الكويتي(.
ستخضع  الــتــي  القائمة  عــن  وغـــاب 

ــلـــي خــــالل الــيــومــيــن  لــمــعــســكــر داخـ
البحريني  الــدوري  هــداف  المقبلين، 
مهدي عبدالجبار رغم وجوده خالل 
الماضيتين  الــوديــتــيــن  الــمــبــاراتــيــن 
وتسجيله هدفا في مرمى المنتخب 
الماليزي، كما يغيب عبدهللا يوسف 
الــمــحــتــرف بــصــفــوف ســالفــيــا بــراغ 

التشيكي بسبب اإلصابة.
نظيره  الوطني  منتخبنا  وسيلتقي 
الكمبودي يوم 3 يونيو، ثم المنتخب 
اإليراني 7 يونيو، ويختتم مبارياته 
بلقاء هونغ كونغ يوم 15 من الشهر 

ذاته.

سوزا يعتمد 26  العًبا بقائمة األحمر

الهيئة العامة للرياضة - المركز اإلعالمي

المجلس  لرئيس  األول  النائب  وجه 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
الهيئة  خــلــيــفــة،  آل  حــمــد  ــن  ب خــالــد 
لــلــريــاضــة إلطـــــالق حملة  الـــعـــامـــة 
إلى  تهدف  التي  “#أحــمــرنــا_قــدهــا”، 
لكرة  األول  الوطني  المنتخب  دعم 
الــقــدم بــمــشــاركــتــه فــيــمــا تــبــقــى من 
للمرحلة  الثالثة  المجموعة  مباريات 
الــمــزدوجــة  التصفيات  مــن  الثانية 
لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 
2023، التي تستضيفها المملكة في 

الفترة 3 - 15 يونيو المقبل. 
التنفيذي  الرئيس  أشــار  جانبه  مــن 

عبدالرحمن  للرياضة  العامة  للهيئة 
سمو  تــوجــيــهــات  أن  إلــــى  عــســكــر 
بــن حــمــد آل خليفة،  الــشــيــخ خــالــد 
المطلوب  الدعم  تقديم  على  ركزت 
لالتحاد البحريني لكرة القدم خالل 
الــمــزدوجــة،  للتصفيات  استضافته 
مــؤكــدا أن تــوجــيــه ســمــوه إلطــالق 
المنتخب  لــدعــم  الــوطــنــيــة  الحملة 
يأتي  “#أحمرنا_قدها”  شعار  تحت 
ــم والـــمـــســـانـــدة  ــدعــ ــ ضـــمـــن ســـبـــل ال

ــذا  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي فـــــي هــ
االستحقاق المهم. 

الشيخ  تــوجــيــهــات ســمــو  ــاءت  ــ وجـ
لتنظيم  خليفة  آل  حــمــد  بــن  خــالــد 
حــمــلــة لـــدعـــم الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
والفضاء  اإلعــالمــيــة  الــوســائــل  عبر 

ــل الــتــواصــل  ــ ــائ االفـــتـــراضـــي ووســ
االجتماعي، في ظل ما يمر به العالم 
من تأثيرات جائحة كورونا )كوفيد 
19(، باإلضافة للتعليمات االحترازية 
األخـــيـــرة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا فــريــق 

البحرين. 

مختلف  تـــشـــارك  أن  ــمــقــرر  ال ومــــن 
ــمــع  ــمــجــت ــات ال ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ شـــــرائـــــح وقـ
الــبــحــريــنــي فـــي حــمــلــة “#أحــمــرنــا_
جــمــيــع  دعـــــــوة  ــت  ــمـ تـ إذ  قـــــدهـــــا”، 
بوزارة  متمثلة  الرياضية  القطاعات 
واللجنة  والرياضة  الشباب  شــؤون 

الرياضية  واالتـــحـــادات  األولــمــبــيــة 
تمكين  ومــراكــز  الوطنية  واألنــديــة 
العامة  للجهات  بــاإلضــافــة  الشباب 
والقطاع الخاص للتفاعل مع الحملة 
لنجوم  الــمــطــلــوب  ــدعــم  ال وتــقــديــم 
الحدث  هــذا  فــي  الوطني  منتخبنا 

الكبير التي تستضيفه المملكة.

سمو الشيخ خالد بن حمد

الــقــدم بــكــرة  ــة  ــزدوج ــم ال التصفيات  ــي  ف الــوطــنــي  المنتخب  دعـــم 

خالد بن حمد يوجه الهيئة العامة للرياضة إلطالق حملة “أحمرنا قدها”

ــي  ــ ــادي الــشــبــاب مــع األردن ــ تــعــاقــد ن
األول  الفريق  ليقود  حلمي  إبراهيم 
ــريــاضــي  ــمــوســم ال ــال ــدم ب ــقـ لـــكـــرة الـ

المقبل.
ــأتــي ذلـــك لــيــؤكــد انـــفـــراد “الــبــالد  وي
سبورت” الذي أشار قبل يومين إلى 
ذاتـــه سيقود  األردنــــي  الــمــدرب  أن 
على  “إلكترونًيا”  وقع  وقد  الماروني 
األردنــي  سيكون  كما  تدريبيه.  عقد 
اآلخر فراس الخوالدة ضمن الجهاز 

الفني.
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أشاد بتوجيهات خالد بن حمد بإطالق حملة “أحمرنا قدها”

ناصــر بن حمد: كســب طــواف إيطاليا يجســد مكانــة فيكتوريــوس البحرين للدراجــات الهوائيــة عالميا

ناصر بن حمد: أبناء البحرين سيقفون بجانب المنتخب

الدراج داميانو كاروسيو يفوز بالمركز األول

ــة الــمــلــك لــأعــمــال  أشــــاد مــمــثــل جــالل
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
بتوجيهات  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 
بن حمد  الشيخ خالد  البحرينية سمو 
“#أحمرنا_ حملة  بإطالق  خليفة،  آل 
قدها”، التي تهدف إلى دعم المنتخب 
بمشاركته  القدم  لكرة  األول  الوطني 
المجموعة  مــبــاريــات  مــن  تبقى  فيما 
التصفيات  الثانية من  للمرحلة  الثالثة 
وكأس   2022 العالم  لكأس  المزدوجة 
تستضيفها  والــتــي   ،2023 آســيــا  أمــم 

المملكة. 

آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وقــال 
الشيخ  ســمــو  تــوجــيــهــات  “إن  خليفة 
خالد بن حمد آل خليفة بإطالق حملة 
دعم المنتخب تؤكد حرص سموه على 
الوقوف إلى جانب المنتخب الوطني 
ــمــزدوجــة  فـــي مــهــمــتــه بــالــتــصــفــيــات ال
األحمر  أمام  المثالية  األجــواء  وتهيئة 
من أجل تقديم أفضل المستويات في 
مبارياته بالتصفيات وحصد مزيد من 
على  المنافسة  له  تضمن  التي  النقاط 

بطاقات التأهل”. 
وأشــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
المنتخب  “سيخوض  أنــه  إلــى  خليفة 
قوية  تصفيات  الــقــدم  لــكــرة  الــوطــنــي 
ــة قــويــة وهــو  مـــع مــنــتــخــبــات آســيــوي
الفترة الحالية إلى تحقيق  أحوج في 

التضامن بين األسرة الرياضية بصورة 
أجــل  مــن  الــوطــنــي  والمنتخب  عــامــة 
ــــى تــحــقــيــق حــلــم مملكة  إل ــول  ــوصـ الـ
العالم  كــأس  إلــى  بالصعود  البحرين 
لتكون  المنتخب  دعـــم  حملة  لــتــأتــي 
للمنتخب  ــم  ــداعـ والـ الــجــامــع  بــمــثــابــة 
الوطني في مسيرته بالتصفيات التي 
أن  نتطلع  والتي  البحرين  ستحتضنها 
نتائج  الوطني  المنتخب  فيها  يحقق 

إيجابية في جميع مبارياته”. 
آل  ناصر بن حمد  الشيخ   وأكــد سمو 
خليفة “ثقتنا كبيرة في أبناء البحرين 
اإلعــالم  ووســائــل  الرياضية  واألســـرة 
التواصل  مواقع  وحسابات  المختلفة 
)أحمرنا_ حملة  دعــم  في  االجتماعي 

قدها( باعتبارها تحمل أهدافا وطنية 

الوطني في  المنتخب  عميقة وتساند 
أنها  كما  اآلسيوية  بالتصفيات  مهمته 
تدفع في نفس العبي المنتخب الثقة 
والــحــمــاســة والــقــوة مــن أجـــل تقديم 
أفــضــل مــســتــويــاتــهــم فـــي الــمــبــاريــات 
البحرين  أبــنــاء  جميع  أن  لهم  وتــؤكــد 
في  ويدعمونهم  جانبهم  إلــى  يقفون 

مهمتهم الوطنية”.

الملك لأعمال  أكد ممثل جاللة 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن فوز دراج فريق فيكتوريوس 
الــبــحــريــن لــلــدراجــات الــهــوائــيــة 
بالمركز األول  داميانو كاروسيو 
أحد  إيطاليا يجسد  طــواف  في 
بمساهمته  الــرئــيــســة  ــعــوامــل  ال
الغالية  لمملكتنا  الــتــرويــج  فــي 
اسم  عبر  العالمية  المحافل  في 
المساهمة  إلى  إضافة  البحرين، 
االقتصادية  الرؤية  تحقيق  في 

للبالد “2030”.
فـــريـــق  أن  ــوه  ــمــ ســ وأوضـــــــــح   
ــريــــن  ــحــ ــ ــب ــ ــوس ال ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ فـ

للدراجات الهوائية حقق العديد 
مـــن الــمــكــاســب فـــي مــشــاركــاتــه 
دعمها  نواصل  والتي  الخارجية 
ــمــرجــوة،  لــتــحــقــيــق األهــــــداف ال
عالمة  الفريق  أن  ســمــوه  مبينا 
فارقة في المشاركات الخارجية 
والتي دائما ما تحقق اإلنجازات 

لمملكتنا الغالية.
ــار ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن   وأشــ
شهر  أن  إلـــى  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
مايو الحالي شهد تميزا واضحا 
البحرين  فــيــكــتــوريــوس  لــفــريــق 
كسب  عبر  الهوائية  لــلــدراجــات 
تمكن  أن  بعد  المتقدمة  المراكز 
الفريق من كسب طواف هنغاريا، 

وأن إنجاز طواف إيطالًيا يعتبر 
امتداًدا لسلسلة النجاحات التي 

مازال يحققها الفريق.
 وبــيــن ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
ــه حــريــص  ــ حــمــد آل خــلــيــفــة أن
مواصلة  فــي  الفريق  دعــم  على 
ــريــاضــيــة  تـــعـــزيـــز الـــمـــكـــاســـب ال
متمنًيا  للمملكة،  واالقــتــصــاديــة 
ســمــوه كــل الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
البحرين  فــيــكــتــوريــوس  لــفــريــق 
لـــــلـــــدراجـــــات الــــهــــوائــــيــــة فــي 
المشاركات المقبلة التي ستكون 
ــفــريــق  أكـــثـــر أهــمــيــة وقـــــوة وال
ــإذن هللا في  ــ ســيــكــون قـــــادرا بـ

مواصلة تحقيق اإلنجازات.

اللجنة اإلعالمية

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي مجيد

سوزا

البالد سبورت
نتطلع لبناء 

النادي النموذجي 
للتضامن على 

مراحل

علي مجيد

أردني للشباب



لمعـــارض  البحريـــن  جمعيـــة  أشـــادت 
والمؤتمرات بمضامين الخطاب الملكي 
الســـامي ألبنـــاء  شـــعبه الوفـــي، والتـــي 
 أكـــدت أن المملكة ســـتتخطى بإذن هللا 
تعالـــى جائحـــة كورونـــا بعزيمـــة أبنائها 
المخلصيـــن وتكاتفهـــم ووقوفهم خلف 
قيادتهم، حيـــث كان لهذه الكلمات األثر 
الكبيـــر فـــي قلـــوب الجميع، األمـــر الذي 
 بعـــث روح الطمأنينة والســـكينة واألمل 

في ظل هذه األوقات العصيبة.
وصـــرح  رئيـــس الجمعية كاظم الســـعيد 
“ إننـــا كجمعيـــة تعنـــى بقطـــاع المعارض 
والمؤتمرات والفعاليات نشـــيد بالجهود 
لفريـــق  البحريـــن  والمقـــدرة  الجبـــارة 
بقيادة ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، والتـــي أثبتت خـــال المرحلة 
الماضيـــة قدرتها على تخطـــي الصعاب 
من خـــال العمل بـــروح الفريق الواحد. 
كما  نشيد بالجهود الجبارة التي يواصل 
بذلهـــا العاملون والعامات مـــن الكوادر 

الطبيـــة واإلدارية  والتي تعمل بإخاص 
وبروح البذل والعطاء والتي هي مصدر 
فخر واعتزاز لنا جميعا لحماية المجتمع 

 والتخفيف من آثار الجائحة”.
واختتـــم الســـعيد تصريحـــه بـــأن هـــذه 
أفـــراد  جميـــع  علـــى  تحتـــم   المرحلـــة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  المجتمـــع 
اتبـــاع  فـــي  التراخـــي  التكاتـــف وعـــدم 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 

للتصدي للجائحة.

كاظم السعيد

المنامة - وزارة الداخلية

كـــرم  محافظ الشـــمالية علـــي العصفور 
الفائزيـــن بمســـابقة “الرابـــح األكبـــر فـــي 
رمضـــان” التـــي نظمتهـــا المحافظـــة في 
شـــهر رمضـــان المبـــارك ضمـــن حملتهـــا 
بيـــد  “يـــدًا  كورونـــا  لجائحـــة  للتصـــدي 
لنهزم جائحـــة كورونا”، وضمن مبادرتها 

العتماد عالي مدينة صحية.
الداعمـــة  الجهـــات  ممثلـــي  وبحضـــور 
للمســـابقة وهـــي مركـــز الجنـــان الطبـــي 
وأسواق األسرة، سلم المحافظ الفائزين 
الجوائـــز من أمـــام منازلهم فـــي مناطق 
عالـــي، وأبوقوة، والقـــدم، ومدينة حمد، 

مهنئًا إياهم بالفوز بكســـب صحتهم في 
تخفيـــض أوزانهـــم ومكافحـــة الســـمنة، 
داعيـــًا إلى االســـتمرار في اتبـــاع أنماط 
الحيـــاة الصحية في ممارســـة النشـــاط 
لتقويـــة  الصحيـــة  والتغذيـــة  البدنـــي 
جائحـــة  لمواجهـــة  المناعـــي  جهازهـــم 

كورونا الداعمة لجهود فريق البحرين.
شـــكرهم  عـــن  الفائـــزون  وأعـــرب 
وتقديرهم لجهـــود المحافظة والجهات 
الداعمة في تنظيم المســـابقة الصحية، 
التي انعكست إيجابا ومحفز على اتباع 

أنماط سلوك الحياة الصحية.

العصفور يكرم الفائزين بـ “الرابح األكبر” أمام منازلهم
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منتدى “دراسات” بنسخته الرابعة أواخر يونيو المقبل

ختام برنامج حقوق اإلنسان الخاص بضباط األمن العام

منصة الستقراء خريطة إمكانات البحرين باألمن الغذائي

تسليط الضوء على أبرز المعايير الحقوقية عالميا

للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  أعلـــن 
والطاقـــة  والدوليـــة  اإلســـتراتيجية 
)دراســـات( أن النســـخة الرابعة من منتدى 
“دراســـات” الســـنوي لهـــذا العام ســـتحمل 
األمـــن  تحقيـــق  “إســـتراتيجيات  عنـــوان 
الغذائـــي: التحديات والفرص”، في الفترة 
مـــن 21 حتى 23 يونيو المقبل، عبر تقنية 

االتصال المرئي.
التحديـــات  لمناقشـــة  المنتـــدى  يهـــدف 
التـــي تواجه مســـألة األمـــن الغذائي على 
الصعيدين الوطني واإلقليمي، استرشادا 
بالـــرؤى الملكيـــة الســـامية لعاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، لـــدى افتتاح دور االنعقـــاد الثالث 
فـــي  الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 

أكتوبـــر 2020، التـــي تضمنت منهاج عمل 
شـــامل ومتكامل لتحقيق األمـــن الغذائي 
فـــي مملكـــة البحريـــن عندما دعـــا جالته 
الحكوميـــة  “المؤسســـات االســـتثمارية – 
أموالهـــا  رؤوس  بتوجيـــه   – والخاصـــة 
القيمـــة  ذات  التنمويـــة  المجـــاالت  إلـــى 
المضافـــة، التـــي أثبتـــت األزمـــة الصحية 
كمجـــال  تطويرهـــا،  وجـــدوى  أهميـــة 
التحـــول الرقمي واالســـتثمار في القطاع 
الطبـــي وتأميـــن االكتفاء الغذائـــي، وهي 
أولوية تســـتدعي أقصى درجات التعاون 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  والتنســـيق 

والتنفيذية”.
وقـــال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة )دراســـات( الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 

أحمـــد آل خليفـــة إن المنتدى يســـعى إلى 
البحريـــن  إمكانـــات  خريطـــة  اســـتقراء 
ودول اإلقليـــم في مجـــال األمن الغذائي، 
واســـتقصاء أوجـــه الوفـــرة والنقص التي 
كورونـــا  جائحـــة  تحـــدي  أثنـــاء  تبـــدت 
الغذائـــي  األمـــن  عـــن  الســـؤال  وأعـــادت 
التوريـــد  ساســـل  ُمراجعـــة  وضـــرورة 
ومفاهيـــم أخرى مثل االكتفاء الذاتي إلى 

الواجهة.
وأضاف أن التجربة البحرينية في خضم 
تحـــدي جائحـــة كورونـــا كانـــت تســـتحق 
المتابعـــة وتثيـــر اإلعجـــاب، الســـيما أنهـــا 
عكســـت اقتـــدارا علـــى المســـتوى اإلدارة 
السياسية في الباد، إذ عبرت االستجابة 
البحرينيـــة علـــى المســـتوى الوطنـــي عن 
مدى كفاءة عمليات اإلمداد ووجود رؤية 

إستراتيجية بخصوصها. 
كمـــا أكـــد أن البحرين بقيـــادة عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وبجهود ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، خطت خطوات واســـعة 
لتنويع االقتصاد الوطني في إطار تطوير 
مســـتوى  وتحســـين  الخدمـــات،  جـــودة 

المعيشة، وخلق فرص العمل المائمة.

اختتـــم معهد البحرين للتنمية السياســـية 
الملكيـــة  األكاديميـــة  مـــع  وبالتعـــاون 
للشرطة، فعاليات برنامج حقوق اإلنسان 
الخـــاص بضباط األمن العـــام، والذي عقد 
“عـــن بعـــد” بعنـــوان “المعاييـــر الحقوقيـــة 
للعمـــل الشـــرطي” وتضمـــن 8 محاضرات، 
سلطت الضوء على المعايير والتشريعات 
الدوليـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة لحقـــوق 
الـــذي اطلـــع  البرنامـــج،  اإلنســـان. وقـــدم 
الضباط المشـــاركون فيه على مستجدات 

العاقـــة  ذات  والتشـــريعات  القوانيـــن 
بحقـــوق اإلنســـان مثـــل قانـــون العقوبات 
اإلصاحيـــة  العدالـــة  وقانـــون  البديلـــة 
لألطفـــال وحمايتهـــم من ســـوء المعاملة، 

عدد من الخبراء واألكاديميين.
يشـــار إلـــى أن البرنامـــج يأتـــي فـــي إطار 
البحريـــن  معهـــد  بيـــن  القائمـــة  الشـــراكة 
للتنميـــة السياســـية واألكاديميـــة الملكية 
للشـــرطة؛ ضمـــن مجموعـــة مـــن البرامـــج 
والفعاليـــات الهادفـــة إلـــى رفـــع مســـتوى 
الوعـــي بحقـــوق اإلنســـان لضبـــاط األمـــن 

“المعاييـــر  برنامـــج  ينفـــذ  حيـــث  العـــام، 
بشـــكل  الشـــرطي”  للعمـــل  الحقوقيـــة 
بمـــا  ســـنوي، ويتـــم تطويـــر موضوعاتـــه 
يتفق مع المســـتجدات المحلية والدولية، 

بهدف الســـعي لترســـيخ المعايير الدولية 
واإلقليمية والوطنية لحقوق اإلنسان في 
العمـــل الشـــرطي، لضمـــان تطبيـــق قواعد 

الرقابة والشفافية.

المنامة - “دراسات”

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

المنامة - البحرين لمعارض والمؤتمرات

الكاظم: جهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تذلل الصعاب

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وجـــه وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل أبوالفتـــح 
الوطنـــي  المركـــز  بتشـــغيل  البـــدء  إلـــى 
للمختبـــرات الزراعية بهـــورة عالي، عبر 
التابعـــة  المختبـــرات  موظفـــي  انتقـــال 
للوكالـــة من مقر الوكالة فـــي البديع إلى 
المركـــز في هـــورة عالي لاســـتفادة من 

اإلمكانات والتجهيزات المتوافرة فيه.
جـــاء ذلك خال زيارته التفقدية للمركز 
برفقة الوكيل المســـاعد لشؤون الزراعة 
إدارة  ومديـــر  عبدالكريـــم  عبدالعزيـــز 

الثروة النباتية حسين الليث.

الوطنـــي  المركـــز  إن  أبوالفتـــح  وقـــال 
جـــاء  الـــذي  الزراعيـــة  للمختبـــرات 
بتمويل من الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية يشـــكل مرتكـــزًا مهمة لرفد 
عمـــل وكالة الزراعـــة والنهوض بالقطاع 
لاســـتراتيجية  تحقيقـــًا  الزراعـــي 
الحكومية لتعظيم مشاركة هذا القطاع 
فـــي تحقيق األمـــن الغذائي فـــي مملكة 
الزراعـــة  وكيـــل  وأضـــاف  البحريـــن.   
والثـــروة البحريـــة، “يضم المشـــروع 29 
مرفقـــا علميـــًا يشـــمل علـــى العديـــد من 
المختبرات التخصصية التابعة لشؤون 

الزراعة والثروة الحيوانية”.

البدء بتشغيل “المختبرات الزراعية” في هورة عالي

منظومة أمنية متكاملة لتنفيذ قرارات “التنسيقية”
الجرائم اإللكترونية تدعو إلى تجنب الشائعات وإجراءات ضد ناشريها

تتابع مديريات الشرطة بالمحافظات 
المعنيـــة،  األمنيـــة  اإلدارات  وكافـــة 
جهودها على مدار الســـاعة، في إطار 
أداء المهـــام والنهوض بالمســـؤوليات 
مـــن  الداخليـــة  بـــوزارة  المنوطـــة 
فـــي فريـــق  الفاعـــل  منطلـــق دورهـــا 
البحريـــن الوطني، وتنفيذ سياســـاته 
مـــن  للحـــد  الهادفـــة  وإجـــراءات 
تداعيات جائحـــة كورونا عبر تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازية المقـــررة، بما 
يســـهم في نهاية المطـــاف في تجاوز 
جائحـــة كورونا، وبـــث الطمأنينة لدى 
المواطنيـــن والمقيمين فـــي الوصول 
إلـــى بر األمان.وتأتي اإلجراءات، في 
ســـياق الجهـــود األمنيـــة التـــي تهدف 
إلـــى  المرحلـــة  فـــي  أساســـي  بشـــكل 
تعزيـــز الســـامة العامـــة، عبـــر التقيد 
اللجنـــة  أقرتهـــا  التـــي  باإلجـــراءات 
التنسيقية، بناء على توصيات فريق 
البحرين الطبي، وفي مقدمتها إغاق 
كافـــة المحـــال الصناعيـــة والتجارية 
التي تقدم ســـلعا أو خدمات مباشـــرة 
للجمهور من مساء الخميس 27 مايو 
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الشـــرطة  مديريـــات  واتخـــذت 
بالمحافظات وإدارة العمليات برئاسة 
األمـــن العـــام واإلدارات األمنيـــة ذات 
الصلـــة، اإلجـــراءات القانونيـــة حيال 
لبـــس  لعـــدم  المخالفيـــن  األشـــخاص 
كمامـــة الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة، 
إجـــراءات  مـــن  يلـــزم  مـــا  وتطبيـــق 
للحفـــاظ علـــى التباعـــد االجتماعـــي، 
حمـــات  بعـــدة  القيـــام  عـــن  فضـــا 

توعوية في مختلف المناطق.
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  وواصلـــت 
المرافـــق  تطهيـــر  عمليـــات  المدنـــي، 
مـــن  فاعلـــة  وبمشـــاركة  الحيويـــة 

المتطوعين، ضمن خطة لتغطية أكبر 
عـــدد من تلك المواقـــع، باإلضافة إلى 
إســـناد الفرق الطبيـــة وتطهير مواقع 
الفحـــص فـــي اطار جـــدول زمني، تم 
إعـــداده مســـبقا بالتعاون والتنســـيق 
والجهـــات  األمنيـــة  المديريـــات  مـــع 

المختصة.
ورصدت إدارة العمليات برئاسة األمن 
العام، عددا من مخالفات عدم ارتداء 
كمامـــة الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة 
ونفـــذت معاييـــر التباعـــد االجتماعي 
ضمـــن جهودهـــا لتعزيـــز اإلجـــراءات 
فيـــروس  مـــن  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
كورونا، كما نشـــرت دوريـــات النجدة 
في مختلف أنحـــاء الباد، بما يضمن 

سرعة االستجابة عند تلقي أي باغ، 
والـــرد علـــى استفســـارات المواطنين 
والمقيميـــن على خط الطـــوارئ 999 
الخاصة بقرارات الفريق الطبي ونشر 
إلـــى  الوعـــي الصحـــي، مـــع اإلشـــارة 
ضـــرورة التزام جميع أفـــراد المجتمع 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الوقائية للحفاظ على صحة وسامة 
الجميع، وهو ما يتطلب تضافر جهود 
الجميـــع وتحقيق الوعـــي المجتمعي 

لمكافحة الجائحة.
الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  ودعـــت 
اإللكترونيـــة، المواطنيـــن والمقيمين 
وعـــدم  الشـــائعات  تجنـــب  إلـــى 
تـــداول أي بيانـــات ومعلومـــات غيـــر 
دقيقـــة، ومـــن شـــانها التأثيـــر ســـلبا 
علـــى المجتمـــع، األمـــر الـــذي يتطلب 
اســـتقاء المعلومـــات مـــن مصادرهـــا 
الرســـمية، مشـــددة في الوقـــت ذاته 
علـــى قيام الجهات المختصة باتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية المقررة، حيال 
نشـــر  فـــي  تورطـــه  يثبـــت  مـــن  كل 

الشائعات المغرضة.

المنامة - وزارة الداخلية

“التطويـر العقـاري” تطلـق حزمـة مبـادرات لتحفيـز القطـاع
تقدمــت جمعيــة التطويــر العقــاري البحرينيــة بحزمــة مبــادرات مقترحــة لتحفيــز 
القطاع العقاري. وجاءت الحزمة بهدف تنشــيط القطاع االقتصادي واســتقطاب 
المزيــد مــن المســتثمرين ورؤوس األمــوال الداخليــة والخارجيــة لالســتثمار فــي 

السوق العقاري في مملكة البحرين. 

وقـــال رئيـــس جمعيـــة التطويـــر العقـــاري 
حزمـــة  إن  هجـــرس،  عـــارف  البحرينيـــة، 
المبـــادرات جـــاءت بعـــد دراســـة متكاملة 
للســـوق العقاري وما يواجهه من تحديات 

في الوقت الراهن. 
وأضـــاف هجـــرس ان الحزمـــة تتكون من 
ســـبع مبادرات تحفيزية سيكون لها تأثير 
فـــي صياغـــة مســـتقبل القطـــاع العقـــاري، 
ووضع أسس واضحة ليسير القطاع على 
أرض أكثـــر صابـــة فـــي المرحلـــة القادمة 
،وحزمة المبادرات ستكون بحسب اآلتي: 
أوال: مبادرة اســـتثمر فـــي البحرين: وهي 
مبـــادرة تشـــجيعية لجـــذب االســـتثمارات 

ورؤوس األمـــوال مـــن الخـــارج، وذلك من 
خال توفيـــر إقامة خاصة بالمســـتثمرين 
لمدة عشرســـنوات قابلة للتجديـــد تلقائيا 
باإلضافـــة  والقوانيـــن،  الضوابـــط  وفـــق 
إلـــى تســـهيل اجـــراءات التمويـــل العقاري 
للمســـتثمرين وتســـهيل جميع األمور ذات 

الصلة للمستثمرين. 
ثانيًا: مبادرة تشـــجيع الســـياحة العقارية: 
وهـــي تقـــوم علـــى ربـــط ملـــف المقومـــات 
الترويجـــي  الســـياحي  بالملـــف  العقاريـــة 
الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  للمملكـــة، 
للســـياحة  البحريـــن  كهيئـــة  المعنيـــة 
والمعارض، ومجلس التنمية االقتصادية، 

وســـفارات البحرين فـــي الخـــارج ووزارة 
الثقافة وغيرها من الجهات ذات الصلة. 

ثالثا: مبادرة مراجعة الرســـوم والضرائب 
المفروضـــة علـــى القطـــاع العقـــاري: وهي 
عمليـــات  علـــى  ســـلبًا  أثـــرت  إجـــراءات 
التـــداول والتطويـــر واالســـتثمار العقاري، 
كالرســـوم المفروضة علـــى البنية التحتية 
ورســـوم التســـجيل العقـــاري  والضرائـــب 
علـــى المقاوليـــن ورســـوم التراخيص ذات 

الصلة. 

رابعا: مبادرة تخفيض معدل الفائدة على 
التمويات العقارية: ستســـهم بشكل كبير 
في خلق التنافســـية في الســـوق العقاري، 
باإلضافة إلى ايجاد سبل للتمويل العقاري 

لمواطني مجلس التعاون الخليجي. 
 خامســـًا: مبـــادرة مراجعـــة خفض رســـوم 

الكهربـــاء والمـــاء والبلديـــة: وهي من أهم 
العوامـــل التي أثرت بالســـلب على القطاع 
العقـــاري مـــن حيـــث التأجير واالســـتثمار 
التجاريـــة  القطاعـــات  فـــي  خصوصـــا 

واالستثماري. 
سادسًا: مبادرة المدن المتخصصة: انشاء 
مدن متخصصة صناعية وطبية وتعلمية 
وماليـــة ومـــن تكنولوجيـــا على مســـاحات 
شاسعة ستجذب العديد من االستثمارات 
الجديدة للمملكة، على سبيل المثال مدن 
التكنولوجيا وتقنية المعلومات ســـتجذب 
وشـــركات  األمـــوال  رؤوس  مـــن  الكثيـــر 
التصنيع اإللكتروني والبرمجيات  لمحلية 

والعالمية. 
المشـــاريع  تشـــجيع  مبـــادرة  ســـابعًا:   
لمشـــاريع  تســـهيات  تقديـــم  المبتكـــرة: 
المطورين العقاريين القائمة على االبتكار 
كالمبانـــي الصديقـــة للبيئة، والتـــي تعتمد 

علـــى االســـتفادة مـــن الطاقـــة الشمســـية 
لتشـــغيل المبانـــي حيـــث ســـتوفر الكثيـــر 
على المســـتثمرين والمطوريـــن العقاريين 
خصوصا في رســـوم الخدمات التشغيلية 
وســـتضيف اســـتدامة للمشـــروع ألطـــول 

فترة ممكنة. 
العقـــاري  الســـوق  بـــأن  هجـــرس  أكـــد  و 
البحرينـــي يعتبـــر مـــن األســـواق الواعـــدة 
علـــى مســـتوى المنطقـــة والعالم،ويتضمن  
العديـــد مـــن الفـــرص الحقيقيـــة، ومـــازال 
الســـوق يحتفـــظ بنفـــس الجاذبيـــة اللـــي 
تميـــز بها قبـــل جائحة كورونـــا، مضيفا أن 
جمعيـــة التطوير العقـــاري البحرينية على 
أتم اإلســـتعداد للتعاون مع جميع الجهات 
البحريـــن لتقديـــم  الرســـمية فـــي مملكـــة 
مرئياتهـــا بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر القطاع 
العقـــاري وخلـــق بيئـــة اســـتثمارية مثالية 

وصلبة وجاذبة لرؤوس األموال.

المنامة - التطوير العقاري البحرينية

عارف هجرس

هجرس: السوق 
البحريني واعدة 

على مستوى 
المنطقة والعالم
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خوفا من المقاطعة الواســعة لعملية االقتراع الشــهر المقبل

مرشحو الرئاسة بإيران يغدقون الناخبين بالوعود المالية

مترشـــحي  مـــن  عـــدد  بـــدأ 
يبحثـــون  إيـــران  فـــي  الرئاســـة 
عـــن ســـبل لتشـــجيع اإليرانيين 
صناديـــق  نحـــو  التوجـــه  إلـــى 
االقتـــراع، وذلك بعـــد أن تعالت 
االنتقادات الستبعاد العديد من 
المترشـــحين رســـمًيا من ســـباق 
الرئاسة المرتقب الشهر المقبل، 
واقتصاره على 7 أسماء فقط. 

فوســـط الخـــوف من أن تشـــهد 
موجـــة  االنتخابيـــة  العمليـــة 
مـــن  عـــدد  عمـــد  مقاطعـــة، 
المترشـــحين إلى إغداق الوعود 
اإليرانـــي  للشـــعب  االقتصاديـــة 

في حال فوزهم.
محســـن  المترشـــح  وعـــد  فقـــد 
رضائي بدعم 40 مليون إيراني 
بــــ 450 ألـــف تومان شـــهرًيا لكل 
شـــخص، وفق مـــا نقلت شـــبكة 
“إيـــران إنترناشـــيونال”. كما أكد 
أن حكومته ســـتوفر 4 مليارات 
المنتجـــات  بيـــع  مـــن  دوالر 
النفطيـــة لتوفيـــر تكاليـــف دفـــع 

الدعم الحكومي للشعب.
بدوره، وعد أمير حسين قاضي 
زاده هاشمي، بمنح “500 مليون 
تومان قروًضا للشباب من أجل 
العمـــل والـــزواج والســـكن” فـــي 
حـــال فـــوزه. كذلـــك أكـــد عزمه 
“إيصـــال معـــدل التضخـــم إلـــى 
أدنـــى مســـتوى فـــي أقـــل من 4 

سنوات”.
واألكثـــر  األبـــرز  المترشـــح  أمـــا 
تشددا، إبراهيم رئيسي، فاعتبر 
لــــ  االقتصـــاد  تـــرك  يجـــب  أنـــه 
الحقيقـــي”،  الخـــاص  “القطـــاع 
علًمـــا أنـــه كان قـــد انتقـــد مـــراًرا 
في السابق عمليات الخصخصة 
التـــي طرحتها بعض الحكومات 

السابقة.

مشروع مقايضة السلع

ســـعيد  المترشـــح  وعـــد  فيمـــا 
جليلـــي بحل مشـــكلة المبادالت 
بالعمـــالت األجنبيـــة عبر إطالق 
مشـــروع مقايضـــة الســـلع، وهو 
الموضـــوع الـــذي أثـــار رد فعـــل 
علي الريجاني، الرئيس السابق 
للبرلمـــان اإليرانـــي، حيـــث أكـــد 
فـــي تغريـــدة لـــه “إذا اســـتطعت 
إدارة حياتـــك الشـــخصية عبـــر 
المقايضـــة لمـــدة شـــهر، عندهـــا 

طّبق ذلك على البالد”.
أمـــا علـــي رضـــا زاكانـــي، فأكـــد 
فـــإن  رئيًســـا  أصبـــح  إذا  أنـــه 
سيتوســـلون  “األميركييـــن 
ويضطـــرون إلى رفـــع العقوبات 
ألنهم بحاجة للعودة إلى االتفاق 

النووي”، وفق تعبيره
أطلـــق  الوعـــود،  تلـــك  أمـــام 
اإليرانيون على مواقع التواصل 
مصطلـــح “هـــدر األمـــوال” علـــى 
وعود هؤالء المترشـــحين التي 
ســـرعان ما تتطاير فـــي الهواء، 
فـــي اليـــوم التالـــي لــــ 18 يونيو 

المقبل.
مجلـــس  اســـتبعاد  أن  يذكـــر 
الـــذي  الدســـتور،  صيانـــة 
المترشـــحين،  أوراق  يفحـــص 
لمـــا يقـــارب 590 طلبـــا، وقبـــول 

فـــي  للدخـــول  فقـــط  أســـماء   7
أشـــعل  كان  الرئاســـي،  الســـباق 
العديـــد مـــن االنتقـــادات، التـــي 
لـــم تنطفـــئ حتـــى مـــع تدخـــل 
وتأييـــده  اإليرانـــي،  المرشـــد 
القـــرار المذكـــور، داعيـــا النـــاس 
إلـــى عدم التجـــاوب مع دعوات 
المقاطعـــة، في ظـــل تخوف من 
عـــزوف العديـــد مـــن الناخبيـــن 
عن المشـــاركة في تلـــك العملية 
وســـط  المقبلـــة،  االنتخابيـــة 
المعيشـــية  األوضـــاع  تراجـــع 

واالقتصادية في البالد.

“الحرس الثوري”: عهد جو 

بايدن ال يختلف عن ترامب

مـــن جهـــة أخـــرى، اعتبـــر القائد 
العـــام للحرس الثـــوري اإليراني 
حسين سالمي، أن عهد الرئيس 
يشـــهد  لـــن  الحالـــي  األميركـــي 
هدوًءا فـــي المنطقة، مضيًفا أن 
عهـــد جـــو بايـــدن ال يختلف عن 

سابقه دونالد ترامب.
كما اتهم أمس الســـبت الواليات 
العـــراق  “احتـــالل  بــــ  المتحـــدة 
وإضرام النار في ســـوريا”، علما 
العراقيـــة  أن رئيـــس الحكومـــة 
أشـــار ســـابقا إلى وجود تنسيق 
بين بغـــداد والقـــوات األميركية 

في البالد.
وأضـــاف أن األمـــن اإلقليمـــي ال 
يحدث بموجب قواعد الواليات 
المتحـــدة، ولكن بموجب قواعد 
القـــوة، بحســـب ما نقلت شـــبكة 

“إيران انترناشيونال”.
جـــاء هـــذا التصريح فـــي وقت 
تـــدرس فيـــه اإلدارة األميركيـــة 
بجديـــة مجموعـــة واســـعة مـــن 
الميليشـــيات  لـــردع  الخيـــارات 
اإليرانيـــة فـــي العراق، بحســـب 
ما نقلت وســـائل إعالم أميركية 
الجمعـــة عن مصدريـــن مطلعين 

في البنتاغون.
أفرجـــت  آخـــر،  تطـــور  وفـــي 
أمـــس  اإلندونيســـية  الســـلطات 
عن ناقلة نفط إيرانية وســـفينة 
العـــام  مطلـــع  احتجزتـــا  بنميـــة 
النفـــط  نقلهمـــا  فـــي  لالشـــتباه 

بشكل غير قانوني. 
وصـــرح المتحدث باســـم وكالة 
األمـــن البحـــري في إندونيســـيا 
بأنه عقب اإلجراءات القانونية، 
غادرت ناقلتا النفط الخام - “إم 
تـــي هـــورس” التـــي ترفـــع العلم 
اإليرانـــي و “إم تـــي فريـــا” التي 
ترفـــع علـــم بنمـــا - إندونيســـيا. 
الناقلتيـــن  قبطانـــا  وأديـــن 
الثالثـــاء بتهمة دخول األراضي 

اإلندونيسية من دون تصريح.

طهران - وكاالت

حسين سالميالمرشحون النتخابات الرئاسة االيرانية

هانوي - أف ب

جديـــدة  نســـخة  فيتنـــام  اكتشـــفت 
متحـــّورة لفيـــروس كورونـــا تنتقـــل 
ســـريعا عبـــر الجـــو وتعـــد مزيجا من 
والبريطانيـــة،  الهنديـــة  النســـختين 
وفق ما أفادت وسائل إعالم رسمية 

أمس.
وتحـــاول البالد جاهـــدة التعامل مع 
انتشـــار جديـــد للفيـــروس فـــي أكثر 
مـــن نصف أراضيها بمـــا في ذلك في 
مناطـــق صناعيـــة ومدن كبـــرى مثل 

هانوي ومدينة هو شي منه.
 6700 مـــن  أكثـــر  وســـّجلت فيتنـــام 
إصابـــة بينهـــا 47 وفـــاة بالفيـــروس، 
معظمهـــا منـــذ أبريـــل. وقـــال وزيـــر 
خـــالل  لونـــغ  ثـــان  نغويـــن  الصحـــة 
الوبـــاء،  لمناقشـــة  وطنـــي  اجتمـــاع 

أمس”اكتشفنا نسخة هجينة جديدة 
من النسختين الهندية والبريطانية”.

وتابـــع “من العالمـــات الممّيـــزة لهذه 
النســـخة انتقالها ســـريعا عبـــر الجو. 
يـــزداد تركـــز الفيـــروس في ســـوائل 
الحلق بشـــكل ســـريع وينتشـــر بقوة 

بالغة في البيئة المحيطة”.
التـــي  عـــدد اإلصابـــات  ولـــم يحـــدد 
الجديـــدة  بالنســـخة  تســـجيلها  تـــم 
لكنـــه ذكـــر أن فيتنـــام ســـتعلن قريبا 
العالـــم  خارطـــة  علـــى  اكتشـــافها 

للمتحّورات الجينية.
وأفـــادت وزارة الصحـــة أنـــه كانـــت 
معروفـــة  متحـــورة  نســـخ   7 هنـــاك 
لفيـــروس كورونـــا فـــي فيتنـــام قبل 

إعالن لونغ.

اكتشاف نسخة متحورة لكورونا في فيتنام

طرابلس - وكاالت

مـــا تـــزال عملية مغـــادرة المرتزقة 
األجانب  والمســـلحين  الســـوريين 
لليبيـــا متوقفة بشـــكل كامل، رغم 
والعمليـــة  الدوليـــة  المناشـــدات 
السياسية التي انطلقت قبل أشهر 
فاتحـــة فصـــال جديدا فـــي البالد. 
ولم يخترق هذا الجمود إال حاالت 
فرديـــة قـــام بهـــا بعـــض المقاتلين 
بالتحايـــل عن طريق إبـــراز تقارير 
طبية مـــزورة تمكنهم من الرجوع 
إلى ســـوريا، بحســـب ما أكد تقرير 
للمرصد الســـوري لحقوق اإلنسان 

أمس السبت.
كمـــا أكـــد أن هناك “اســـتياء كبيرا” 
العائديـــن  المرتزقـــة  قبـــل  مـــن 
مـــن ليبيـــا، بشـــأن الحصـــول على 
مستحقاتهم المادية مقابل خدمة 
االرتزاق لصالح الحكومة التركية. 
عـــودة  عمليـــات  أن  وأوضـــح 

المرتزقـــة الســـوريين متوقفة منذ 
28 أبريل، باستثناء قلة قليلة بعد 
دفـــع رشـــاوى إلـــى قـــادة الفصائل 

الموالية لتركيا.
يذكر أن الحكومة التركية أرسلت 
في 8 مارس الماضي، 380 مرتزقًا 
إلى ليبيا، وفق المرصد، فيما هناك 
أكثـــر من 6630 مازالـــوا مرابضين 

على األراضي الليبية.
ويبـــدو بحســـب المرصـــد أن هناك 
نوايا تركية إلبقاء مجموعات من 
الفصائل السورية الموالية لها في 

ليبيا لحماية القواعد التركية.

المرتزقة األجانب لم يغادروا ليبيا

بغداد - وكاالت

حـــذر وزير الدفـــاع العراقي جمعـــة عناد، 
من تكرار المشـــهد الذي ظهرت به فصائل 
الحشـــد قبـــل أيام، مســـتعرضة عســـكريا 
وســـط بغـــداد، علـــى خلفية اعتقـــال قائد 
عمليات الحشـــد في األنبار قاسم مصلح. 
إال أنـــه أكـــد فـــي الوقـــت عينـــه أن عملية 
توقيـــف القيادي الذي اتهـــم بالتورط في 
اغتيـــال ناشـــطين، كانـــت خاطئـــة، نافيـــًا 

إطالق سراحه.
وأردف أنه “كان األجدر بأحد المسؤولين 
فـــي الحشـــد أن يلتقـــي مـــع القائـــد العام 
للقوات المســـلحة أو معه شـــخصيًا، لحل 
الموضـــوع وليـــس التلويـــح بالقـــوة ولـــي 
األذرع، الســـيما مـــع جيـــش يمتلـــك مـــن 
القـــدرات ما تؤهلـــه لمحاربة دولة، فكيف 
بــــ 40 عجلة غيـــر مدرعة تحمل مجموعة 

من المسلحين”.
إلـــى ذلك، نبـــه إلى ضـــرورة عـــدم اعتبار 

ســـكوت الدولة في بعض األحيان عجزا، 
بل خوفا على المصلحة العامة. 

وأوضـــح عنـــاد أن “القائـــد العـــام للقـــوات 
ضـــرورة  علـــى  دومـــا  يشـــدد  المســـلحة 
أن  إال  الدمـــاء،  إراقـــة  االحتـــواء وعـــدم 

البعض يفسر سكوت الدولة خوفا”.

أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بمكافحـــة اإلرهـــاب 
وهزيمـــة داعـــش، فرأى أن مـــن يعتقد أن 
تحرير العـــراق من التنظيـــم اإلرهابي لما 
كان اكتمـــل لـــوال الحشـــد فهـــو مخطـــئ، 
مؤكـــدا أن “قـــوات الجيـــش ســـاهمت في 

تحرير البالد”.

قاسم مصلح

ــه ــ ــراح ــ ــي إطــــــــاق س ــفـ ــنـ وزيــــــــر الــــــدفــــــاع يـ
العراق: اعتقال قيادي “حشد األنبار” خاطئ

دبي - وكاالت

حمـــل وزيـــر خارجيـــة اليمنـــي أحمد 
عـــوض بـــن مبـــارك، أمـــس، ميليشـــيا 
الحوثـــي مســـؤولية مـــا يجـــري مـــن 
تصعيد، في وقـــت جددت فيه األمم 
المتحـــدة تحذيراتهـــا مـــن أن اليمـــن 
بـــات يعاني من أســـوأ أزمة إنســـانية 

في العالم. 
وطالـــب بن مبـــارك المجتمـــع الدولي 
بالضغـــط علـــى الحوثييـــن مـــن أجل 
وقف عدوانهم علـــى محافظة مأرب 
ومخيمـــات النازحين الذيـــن تزايدت 
أعدادهـــم مؤخًرا، وغـــدا أكثر من 52 

% منهم بحاجة إلى دعم غذائي.
وفي ســـياق متصل، كشف بن مبارك 
عن تفاصيـــل “الصفقـــة العادلة” التي 
األميركـــي  المبعـــوث  عنهـــا  تحـــدث 
ليندركينـــغ  تيموثـــي  اليمـــن  إلـــى 
بشـــأن اليمـــن، والتـــي تشـــمل 4 بنود 

اشـــتقت مـــن اإلعالن المشـــترك الذي 
طرحتـــه األمـــم المتحـــدة فـــي أبريل 
مـــن العـــام الماضـــي، تتضمـــن وقًفـــا 
شـــاماًل إلطـــالق النـــار، وفتـــح مطـــار 
صنعـــاء، وفتح مينـــاء الحديدة وفقا 
التفـــاق ســـتوكهولم، وكذلـــك العـــودة 

للمشاورات السياسية.
لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  أكـــد  كمـــا 

الحكومـــة  أن  الروســـية  ســـبوتنيك 
اليمنية وافقت عليها كحزمة واحدة 
ومتكاملة غير قابلة للتجزئة، مشـــيًرا 
إلـــى أن االتفـــاق الجديـــد قـــد ناقـــش 
األساســـيات، ومشـــدًدا على أن وقف 
أهـــم  الحـــرب  وإنهـــاء  النـــار  إطـــالق 
خطوة والتي سيترتب عليها معالجة 

جميع القضايا اإلنسانية األخرى.

ميليشيا تابعة للحوثي 

األميركي المبعوث  عنها  تحدث  الشامل  للحل  بنود   4
حكومة اليمن تحمل الحوثي مسؤولية التصعيد

واشنطن - أف ب

فـــرض  األميركيـــة  اإلدارة  أعلنـــت 
عقوبـــات علـــى بيالروس تســـتهدف 
نظـــام الرئيس ألكســـندر لوكاشـــنكو، 
الروســـي  نظيـــره  اســـتقبله  الـــذي 
فالديميـــر بوتين في خضّم فضيحة 
دوليـــة ناجمة عـــن إجبـــار بيالروس 
طائـــرة ركاب أوروبيـــة كانـــت تعبـــر 
مجالهـــا الجـــوي فـــي 23 مايـــو على 
العتقـــال  مينســـك  فـــي  الهبـــوط 

صحافي معارض.
الرئاســـة  باســـم  المتحّدثـــة  ودعـــت 
األميركيـــة جيـــن ســـاكي إلـــى فتـــح 
“تحقيق دولي موثوق” بشـــأن تغيير 

مســـار طائرة تابعة لشركة “راين 
كانـــت  األوروبيـــة  إيـــر” 

أثينـــا  مـــن  متوجهـــة 
فيلينـــوس  إلـــى 
مـــن  ومرافقتهـــا 
جانب مقاتلة حربية 

بيالروســـية وإجبارها علـــى الهبوط 
فـــي مطـــار مينســـك، حيـــث اعُتقـــل 
البيالروســـي  والناشـــط  الصحافـــي 
بروتاســـيفيتش.  رومـــان  المعـــارض 
واعتبـــرت ســـاكي في بيـــان أن هذه 
مباشـــرة  “إهانـــة  تمّثـــل  األحـــداث 

للمعايير الدولية”.
المتحـــدة  الواليـــات  أن  وأوضحـــت 
تحّضر مع االتحـــاد األوروبي “قائمة 
عقوبات موّجهة ضد أعضاء رئيسين 
مرتبطيـــن  لوكاشـــينكو  نظـــام  فـــي 
باالنتهاكات الحالية لحقوق اإلنسان 
والفســـاد وتزويـــر انتخابـــات 2020 

وأحداث 23 مايو”. 
وزارة  أّن  إلـــى  البيـــان  ولفـــت 
الخزانة ستبحث سبل فرض 
مزيـــد مـــن العقوبـــات على 
“أركان نظام لوكاشينكو 

وشبكة دعمه”.

واشنطن تفرض عقوبات على بيالروس
دبي - العربية.نت

التـــي  التجنيـــد  أســـاليب  ماتـــزال 
تقـــوم بها مليشـــيات تابعـــة اليران 
مســـتمرة فـــي ســـوريا علـــى الرغم 
من انتهاء العمليات العســـكرية في 
معظـــم أنحـــاء البالد. وقـــد عمدت 
خصوًصـــا  اإليرانيـــة  الميليشـــيات 
خالل الفتـــرة األخيرة على تكثيف 
عمليات التجنيد للشباب السوريين 
انشـــغال  مســـتغلة  صفوفهـــا  فـــي 
تركيـــا  مـــع  باالتفاقيـــات  الـــروس 
بالشمال السوري، ومستعملة طرًقا 
شـــتى بدًءا من الترغيـــب باألموال 

إلى الترهيب بالقوة واإلجبار.
أمـــا الجديـــد فقـــد أفاد بـــه المرصد 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الســـوري 
حيـــث كشـــف أن عمليـــات تجنيـــد 
واســـتقطاب الشـــبان والرجـــال في 
مدينة حمص ســـواء أهـــل المدينة 
مختلـــف  مـــن  فيهـــا  المقيميـــن  أو 

مـــن  أكثـــف  باتـــت  المحافظـــات 
السابق.

وراءهـــا  يقـــف  مـــن  أن  وأوضـــح 
هـــي جمعيـــة تطلـــق علـــى نفســـها 
أمـــا  الظاهـــر،  فـــي  لقب”خيريـــة” 
مـــن  مدعومـــة  فهـــي  الباطـــن 
ميليشـــيات مواليـــة إليـــران وعلى 
هللا  “حـــزب  ميليشـــيا  رأســـها 

اللبناني”.
وأضـــاف أن تعـــداد المجنديـــن في 
ارتفـــع  قـــد  الميليشـــيات  صفـــوف 
حتـــى اللحظـــة إلـــى 240 شـــخصا، 

وذلك منذ مارس 2021.

الميليشيات التابعة إليران تكثف تجنيد السوريين

جيش النيجر يصد هجوما 
كبيرا لـ “بوكو حرام”

نيامى - وكاالت

ــيــجــريــة أن  ــن أعــلــنــت الــســلــطــات ال
وحدات من الجيش صدت باألسلحة 
جماعة  شنته  كبيًرا  هجوًما  الثقيلة 
المتطرفة  اإلســامــيــة  ــرام  حـ بــوكــو 
الواقعة  الكبيرة  المدينة  ديفا،  على 
ــنــــوب شـــــرق الـــنـــيـــجـــر قـــرب  فــــي جــ

الحدود مع نيجيريا.
الحكومة  فــي  كبير  مــســؤول  وقـــال 
“عناصر  إن  ديــفــا  لمنطقة  المحلية 
من جماعة بوكو حرام شنوا هجوًما 

على ديفا من جهة بلدة باغارا”.



طارق البحار

فنانة سويسرية تصنع إبداعات الستينات بقرية ”تونس“ المصرية
اإلبــداع قــدرة لتخــرج بــه إلى عالــم غير المألــوف وتســتطيع أن تقنع به من 
حولــك وتصــل بفكرتــك إلــى طريــق النجــاح، بــدأت “الحدوتــه” فــي مطلــع 
ســتينات القرن الماضي، حيث جاءت الفنانة السويســرية المتخصصة في 
أعمــال الخــزف ايفلين بوريه التي ســاقها القدر لتــزور ”أم الدنيا“ مع والدها 
وتســحبها أقدامهــا إلــى ريــف مصر، حيث تقــع محافظة الفيــوم إحدى قرى 
ريــف مصــر. وتشــدها طبيعــة المــكان لشــراء منــزل هنــاك فــي إحــدى قــرى 

المحافظة هي وزوجها الشاعر سيد حجاب.

كــــان لـــي حـــظ كــبــيــر أن يــســوقــنــي 
أن  لمصر  األخيرة  زيارتي  في  القدر 
أذهب إلى هذه القرية أللتقي  بهذه 
أكثر  الــعــمــر  مــن  تبلغ  الــتــي  الــســيــدة 
شخصيتها  بــهــرتــنــي  عــامــا   80 مـــن 
الــمــصــري ليست  ــريــف  ــل ل وعــشــقــهــا 
ــواة الــظــهــور اإلعـــامـــي، تمل  مــن هــ
عام،  بشكل  الــزوار  أسئلة  تكرار  من 
ولذلك  خـــاص،  بشكل  والصحفيين 
لم تتحدث كثيرا، ولكنها عبرت عن 
أنا  “لــو  مــصــر:  لــريــف  وعشقها  حبها 
هنا  هقعد  كنت  الريف  عجبني  مش 
بيعجبني  طبعا  سنة؟   50 مــن  أكتر 
أفضل  المصري  والريف  المصريين” 

من الريف في سويسرا.
لم تتوقف الحكاية عند ايفلين لمجرد 
امتاكها منزال واستمتاعها بالطبيعة 
تصنع  أن  قـــررت   .. هــنــاك  البسيطة 
بصمة يتذكرها أهل هذه القرية البكر 
والتي كانت مهنتهم التي ورثوها من 
األجداد الزراعة وصيد البط والسمك 
من بحيرة قارون وبيعهم، ويسكنون 

العشش.

اللبنة  فـــي وضـــع  ايــفــلــيــن  نــجــحــت 
األولى لبناء مدرسة لتعليم صناعة 
الوقت  مع  تحولت  والتي  الخزف، 
يريد  من  لكل  مفتوحة  إلى جامعة 
تعلم هذه الحرفة المربحة، وتعاقب 
عــلــى هـــذه الــمــدرســة ثـــاث أجــيــال 
حتى اآلن، ثم جاء الفنان المعماري 
ببناء  األبــداع  ليكمل  فتحي  حسن 
بــيــوت على طـــراز مــعــمــاري خــاص، 
التأثر  الــقــريــة عــدم  تــوفــر ألهــل  إذ 
الخارجية خاصة  الحرارة  بدرجات 
تلك  فـــي  الــــحــــرارة  درجــــــات  وأن 
ارتــفــاعــهــا،  عنها  مــعــروف  المنطقة 
ــن الـــحـــجـــارة والـــرمـــل  فــتــصــنــع مــ
ــذوع الــنــخــل  ــ ــن جـ ــزيـ والـــطـــيـــن، وتـ
المنازل  الــنــوافــذ وأســقــف وأســطــح 
على هيئة قباب من الطوب اللبني، 
ــود ســور  ــوجـ ــيــت بـ ــب كــمــا يــتــمــيــز ال
اللبن  الطوب  من  بوابة  به  خارجي 
تقودك إلى فناء مكشوف تحيط به 

غرف الدار من جميع الجهات.
ــا  ــريـــة مـــــــزارا ســيــاحــًي ــقـ ــاتــــت الـ ــ وب
ــزف، حــيــث تــقــام  ــخــ ــ لــصــنــاعــات ال
ــويــة،  ــســن ــشــهــريــة وال الـــمـــعـــارض ال
قرية  بمنتجات  إيفلين  إيــمــان 
لها  للترويج  دفعها  تونس 
فــي بــادهــا، ومــا هــي إال 
قــلــيــلــة حتى  ــوات  ــنـ سـ
ــقــريــة إلــى  تــحــولــت ال
قـــبـــلـــة لــلــســائــحــيــن 
األوروبـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــن 
العاشقين للخزف، إذ 
جمعت في صناعتها 
المصري  الــتــراث  بين 
ــســي  ــدل والـــعـــربـــي واألن

والــيــونــانــي واألوروبــــــــي، وهــــو ما 
ميزها عن غيرها من المنافسين في 

هذا المجال. 

متحف الكاريكاتير ومركز الفنون

من المامح التي تميز القرية وجود 
التي  الكاريكاتير  لــلــوحــات  متحف 
نــشــرت فــي الــصــحــف واإلصـــــدارات 
ــفــكــرة كــانــت  الــخــاصــة فـــي مــصــر، ال
محمد  المصري  الكاريكاتير  لرسالة 

أول  تأسيس  فــي  نجح  الــذي  عبلة، 
متحف للكاريكاتير في العالم العربي 
وكان ذلك في مارس 2009 بحضور 

كوكبة من عشاق هذا الفن.
كان  المتحف  هــذا  إقامة  من  الهدف 
مــحــاولــة إلنــقــاذ كــنــوز الــكــاريــكــاتــيــر 
للضياع  وتــتــعــرض  تــعــرضــت  ــتــي  ال
حلم  عبلة  حقق  وبــذلــك  واالنـــدثـــار، 
في  الكاريكاتير  رائد  العدوي،  زهدي 
والــذي   1977 العام  والمتوفى  مصر 
كان يتمنى تدشين مثل هذا المتحف 

الفنون  من  لواحد  التوثيقي  التراثي 
“مهضومة الحق” في الدول العربية.

عند  يتوقف  لــم  بالقرية  الفن  قطار 
محطة المتحف فحسب، فهناك مركز 
الفيوم للفنون، وهو المكان الذي جمع 
التشكيليين  الفنانين  وأهم  أكبر  فيه 
الــعــالــم، فــي محاولة  عــلــى مــســتــوى 
بين  للتفاعل  حــيــة  صــــورة  لــتــقــديــم 
وأيضا  واألجانب،  المصرين  الفنانين 
الفنانين  مــن  شــابــة  ــوادر  كــ لتكوين 
على  الــقــدرة  لديهم  تكون  المصرين 

بناء مشاريع فنية كبيرة.
تتميز القرية بوجود عدد من الفنادق 
المبنية على التراث التقليدي القديم 
الذي يتميز بالبساطة والميل للطبيعة 

أكثر من مظاهر التطور الحديثة.

The Forever Purge عودة فيلم الرعب
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البوستر الرسمي لفيلم اإلثارة 
OLD الذي يحكي قصة عائلة 
تذهب في عطلة الى شاطئ 

منعزل وتبدأ األحداث في 
التزايد عندما يجدوا جثة على 

الشاطئ ويحدث أمر غريب 
لهم وهو تقدمهم في السن 

بسرعة، تجعل حياتهم مهددة 
باإلنتهاء في يوم واحد!

tariq_albahhar

عبداهلل بوشهري: مستمتع في العمل مع المخرج حسين الحليبي

يــواصــل الــفــنــان عــبــدهللا بــوشــهــري في 
سياق  ضمن  مشاهده  تصوير  البحرين 
حسين  تأليف  من  غريب”  “دار  مسلسل 
المهدي وإخراج حسين الحليبي وإنتاج 
مــحــســن مـــا حــســيــن ومــحــمــد عــاشــور، 
حــيــث يــشــارك مــعــه فــي الــبــطــولــة نخبة 
ميس  النمر،  عبدالمحسن  منهم  نجوم 
قمر، عبدالمحسن القفاص، سارة العنزي، 

محمد عاشور وغيرهم.
الدرامية  شخصيته  مامح  عن  وكشف 
التي يجسدها، قائا: “حاليا أنا متواجد 
فـــي الــبــحــريــن ألصــــور شــخــصــيــتــي في 
بشاب  والمتمثلة  غــريــب(  )دار  مسلسل 
يدعى ناصر الذي عاد للتو من إيطاليا، إذ 
يبدأ التفكير في كيفية الدخول إلى عالم 
لهذا  مــان(،  بيزنس  يصير  )يبي  التجارة 

تراه يعمل ويحاول في أكثر من تجارة 
إلى أن يصبح في يوم من األيام شخصا 
مــهــمــا فــي الــمــجــلــس، فــي مــحــاولــة منه 
الوقت  وفــي  البلد،  فــي  سلطة  المــتــاك 
وبالطبع  كــبــيــرا.  تــاجــرا  يــكــون  أن  ــه  ذاتـ
رومانسية  خــطــوط  الشخصية  تتخلل 

ستتضح للمشاهد خال عرض العمل”.
وعن رأيه فيما يخص عرض المسلسلين 
قال  الرمضاني،  الدرامي  الموسم  خارج 
بوشهري الراي الكويتية: “بالطبع اعتدنا 
الرمضانية  األعـــمـــال  تــكــون  أن  جميعا 
ينتظرها  الجميع  ترى  بحيث  مهمة جدا 
ــر، لــكــن مـــع حــلــول 2021  ــصــب بـــفـــارغ ال
يمكنني القول إن الزمن قد اختلف فيما 
يخص عرض المسلسات خارج الموسم 
الرمضاني، إذ إنها تمتلك شريحة كبيرة 

من الجمهور، وبالتالي هذا األمر ال يؤثر 
انتشاره على  أو  العمل  نجاح  بتاتا على 

اإلطاق”.
على  للموافقة  الذي جذبه  األمر  أما عن 
تــأديــة الـــدور، فــقــال: “فــي الــبــدايــة أكثر 
ــنــص الــعــمــيــق وكــذلــك  مـــا شــدنــي هـــو ال
تــنــّوع؛  مــن  فــيــهــا  لــمــا  ــا  ــه ذات الشخصية 
كوني فنانا أحب التجديد، وهو ما بدأت 
عمل  فريق  مع  العمل  باشرت  عندما  به 
ــراج وصـــوال إلى  جــديــد بــدايــة مــن اإلخــ
اإلنـــتـــاج، ومـــن يــعــرفــنــي يــؤكــد محبتي 
من  الطموح  الشباب  دعــم  فــي  الكبيرة 
المنتجين  في  الــذي وجدته  وهو  جيلي 
مــحــســن مـــا حــســيــن ومــحــمــد عــاشــور 
ويــريــدان  كبيرة  طاقة  يمتلكان  اللذين 
ــن الـــمـــوجـــود  ــيء مــخــتــلــف عــ ــ عـــمـــل شـ

هللا  وبــإذن  الفنية،  بالساحة  والمطروح 
نجاح  أسباب  أحــد  وأكــون  معهما  أنجح 

العمل”.
وختم: “فعليا اختلفت معي أمور كثيرة، 
وال أخفي القول إنني مستمتع في العمل 

مع المخرج الحليبي”.
العمل،  أبــطــال  اخــتــيــار  معايير  وحـــول 
أكـــد مــديــر اإلنـــتـــاج أن الــمــخــرج اخــتــار 
المشاركين استنادا إلى خبرتهم الطويلة 
التي كانت  الفذة  الدراما ومواهبهم  في 
واضـــحـــة فـــي أعــمــالــهــم الــكــثــيــرة الــتــي 
قــدمــوهــا وأثـــــروا الــســاحــة الــفــنــيــة بــهــا، 
مشيرا إلى أن العمل يتم تصويره كاما 
في البحرين، ويوجد أكثر من »لوكيشن« 
اتــبــاعــا دقيقا  هــنــاك  كــمــا أن  لــلــتــصــويــر، 

لإلجراءات االحترازية أثناء التصوير.

بعد سلسلة من األفالم الناجحة لمجموعة الرعب Purge تعود يونيفرسال  «
 The Forever لإلنتاج السينمائي مجددا للشاشاة الكبيرة بجزء جديد بعنوان
Purge في جزء جديد خامس، وهو من إخراج إيفيراردو فاليريو جوت وتأليف 
جيمس ديموناكو، وبطولة آنا دي ال ريجيورا وجوش لوكاس وتينوش هويرتا.

سيحكي الفيلم الجديد »التطهير إلى األبد«، قصة حركة سرية مجنونة تثور  «
ضد منع التطهير، وتخطط لتنفيذ انقالب على الحكومة من شأنه إحداث 
مجزرة وفوضى، وفي هذا الجزء القادم سيقدم االشخاص الذين يرفضون 

التوقف عن ذلك بعد اعالن الحكومة وقف ذلك.

وقالت بعض الصحف السينمائية المتابعة أن سيكون هذا الجزء األخير  «
منه بعد سلسلة ناجحة حول العالم من هذا الفيلم المخصص للكبار والذي 

من المتوقع طرحه 2 يوليو 2021. وقدمت يونيفرسال ”التريلة“ الرسمي أو 
اإلعالن التشويقي الذي يكشف لنا أجزاء من فيلم الرعب المنتظر والمطالبة 
بالتطهير وارتكاب الجرائم طوال العام. لن يعد مفهوم التطهير - الذي تكون 

فيه جميع الجرائم قانونية لليلة واحدة في السنة - مخيفا في المستقبل، 
وإذا “أنت غني ال يمكن االختباء وراء الجدران الفوالذية الخاصة بك”، قبل أن 
يتم الكشف عن أن األميركيين سيحاولون الفرار عبر الحدود إلى المكسيك!

من القاهرة: هبة محسن
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بالتعاون مع “جي ســي بي” الرائــدة في البطاقــات االئتمانية باليابان

“كريدي مكس” تطلق حملتها الحصرية “االسترداد النقدي”

أعلنت شركة كريدي مكس عن إطالق 
أحـــدث حمالتهـــا الحصريـــة بالتعـــاون 
مـــع شـــركة جـــي ســـي بـــي - الشـــركة 
الرائدة في إصدار البطاقات االئتمانية 
فـــي اليابـــان، والتـــي ســـتقدم لحاملي 
بطاقـــات كريـــدي مكـــس جي ســـي بي 

الفرصة السترجاع مبالغ نقدية.
وســـيتمكن العمالء مـــن الحصول على 
10 % اســـترجاعا نقديا عند استخدام 

مبلـــغ تراكمـــي بقيمة 50 دينارا شـــهريا 
عـــن طريـــق الدفـــع الالتالمســـي علـــى 
مكـــس.  كريـــدي  بيـــع  نقـــاط  أجهـــزة 
وتســـتمر الحملـــة لغايـــة 19 أغســـطس 
2021 لجميـــع حاملـــي بطاقات كريدي 

مكس جي سي بي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كريدي 
مكـــس أحمد ســـيادي “يســـرنا التعاون 
مع شـــركة جي سي بي إلطالق حملتنا 
الحصريـــة وتقديـــم أفضـــل العـــروض 

والمكافـــآت  المبتكـــرة  والخدمـــات 
المميزة لتعزيـــز تجربة عمالئنا في كل 
مـــرة يســـتخدمون بطاقاتنـــا باإلضافة 
إلـــى األمـــان والراحة مـــع توافر خدمة 

الدفع الالتالمسي”.
وقـــال الرئيس ومدير دائـــرة العمليات 
في جي ســـي بـــي العالمية، يوشـــيكي 
للغايـــة  متحمســـون  “نحـــن  كانيكـــو 
إلطـــالق هذه الحملـــة لحاملي بطاقات 

جي سي بي في البحرين”.

المنامة - كريدي مكس

باريس - أف ب

220 مليار يورو العجز 
في الميزانية الفرنسية

أوليفييه  العامة  الحسابات  وزير  قال 
فــي  ــز  ــجـ ــعـ الـ إن  أمـــــــس،  دوســــــــــوب، 
ــحــكــومــيــة فـــي فــرنــســا  الــمــيــزانــيــة ال
سيصل إلى قرابة 220 مليار يورو في 
في  يــورو  مليار   173,3 مقابل   ،2021

تقديرات قانون المالية األولي. 
وقال وزير الحسابات العامة “إن هذا 
االرتفاع الذي يبلغ نحو 47 مليارا في 
إلجــراءات  نتيجة  هو  الميزانية  عجز 
الــدعــم الــتــي نــواصــل اتــخــاذهــا لدعم 

االنتعاش على أفضل وجه”.

عــادت قضايــا اتحــاد المــاك لتتصــدر الواجهــة، وهــذه المرة مــن جزيرة أمــواج التي 
تعتبر من أوائل مشروعات “المجمع العقاري المغلق” والذي يكون فيه القطاع الخاص 
أو المــاك هــم المعنيون بالخدمات بصورة أساســية، حيث رفع مئات الماك شــكاوى 

بخصوص فرض رسوم عليهم التحاد الماك المركزي.

ويشـــير عقاريـــون إلـــى أن مطـــور جزيـــرة 
الجزيـــرة  مرافـــق  صيانـــة  تولـــى  أمـــواج 
والخدمات لنحو 15 عاما، في حين ســـدد 
المشـــترون نحـــو 3 % مـــن قيمـــة العقـــار 
نظير ذلـــك، ولكن بعد انقضـــاء هذه المدة 
المـــالك  التحـــاد  خـــاص  قانـــون  وإصـــدار 
وتنفيـــذه قبـــل نحـــو عامين بـــدأ أصحاب 
العمارات واألراضي يستشعرون ثقل هذه 
الرسوم وســـط خالفات بين اتحاد المالك 
المركـــزي المعنـــي بخدمـــات كل الجزيـــرة 
وبين المالك، وصلت لحد تدخل مؤسســـة 
التنظيـــم العقاري، حيث إن المشـــروع هو 
أحـــد المشـــاريع المشـــتركة أو المجمعـــات 
العقاريـــة المغلقـــة العديـــدة فـــي البحرين 

التي قد تتعرض لنفس التداعيات.
وبحكـــم أن البحريـــن حديثة العهد نســـبيا 
بالتوجه نحو البناء العمودي والذي تنامى 
بشـــكل كبير في بداية األلفية دون وجود 
قوانيـــن واضحـــة وملزمـــة تواكـــب هـــذه 
المرحلـــة، باتـــت المشـــاريع القديمة تعاني 
مشـــكلة التكيـــف مـــع هـــذه المرحلـــة، فـــي 
حين أن المشـــاريع الجديدة شأنها واضح، 
فعند بيع أول وحدة أو شقة في المشروع 

ســـيكون هناك اتحاد مالك رسمي مسجل 
يخضع لرقابة مؤسسة التنظيم العقاري.

ويشـــير صاحب مؤسســـة الدليل العقاري، 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
البحريـــن العقاريـــة والمستشـــار في لجنة 
العقـــار واإلنشـــاء بغرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن، عبدالعزيـــز العالي، إلـــى  أنه إثر 
شـــكوى 1200 من مالك العقارات في جزر 
أمـــواج مـــن ســـلوك اتحـــادات المـــالك في 
إدارة الملفات والتعثر في سداد مبالغ في 
ذمـــم المـــالك نحو االتحـــادات بأثر رجعي، 
فإن الســـبب يرجع إلى أن البنية القانونية 
لمنظومة قوانين التملك العقاري المشترك 
لـــم تكـــن جاهـــزة ومتكاملة وجـــاءت بعد 
عقـــد من الزمـــن منذ أن توغـــل الناس في 
والمشـــاعة  المشـــترك  الملكيـــات  غابـــات 
علـــى  اعتـــادوا  وقـــد  “المشـــيدة”  المبنيـــة 
أنـــه ال مســـؤولية ماليـــة وخصوصـــا علـــى 
مفهـــوم خاطئ مفاده “تملك حر - يعني ال 

مسؤولية وال التزامات”.
الفرعييـــن  المـــالك  “تعمـــد  بالقـــول  وتابـــع 
المقيميـــن  وغيـــر  األجانـــب  خصوصـــا 
لمعرفتهـــم الســـابقة أنـــه مـــا دام ال قانـــون 

وقوانيـــن  بنظـــم  للمطوريـــن  معرفـــة  وال 
التملك المشـــترك، فال مســـوغ شـــرعي أي 
قانونـــي يلزمهـــم بأيـــة التزامـــات خارجـــة 
عـــن معرفتهـــم أو موافقتهـــم، رغـــم أنهـــم 
وقعوا في عقد الشراء على عبارة مطاطة 
فـــي  المشـــاركة  علـــى  بموافقتهـــم  تفيـــد 
اتحـــاد المالك متى ما أعلـــن ودعي المالك 
الـــى إنشـــائه وبعد عقـــد زمني وفـــي العام 
2018 جـــاءت مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
وعملـــت علـــى إنشـــاء جميـــع االتحـــادات 
للمالك الرئيســـة والفرعيـــة والفرع فرعية 
وحثت المالك على المشـــاركة في النصب 

القانونية إلنشاء تلك االتحادات”.
ويضيـــف العالـــي “هنـــا تذرع المـــالك بعدم 
العلـــم و الســـفر واإلقامة خـــارج البالد، أو 
التعســـف مـــن قبـــل المطورين في إنشـــاء 
االتحـــادات وإلـــى آخـــر المشـــكالت، حتما 

ســـيحصل االنفجار في وقت ما، الســـؤال 
الحائـــر لدي لماذا تحملني ديون مالية عن 
فتـــرة زمنيـــة ال وجـــود فيهـــا لالتحـــاد وال 
توجد خدمات، ولماذا تحمل بعض الناس 
دفـــع الرســـوم دون اآلخريـــن؟ كيف تحل 
األزمـــة لنا وجهة  نظر، وأعتقد يجب على 
جهـــات عديـــدة المشـــاركة بمرئياتهـــم في 
الموضـــوع مثل هيئـــة اإلفتاء والتشـــريع، 
الشـــؤون القانونية في العـــدل والداخلية، 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، األشـــغال ممثلـــة 
بـــإدارة الطرق والمجاري وإدارة الخدمات 
الســـياحة،  البلديـــة،  واإليـــرادات  البلديـــة 
البحريـــن  وجمعيـــة  المطوريـــن  جمعيـــة 
جمعيـــة  المهندســـين،  جمعيـــة  العقاريـــة، 
رجـــال األعمـــال، غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن “غرفـــة المنازعات”، والتســـجيل 
العقاري ومؤسســـة التنظيم العقاري وهي 

االســـتطالع  لعمليـــة  الراعـــي  تكـــون  مـــن 
والمرئيـــات وتحليـــل النتائـــج، وأال تكتفي 
بالنظـــر فـــي القانـــون الصـــادر جزئيـــا فـــي 
وقـــت ما وتكميليا فـــي وقت آخر، والعمل 

بروح القانون ال نصه”.
مـــن جانبه، قـــال مدير عقـــارات “الفرصة” 
والتـــي تنشـــط فـــي جـــزر أمـــواج، جـــواد 
عبـــدهللا، إن مـــالك العمارات فـــي الجزيرة 
مزدوجـــة  رســـوما  يدفعـــون  خصوصـــا 
للبلديـــة مـــن جهة تصل إلـــى 4 آالف دينار 
ورســـوم إلـــى اتحـــاد المالك المركـــزي، في 
حين أن جميع المرافق من طرق وشوارع 
وبنية تحتية لم تقم بها الجهات الرسمية، 
ولكن قام بها مطور الجزيرة وحتى أعمال 
الصيانـــة، داعيا للنظر فـــي ازدواجية هذه 

الرسوم.
اعتيـــاد  عـــدم  أن  إلـــى  عبـــدهللا  ويشـــير 
المجتمع على ثقافة اتحاد المالك وإدارته 
بطريقة احترافية ومنظمة، والتي جاءت 
عقـــب قيـــام  مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 
بالقوانيـــن واللوائح المنظمـــة لها، قد خلق 
مثل هذه المشـــكالت، خصوصا المشـــاريع 
المـــالك  اتحـــادات  كانـــت  التـــي  القديمـــة 

تديرها بطريقة غير منظمة وارتجالية.
وأشـــار إلى أن هناك مفهوم خاطئ هو أنه 
ال ينبغي تحمل رسوم الصيانة والخدمات 
التـــي تدفـــع التحـــاد المـــالك المركـــزي، إذا 
الحصـــول  فـــي  يرغبـــون   ال  المـــالك  كان 
علـــى خطاب بـــراءة ذمـــة كمتطلب إلتمام 

إجـــراءات البيـــع لطـــرف آخر، مشـــيرا إلى 
أن الرســـوم التـــي تدفـــع ال عالقـــة لها بهذا 

الخطاب.
وعبر عبدهللا عـــن أمله بأن تتضافر جميع 
الجهـــود بما فيها جهود مؤسســـة التنظيم 
العقاري ومن خالل االجتماعات المشتركة 

إليجاد أرضية للتفاهم وتوضيح األمور.
وأعتبر عبدهللا أن هناك مشكلة ثقافة في 
عموم البحريـــن فيما يتعلق باتحاد المالك 
إلـــى جانب نقص الخبـــراء والمتخصصين 

في هذا المجال.
ويشـــير يوســـف شـــويطر وهو أحـــد مالك 
الشـــقق في إحـــدى البنايات التـــي تتكون 
من 130 ســـاكنا في جزر أمواج عن اتحاد 
المالك الفرعـــي للبناية، إلى أن 30 % غير 
راضيـــن عن رئيـــس االتحـــاد وأن القانون 
يتيـــح لنســـبة 25 % تغيير المســـؤول عن 

االتحاد.
مرتفعـــة  رســـوم  عـــن  شـــويطر  وتحـــدث 
تفـــرض علـــى المـــالك، حيـــث يدفـــع 800 
دينار سنويا رسوما التحاد المالك لصيانة 
المبنـــى، في حين أن المـــالك ال يرون آثارا 
للصيانـــة علـــى المبنـــى، حتـــى أنـــه أضطر 
لتهيئة مرافق لذوي االحتياجات الخاصة 
مـــن نفقته الخاصـــة كونـــه ذي احتياجات 

خاصة ومقعد على كرسي متحرك.
وبين أن االتحاد الفرعي للبناية يستلم ما 
يقـــارب الربـــع مليون دينار، لكـــن مع نهاية 

العام تكون ميزانيته صفر.

جواد عبدالله عبدالعزيز العالي

قضايا اتحاد المالك تعود للواجهة .. عقاريون: مشكلة ثقافة وخبرة
ــة ــرة العمرانيـ ــن الطفـ ــن مـ ــد عقديـ ــر بعـ ــت المجهـ ــترك تحـ ــك المشـ ــروعات التملـ مشـ

 علي الفردان

تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد في “باس”
ــئ ويـــدعـــو لــمــواصــلــة تــطــويــر الــخــدمــات ــن ــه ــات” ي ــ ــواص ــ ــم ــ وزيـــــر “ال

توجه وزيـــر المواصالت واالتصـــاالت رئيس 
الخليـــج  طيـــران  مجموعـــة  إدارة  مجلـــس 
القابضـــة كمـــال أحمـــد، بخالـــص التهاني إلى 
شركة خدمات مطار البحرين )باس( بمناسبة 
تعييـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة جديـــد خـــالل 
اجتمـــاع الجمعية العمومية الـ 45 الذي انعقد 

مساء األربعاء الماضي.
وقـــال الوزيـــر “بالنيابـــة عنـــي وعـــن أعضـــاء 

الخليـــج  طيـــران  مجموعـــة  إدارة  مجلـــس 
القابضة ومنتســـبيها أتوجه بالتهنئة ألعضاء 
مجلـــس اإلدارة الجديـــد الـــذي تـــم تعيينـــه، 
أعضـــاء  وبقيـــة  الجـــدد  لألعضـــاء  متمنيـــا 
إلـــى  داعيـــا  والســـداد،  التوفيـــق  المجلـــس 
تكثيـــف العمل مع الشـــركاء اإلســـتراتيجيين 
واإلدارة التنفيذية الجديدة في الشـــركة في 
المضـــي قدما فـــي تطوير الخدمـــات وتوفير 

للناقـــالت الجويـــة حســـب  البيئـــة المناســـبة 
المعايير العالمية بما يســـهم في تطوير قطاع 
الطيران، هذا القطاع الذي تعده الحكومة من 
القطاعات البارزة التي تســـاهم في االقتصاد 

الوطني”.
وأضـــاف الوزيـــر “شـــهد العـــام 2021 افتتـــاح 
مبنى المســـافرين الجديد في مطار البحرين 
الدولـــي والـــذي يعـــد نقلة نوعية فـــي صناعة 

الطيـــران، وشـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن 
لطالمـــا كانت مســـاهما من خـــالل خبرتها في 
دعـــم أهدافنا وخططنـــا المســـتقبلية الرامية 
الى إحداث تغيير إيجابي في الخدمات التي 

تقدم من خالل مطار البحرين الدولي”. 
يذكـــر أن مجموعـــة طيران الخليـــج القابضة 
تعد المســـاهم األكبر في شركة خدمات مطار 

البحرين بنسبة 44 %.

المحّرق - شركة المطار

صالح كامل .. رائد الصيرفة اإلسالمية الحديثة
الصيرفـــة  فـــي  رائـــدة  البحريـــن  مملكـــة  تعتبـــر 
اإلســـالمية كما أنها مركز مالي في المنطقة، وقد 
شـــهدت المملكة تأســـيس أول البنوك اإلسالمية 
فـــي العـــام 1984 أال وهـــو بنك البركة اإلســـالمي 
علـــى يد الشـــيخ صالح كامل والـــذي توفي فجر 

يوم الثالثاء 18 مايو 2020.
ُعرف الشـــيخ صالح كامل الذي أســـس مجموعة 
البركة المصرفيـــة في البحرين قبل عقدين، بأنه 
رائـــد الصيرفـــة اإلســـالمية الحديثـــة والخدمات 
المصرفية والمالية التشاركية ومؤسس نهضتها 

على مستوى الكثير من الدول اإلسالمية. 
ولد الشـــيخ صالح كامل في العـــام 1941، حيث 
اشـــتهر عالمًيـــا بكونـــه أعلـــى مرجعيـــة لفلســـفة 
االقتصـــاد اإلســـالمي. كمـــا كانـــت له مســـاهمات 
في تنميـــة المجتمعات في جميع أنحاء العالم ال 

نظير لها.
كان مـــن أقوال الفقيد رحمه هللا “إن الغرض من 
وجود اإلنســـان على األرض، بأمر من هللا تعالى، 
هـــو إعمارهـــا وتزيينهـــا وبناؤها ونماؤهـــا. لذلك، 

فـــإن اإلنســـان موجود لخلـــق وظائـــف لآلخرين. 
وبالتالـــي، فـــإن الثـــروة الممنوحـــة لنـــا هـــي للـــه 

سبحانه وتعالى”.
تـــرأس الشـــيخ كامـــل مجلـــس إدارة مجموعـــة 
البركـــة، وهي إحدى أكبر مجموعات األعمال في 
المملكـــة العربية الســـعودية، والتي أسســـها قبل 
أكثـــر مـــن 50 عاًمـــا، كما أنشـــأ البركة لالســـتثمار 
والتنمية، وهي شـــركة قابضـــة للعديد من البنوك 
والمؤسســـات المالية اإلســـالمية والشـــركات في 

مختلف األعمال المتنوعة حول العالم.
إضافـــة إلـــى كونـــه رئيًســـا وعضو مجلـــس إدارة 
للعديد من الشركات في مجموعة دلة البركة، كان 
عضـــوا في مجالس إدارة العديـــد من الجمعيات 
والمؤسســـات االجتماعيـــة والخيريـــة والثقافية 
مثل مؤسســـات الفكر العربيين ومؤسســـة الملك 
عبدالعزيـــز ورجاله للموهبـــة واإلبداع، وصندوق 
التضامن اإلسالمي واألكاديمية العربية للتمويل 

المصارف.
لعـــب الشـــيخ كامـــل دوًرا أساســـًيا فـــي الحركـــة 

النشـــطة لتأســـيس المصـــارف اإلســـالمية، فبعد 
تأسيسه البنك اإلســـالمي األردني كأول مصرف 
إســـالمي فـــي األردن العـــام )1978(، أســـس بنك 
البركـــة مصر )1980( وبنك البركة تونس )1983( 
البركـــة  )1984( وبنـــك  الســـودان  البركـــة  وبنـــك 
اإلســـالمي - البحرين )1984( وبنك البركة تركيا 
)1985( وبنـــك البركـــة المحـــدود جنـــوب إفريقيا 
)1989(، قبـــل أن يؤســـس مصرفيـــن آخريـــن في 

كل من لبنان والجزائر العام 1991. 
الشـــخصية  ومســـاهماته  لمســـاعيه  وتقديـــًرا 
المتميزة والرائعة في تعزيز التنمية االقتصادية 
وخلـــق فـــرص العمـــل والرفاهية، حصل الشـــيخ 
صالـــح كامل على العديد من األوســـمة واأللقاب 
والجوائز بما في ذلك وســـام االستقالل األردني، 
ووســـام الملـــك عبدالعزيـــز فـــي المملكـــة العربية 
المغـــرب،  مـــن  العلـــوي  والوســـام  الســـعودية، 
والجائـــزة الملكية للتمويل اإلســـالم فـــي ماليزيا 
وجائزة المصرفي اإلسالمي من البنك اإلسالمي 

للتنمية.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة البركة 
المصرفيـــة، عدنـــان يوســـف، فـــي وفـــاة الشـــيخ 
كامل “لقد رحل مرشـــدنا ومصـــدر إلهامنا األول. 
وإذ ننعى بكل آســـى وحـــزن في مجموعة البركة 
المصرفيـــة وعبر كافة وحداتهـــا ومكاتبها رحيل 
هـــذا القائـــد العظيـــم، فـــإن عهدنـــا إليـــه هـــو أننـــا 
ســـنواصل بكل جهدنا حمل شعلة المثل السامية 
التـــي ســـعى رحمـــه هللا طـــوال حياتـــه لتحقيـــق 
خدمة للمجتمعات واإلنســـانية ومساعدتها على 
االزدهـــار مـــن خـــالل تطبيـــق قواعـــد الشـــريعة 
المتعلقة باســـتثمار ملكيـــة رأس المال في إعمار 

األرض واستثمارها وتنميتها وتوسعتها”.

أعلى مرجعية 
لفلسفة االقتصاد 

اإلسالمي 
ومؤسس البركة 

المصرفية

إعداد: أمل الحامد

 أحمد سيادي

وزير المواصالت واالتصاالت



“زين” تثِقف موظفيها بنمط الحياة الصحي
عقــدت زيــن البحريــن، جلســة حواريــة لموظفيها؛ لخلق الوعــي حول دمج 
عــادات تنــاول الطعــام الصحــي والعيــش بأســلوب حيــاة نشــط لتعزيــز 
zWell� “اإلنتاجيــة واألداء بشــكل أكبــر فــي الحيــاة. وكجــزء من برنامــج 
ness” وتوافقه مع خطة الرفاهية والعافية للشــركة، فقد هدفت الجلســة 
إلــى بنــاء ســبل الرفاهيــة في مــكان العمل وشــجعت الموظفين على كســر 

حلقة عادات تناول الطعام غير الصحية، وبشكل استباقي.

وبالنســـبة للجلســـة الحواريـــة، فقـــد 
دعت الشـــركة الشـــيف البارزة، فجر 
المنصـــوري، التـــي عملت فـــي فندق 
لو ميريديان سابقا وخريجة جامعة 
HTMI السويســـرية والحاصلـــة على 
درجـــة علميـــة فـــي علـــوم األغذيـــة 
من جامعـــة هارفـــارد وجامعة هونغ 
الحواريـــة،  الجلســـة  كونـــغ. قدمـــت 
التـــي ُعقـــدت افتراضيـــا، للموظفين 
بدائـــل صحيـــة للوصفـــات الشـــائعة 
المســـتخدمة فـــي حياتنـــا اليوميـــة. 

عـــدة  طرقـــا  الشـــيف  أبـــرزت  كمـــا 
لجعـــل وجبـــات الطعام أكثـــر صحة، 
والحد مـــن تناول الدهون المشـــبعة 
واألمـــاح  والســـكريات  والمتحولـــة 
فـــي الطعام مع االســـتمرار في طهي 
وجبات صحية باســـتخدام منتجات 
بديلة. كما تم استضافة جلسة طهي 
مباشـــر عرضت الشـــيف مـــن خالها 
والســـريعة  الســـهلة  الطـــرق  بعـــض 
أن  يمكـــن  صحيـــة  وجبـــة  إلعـــداد 
تســـاعد في تحســـين طريقـــة تفكير 

الموظفيـــن وشـــعورهم وأدائهـــم في 
الحياة اليومية.

مديـــرة  قالـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
والمزايـــا  والتعويضـــات  التوظيـــف 
في شـــركة زين البحرين، رنا الماجد 
“المـــرء يشـــبه مـــا يأُكلـــه”. هـــذا قول 
فـــي محله تماما والســـيما في مكان 
العمـــل. لقد كانت هنالـــك العديد من 
عـــادات  أن  تبيـــن  التـــي  الدراســـات 
األكل غيـــر الصحية تـــؤدي عادة إلى 

أمـــراض تتعلق بنمـــط الحياة وتميل 
إلـــى خفـــض إنتاجيـــة الفـــرد. الرفاه 
وفـــي  مترابطـــان،  أمـــران  والعمـــل 
زيـــن البحريـــن، نولـــي أهمية قصوى 
لرفاهيـــة موظفينـــا ونواصـــل تقديم 
مهاراتهـــم  تطـــور  ال  التـــي  البرامـــج 

فحســـب، بـــل وُتحســـن مـــن نوعيـــة 
إنتاجيتهـــم،  مـــن  وتعـــزز  حياتهـــم 
ونتطلع ألن يكون موظفونا ســـعداء 
ونشجعهم على الممارسات الصحية 
مـــن  ليتمكنـــوا  العمـــل؛  مـــكان  فـــي 
تحقيـــق أهدافهـــم الصحيـــة والعمل 

بشـــكل أفضل. كما نؤمـــن أنه عندما 
يتمتع موظفونـــا بصحة جيدة، فإننا 

سنحقق بالتأكيد أهداف أعمالنا”. 
فجـــر  الشـــيف  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
المنصوري “يسعدني أن أرى شركات 
مثـــل زيـــن البحريـــن تقـــوم بتثقيف 
موظفيها حـــول كيفية الحفاظ على 
نمـــط حياة صحي، ومـــن خال هذه 
الجلسة الحوارية تمكنت من تسليط 
الضـــوء على مـــدى األهميـــة الكبيرة 
لتناول الطعام الصحي والتخلي عن 
نمط الحياة البطيء الذي يؤثر على 
رفاهيـــة األفراد، ومن األهمية بمكان 
أن نحدث تغييرا صحيا يســـاهم في 
زيـــادة انتاجيتنـــا، وفي هـــذا الصدد، 
بعـــدد  زيـــن  موظفـــي  زودت  فقـــد 
مـــن النصائـــح والطـــرق المســـتدامة 

والقابلة للتنفيذ بسهولة”.

رنا الماجد فجر المنصوري

جلسة حوارية 
حول عادات تناول 

الطعام لتعزيز 
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

وقعت الجامعة األميركية بالبحرين 
وشـــركة ممتلكات البحرين القابضة 
)ممتلـــكات(، مذكـــرة تفاهـــم لتعزيز 
جاهزيـــة طـــاب الجامعـــة لدخـــول 
ســـوق العمـــل مـــن خـــال مبـــادرات 
مشـــتركة من شـــأنها تزويد الطاب 
والخبـــرات  والمعرفـــة  بالمهـــارات 

العملية الضرورية. 
وعلقت الرئيس المؤســـس للجامعة 
ســـوزان  بالبحريـــن،  األميركيـــة 
ساكســـتون، قائلـــة “نحـــن فخورون 
جدا بالتقدم الذي نحرزه في مجال 
تزويـــد طابنـــا بالفـــرص والمـــوارد 
التي يحتاجونها من أجل الحصول 
علـــى فهـــم أكبـــر لكيفيـــة العمل في 

خـــارج  وذلـــك  اهتمامهـــم،  مجـــال 
األوســـاط األكاديميـــة وإلـــى العالـــم 

الحقيقي”. 
 - عـــام  مديـــر  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
االســـتثمارات لـــدى ممتلـــكات، رائد 
فخـــري “إن هذه الشـــراكة ما هي إال 
دليـــل علـــى اهتمامنـــا البالـــغ بقطاع 
التعليـــم والـــذي يعد من أساســـيات 
بنـــاء اقتصاد مســـتدام ومـــرن. كما 
أننـــا نتطلع إلى التعاون مع الجامعة 
وطلبتهـــا  بالبحريـــن  األميركيـــة 
بالتجـــارب  تزويدهـــم  خـــال  مـــن 
المصممة خصيًصا لتهيأتهم لدخول 
ســـوق العمـــل وتزويدهم بـــاألدوات 

والمهارات الازمة للمستقبل”.

“الجامعة األميركية” و”ممتلكات” توقعان مذكرة تفاهم

“ممتلكات” تشارك في منتدى “اإلرشاد الشرق األوسط”
الجائحة ــراء  جـ الــعــمــل  بــمــواقــع  ــتــحــديــات  وال الــمــتــغــيــرات  يــنــاقــش 

أعلن منتدى اإلرشــاد الشــرق األوســط عن مشــاركة شــركة ممتلكات البحرين 
القابضة “ممتلكات” – صندوق الثروة الســيادي لمملكة البحرين – في النســخة 
الثانيــة للمنتــدى الــذي يقــام تحــت شــعار “إعطــاء األولويــة لإلرشــاد فــي عالٍم 
جديد”، والذي سيتم تنظيمه كحدث يمزج ما بين الحضور الفعلي واالفتراضي 

في شهر نوفمبر 2021. 

وانســـجاما مع عنوان النســـخة الثانية، 
ستشـــمل مواضيع النقاش في المؤتمر 
مواقـــع  فـــي  والتحديـــات  المتغيـــرات 
العمـــل التـــي فرضتها جائحـــة فيروس 
إلـــى  باإلضافـــة  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
ودور  والتطويـــر  التدريـــب  ثغـــرات 
اإلرشـــاد فـــي ضمـــان تحقيـــق أهـــداف 
العمـــل  بيئـــة  فـــي  المواهـــب  تنميـــة 

الجديدة. 
هـــذه  علـــى  تعليقهـــا  معـــرض  وفـــي 
المشاركة، قالت رئيس الموارد البشرية 

لديهـــا ضمـــن المجموعـــة االستشـــارية 
آل  مـــروى  بالمنتـــدى،   )Think-Tank(
ســـعد “لدينا في ممتلكات إيمان راسخ 
بأهمية دور التوجيه واإلرشاد لتطوير 
فريق عمل متميز، باإلضافة إلى تعزيز 
ثقافـــة األداء العالـــي التي تســـتند إلى 
الثقة والشـــفافية وعقليـــة النمو. نحن 
ســـعداء بهذه المشـــاركة ونتطلع لطرح 
تجربتنا في تطبيق أفضل الممارسات 
في مجال تدريـــب وتنمية رأس المال 

البشري”.

التنفيـــذي  المديـــر  أضافـــت  بدورهـــا، 
لشـــركة “فين مـــارك كوميونكيشـــنس” 
مؤسس ومنظم المنتدى، زهراء طاهر 
“يســـّرنا الترحيـــب بمشـــاركة ممتلكات 
فـــي النســـخة الثانيـــة للمنتـــدى والتي 

المحتـــوى مـــن  إثـــراء  فـــي  ستســـاهم 
خال طـــرح تجربة وخبرات ممتلكات 
في مجال تدريـــب وتنمية رأس المال 
البشـــري والتي ســـتوفر إضافة نوعية 

للحضور والمشاركين “.

تعتبـــر شـــركة ويبـــرو ياردلـــي م.م.ح 
فـــي المنطقة الحرة بمطـــار دبي، ذراع 
المنتجـــات االســـتهاكية فـــي الشـــرق 
األوســـط وإحـــدى أهـــم الشـــركات في 
قطـــاع منتجـــات العنايـــة الشـــخصية 
ومســـتلزمات العنايـــة المنزليـــة علـــى 

مستوى المنطقة.
وعينت شركة ويبرو ياردلي مجموعة 
مهمـــة  لتولـــي  دبـــي  جـــي  بـــي  بـــي 
التخطيط اإلعامي وحجز المساحات 
الشـــرق  فـــي  اإلعانيـــة  لحماتهـــا 
األوســـط. وتحظـــى منتجـــات ويبـــرو 
المجتمعـــات  فـــي  كبيـــر  باستحســـان 

العربية واآلسيوية في المنطقة.

وحـــول هـــذه الشـــراكة، قـــال نائـــب 
رئيـــس ويبـــرو ياردلـــي في الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا )المنطقة 
الحرة بمطار دبي(، آرون جيريدهار 
“لدينا خطط طموحة للتوسع والنمو 
في المنطقة، وال شك به أن عامتنا 
التجاريـــة رائـــدة في مجـــال العناية 
الشـــخصية والمســـتلزمات المنزلية 
وأدوات النظافـــة. مع تغير توجهات 
واحتياجات المستهلكين باستمرار، 
كان ال بد من تبني مقاربات جديدة 
ومختلفـــة تمكننـــا مـــن التواصل مع 
المســـتهلكين بطـــرق مؤثـــرة وأكثـــر 

إبداًعا. 

ن “بي بي جي” دبي للتخطيط اإلعالمي “ويبرو ياردلي” ُتعيِّ

حصــد كالهمــا جائــزة بتســديد أقســاط لمــدة عــام كامل

“الوطني” يعلن عن الفائَزين بحملة القروض الشخصية

أعلــن بنــك البحرين الوطني عن أول فائَزين بجوائز حملة القروض الشــخصية 
لشــهر مــارس وأبريــل للعــام 2021. تأتــي الحملــة الترويجيــة لمكافــأة عمــاء 
“البحرين الوطني” بمنحهم فرصا مميزة لتســديد أقســاط القروض الشــخصية 
عنهم لمدة 12 شهر، وذلك تعبيًرا عن امتنان البنك لهم على والئهم و اختيارهم 

لخدمات بنك البحرين الوطني.

وكانت جائزة الحملة الترويجية لشهر 
اآلنســـة فاطمـــة  مـــن نصيـــب  مـــارس 
الســـيد أســـعد، بينمـــا فـــاز علـــي أحمـــد 
العالي بجائزة شـــهر أبريل في الحملة، 
وقـــد نال كاهما على جائزة عبارة عن 
أقســـاط ُمســـددة لمدة عـــام كامل على 
قروضهـــم الشـــخصية. وتهـــدف هـــذه 
الحملـــة لخفـــض األعبـــاء وااللتزامات 
الكـــرام  بالعمـــاء  الخاصـــة  الماليـــة 
باألخـــص فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة، 
وهـــي تعكس أيًضا حرص والتزام بنك 
البحرين الوطني بأن يكون أقرب لهم.

تســـتمر حملـــة بنـــك البحريـــن الوطني 
على القـــروض الشـــخصية حتى نهاية 

شـــهر يونيو 2021، حيث المرتقب عن 
إعـــان الفائَزيـــن بجائزتـــي شـــهر مايو 
ويونيو قريًبا. وبإمكان العماء التأهل 
للفـــوز بجوائز الحملة من خال التقدم 
بطلـــب الحصول على قرض شـــخصي 
جديد أو عبر إضافة ما ُيعادل 10,000 
دينـــار بحرينـــي أو أكثـــر علـــى القرض 

الحالي.
المناســـبة، قـــال  وفـــي حديثـــه حـــول 
رئيـــس المنتجـــات المصرفيـــة لألفراد، 
أحمد المســـقطي “يســـرنا جًدا اإلعان 
القـــروض  حملـــة  فـــي  الفائَزيـــن  عـــن 
الشـــخصية من بنك البحرين الوطني، 
ونتقـــدم بالتهنئة لفاطمة أســـعد وعلي 

العالي على فوزهما بأقســـاط ُمســـددة 
لفتـــرة عام كامـــل. ويتواصـــل التزامنا 
في البنك تجاه خدمة العماء األعزاء 
وثقتهـــم  والئهـــم  علـــى  ومكافأتهـــم 
الكبيـــرة بمنظومـــة قيم بنـــك البحرين 
الوطني. وال تـــزال فرص الفوز متاحة 
لدى العماء المؤهلـــون للحصول على 

أقســـاط  الســـترداد  شـــخصي  قـــرض 
شهرية بمجموع 12 شـــهًرا عند تقديم 
يونيـــو   30 تاريـــخ  لغايـــة  طلباتهـــم 

المقبل”.
الشـــخصية  القـــروض  حملـــة  وتعتبـــر 
والحمـــات  المبـــادرات  مـــن  واحـــدة 
العديـــدة التـــي أطلقهـــا بنـــك البحريـــن 
الوطني منذ شـــهر يناير بالعام الجاري، 
عـــن  للتعبيـــر  وســـيلة  تشـــّكل  وهـــي 
مـــدى امتنان البنـــك لعمائـــه األوفياء 
مـــن خـــال تزويدهـــم بحلـــول مائمة 

وموجّهة لتعزيز نمط حياتهم.
لمعرفـــة المزيد عن الحلـــول التمويلية 
لدى بنـــك البحرين الوطنـــي، بإمكانكم 
nbbon- اإللكترونـــي الموقـــع   زيـــارة 

هاتـــف  علـــى  االتصـــال  أو   line.com
مـــن  أّي  زيـــارة  أو   17214433 رقـــم 
فـــروع البنـــك لاطاع علـــى الخيارات 

التمويلية المتوفرة.

أحمد المسقطي 

تحقيق التــوازن بيــن القيادة الممتــازة والحساســية البيئية
أعلنـــت شـــركة لكزس أن العامـــة التجاريـــة الفاخرة 
تجـــاوزت مبيعاتهـــا العالميـــة البالغة مليوني ســـيارة 

كهربائية في نهاية أبريل 2021.
كانـــت   ،2005 العـــام  فـــي   RX400h إطـــاق  منـــذ 
لكـــزس رائـــدة في مجـــال التحـــول الكهربائـــي ضمن 
ســـوق الســـيارات الفاخرة، واســـتمرت الطرازات في 
التطـــور في مهمـــة تحقيق التوازن بيـــن أداء القيادة 
الممتاز والحساســـية البيئية. واصلت لكزس توســـيع 

مجموعتها من المركبات الكهربائية لتوفير مجموعة 
واســـعة مـــن الخيـــارات المصممـــة لتلبيـــة احتياجات 
عمائنـــا والمجتمـــع. اســـتناًدا إلـــى فلســـفة “الوقـــت 
المناســـب، المنتج المناسب والمكان المناسب”، تأمل 
لكـــزس فـــي تطويـــر مجموعـــة منتجاتهـــا الكهربائية 
لاســـتجابة بشـــكل أفضـــل لمجموعـــة متنوعـــة مـــن 
مصـــادر الطاقـــة وبيئـــات البنيـــة التحتيـــة التـــي يتم 

مواجهتها في جميع أنحاء العالم.

ونتيجـــة لذلـــك، تبيـــع لكـــزس اآلن 9 طـــرازات مـــن 
الســـيارات الكهربائيـــة، بمـــا في ذلك ســـيارات هايبرد 
الكهربائية )HEVs( وســـيارات البطاريـــات الكهربائية 
)BEVs(، فـــي مـــا يقرب مـــن 90 دولـــة ومنطقة حول 
العالـــم. وفي العـــام 2020، كانـــت 33 % من طرازات 
لكزس التي تم بيعها عالمًيا من النوع الكهربائي. منذ 

العام 2005.

مبيعات “لكزس” تتجاوز مليوني سيارة كهربائية

مروى آل سعدزهراء طاهر



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

هل فعال تؤثر اللحى على اإلصابة بفايروس كورونا؟

قــد يبــدو نمــو اللحية موضــوع غير ضــار تماما مثل 
االلتــزام بالقوانيــن الطبيــة، لكــن موقــع ان بــي ســي 
اإلخبــاري درس الظاهــرة، وقــال إن اختيــار التخلــي 
عــن الحالقــة يمكــن أن يؤثــر علــى طريقــة حاســمة 

واحدة إلنهاء الوباء.
جــزء مهــم مــن ارتــداء أقنعــة الوجه للحــد من خطر 
اإلصابــة أو نشــر الفيــروس هــو أن القنــاع يناســب 
بشــكل مريح اعتمــادا على طول اللحية وســماكتها، 
وقال الخبراء إنها قد تقلل من فعالية ارتداء القناع 

من خالل خلق مساحة أكبر بين وجهك والقناع.
وقالت منى جوهرة، األســتاذة الســريرية المشــاركة 
الطــب بجامعــة  فــي األمــراض الجلديــة فــي كليــة 
ييــل، إن أي فتــح في حــدود القناع “يزيد من فرصة 
وجود الفيروس الذي يصل إلى الفوهات، ويمكن أن 

تعطيك اإلصابة بشكل واضح”.
ارتــداء القنــاع وحــده ال يمنــع العــدوى تمامــا، ولكــن 
قطــرات  انتشــار  مــن  الحــد  فــي  يســاعد  أن  يمكــن 
يقلــل  أن  ويمكــن  التنفســي،  للجهــاز  الفايــروس 

اســتخدام القنــاع من عــدد حاالت العــدوى الجديدة 
وفقــا  تقريبــا،   ٪  50 بنســبة  التاجــي  بالفيــروس 
كنــت  وإذا   ،2020 ديســمبر  فــي  أجريــت  لدراســة 
تعمــل فــي المنزل أو ال تخــرج كثيرا خالل الجائحة، 
فقــد يبــدو الوقــت المثالــي لوضع اللحيــة، وعن ذلك 
يقــول الخبراء أن شــعر الوجــه المضاف قد يضاعف 

اإلصابة بكورونا!
فهــل حان الوقــت للتخلي عن اللحــى إذن؟ الجواب 
ليــس بســيطا، قــد يكــون الحالقة ضربــة للتعبير عن 
أو  الدينيــة  والمعتقــدات  الــذات،  واحتــرام  الــذات، 
الثقافية، أو أي ظروف الجلد التي تساعد من خالل 

السماح شعرك الوجه تنمو.
كانت هناك دراسات حول ما إذا كانت اللحى تتراكم 
أو تــؤوي أو تلقــي بكتيريــا أكثــر أو أقل مــن الوجوه 
الخاليــة مــن دون لحــى، لكــن تلــك األبحاث لــم تكن 
حاسمة وعلى البكتيريا وهي قليلة جدا حول ما إذا 
كانت اللحى تتراكم أو تؤوي أو تلقي فيروســا أكثر 

أو أقل من الوجوه العادية!

أعلنت شبكة نتفليكس للبث التدفقي أن مسلسل 
“بريدجرتون”، الدرامي الذي دخل قائمة أفضل 

عشرة الخاصة بالمنصة سيستمر موسمين آخرين، 
بعد إنتاج الموسم الثاني منه.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حيويــة  بعناصــر  بالشــعر  االعتنــاء 
الوجــه  علــى  الكريــم  مقويــة ووضــع 
كلهــا ممارســات أصبحــت عادية، لكن 
علــى مــا يبدو، فــإن العنايــة بالقدمين 
عنــد  األهميــة  بنفــس  تحظــى  ال 
الكثيريــن. فإهمالهــا يمكــن أن يــؤدي 
إلى التهابــات  الحــاالت  أســوأ  فــي 
جــاء  كمــا  فطرية مســتعصية، 
األلمانــي.  إن”  إس  “إم  موقــع  فــي 
وتعتبر الحكــة واالحمرار بيــن أصابع 
القــدم أو باطــن القــدم مــن العالمــات 
الشــائعة لمــرض “قدم الرياضــي”. فما 
الذي يوصي به الخبراء لتفادي ذلك؟
بتجفيــف  األخصائيــون  وينصــح 
القدميــن وتهويتهــا بعــد االســتحمام  
والتركيز بشكل خاص على المسافات 
بيــن أصابــع القــدم واألظافــر وتغييــر 
الجوارب كل يوم واســتخدام منشفة 
خاصــة  وأخــرى  للقدميــن  منفصلــة 
بالجســم وعدم ارتــداء أحذية ضيقة 

للغاية.

العالميــة  الصحــة  حــذرت منظمــة 
مــن أن وباء كورونا لن ينتهي قبل 
تطعيــم 70 % مــن ســكان العالــم 
علــى األقل، معربة عن قلقها حيال 
بالنســخ  العــدوى  انتقــال  ســرعة 
ومنتقــدة  للفيــروس،  المتحــورة 

“بطء التطعيم” في أوروبا.
وقــال كلوغه خــالل مقابلة أجرتها 
معه فرانس برس: “سينتهي الوباء 
تطعيــم  نســبة  إلــى  نصــل  عندمــا 
قدرها 70 فــي المئــة علــى األقل”، 
مشــيرا إلــى أن وتيــرة التحصيــن 
في أوروبا ال تزال “بطيئة للغاية”.

قلقــه حيــال  عــن  كلوغــه  وأعــرب 
المســتوى المرتفع النتقال العدوى 
لفيــروس  المتحــّورة  بالنســخ 
والهنديــة،  كورونا كالبريطانيــة 
بــأن  مثــالً  “نعــرف  وأضــاف: 
بي.1617 )المتحّورة الهندية( أشد 
بي.117 )المتحــّورة  مــن  عــدوى 

البريطانية(.

جفف قدميك قبل 
شعرك!

نهاية الوباء بتطعيم 
70 % من العالم
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“ َفِسْر ِبَنا َيا َأَبا َسْلَماَن ِفي َشَمٍم “

ِلَمـا ــَزاِت  ـــ ــَج ــن ــُم ال َبـــــــالَد  ــاَلِدي  ــــ ِبـ ــوا  ـــ ــيُّ ـــ َح

َهـَرَما ــَوَرى  ـــ ال ــي  ِف ــاَرْت  ــَص َف ـَقـْتُه  َحـقَّ َقـــــْد 

ــٌد َوَمـــــاِزْلـــــَنـــــا ُنـــَعـــــــــــزُِّزُه ـــ ــي ـــ ــِل َمــْجـــــٌد َت

ُقـــــُدَمـــــا ــِه  ــ ِب ــا  ـــ ــْرَن ِس ــْد  ــــ َوَقـ الـــُجـــــــُدوِد  إِرُث   

َمْفـَخـَرًة الَمجـِد  ــي  ِف ــَدْت  ـــ َغ ــاَلِدي  ــ ِب ــِذي  ـــ َه

َعـِلـَمـا الـــــــــــَوَرى  ُكـــــلُّ  َوِبــَهـــــا  ــًة  ـــ ــاَق ـــ ــبَّ َس  

ــاِء الــَمــجـــــِد َعــاِلــَيــــــــًة ـــ ــَم ــْت ِفـــي َس ــَرَفـ ـــْـ َوَرفـ

َقــَدَمـا ِبـــِه  أَْرَســـــــِت  أَْن  ــَد  ـــ ــْع َب ــا  ـــ ــَه ــاُت َراَي  

َمــِلٌك َبــْحـــــَرْيــِنــــــــَنـــــا  َفـــــِفــي  َتــْعـــــَجـــــَبــنَّ  ال 

ــا ــِزَم ــا َل ــَق َمـ ــب ــسَّ ــوَز ال ـــ ــُح ــهــا َكـــي َت   أَْعـــَطـــى َل

َحَمـٌد َجـــــاَءَهـــــا  ُمـــــْذ  َبْحـَرْيُنـَنـا  َفـِتـلـَك 

ــا َوَنــَمـــــا ـــ ــَه ــاِئ ــَر الــَفـــــْخـــــُر ِفــي أَْرَج ــــ ــْد أَْزَهـ ـــ   َق

ــِه  ـــ ــاِرِم ـــ ــَك َم ــْن  ـــ َع أرِوي  ــُت  ــْئ ـــ ِج إِْن  ــاُر  ــــ أََحـ

َوالَقَلـَمـا ــاَس  ـــ ــْرَط ـــ ــِق َوال الــِحـــــْبــَر  َفـــــلــَتــْســأِل    

َمــَنــٍن ــا  ـــ ــَم َدوَن ُيْعـطي  انــَفـــــكَّ  ــا  َم ْعـِب  ِللشَّ

ــا ـــ ــَرَم ـــ ــَك ــاَر َوال ــــ ــَثـ ــُد اإِلْيـ ـــ ــَم ـــ ـــــْمــَتــَنـــــا َح   َعـــــَلّ

ــٌل َوإِرَشـــــــــاٌد َوَمـــْقـــــــــــِدَرٌة ـــ ـــ ــْع ــٌر َوِف ـــ ــْك ـــ ِف

َرَسَمــا َقـــــْد  الــِعـــــزِّ  َطـــــِرْيـــــَق  الَمِلْيـُك  ِنــْعـــــَم    

ِبــُقـــــْدَرِتــَنــــــــا َوإِْيـــَمـــــــاٌن  الَيـِقــيِن  َصــْلــــــــُب 

ــْد َدَعــَمـــــا ـــ ــاِس َق ـــ ــنَّ ــلِّ ال ـــ ــُك ــاِح ِل ـــ ــَج ــنَّ ــى ال ــَل   َع

َوَمــْعــــــــِرَفــــــــٍة ِحـــــْلـــــٍم  ِفــي  اأَلْمـــــــَر  ُب  ُيـَقـلِـّ

َعــــــــَزَمــا ُمـــــْمـــــِكـــــًنــا  ُمـــــِفــــــــْيـــــَداً  َرآُه  َفـــــــِإْن     

َقـاِئـَدُهـم ــاَن  ــَم ــْل َس ــا  ـــ أََب ــا  َي َتــُكـــــْن  َفــَمـــــْن 

ُحِسَمـا َقـْد  الَمْجـِد  اْقـِتَحاِم  ِفــي  َنَجاُحُهـم     

َيــْرَفُعـَنـا َكـــــاَن  ــا  ـــ َم ــٌد  ـــ ــَم َح َيـــا  َلـــــــوالَك 

ِلـَنْقـَتِحـَمـا ُكــنَّـــــا  ــا  ـــ َوَم ــيٌء  ــ َش ِلــْلـــــَمــْجـــــِد     

ُقـْدَوَتـَنا الَخــْيِر  ــي  ِف ــَدا  ـــ َغ َمِلْيـَكـاً  َفـَيا 

الِهـَمَمـا ــَظ  ـــ ــَق ـــ أَْي ِفـْيَنـا  ـــــَفـــــاِنــَي  الــتَّ ــثَّ  ـــ َب  

ــال َكـــــَلـــــٍل ـــ ــا ِب ـــ ــرَن ـــ ــِد َشــمَّ ـــ ــَواِع ـــ ــسَّ َعـــــــِن  ال

َعَلـَمـا ــم  ــُك ــِم ــاْس ِب ــا  ــَن ـــ ــْع َرَف ــا  ــْرَن ـــ ِس ــُث  ــْي ـــ َوَح  

ــلِّ ُمــْعــــــــَتــَرٍك ـــ ــوا فــي ُك ـــ ــَدُع ـــ ـــــنـــــاؤُكــم أَْب أَْب

الـِقـَمـَما ــاؤَك  ـــ ــَن ـــ أَْب َفـــــاْرَتـــــَقــى  ِبَفـْضـِلُكـم   

ِهـَمـٌم َلُهـم  ــْت  اَلَنـ َفَمـا  ــَعـــــاَب  الــِصّ جـاُبوا 

ــا ـــ ــَأَم َس أو  ــــــاَن  َكـ َتـــــــَواٍن  ــوَن  ـــ ـــ ــِرُف ـــ ــْع ـــ َي اَل   

َعـْزُمُهــُم َفـاأَلبَطـاُل  َتْشَهـُد  إيــْفـــــِرســُت  

ـُجـَمـا َوالُنّ اآلَفـــــــاِق  فــي  ــَس  ــْم ــَشّ ال ــاِوُل  ـــ ــَط ـــ ُي  

ُملِهـَمُهـم َسلَمـاَن  ــا  ـــ أََب ــَت  ـــ أَْن ُكـــــْنــَت  َقـــــْد 

ُملـَتـِزَمـا ــِقّ  ـــ ــَح ال ِبـَنـْهِج  ــا  ـــ َدوَم ُكـــــْنــَت  إْذ   

ــُم ــَرُهـــ ـــ ــوَك أَْم ـــ ـــ ــْد أَوَل ـــ ــاُء َشــْعـــــِبـــــَك َق ـــ ــَن أَْب

ــِه َقــَســَمـــــا ــاَلِصـ ــــ ُكـــــلٌّ َتـــــاَل َلـــــَك ِمـــــْن إِْخـ  

ِلَطاِلِعـَنــا ُيــْمــَنـــــاً  َيــا  الــَخـــــيــِر  ــَع   ــَب ــْن ـــ َم ــا   َيـ

َمَمـا َوالشَّ والــَفــْخـــــَر  ــَدى  الــَنّ َعـــــَرْفـــــَنــا  ِمْنُكـم   

ــاَن ِفـــي َشــَمـــــٍم ـــ ــَم ــْل ــا َس ــ ــا َيـــا أََب ـــ ــَن ــْر ِب ـــ ــِس َف

اأُلَمــَمــا ــــــاِدَك  أْمـــَجـ ُذَرى  ِفـــي  ــا  ــَن ِب َواْســـِبـــــــْق   

َسُأْنِصُفُكـم؟ َهـْل  َعِظـيٌم  َعْنـَك  ُقـلَت  إِْن 

الَكـِلـَمـا؟ ــُز  ـــ ــوِج ـــ ُي َقـــْد  ــَرى  ــ ُت َوَصــــٍف  َوأَيُّ   

ــى َوَســَمــــــــا ــ ــِفــي ِبــَأنَّـــــَك إْنــَســـــاٌن َوَع ـــ ــْك َي

الُعـَظـَمــا َيْنـُشـُد  َجِمـْيٍل  َمــْعـــــَنــًى   ِلُكــلِّ    
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