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عبدالكريم: منتخب إيران ال يرعبناهجوم إسرائيل قتل 90 من كوادر “حماس”
قال رئيس المكتب السياسي  «

لحركة حماس يحيى السنوار إن 
هجوم إسرائيل لم يقتل إال 90 

من كوادر الحركة ودمر 3 % من 
األنفاق. وجدد السنوار، في كلمة 
متلفزة، تهديده بضرب تل أبيب 

بالصواريخ.

قال الحارس الدولي السابق  «
ومدرب الحراس عبدالرحمن 

عبدالكريم إن “المنتخب 
اإليراني ليس ذاك المنتخب 

المرعب كما السابق، وقد 
تغلبنا عليه ذهابا 1/0 وبإمكاننا 

تكرار الفوز...”.

تجـــاوزت القـــروض الشـــخصية فـــي 
مصـــارف التجزئة العاملـــة في مملكة 
البحرين بنهاية أبريـــل الماضي 4.79 
مليـــار دينـــار، مســـجلة ارتفاًعـــا علـــى 
أســـاس ســـنوي بمقدار 384.3 مليون 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 8.7 %، مقابـــل 
4.41 مليـــار دينـــار تقريًبـــا فـــي أبريل 

.2020
في حين، سجلت القروض الشخصية 
تراجًعـــا فـــي أبريـــل الماضـــي بمقدار 
0.18 % قياًســـا بنحو 4.8 مليار دينار 

في مارس الماضي.
القـــروض  إجمالـــي  ويشـــمل 
القائمـــة  االئتمانيـــة  والتســـهيالت 
تقريًبـــا  دينـــار  مليـــار   5.32 مـــن:  كال 
قيمة القـــروض والتســـهيالت القائمة 
المقدمـــة لمؤسســـات قطـــاع األعمال، 
ونحو 4.79 مليار دينار قيمة القروض 
والتســـهيالت القائمة المقدمة لقطاع 
دينـــار  مليـــون  و444.9  األشـــخاص، 

لقطاع الحكومة.

4.79 مليار دينار 
قيمة القروض 

الشخصية حتى أبريل

)14(

ً 9:00
5 يونيو 2021

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن مشروع تطوير ساحل 
قاللي ممول من الهيئة وأن الســـاحل ســـيبقى بعد تطويره مفتوحا 
للجميع وبشـــكل مجاني، مشـــيرة إلى أن تطوير المشـــروع سيسهم 

في تعزيز النهوض بالمنطقة عمرانيا واقتصاديا وسياحيا.
وشددت الهيئة على أن أي أحاديث عن تعهيد الساحل لمستثمرين 
أو إغالقه في وجه العامة هي أحاديث مغلوطة تماما وال أساس لها 
من الصحة إطالقا، داعية الجميع الستقاء المعلومات من مصادرها 

الصحيحة والموثوقة.

“السياحة”: ساحل قاللي 
لن يعهد لمستثمرين

)07(

أعلنـــت بورصـــة البحرين عن 
دعمها للحملـــة الوطنية التي 
مصـــارف  جمعيـــة  أطلقتهـــا 
البحريـــن للتوعيـــة بمختلـــف 
عمليات االحتيال اإللكتروني 
الخدمـــات  تســـتهدف  التـــي 

المالية.
الحملـــة  خـــالل  وســـيتم   
)#حـــط_ وســـم  اســـتخدام 

بالـــك( عبر منصـــات التواصل 
االجتماعي.

بورصة البحرين تدعم حملة “المصارف”

١٤

والخدمـــات  المـــوارد  مستشـــار  أعلـــن 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم هيثـــم الســـهلي 
فـــي مداخلتـــه بندوة “البالد” عـــن إدراج 4 
مشـــاريع إلنشـــاء مـــدارس جديدة تشـــمل 
المراحل االبتدائيـــة واإلعدادية والثانوية 
للبنيـــن والبنـــات، وتمـــت الموافقـــة علـــى 

الخطة اإلنشائية من مجلس الوزراء.
التقنيـــة  الشـــؤون  إدارة  مديـــر  وبيـــن 
والعمليات بهيئة تنظيم االتصاالت محمد 
النعيمـــي فـــي مداخلتـــه في نـــدوة “البالد” 
بشـــأن الخدمـــات فـــي مدينـــة ســـلمان انه 
ومنـــذ افتتـــاح المدينـــة فـــي مايـــو 2018 
بدأت الهيئة باســـتالم شكاوى بشأن سوء 
خدمات االتصاالت الالسلكية المقدمة من 

شركات االتصاالت.
اتخـــذت  الهيئـــة  أن  النعيمـــي  وأوضـــح   
اإلجراءات الالزمة من خالل التنســـيق مع 
وزارة اإلســـكان وشـــركات االتصـــاالت من 
اجل اختيار مواقع األبراج وهي 14 موقعا 

لتوفيـــر الخدمـــات للمنتفعيـــن وباألخـــص 
فـــي الجـــزر 11 و12 و13 و14، مؤكدة أن 
األراضي حاليا في مرحلة االعتماد النهائي 
من الجهـــات المعنية.  وبشـــأن االتصاالت 

الســـلكية” الفايبر” أوضح النعيمي أنه ورد 
مـــن شـــركة BNET أن المنطقـــة المأهولـــة 
مـــن المدينة مغطاة بنســـبة تفـــوق 99 %، 
مخصصـــة  الدائمـــة  األبـــراج  أن  مؤكـــدا 

ومســـجلة األراضي، وشركات االتصاالت 
في طور إنهاء إجراءات العقود مع وزارة 
الماليـــة للتقديـــم علـــى التراخيـــص للبدء 

في بنائها.

“التربية”: إنشاء 4 مدارس بالمدينة الشمالية
“االتصــاالت”: 99 % تغطيــة “الفايبر” في المنطقــة المأهولة للمدينة

)03(
)06 - 04(

أمل الحامد

ليلى مال اهلل
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وحيد القاسم

وّجه رؤساء تحرير 
المحلّية  الــصــحــف 
إلــى رئيس  رســالــة 
األوروبــي   البرلمان 
ديــفــيــد ســاســولــي، 
ــروا فــيــهــا عــن  ــ ــب عــ
وإدانــتــهــم  رفضهم 
عن  الــصــادر  للقرار 
األوروبــي  البرلمان 
حــمــل جملة  ــذي  ــ ال
ــن الـــمـــغـــالـــطـــات  ــ مـ
عــــــــــــــــن حــــــــريــــــــة 
ــيــر  ــتــعــب الــــــــرأي وال
واســـــتـــــقـــــاللـــــيـــــة 
ــة فـــي  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ

مملكة البحرين والتي ال أساس لها من الحقيقة وال تعبر إطالقًا 
عن واقع الصحافة في المملكة، مؤكدين استغرابهم مما ورد في 
مشبوهة  مصادر  على  معلوماته  استقاء  في  استند  الــذي  القرار 
اعتادت على استهداف مملكة البحرين، من خالل كيل االدعاءات 

واالتهامات الباطلة.

األسرة الصحافية ترفض 
وتدين المغالطات بحق البحرين

محرر الشؤون المحلية



بدأت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار 
آل خليفـــة أمـــس جولـــة فـــي كوريـــا 
الجنوبيـــة تســـتمر 4 أيـــام؛ بنـــاء علـــى 
 Kore( دعـــوة من المؤسســـة الكوريـــة
هـــذه  تأتـــي  حيـــث   ،)Foundation
المتواصلـــة  الجهـــود  ضمـــن  الجولـــة 
بيـــن  مـــا  الثقافيـــة  العالقـــات  لتعزيـــز 
البلديـــن الصديقين. وستشـــمل جولة 
الشـــيخة مـــي لقـــاءات مـــع عـــدد مـــن 
الحكومييـــن  والمســـؤولين  الـــوزراء 
والقائميـــن على المؤسســـات الثقافية 
الرئيسة في العاصمة الكورية سيول، 
كذلك يتضمن برنامجها زيارة عدد من 
أبرز المؤسســـات الثقافيـــة والمتاحف 
المدينـــة.  فـــي  التاريخيـــة  والمواقـــع 
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة بهذه المناســـبة “نرّوج للصورة 
البحريـــن  لمملكـــة  األجمـــل  الثقافيـــة 
لطالمـــا  التـــي  الجنوبيـــة  كوريـــا  فـــي 
كانـــت حاضرة إلثـــراء حراكنا الثقافي 
المحلـــي ونعتـــز بعالقاتنـــا اإلنســـانية 
معهـــا والتي تنمـــو وتتطور يومـــًا بعد 

يوم”.
الكبيـــرة  المســـافة  “رغـــم  وأضافـــت 
مـــا بيـــن المملكـــة وكوريـــا، إال أن مـــا 
يجمعهما أكبر من ذلك، حيث االهتمام 
التجربـــة  إلثـــراء  وســـيلة  بالثقافـــة 
الحضاريـــة للبلديـــن وتعزيـــز الروابط 

الرؤيـــة  مؤكـــدة  الشـــعوب”،  بيـــن  مـــا 
المشـــتركة باســـتثمار الحراك الثقافي 
والمقومات الثقافيـــة من مواقع وآثار 
وتراث مادي وغير مادي لصناعة بنية 
تحتيـــة للســـياحة الثقافيـــة والتنميـــة 

المستدامة.
رئيســـة  التقـــت  األول،  يومهـــا  وفـــي 
هيئة الثقافة وزير الثقافة األســـبق يو 
جيـــن ريونغ ورئيـــس رابطة المعارض 
الكوريـــة، هوانغ دال ســـيونغ، وتم في 
اللقـــاء بحـــث ســـبل التعـــاون وإثـــراء 
يعكـــس  بحضـــور  الثقافـــي  المشـــهد 
غنـــى مـــا تعيشـــه مجتمعاتنـــا إذ تظهر 
وثـــراء  أرضنـــا  مكتســـبات  المعـــارض 

تاريخها العريق.
مـــي  الشـــيخة  زالـــت  ذلـــك  بعـــد  مـــن 
“مقـــام جونغيمو”، وهو مكـــّرس ألداء 
الطقوس الخاصة بســـاللة جوســـيون 
الرقـــص  تتضمـــن  والتـــي  الملكيـــة، 
هـــذا  وبنـــي  والموســـيقى.  والغنـــاء 
المقـــام بدايـــة مـــن العـــام 1394 علـــى 
يـــد مؤسســـة ســـاللة جوســـيون. كمـــا 
تم تســـجيل المقام في قائمـــة التراث 
العالمـــي لليونيســـكو بنـــاء على قيمته 
المعماريـــة، ومـــا زالت الطقـــوس التي 
تـــؤدى فيه تحتفـــظ بشـــكلها األصلي. 
توجد فـــي المقام قاعتـــان تذكارّيتان 
ملكّيتـــان تحتـــوي العديد مـــن الغرف 

التي تضم رفات الملوك والملكات.

الشيخة مي: تعزيز التعاون الثقافي مع كوريا
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ 
ملكة الدنمارك

بــعــث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة 
خليفة  آل  عــيــســى  ــن  بـ حــمــد  ــمــلــك  ال
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  وولـــي 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
إلى  تهنئة  برقيتي  آل خليفة  بن حمد 
ملكة مملكة الدنمارك صاحبة الجالة 
بمناسبة  الــثــانــيــة  مــارجــريــت  الــمــلــكــة 
أعربا  لــبــادهــا،  الــوطــنــي  العيد  ذكـــرى 
وتمنياتهما  تهانيهما  أطيب  عن  فيهما 
لــهــا مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ محمد بن راشد

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، برقيتي تهنئة إلى نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة رئيـــس مجلـــس الوزراء 

حاكـــم دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، بمناســـبة فـــوز “ادايـــر” بســـباق الديربـــي 
اإلنجليـــزي للخيـــل، الـــذي أقيـــم على مضمار إبســـوم 
ويعد من أعرق سباقات أوروبا للخيل.وأعرب جاللة 
الملـــك وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الـــوزراء عن أصدق التهاني لســـموه باإلنجاز 
الكبيـــر الـــذي يمثـــل إضافـــة نوعيـــة مشـــرفة لرصيد 

دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وســـجلها المتميز 
فـــي مجال ســـباقات الخيـــل علـــى الصعيـــد العالمي، 
مشـــيدين بالدعم الالمحدود واالهتمـــام الكبير الذي 
يوليـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل 
مكتوم لرياضة الفروســـية، والتـــي أثمرت عن العديد 
من اإلنجازات والنتائج المشرفة التي حققها فرسان 

اإلمارات في مختلف السباقات اإلقليمية والدولية.
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النعيمي: تدريب أولياء األمور على تعليم أبنائهم “التوحديين”
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
الـــوزارة  جهـــود  ضمـــن  أنـــه  النعيمـــي 
المســـتمرة لتطويـــر الخدمـــات المقدمـــة 
للطلبة ذوي االحتياجـــات الخاصة، فإنه 
المقبـــل  الدراســـي  العـــام  خـــالل  ســـيتم 
2021 - 2022 تدشـــين برنامـــج تدريبي 
افتراضـــي موجـــه ألوليـــاء أمـــور الطلبة 
مـــن ذوي اضطـــراب التوحـــد، يقوم على 
تعزيـــز العالقـــة التشـــاركية ودعم جهود 
المـــدارس فـــي مجـــال تقديـــم الـــدروس 
الحياتيـــة  المهـــارات  وتنميـــة  التربويـــة 
وخفض الســـلوك االنفعالي لـــدى أبنائهم، 

عبـــر إكســـابهم القـــدرات الالزمـــة لذلـــك 
لتطبيقهـــا في المنزل. وأشـــار الوزير إلى 
أنـــه ســـيتولى عمليـــة التدريب فـــي هذا 
البرنامـــج نخبة مـــن المختصين بالتربية 
الخاصة واإلرشـــاد النفســـي واألكاديمي 
بالـــوزارة، إضافـــة إلى الوحـــدات الطبية 
النفســـية المتخصصة بالمملكة. وأضاف 
الوزيـــر أن هـــذا البرنامج يأتـــي في إطار 
للظـــروف  المناســـبة  البرامـــج  توفيـــر 
االســـتثنائية الناتجة عن جائحة كورونا، 
وحاجـــة طلبـــة اضطـــراب التوحـــد إلـــى 
مزيد من االهتمام في عملية التعلم على 

جميع المســـتويات التعليميـــة والمهارية 
والســـلوكية، ورغبـــة أوليـــاء األمـــور في 
مزيـــد مـــن المشـــاركة والمســـاهمة فـــي 

عمليـــة تعليـــم أبنائهم في ظـــل األوضاع 
الحاليـــة، بما يزيد اســـتفادتهم من نظام 
لتعلم عن بعد، تماشـــيًا مع توجه الوزارة 
إلـــى  خدماتهـــا  مختلـــف  تحويـــل  نحـــو 
الصيغـــة الرقميـــة. وأوضـــح الوزيـــر أنـــه 
ســـيتم مـــن خـــالل هـــذا البرنامـــج العمل 
علـــى إكســـاب أوليـــاء األمـــور عـــدد مـــن 
المهـــارات المهمة لتطويـــر قدرات الطلبة 
ومهاراتهـــم الحياتية األساســـية وكذلك 
خفـــض الســـلوك المضطـــرب لديهـــم، بما 
يشكل دعمًا ومساندة لما يجده أبناؤهم 

من برامج خاصة بمدارس الدمج.

ماجد النعيمي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“األميركية” تتأهل لنيل االعتماد األكاديمي األميركي
الدوليــة الخريطــة  علــى  بالبحريــن  العالــي  التعليــم  وضــع 

أعلنـــت الجامعـــة األميركيـــة بالبحريـــن، 
عبـــر  االعتمـــاد  شـــروط  اســـتيفائها  عـــن 
اللجنة العليا للكليات والجامعات التابعة 
والكليـــات  للمـــدارس  الغربيـــة  للرابطـــة 
)WSCUC(، وبهـــذا تصبـــح أول جامعـــة 
اإلنجـــاز،  تحقـــق  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
كـــون ذلـــك أحـــد أهـــم مســـتويات ضمان 
الجودة، وبمجرد منحها هذه االعتمادية، 
ســـتصبح الجامعـــة األميركيـــة بالبحرين 
مؤسسة التعليم العالي األولى والوحيدة 
 .)WSCUC( فـــي المملكة التي تعتمد من

وتنضـــم الجامعة بالخطوة إلى جامعتين 
أخرييـــن مقرهما دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة ومن المزمع اعتمادهما 
قريبًا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، 
وســـتصبح الجامعـــة أيضـــا ضمـــن قائمة 
WS- )الجامعـــات العشـــر المعتمـــدة مـــن 
CUC( فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم؛ والتي 
تشـــتمل علـــى جامعة ســـتانفورد، جامعة 
كاليفورنيـــا بيركلـــي، جامعـــة كاليفورنيـــا 
لـــوس أنجلوس، جامعة والية كاليفورنيا 

.)CSUN( في نورثريدج
األميركيـــة  الجامعـــة  أن  الـــى  يشـــار 
بالبحريـــن قـــد تقدمـــت بطلـــب للحصول 
على األهلية من قبـــل )WSCUC( وتمت 
مراجعـــة الطلب وإقـــرار أهليـــة الجامعة 

للمضي قدما في تقديم طلب االعتماد.
اســـتيفاء  أن  إلـــى  الجامعـــة  ونوهـــت 

شـــروط األهلية ال يعد وضعا رسميا لدى 
)WSCUC(، كمـــا أنهـــا ال تضمن االعتماد 
النهائي إال بعد استكمال بقية الخطوات 
المؤهلـــة لذلـــك، كونهـــا مرحلـــة تمهيدية 
المطلوبـــة،  االعتماديـــة  ســـياق  ضمـــن 
وعـــادة مـــا تســـتغرق عمليـــة االعتمادية 
قرابـــة الخمس ســـنوات بـــدًءا من تاريخ 
إلـــى  وصـــواًل  األهليـــة  علـــى  الحصـــول 
التقييم للحصول على االعتماد المبدئي 
وفـــق 16 معيـــارًا لألهلية. وتشـــمل هذه 
المعاييـــر “زيـــارة تفقديـــة أولـــى”، يقـــوم 
 ،)WSCUC( لجنـــة  أعضـــاء  خاللهـــا 
بزيـــارة الحـــرم الجامعي وتفقد منشـــآته 
التـــي قامـــت بتصميمهـــا مؤسســـة آيـــرز 
ســـانت غـــروس األميركية ليتناســـب مع 
متطلبـــات االعتماد اإلقليمـــي األميركي. 
وقـــد طورت آيرز ســـانت غـــروس، عددًا 
مـــن المشـــروعات للعديد مـــن الجامعات 

ومـــن ضمنهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
كارنيجـــي  دووك،  هارفـــارد،  جامعـــات: 

ميلون، جون هوبكنز.
األكاديميـــة،  الشـــؤون  عميـــد  وأعلـــن 
جيف زابودســـكي تعيين مديـــر البحوث 
الجامعـــة  فـــي  والتقييـــم  المؤسســـية 
األميركيـــة بالبحريـــن وفـــاء المنصـــوري، 
كمسؤول اعتمادية االتصال في الجامعة 
باإلضافـــة لمهمات عملهـــا الحالي، وأنهما 
ســـيعمالن جنبًا الى جنب على استكمال 

إجراءات االعتمادية للجامعة.
كمركـــز  البحريـــن  “وضـــع  أن  وأضـــاف 
إقليمـــي للتعليم العالـــي الجيد يعد جزًءا 
فخـــورون  ونحـــن  ثوابتنـــا  مـــن  رصيًنـــا 
للغاية بأن عملية اعتماد الجامعة ستضع 
التعليـــم العالي في مملكـــة البحرين على 
الخريطة الدولية مع الجامعات المعتمدة 

إقليمًيا في الواليات المتحدة”.



األسرة الصحافية ترفض وتدين المغالطات الصادرة بحق البحرين
ــان األوروبـــــي ــم ــرل ــب ــى رئــيــس ال ــ ــة إل ــالـ ــون رسـ ــه ــوج ــف الــمــحــلــيــة ي ــح ــص ــر ال ــري ــح رؤســـــاء ت

وجه رؤساء تحرير الصحف المحلية رسالة إلى رئيس البرلمان األوروبي ديفيد ساسولي، 
عبــروا فيهــا عــن رفضهم وإدانتهم القرار الصــادر عن البرلمان األوروبــي الذي حمل جملة 
من المغالطات عن حرية الرأي والتعبير واستقاللية الصحافة في مملكة البحرين، والتي 
ال أســاس لهــا مــن الحقيقــة وال تعبــر إطالقــا عــن واقــع الصحافــة فــي المملكــة، مؤكديــن 
اســتغرابهم مما ورد في القرار الذي اســتند في اســتقاء معلوماته على مصادر مشــبوهة 

اعتادت على استهداف مملكة البحرين، من خالل كيل االدعاءات واالتهامات الباطلة.

وقـــال رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحلية 
فـــي رســـالتهم إن األســـرة الصحافية في 
مملكـــة البحريـــن تســـتغرب مـــا ورد فـــي 
مملكـــة  بحـــق  األوروبـــي  البرلمـــان  قـــرار 
مـــا  الحقوقيـــة،  ومؤسســـاتها  البحريـــن 
يتنافـــى مع المبادئ والقيـــم الديمقراطية 
ومـــع المعاهـــدات واالتفـــاق،ات الدوليـــة، 
ومـــع كل األعـــراف المتعبـــة عالمًيا، والتي 
تحتـــم تحـــري الحقيقة بصورتهـــا الكاملة 
من خالل اســـتقاء المعلومـــات والبيانات 
الرســـمية  المصـــادر  مـــن  واإلحصـــاءات 
وباألدلـــة والبراهيـــن الموثقة، وبأســـلوب 

مهني وحيادي.
واستنكر رؤساء تحرير الصحف المحلية 
غـــض البرلمان األوروبي الطرف عن واقع 

البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الصحافـــة  حـــال 
والـــذي يعمل من خالله وبكل حرية مئات 
البحرينييـــن وغيرهـــم مـــن  الصحافييـــن 
الصحافييـــن األجانب كمندوبين لكبريات 
أو  والدولـــي  اإلقليمـــي  اإلعـــالم  وســـائل 
األحـــداث  لتغطيـــة  يتوافـــدون  الذيـــن 
مـــا  أن  معتبريـــن  الدوليـــة،  والفعاليـــات 
ورد فـــي القرار ســـقطة مدوية في تاريخ 
البرلمـــان األوروبـــي، والـــذي كان حريا به 
تســـليط الضوء على الممارســـات القمعية 
ضـــد الصحافيين والتي تتبعها دول ترفع 
حرية إبداء الرأي والتعبير كشعاٍر لها، بداًل 
مـــن ســـوق االتهامـــات زوًرا وبهتاًنـــا بحق 
البحريـــن والتـــي تتخـــذ مـــن حريـــة الرأي 
والتعبيـــر واســـتقاللية الصحافـــة منهًجـــا 

الصحـــف  عملًيـــا. وأدان رؤســـاء تحريـــر 
المحليـــة في رســـالتهم التجاهـــل المتعمد 
مـــن قبـــل البرلمـــان األوروبـــي للتطـــورات 
الصحافـــة  شـــهدتها  التـــي  المتالحقـــة 
البحرينيـــة فـــي حقل اإلعـــالم واالتصال، 
والتي كان آخرهـــا انتخاب رئيس جمعية 

بلجنـــة  عضـــوا  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
التـــوازن بين الجنســـين باالتحـــاد الدولي 
للصحفيين، مؤكديـــن أن ما ورد في قرار 
البرلمـــان األوروبـــي ال يمكـــن اعتبـــاره إال 
تدخاًل ســـافًرا في الشـــأن البحريني، ُقدم 
بمحتوى يفتقر ألدنى درجات المصداقية، 

مســـتهجنين أن يصدر مثل هذا القرار من 
منظمة بهذا الحجم وتلك المسؤولية.

ووجـــه رؤســـاء تحرير الصحـــف المحلية 
الدعوة لرئيس البرلمان األوروبي إلرسال 
مندوبيـــن مـــن البرلمان للتعـــرف عن كثب 
على واقع الصحافة البحرينية، واالطالع 

على التجربة الرائدة في ســـن التشريعات 
الـــرأي  حريـــة  تكفـــل  التـــي  والقوانيـــن 
والتعبيـــر للعامليـــن في القطـــاع الحيوي، 
لتصويب النظرة الخاطئة والمفاهيم غير 
الحقيقية التي أوردها قرار البرلمان بحق 

مملكة البحرين.

محرر الشؤون المحلية

إيهاب أحمدعيسى الشايجيأنور عبدالرحمنمؤنس المردي

قرار البرلمان األوروبي جانب الحقيقة 
ولم يكن مهنيا أو حياديا

ندعو البرلمان األوروبي لالطالع على 
تجربة البحرين الرائدة بحرية الصحافة
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الخامس من يونيو/  حزيران 1967
Û  ســكينة بــكل  انطــوت،  حزيــران  يونيــو/    5 باألمــس، 

وهــدوء 54 عاًمــا علــى نشــوب حــرب )األيــام الســتة( 
التي شكلت صدمة موجعة وانتكاسة تاريخية مقعدة 
بالنســبة للعــرب بصــورة عامــة وللفلســطينيين خاصة، 
وكانــت بمثابــة المنعطــف المصيري الحــاد في الصراع 
العربــي اإلســرائيلي الــذي أدى إلــى إضعــاف الموقــف 
العربــي وتغييــر وجــه المنطقــة بأســرها، وخلــق واقــع 
جديــد مختلف مــا تزال المنطقة تعانــي من إرهاصاته 
وتبعاتــه وتداعياتــه، ومــا يــزال العالم العربــي يدفع له 

ثمنه باهًظا حتى اآلن.
Û  ،وال أعتقد أن أجيال اليوم من شباب العرب والمسلمين

الغــد، تســتطيع أن تســتوعب أو  ناهيــك عــن أجيــال 
بــأن إســرائيل، تلــك الدولــة الصغيــرة، أو مــا  تصــدق 
نسميها بالكيان الصهيوني، تمكنت خالل 6 أيام فقط، 
مــن االنتصــار علــى 3 دول عربيــة، وهزيمــة جيوشــها 
علــى 3 محــاور قتالية، وتمكنت مــن اجتياح واحتالل 
قطاع غزة وشــبه جزيرة ســيناء ووصلــت إلى ضفاف 
قنــاة الســويس، واحتلــت الجــوالن الســورية، والضفة 
الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية أو القدس 
القديمة التي تضم المســجد األقصى وكنيسة القيامة، 
والتــي يعتبــر اليهــود العــودة إليها من أغلــى تطلعاتهم 
أن  بعــد  ذلــك  وأقــدس أحالمهــم ومروياتهــم، حــدث 
لهــذه  الجــوي  الســالح  فــي تدميــر  نجحــت إســرائيل 
الدول خالل الساعات الثالث األولى من بدء المعارك، 
وتدمير 80 % من العتاد العســكري لهذه الدول بنهاية 
اليــوم الســادس لتلــك الحــرب؛ وهــو حــدث لــم يشــهد 
التاريــخ مثيــاًل أو مشــابًها لــه ال مــن قبــل وال مــن بعــد؛ 
فــي تلــك الحــرب تمكنت إســرائيل من توســيع رقعتها 

الجغرافية لخمسة أضعاف.
Û  وإلى جانب خسائر العرب الكارثية لهذا الكم الهائل من

األراضي واألســلحة والممتلكات وغيرها من الخســائر 
الماديــة الكبــرى، فقد كانــت الخســائر المعنوية مدمرة 
أحدثــت جروًحــا عميقة في كبرياء العــرب وكرامتهم، 
الشــعوب  لمعنويــات  واالنهيــار  اإلحبــاط  وســببت 
والنخــب العربيــة، كما راح ضحية هــذه الحرب ما بين 
15 و25 ألــف قتيــل أو شــهيد، إلــى جانب أعــداد هائلة 

من الجرحى واألسرى، وال نفهم بهذا الصدد معنى هذا 
التفــاوت الصارخ في تقدير عدد القتلى وعدم تحديد 
العــدد الحقيقي لهم! وهو أمر ســهل يتــم التوصل إليه 
مــن خــالل خصم عدد من عاد ســالًما من الجبهات بعد 
توقــف المعــارك مــن عــدد مــن أرســلوا إليها فــي بداية 
الحــرب. إن هــذا التراخي والتغاضي عن تحديد العدد 
الحقيقــي للشــهداء إنمــا يمثل انعكاســا واضحا لمقدار 
التســاهل واالســتهتار برجــال بذلــوا مهجهــم وقدمــوا 
أرواحهــم فــداء ألوطانهــم! وفــي حين أطلقت أســماء 
القــادة والزعمــاء العــرب المهزومين الذين تســببوا في 
تلك الكارثة على الشوارع والميادين في بلدانهم وفي 
الــدول العربية األخرى، وهيأت لهــم األضرحة والقبور 
الفارهة، وأقيمت لهم التماثيل فإننا ال نجد من النصب 
التذكاريــة مــا يليق بذكرى هؤالء الشــهداء والضحايا، 
إن الواجــب الوطني وقيــم الوفاء والعرفان كانت وما 
تــزال تحتــم إقامــة نصــب تــذكاري ضخــم في ســيناء 
فــي الموقــع الذي ســالت فيــه دماؤهم الطاهــرة يكون 
فــي حجــم ووجاهــة وهيبــة األهرامــات؛ تنقــش عليها 
اســم كل واحــد منهــم كمــا فعــل المصريــون القدمــاء 
عندما حفروا أسماء ملوكهم ووجهائهم على الصخور 
وجــدران المدافــن والمعابــد، كما يجــب أن تقام نصب 
تذكارية مشابهة في فلسطين وسوريا واألردن وحتى 

في باقي الدول العربية.
Û  وإلــى جانــب ذلك، وكما ذكرت فــي البداية، فإن ذكرى

هــذه الكارثة مرت باألمس بكل ســكينة وهدوء! وكأن 
العقل العربي والذاكرة العربية مطلوب منهما النسيان، 
الجلــل،  الحــدث  التاريــخ، ونســيان هــذا  نســيان هــذا 
وغض الطرف عن تلك الهزيمة النكراء؛ حتى ال ترتفع 
المتســببين  بمحاســبة ومحاكمــة  المطالبــة  األصــوات 
بهــا، وحتــى نظــل نمجدهــم ونعظم أســماءهم كأبطال 

منتصرين.
Û  ولقــد منحتنــي الظــروف ألكثر من مــرة فرصة حضور

كليــة ســانت هيرســت  لمنتســبي  التخــرج  احتفــاالت 
تلــك  إحــدى  وفــي  العريقــة،  العســكرية  البريطانيــة 
المناسبات وعلى مدرجات الضيوف جلس إلى جانبي 
والــد أحــد الخريجين البريطانييــن، وهو أيًضا كان من 

خريجــي الكليــة ذاتهــا، وأصبــح ضابًطــا فــي الجيــش 
البريطانــي قبــل تقاعــده، وتطــرق الحديــث الطويــل 
الــذي دار بيننــا، مــن بيــن أمور أخرى، إلــى حرب األيام 
الســتة وقــال إنهــا أصبحت مــن المواد األساســية التي 
يتــم تدريســها فــي الكليــات العســكرية، وهــي حــرب 
ارتكبــت فيهــا مــن الجانــب العربــي أخطــاء فــي غايــة 
الســخف وحماقات عســكرية مروعة ال يمكن ألي كان 
أن يتصــور أن أحًدا يمكن أن يرتكبها، وبذلك فإن تلك 
الحــرب كانــت من بين أفدح ولكن مــن أقصر الحروب 
التي لم تقدم للعلوم العسكرية أية إضافات أو دروًسا 

أو عبًرا جديدة.
Û  وعندما ندعو إلى إحياء هذه الذكرى كل عام وبشــكل

الئــق محســوس فإننــا ال نهــدف إلــى نــكء الجــروح، 
أو جلــد الــذات ولطــم الصــدور، أو البــكاء علــى اللبــن 

المسكوب؛ 
Û  الحــرص الواعيــة تصــر وتحــرص كل  األمــم  بــل ألن 

علــى االحتفــاء بتجاربهــا واســتعادة ذكراهــا وإبقائهــا 
مــن  واالســتفادة  وضمائرهــا،  وجدانهــا  فــي  حاضــرة 
دروسها وعبرها ولضمان تالفي وتجنب تكرار ارتكاب 

األخطاء ذاتها.
Û  اإلشــارة أو  التوقــف  نــود  فإننــا  المنطلــق  هــذا  ومــن 

بشــكل عابــر إلــى واحــد فقط من أهــم أوجــه التقصير 
وأبــرز األخطاء التي ســاهمت بشــكل كبير في حدوث 
تلــك الهزيمــة أو كمــا ســميت إعالمًيا بـ “النكســة”؛ وهو 
اإلخفــاق فــي اســتعمال الســالح اإلعالمــي فــي تلــك 
باألحــرى إســاءة اســتعماله، وهــو ســالح  أو  الحــرب، 
قــد يفــوق مــن حيــث األهميــة الســالح التقليــدي إذا 
تــم توظيفــه و تجنيــده واالســتفادة منــه إلــى أقصــى 

حدوده.
Û  فالحــروب تخــاض علــى جبهتيــن متوازيتيــن؛ واحدة

للمعــارك العســكرية واألخــرى للمعــارك اإلعالمية أو ما 
يسمى بالحرب اإلعالمية أو الحرب النفسية، فاإلعالم 
كان وسيظل سالحا له دور فاعل في توجيه الحروب 
وتحقيق نتائجها، وبذلك أصبحت العدة اإلعالمية من 
أهم التجهيزات واألســلحة المســتخدمة في الحروب، 
االســتراتيجية  تحديــد  متعاظــم  بشــكل  وأصبــح 

اإلعالمية يأتي في مقدمة الخطط الحربية.
Û  محوريــن علــى  تنطلــق  بدورهــا  اإلعالميــة  والحــرب 

نفســية  علــى  والتأثيــر  الوصــول  إلــى  يهــدف  األول 
العــدو وإرباكهــا، وهــو ما يبرر بــث الشــائعات واألخبار 
التــي تدخــل الخــوف والرعــب فــي صفــوف األعــداء. 
كمــا يهدف إلى تشــكيل أو حشــد رأي عــام ضاغط في 
صفــوف العــدو أواًل ثــم فــي صفــوف المجتمــع الدولي 
لكســب تأييــده وتعاطفــه، ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو 
المحــور الثانــي الموجه إلى الداخــل والذي يهدف إلى 

تهيئة وتعبئة الجماهير واستنهاض وشحذ هممها.
Û  وفي كل األحوال فإن تحقيق كل هذه األهداف يتطلب

الحــرص علــى عنصــر اإلقنــاع المبنــي علــى الشــفافية 
والمصداقيــة وليــس التمويــه والكــذب والتضليل، لقد 
كان “غوبلــز” وزيــر هتلــر للدعايــة واإلعــالم مــن أبطال 
مدرســة الكــذب والخــداع والتضليــل اإلعالمــي، وكان 
ينصــح هتلــر بــأن “اكذب اكــذب حتى يصدقــك الناس 
بل تصدق نفســك” وكانت هــذه النصيحة من بين أهم 

أسباب هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية.
Û  تــم العربيــة  العســكرية  االنقالبــات  جمهوريــات  فــي 

تحويــر وتحويل الوظيفة األساســية لآلليــات والمنابر 
القــادة وتأييــد  إبــراز وتلميــع صــورة  إلــى  اإلعالميــة 
وتبريــر سياســات األنظمــة الحاكمة، لقد تربــع الرئيس 
العــرب  قلــوب  علــى  هللا(  )رحمــه  عبدالناصــر  جمــال 
إلــى  جميًعــا، وبــرع فــي توظيــف اإلعــالم وتوجيهــه 
هــذا االتجــاه بعــد أن حــل األحــزاب وأمــم الصحافــة 
واإلعــالم وحجــب األصــوات األخــرى وجعــل اإلعــالم 
يخــوض حرًبا داخلية ضد “أعداء الشــعب من العمالء 
والمرتزقة وحرامية الشــعب المســتغلين” وفتح جبهة 
عربيــة واســعة ضــد حــكام العــرب “الرجعييــن”، وفــي 
حرب الخامس من يونيو/  حزيران 1967 اعتقد جمال 
عبدالناصــر بأن إســرائيل إذا زحفت واجتازت الحدود 
المصريــة فإن القوى العظمى ســتتدخل وتجبرها على 
االنســحاب، وبذلك يحقــق انتصاًرا إعالميــا كما حدث 
في حرب الســويس أو العدوان الثالثي على مصر في 
العــام 1956، لكــن اعتقــاده لــم يكــن صائًبا هــذه المرة، 

رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته. 

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة
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فيها الخدمات  كفاية  لضمان  نيابية  %70...وتحركات  بنسية  مأهولة  سلمان  مدينة 
^ أكــد عضــو مجلــس النواب عبدهللا الدوســري في مداخلته الرئيســة فــي منتدى صحيفة “البالد” بشــأن الخدمات في مدينة 
سلمان أن محور مشكلة تأخر الخدمات في المدينة يتمثل في تأخر تسجيل وإعادة تخصيص أراضي الخدمات للجهات المختصة 
والــوزارات، موضحــا أن اإلجــراءات البيروقراطيــة لــدى الجهات الحكومية وتلكؤ بعض المســؤولين وراء تأخــر الخدمات، ملوحا 

بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.

وقـــال إن المماطلـــة والبيروقراطيـــة لدى 
بعـــض األجهـــزة التنفيذيـــة والمســـؤولين 
فـــي اإلجـــراءات اإلداريـــة أدت إلـــى تأخر 
وصـــول الخدمات فـــي المدنية بعد مضي 
3 ســـنوات علـــى افتتاحهـــا والعديـــد مـــن 
الموضوعـــات العالقـــة التـــي تحـــل بجـــرة 
قلـــم لتغيـــر واقع األهالـــي. ولفـــت إلى أنه 
رفع خطابا بتوصيـــات ومخرجات منتدى 
“البـــاد” لمجلـــس رئيـــس الـــوزراء بشـــأن 
مدنية ســـلمان، حيث ناقش المنتدون من 
الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة واألهليـــة 
تأخر الخدمات في المدنية سواء الصحية 

أو البلدية أو التعليمية أو االتصاالت. 
وذكـــر الدوســـري أنه فـــي 2016 تنبأنا في 
المجلـــس البلدي بحدوث هذه المشـــكات 
في المدينة على غرار ما حصل في مدينة 
حمـــد، وتحركنـــا حينها على ملف تســـليم 
األراضـــي وتخصيصها للجهات والوزارات 

المعنية للشروع في الخدمات قبل تسليم 
المدينة للمنتفعين، إال أنه لم ُيحرك ســـاكنا 

بهذا االتجاه من قبل المعنيين.
وتابـــع: تعاني المدينة اليـــوم من تأخر كل 
الخدمـــات ومنهـــا التجاريـــة مـــن أســـواق 
ومحـــات، والدينية من جوامع ومســـاجد 
ومآتـــم، ورياضيـــة مـــن ماعـــب ومراكـــز 
الجانـــب  وعلـــى  واجتماعيـــة،  شـــبابية 
الصحـــي تفتقر المدينة إلـــى مركز صحي، 
فضا عن المـــدارس ومشـــكلة االتصاالت 

واالنترنت.
فـــي  مشـــكلة  األهالـــي  واجـــه  وأضـــاف: 
االتصـــاالت ومازالـــوا فضـــا عـــن ضعـــف 
شـــبكات االنترنـــت خال الجائحـــة، ما أثر 
على التعليم والعمل عن بعد، مضيفا: رغم 
الموافقـــات علـــى إنشـــاء المرافـــق العامـــة 
والخدمات كالمســـاجد والجوامع والمركز 
الشـــبابي تقـــف معضلة تســـجيل األراضي 

فـــي وجـــه تنفيـــذ هـــذه الخدمـــات التـــي 
رصدت من أجلها وغيرها الميزانيات.

اســـتكمال  بضـــرورة  الدوســـري  وطالـــب 
تخصيص اســـتكمال تخصيـــص األراضي 
المعنيـــة  للـــوزارات  ليكـــون  وتســـجيلها 
صاحية العمل فيها وإقامة المشـــروعات 
عليهـــا، خصوصا بعد أن اســـتخدم النواب 
والبلديـــون صاحياتهـــم وأدواتهم لتحرك 

عجلة تسجيل األراضي دون جدوى.
ولفـــت إلـــى أن المدينة مأهولة بنســـبة 70 
% فـــي حين أن الخدمات األساســـية غير 
متوافرة كالخدمات الصحية واالتصاالت 
وتركيـــب  والمـــرور  األمنيـــة  الخدمـــات 
الكاميـــرات األمنيـــة فضـــا عـــن الخدمات 
التجارية، مطالبا بتفعيل المرافق البحرية 

وإنشاء المرافئ للصيادين والهواة.
وعـــن الخدمات التعليمة أشـــار الدوســـري 
إلـــى أن مـــدارس البديـــع للبنيـــن والبنـــات 

اكتظـــاظ،  مـــن  تعانـــي  المراحـــل  ولـــكل 
داعيـــا لتحريـــك ملـــف المـــدارس، فضـــا 
عـــن االكتظـــاظ علـــى الخدمـــات الصحية 
فـــي عيـــادة البديع الســـاحلية التي ال تكاد 
التـــي  األساســـية  المجمعـــات  تســـتوعب 

تخدمها.
إلـــى  الدوســـري  عبـــدهللا  النائـــب  ولفـــت 
والصاحيـــات  لـــأدوات  اســـتخدامه 
الدستورية مؤكدا أنه تقدم بأسئلة نيابية 
ومقترحـــات مـــع النائـــب فاطمـــة القطـــري 
وبقية النواب بشـــأن مدينة سلمان ضمنها 

توجيه ســـؤال إلى وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف بشـــأن تخصيـــص 
إلقامـــة  المدنيـــة  فـــي  لأوقـــاف  أراضـــي 
قاعـــات  عبـــادة  ودور  وجوامـــع  مســـاجد 

مناسبات تابعة لأوقافين.
وأردف أنـــه تـــم توجيه ســـؤال إلـــى وزير 
االتصـــاالت والمواصـــات بشـــأن تركيـــب 
األلياف البصرية “الفايبر “ وأسباب ضعف 
الشـــبكات اإلنترنـــت ومتـــى يتـــم االنتهاء 
مـــن تركيـــب األبـــراج فـــي المنطقـــة، كمـــا 
تـــم توجيـــه ســـؤال إلـــى وزارة األشـــغال 

بشـــأن  العمـــران  والتخطيـــط  والبلديـــات 
اســـتكمال مرافـــق والبنيـــة التحتيـــة فـــي 
الدائرة الثالثة الشمالية من مدينة سلمان، 
ســـؤال آخر إلى وزير اإلســـكان بشأن عدد 
الطلبـــات اإلســـكانية القائمـــة مـــن أهالـــي 
المحافظة الشمالية في المدينة الشمالية. 
وبيـــن الدوســـري أنـــه تـــم تقديـــم اقتـــراح 
برغبة إلنشـــاء ساحة وممشـــى في مدينة 
سلمان مع المرافق الخدمية في المنطقة، 
مركـــز  إنشـــاء  بشـــأن  برغبـــة  واقتـــراح 
شـــبابي، واقتـــراح إنشـــاء مركـــز خدمـــات 
تجـــاري  مجمـــع  إنشـــاء  ومقتـــرح  أمنيـــة 
خدمـــي، فضـــا عن اقتـــراح برغبـــة بصفة 
االســـتعجال إلنشـــاء مركز صحي، وطلب 
من الحكومة في تســـهيل تسليم األراضي 
فـــي  الصحيـــة  للمشـــروعات  المخصصـــة 
الازمـــة  موازنـــات  وتخصيـــص  المدينـــة 
للتنفيـــذ، واقتـــراح برغبـــة بشـــأن ســـرعة 
تســـليم الوحدات اإلســـكانية الجاهزة في 
المدينة، واقتراح برغبة بصفة االستعجال 
لســـرعة تركيب أبراج االتصاالت وتركيب 
االتصاالت المتنقلة لتغطية ضعف شـــبكة 

االتصاالت.

المشاركون في ندوة “البالد”

رفع مخرجات منتــدى “^” لمجلــس الــوزراء

نماذج جاهزة 
لإلضافات دون 50 
مترا وال تحتاج إلى 

مكاتب هندسية

جمعية مدينة 
سلمان الخيرية 

بانتظار الموافقة 
النهائية

عبدالله الدوسري

الدوسري: 
تسجيل أراضي 

المشروعات 
الخدمية يؤخر 

تنفيذ العديد من 
المشروعات 

القطري: خدمات المدينة يجب أن تكون على رأس أولويات المشروعات الحكومية
^ قالت عضو مجلس النواب فاطمة القطري في مداخلتها في منتدى “البالد“ عن الخدمات في مدينة سلمان: نقدر هذا التحدي 
ومــا يمــر بــه الوطــن، ولكــن في الوقت نفســه نؤكد أن احتياجات المدينة يجــب أن تكون أولوية تنموية لمــا ألهميتها في العديد من 
الجوانب، وينبغي أن تكون على رأس أولويات المشــروعات الحكومية، ما أكدناه وقدمناه في مرئياتنا في مشــروعات الميزانيات 
السابقة، كما أن المشروعات يمكن تنفيذها من حصة مملكة البحرين في برنامج الدعم الخليجي؛ كونها مشروعات تنموية أساسية 

والتي تشمل المدارس والمراكز الصحية، آملة أن يكون للنداء صدى عملًيا في القريب العاجل، لما له من أهمية بالغة األثر.

 وتابعـــت عـــن الخدمـــات فـــي مدينـــة 
ســـلمان “بفضـــل مـــن هللا والمســـاعي 
والجهود المخلصة للحكومة تجاوزنا 
مرحلـــة صعبـــة جـــدا اســـتغرقت وقًتا 
المدينـــة  تـــرى  أن  أجـــل  مـــن  طويـــًا 
العوائـــل  آالف  تضـــم  وباتـــت  النـــور، 
واألســـر البحرينيـــة الذيـــن اســـتفادوا 
مـــن خدمـــات التوزيع اإلســـكانية في 
أعضـــاء  كنـــا  “منـــذ  المدينة”.وأردفـــت 
لـــم  اليـــوم  وحتـــى  البلـــدي  بالمجلـــس 
نتأخـــر لحظـــة عـــن مســـاندة المشـــروعات 
الخدميـــة فـــي مدينـــة ســـلمان، قبـــل بـــدء 

افتتـــاح المدينة، وقدمنا فـــي المقترحات 
والـــوزارات  للحكومـــة  واالستفســـارات 
المشـــروعات  علـــى  لاطـــاع  المعنيـــة 
المدينـــة والتوجيه لتنفيذها بما يتناســـب 

واحتياجات وتطلعات األهالي”.
وأكـــدت أن حاجة المدينة للخدمات باتت 
ضروريـــة وماســـة وعاجلة؛ مـــا أكدناه في 
كل مقترحاتنـــا ومداخاتنـــا واجتماعاتنـــا 
مـــع الـــوزارات المعنيـــة، ومنهـــا التعليميـــة 
واالجتماعيـــة  واإلســـكانية  والصحيـــة 
التحتيـــة  والبنيـــة  والدينيـــة  والرياضيـــة 

واالستثمارية وغيرها.

وأضافـــت “حرصـــا علـــى أن تكـــون جميـــع 
التحـــركات منطلقة من صلـــب احتياجات 
المدينـــة  أهالـــي  مـــع  لنـــا  كانـــت  األهالـــي 
لقـــاءات عـــدة، ومنهـــا مع فريق مؤسســـي 
جمعيتها الخيريـــة، وجمعنا معهم لقاء مع 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميدان واســـتعرضنا فيه مشـــروع إنشاء 
جمعية خيرية للمدينة وبحثنا سبل توفير 
مقـــر لهـــا”. ولفتت القطـــري إلى أن إشـــهار 
جمعية مدينة ســـلمان الخيرية بلغ مراحل 
التســـريع  الـــوزارة  مـــن  ونأمـــل  متقدمـــة، 
فـــي عمليـــة تحصيـــل الموافقـــات النهائية 

وتذليل سبل إشـــهارها. وأشارت “تقدمت 
المتعلقـــة  البرلمانيـــة  األســـئلة  مـــن  بعـــدد 
بتزويدنا باألراضـــي المخصصة للخدمات 
في المدينة، والتي زودنا بها وزير األشغال 
وشؤون البلديات عصام خلف، إلى جانب 
االطـــاع علـــى خطة إنشـــاء المشـــروعات 

الصحيـــة والتعليميـــة ودور العبادة، فضا 
عن اســـتكمال التوزيعات اإلسكانية ألبناء 

المناطق القريبة من الدائرة”.
وأكملـــت “شـــاركت مـــع عـــدد مـــن الزماء 
عبـــدهللا  النائـــب  بينهـــم  ومـــن  النـــواب 
الدوســـري، فـــي تقديـــم مقترحـــات برغبة 
بإقامـــة عدد من المشـــروعات في المدينة 
واســـتكمال مرافقها من الدائـــرة”، مضيفة 
أن “المســـاعي صاحبتها مســـاع أخرى من 

خـــال التواصـــل واللقاءات المباشـــرة مع 
الوزراء بمختلف قطاعاتهم، وشملت أيًضا 
موضـــوع تقويـــة شـــبكات االتصـــاالت في 
المدينة الســـيما مع ظروف التعلم والعمل 
عـــن بعـــد خـــال الجائحـــة، وتمخـــض عن 
المســـاعي بالتوازي مـــع المقترح البرلماني 
المتقدم بها بهذا الشأن تنفيذ حلول عاجلة 
ومؤقتـــة حتى توافر الحلول الدائمة التي 

نؤكدها وندفع باتجاه تنفيذها”.
إنشـــائية  مرحلـــة  لـــكل  أن  وأوضحـــت 
معوقـــات، فالعائـــق الذي يقـــف أمام تنفيذ 
المشروعات وال يقتصر على المدينة فقط 

وهو عائق الميزانيات ومحدوديتها.
وأشـــارت إلـــى ضـــرورة تخصيـــص مآتـــم 
للمدينة التي خلت من األساس تخصيص 
مـــا  وهـــو  الشـــأن،  بهـــذا  لأوقـــاف  أراض 
أكـــده وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 

واألوقاف.

فاطمة القطري 

الفضالة: مدينة سلمان منتجع سكني على مستوى عالمي
^ قالــت المديــر العــام لبلديــة المنطقة الشــمالية لميــاء الفضالة في مداخلتها بمنتدى “البالد” إن مدينة ســلمان تعتبــر من أرقى المدن 
اإلســكانية على مســتوى العالم، ونحن نفخر في البحرين بالتميز في المشــروعات اإلســكانية، مضيفة أن المدينة تعتبر منتجعا ســكنيا من 

جمال التصميم العمراني وتناسق األلوان واالرتفاعات باإلضافة إلى جمال المسطحات الخضراء التي تميزت بها. 

وأكدت الفضالة أن وزارة األشغال والبلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي أولـــت أهميـــة خاصة 
لتقديـــم الخدمـــات المختلفـــة على مســـتوى 
النظافة والتشـــجير والتخضيـــر، مضيفة أنه 
تم إعـــداد ملحـــق خـــاص لخدمـــات النظافة 
مـــع شـــركة “urbaser” لمناطق المشـــروعات 
اإلســـكانية ومن بينها مدينة ســـلمان، وعليه 
تـــم توفيـــر 127 حاويـــة قابلـــة للزيـــادة و25 
عامـــا مع مشـــرف، وعدد مـــن اآلليات وهي 
رافعـــة وغرافـــة وعـــدد 2 “لوري” وشـــاحنات 
وســـيارة كابســـة وآلة الكنس اآللي وســـيارة 
فـــي  اليوميـــة  بالخدمـــات  للقيـــام  المســـح 

المنطقة. وعلى مســـتوى التشجير التجميل، 
أكـــدت “حســـب المخططـــات فـــإن المناطـــق 
المزروعـــة حتى اآلن ضمن المدينة تبلغ أكثر 
مـــن 264 ألف متـــر مربع. وتضمـــن المخطط 
وحدائـــق  لألعـــاب  مناطـــق  للمدينـــة  العـــام 
وســـواحل تـــم تطوير بعض منهـــا للجزر رقم 
10 و11 و12 و13 و14 وجـــار العمـــل علـــى 
اســـتكمال تصميـــم مجموعـــة منهـــا لتغطـــي 

حاجة السكان”.
البلديـــة الشـــمالية اســـتلمت  وأوضحـــت أن 
بالمزروعـــات  العنايـــة  أعمـــال  أخيـــرا 
والمســـطحات الخضراء في مدينة ســـلمان، 

كمـــا باشـــرت العمـــل علـــى أعمـــال الصيانـــة 
األلعـــاب  وســـاحات  المفتوحـــة  للســـاحات 

والسواحل والشاطئ.
ولفتـــت إلـــى وجـــود اشـــتراطات للبنـــاء ألي 
إضافـــة إلى الوحدة اإلســـكانية من البلديات 
وحـــدات  هنـــاك  وأن  اإلســـكان،  ووزارة 
تفتيشـــية علـــى المدينـــة لرصـــد المخالفات، 
للمحافظة على التصميـــم العمراني ولتفادي 

األخطار على المنتفعين فيها.
وأضافـــت: ال قلق على تخصيص وتســـجيل 
األراضـــي الخدميـــة فـــي المدينـــة خصوصـــا 
مـــع جائحة كورونـــا أو غيرها مـــن الظروف، 

مؤكـــدة أن الحكومـــة ســـخرت كل الجهـــود 
والميزانيات للمشـــروعات في حين أن هناك 
من الدول من أوقفت كثيرا من مشـــروعاتها 
حوكمـــة  هنـــاك  أن  وتابعـــت  الفتـــرة.  بهـــذه 

المســـاحات  لتناســـب  لتخصيـــص األراضـــي 
عليهـــا،  إقامتهـــا  المزمـــع  المشـــروعات  مـــع 
وهناك تداخـــل للوزارات المختلفة للدراســـة 
ومـــن ثـــم رفعه للجهـــات المختصـــة ومن ثم 
للتخصيص النهائي، هناك إجراءات ســـريعة 
إلنهـــاء اإلجراءات لتكون متكاملة من جميع 

النواحي. 

وأفـــادت بأن حملة التفتيـــش “حياك نرخص 
لـــك” تتضمـــن حملـــة توعية تحفـــز للحصول 
علـــى تراخيـــص الازمـــة لحمايـــة منشـــآتهم 
وأرواحهـــم، مؤكـــدة أن التواصل موجود مع 
الجهـــات الخدميـــة في هذه المرحلـــة، مبينة 
أنـــه تـــم االتفـــاق مـــع وزارة اإلســـكان إلعداد 
نماذج جاهـــزة لإلضافات التي ال تحتاج إلى 

مكاتب هندسية وهي تقل عن 50 مترا.
وكشـــفت عـــن أنـــه تـــم االتفـــاق مـــع شـــركة 
متخصصـــة لصناعـــة الكراســـي خشـــبية من 
مـــواد تتحمـــل الحـــرارة والملوحـــة والمـــاء، 
وسيتم تنفيذ التركيب بنماذج من الكراسي، 
التباعـــد  فرضـــت  كورونـــا  جائحـــة  أن  إال 
بيـــن األفـــراد وتم تأجيـــل المشـــروع لما بعد 

الجائحة.

لمياء الفضالة 



^ قـــال رئيـــس الهندســـة والصيانـــة 
باألوقاف الســـنية عبدهللا راشد إن وزارة 
اإلســـكان خصصـــت األراضـــي وحددتهـــا 
لدور العبـــادة في المدينة، إذ بادرت إدارة 
األوقـــاف الســـنية بتســـجيل 4 أراض منها 
3 أراض لمســـاجد وأرض لجامـــع وهي ما 
تـــزال فـــي إجـــراءات التســـجيل، مضيفـــا 
أن األراضـــي األربـــع ال تفـــي باحتياجـــات 
إلـــى  يحتاجـــون  إنهـــم  حيـــث  األهالـــي، 
قاعـــات متعـــددة األغـــراض وللمناســـبات 
في هـــذه المدينـــة النموذجية، كمـــا تفتقر 
والســـاحات  المصليـــات  تخصيـــص  إلـــى 

للمناسبات الدينية.
وأشـــار إلى أن وزارة اإلســـكان غفلت عن 
تخصيص أراض كمقابر في المشـــروعات 
اإلســـكانية الجديـــدة وليـــس فـــي مدينـــة 
أراض  تخصـــص  لـــم  إذ  فقـــط،  ســـلمان 
للمقابـــر بالمدن القديمة كمدينة حمد ذات 

الكثافـــة الســـكانية العاليـــة، حيـــث يلجـــأ 
األهالـــي للدفن في المدن والقرى القديمة 
التـــي تعانـــي مقابرهـــا فـــي األســـاس مـــن 
محدوديتها الجغرافية فال تستوعب هذه 
األعـــداد، ما يضطر إلى الدفـــن بالطبقات. 
واختتـــم بأنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن الخرائط 
الهندســـية لجميـــع مشـــروعات األراضـــي 

وزيـــر  مكتـــب  علـــى  وُعرضـــت  األربعـــة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
ألخـــذ الموافقـــات النهائيـــة، كمـــا ُعرضـــت 
علـــى المموليـــن والمتبرعيـــن ولقينا إقباال 
على هذه المشـــروعات، مؤكـــدا أن العائق 
الوحيـــد هـــو الحصـــول علـــى التصاريـــح 

الرسمية للبدء في هذه المشروعات.

^ بيـــن مديـــر إدارة الشـــؤون التقنيـــة 
والعمليـــات بهيئـــة تنظيم االتصـــاالت محمد 
النعيمي في مداخلته في ندوة “البالد” بشأن 
الخدمات في مدينة سلمان أنه ومنذ افتتاح 
المدينة في مايو 2018 بدأت الهيئة باستالم 
شـــكاوى بشـــأن ســـوء خدمـــات االتصـــاالت 

الالسلكية المقدمة من شركات االتصاالت.
 وأضـــاف أن الهيئـــة وبالتنســـيق مـــع شـــركة 
فـــي  الممكنـــة  الحلـــول  ناقشـــت  اتصـــاالت 
المشـــروعات اإلســـكانية عمومـــا، ومـــن بينها 
مشـــكلة مدينـــة ســـلمان، ونتيجـــة لذلـــك تم 
فـــي أكتوبر 2018 تركيـــب برجين “مؤقتين” 
ليشـــمال المنطقـــة المأهولـــة آنـــذاك، موضحا 

أن عـــدم توافـــر هذا النـــوع من األبـــراج لدى 
الشـــركات حـــال دون تركيب مزيـــد منها في 

المدينة.
اتخـــذت  الهيئـــة  أن  النعيمـــي  وأوضـــح   
اإلجـــراءات الالزمـــة من خالل التنســـيق مع 
مـــن  االتصـــاالت  اإلســـكان وشـــركات  وزارة 
أجـــل اختيار مواقع األبـــراج وهي 14 موقعا 
لتوفيـــر الخدمـــات للمنتفعيـــن خصوصا في 
الجـــزر 11 و 12 و 13 و 14، مؤكـــدة أن هذه 
األراضـــي حاليا في مرحلـــة االعتماد النهائي 

من قبل الجهات المعنية.
 وتابـــع أنـــه تنفيـــذا لقـــرار مجلـــس الـــوزراء 
فـــي تاريـــخ 25 مـــارس 2020 بشـــأن ســـرعة 

أبـــراج  للتركيـــب  األراضـــي  تخصيـــص 
لتغطيـــة  وذلـــك  المدينـــة،  فـــي  االتصـــاالت 
ضعـــف شـــبكة االنترنت واالتصـــاالت عموما 
بالمنطقة، قامت الهيئة بالتنسيق مع شركات 
االتصاالت لتركيب أبراج مؤقتة جديدة في 
المنطقـــة، إذ تم تركيب برج اتصال في مايو 
2021 كمـــا أنه ســـُيركب برج رابـــع في يونيو 

الجاري.
 وبشـــان االتصاالت السلكية ”الفايبر” أوضح 
أن   BNET شـــركة  مـــن  ورد  أنـــه  النعيمـــي 
المنطقة المأهولة من المدينة مغطاة بنســـبة 
الدائمـــة  االبـــراج  أن  مؤكـــدا   ،% 99 تفـــوق 
وشـــركات  األراضـــي،  ومســـجلة  مخصصـــة 

االتصـــاالت في طور إنهـــاء إجراءات العقود 
مـــع وزارة الماليـــة للتقديم علـــى التراخيص 

من قبل الجهات المعنية، للبدء في بنائها.
وعـــن أضـــرار أبـــراج االتصاالت علـــى صحة 
اإلنســـان، أكـــد النعيمـــي أن المجلـــس األعلى 
تنظـــم  عـــن  المســـؤولة  الجهـــة  هـــو  للبيئـــة 
اإلشـــعاعات، مؤكدا أن الهيئـــة في تراخيص 
شـــركات االتصـــاالت تشـــترط االلتـــزام بقرار 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة لتنظيـــم اإلشـــعاع، 
إذ تنفـــذ الهيئة للتأكد من التزام الشـــركات بـ 
1500 قياس ســـنويا لهذه اإلشعاعات للتأكد 
مـــن التزام الشـــركات فـــي أبراجهـــا، كما يتم 
عرضها على موقع هيئة تنظيم االتصاالت. 
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اعتمـاد 4 جـزر من أصـل 6 في المدينة
“التخطيـــط”: اســـتخراج األراضـــي المخصصـــة للخدمـــات قيـــد اإلجـــراء

^ أفادت رئيس المشــاريع بهيئة التخطيط العمراني نورة فالمرزي خالل مداخلتها 
فــي المنتدى بأن وزارة اإلســكان قامــت بتوفير مجموعة من األراضي والخدمات العامة 
في المدينة منها أبراج االتصاالت والمساجد والجوامع والمستشفيات وواجهات بحرية.

وأوضحت فالمرزي أن المشروعات اإلسكانية 
لـــوزارة  تابعـــة  تكـــون ضمـــن وثيقـــة واحـــدة 
اإلسكان، وبعد اعتماد المشروع اإلسكاني تبدأ 
الوزارة بتنفيذ الوحدات اإلســـكانية، وتتحول 
إلـــى التخطيـــط العمرانـــي لتســـجيل األراضي 

المخصصة للخدمات. 
وأكـــدت أنـــه يتـــم حاليـــا بالتنســـيق مـــع وزارة 
اإلســـكان  وزارة  فـــي  والمعنييـــن  الماليـــة 
باســـتخراج األراضـــي المخصصـــة للخدمـــات، 
وإعـــادة  األم  الوثيقـــة  مـــن  الســـتخراجها 
تخصيصهـــا للجهـــة المعنية وهو مـــا يتم حاليا 

وقيد اإلجراء. 
وأوضحـــت أن المدينة عبارة عـــن 6 جزر منها 
4 جـــزر تم اعتمادها وجزيرتـــان قيد االعتماد، 
وتـــم تحويـــل الطلب مـــن وزارة اإلســـكان بعد 
الحكوميـــة،  األراضـــي  لتســـجيل  االعتمـــاد 
وحســـب وزارة اإلســـكان فإن توزيع الوحدات 
اإلسكانية له األولوية ثم تنفيذ المرافق العامة 
للمشـــروعات اإلسكانية، مشـــيرة إلى أن الجزر 
11 و12 و13 و14 يجـــري تخصيـــص األراضي 
الحكوميـــة فيهـــا حاليـــا مـــع الجهـــات المعنيـــة 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني. 

محمد النعيمي

نورة فالمرزي

“االتصاالت”: 14 أرًضا لألبراج الدائمة مسجلة وقيد اإلجراءات
ــة ــن ــدي ــم ــل ل الـــمـــأهـــولـــة  الــمــنــطــقــة  فــــي  ــر”  ــ ــب ــ ــاي ــ ــف ــ “ال تــغــطــيــة   %  99

^ أكـــدت عضـــو المجلـــس البلـــدي 
للمنطقـــة الشـــمالية بدريـــة إبراهيـــم أن 
مشكلة مدينة سلمان تكمن في تسجيل 
األراضـــي المخصصة للجهات الرســـمية، 
األمـــر الـــذي يعـــوق إقامـــة المشـــروعات 
الخدميـــة والضرورية لألهالي، موضحة 
أن جميـــع األراضـــي مخصصـــة للجهات 

والوزارات إال أنها غير مسجلة باسمها.
وأضافت “ســـعينا منذ دخولنـــا المجلس 
البلـــدي إلـــى تحريـــك موضوع تســـجيل 
األراضـــي الـــذي لـــم يتحقق حتـــى اآلن، 
ما يعيق تنفيذ المشـــروعات التي نتقدم 
بهـــا”، مطالبـــة باالســـتجابة إلى تســـجيل 
األراضي للـــوزارات والجهات الحكومية 
المختلفة، مشـــيرة إلـــى أن العائق الثاني 
للخدمات والمشروعات في المدينة هي 

الميزانية.
إحـــدى  أن  إلـــى  إبراهيـــم  وأشـــارت 
هـــي  المدينـــة  فـــي  المهمـــة  المشـــكالت 
واإلنترنـــت،  االتصـــال  شـــبكات  ضعـــف 
رغم تخصيص 14 موقعا إلنشـــاء أبراج 
عـــدم  أن  إال  المدينـــة،  فـــي  االتصـــاالت 
تسجيل األراضي باســـم الوزارة المعنية 
مـــن  وهـــي  األبـــراج،  إقامـــة  حـــال دون 

المشـــكالت التـــي تردنا يوميا، إذ يشـــكو 
النـــاس مـــن دفعهـــم لفواتيـــر خدمة غير 

متوافرة.
وبينـــت العضو البلدي أن المدينة تشـــهد 
إعادة لتخصيص بعض األراضي، كتغير 
مـــن  األراضـــي  أحـــد  فـــي  التخصيـــص 
مستشـــفى إلـــى حديقـــة. ومـــن المتوقع 
أن يتـــم االنتهـــاء من إعـــادة التخصيص 
العـــام الجاري، مؤكدة أن المدينة تتكون 
مـــن 10 مجمعـــات مأهولة، منهـــا حاليا 3 
مجمعـــات فقط تعاني من هـــذا الكم من 
المشـــكالت، وهنـــاك 7 مجمعـــات باقيـــة 
عانـــت مـــن المشـــكالت ذاتهـــا فـــي قبـــل 

الشروع في الخدمات.
الخدميـــة  األراضـــي  باعتمـــاد  وطالبـــت 
للجهـــات  األخضـــر  الضـــوء  وإعطـــاء 
مـــع  فـــي مشـــروعات  للبـــدء  التنفيذيـــة 
استكمال التسجيل من الجهات األخرى، 
موضحة أنه “خصوصا مع تراجع الوضع 
فـــي المدينـــة، إذ تحولت بعـــض المنازل 
إلى برادات وهو ما قد يتســـبب بكوارث 
والدجـــاج  اللحـــوم  تبـــاع  إذ  صحيـــة، 
ومنتجات الحليب والمواد الغدائية وهو 
مـــا يحتـــاج إلى ظـــروف تخزيـــن معنية، 
مـــا ينبئ بكارثـــة صحية، فضـــال عن بيع 

منتجات المخابز على األرصفة”.

بدرية: منازل تحولت إلى برادات ومنتجات المخابز تباع على األرصفة

مواطنون يدفعون فواتير خدمات غير متوافرة

البلـــدي  العضـــو  كشـــف    ^
محمد الدوســـري عن أنه تم إرســـال 
خطابـــات مـــن البلديـــة واالتصاالت 
وغيرها إلى وزارة األشغال وشؤون  
البلديـــات لتتعـــذر بعـــدم تخصيـــص 
المدينـــة للـــوزارة، وســـاق مثـــاال في 
خطـــاب  رفـــع  تـــم  بأنـــه  مداخلتـــه 
رســـمي بشـــأن المرتفعـــات مـــن قبل 
المجلـــس البلـــدي الشـــمالي وتـــم رد 
وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي بأنـــه لم يتم 
وزارة  قبـــل  مـــن  المدينـــة  اســـتالم 
اإلسكان  للبدء في عمل المرتفعات. 
وتابـــع أن هـــذا الـــرد غيـــر مقنـــع من 
قبـــل الوزير وأعيدت مخاطبته بهذا 
الشـــأن، مؤكدا أن أرواح المواطنين 
والشـــوارع  خطـــر،  فـــي  واألطفـــال 
ضمن مسؤوليات الوزارة  وال يمكن 
التنصـــل عن هـــذه المهمـــة التي هي 

من صلب عمل هذه الوزارة. 
 وأضاف أن كثيرا من المدن األخرى 
المرتفعـــات  بهـــا  أنشـــئت  الجديـــدة 
الضرورية لســـالمة المنتفعين فيها، 
دون اكتمـــال إجـــراءات التخصيص 

والتســـجيل كمـــا هـــو حـــال مدينـــة 
ســـلمان، الفتا إلى أن هناك استهتارا 
من قبل بعض السكان بشأن السرعة 
التـــي تطلـــب تدخـــل  والتجـــاوزات 

إدارة المرور.
ونوه الدوســـري بأن المجلس البلدي 
تقدم بمقترحات عدة إلنشاء ممشى 
وبوابـــة للمدينـــة باســـم ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيس الوزراء ومرفأ للمدينة 
وتخصيـــص أرض لجمعيـــة خيريـــة 
فضـــال عـــن الخدمـــات التـــي تخص 
بنك اإلســـكان كالبرادات والمحالت 

التجارية.

وأردف الدوســـري أن المخصصـــات 
الخدميـــة  للمشـــروعات  الماليـــة 
متوافرة لـــدى الـــوزارات المختصة، 
مطالبا األجهزة التنفيذية باإلســـراع 
بتنفيذ مشروعاتها الخدمية في كل 
المدنيـــة، منوهـــا إلى ضـــرورة تنفيذ 
هذه المشـــروعات قبل الشـــروع في 
تسليم الوحدات السكنية ألصحابها.

وطالـــب بضرورة حل إشـــكال تأخر 
تسجيل األراضي وتسليمها للجهات 
المختصة والـــوزارات المعنية للبدء 
بالمشـــروعات المعطلـــة التي تخدم 

المواطنين.

“اإلســكــان” مــن  المدينة  تسلمها  بعدم  تتعذر  ــال”  ــغ “األش ــري:  ــدوس ال

الميزانيات مخصصة وال شيء على أرض الواقع

محمد الدوسريبدرية إبراهيم

متبرعون لبناء 3 مساجد وجامـع... وال مقابر في المدينـة

“السنية”: األراضي المخصصة ال تلبي احتياجات األهالي

عبدالله راشد

^ أكـــد رئيـــس قســـم البحوث وشـــؤون المســـاجد بإدارة 
األوقاف الجعفرية وســـام الســـبع خالل مداخلته في المنتدى 
أنـــه تـــم تخصيـــص 6 أراض لمنشـــآت دينيـــة منها 5 مســـاجد 
حـــددت  اإلســـكان  وزارة  أن  كبيـــر، موضحـــا  لجامـــع  وأرض 
األراضـــي ورغـــم التطور الملمـــوس الذي ال يمكن إنـــكاره لكن 
رافقه تعقيد في مسائل البنية التحتية والتي تضع على عاتق 
األجهـــزة التنفيذيـــة حمال ثقيال. وأكد الســـبع أن هذا اإلخفاق 
يمكـــن تالفيه بتعاون األجهزة التنفيذية لتجاوز هذا القصور، 
موضحا أن شـــهادات األراضـــي المخصصة إلدارة األوقاف لم 
تصدر حتى اآلن من مكتب وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقاف وهي الشـــهادات التي تمكن من مباشـــرة إجراءات 
العمـــران فيها بشـــكل أســـرع، مفيدا بـــأن التلكؤ فـــي الطلبات 

يرجع لألمور اإلدارية التي تتعثر وتتأخر فيها اإلجراءات.
المتبرعيـــن  قلـــة  مـــن  البحريـــن  شـــعب  يعانـــي  “ال  وتابـــع 
والمحسنين، هناك عدد كبير من الوجهاء يرغبون بالمساهمة 
ببنـــاء المراكـــز اإلســـالمية ودور العبـــادة”، مؤكـــدا أن الخلـــل 
بســـبب نقص في األجهـــزة التنفيذية بالتنســـيق العام لتهيئة 
هذه المؤسســـات لتكون في متناول الجميع واالستفادة منها 

من قبل األهالي.
وأكمـــل “فعليـــا يوجـــد 6 أراض لألوقـــاف الجعفريـــة وعمليـــا 
توجـــد كبائـــن حاليا تحت إشـــراف إدارة األوقـــاف الجعفرية 
محـــل متابعـــة واهتمـــام لتثبيـــت القيمين والمؤذنيـــن وهناك 

تعاون أهلي فيما يتعلق بأئمة الجماعة”. 

ــي عــمــلــهــا ــ ــة أخـــفـــقـــت ف ــذي ــي ــف ــن ــت ــزة ال ــ ــه ــ األج

السبع: شهادات تخصيص المساجد لم تخرج من مكتب وزير العدل

وسام السبع
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المقاعد الدراسية الحالية تستوعب الطلبة
ــل ــراح ــم ــدة لــجــمــيــع ال ــديـ ــاء 4 مـــــدارس جـ ــشـ “الـــتـــربـــيـــة”: إلنـ

^ تناول مستشـــار الموارد 
التربيـــة  بـــوزارة  والخدمـــات 
فـــي  الســـهلي  هيثـــم  والتعليـــم 
مداخلتـــه خطـــة وزارة التربيـــة 
مـــدارس  إلنشـــاء  والتعليـــم 
بمدينة ســـلمان، مشـــيرا إلى أن 
الـــوزارة تعمـــل  وبالتعـــاون مـــع 
جميع الجهات ذات العالقة على 
تحديد األولويات للمشـــروعات 
التربويـــة واإلنشـــائية علـــى حد 
ســـواء، إذ تراعـــي فـــي خطتهـــا 
2030م  للفتـــرة  اإلنشـــائية 
االحتياجات األساســـية المبنية 
علـــى التوّســـع العمرانـــي والنمو 
والمشـــروعات  الســـكاني، 

التطويرية التي تنفذها الوزارة.
تحـــرص  الـــوزارة  أن  وأوضـــح 
على توفير الخدمات التعليمية 
لســـكان مدينـــة ســـلمان، إذ تـــم 
إلنشـــاء  مشـــروعات   4 إدراج 
مدارس جديدة تشمل المراحل 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية 
للبنين والبنات، وتمت الموافقة 
على الخطة اإلنشـــائية من قبل 
هـــي  والتـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
جزء مـــن مبادرة تطويـــر البنية 
التعليميـــة  للمنشـــآت  التحتيـــة 
الجهـــات  مـــع  التنســـيق  وجـــاٍر 
المختصـــة بالمملكة الســـتكمال 
والبـــدء  الوثائـــق والمســـتندات 

في إعداد الرسومات الهندسية.
وأكـــد أن المـــدارس المتوافـــرة 
فـــي المنطقـــة حاليا تســـتوعب 
جميع الطلبة من مدينة ســـلمان 

مـــع توفيـــر المواصـــالت، وذلك 
بتوفيـــر  معنيـــة  الـــوزارة  ألن 
المقعد الدراســـي لجميع الطلبة 

وهذا ما تلتزم به.

^ لفــت مديــر إدارة تمكين الشــباب بوزارة شــؤون الشــباب والرياضة مســاعد 
سلمان إلى وجود طلبين إلشهار مراكز شبابية في المدينة أحدهما الستاد رياضي 

وآخر لمركز شبابي.
وأوضح أن اإلطار القانوني إلشهار أي 
من المراكز الشبابية يتطلب النظر إلى 
الطلب من حيـــث مدى وجود الحاجة 
الكثافـــة  حيـــث  ومـــن  مركـــز  لوجـــود 
الســـكانية فضـــال عـــن توزيـــع المراكـــز 
المحيطـــة  المناطـــق  فـــي  الشـــبابية 
بالمركز الشبابي، كما يتم النظر لوجود 

األرض المخصصة للمشروع فضال عن 
توافر الميزانية. 

وأشـــار ســـلمان إلى أنه جـــار التواصل 
مع المعنيين مع وزارة اإلسكان إلنهاء 
والتســـجيل،  التخصيـــص  إجـــراءات 
موضحـــا أنه بعـــد االنتهاء من دراســـة 
الطلـــب يتـــم تســـجيل األرض ووضـــع 

المشـــروع ضمـــن مشـــروعات خطـــط 
الوزارة إذا ما توافرت السيولة المالية 
ومـــن ثـــم اإلعالن الرســـمي عـــن خطة 

اإلنشاء والعمل فيه.
وأفاد بـــأن األرض المخصصة إلنشـــاء 
مركز شـــبابي فـــي المدينة في المدنية 
رقـــم 9 تصل مســـاحتها إلـــى 10 آالف 
متـــر مربع وتطل علـــى واجهة بحرية، 
وحاليا ننتظر تســـجيلها لوزارة شؤون 
الشباب والرياضة للغرض المعني ومن 

مساعد سلمانثم يتم استكمال اإلجراءات.

هيثم السهلي

بمساحة 10 آالف متر مربع... وننتظر تسجيل األراضي
المدينة في  شبابي  مركز  بناء  والرياضة”:  “الشباب 

^ أشـــارت عائشـــة أحمـــد مـــن 
ســـكنة مدينـــة ســـلمان لمالحظـــات 
فيهـــا  النظـــر  إلـــى  تحتـــاج  عـــدة 
بشـــكل عاجل وطـــارئ، منها توفير 
مـــن  وهـــي  التجاريـــة،  الخدمـــات 
الخدمـــات الطارئة التـــي ال تحتاج 

إلى تأخير.
اإلشـــراف  تكثيـــف  إلـــى  ودعـــت 
المقاوليـــن  علـــى  والتفتيـــش 
اإلســـكان  وزارة  مـــع  المتعاقديـــن 
لبناء الوحدات الســـكنية بالمدينة، 
مؤكـــدة وجود تجـــاوزات وأخطاء 
ال  جســـيمة  أضـــرار  فـــي  تتســـبب 

يحمد عقباها.
لمالحظـــة  بالتوجيـــه  وطالبـــت 
فـــي  اليوميـــة  المـــرور  مخالفـــات 

المدينة، فالحاجـــة ملحة لدوريات 
المـــرور وخدمـــة المجتمـــع لوجـــود 
الحمـــراء  لإلشـــارات  تجـــاوزات 
الدراجـــات  عـــن  فضـــال  والســـرعة 

النارية.
تكثـــف  إلـــى  البلديـــات  ودعـــت 
لمخالفـــات  التفتيشـــية  الدوريـــات 
مـــن  هنـــاك  أن  خصوصـــا  البنـــاء، 
المنتفعيـــن مـــن ال يتقيـــد بشـــروط 

البناء ويعتمد البناء العشوائي. 
وأشـــارت في مداخلتهـــا إلى تطور 
تقويـــة االتصاالت فـــي مجمع 581 
من شـــركة “بتلكـــو”، وقالت: نطمح 
أن تبـــادر الشـــركات األخـــرى بهـــذه 
التقويـــة، الفتة إلى تطـــور النظافة 

والخدمات البلدية في المجمع.

مواطنة: لمراقبة المقاولين... مخالفات بناء عشوائي تنذر بالخطر

^ أعلـــن رئيـــس جمعية 
المسؤولية االجتماعية خالد 
القعـــود أن المدينة نموذجية 
في بنائها، إال أن كل الخدمات 
قبـــل  توافرهـــا  يجـــب  كان 
للمنتفعين  الوحدات  تســـليم 

وهو ما لم يحدث.
وقال في مداخلته إن معضلة 
تأخـــر خدمـــات المدنيـــة هي 
تخصيص األراضي للوزارات 
المعنيـــة بتقديـــم الخدمـــات، 

متســـائال عن الســـبب المعيق 
األراضـــي  هـــذه  لتســـجيل 
لصالـــح الـــوزارات المختصة، 
مضيفا أنـــه من غير المعقول 
أن يتأخر تســـجيل األراضي 
هـــذه  كل  المخصصـــة 

السنوات.
متبرعيـــن  هنـــاك  أن  وأكـــد 
مـــن  الدينيـــة  للمشـــروعات 
مســـاجد وجوامـــع رغم عدم 
مفيـــدا  األراضـــي،  تســـجيل 

األراضـــي  تســـجيل  بـــأن 
التجارية  الخدمـــات  لصالـــح 
األخرى من شـــأنه أن تشـــجع 
والتجـــار  المســـتثمرين 
الخدمـــات،  هـــذه  لتقديـــم 
داعيا االســـتفادة من القطاع 
المجـــال  هـــذا  فـــي  الخـــاص 
الخدمـــات  تقديـــم  لتســـريع 

األخرى.
وأشـــاد القعـــود بـــدور هيئـــة 
تنظيم االتصاالت وشـــركات 

االتصاالت علـــى دورهم في 
حلحلـــة مشـــكلة االتصـــاالت 
بـــه  تقـــوم  ومـــا  واالنترنـــت 
الشـــركات لتقديـــم الخدمات 
فـــي  والمنتفعيـــن  لألهالـــي 
المدينـــة، داعيا إلى أن تكون 
المشـــروعات الخدميـــة فـــي 
مشـــكلة  حـــل  بعـــد  المدينـــة 
تســـجيل األراضي نموذجية 
ومســـتدامة لمواكبة المدنية 

النموذجية.

^ في مداخلتـــه في منتدى 
صحيفـــة “البـــالد” عـــن الخدمات 
المواطـــن  بمدينـــة ســـلمان، ذكـــر 
رمضان يوسف من سكنة المدينة 
أن اإلشـــارة إلى أن الخدمات من 
الجهـــات الخدمية موجودة وأنها 

غير متأخرة أمر غير صحيح.

انتقلـــت  منـــذ  عامـــان  وأضـــاف: 
شـــخصيا إلى الســـكن في مدينة 
ســـلمان وحتى اليـــوم أحتاج 45 
دقيقـــة للخـــروج للمدينـــة ألقرب 
خبـــاز لشـــراء الخبـــز وهـــو مثـــال 
بســـيط عمـــا نعانيه فـــي المدينة، 
مؤكـــدا أنـــه يضطـــر للخـــروج من 

منزلـــه إلجـــراء اتصال فـــي حين 
يعجـــز عـــن اســـتقبال أو االتصال 

من داخل بيته.
ولفت رمضان إلى أن تأخر تسليم 
األراضـــي إلى الجهـــات الخدمية 
تســـبب في مشـــكالت أخرى بين 
الســـكان، إذ تـــم االســـتحواذ على 

أراضي المســـاحات الخضراء من 
البعـــض، وأنهـــا لـــم تعـــد خضراء، 
أراضـــي  البعـــض  ســـور  فيمـــا 
وشـــجرها، مســـتدركا: فـــي ظـــل 
كل هـــذا مازالت األراضـــي عالقة 
بيـــن وزارة اإلســـكان والـــوزارات 

األخرى.

ــى الـــلـــحـــظـــة ــ ــت ــ ــل األراضــــــــــــي ح ــيـ ــجـ ــسـ ــر تـ ــ ــي ــ ــأخ ــ اســـــتـــــغـــــراب مـــــن ت

القعود يدعو إلشراك “الخاص” في المشروعات التجارية

مواطـن: 45 دقيقـة لشـــراء الخبــز من خــارج المدينــة
خالد القعود

رمضان يوسف



فـــي إطـــار تنفيـــذ القانـــون ومكافحـــة الجريمـــة، فقـــد 
تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية بالتعاون مع شؤون الجمارك، 
من القبض على شـــخص )30 عاما( إثر محاولته تهريب 
نحـــو 5 كيلوغرامـــات من مادة الحشـــيش المخدرة تبلغ 
قيمتها نحو 30 ألف دينار حاول الدخول بها إلى مملكة 

البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد.
وأوضحـــت اإلدارة أنه عنـــد وصول المذكور إلى منطقة 
الجمـــارك بمنفـــذ الجســـر تـــم تفتيش الســـيارة مـــن قبل 
ضباط الجمارك الذين ضبطوا قطع الحشيش مخبأة في 
أماكن مختلفة بالســـيارة، ولدى أخذ أقوال المتهم أشار 
أنـــه كان مـــن المقرر بأن يقوم بتســـليم المـــواد المخدرة 
إلى شـــخص آخر )21 عاما( متواجد في مملكة البحرين 
حيـــث تمكنـــت الشـــرطة من القبـــض عليه بمســـكنه في 

وقت الحق.
العامـــة  بـــاإلدارة  المخـــدرات  مكافحـــة  إدارة  وأكـــدت 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلى أنـــه تـــم التحفظ على 
المضبوطات، واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 

وإحالة القضية للنيابة العامة.

ضبط مسافر حاول تهريب 5 كيلوغرامات حشيش عبر الجسر

local@albiladpress.com

األحد 6 يونيو 2021 - 25 شوال 1442 - العدد 4618
07

“الجمـــارك” و  المخـــدرات”  “مكافحـــة  بيـــن  بالتعـــاون 

تفشي “الجائحة” ومسؤولية المجتمع
Û  ما من شك في أن مملكة البحرين بقيادتها الواعية كانت ومازالت

وســتظل فــي مقدمــة الــدول التــي تصــدت فــي المهــد لفيــروس 
كورونــا، رصــدت األمــوال، ذهبــت إلــى أبعد مــكان فــي المعمورة، 
واجتمعت مع ذوي الشــأن واالختصاص، توصلت إلى بروتوكول 

للوقاية، وإلى برامج للعالج، ثم إلى توفير اللقاحات الالزمة.
Û  للجائحــة المواجهــة  روح  إزكاء  ســبيل  فــي  جهــًدا  تدخــر  لــم 

المتفاقمــة، ولــم تتأخــر فــي مســاعدة قطــاع أو نشــاط اقتصــادي 
كان قــد أرخــى الوباء ســدوله عليه، بل أنها ذهبــت مع الناس إلى 
حيــز التباعــد االجتماعــي، مــا كان مفروًضــا علــى الحكومــة مــن 
تباعــد واجتماعــات عبــر تقنيــة “األون الين”، واحتــراز على أعلى 
مســتوى هو ذاته الذي أوصت المواطنين والمقيمين بأن يقوموا 
بــه، لــم نفــرق فــي بحريننــا الغالية بيــن مواطن ومقيم، انعكســت 
ديــادن التســامح والتعايــش عنــد التعاطــي مــع الجائحــة الكونية 
الرهيبة، ازداد مجتمعنا تكاتًفا وحميمة، وليس تباعًدا وانتقائية، 
حصــل الجميــع علــى اللقاح الــذي يختارونــه بالمجان، لــم نقل أن 
هــذا مواطــن، وأن ذاك مقيــم، أو اآلخر عابر ســبيل أو ضيف على 
الرحب والســعة، قلنا إن من يدخل إلى مملكة البحرين فهو آمن، 
ومــن يخــرج منهــا البد وأن يكــون هو اآلخر آمــن، وأن من يعيش 

في روعة ربوعها البد وأن يكون بكل تأكيد آمن ثم آمن.
Û  فــي اآلونــة األخيــرة وفــي شــهر مايــو “أيــار” واســمحوا لــي أن

ألقبــه باألســوء، تفاقمــت الجائحة أصيب خاللــه اآلالف، وفارقوا 
الحيــاة المئــات، واســتولى الخوف على كائن من كائــن، الدولة لم 
تقصــر، واللجنــة التنســيقية لــم تقطــع اجتماعاتها ولــم تتردد في 
اتخــاذ الــالزم علــى مدار الســاعة، الحكومــة كلها في حالــة انعقاد 
دائــم ولــو كان عبر “التقنيــة الحديثة، واألجهــزة المعنية، جميعها 
كانــت ومازالــت تقــف وعلــى رأســها الطيــر تحــاول رأب الصــدع، 
والســيطرة علــى الهجمة المفاجئة التي جــاء بها الوباء من خارج 
جميــع الســياقات، ومن أبعد نقطة على ظهــر المنحنى التصاعدي 

للجائحة.
Û  إذا ُعــرف الســبب بطــل العجــب”، هكذا يقولون، لكــن البحرين لم“

تكــن وحدهــا هــي المعنية بهجمــة الجائحة الغاشــمة، ولــم يقصد 
الفيــروس المتحــور مملكتنا الحبيبة بمفردهــا، لكنه ذهب إلى كل 
مــكان تقريًبــا، عدوانــه كان متعدد االتجاهات، ومتنــوع الصفات، 
ومواجهتــه تطلبــت حســًما ورســًما مــن نــوع جديــد، بأحــرف لــم 
يكــن لمتقنيهــا بد من أن يكونوا مبدعيــن رغم األنف، وأن يكونوا 

صابرين رغم قسوة النتائج.
Û  ،ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه بــأن إجــراءات المملكــة االحترازيــة

والعــودة إلــى المربع األول إلى ما يســمى بـ”نصف الغلق”، وإلى ما 
نســبته %70 مــن التواجــد فــي مواقــع العمل “حكومــي وخاص”، 
وإلــى تكثيف الدعوات للحصول علــى اللقاحات، جميع اللقاحات 
أدى إلى بلوغ أعداد الذين فحصوا أكثر من ضعف السكان، وإلى 
الذيــن حصلــوا علــى الجرعة الثانيــة إلى أكثر من نصف الســكان، 

نحو 805 ألًفا 545 شخًصا وفًقا ألرقام األربعاء الماضي.
Û  ،النتيجــة كانــت إيجابية بامتياز وتؤكد رجاحة القرارات األخيرة

وســالمة مقصد الجهات المعنية، وارتفــاع وعي وإدراك المواطن 
وكسبه لرهان الدولة عليه.

Û  مجتمــع واعــي” تطبيــق تكنولوجــي موجــود علــى جميــع أجهزة“
الهواتــف النقالــة لكل من يحمل جهاًزا داخل المملكة الفتية، ليس 
ذلــك فحســب حيــث أن مــا يحملــه التطبيــق مــن معلومــات يضع 
كل مــن يعيــش فوق هذه األرض، على بينة بكل ما يحدث بشــأن 
الجائحة، ويضع الجميع مواطنين ومقيمين في قلب الصورة، بل 
وفي مركز اتخاذ القرار، جميع األرقام محســوبة بدقة، ومختلف 
المعلومــات متوفــرة علــى مــدار الســاعة، تلك الشــفافية هي التي 
خفضت من هجمة الجائحة وأدت إلى تراجع الفيروس وإصاباته 
اليومية من أكثر من ثالثة آالف إلى أقل من ألفين خالل أقل من 

أسبوع بعد إجراءات “نصف اإلغالق” األخيرة.
Û  يقولــون: الضحيــة هو االقتصاد، ولكنني أقول الفائز هو اإلنســان

الــذي هــو الهــدف النهائــي ألي اقتصــاد والمحــرك القــوي والقويم 
للنمــو، والفاعــل األصلــي واألصيــل فــي أي منظومــة تســعى إلــى 
تفاصيــل  بــكل  والنــأي  جائحــة،  تحــورات  مــن  بســالم  الخــروج 
المجتمــع المتحــاب إلى بر األمان والســالم وهللا خير حافًظا وهو 

أرحم الراحمين.

د. عبد اهلل الحواج

“الداخلية”: إجراءات حيال 82994 مخالفة كمامة
نشر الدوريات في األسواق والمواقع التجارية للتأكد من تنفيذ قرارات “التنسيقية”

إغالق مطعمين ومخالفة 35 لعدم التزامها باالشتراطات

فـــي إطـــار جهودهـــا المبذولـــة لتحقيـــق الســـالمة 
العامـــة وضمن الجهود الوطنية للتصدي لتداعيات 
جائحـــة كورونا والعمل على تحقيق أمن وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن كافـــة، شـــددت مديريـــات 
الشـــرطة بالمحافظـــات واإلدارات األمنيـــة المعنية 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  علـــى ضـــرورة 
والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا للمساهمة 
في الحد من زيادة االنتشـــار وارتفاع عدد الحاالت 
القائمـــة، في ظل ارتفاع عدد اإلصابات في الوقت 
الراهن، مؤكدًة أهمية دور أفراد المجتمع كافة في 
االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائيـــة واتبـــاع التعليمات 
الصـــادرة لمنع انتشـــار فيروس كورونا عبـــر البقاء 
فـــي المنازل والخروج لقضاء الحاجات الضرورية، 
مع االلتزام بارتـــداء كمامة الوجه وتطبيق التباعد 
االجتماعـــي فـــي األماكـــن العامـــة، باإلضافـــة إلـــى 

تجنـــب التجمعـــات العائليـــة والمخالطـــة كونهما من 
أهم األســـباب في انتشـــار الفيروس وزيادة عدد الحاالت 

القائمة.
واإلدارات  بالمحافظـــات  الشـــرطة  مديريـــات  واتخـــذت 
األمنية المعنية ومنذ بدء الجائحة وحتى تاريخ 2 يونيو 
الجاري اإلجراءات القانونيـــة حيال 82994 مخالفة عدم 
لبـــس كمامـــة الوجه فـــي األماكـــن العامة، واتخـــاذ 9570 
إجراًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، والقيام بــ 
11084 حملة توعوية. كما تلقى مركز اإلســـعاف الوطني 
منـــذ بدء الجائحـــة 15132 بالغا خاصـــا بجائحة كورونا، 
حيـــث باشـــرها واتخـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة عـــن طريـــق 
فريـــق متخصـــص ومؤهـــل للتعامـــل مـــع هـــذه الحـــاالت، 

باإلضافة إلـــى أن المعدل اليومي للحاالت التي يتم نقلها 
واالســـتجابة لها من اإلسعاف الوطني، سواء من الحاالت 
القائمـــة لفيروس كورونـــا أو حاالت الطـــوارئ العادية بلغ 
400 حالـــة، فيما قامت آليات إدارة النقل بـ 36662 حركة 
تـــم فيها نقـــل 100428 حالة منذ بـــدء الجائحة. في ذات 
الســـياق، تتابـــع اإلدارة العامـــة للدفاع المدنـــي دورها في 
الحـــد من انتشـــار الفيـــروس، إذ نفذت منذ بـــدء الجائحة 
للمبانـــي  مختلفـــة  وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــات   314533
والمنشـــآت الحكومية والشـــوارع والطرقـــات وغيرها، مع 
مواصلـــة عقد الـــدورات التدريبية عن الطـــرق الصحيحة 
لتنفيذ عمليات التطهيـــر والتعقيم االحترازي في المباني 
والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد المشاركين 

فـــي الدورات التي نظمها الدفاع المدني 2238 من 
المؤسسات والشـــركات الخاصة ومختلف الجهات 
الحكوميـــة، فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعين منذ شـــهر 
مـــارس العـــام الماضـــي 6134 متطوعـــًا، باإلضافة 
إلـــى اإلشـــراف علـــى 2209 عملية تطهيـــر وتعقيم 
شـــارك فيهـــا المتطوعـــون، كمـــا تم تدريـــب 1230 
شخصًا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، 
وتنفيـــذ 107 عمليـــات تطهيـــر وتعقيـــم بالتعـــاون 
باشـــرت مديريـــات  كمـــا  التنظيـــف.  شـــركات  مـــع 
الشـــرطة بالمحافظـــات وإدارة العمليـــات برئاســـة 
األمـــن العام واإلدارات األمنيـــة المعنية، إجراءاتها 
األمنيـــة  الدوريـــات  نشـــر  خـــالل  مـــن  الميدانيـــة 
)الراكبة والراجلة( في األسواق والمواقع التجارية 
للتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة التنســـيقية بشـــأن 
إغـــالق كافـــة المحـــال الصناعيـــة والتجاريـــة التي 
تقـــدم ســـلعا أو خدمـــات مباشـــرة للجمهـــور، حيث 
تهـــدف هذه القرارات بشـــكل أساســـي إلـــى تأمين 
الصحـــة والســـالمة العامـــة والحـــد مـــن تداعيـــات 
جائحة كورونا. وتشـــير مديريات الشـــرطة بالمحافظات 
واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة إلـــى أنـــه ضمـــن جهودها في 
تنفيذ قـــرارات وتوصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي، فإنها 
تدعـــو جميع المواطنيـــن والمقيمين إلى إنهـــاء الخدمات 
بشـــكل إلكتروني دون الحاجة للحضور الشـــخصي، وفي 
حـــال تطلـــب األمـــر الحضـــور يتم حجـــز مواعيد مســـبقة 
لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي ومنع االزدحـــام، كما أنه تم 
قصـــر دخـــول المراجعين لمراكز الخدمـــة على الحاصلين 
علـــى التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا وأتمـــوا 14 يومًا 
بعـــد الجرعـــة الثانية، باإلضافة للمتعافيـــن من الفيروس، 

ومن هم فوق 18 عامًا فقط.

زياراتهـــا  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  تابعـــت 
التفتيشية للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي 
لفيروس كورونا ) كوفيد19-(، وقد قام مفتشو قسم مراقبة 
األغذيـــة يـــوم الجمعـــة الماضـــي، بزيـــارة تفتيشـــية شـــملت 
220 مطعًمـــا ومقهـــى يقـــدم أطعمة ومشـــروبات تـــم خاللها 
غلـــق مطعميـــن غلقًا إداريًا لمدة أســـبوع، ومخالفـــة 35 منها 
حيـــث تـــم اتخاذ اإلجـــراءات الالزمـــة إلحالة هـــذه المطاعم 
للجهـــات القانونيـــة. وتأتـــي الزيـــارة التفتيشـــية، فـــي إطـــار 
تكثيـــف الزيـــارات التفتيشـــية والتـــي تهدف إلـــى التأكد من 
التزام المنشـــآت باالشـــتراطات الصحية والقرارات األخيرة 
المنصـــوص عليها، حيث شـــملت هذه الزيـــارات 220 مطعمًا 

ومقهى في مختلف المحافظات.
وبينـــت الـــوزارة أنه نظًرا لمخالفة تلـــك المطاعم لإلجراءات 
واالشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري 
رقم 51 لســـنة 2020 بشـــأن االشـــتراطات الصحيـــة الواجب 
تطبيقهـــا فـــي المطاعـــم والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، ورصد مخالفـــات للتعليمات 
الصـــادرة بهـــذا الشـــأن، تم تطبيـــق القوانين حيـــال المطاعم 
المخالفـــة، ولفتـــت الوزارة إلى أن مأمـــوري الضبط القضائي 

قاموا بضبط المخالفات وآتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وقالـــت وزارة الصحـــة إنـــه خـــالل زيـــارات مســـاء الجمعـــة 
تـــم تكثيـــف التوعيـــة باإلجـــراءات االحترازيـــة والقـــرارات 
والتعليمـــات الصـــادرة عن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا والجهات ذات الصلـــة، والتأكد من تطبيق 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لكافـــة  المطاعـــم  هـــذه 
الوقائيـــة. وخـــالل الزيـــارات التفتيشـــية تـــم تنبيـــه بعـــض 
المحـــالت ممـــن لوحظ لديهـــم قصور في آليـــة تطبيق بعض 
اإلجراءات والتي هـــي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في 

الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
ودعت الصحة العامة الجميع إلى مواصلة االلتزام والتحلي 
بروح المســـؤولية العالية، واإلبـــالغ الفوري عن أي مخالفات 
أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة 
تأتـــي لتأميـــن الصحـــة العامـــة وللتحقق مـــن التـــزام األفراد 
وأصحـــاب المطاعم والمقاهي وبقيـــة المحالت ذات العالقة 
واالشـــتراطات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  العامـــة  بالصحـــة 
الصحيـــة الواجب تطبيقها، وهو األمر الذي يعد مرتكزا هاما 
للحد من انتشـــار الفيروس كورونا، حيث تتواصل الزيارات 
الميدانيـــة ويتـــم بـــذل أقصـــى الجهـــود واتخاذ اإلجـــراءات 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الصحة

ساحل قاللي لن يعهد لمستثمرين أو يغلق في وجه العامة
“الســـياحة”: التســـجيالت المصـــورة ُبِنيـــت علـــى أســـاس معلومـــات خاطئـــة

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أكـــدت 
والمعارض أن مشـــروع تطوير ســـاحل 
قاللـــي ممول مـــن الهيئة وأن الســـاحل 
ســـيبقى بعـــد تطويره مفتوحـــا للجميع 
وبشـــكل مجاني، مشيرة إلى أن تطوير 
المشـــروع سيســـهم في تعزيز النهوض 
بالمنطقة عمرانيا واقتصاديا وسياحيا.
وشددت الهيئة على أن أي أحاديث عن 
تعهيد الســـاحل لمســـتثمرين أو إغالقه 
في وجه العامة هـــي أحاديث مغلوطة 
تماما وال أساس لها من الصحة إطالقا، 
داعية الجميع الســـتقاء المعلومات من 

مصادرها الصحيحة والموثوقة.
وجـــددت هيئـــة الســـياحة تأكيدهـــا أن 
المشـــروع الحيـــوي والممـــول من هيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض ســـيمنح 
أهالـــي وزوار منطقـــة قاللي ومحافظة 
المحـــرق بـــكل فئاتهـــم العمريـــة فرصة 
عائليـــة  ســـياحية  بوجهـــة  لالســـتمتاع 
جديـــدة مفتوحـــة للعامـــة ودون فرض 

أي رسوم على مرتاديه.

ســـاحل  تطويـــر  مشـــروع  أن  وبينـــت 
قاللي هو أحد مشاريعها االستراتيجية 
في مجـــال تطوير الواجهـــات البحرية، 
مماثلـــة  مشـــاريع  إطـــار  فـــي  ويأتـــي 
تنفذها الهيئة وتهدف في المقام األول 
لتطوير الواجهة الســـياحية للبلد والتي 
تصب في خدمـــة ومصلحة المواطنين 

والمقيمين وزوار مملكة البحرين.
وأكـــدت هيئـــة الســـياحة أن المخـــاوف 
التي أعرب عنها عدد من سكان منطقة 
قاللـــي الكـــرام مـــن خـــالل تســـجيالت 
أســـاس  علـــى  ُبِنيـــت  لهـــم  مصـــورة 

معلومـــات خاطئة وأن مشـــروع تطوير 
ســـاحل قاللي ســـيحقق تطلعاتهم وفقا 
لمخططـــات أعلنـــت الهيئة عنها ســـابقا 
من خالل اللقاءات المباشرة مع ممثلين 

عن األهالي وفي وسائل اإلعالم. 
وأعربـــت الهيئة عن شـــكرها للنائب عن 
المنطقـــة خالد بوعنـــق وعضو المجلس 
ومحافـــظ  بوهـــزاع  صالـــح  البلـــدي 
بـــن هنـــدي لدعمهـــم  المحـــرق عيســـى 
ومساندتهم المتواصلة لمشروع تطوير 
ســـاحل قاللـــي الـــذي ســـيضيف مواقع 
ترفيهيـــة وخدمات بأرقى المســـتويات 

في المنطقة مما سيؤهل هذا المشروع 
ليكـــون مقصد ســـياحي ترفيهي جديد 
للمواطنيـــن والمقيميـــن وزوار المملكـــة 
المخطـــط  مشـــروع  ألهـــداف  تحقيقـــا 
الهيكلي االســـتراتيجي الوطني لمملكة 
البحريـــن  لرؤيـــة  وتحقيقـــًا  البحريـــن 
2030. يشار إلى مشروع ساحل قاللي 
أنـــه يتضمن بناء ســـاحل وممشـــى عام 
على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع، 
يتكون من منطقتين رئيسيتين األولى: 
ســـاحل ممتد على مسافة 1.5 كيلومتر 
ويتضمـــن 14 محـــل تجـــاري وعدد من 
االكشـــاك التجارية و 3 مالعب رياضية 
ومركز للرياضة ومبنى لفناء المأكوالت 
وساحل عام لمرتادي الواجهة البحرية، 
والمنطقة الثانية التي تمتد على مسافة 
0.5 كيلـــو متـــر علـــى الســـاحل يتضمن 
6 مطاعـــم بواجهـــات بحريـــة باإلضافة 
الى عـــدد مـــن المرافق األساســـية مثل 
مواقـــف للســـيارات وغرفـــة إســـعافات 
أوليـــة وغرفـــة خاصة لرعايـــة األطفال 

وعدة مرافق أخرى.

220 مطعًما ومقهى بمرمى الحمالت التفتيشية

أعلنـــت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
أنـــه فـــي إطار المتابعة المســـتمرة التي يقـــوم بها الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، فقـــد تبّين 
وجود حاالت قائمة لفيروس كورونا في مســـجدين في 

محافظتي المحرق والشمالية.
وحمايـــًة  العامـــة  الصحـــة  مقتضيـــات  علـــى  وحفاًظـــا 

للمصليـــن، فقد قـــررت الوزارة بعد التنســـيق مـــع الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا غلق المسجدين 
بشكل مؤقت لمدة أسبوعين حتى تتمكن الفرق المعنية 
من القيام بعملية تتبع المخالطين، وكذلك القيام بعملية 
التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشكل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

وشـــددت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
علـــى متابعتها تنفيـــذ اإلجراءات االحترازية بالمســـاجد 
وتكثيفهـــا للحمـــالت التفتيشـــية واتخاذ مـــا يلزم لحفظ 
صحة وســـالمة المصلين، مؤكدة أن االلتزام بالتعليمات 
المســـؤولية  تفرضـــه  اليـــوم  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

الدينية والواجب الوطني.

“العدل”: غلق مسجدين لوجود حاالت قائمة بين المصلين

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

المنامة-وزارة الداخلية
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Vacancies Available
House Tayeb Perfumes and oud w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35971968  or  ABRAAWI1@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contact
 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

DUNES ROSTRING AND GRANDLING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34477375  or  BASEL@DUNES.COFFEE 

CASA MEXICANA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742011  or  ROWENA.ALMUSAWI@MPR.COM 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

MONICA FOR EVENTS CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17716505  or  ILYASPOWER@OUTLOOK.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

SKY BLUE MOON CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33217676  or  SOUHAIL_128@YAHOO.COM 

Al Erouba star  Equipment W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  AHMED.ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

CODEBASE TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39550307  or  icmap_humayun@yahoo.com 

MADA AL ARAB GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300902  or  RBSHA7@GMAIL.COM 

YUSUF BIN AHMED KANOO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17229122  or  opportunities.bh@kanoo.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36051050  or  ssaleh@americana-food.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

California pets 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33593737  or  AL_ASAD62@HOTMAIL.COM 

RAJ R MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

SHARNABY AND RUMANA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330892  or  TALAL301186@GMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

HARDEEZ RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM 

INTERNATIONAL PETROLINK 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39663639  or  YOUSIFHUBAISHI@GMAIL.COM 

ISFAHANI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

Alrbaih for finishing and decor 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39443433  or  sawsan.nooe@gmail.com 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

AZZI & OSTA CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33799005  or  LARA@AZZIANDOSTA.COM 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  ay@bellhelmet.bh 

Aldor Gate Properties  co soc 

has a vacancy for the occupation of

  COLLECTOR(DEBTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17784417  or  ALDORCONT@HOTMAIL.COM 

Siemens LLC UAE 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 

 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com  
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حينمـــا جـــاء الخميني بثورتـــه في إيران، كان يخطط باألســـاس لعدة أهداف 
مرتبطـــة ببعضهـــا مـــن ضمنها الســـيطرة على األمـــة العربية جغرافيـــا ودينيا، 
وقيادة العالم اإلسالمي بشيعته وسنته، ومن أجل تحقيق ذلك، وبالرغم من 
المعارضة الكبيرة التي اصطدم بها خصوصا من الشيعة العرب، كان البد من 

إيجاد أذرع لتحقيق مؤامراته.
وقـــد بدأ الخميني في تحقيق ذلك عبر تأســـيس ما يســـمى بحزب هللا، وقام 
بعد عدة قيادات، بتنصيب حســـن نصر هللا مســـؤوال عن التطبيل والتســـويق 
للفكـــر الخمينـــي، تحـــت ســـتار مقاومة إســـرائيل. بعد ذلـــك، اســـتغل خليفته 
الخامنئي ســـقوط نظام صدام حســـين، في جعل عمالء إيران يتسابقون في 
تقديـــم الـــوالء له وتحقيق مـــا يريد تحقيقه مـــن أهداف، تحت ســـتار وحدة 
البيت الشـــيعي العراقي، بعد ذلك عمل الخامنئي على تحقيق أهداف الثورة 
الخمينيـــة من خـــالل “تخمين” الفكر الحوثي، أي نشـــر الفكـــر الخميني داخل 

الفكر الحوثي الزيدي، تحت ستار “الموت ألميركا واللعنة على اليهود”.
أما على المســـتوى الســـني، فقد وجد الخميني ضالته في اإلخوان المســـلمين 

بســـبب ميـــزة يتميـــزون بهـــا، فبينمـــا مبـــدأ العروبـــة هو الـــذي يجمع الشـــيعة 
والســـنة العرب، وال يســـتطيع الفكر الخميني اختراقـــه، كان اإلخوان يضعون 
العروبة تحت أقدامهم، ويفضلون عليها الشـــعوبية، والتي يســـمونها الوحدة 
اإلســـالمية، فهم يســـتميتون في التطبيل إليران وتركيا، مقابل الوقوف ضد 
أي رمـــز عربـــي أو وحـــدة عربية، ألن الوحدة العربية ستســـحب البســـاط من 

تحت أرجلهم داخل العالم العربي.
ومن حركات اإلخوان التي أسســـها الخميني كانت حركة حماس، فقد نصب 
الخميني أحمد ياسين مؤسسا وقائدا لها، لتقسيم فلسطين واالستيالء على 
غزة، تحت ستار مقاومة إسرائيل في فلسطين، وهو ما تحقق فعليا بانقالب 
حماس على أبومازن، واســـتمرت حماس اإليرانيـــة في تحقيق أجندة إيران، 
فقد باعت فلســـطين إليران التي اســـتخدمت القضية الحتـــالل أربع عواصم 
عربية، وعمدت  حماس للتمجيد بإيران، وآخر ذلك الترحم على قاتل الســـنة 
والشـــيعة العرب ســـليماني، والذهاب لتقبيل أقدام اإليرانيين بعد هجوم غزة 

األخير.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

حماس الخمينية

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

للتواصل: 17111483

الحياة كلها عبر... حكمة األمير خليفة بن سلمان
نعم.. كانت هذه الحكمة التي يرددها على مســـامعنا دائما سيدي 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثـــراه، فـــال خيـــر فـــي المجتمعـــات التـــي ال تتعـــظ وتتعلم من 
الهـــزات االجتماعيـــة والسياســـية إن هـــي أرادت المضـــي باتجاه 
المســـتقبل، فالعبـــر تبرز وتشـــع في اآلفـــاق واألرجـــاء، والمجتمع 
الذي تكون له قيمة ودور وتاريخ هو الذي يستفيد من تلك العبر 
ويجعلهـــا واحدة من مفاتيح انطالقته وتميزه وإال ســـيكون كمن 
يعيـــش على هامـــش الحيـــاة مكتفيا بالزبـــد المتكســـر على رمال 
الشـــاطئ ويلعب بالصدف اللماع بين أكوام الحصى والتراب، من 
ال يستفيد من تجاربه في الحياة سيعيش االنحناءات المتعاقبة، 
ألن االســـتفادة مـــن التجارب واســـتخالص الـــدروس والعبر أمور 

تقود إلى النجاح وتحقيق الرغبات والتطلعات.
كيف سنستفيد من جائحة كورونا في ميزان الحياة ونحن نعرف 
أنها تدبير إلهي وما حياتنا ســـوى خيوط معنوية دقيقة تتداخل 
في نسيج الرداء العظيم المشترك الذي يشتغل في نسجه جميع 

الناس على السواء.
حقيقـــة نحـــن “مدينون” لجائحة كورونا ألنهـــا فتحت أمام الدول 
والمجتمعـــات أبـــواب االختبـــار والتعلـــم، وأعطتنـــا شـــكال خاصـــا 
لطريقة هندســـة الحياة، بـــل منحتنا القوة لبنـــاء خطوط دفاعية 
متقنـــة لـــم نكن نعـــرف عنها أي شـــيء في الماضـــي، فقد تدفقت 
جيـــوش األطبـــاء والعلماء مـــن كل دول العالم إلى ســـاحة القتال 
والمعركـــة، حاملـــة رايـــة واحدة هي البســـالة والتضحيـــة والعقل 

المفكر.
االســـتفادة من الـــدروس والعبر معناها أن يرى اإلنســـان الحقيقة 
العظيمـــة أمامـــه، وينفـــذ إلـــى حقـــول جديدة كمـــا فعلـــت اليابان 
على ســـبيل المثال بعد انكسارها وخســـارتها في الحرب العالمية 
الثانيـــة، فكل الدالئل تشـــير إلى أن اليابانيين رجعـــوا إلى تعاليم 
أحـــد أباطرتهـــم القدمـــاء الداعيـــة إلـــى التأقلم مع تقلبـــات الزمن 
وتحويـــل الخســـارة إلى طريق معبد أمامهـــم للنجاح، وصدق من 

قال إن الحياة ال تقاس.. إنما توزن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بطوالت وهمية
نشـــرت صحيفـــة “البـــالد” األســـبوع الماضـــي تقريـــرًا مهمـــا عـــن اتجـــاه 
بعـــض النـــواب والبلدييـــن إلى إغراق حســـاباتهم في شـــبكات التواصل 
االجتماعي بـ “المتابعين الوهميين” أو “الفيك أودينس”، إلضفاء أهمية 
زائفـــة ألنفســـهم بـــأن لهم حضورا ومتابعـــة واهتماما مـــن الجمهور. كما 
يســـتميت البعـــض فـــي ضخ الجهـــد الجهيـــد، للتعاقـــد مع شـــركات بيع 
المتابعين الوهميين، ويدفع ألجلها األموال بال حساب، فاألصح تسخير 
وقتهم وجهودهم لخدمـــة المواطنين، وإنفاذ مصالحهم واحتياجاتهم، 

فهم مسؤولون عنها أمام هللا.
ثالثـــة أعـــوام مرت اآلن تقريبًا من عمر المجلس التشـــريعي والمجالس 
البلديـــة الحالية، وال يزال بعض النواب بـــال مكاتب خدمية، بالرغم من 
استالمهم عالوة تصل إلى 750 دينارا، ومنهم من ال يصل الناخبين إال 

بالسنة حسنة، ويتلكأ في الرد حتى على المكالمات الهاتفية.
آخـــرون يركـــزون حضورهـــم فـــي التغريـــد وبقيـــة وســـائل التواصـــل 
االجتماعي، وكأنها وظيفة النائب، فإذا كانت كذلك بالفعل، فما هو دور 

اإلعالميين والصحافيين والنشطاء إذا؟
وكنـــت قـــد أشـــرت فـــي مقـــاالت ســـابقة عديـــدة، عـــن “وبـــاء” تداخـــل 
اختصاصات النواب مع البلديين والعكس، وأركز هنا على تدخل النواب 
تحديـــدًا، ألنهـــا األكثـــر وضوحًا وشـــيوعًا، وســـهولة، بســـبب صالحيات 
النائـــب ومكانته الدســـتورية، هذه التداخـــالت المواطن المتضرر األول 

منها واألخير، فمتى سيتوقف هذا العبث؟
وعرجـــًا بحديثـــي عن اإلخـــوة البلديين، فمنهم من هـــو مغيب الحضور 
منـــذ ســـاعة وصوله المقعد، فال هـــو القريب من النـــاس، وال المؤثر، وال 
صاحـــب الحـــدث أو الموقـــف، وجـــوده وعدمـــه واحد، فـــإن كان الحال 

كذلك، فلماذا ترشح من األصل، واستمات لكي يفوز باالنتخابات؟
المواطن الكريم، مسؤول ومحاسب عن كل ما يحدث، ألن اختياره  «

هو حجر الزاوية هنا، لذا نذكره بأننا مللنا من وصول المتسلقين 
وأصحاب المصالح الشخصية لمقاعد ال يستحقونها، فركزوا جيداً 

في خياراتكم، رحمكم الله.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

حيـــن توالـــى القتلى في روايـــة “جزيرِة الموت” ألجاثا كريســـتي فـــي المنزِل 
الوحيـــد على الجزيرة النائية، جعل أبطاُل الرواية يشـــكُّ كٌل منهم في اآلخر، 
ويظنـــُه القاتـــل، ويمـــوُت فرقـــًا مـــن أْن يكـــون التالـــي، يشـــبُه هذا الســـيناريو 
بالرواية السيناريو الذي يكتبه البشر وتسجلُه الخالئُق اليوم بأيديها وأرجِلها 
وأفواِهها، الكُل يخشـــى الكل، والجميُع ُيشـــكُِّك بالجميع، الكُل قاتٌل ومقتول، 
“ال مَع سبق اإلصرار والترصد”، الهلُع يجتاُح القلوب والشائعاُت ُتذكِّيِه وُتلِهبه، 
لـــْم يُعْد النـــاُس ُيميزوَن بين الحقيقِة والشـــائعة، ووســـائُل التواصل تتمخُض 
كَل دقيقـــٍة عـــن خبٍر يخُص الجائحة، كُل واحٍد يدكُّ َطوَد اآلخر، وكُل معلومٍة 
تدحـــُض األخـــرى، وفـــي ِخضـــمِّ كل هـــذا االمتحـــان البشـــري العســـير، ال نلوُم 
االمتحـــان وال الُممتِحـــن وال الُممتحنون الواقعوَن تحـــت وطأِة هذا االمتحان 
ب أخالَقهم المحُن، ولْم ُتغيرهُم الباليا ولم  العصيب، اللوُم على الذين لْم ُتشذِّ

تقربهم بعُد من هللا قيَد ُأنُملة.
ليس مجرد فيروس كما تظنون، ذلك الذي اجتاَح األرَض “وأصاَب هللُا به من 
شـــاَء مـــن عباده”، معلٌم ال يتعلـــُم منه إال الطالب النجيـــب، ومن الدرس األول 
ُيـــدرُك أهميـــَة هذا الدرس وُيخزنـــُه في ذاكرته؛ ليســـتطيع التعامل مع الحياة 
وفقـــًا للدروس التي تعلمهـــا، ومن “ِمحنٍة لمنحة” يتحوُل هـــذا الوباء، فيكون 

مقياســـًا للصبر على الشـــدائِد والِمحن وكاشـــفًا لقوِة اإليمان بالله، مهما انتشَر 
الموُت واســـتفحل الحال وضاقْت الســـبل، فســـبيُل هللا واســـٌع ال يضيق، وإذا 
بلغْت الشـــائعاُت مداها فأوقعتنا في الحيـــرة، جعْلنا الخيرَة فيما اختارُه هللا؛ 
وفي ظل ظروفنا الراهنة، يقُع على عواتقنا واجٌب شرعٌي وأخالقٌي ووطني 
بحمايِة أنفسنا واآلخرين من هذا الوباء، وال يتأتى ذلك إال بااللتزام التام بكل 
اإلجـــراءات االحترازيـــِة والبقاء بالمنزل وعدم الخـــروج إال للضرورة، واألخِذ 
ُن أجســـامنا مـــن المرض،  باألســـباب والمســـارعِة بأخـــذ اللقاحـــات التـــي ُتحصِّ
والكِف عن االســـتهتار الذي ال يكشـــُف سوى عن الجهِل المحض ليس إال، ذلك 
الجهُل الذي يفصُل البعض عن العالم الحقيقي بكل ما يحياُه من ِمحن، وكأنَّ 

شيئًا ال يحدث، وكأنَّ الحياَة على طبيعتها.
نحن بحاجٍة للتعاضِد والمساندِة لبعضنا البعض في هذه المحنة التي  «

َد جراحاِت بعِضنا لنتجاوَز الفقد،  سيكشُفها اللُه عنا قريبًا، نحتاُج أْن ُنضِمّ
وأْن ُنعيَن بعَضنا في قضاِء حوائجنا أثناَء التعرِض للوباء، نحن بحاجٍة للدعم 
النفسي المتبادل وبث روح التفاؤِل والفرح، وتجاوز األخبار المحزنة والزائفة 
وعدم الخضوِع بالشائعات، نحتاُج لطمأنِة بعِضنا بأنَّ هذه الشدة ستزوُل ال 
محالة، وبأنَّ دواَم الحاِل من الُمحال، وبأن الله يسمُعنا إذا دعوناه وأنه هو 

ينا من الكرِب العظيم. يحفُظنا وُيَنِجّ

هدى حرم

ِاْطَمِئنوا وَطْمِئنوا

“عشان هذا العلم”
كلمـــات بســـيطة تلـــك التي قالها ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة وهـــو يعمل على بـــث روح االســـتعداد والمثابـــرة والنصر 
بمنتخبنـــا الوطني قبل لقائه منتخـــب كامبوديا، لكنها كلمات أكبر 
من كل الكلمات، قالها شـــيخ الشباب “عشـــان هذا العلم”، وبالفعل 
نحـــن جميعـــا نعطي فقط من أجـــل هذا العلم ال غيـــر وفي جميع 

المجاالت وبكل حب وتضحية وإيثار.
إنـــه تطبيق حقيقـــي لمدى أهمية الكلمة، خصوصا عندما تنبع من 
قائـــد شـــاب، الكلمـــة أخذت صداهـــا وكبرت ولم تكـــن تعني فقط 
المنتخـــب، لكنها لمســـت قلـــوب كل البحرينييـــن العاملين في كل 
القطاعـــات، فالكل يعمـــل ويقدم من أجل هـــذا الوطن ال غير، من 
أجـــل رفعتـــه وعزتـــه، وهكـــذا هـــو الحال كمـــا فـــي الرياضة وفي 
كل المجـــاالت، فالمواطـــن الصالح يعمل وهمـــه بالده ال المصلحة 
الفرديـــة، والحمـــد للـــه الذي أعـــان قادتنـــا على لم شـــملنا وجمعنا 
بمســـاواة دون تفريـــق، ولنا في عدد من الـــدول عبرة، فمن يعمل 
من أجل نفسه أو طائفته أو تياره أو غير ذلك يخسر هو والجميع، 

فال تستفيد المجموعة وال الوطن.
“عشـــان هذا العلم” شـــعار اليوم وكل يوم، والحمد لله الذي جعل 
من البحرين سفينة بر وأمان تحمل الجميع دون تفرقة لتعبر بهم 
دومـــا إلـــى بر األمـــان، فالحمد للـــه دوما على نعمـــة الوطن ونعمة 
العلـــم، علـــى نعمـــة األمـــن واألمان، علـــى نعمـــة التعليـــم المجاني 
والخيـــرات األخـــرى لمـــن يرغـــب، علـــى نعمـــة توفيـــر العـــالج بل 

والعالج المجاني والخيارات مفتوحة أكثر لمن يرغب.

ومضة

قال لي أحدهم “أحمد الله أنني بالبحرين ولست بمكان آخر، حيث  «
أستطيع أن أعيش يومي باليسير، تكفيني 100 فلس أو 200 فلس 

أحيانا”، قلت له كيف ذلك؟ قال “5 أرغفة بـ 100 فلس، وكوب من 
الروب بـ 100 فلس، والكثير من المعجنات بـ 100 فلس، وال أعني 
من ذلك سوى أنني أبيت يومي شبعانا وآمنا ومرتاح البال ضامنا 

بكل األحوال أنني سأجد ما يسد جوعي”، فلنحمد الله دوما على 
نعمة الوطن.

سمر األبيوكي



أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
التـــي  المتواصلـــة  اإلنجـــازات  أن 
يحققها فريق فيكتوريوس البحرين 
للدراجـــات الهوائية في المشـــاركات 
الخارجيـــة تؤكـــد المســـيرة الناجحة 
للفريق في ظـــل الدعم الذي تحظى 
بـــه الرياضـــة البحرينيـــة مـــن عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأعـــرب   
حمـــد آل خليفـــة عـــن ســـعادته بفوز 
الـــدراج مارك بـــادون بالمركـــز األول 
فـــي طـــواف كريتوريـــم دو دوفيـــن 
الذي أقيم في فرســـا وشهد منافسة 
قويـــة علـــى المراكـــز األولـــى، وأثبت 
البحريـــن  فيكتوريـــوس  فريـــق 
مكانتـــه المتميزة في وجوده الثابت 
والصعـــود المتواصـــل علـــى منصات 
التتويج، وهو مـــا يعطي الحافز في 

مواصلة دعم مسيرة الفريق.

وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن هـــذا اإلنجـــاز الجديـــد 
يأتي امتدادا لسلسلة من النجاحات 
التـــي حققهـــا الفريـــق طـــوال الفترة 
الماضيـــة وأصبح عالمـــة مميزة في 
تحقيق اإلنجـــازات لمملكتنا الغالية، 
مبينـــا ســـموه أن اإلنجـــاز ســـيعطي 
الفريـــق دافعـــا كبيـــرا فـــي مواصلـــة 
حصـــد اإلنجـــازات والحضـــور الدائم 
على منصـــة التتويج في الســـباقات 

المقبلة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة باإلمكانـــات العاليـــة التي 
يمتلكها الدراج مارك بادون وحرصه 
علـــى تقديم أفضل المســـتويات في 
األول،  المركـــز  وتحقيـــق  الطـــواف 
متمنيا ســـموه للفريق دوام التوفيق 

والنجاح.

تغطية - المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد: فوز مارك بادون امتدادا لنجاحات فيكتوريوس للدراجات

لدراج مارك بادون سمو الشيخ ناصر بن حمد

“عشان هذا العلم”... “تريند” بحريني في مواقع التواصل واإلعالم

“#عشـــان_هذا_العلم”، مقولـــة أطلقهـــا ممثـــل 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة لتتحول إلـــى “تريند” في البحرين عبر 
مواقع التواصل االجتماعي ووســـائل اإلعالم 
لالعبـــي  رئيســـا  دافعـــا  وشـــكلت  المختلفـــة 
منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة القـــدم لتقديم 
أفضـــل العروض والمســـتويات فـــي المواجهة 
الماضيـــة أمام كمبوديا، التـــي فاز فيها األحمر 
8/0 في التصفيـــات المزدوجة المؤهلة لكأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023. 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة قائد 
الحركة الشـــبابية والرياضيـــة أصبح النموذج 
الملهـــم للرياضييـــن والشـــباب بفضـــل دعمـــه 
المســـتمر لهـــذا القطـــاع خصوصـــا كـــرة القدم 
البحرينية وســـط مؤازرة مســـتمرة من النائب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة. 
عبـــارة #عشـــان_هذا_العلم أصبحـــت أيقونـــة 
ومقولـــة يرددها كل صغيـــر وكبير في المملكة 
لتشـــكل مصـــدر إلهام لتعزيز االنتمـــاء والوالء 
للوطـــن فـــي مختلـــف المياديـــن ورفـــع اســـم 
المملكة عاليًا، وها هو ســـموه يبث قيم الوالء 
الوطنـــي  منتخبنـــا  العبـــي  لـــدى  والتضحيـــة 
والدافـــع  والحمـــاس  الطاقـــة  فيهـــم  ليغـــرس 
لتقديم أفضل ما لديهم للدفاع عن سمعة كرة 
القـــدم البحرينية وتأكيد أهمية العلم باعتباره 
رمزا للوطن وتجسيدا للعزة واألصالة والفداء 
ليـــس فـــي الرياضـــة وحســـب وإنما في ســـائر 
المجاالت مســـتدال على ذلك بتضحيات جنود 
المملكة في ســـاحات الشرف والقتال من أجل 
عزة وطنهم والدفاع عن قضايا أمتهم العادلة. 
#عشـــان_هذا_ العلم أغرقـــت مواقع التواصل 
االجتماعي بصور عدد كبير من الوزراء وكبار 
المســـؤولين والمواطنين الذيـــن بادروا بوضع 
علـــم البالد فـــوق أكتفاهم أو فـــوق صدورهم 
في تعبير وطني صـــادق عن حبهم وانتمائهم 
لوطنهـــم ودعمهم لمنتخب بالدهم، اســـتجابة 
لمبادرة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الذي كان وما يزال قدوة لكل أبناء الوطن في 
التضحية والنضال والدفاع عن الوطن ومثاال 
بـــارزا فـــي التميـــز الرياضـــي بفضـــل إنجازاته 
المتعـــددة، والداعـــم األكبـــر لالعبـــي منتخبنـــا 
الوطنـــي لكـــرة القـــدم الـــذي يســـتلهمون مـــن 

سموه القوة والعزيمة واإلصرار. 

أصداء إعالمية كبيرة لحملة #أحمرنا_ قدها 

حصـــدت حملـــة #أحمرنا_قدها التـــي أطلقتها 
الهيئة العامة للرياضة بتوجيه من سمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة باهتمـــام إعالمـــي كبير ســـواء من 
خالل الصحف المحلية وحســـاباتها الرســـمية 
وقنـــاة البحريـــن الرياضيـــة أو عبـــر حســـابات 
مواقع التواصل االجتماعي الرياضية والعامة 

التي تفاعلت بصورة إيجابية مع الحملة. 
جميـــع  عبـــر  #أحمرنا_قدهـــا  شـــعار  وانتشـــر 
المواقـــع وتـــم تداولـــه بصـــورة كبيـــرة دعمـــا 
لمســـيرة األحمـــر فـــي التصفيـــات المزدوجـــة 
آســـيا  وكأس   2022 العالـــم  لـــكأس  المؤهلـــة 
2023 وأصبـــح الجميـــع يـــردد الشـــعار ســـواء 
عبـــر مقاطع الفيديو أو عبار وضع الشـــعار في 

البروفايـــل الخاص بالحســـابات أو الواتســـاب 
وصـــار الجميـــع يتغنـــى بالمنتخـــب ويؤكد أن 
األحمـــر على قـــدر المســـؤولية والشـــعار الذي 
يرتديه فـــي ظل الدعم والرعاية التي يحظى 
بها من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 

تفاعل إيجابي في مسابقة التوقعات 

حملـــة  فريـــق  أطلقهـــا  التـــي  المســـابقة  شـــهدت 
#أحمرنا_قدها تفاعال كبيرا من قبل الجماهير التي 
كشـــفت عـــن توقعاتها لمبـــاراة البحريـــن وكمبوديا، 
جـــرت  إذ   ،8/0 منتخبنـــا  لمصلحـــة  انتهـــت  التـــي 
مســـابقة التوقعات في الحسابات الرسمية لكل من 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة، قناة البحرين الرياضية، اللجنة 
األولمبيـــة، اللجنـــة البارالمبية واالتحـــاد البحريني 

لكرة القدم وعدد من الحسابات الرياضية. 
وتعلـــن الحملـــة عن أســـماء الحســـابات الفائزة في 
فـــي   saydanoo_19@ مـــن  كل  وهـــم  المســـابقة 

)حســـاب اللجنة األولمبيـــة(، @mohamed37j و@
mr_almulla_a )حســـاب االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
البحريـــن  قنـــاة  )حســـاب   walk8alone@ القـــدم(، 
 3esso14_@و  ahmedalbinalii89@ الرياضيـــة(، 
مايـــك  )حســـاب   yy.jamal@و  ،)BSN )حســـاب 
الشمالن(، و@_.3li11 و@m_mubarak97 )حساب 

 .)eleven sports
وشـــكلت نتيجـــة اللقـــاء صعوبة كبيرة فـــي اختيار 
عـــدد أكبـــر مـــن الفائزيـــن إذ إن نتيجـــة اللقـــاء 8-0 
ربمـــا لـــم تكـــن متوقعة من قبـــل الكثيريـــن رغم أن 
جميع الجماهيـــر كانت لديها ثقة كبيرة في انتصار 

منتخبنا الذي فاز في مواجهة الذهاب 1/0. 
وتواصـــل الحملة إطالق المســـابقة لمباراة منتخبنا 
المقبلـــة أمـــام إيـــران يـــوم اإلثنيـــن المقبـــل، إذ يتم 
إطـــالق مســـابقة التوقع على جميع الحســـابات في 
توقيت واحد يوم المباراة ويفوز بالجائزة أول من 
يدلي بالتوقـــع الصحيح في التعليقـــات ويتم فيما 
بعـــد توصيل الجائزة إلى الفائز إلـــى منزله انطالقا 

من حرص الحملة على دعم الجهود الوطنية لبقاء 
المواطنيـــن في المنازل كإجـــراء احترازي في ظل 

تفشي جائحة كورونا )كوفيد 19(. 

وزارة شؤون اإلعالم تواكب الحدث بتميز 

واكبت وزارة شـــؤون اإلعالم عبر قناة البحرين 
الرياضية تغطية التصفيات المزدوجة المؤهلة 
لـــكأس العالـــم 2022 وكأس آســـيا 2023 لتضع 
المشـــاهد في قلب الحدث؛ انطالقا من حرصها 
المستمر على دعم المنتخبات الوطنية بمختلف 
منتخبنـــا  خصوصـــا  الخارجيـــة  المشـــاركات 
الوطني األول لكرة القدم لتكون شـــريكا أساسا 

وداعما لألحمر في المشوار المونديالي. 
القنـــاة حصلت على حقوق نقـــل جميع ما تبقى 
مـــن مباريـــات المجموعة الثالثـــة كما خصصت 
استوديو تحليليا إدارة الزميل اإلعالمي محمد 
الشرقاوي استضاف من خالله كال من النجمين 
الكرويين الســـابقين المحللين بدر سوار وخالد 

النصف. 
كمـــا بثت القناة برنامج الهدف المونديالي الذي 
أداره الزميل عيســـى شريدة واستضاف خالله 
عـــدد مـــن المحلليـــن ونجـــوم الكـــرة الســـابقين 
والمـــدرب للحديث عـــن منتخبنا الوطني خالل 

التصفيات. 
وعقب نهاية لقاء منتخبنا وكمبوديا بثت القناة 
بالشـــراكة مـــع القنـــاة األم برنامـــج “بكـــم نعود”، 
والـــذي قدمه الزميـــل اإلعالمي فـــواز العبدهللا 
واستضاف خالله المدرب الوطني علي عاشور 
واإلعالمي عبدهللا بونوفل والذي رصد الفرحة 
البحرينية بعد االنتصار والحديث عن المواجهة 
السابقة والالحقة أمام إيران واستعراض ردود 

الفعل عبر مواقع التواصل اإلجتماعي. 
ولم تقتصر التغطيـــة اإلعالمية على التلفزيون 
التواصـــل  مواقـــع  إلـــى  امتـــدت  وإنمـــا  فقـــط 
إلـــى  باإلضافـــة  بالقنـــاة  الخاصـــة  اإلجتماعـــي 

التغطيات التي قامت بها إذاعة البحرين.
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المركز اإلعالمي - الهيئة العامة للرياضة

سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد 

أشاد بالفوز في 
طواف كريتوريم 

دو دوفين بفرنسا



الــدور  كاروســو  داميانــو  فيكتوريــوس  البحريــن  فريــق  دراج  أكــد 
الرئيس لدعم ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، في االنجــازات األخيرة التي 
حققتهــا الفريــق، وأهمها الفوز بإحدى جــوالت بطولة طواف إيطاليا 
إلى الجانب المركز الثاني في البطولة التي تعتبر من أهم الطوافات 

الكبرى السنوية. 

وأشـــاد الدراج اإليطالي ذو الـ 33 
ربيًعا بقرب سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة للفريق عموما، وما 
قدمه من دعـــم له خصوصا، وهو 
ما تكلل باعتالئـــه منصة التتويج 

في بطولة طواف إيطاليا. 
 وقال كاروسو في مؤتمر صحافي 
فورســـيزونز  فنـــدق  فـــي  عقـــده 
خليـــج البحريـــن إن الفريق يعمل 
وفـــق رؤيـــة دقيقة رســـمها ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
للفريق بعـــد إطالقه بالعام 2017، 
والتـــي أثمـــرت عـــن تحقيـــق عـــن 
إلـــى  مشـــيًرا  نوعيـــة،  بطـــوالت 
الفتـــرة القصيـــرة التـــي اســـتطاع 
الوصـــول  مـــن  خاللهـــا  الفريـــق 
إلـــى منصـــة التتويـــج فـــي بطولة 
ُتعتبـــر  والتـــي  إيطاليـــا،  طـــواف 
مـــن أصعـــب الطوافـــات الكبـــرى؛ 

الكبيـــر مـــن أبطـــال  للعـــدد  نظـــًرا 
بطوالت الدراجـــات الهوائية التي 

يتنافسون فيها. 
وأعرب الدراج اإليطالي عن عميق 
فخـــره واعتـــزازه بتمثيـــل مملكة 
البحريـــن فـــي رياضـــة الدراجات 
الهوائية من خـــالل تمثيله لفريق 
البحريـــن فيكتوريوس للدراجات 
الفريـــق  بـــأن  منوًهـــا  الهوائيـــة، 
أصبـــح عالمـــة فارقة فـــي رياضة 
الدراجـــات الهوائية ومصدر إلهام 
الفريـــق  أن  ُموضًحـــا  للكثيريـــن، 
بفضـــل رؤية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أضحـــى ُهو 
الُمحـــرك الرئيس لعمليـــة التطوير 
لهـــذه الرياضة ليـــس فقط بمملكة 
البحرين بل المنطقة أيضأ، ُمشيًرا 
وصـــول  إلـــى  الصـــدد  هـــذا  فـــي 
الدراج البحريني أحمد مدن لعالم 

االحتراف في الدراجات الهوائية. 
 وأضاف أن “وصول دراج بحريني 
لالحتـــراف  مـــدن  أحمـــد  وهـــو 
فـــي الدراجـــات الهوائيـــة هـــو أمر 
ليس بالســـهل، بل يتطلـــب الكثير 
واالســـتراتيجيات  الجهـــد  مـــن 
والخطـــط النوعيـــة. أحمـــد اليوم 
اإللهـــام  قصـــص  إحـــدى  ُيمثـــل 
للكثير من الشباب الذي يطمحون 
لالحتـــراف في رياضـــة الدراجات 
فريـــق  أن  يؤكـــد  هـــذا  الهوائيـــة. 
البحرين فيكتوريوس يعمل وفق 
اســـتراتيجية دقيقـــة ليـــس فقط 
للوصـــول إلـــى منصـــات التتويـــج 
بـــل أيًضـــا لتقديم الدعم للشـــباب 
للوصـــول للعالـــم االحترافـــي في 
هذه الرياضة. هذا الشيء يعكس 
األهـــداف الســـامية التي ُوجد من 
أجلهـــا هـــذا الفريـــق، الـــذي نفخـــر 

نحن بتمثيله”. 
ولفـــت إلى أن “وجود شـــعب كبير 
خلفك ُيشـــجعك هو ُمحفز رئيس، 
وهـــذا مـــا يشـــعر بـــه كل عناصـــر 
الفريـــق عنـــد خـــوض كل ســـباق. 
حققهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  هـــذه 
الفريـــق لم يكن لدينا أي شـــك في 
بلوغهـــا بفضـــل الدعـــم الجوهري 

الـــذي يقدمه ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة طـــوال العام، 
وإحساسنا بقربه الدائم للفريق”. 

وأكد الـــدراج اإليطالي أن الفريق 
يضـــع فـــي نصـــب عينـــه تحقيـــق 
ألقاب بطـــوالت الطـــواف الكبرى، 
ومنهـــا طـــواف إيطاليـــا، ٌموضًحـــا 
“صعودنـــا  أن  الشـــأن  هـــذا  فـــي 

لمنصة التتويج في بطولة طواف 
إيطاليـــا يؤكـــد أننـــا نحـــو الطريق 
مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق  الصحيـــح 
اإلنجـــازات النوعيـــة، وهـــذا ُيمثل 
شـــيء من الصعب تحقيقه، ولكن 
بفضـــل رؤى ودعم ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة أصبح 

ذلك واقًعا نعيشه”.

تغطية - المكتب اإلعالمي

كاروسو: دعم ناصر بن حمد عامل رئيس لصعود منصة التتويج

داميانو كاروسو

يعتبــر الحارس الدولي الســابق ومدرب الحراس عبدالرحمــن عبدالكريم من الالعبين 
الذيــن بــرزوا بصــورة الفتــة مع الجيــل الذهبي لألحمر منــذ أن تولى المــدرب األلماني 
ســيدكا قيــادة المنتخــب، إذ شــارك عبدالكريــم كحــارس أساســي في تصفيــات كأس 
العالم 2002 وبرز بشــكل الفت في الدور الثاني من التصفيات وتحديًدا في مواجهة 
إيــران التاريخيــة التــي كســبها منتخبنــا فــي المنامة 3/1 ليــرد الدين لنظيــره اإليراني 

ويهدي بطاقة التأهل المونديالي للمنتخب السعودي. 

الدولـــي عبدالرحمـــن عبدالكريم عبر 
عـــن ثقته الكبيـــرة في قـــدرة العبينا 
علـــى تحقيـــق االنتصـــار ضـــد إيـــران 
فـــي المواجهـــة المقبلـــة يـــوم اإلثنين 
المقبـــل فيمـــا تبقى من الـــدور الثاني 
للتصفيـــات المزدوجة المؤهلة لكأس 
 ،2021 آســـيا  وكأس   2022 العالـــم 
علـــى  قـــادرون  نجومنـــا  أن  مؤكـــدا 
تحقيق الفوز واستثمار عامل األرض 
بعدما قدموا مستويات ملفتة بقيادة 
المـــدرب البرتغالـــي ســـوزا الـــذي قاد 
األحمـــر للفـــوز ببطولـــة غـــرب آســـيا 

وخليجي 24.
وأضـــاف “فـــي ظـــل الدعـــم والرعاية 
الكبيـــرة التـــي يحظـــى بهـــا المنتخب 
بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة وســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
الكبيـــر فإننـــا  آل خليفـــة واالهتمـــام 
متفائلـــون بقدرة العبينا على تحقيق 
االنتصـــار متـــى ما تســـلحوا بالعزيمة 
واإلصـــرار... المنتخب اإليراني ليس 
ذاك المنتخـــب المرعـــب كما الســـابق، 
وقد تغلبنـــا عليه ذهابا 1/0 وبإمكاننا 

تكرار الفوز...”.
وتابع “في تصفيـــات مونديال 2002 
كان المنتخـــب اإليرانـــي يضم نجوما 
بارزيـــن مثل علي دائي وعلي كريمي 
ومهـــدي فيكيا والعديد من األســـماء 
األخـــرى، وكان اإليرانيـــون يمتـــازون 
بالقوة الجسمانية ومع ذلك استطعنا 
التفوق عليهم، واألسماء الحالية من 

العبيهم ليست كالسابقة”.

المنتخـــب  أن  عبدالكريـــم  وذكـــر 
اإليراني يعتمد على الكرات العرضية 
في ظل طول قامات العبيه وبالتالي 
ينبغي علـــى الحارس والعبي الدفاع 
التركيز في تلك الكرات منعا لدخول 
رأســـية،  كـــرة  مـــن  هـــدف  مرمانـــا 
مضيفـــا “نمتلك حراســـا متميزين في 
مقدمتهم ســـيد محمد جعفر صاحب 
الخبرة وســـيد شـــبر علـــوي وإبراهيم 
لطـــف هللا ويجـــب أن يكـــون الجميع 

فـــي قمـــة تركيزهـــم ألن الهـــدف ربما 
يدخـــل في ثانية وجميع العبينا على 

قدر المسؤولية..”.
ووصـــف عبدالكريـــم لقـــاء منتخبنـــا 
وإيران في تصفيات مونديال 2002 
بأنـــه مبـــاراة العمـــر بالنســـبة لـــه فـــي 
حينـــذاك  كان  إذ  الكـــروي،  مشـــواره 
الحـــارس األساســـي للمنتخب، ولعب 
منتخبنـــا بـــروح قتاليـــة عاليـــة بعـــد 
بلقـــاء  ســـلبا  طهـــران  فـــي  التعـــادل 

الذهـــاب، حيـــث كان الهـــدف هـــو رد 
االعتبار في المنامة.

وأضـــاف “عندمـــا لعبنـــا فـــي طهـــران 
األحـــداث  بعـــض  المبـــاراة  شـــهدت 
واألســـاليب االســـتفزازية مـــن جانب 
بعض الجماهيـــر اإليرانية ولم نخرج 
من الملعب إال بعد ســـاعتين أو 3 كما 
لـــم تكـــن أجـــواء التدريبـــات صحيـــة 
علـــى اإلطـــالق ولعبنـــا تحـــت ضغـــط 
شـــديد.. وعندمـــا هزمنـــا إيـــران فـــي 

المنامـــة كان الهـــدف هـــو رد االعتبار 
فـــي المقام األول، وفرحنا كثيرا فيما 
بعدها بتأهل المنتخب الســـعودي إثر 
فوزه على تايلنـــد وكان فوزنا بمثابة 
إهـــداء التأهـــل لألخضر، ألننـــا نفتخر 
بتأهل منتخـــب عربي إلى المونديال 
وال أعتقد بأن الســـعوديين سينسون 

مباراتنا وإيران إطالقا..”.
وعبر عبدالكريم عن سعادته الكبيرة 
بتألقـــه في تلـــك المواجهـــة وتصديه 
للعديد من الكرات اإليرانية الخطرة، 
موضحـــا “لقد كنت فـــي قمة تركيزي 
بوجـــود المهاجـــم الخطيـــر وطويـــل 
القامة علـــي دائي.. واتبعت تعليمات 
مدرب الحـــراس في التصدي للكرات 
العكســـية وهـــذا مـــا حصـــل بالفعـــل، 
وكان فـــي خط الدفـــاع مجموعة من 
المتميزيـــن مثـــل عبـــدهللا  الالعبيـــن 
الدوســـري  وعبدالعزيـــز  المرزوقـــي 
وخميس عيـــد وخرجنا بعـــد المباراة 
ســـعداء بانتصارنـــا الثميـــن وإهـــداء 

التأهل لألشقاء السعوديين”.

2002 مونديــال  بتصفيــات  التاريخيــة  المواجهــة  واســتذكر  العرضيــات  مــن  حــذر 

عبدالكريم: منتخــب إيـــران ال يــرعبنــــا
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فريق البحرين 
فيكتوريوس للدراجات 
الهوائية أصبح مصدر 

إلهام للشباب

أعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
اإلنســانية وشــؤون الشــباب عــن خالــص تهانيــه إلــى صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة االمارات العربية المتحدة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي بمناســبة فــوز المهــر إديــار بلقب ســباق الديربي 
اإلنجليزي أحد أعرق السباقات األوروبية والمقام في مضمار ابسون داون.

 وأكد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن فوز فريق جودلفين 
العائدة ملكيته إلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
بلقـــب الديربـــي اإلنجليـــزي يؤكد 
المســـيرة الناجحـــة للفريق بفضل 
للفريـــق  ســـموه  ودعـــم  اهتمـــام 
والـــذي أثمـــر عـــن مواصلـــة حصد 
اإلنجازات العالمية، مشيرًا سموه 
الفـــوز االماراتـــي يعتبـــر  أن  إلـــى 
فـــوزًا بحرينيـــًا فـــي ظـــل العالقة 
القويـــة التـــي تربـــط بيـــن البلدين 

الشقيقين.

 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أن االهتمام الكبير 
الذي يوليه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم للفريق 
وضع الفريق كأحد الفرق العالمية 
البطـــوالت  كافـــة  فـــي  البـــارزة 
والســـباقات الكبـــرى التـــي تشـــهد 
تنافـــس قوي ومثير علـــى المراكز 
فريـــق جودلفيـــن  أن  إال  األولـــى، 
دائمًا مـــا يبهر العالـــم باالمكانيات 
العاليـــة التـــي يمتلكها وهـــو ثمرة 
الســـمو  صاحـــب  ودعـــم  اهتمـــام 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة عـــن تمنياته في 
مواصلـــة مســـيرة النجاحات التي 

فـــي  جودلفيـــن  فريـــق  يســـجلها 
السباقات القادمة.

 وجاء فوز المهر اديار ابن الفحل 

مريـــح  بفـــارق  فرانـــكل  العالمـــي 
في الســـباق بقيـــادة الفـــارس ادم 
كريبـــي والمـــدرب شـــارلي ابلبـــي، 

وهـــي المـــرة الثانيـــة التـــي يحقق 
فيها الفريـــق هذا اللقب بعد الفوز 

بنفس المسار عام 2018. 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

عبدالرحمن عبدالكريم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

من لقاء منتخبنا وإيران في الذهاب

ناصر بن حمد يهنئ محمد بن راشد بالفوز بلقب الديربي اإلنجليزي للخيل
االنتصــار هــذا  جودلفيــن  فريــق  تحقيــق  فــي  ســاهم  ســموه  اهتمــام  أن  أكــد 

حسن علي

تغطية - المكتب اإلعالمي:
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الريجانــي يشــكر خامنئي بعــد حديثه عن “ظلــم” لحق بهم

إيران: “صيانة الدستور” يبحث ملف المترشحين المستبعدين

الدســـتور  صيانـــة  مجلـــس  اجتمـــع 
اإليراني أمس، إلعادة النظر باســـتبعاد 
الرئاســـة،  انتخابـــات  مـــن  مترشـــحين 
بعـــد تصريحات للمرشـــد اإليراني علي 
خامنئي انتقد فيها ما وصفه بـ “الظلم” 
الـــذي وقع علـــى عدد من المترشـــحين 

الذين تم استبعادهم.
وفي هذا السياق، وّجه رئيس البرلمان 
اإليراني الســـابق والمترشح المستبعد 
الريجانـــي  علـــي  االنتخابـــات  مـــن 
وتأتـــي  خامنئـــي.  إلـــى  شـــكر  رســـالة 
هـــذه الرســـالة بعـــد إعـــان الريجانـــي 
نهايـــة شـــهر مايـــو الماضي تقبلـــه قرار 
مجلس صيانة الدســـتور رفض أهليته 
للترشـــح لانتخابات الرئاســـية المقرر 
إجراؤها في 18 يونيو الجاري. وأعلن 
مجلـــس صيانـــة الدســـتور الجمعة أنه 
قـــد يعيـــد النظـــر في مســـألة اســـتبعاد 

بعض المترشـــحين. وكتـــب المتحدث 
باســـم المجلس عبـــاس علي كدخدائي 
منشـــورا على “تويتر” قـــال فيه “أوامر 
الفصـــل،  كلمـــة  هـــي  األعلـــى  الزعيـــم 
وينبغي طاعة حكمه، وسيعلن مجلس 
صيانة الدســـتور رأيه قريبا، مع اإلقرار 

بأنه ليس بمنأى عن الخطأ”. وبالشـــكل 
الحالي، ســـيختار الناخبون اإليرانيون 
منهـــم   5 مرشـــحين،   7 بيـــن  مـــن 

محافظون ومعتدالن غير بارزين. 
ويحظـــر القانون علـــى الرئيس الحالي 
حســـن روحاني الترشـــح لفتـــرة والية 

ثالثة.
وتســـبب منـــع الريجانـــي مـــن خـــوض 
االنتخابـــات فـــي تعزيـــز فـــرص رئيس 
رئيســـي،  إبراهيـــم  المحافـــظ  القضـــاة 
وهـــو حليـــف لخامنئـــي، بالفـــوز رغـــم 
أنـــه قـــد يقـــوض آمـــال حـــكام إيـــران 
فـــي إقبـــال كبيـــر علـــى المشـــاركة في 
التصويـــت وســـط حالة االســـتياء من 
وضـــع االقتصاد الذي عّوقته العقوبات 

األميركية.
لكن خامنئي قال إن بعض المترشحين 
المســـتبعدين عوملـــوا بطريقـــة تخلـــو 
مـــن اإلنصـــاف.  وقال في خطبـــة بثها 
التلفزيـــون إنـــه خـــال عمليـــة التحقق 
من أهلية المترشـــحين، تعّرض البعض 
أشـــياء غيـــر  إليهـــم  ُنســـبت  إذ  للغبـــن 
حقيقية انتشـــرت على اإلنترنت. ودعا 
إلـــى “رد اعتبـــار”  الجهـــات المســـؤولة 

هؤالء المرشحين.

عواصم - وكاالت

من االنتخابات الرئاسية االيرانية 2017

القامشلي - وكاالت

الكرديـــة  الذاتيـــة  اإلدارة  ســـّلمت 
القامشـــلي  مدينـــة  فـــي  أمـــس 
فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا وفـــًدا 
دبلوماســـًيا هولندًيـــا 4 مـــن أفـــراد 
عائات تنظيم الدولة اإلســـامية، 
فيما تثير استعادة الرعايا انقساًما 

سياسًيا وانتقادات في بلدهم.
علـــى  القضـــاء  إعـــان  ومنـــذ 
“خافـــة” التنظيـــم المتطرف قبل 
الذاتيـــة  اإلدارة  تطالـــب  عاميـــن، 
الـــدول المعنية باســـتعادة رعاياها 
التنظيـــم  عائـــات  أفـــراد  مـــن 
أو  المخيمـــات،  فـــي  الموجوديـــن 
مواطنيها المحتجزين في سجون 
ومخيمـــات، فيمـــا تمتنـــع بلدانهـــم 

عن القيام بذلك.

الـــذي  الهولنـــدي  الوفـــد  وتســـّلم 
الخـــاص  هولنـــدا  مبعـــوث  ضـــّم، 
الى ســـوريا إميل دو بـــون ومدير 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
القنصليـــة والتأشـــيرات ديرك يان 
نيوفنهـــوس مواطنة هولندية و3 

أطفال.
العاقـــات  وقـــال مســـؤول هيئـــة 
الذاتيـــة  اإلدارة  فـــي  الخارجيـــة 
الكرديـــة عبدالكريـــم عمـــر خـــال 
مؤتمـــر صحافي مشـــترك إنه بناء 
علـــى طلـــب الحكومـــة الهولنديـــة 
جـــرى تســـليم “امـــرأة مـــع طفليها 
)صبيـــان فـــي الثانية والخامســـة(، 
وطفلة أخرى )12 عاًما( لديها حالة 

انسانية بعد موافقة والدتها”.

تسليم أفراد من عائالت “داعش” لهولندا

بغداد - وكاالت

قال مسؤول االتحاد الوطني في مخمور 
رشـــاد كالي، في تصريحاٍت إن “طائرات 
حربيـــة تركية قامت قبـــل دقائق، بقصف 

مخيم مخمور الواقع جنوبي القضاء”.
“القصـــف اســـتهدف  وأضـــاف كالـــي أن 
حدائـــق لألطفـــال داخل المخيـــم، ما أدى 
مصابيـــن”،  و4  ضحايـــا   3 ســـقوط  إلـــى 
موضحـــا أن “المخيم مخصـــص لاجئين 

أتراك يسكنون فيه منذ 1997”.
الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب  أفـــاد  فيمـــا 
الـــذي يخوض تمردا في تركيا منذ عقود، 
أمـــس، عـــن قصـــف طائـــرة مســـيرة بعـــد 
الظهـــر مخيـــم مخمـــور لاجئيـــن األكـــراد 
األتـــراك، الواقـــع فـــي محافظـــة نينـــوى، 
وذلـــك بعدما هدد الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان قبل أيام بـ “تنظيفه”.
ويأتـــي هـــذا القصـــف الذي لم تصـــدر بعد 
حصيلـــة عـــن ضحايـــاه، بعد ســـاعات من 

مقتـــل 5 عناصر مـــن مقاتلي البيشـــمركة 
في إقليم كردســـتان، الحليف ألنقرة، في 

كمين لحزب العمال الكردستاني
وكان االتحاد الوطني الكردستاني أعلن، 
أمـــس، عـــن ســـقوط ضحايـــا إثـــر قصـــف 
تركي اســـتهدف مخيم مخمـــور لاجئين 
الذي يقع على الحدود بين العراق وتركيا

وكانـــت تقاريـــر صحافية، قـــد أفادت بأن 
تركيـــا ســـّرعت مـــن عملياتهـــا العســـكرية 
العـــراق خـــال األشـــهر الخمســـة  داخـــل 
الماضية بشكل غير مسبوق، ورفعت من 
حدة التوتر ألقصاه، عبر تصريح رئيســـها 
مدينـــة  إلـــى  الوصـــول  بنيتـــه  أردوغـــان 

“مخمور”.

المخيم المخصص لالجئين في مخمور

الهجـــوم اســـتهدف حدائـــق لألطفـــال داخـــل مخيـــم
مقتل 3 مدنيين بقصف تركي شمال العراق

غزة - وكاالت

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار 
إن هجوم إسرائيل لم يقتل إال 90 من كوادر الحركة ودمر 

3 % من األنفاق.
وجدد الســـنوار، في كلمـــة متلفزة، تهديده بضرب تل أبيب 
بالصواريـــخ، التـــي قال إنهـــم جربوها في البحـــر وكان البد 

من تجربتها عمليا.
وأضاف “قدمنا تنازالت ومرونة إلنهاء االنقسام الفلسطيني 
لكـــن االنتخابـــات ألغيـــت”، مضيفـــا أن منظمـــة التحرير من 

دون حماس “صالون سياسي”، بحسب تعبيره.
وقـــال “أمامنـــا اســـتحقاق فوري لترتيـــب منظمـــة التحرير 
لتمثـــل الجميـــع.. ومـــا كان مطروحـــا إلنهاء االنقســـام قبل 
الهجـــوم علـــى غـــزة لـــم يعـــد صالحـــا وأي حديـــث اآلن عن 
حكومة واجتماعات هو اســـتهاك وحرق للمرحلة”، مضيفا 
“قبلنـــا بالحـــد األدنـــى مرحليـــا مـــن أجـــل التوافـــق الوطني 

الفلسطيني”.
كمـــا وصـــف منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية دون حمـــاس بـ 
“الصالـــون السياســـي”، فـــرد عليه نائـــب مفـــوص العاقات 
الدولية في حركة فتح عبدهللا عبدهللا، في حديث مع قناة 

“العربية” قائا إن “تصريحات السنوار يجب مراجعتها”.
وكانـــت مصـــادر مطلعـــة قد كشـــفت، الثاثاء عـــن أن مصر 
تعمـــل على هدنة بيـــن الجانب الفلســـطيني واإلســـرائيلي، 

تشمل صفقة تبادل األسرى وبنودا اقتصادية وسياسية.
وقالـــت إن حمـــاس طلبـــت ضـــم مـــروان البرغوثـــي ضمـــن 
القائمـــة المبدئيـــة في صفقة تبادل األســـرى، فيما تحفظت 

إسرائيل على ذلك.

يحيى السنوار

الســنوار: قدمنــا تنــازالت إلنهاء االنقســام الفلســطيني
هجوم إسرائيل قتل 90 من كوادر “حماس”

الهند تحث تويتر على 
االمتثال للوائحها

ــدرت الــهــنــد أمـــس “تــحــذيــرا أخــيــرا”  أصــ
لموقع تويتر بضرورة االمتثال للوائحها 
الرقمية  بالمنصات  الخاصة  الــجــديــدة 
أنها تهدد  العمالق األميركي  والتي يرى 
ويندد  الــســرّيــة.  على  الحفاظ  ضمانات 
الرقمية  الحقوق  مجال  في  الناشطون 
للحكومة  تــتــيــح  كــونــهــا  ــوائــح  ــل ال بــهــذه 
إمكان كشف كاتبي التغريدات المنتقدة 
لــهــا فــي مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 
غير أّن نيودلهي تقول إن من الضروري 

التحقيق في مخاطر األمن القومي.

فـــي الخامس مـــن يونيو 2019 اعتقلـــت األكاديمية 
الفرنســـية - اإليرانيـــة فاريبـــا عادلخاه فـــي طهران. 
وبعـــد عامين ما تزال محرومـــة من حريتها “رهينة” 
النظـــام اإليراني في اختبار القوة الدائر بين طهران 
والغربييـــن. وفي هذه الذكرى، رفعت صورتها أمس 
علـــى واجهـــة مقر بلديـــة باريس في قلـــب العاصمة 
بحضور شـــريكها روالن مارشـــال الـــذي اوقف معها 
وافـــرج عنـــه فـــي مـــارس 2020 فـــي صفقـــة تبادل 
مـــع مهنـــدس إيراني معتقـــل في فرنســـا كان مهددا 

بتسليمه للواليات المتحدة.
وتتســـاءل لجنـــة دعـــم الباحثـــة “بعد عاميـــن مازلنا 
ال نعـــرف لماذا أوقفت: كوســـيلة ضغط على فرنســـا 
وابتـــزاز لإلفـــراج عـــن اإليرانييـــن المعتقليـــن فـــي 

أوروبا؟”.
وأضافـــت اللجنـــة “هل هـــذا األمر في إطـــار تصفية 
الحسابات الداخلية في الجمهورية اإلسامية؟ هل 
هو إلســـكات األصـــوات المعارضة لتكـــون عبرة ضد 

حرية التعبير؟”.
وتعتقـــل إيران أكثـــر من 12 غربيـــا يحمل معظمهم 
الجنســـية اإليرانية، وهم في السجن أو في اإلقامة 

الجبرية. في الجانب الفرنســـي أضيف اسم السائح 
بنجامان بريار لائحة، ما يعقد أكثر مهمة الخارجية 

الفرنسية.
وتوجه لهؤالء “الرهائن” اتهامات ينفونها كالتجسس 
أو المساس بأمن الدولة ويؤكد ناشطون أنهم مجرد 

وسيلة مقايضة للحصول على تنازالت.
وقالت اللجنة “لم تمارس فاريبا عادلخاه أي نشـــاط 
سياســـي. إنها ســـجينة علمية محرومـــة من حريتها 

على أساس أعمالها الجامعية فقط”.
مجـــال  فـــي  المعروفـــة  الباحثـــة  علـــى  وحكـــم 

األنتروبولوجيا االجتماعية والسياســـية بالسجن 5 
ســـنوات “للتآمـــر على األمن القومي”، وســـنة “لنشـــر 

الدعاية الكاذبة ضد النظام”.
والباحثـــة البالغـــة الــــ 62 مـــن العمـــر متخصصة في 
قضايـــا إيران ما بعـــد الثورة اإلســـامية في جامعة 

سيانس بو.

تعذيب نفسي

أمضـــت الباحثـــة أكثـــر مـــن عـــام فـــي الســـجن قبل 
وضعها فـــي اإلقامة الجبرية فـــي أكتوبر 2020 في 
طهـــران، مـــع ســـوار إلكترونـــي يمنعهـــا مـــن االبتعاد 

مسافة تتعدى الـ 300 متر.
وتؤكد بياتريس إيبو العضو في لجنة الدعم “ليست 
حـــرة للقيـــام بأي شـــيء وما تزال تتعـــرض لتعذيب 
نفســـي”. وقالـــت إيبـــو “يلعبـــون بأعصابهـــا طـــوال 
الوقـــت” مشـــيرة إلـــى المحـــاوالت الفاشـــلة لإلفراج 
المشـــروط عنهـــا أو إصـــدار عفـــو. وتقتصـــر صاتها 
بالخـــارج على زيارات عائلية ومحادثات هاتفية مع 

عدد قليل من أقاربها في فرنسا.

عامان على سجن الباحثة فاريبا عادلخاه 

نيودلهي - أف ب

فاريبا عادلخاه

تونس- وكاالت

الدســـتوري  الحـــزب  رئيســـة  أعلنـــت 
الحر عبير موســـي، أمـــس، الدخول في 
اعتصـــام مفتوح حتى تحريـــر البرلمان 

من سيطرة جماعة اإلخوان.
وجـــاء اإلعـــان بعـــد اندالع مناوشـــات 
بين األمـــن التونســـي ومتظاهرين، بعد 
انطاق مسيرة مطالبة بتحرير البرلمان 
من ســـيطرة اإلخـــوان، في حيـــن أطلق 
المتظاهرون شعار “يسقط يسقط حكم 
المرشد”، في إشـــارة إلى مرشد جماعة 
اإلخـــوان. وأفـــاد مراســـل “العربية” بأن 
األمـــن التونســـي منـــع المتظاهريـــن من 
فيمـــا  البرلمـــان،  مبنـــى  إلـــى  الوصـــول 
وصلـــت المســـيرة إلـــى ســـاحة بـــاردو. 

وأضـــاف أن التظاهرة ليســـت مقتصرة 
على أعضاء الدستوري الحر، وأن هناك 

مشاركة شعبية واسعة في المسيرة.
وقالت رئيســـة الحزب عبير موسي “لن 
نرحـــل حتـــى نحـــرر برلمـــان تونس من 
سطوة اإلخوان”، مطالبة برحيل رئيس 
البرلمـــان راشـــد الغنوشـــي، كمـــا طالبت 

برحيل حكومة هشام المشيشي”.
إن  الحـــر  الدســـتوري  الحـــزب  وقـــال 
“إثـــر  تأتـــي  المســـيرة  لتنظيـــم  دعوتـــه 
االنتهـــاكات الخطيرة واالنحرافات غير 
المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة 
تغـــول الغنوشـــي وغالبيتـــه البرلمانيـــة 
والتعسف في اســـتعمال السلطة داخل 

هياكل المجلس”.

تونس: “الحزب الدستوري” يعلن اعتصاما مفتوحا

واغادوغو - وكاالت

أكثر من مئة قتيل بهجوم  في بوركينا فاسو
طرابلس - األناضول

هنـــأ المجلـــس األعلى للدولة فـــي ليبيا، 
السبت، الشعب بمناسبة الذكرى األولى 
لتحريـــر العاصمـــة طرابلس مـــن وجود 
مليشيا الجنرال االنقابي خلفية حفتر.

جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان نشـــره المكتـــب 
اإلعامـــي للمجلـــس عبـــر صفحته على 
“فيسبوك”. وقال البيان “يهنئ المجلس 
الشـــعب الليبي الكريم بمناسبة الذكرى 
األولى لتحرير كامل العاصمة طرابلس 
وصد العدوان الذي اســـتمر عليها طيلة 
14 شـــهرا”. وأضاف “نشـــكر الدول التي 
وقفت معنا بتحالفات وشراكة حقيقية 
بعيـــدا عـــن التبعية ورهـــن مصير الباد 
لألجنبي، كما قام مجرم الحرب خليفة 

حفتر”.
وأكـــد المجلـــس في بيانـــه “وقوفه ضد 
التـــي  السياســـية  المؤامـــرات  جميـــع 
حيكـــت ومازالـــت تحاك إلـــى اآلن ضد 
بادنـــا، وســـيظل علـــى موقفـــه إلـــى أن 
كافـــة”.  ليبيـــا  ربـــوع  االســـتقرار  يعـــم 
صـــاح  الســـابق  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
الدين النمروش بمناســـبة الذكرى “رحم 
شـــهداء الوطن المخلصين، وشفى هللا 
الجرحـــى، وتحية لمن دافـــع عن أرضه 
وعرضـــه ضـــد الهمـــج الحالميـــن بحكم 
النمـــروش  وطالـــب  والعائلـــة”.  الفـــرد 
بإخراج المرتزقة قائا “ رحيل المرتزقة 
والمحافظـــة على االتفاقات الدولية مع 

الدول الحليفة مطلبان سياديان”.

“األعلى للدولة” يهنئ الليبيين بذكرى تحرير طرابلس

ُقتـــل مـــا ال يقـــل عـــن 114 مدنيـــا في 
ســـاعات قليلـــة ليـــل الجمعـــة الســـبت 
خـــال هجوميـــن فـــي شـــمال بوركينا 
فاســـو، خّلـــف أحدهمـــا حوالـــى مئـــة 
قتيل وهو األكثر دموية في هذا البلد 
منـــذ بدء أعمال العنـــف الجهادية عام 
2015.وقـــع الهجومـــان فـــي المنطقـــة 
بيـــن  الحـــدودي”  “المثلـــث  المســـماة 
بوركينـــا فاســـو ومالـــي والنيجـــر التي 
تشهد هجمات دامية مستمرة ينفذها 
مرتبطـــون  مفترضـــون  جهاديـــون 
بتنظيمي القاعدة والدولة اإلســـامية 
ضد مدنيين وعسكريين.وقال مصدر 
أمنـــي إّن الهجوم حـــدث “ليل الجمعة 

الســـبت حيـــن شـــّن مســـّلحون عمليـــة 
داميـــة في صلحـــان، في إقليـــم ياغا” 

في شمال الباد. 
وســـرعان ما أكدت الحكومة في بيان 
الهجـــوم والحصيلة “الموقتـــة”، الفتة 
الـــى أن الضحايا كانـــوا “مدنيين قتلوا 
بـــدون تمييز علـــى أيـــدي اإلرهابيين” 
وأنه تم “حرق عدة منازل وسوق” في 

قرية صلحان. 
وأضاف البيان الحكومي “اثر المأساة 
التـــي تســـببت بها قـــوى الظـــام، تقرر 
إعـــان حـــداد وطني لمدة 72 ســـاعة، 
من منتصـــف ليل 5 يونيو إلى اإلثنين 

7 يونيو الساعة 11:59 مساء”.



ــة  ــمـــخـــرجـ تـــتـــســـلـــم الـــمـــمـــثـــلـــة والـ
سعفة  فوستر  جـــودي  األمــيــركــيــة 
كان  مهرجان  في  الذهبية  الشرف 
الذي  والسبعين  الرابع  السينمائي 
المقبل  يوليو   17 إلــى   6 من  يقام 
فــي الــمــديــنــة الــفــرنــســيــة، عــلــى ما 

أعلن منظموه األربعاء. 
سعفة  أن  ــمــنــظــمــون  ال وأوضــــــح 
الشرف هذه التي سبق أن ُمنَحت 
وجان  فوندا  جاين  للممثَلين  مثالً 
الراحلة  والمخرجة  بلموندو  بــول 
“تحية  بمثابة  هــي  فـــاردا  أنييس 

لـــمـــســـيـــرة فـــنـــيـــة مـــشـــرقـــة، 
ولـــشـــخـــصـــيـــة نــــــــادرة 

والـــتـــزام قـــوي على 
بقضايا  تــواضــعــه 

العصر الكبرى”.
الممثلة  وستكون 

الـــــــــحـــــــــائـــــــــزة 
جـــــــائـــــــزتـــــــي 
أوســـــــــــكـــــــــــار 

ضــــــيــــــفــــــة 
شــرف في 
ــال  ــ ــف ــ ــت احــ

افـــــــتـــــــتـــــــاح 

األميركي  يــرأس  الــذي  المهرجان 
سبايك لي لجنة التحكيم فيه.

ــمــهــرجــان بــيــار  ووصــــف رئــيــس ال
ــودي فـــوســـتـــر بــأنــهــا  ــ ــيــســكــور جــ ل
“صديقة مخلصة للمهرجان”، وقال 
“إنــهــا تــقــدم لــنــا هــديــة رائــعــة من 
بعودة  لالحتفال  الــحــضــور  خــالل 
المهرجان إلى الكروازيت”. واعتبر 
فهي  ــيــوم،  ال لهالتها  مثيل  “ال  أن 
الُمشرق  والــذكــاء  الحداثة  تجسد 

لالستقالل والمطالبة بالحرية”.
وكانت فوستر اعتذرت عام 2001 
لجنة تحكيم  تــرؤس  عــدم  عن 
والخمسين  الرابعة  ــدورة  ال
ــهــا  لـــلـــمـــهـــرجـــان النــشــغــال
تشويق  فيلم  بتصوير 

مع ديفيد فينتشر.
وأدت فوستر أدوارًا 
فـــــــي عـــــــــدد مـــن 
أهـــــــم األفـــــــــالم، 
مـــنـــهـــا “تـــاكـــســـي 
 )1976( درايـــفـــر” 
ــــس  ــنـ ــ ــلـ ــ ــايـ ــ و”سـ
ذي  أوف 
المبس” )1991(.

مهرجان كان يمنح جودي فوستر سعفة الشرف الذهبية

أكــد الفنــان القديــر أحمــد مبارك فــي تصريح لـ ”البــاد” أنه ينبغي علــى الكتاب 
والمؤلفيــن إعطــاء الدرامــا اإلذاعية حقها وتخصيص مســاحة لها في كل عام 
خــال موســم رمضــان أو حتــى خــارج الموســم، ذلــك ألنهــا ال تقــل أهميــة عــن 
الدرامــا التلفزيونيــة في نقل همــوم وقضايا المواطن وبإمكانها نقل فيض من 

الموضوعات التي تخلقها الحياة في واقعنا المعاصر.

ــارك: لــقــد أثــبــتــت الــدرامــا  ــاف مــب وأضــ
ــا  ــدرامـ ــى جـــانـــب الـ ــ ــة أنـــهـــا إل ــ ــي اإلذاعــ
تكون  أن  يمكن  والمسرح  التلفزيونية 
األم التي تمد الميدان الفني باإلبداعات 
والوصول إلى مرتبة النجومية، ورأينا 
كــيــف اســتــطــاع الــمــســلــســل اإلذاعــــي 
في  ســحــنــون”  أم  “يــومــيــات  الشعبي 
أجزائه الخمسة والذي كتبه الصحفي 
ــمــاجــد أن يــحــقــق الــقــفــزات  أســـامـــة ال
األثر  له  وكــان  البصر  لمح  من  بأسرع 
الكبير في نقل هموم وقضايا المواطن 
من خالل الفهم العميق لتقديم الرسالة 
الفنية، فالعمل نقل وعالج األفكار ذات 
دون  المختلفة  االجتماعية  المضامين 
عائق، وأشار مبارك كذلك إلى مسلسل 
الـــوحـــوش” مــن تــألــيــف الفنان  “جـــري 
محمد  وإخــراج  بحر  إبراهيم  الراحل 

الفنانين  مــن  نخبة  وتمثيل  الــجــابــر، 
ملك،  عبدهللا  بوهلول،  يوسف  منهم 
ــارك، فاطمة  إبــراهــيــم بــحــر، أحــمــد مــب
الـــدوســـري، اســتــقــالل أحــمــد، شيماء 
مبارك  بروين،  وليد،  العريفي، عبدهللا 
خميس، أحمد عيسى، خليفة العريفي، 
ــن األعـــمـــال  وآخـــــــــرون، وأعـــتـــبـــره مــ
اإلذاعية المتميزة، وهناك أيضا أعمال 

أخرى ال يتسع المجال لذكرها.
الــتــوســع في  وتــابــع مــبــارك مــن المهم 
ــة وزيـــادة  ــ ــة الـــدرامـــا فــي اإلذاعـ رســال
عددها وتنوع موضوعاتها واالستفادة 
مــــن خــــبــــرات الـــكـــتـــاب والــمــؤلــفــيــن 
والمعدين، معربا عن سعادته بأصداء 
مسلسل “أم سحنون” الذي بثته إذاعة 
الماضي،  رمــضــان  شهر  فــي  البحرين 
ــجــمــهــور وتــفــاعــل بعض  ومــتــابــعــة ال

التي  القضايا  مع عدد من  المسؤولين 
من  الــرغــم  وعــلــى  المسلسل،  طرحها 
ضيق الوقت حيث تم تكليف الكاتب 
قبل  حلقة   22 بكتابة  الماجد  أســامــة 
دخــــول شــهــر رمـــضـــان بــأقــل مـــن 40 
المسلسل  أي   - استطاع  أنه  إال  يوما، 
- أن يكون أداة فاعلة في نشر الوعي 
القضايا  بعض  على  الضوء  وتسليط 

الطموح،  مقاييس  بكل  االجتماعية 
لديه  المسلسل أصبحت  كما أن فريق 
بعد  فــي مجاله  رائـــدة وخــبــرة  تجربة 

إنجاز خمسة أجزاء. 
حديثه  مــبــارك  أحمد  الفنان  واختتم 
الدراما اإلذاعية عالم  بالقول إن عالم 

ساحر بال نهاية.

أحمد مبارك: الدراما اإلذاعية عالم ساحر بال نهاية

قامــت النجمة اللبنانية هيفاء وهبــي أثناء زيارتها لمصر خالل 
األيــام القليلــة الماضيــة للمشــاركة فــي إحياء حفــل بعقد 
جلسات خاصة مع بعض الموسيقيين منهم محمود خيامى 
وتامــر على وعزيز الشــافعى وتامر حســين ومحمــد يحيى، 

الختيار أغان جديدة تضمها أللبومها الجديد.
يذكــر أن الفنانة هيفاء وهبى لم تقم بزيارة مصر منذ عدة أشــهر، 

كما أنها اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل “حرب أهلية”، الذى عرض في شهر 
رمضان الماضي مع الفنانة يسرا، بسبب فيروس كورونا.

كشــفت المطربة األردنية ديانا كرزون عــن أول صورة تظهر 
عالمات الحمل من زوجهــا اإلعالمي معاذ العمرى، مؤكدة 
أنها في انتظار حدث وهو استقبال طفلها األول، داعية الله 
أن يجعله كامــل الخلق والِخلقة وأن يكون قرة عين لهما، 
موجهة رسالة له، قائلة: “سنحميك من بؤس هذا العالم”.

ونشــرت ديانــا صورة لهــا تظهــر حملهــا، عبر حســابها على 
إنســتغرام، صحبتها بتعليق: “أحببُت رجال.. هو صديقي وحبيبي وقطعة من قلبي، 

هو نعمة سأظل أشكر الله عليها”.

تســتأنف الفنانــة وفاء عامر فيلــم “براءة ريا وســكينة”، خالل 
الشــهر الجاري في الديكــور الخاص بالعمــل، ويعتبر الفيلم 
من أفالم األكشن واإلثارة حيث يكشف الفيلم دور المخابرات 
البريطانيــة، في تلفيــق تهم لريا وســكينة حيــث إنهما كانا 

يســتدرجان الجنود األجانب ويقتلوهم ويدفنوهم، على عكس 
المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهم.

تــدور أحداث العمــل بالكامل في عــام 1920 ومن المتوقع أن يقلــب العمل موازين 
التاريخ في العالم حيث يكشف من خالله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة.

براءة ريا وسكينةعالمات الحملإحياء حفل
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قررت إدارة مهرجان شرم 
الشيخ السينمائي الدولي 
االحتفاء بنجم الكوميديا 
الراحل سمير غانم، حيث 
قامت باعتماد بوسترين 

دعائيين للمهرجان، أحدهما 
يعبر عن حال صناعة السينما 

في مصر والعالم التي مرت 
بظروف بالغة الصعوبة بسبب 
كورونا، وبوستر خاص بالنجم 

الكبير الراحل.

tariq_albahhar

“خلك في البيت”... أفالم جديرة بالمشاهدة على نتفلكس

هــذه مجموعــة مــن األعمــال الفنية الجديرة بالمشــاهدة علــى منصة نتفلكــس، والتي 
تتنوع بين الكوميديا واألفام الحربية والمسلسات الجديدة وأنت ”خلك في البيت“:

Safe House

واشنطون  دانــزل  الكبير  النجم  أفالم  من 
اإلثارة  لعشاق  طبعا  بالمشاهدة  الجديرة 
ويــدور حــول عميل مخابرات  واالكــشــن، 
يكلف بحماية سجين مهم للغاية إليصاله 
”المنزل اآلمــن“، فهل ينجح في هذه  إلى 

المهمة يا ترى؟

Looper

من األفالم الكبيرة التي قدمت في 2012 
المستقبل،  في  تحكى  خيالية  قصة  في 
بإستغالل  إجــرامــيــة  عصابة  تقوم  وفيه 
ــل تنفيذ  ــة ســفــر عــبــر الـــزمـــن” مـــن أجـ ــ “آل

فيلم  الخصوم!  وتصفية  اغٓىيال  عمليات 
االكشن للنجم بروس ويلس.

Spy Game

بيت”  “بـــراد  للنجوم  جريمة  أكشن  فيلم 
و”روبرت ريدفورد“ ويحكي قصة اعتقال 
رجل مخابرات أميركي في الصين، حينها 
يقرر أستاذه المتقاعد والذي قام بتدريبه 

أن يساعده بنفسه للخروج من هناك.

All the Money in the World

تبدأ   ،2017 العام  درامــا جريمة من  فيلم 
األحـــــداث عــنــدمــا يــتــم اخــتــطــاف حفيد 

قبل مجهولين  بــول” من  “جــون  البليونير 
الــفــديــة، تسعى والــدتــه  بــدفــع  يــطــالــبــون 
حياة  إلنقاذ  مطالبهم  بتلبية  الجد  إقناع 
هكذا  ببساطة  تسير  ال  األمــور  لكن  ابنها، 

دوما!

Ferry

عن   2021 عــام  من  وجريمة  أكشن  فيلم 
إلى  بــومــان”  “فيري  الرحمة  عديم  عــودة 
ولكن  انتقامية،  مهمة  في  رأســه  مسقط 
االختبارعندما  تحت  لعصابته  والؤه  يقع 
وسلوكه  حياته،  تغير  جميلة  فتاة  يقابل 

في عالم الجريمة.

Paul

والــكــومــيــديــة،  الخفيفة  ــالم  األفــ لــعــشــاق 
السينمات  فــي  عــرض  والـــذي   Paul فيلم 

في2011 هو اختيار جيد ويحكي قصة

فضائي  كائن  بمركبة  يصطدمان  شــابــان 
بينهم  تنشأ  مــا  وســرعــان  الــطــريــق،  على 
صداقة تقودهم إلى رحلة مليئة بالجنون!

 White Boy Rick

من األفالم الكبيرة لفئة الجريمة والدراما 
ومبينة على أحداث حقيقية عن المراهق 
“ريتشارد ويرش اإلبن” الذي عمل ُمخبًرا 
في  األميركية  االستخبارات  لوكالة  ا  سريًّ

حقبة الثمانينات.

Fury (2014(

الــحــروب، هــذا اختار ممتاز  أفــالم  عشاق 
من العام 2014 عن قائد دبابة يقود مهمة 
البطولّية  والــمــواقــف  بالتضحيات  مليئة 
العالمّية  الــحــرب  خـــالل  طــاقــمــه،  بــرفــقــة 
فيلم  وهــو  كبير،  تمثيل  بطاقم  الثانية 

حربي ممتع مليء باألكشن.

 All the Money in the
World  White Boy Rick spy-game Furylooper-poster Safe-House-poster Paul Ferry

اإلثارة  البنوي في بطولة مسلسل  السعودية فاطمة  الممثلة  تشارك 
مــريــم أحمدي  إنــتــاج شــاهــد وإخـــراج  مــن  دقــيــقــة”،   60“ والتشويق 

وتأليف محمد هشام عبية، ومن المقرر عرضه قريبًا. 
التي تعيش حياة مستقرة  المسلسل حول ياسمين  أحــداث  وتــدور 
هادئة مع زوجها الطبيب النفسي الشهير، قبل أن يقع حادث غامض 
البنوي في بطولته  يقلب حياتهما رأسًا على عقب. وتشارك فاطمة 

مع ياسمين رئيس، شيرين رضا، سوسن بدر وثراء جبيل.
مجلة  اختارتها  سعودية،  وكاتبة  ومخرجة  ممثلة  البنوي  فاطمة 
2018 عن مؤسستها  تايم األميركية ضمن قادة الجيل الجديد في 
“مشروع القصة األخرى”، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم 
“2016” الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي  بركة يقابل بركة 

وكان ممثالً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. 
من أحدث أعمالها في 2020 المسلسل المصري ما وراء الطبيعة على 
نتفليكس، والسعودي “الشك “2020 على منصة شاهد الذي شاركت 

أيضًا في تأليفه وإخراجه.
وفي بداية 2020 اختار مهرجان البحر األحمر مشروع فيلمها الطويل 
بسمة لبرنامج مشترك لتطوير األفالم مع تورينو فيلم الب، كما دعم 
مخرجات   5 أفــالم  ضمن  النور  نرى  حتى  القصير  فيلمها  المهرجان 
القصيرة في فيلم روائي  سعوديات إلنتاج وجمع مشاريع أفالمهن 

طويل يركز على حياة المرأة السعودية.
كما اختيرت البنوي مؤخرًا لتكون عضوة لجنة تحكيم في مسابقة 
األفالم الطويلة بـمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته 

الحادية عشرة 2021

البنوي تشارك في بطولة مسلسل اإلثارة والتشويق 60 دقيقة

مع الفنان الراحل علي الغرير والكاتب الماجد قبل التسجيل

محرر مسافات

محرر مسافات
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الكويت - مباشر

مجلــس  دول  فــي  المدرجــة  الشــركات  أربــاح  شــهدت 
التعــاون الخليجــي انتعاًشــا بوتيــرة أســرع مــن المتوقع 
خــال الربــع األول 2021 علــى خلفيــة النمــو الجيــد الذي 

شهدته كافة القطاعات تقريًبا.

ــريــــر شـــركـــة  ــقــ ــ وحــــســــب ت
كامكو لألبحاث، بلغ صافي 
الخليجية  الــشــركــات  ربـــح 
الربع  فــي  دوالر  مليار   40
ــجــاري،  ال ــعــام  ال مــن  األول 
أو   %  49.2 نسبتها  بزيادة 
ما يعادل 13.2 مليار دوالر 
مقابل 26.8 مليار دوالر في 

نفس الربع 2020.
مــن  قـــطـــاًعـــا   21 ــمــــن  وضــ
سجل  الــبــورصــة،  قطاعات 
17 قطاًعا نمًوا في األرباح 
على أساس سنوي باإلضافة 
ــع ســـنـــوي في  ــ ــى نــمــو رب ــ إل
الثالثة أشهر  األرباح خالل 
ــى مــن الــعــام الــجــاري،  األولـ
قطاعات   5 أكــبــر  وشــهــدت 
المنطقة نموا  على مستوى 

42 %؛  بلغ  بأرباحها  سنويا 
الــمــواد  قــطــاع  ــاح  ــ أرب لنمو 

األساسية. 
وجــــــــاء االنــــتــــعــــاش عــلــى 
النشاط  اســتــئــنــاف  خلفية 
المنطقة  فــي  االقــتــصــادي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــدابــيــر 
ــي أعــيــد  ــتـ ــة الـ ــ ــرازي ــ ــت االحــ
ــا نــتــيــجــة لـــتـــزايـــد  ــهـ فـــرضـ
بفيروس  ــة  اإلصــاب ــاالت  حـ
ما  العام  بداية  في  كورونا 

أدى إلى اإلغالق الجزئي.
ــى أن  ــ وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـ
احتلتا  وأبوظبي  البحرين 
والثالث  الثاني  المركزين 
بــعــد الــكــويــت، بــمــعــدل نمو 
بلغ 102 % و82.2 % على 

التوالي.

40 مليار دوالر أرباح الشركات الخليجية المدرجة

ارتفعت 8.7 % في عام واحد وفقا ألحدث إحصاءات “المركزي”

مشــاركة 1300 ممثل لـ 450 شــركة فــي 62 دولة بالمؤتمر

قيمة القروض الشخصية حتى أبريل

“جيبكا” لسالسل اإلمداد يدعو القطاع لتعزيز التعاون

ــروض الــشــخــصــيــة في  ــقــ ــ ــاوزت ال ــجــ ــ ت
مملكة  فــي  العاملة  التجزئة  مــصــارف 
الماضي  أبــريــل  شهر  بنهاية  البحرين 
4.79 مليار دينار، مسجلة ارتفاًعا على 
مليون   384.3 بــمــقــدار  ســنــوي  ــاس  أسـ
دينار، أي ما نسبته 8.7 %، مقابل 4.41 

مليار دينار تقريًبا في أبريل 2020.
الشخصية  القروض  سجلت  حين،  في 
بمقدار  الماضي  أبريل  تراجًعا في شهر 
دينار  مليار   4.8 بنحو  قياًسا   %  0.18

في مارس الماضي.
إحصائية  نــشــرة  ــدث  أحــ مــن  واتــضــح 
البحرين  مــصــرف  عــن  صـــادرة  شهرية 
الــــقــــروض  إجــــمــــالــــي  أن  ــزي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
والتسهيالت االئتمانية القائمة المقدمة 
من قبل مصارف قطاع التجزئة تجاوز 
10.552 مليار دينار في أبريل الماضي، 
بزيادة 359.2 مليون دينار، أي ما نسبته 
3.5 % قياًسا بنحو 10.19 مليار دينار 

في أبريل 2020، إال أن إجمالي القروض 
أبريل  شهر  في  االئتمانية  والتسهيالت 
3.9 % مقابل  بنسبة  الماضي تراجعت 
10.556 مليار دينار في مارس الماضي.
والتسهيالت  القروض  إجمالي  ويشمل 
مليار   5.32 من:  كال  القائمة  االئتمانية 
دينار تقريًبا قيمة القروض والتسهيالت 
الــقــائــمــة الــمــقــدمــة لــمــؤســســات قــطــاع 
قيمة  دينار  مليار   4.79 ونحو  األعمال، 
المقدمة  القائمة  والتسهيالت  القروض 
لقطاع األشخاص، و444.9 مليون دينار 

لقطاع الحكومة.
ــلـــت الـــــقـــــروض الـــشـــخـــصـــيـــة مــا  ــكـ وشـ
القروض  إجمالي  مــن   %  45.4 نسبته 
والتسهيالت االئتمانية القائمة المقدمة 

من قبل مصارف قطاع التجزئة.
وتــوزعــت قــروض األشــخــاص كالتالي: 
العقار،  بضمان  دينار  مليار   2.25 نحو 
بــضــمــان  ــا  تــقــريــًب ديـــنـــار  مــلــيــار  و1.78 
بضمان  ديــنــار  مــلــيــون  و113  الـــراتـــب، 

المركبات، و145.2 مليون دينار بضمان 
ببطاقات  دينار  مليون  و89.6  الودائع، 
االئتمان، و413.4 مليون دينار أدرجت 

تحت بند أخرى.
قطاع  مــؤســســات  ــروض  قـ كــمــا شكلت 
األعمال ما نسبته 54.6 % من إجمالي 
القروض والتسهيالت االئتمانية القائمة 
ــارف قــطــاع  الـــمـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل مــــصــ

التجزئة.
ــروض مــؤســســات قــطــاع  ــ وتـــوزعـــت قـ
مليار   1.946 نحو  كــالــتــالــي:  األعــمــال، 
دينار لإلنشاء والتعمير، يليه نحو 1.19 
926.3 مليون  مليار دينار للصناعة، ثم 
دينار  مليون   211.8 ثم  للتجارة،  دينار 
المالي  فــالــقــطــاع  واالتـــصـــاالت،  للنقل 
مليون   207.7 بنحو  الــمــصــارف(  )غــيــر 
للمطاعم  دينار  مليون  و196.3  ديــنــار، 
لقطاع  دينار  مليون  و121.2  والفنادق، 
مليون  و11.8  ــمــحــاجــر،  وال الــمــنــاجــم 
واأللبان،  األسماك  وصيد  للزراعة  دينار 

وأدرجت 914.5 مليون دينار تحت بند 
قطاعات أخرى.

وكـــانـــت جــمــعــيــة مـــصـــارف الــبــحــريــن 
البنوك  أن  أخيرا  ذكــرت  قد  البحرينية 
لـ  األقــســاط  بتأجيل  قــامــت  البحرينية 
الجائحة،  تفشي  منذ  متتالية  مــرات   4
األولى كانت لجميع األفراد والمؤسسات 
ومن دون فوائد أو أرباح وذلك لمدة 6 
 ،2020 سبتمبر  حتى  مــارس  من  أشهر 
احتساب  مع  األقساط  تأجيل  والثانية 
الــفــوائــد لــمــدة 4 أشــهــر فــي الــفــتــرة من 
فترة  ثم   ،2020 ديسمبر  حتى  سبتمبر 
ثالثة مشابهة يناير وحتى يونيو 2021، 
العام  نهاية  وحتى  يونيو  مــن  وأخــيــًرا 
الجاري، إذ إن إجمالي أقساط القروض 
الــمــؤجــلــة مــنــذ تفشي جــائــحــة كــورونــا 
بلغ  التمويل  ومؤسسات  البنوك  لزبائن 
حتى اآلن ما مجموعه 5.1 مليار دينار 
بحسب تقرير حديث صدر عن مصرف 

البحرين المركزي.

أكــد المشــاركون فــي مؤتمــر االتحــاد الخليجــي للبتروكيماويــات والكيماويــات 
“جيبــكا” الثاني عشــر لساســل اإلمــداد الذي عقد افتراضًيا يومــي 26 و27 مايو، 
األهميــة القصــوى للتعاون لبناء ساســل إمداد أكثر مرونة وســرعة وكفاءة في 

ظل التأثيرات التي فرضتها جائحة “كوفيد 19” منذ 15 شهًرا تقريًبا. 

التنفيذيين  الــمــســؤولــيــن  كــبــار  وحـــث 
ــاء ســلــســلــة الــقــيــمــة  ــحــ ــ ــن جــمــيــع أن مــ
ومقدمي  والكيماوية  البتروكيماوية 
قادة  والشحن،  اللوجستية  الخدمات 
الــدروس  من  االستفادة  على  الصناعة 
المستقاة من الوباء للمستقبل، باإلضافة 

المنظمين  مـــع  الــوثــيــق  ــتــعــاون  ال ــى  إلـ
االستراتيجيين  والــشــركــاء  وعمالئهم 
لدفع سالسل اإلمداد نحو رؤية أفضل 
وبناء  الرقمنة  واالستثمار في عمليات 
على  والتركيز  العاملة  الــقــوى  قـــدرات 

استدامة سالسل اإلمداد. 
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  وشــجــع   
صــنــاعــة الــكــيــمــاويــات الــبــتــرولــيــة حمد 

الكيماويات  شــركــات  قـــادة  الــتــركــيــت، 
عبر سالسل  الــتــعــاون  مــن  مــزيــد  على 
والحفاظ  المنافسين  مع  اإلمــداد حتى 
العمالء  مــن  بالقرب  مخزوناتهم  على 
لتحسين موثوقيتهم وخدمة أسواقهم 

النهائية بشكل أفضل. 
يذكر أن الحدث الذي انعقد تحت شعار 
“نحو سلسلة إمداد أكثر كفاءة ومرونة 
 1300 الـــ  يفوق  ما  استقطب  وســرعــة” 
450 شركة في  أكثر من  مشارك مثلوا 

أكثر من 62 دولة.

دبي - جيبكا

باريس - أف ب

“السبع” تفرض ضريبة 
عالمية على الشركات

برونو  الفرنسي  الــمــال  وزيـــر  اعتبر 
لومير أمس أن االتفاق الذي توصلت 
إليه مجموعة السبع القاضي بفرض 
ضريبة عالمية على أرباح الشركات 
المعركة  فــي  تاريخية  “خــطــوة  هــو 
وتحسينه”.  الضريبي  التهرب  ضــد 
وعن نسبة “15 % على األقل” التي 
المجموعة،  مــال  وزراء  عليها  اتفق 
ــا نــقــطــة انــطــاق  ــهـ ــد الـــوزيـــر “أنـ أكــ
وسنسعى في األشهر المقبلة لضمان 
رفع معدل الضريبة هذا إلى أعلى”. 

حمد التركيت

المنامة - بورصة البحرين

دعمها  عــن  البحرين  بــورصــة  أعلنت 
للحملة الوطنية التي أطلقتها جمعية 
بمختلف  للتوعية  البحرين  مــصــارف 
التي  اإللكتروني  االحــتــيــال  عمليات 
وسيتم  المالية.  الخدمات  تستهدف 
ــلـــة اســــتــــخــــدام وســـم  ــمـ خــــــالل الـــحـ
التواصل  منصات  عبر  )#حــط_بــالــك( 
ــي، تـــســـتـــهـــدف الــحــمــلــة  ــاعــ ــمــ ــ ــت االجــ
مستخدمي  وفـــئـــات  شـــرائـــح  جــمــيــع 
البحرين  مملكة  المالية في  الخدمات 
لــمــســاعــدتــهــم فـــي مــكــافــحــة أنــشــطــة 

االحتيال واحتواء انتشارها. 
من جانبها، صرحت الرئيس التنفيذي 
نرجس  البحرين  ببورصة  للعمليات 

واحــدة  المالية  التوعية  “تعد  جمال 
الرئيسة  االستراتيجية  المحاور  من 
لبورصة البحرين وجزًءا من التوعية 
على  البورصة  بها  تقوم  التي  المالية 
الحملة  في  المشاركة  إن  العام.  مــدار 
المالي  باالحتيال  للتوعية  الوطنية 
تأتي استكمااًل لجهودنا في نشر الوعي 
في  األهمية  ذات  الموضوعات  بشأن 
قــطــاع الـــمـــال عــمــومــا وقـــطـــاع رأس 
المال خصوصا، إذ تهدف الحملة إلى 
في  تساهم  كما  السوق  متانة  ضمان 
حماية  وضمان  السوق  نزاهة  حماية 
فـــي تطوير  والــمــســاهــمــة  الــمــســتــثــمــر 

الشفافية في سوق رأس المال”. 
وأضافت جمال “أننا نهدف إلى تزويد 
والمحتملين  الحاليين  المستثمرين 

ــقــة التــخــاذ  ــث بــالــمــعــرفــة الــكــافــيــة وال
إذ  السليمة،  االســتــثــمــاريــة  الـــقـــرارات 
تشهد حوادث االحتيال زيادة مّطردة 
تشمل  مــتــنــوعــة  شــريــحــة  مستهدفة 
مستويات  ذات  عــمــريــة  مــجــمــوعــات 
دخل مختلفة وهو ما كان جلًيا بشكل 
أكبر خالل فترة جائحة كورونا )كوفيد 
19(، ما يجعل أفضل طريقة لمكافحة 
االحــتــيــال الــمــالــي تــكــمــن فــي تــزويــد 
المستثمرين بالمعرفة المالية الكافية، 
االستثمارية  الــفــرص  جميع  ودراســـة 
أو  العام  باالكتتاب  المتعلقة  المتاحة 
من  والــتــأكــد  المالية  األوراق  ــداول  تـ
مرخصة  فيها  المشاركة  األطــراف  أن 
المركزي  البحرين  مــصــرف  قبل  مــن 
والمعتمدة من قبل بورصة البحرين”. 

لجمعية  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ورحـــب 
مصارف البحرين وحيد القاسم، بدعم 
مؤكًدا  الحملة،  لهذه  البحرين  بورصة 
أهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به 
الــبــورصــة فــي هــذا اإلطـــار مــن خالل 
في  المساهمين  لدى  للحملة  الترويج 
43 شركة مدرجة في بورصة البحرين 
ضمن  مــالــيــة  مــؤســســة   17 بينها  مــن 
قطاعي البنوك التجارية واالستثمار. 

وأكد القاسم حرص جمعية المصارف 
أجل  مــن  الجهود  جميع  تضافر  على 
التعامالت  ومــوثــوقــيــة  تــطــور  تــأكــيــد 
البحرين، خصوصا  المالية في مملكة 
المصرفي  للقطاع  الرقمي  التحول  أن 
على  اإلنترنت  عبر  الحلول  وتطبيق 
ــادة تعقيد  ــ زي إلـــى  أدى  ــع  نــطــاق واسـ
ــوعــيــة وحــجــم االحـــتـــيـــال الــمــالــي  ون
والجرائم السيبرانية في جميع أنحاء 

العالم. 

للتوعية  الوطنية  الحملة  وأطــلــقــت 

باالحتيال المالي بالشراكة مع مصرف 

العامة  واإلدارة  الــمــركــزي،  البحرين 

االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة 

وهيئة  الداخلية،  بوزارة  واإللكتروني 

الصناعة  ووزارة  االتــصــاالت،  تنظيم 

والتجارة والسياحة وأعضاء الجمعية 

من المؤسسات المالية والمصرفية.

نرجس جمالوحيد القاسم

الترويج للعملية لدى المساهمين في 43 شركة مدرجة

بورصة البحرين تدعم حملة “المصارف” للتوعية باالحتيال اإللكتروني
زيادة تعقيد 

ونوعية االحتيال 
المالي والجرائم 

السيبرانية

نمير قيردار مؤسس “إنفستكورب” ورائد “االستثمارات البديلة” بالبحرين
الشخصيات  قيردار من  نمير  األعمال  يعتبر رجل 
ترك  إذ  البحريني،  المصرفي  القطاع  في  الــبــارزة 
في  دنيانا  عــن  يــرحــل  أن  قبل  القطاع  على  أثـــرا 
أسس  فقد  عاما.   83 ناهز  عمر  عن   2019 يونيو 
في  بارزة  تعد عالمة  التي  “إنفستكورب”،  قيردار 
قطاع  في  خصوصا  البحريني  المصرفي  القطاع 
االستثمارات البلديلة والملكية الخاصة، لقرابة 35 
بالعام  التنفيذي  أن استقال من منصبه  إلى  عامًا، 
العمل كرئيس لمجلس اإلدارة  2015 واستمر في 

حتى تقاعد كليًا العام 2017 وانتقل إلى لندن.
القطاع  أعمال  إنشاء  الــرواد في  أحد  كان قيردار 
والتي  الــدولــيــة،  الخاصة  الملكية  فــي  المصرفي 
كانت بمثابة جسر لرأس المال في الشرق األوسط. 
تركمانية  لعائلة  العراق،  كركوك،  في  قيردار  ُولــد 
العثمانية  الــدولــة  أواخــر  في  السياسة  في  بــارزة 
انقالب  بعد  العالميتين.  الحربين  بين  ما  والعراق 
عسكري أطاح بالنظام الملكي 1958، ذهب قيردار 
إلى الواليات المتحدة للدراسة، حيث حصل على 
بنوك  أحد  البكالوريوس وعلى وظيفة في  درجة 

عائلته  خطى  باقتفاء  يحلم  كــان  لكنه  ــا،  أريــزون
بالعمل في الخدمة الحكومية وعاد بالتالي للعراق 

بالعام 1960.
الذين أسسوا شركة دولية  أوائل  كان قيردار من 
لالستثمار في الشركات الخاصة، لربط رأس المال 
في الشرق األوسط مع فرص االستثمار في العالم 
الغربي في زمن الطفرة النفطية التي وّلدت ثروة 
يجعل  أن  اختار  وقد  المنطقة.  في  مسبوقة  غير 
شخصية  روابـــط  يملك  وكــان  إقــامــتــه،  مقر  لندن 
واألعــمــال  السياسة  قـــادة  مــن  الــعــديــد  مــع  وثيقة 
المصرفي  العمل  في  قــيــردار  انخرط  العالم.  في 
الدولي في نيويورك، حيث انضم إلى بنك تشيس 
تأسيس  فكرة  بــذور  تنمو  بــدأت  وهناك  مانهاتن. 
األولــى  النفط  أســعــار  صدمة  فبعد  إنفستكورب. 
مانهاتن  تشيس  ُينشئ  بأن  أوصــى   ،1973 بابعام 
الفكرة  فأيد  األوســط،  الشرق  في  استثمارًيا  بنًكا 
وانتقل  روكــفــلــر،  ديفيد  مانهاتن  تشيس  رئــيــس 

قيردار على األثر إلى المنطقة.
مستثمري  يربط  جسر  بمنزلة  إنفستكورب  كانت 

الخليج العربي باألصول الدولية الجذابة، وشملت 
الصفقات البارزة التي قام بها ساكس فيفث أفينيو 

وتيفاني وغوتشي.
الفخرية في  الدكتوراه  درجة  على  قيردار  حصل 
اآلداب والعلوم اإلنسانية من جامعة فوردهام في 
نيويورك، وجامعة جورجتاون في واشنطن، وفي 
كاليفورنيا،   - الهادئ  المحيط  الحقوق من جامعة 
الجامعة   - ريتشموند  جامعة  من  االقتصاد  وفي 

األميركية الدولية في لندن.
ــردار زمـــيـــالً فـــخـــرًيـــا فـــي كــلــيــة ســانــت  ــيــ كــــان قــ
وعضو  الــبــريــطــانــيــة،  أكــســفــورد  بجامعة  أنــتــونــي 
في  المتحدة  لــألمــم  التابعة  االســتــثــمــارات  لجنة 
بروكينغز  لمعهد  األمناء  نيويورك، وعضو مجلس 
زمالة  فــي  األمــنــاء  مجلس  وعضو  واشنطن،  فــي 
وعضو  بنسلفانيا،  بوالية  فيالدلفيا  في  أيزنهاور 
الــدولــيــة  الـــشـــؤون  لكلية  االســتــشــاري  الــمــجــلــس 
وعضوا  بنيويورك،  كولومبيا  جامعة  في  والعامة 
المنتدى  فــي  ــي  ــدول ال األعــمــال  لمجلس  مــؤســســا 
كبار  فريق  وعضو  بجنيف،  العالمي  االقــتــصــادي 

المستشارين في تشاتام هاوس بالمملكة المتحدة، 
ــمــركــز بــلــفــر لــلــعــلــوم  وعـــضـــو الــمــجــلــس الـــدولـــي ل
كينيدي  جــون ف.  كلية  فــي  الــدولــيــة  والــشــؤون 
وعضو  هــارفــارد،  جامعة  فــي  الحكومية  ــإلدارة  لـ
الكويت،  في  والدولية  العربية  العالقات  مجلس 

وعضو مجلس األمناء في صلتك، الدوحة.

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

4.79
مليــار دينــار



العالمة  “جمامي”  بـــ  التسويق  فريق  أعلن 
ــتــجــاريــة الــبــحــريــنــيــة الـــرائـــدة فـــي عــالــم  ال
لــلــدعــوة الــتــي وّجهها  الــعــصــائــر؛ اســتــجــابــًة 
للرياضة  العامة  الهيئة  إدارة  رئيس مجلس 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلطالق 
تــهــدف إلى  الــتــي  حملة “#أحــمــرنــا_قــدهــا”، 
القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  دعــم 
عن إطالق فلتر #أحمرنا_قدها، في خطوة 
مــتــزامــنــة مــع انــطــالق فــعــالــيــات مــبــاريــات 
المنتخب الوطني البحريني التي تستضيفها 
المملكة في الفترة من 3 - 15 يونيو المقبل.
ودعا الفريق محبي سناب شات الستخدام 
األول  الوطني  المنتخب  دعم  بهدف  الفلتر 
ــتــفــاف حــولــه وتشجيعه  ــقــدم واالل ال لــكــرة 
مباريات  مــن  تبقى  فيما  مشاركته  خــالل 
الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
 2022 العالم  لكأس  الــمــزدوجــة  التصفيات 

وكأس أمم آسيا 2023.

استجابة لدعوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
“جمامي” يطلق “فلتر أحمرنا قدها” عبر “سناب شات”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

مـــن  مجموعـــة  هـــواوي  أطلقـــت 
ممـــا  الجديـــدة  الفائقـــة  األجهـــزة 
يمنح المستهلكين إمكان الوصول 
إلـــى تجربـــة سلســـة وذكيـــة عبـــر 
أجهـــزة متعـــددة في جميـــع أنواع 
المختلفـــة. وعلى  الســـيناريوهات 
الرغـــم مـــن وجـــود عـــدد أكبـــر من 
األجهـــزة الذكيـــة فـــي حياتنا أكثر 
من أي وقت مضى، إال أن التجربة 
التـــي تقدمهـــا غالًبا مـــا تكون غير 
ذكيـــة. وتميـــل األنظمـــة المنعزلـــة 
البينـــي  االتصـــال  تعقيـــد  إلـــى 
والعمليات، ما أدى في النهاية إلى 

تجربة مستخدم مجزأة.
وتـــم تصميم تجربة الجهاز الفائق 
لمعالجـــة هـــذه المشـــكلة، إذ يوفر 
مختلفـــة  ألنـــواع  مشـــتركة  لغـــة 
مـــن األجهـــزة لالتصـــال والتعاون، 

تجربـــة  للمســـتخدمين  يوفـــر  مـــا 
مالئمة أكثر وسلسة وآمنة، حيث 
يســـتخدم التكنولوجيـــا الموزعـــة 
المتنوعـــة  االحتياجـــات  لتلبيـــة 
لجميـــع أنـــواع األجهـــزة المختلفة 
بنظـــام واحـــد يتيـــح النشـــر المرن 
حســـب الحاجـــة. كمـــا أنـــه يجمـــع 
ســـابًقا  المســـتقلة  األجهـــزة  بيـــن 
في جهاز فائق متماســـك وشـــامل 
يدمـــج جميـــع األجهـــزة والمـــوارد 
لالســـتفادة بحريـــة مـــن إمكانـــات 
األجهـــزة المكونـــة لـــه بنـــاًء علـــى 
فـــي  المســـتخدمين  احتياجـــات 

الوقت الفعلي.
وســـيتم اإلعالن قريًبا عن أســـعار 
هـــذه المنتجـــات ومـــدى توافرهـــا 
في البحرين وعبر منطقة الشـــرق 

األوسط وإفريقيا.

“هواوي” تطلق مجموعة من األجهزة الفائقة الجديدة

حملـــة  الســـالم  مصـــرف  أطلـــق 
ترويجية لحساب “السالم للتخطيط 
الزبائـــن  يمنـــح  الـــذي  المســـتقبلي”، 
فرصـــة تأمين مســـتقبلهم ومســـتقبل 
تبـــدأ  شـــهرية  بمســـاهمات  عوائلهـــم 
مـــن 30 دينـــارا وحتـــى 150 دينـــارا، 
علـــى  تنافســـية  ربـــح  وبمعـــدالت 
وقصيـــرة  المتوســـطة  االدخـــارات 
األجـــل، باإلضافة إلى مميزات حماية 
تكافليـــة لتعليـــم األبنـــاء أو التأميـــن 
والتأميـــن  الحيـــاة  علـــى  التكافلـــي 
الصحي ضد فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
ويأتـــي هذا المنتـــج لُيســـاعد الزبائن 
األهـــداف  لتحقيـــق  االّدخـــار  علـــى 
دراســـي  مســـتقبل  كتأميـــن  الماليـــة 
مبلـــغ  وتأميـــن  ألبنائهـــم،  أفضـــل 

للتمويـــالت  مقـــدم  ودفـــع  تقاعـــدي، 
العقاريـــة وغيرها، إذ تتوافر 3 باقات 
بحد ثابت للمســـاهمات الشهرية يبلغ 
دينـــاًرا بحرينًيـــا.   150 أو   80 أو   30
وهـــو يمتد علـــى فترتيـــن محددتين 
3 أو 5 ســـنوات. وعنـــد فتح حســـاب 

“السالم للتخطيط المستقبلي” خالل 
الفتـــرة ما بيـــن 1 يونيـــو و30 يونيو، 
للفـــوز  بفرصـــة  الزبائـــن  ســـيحظى 
بمضاعفة مساهماتهم الشهرية حتى 

9 أشهر.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات 
المصرفية لألفراد في مصرف السالم 
لتشـــجيع  “نســـعى  بوحجـــي  محمـــد 
زبائننا على االدخار بهدف االســـتثمار 
لمســـتقبل مشـــرق. وعليـــه، يســـعدنا 
للتخطيـــط  الســـالم  حســـاب  تقديـــم 
المستقبلي الذي تم تصميمه خصيًصا 
ومســـاعدتهم  احتياجاتهـــم  لٌيلبـــي 
البـــدء بادخـــار مبالـــغ صغيـــرة  علـــى 
مغريـــة  ربـــح  بمعـــدالت  ومكافأتهـــم 
وتغطيـــة تكافلية وجوائـــز نقدية، ما 

سُيساهم في تحقيق أهدافهم”.

حساب يمنح الزبائن فرصة لتأمين مستقبلهم وعوائلهم
إطالق “السالم للتخطيط المستقبلي”

للبنـــات،  الملكيـــة  الجامعـــة  نظمـــت 
الجامعـــة الرائـــدة فـــي تمكيـــن المـــرأة 
تقنيـــة  عبـــر  نـــدوة  البحريـــن،  بمملكـــة 
اإلتصـــال المرئـــي بعنـــوان “دور الفنون 
كورونـــا  جائحـــة  تأثيـــر  والتصميـــم: 
اســـتضافة  عبـــر  المســـتقبل”  وآفـــاق 
مؤسســـة كانيركا ســـوبروال، المؤسسة 
آلرت ســـيليكت البحرين. وقد شـــهدت 
الفعاليـــة حضـــور العديد مـــن الطالبات 
والخريجـــات وعـــدد مـــن الخبـــراء في 

قطاع العمل.
وتأتـــي هذه الندوة ضمـــن أهداف كلية 
الفنون والتصميم التي تسعى إلى ربط 
التعليـــم بواقـــع العمـــل عبـــر اســـتضافة 
الخبراء والمهنيين في مجاالت الفنون 
والتصميم. وقد قدمت سوبروال بعض 
الرؤى المتعلقة بقبول “الوضع الطبيعي 

الجديـــد” واكتشـــاف مواطـــن اإلبـــداع 
واالبتـــكار أثنـــاء وبعـــد جائحـــة كورونا 
ســـلطت  كمـــا  العالـــم.  اجتاحـــت  التـــي 
الضـــوء علـــى الجوانـــب المهمـــة التـــي 
يتعيـــن على كل مصمم وفنـــان التركيز 
عليهـــا للوصـــول إلـــى مســـتقبله الفنـــي 

الواعد. 
رعايـــة  تحـــت  النـــدوة  هـــذه  وجـــاءت 

األكاديميـــة  للشـــؤون  الرئيســـة  نائبـــة 
بالجامعـــة الملكية للبنات، منى ســـوري، 
بتنظيم أعضاء كلية الفنون والتصميم 
منهـــم العميدة باإلنابـــة مدينة حمياني، 
ورئيســـة قســـم التصميم شـــويتا كينرا 
باإلضافـــة إلى نيدي جويال ومســـاعدة 
التدريس نورة البنفالح إلى جانب آرت 

سيليكت بحرين.

الكتشــاف مواطن اإلبداع واالبتكار أثنــاء وبعد الجائحة
“الملكية للبنات” تستعرض “دور الفنون والتصميم”

تمكيــن الموظفيــن مــن الحصــول علــى فــرص متســاوية

“زين” تنشئ وظيفة “االستدامة والشمولية” الجديدة

أعلنت زين البحرين، عن إنشاء وظيفة جديدة تحت مسمى “االستدامة والشمولية”، ما يعزز من جهودها لتعزيز ثقافة الشمولية 
وتمكين موظفيها من الحصول على فرص متساوية في مكان العمل. وفي كل عام، تحتفل زين البحرين باليوم العالمي للمرأة لدعم 
الدعوة إلى العدالة والمساواة وإدماج التنوع االجتماعي. وأضافت الشركة في هذا العام وظيفة االستدامة والشمولية احتفاًء 
بهذه المناسبة، التي تؤكد أن زين البحرين شركة تستثمر في نموها المستدام، باإلضافة إلى تأكيد التزامها المستمر تجاه النهوض 
بالمرأة وتمكين الشباب واألشخاص ذوي الهمم. كما أعلنت الشركة عن تعيين فاطمة حيدر، التي تعمل لدى الشركة منذ أكثر من 
11 عاًما سفيرة لدائرة التنوع واالستدامة للمجموعة منذ تأسيسها في العام 2017، ومديرة لوظيفة االستدامة والشمولية. ومع 

خبراتها الواسعة في مجال التنوع واالستدامة، ستركز حيدر على بناء فرق متنوعة تضم جميع الموظفين.

ومع إضافة الوظيفة الجديدة، 
الــبــحــريــن تبني  تـــواصـــل زيـــن 
ثــقــافــة الــمــســاواة بــيــن الــرجــال 
والــنــســاء فــي مــكــان العمل من 
لتمكين  مـــبـــادرات  خــلــق  شــأنــه 
ــح الـــمـــجـــتـــمـــع  ــ ــ ــرائ ــ جـــمـــيـــع شــ
ومـــســـاعـــدتـــهـــم إلــــــى الـــنـــمـــاء 

والتطور.
جهود  فــي  الــتــوســع  ويتماشى 
االســتــدامــة الــتــي تــبــذلــهــا زيــن 
الــبــحــريــن كــذلــك مـــع الــتــزامــهــا 
أهداف  تحقيق  في  بالمساعدة 
ــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة لــألمــم  ال
الســيــمــا   ،)SDGs( الــمــتــحــدة 
الــهــدف الــخــامــس مــن أهـــداف 
)المساواة  المستدامة  التنمية 
ــزت  ــجــنــســيــن(. كــمــا ركـ ــيــن ال ب
الـــشـــركـــة أيـــًضـــا عــلــى الــهــدف 
التنمية  أهــــداف  مــن   11 ــم  رقـ
المستدامة للمدن والمجتمعات 
 12 رقــم  والــهــدف  المستدامة، 
لالستهالك واإلنتاج المسؤولّين. 
للعديد  الــدعــم كــذلــك  وقــدمــت 
من ذوي القدرات المختلفة في 
التزامها  عــن  فــضــاًل  المجتمع، 
ــفــرص  بــمــعــالــجــة الــمــخــاطــر وال
الــمــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــر الــمــنــاخــي، 
ــي األنـــشـــطـــة  ــ ــة فـ ــاركــ ــشــ ــمــ ــ وال
ــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات  ــ مــثــل إعـ
اإللكترونية بشكل مسؤول. كما 
على  التركيز  الشركة  تــواصــل 
ــمــبــادرات كجزء  الــعــديــد مــن ال

المستدامة  التنمية  أهداف  من 
الخاصة بها لتوفير تعليم جيد 
مخيم  مثل  البحرينية،  للمرأة 
التكنولوجيا والهندسة والفنون 
 )STEAM( ــات  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
ــي تــــتــــراوح  ــ ــالئـ ــ ــلـــفـــتـــيـــات الـ لـ
أعمارهن بين 8 و14 عاًما. التي 
في  فتاة   1000 تدريب  شملت 
لــزيــادة  المملكة  أنــحــاء  جميع 

اهتمامهن بالتكنولوجيا.
ُيـــذكـــر أن فــاطــمــة حــيــدر كــان 
المجلس  فــي  تعيينها  تــم  قــد 
االســـتـــشـــاري لــشــركــة زيـــن في 
2020، وعملت منذ ذلك الحين 
مباشرة مع نائب رئيس مجلس 
الــتــنــفــيــذي  والـــرئـــيـــس  اإلدارة 
التنفيذي  وفــريــقــه  للمجموعة 
وفــي  الــبــحــريــن.  لــزيــن  كممثلة 
الحالي، ستشرف حيدر  دورها 
الشركة  اســتــدامــة  مــهــام  عــلــى 

وتطوير وتنفيذ االستراتيجيات 
االســتــدامــة  مــســارات  لمعالجة 
ــن كثب  ــن، والـــعـــمـــل عـ ــ ــي زيـ فـ
لــضــمــان  اإلدارات  جــمــيــع  ــع  مـ
االستدامة  استراتيجية  دمــج 
ــة فـــــــي جـــمـــيـــع  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ والـ
ــا ســتــقــود  ــمـ الـــمـــســـتـــويـــات. كـ
وإدارة  ــر  ــ ــوي ــطــ ــ وت تـــصـــمـــيـــم 
ــتـــدامـــة األعـــمـــال  عــمــلــيــات اسـ
ــة لــلــشــركــة ومــراقــبــة  ــتــجــاري ال
الكيانات  مع  والشراكة  التقدم 
الــخــارجــيــة ومــمــثــلــي وحـــدات 
خدمة  في  لالستثمار  األعــمــال 
ــمــع الــمــحــلــي وتــنــفــيــذ  ــمــجــت ال

مبادرات التغيير عبر الشركة.
الرئيس  قــال  المناسبة  وبــهــذه 
البحرين،  التنفيذي لشركة زين 
ــوارد “نــحــن فــي زيــن  دانــكــن هــ
االستدامة  إن  نعتبر  البحرين، 
ــيـــة أهـــم  ــمـــولـ ــوع والـــشـ ــ ــن ــ ــت ــ وال

مفاتيح استراتيجيتنا، إذ نؤمن 
من  موظفينا  تمكين  بأهمية 
متكافئة  فــرًصــا  منحهم  خــالل 
ــشــعــور بــاالنــتــمــاء  وتــشــجــيــع ال
ــة آمـــنـــة ومــفــتــوحــة،  ــئ ــي ــي ب فــ
بأن  نفسه،  الوقت  في  ونلتزم، 
شركتنا شركة تؤمن بالشمولية 
الفرص  توفير  على  وتــحــرص 
للجميع  يمكن  أفضل  لمستقبل 
ــول إلـــيـــه، وكـــجـــزء من  ــــوصــ ال
ــة  ــدامـ ــتـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا السـ
بتوفير  ملتزمين  نظل  الشركة، 
شاملين  لكوننا  هادف”  “اتصال 
ويمكن الوصول إلينا، وسنؤكد 
توفير  أهمية  على  أكبر  بشكل 

أنشطة مدفوعة الغرض”.
ــا الــرفــيــع،  وتــعــلــيــًقــا عــلــى دورهــ
قــــالــــت حــــيــــدر “االســــتــــدامــــة 
رئيسان  مــحــركــان  والشمولية 
ــن الــبــحــريــن، وأعــتــقــد  لــنــمــو زيـ
االستراتيجي  اإلجــراء  هذا  أن 
ــر  ــ ــوي ــطــ ــ ســـــيـــــســـــاهـــــم فــــــــي ت
عالمتنا  مــن  ويــعــزز  مؤسستنا 
الــتــجــاريــة الــمــمــيــزة لــدعــم كل 
الداخليين  المعنية  األطــــراف 
ــيــــن، ويــســعــدنــي  ــ ــي ــارجــ ــخــ ــ وال
إلى  الدور وأتطلع  لهذا  تعييني 
ــى  ــادف إل ــ ــــوصــــول بــشــكــل هـ ال
والشاملة  المشتركة  المصلحة 
بــيــن الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي ونــمــو 
أعـــمـــال الـــشـــركـــة فـــي الــوقــت 

نفسه”.

فاطمة حيدردانكن هوارد

محمد بوحجي

حصـــل المزيـــد مـــن أعضـــاء هيئة 
 AMA جامعـــة  فـــي  التدريـــس 
الزمالـــة  شـــهادات  علـــى  الدوليـــة 
Ad- مؤسســـة مـــن   الدوليـــة 
ُتعـــرف  والتـــي   vance HE UK
ســـابًقا بأكاديميـــة التعليـــم العالي 
البريطانية HEA-UK بعد نجاحهم 
وتأهليهـــم إلطـــار المعايير المهنية 
المعتمـــدة فـــي المملكـــة المتحـــدة 
لدعـــم التعلم والتعليـــم في مجال 

التعليم العالي.
التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  وأكـــد 
فـــي الجامعة مســـاعد عميـــد كلية 
الهندســـة نعمـــان محمـــد، ومديرة 
البحـــوث لينـــا كالـــوكاج، ورئيـــس 
العـــام  التعليـــم  فـــي مركـــز  قســـم 
نالـــوا  الذيـــن  فالديـــز،  ســـوزيت 
زمالـــة هـــذه األكاديميـــة أن هـــذه 
الشـــهادة المهنية المتقدمة سوف 
تكون الحافز لهـــم على بذل مزيد 
مـــن الجهد لتبنـــي أســـاليب فعالة 

لدعـــم التعليـــم والتعلـــم وتقديـــم 
تعليـــم عالـــي الجـــودة للطلبـــة، إذ 
توفـــر هذه الشـــهادة اعترافا دوليا 
مرموقا بكفاءة األســـتاذ الجامعي 
فـــي مجـــال التعليم العالـــي، األمر 
الذي من شـــأنه أن يســـهم بصورة 
تحقيـــق  فـــي  وفعالـــة  إيجابيـــة 
مـــن  للطالـــب  االســـتفادة  أقصـــى 
المقـــررات الدراســـية والتحســـين 

وكفـــاءة  جـــودة  فـــي  المســـتمر 
وجهـــود  الطلبـــة  وأداء  الجامعـــة 

االرتقاء بمستوياتهم وقدراتهم.
 كمـــا تـــم منـــح كل مـــن جينـــا آن 
جـــون، إســـراء عبدالعزيـــز،  مريم 
الســـلمان، وفاطمة حســـن مشرفة 
مراقبة مركز الوثائق، وهم جميًعا 
مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس في 
العلـــوم اإلداريـــة والماليـــة،  كليـــة 

”Advance HE UK“ ينالون زمالة ”AMA“ أساتذة بـ 
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“حرافيش” نجيب محفوظ.. أعاد بناء الحارة المصرية
رغــم شــهرتها تظل حــارة الحرافيش الحقيقيــة، مجهولة في 
مصــادر األدب والنقــد وأكثرهــا التــي تناولــت أدب الكاتــب 
المصري نجيب محفوظ، ويظل الحديث عنها وعن وجودها 
الحقيقــي معلقــا فوق بــاب الوداع في الجــزء الجنوبي لقلعة 

صالح الدين مثيرا للدهشة.
فقــد ألف محفوظ روايــة “ملحمة الحرافيش” عام 1977 في 
المرحلــة الرمزيــة أو مــا بعــد الواقعيــة في أدبــه، والتي عدها 
البعــض واقعيــة ملحميــة ممتزجة بالصوفية. فــكل الروايات 
التــي حملــت أســماء أحياء وحــارات موجودة فــي جغرافية 
المــكان الــذي اســتقى منــه معظــم أعماله فــي حــي الجمالية، 

مثل: قصر الشوق، بين القصرين، السكرية، خان الخليلي.
وعندما ســئل محفوظ عن اســتخدام اســم حارة الحرافيش 
فــي عنــوان روايتــه الشــهيرة، اندهــش لوجــود حــارة بهــذا 
االسم، ألنه كان يتناول في روايته التي أشادت بها حيثيات 
جائزة نوبل لألدب عام 1988، المهمشــين والفقراء وعالقات 
بنــاء الســلطة فــي الحــارة المصرية بحســب العــرب اللندنية. 
يقــول األديــب والروائي المصري محمد الشــاذلي “إن الحارة 
وهــي موجــودة فــي القلعــة لم تكن أبــدا في محيــط األماكن 
التــي تناولهــا نجيــب محفوظ فــي أدبه، وهــي متواجدة كلها 
فــي حــي الجماليــة فــي منطقــة الحســين فــي قلــب القاهــرة 

الفاطمية، بينما الحرافيش حارة حقيقية لم يعرفها محفوظ، 
الذي اســتغرب من وجود حارة بهذا االســم، هو الذي لم يكن 
يديــر حركــة األحــداث فــي المكان لربطــه بالتطور السياســي 

واالجتماعي في مصر”.
ويضيــف الشــاذلي مؤلــف كتــاب “أيام مع نجيــب محفوظ” – 
وهــو تحــت الطبــع بمطابــع الهيئة المصريــة العامــة للكتاب – 
“أنــه وعلــى الرغم من أن علي مبارك فــي ‘الخطط التوفيقية’ 
ذكر اســم الحــارة ومكانها بالتفصيل، فــإن محفوظ لم يكتب 

عنها على وجه التحديد”.

علــى  المصريــة  الصحــة  نشــرت 
تنــاول  مخاطــر  الرســمية،  صفحتهــا 
الشيشــة، وتســببها في انتقال العديد 

من األمراض المعدية. 
على صفحتها: “الشيشــة  وأشــارت 
تنتقــل  دقيقــة  حيــة  كائنــات  مليئــة 
اإلصابــة  وتســبب  األشــخاص  بيــن 
ــل،  السُّ مثــل  الُمعديــة  باألمــراض 
وفيــروس  ســي،  الكبــد  والتهــاب 

كورونا“.
وشــددت علــى أهميــة التوقــف فــورا 
لحمايــة  التدخيــن  أنــواع  كل  عــن 
الشخص من الضرر الذي قد يتعرض 

له.
وتعتبــر مصــر مــن أكثــر الــدول التــي 
ووفًقــا  التدخيــن،  فيهــا  ينتشــر 
لمؤشرات البحث الذي أجرته منظمة 
الصحــة العالميــة بالتعاون مــع وزارة 
الصحــة عام 2017، اتضح أن حوالي 
مــن  المصــري  الشــعب  مــن   %  25

المستخدمين للتبغ بنسبة 22.8 %.

الشيشة مليئة 
باألمراض وتسبب السل

حــددت مايكروســوفت يــوم 24 مــن يونيو لإلعالن عــن اإلصدار الجديــد من منصة 
Windows، حيــث أكــد Satya Nadella علــى أن الشــركة بــدأت العمــل علــى تطوير 
الجيــل الجديــد مــن النظــام بالفعــل. كانــت شــركة مايكروســوفت قــد كشــفت عــن 
اإلصالحات والمميزات الجديدة في Windows 10 منذ أسبوع تقريبًا، واليوم تؤكد 
الشركة بشكل رسمي على موعد إطالق اإلصدار الجديد قبل نهاية الشهر الجاري.

من جانب آخر، لم تكشف تغريدات مايكروسوفت عن تفاصيل دقيقة حول الجديد 
مــن مميــزات منصــة وينــدوز، إال أن الرئيــس التنفيــذي Satya Nadella أكــد أن هذا 

التحديث سيكون من بين أهم التحديثات المقدمة من الشركة لنظام التشغيل.
وتشــير بعــض التوقعــات إلــى أن هــذا التحديــث مــن النظام ســيكون أقــرب إلصدار 
Windows 11 مــن نظــام التشــغيل، وهــي توقعــات ترتكــز علــى منشــور أصــدر مــن 
مايكروســوفت فــي مايــو، والــذي أكدت من خالله على أن الشــركة تســتعد إلحداث 

ثورة في منصة Windows UX على مدار السنوات القادمة.

Windows استعدادات إطالق التحديث الجديد من

صورة جوية لشارع عراد باتجاه تقاطع الصقر  إلى 
شارع خليفة الكبير

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــع عــرض جديــد ألخبــار الطقــس 
يسمى Tomorrow، يوفر معلومات 
وإحصــاءات محدثــة عــن الطقــس 
مقابل رسوم شهرية، أطلقت منصة 
تويتــر أول خدمــة إخبارية رســمية 

مدفوعة األجر هذا األسبوع.
 Tomorrow فــي التفاصيل، تعطــي
معلومــات الطقــس لمناطــق معينة، 
المشــترك  االســتخدام  يلبــي  ممــا 
األحــداث،  آخــر  ويواكــب  للمنصــة، 
مســتخدًما جميــع منتجــات صنــاع 
تويتــر،  عبــر  الجديــدة  المحتــوى 
 Revue مثل أداة النشــرة اإلخبارية
المدفوعــة  اإلخباريــة  والنشــرات 
ذات  المباشــرة  الصــوت  والغــرف 

.Ticketed Spaces التذاكر مع
كمــا يقــود المشــروع عالــم األرصــاد 
الجوية إريك هولثوس، الذي يعمل 
المنــاخ  خبــراء  مــن  مجموعــة  مــع 
لتقديــم رؤى محليــة عــن الطقــس، 
مــن  صغيــرة  مجموعــة  مــن  بــدًءا 

الواليات األميركية.

إلــى  إكــس”  “ســبايس  أطلقــت 
محطــة الفضاء الدوليــة صاروخا 
يحمل مســتلزمات سلسلة واسعة 
من التجــارب العلمية، بينها بعض 
كميــة  وهــم  المفاجئيــن  الــركاب 
مــن الحبــار باإلضافة إلــى كائنات 
بطيئــات  باســم  تعــرف  دقيقــة 

المشية.
الفضائيــة  المركبــة  وقامــت 
باالنطــالق مــن فلوريــدا، ويحمــل 
الصــاروخ عينات صغيرة من أحد 
هــاواي  حبــار  هــو  الحّبــار  أنــواع 
القصير الذيل، بهدف دراسة تأثير 
انعــدام الوزن على التفاعالت بين 

البكتيريا ومضيفيها.
وســيتم تعريــض جزء مــن الحبار 
بالفعــل للبكتيريــا بمجــرد دخولــه 
بينمــا  الدوليــة،  الفضــاء  محطــة 
حالــه.  علــى  آخــر  جــزء  ســيبقى 
وبعد 12 ساعة، ستجّمد كل كمية 
الحّبــار فــي انتظــار إعادتهــا إلــى 

األرض حيث ستخضع للدراسة.

 ”Tomorrow“
لمعرفة الطقس

الحبار يقوم بجولة 
في الفضاء

بيَع موقف ســيارة بســيط في هونغ كونغ ضمن مجمع ســكني فاخر بمبلغ قياسي هو 1.3 
مليون دوالر، وفق ما أفادت وسائل اإلعالم المحلية الجمعة.

وتبلغ مساحة الموقف 12.5 متر مربع ويقع في مجمع سكني في حي بيك، أكثر مناطق 
المدينة تميزا وفخامة، على أحد الجبال المشرفة على جزيرة هونغ كونغ.

وفــي مــوازاة إنفــاق الســكان األكثر ثراء الماليين من الدوالرات لشــراء منــازل أحالمهم، 
يكافــح المالييــن من الســكان لدفع إيجار شــققهم الصغيرة التــي غالبا ما تكون أصغر من 
موقف سيارة. وأشار تقرير نشره بنك “يو.بي.إس” السويسري العام 2019 إلى أن “عامال 
يملك مؤهالت” يحتاج إلى ما يوازي دخل 22 عاما لكي يتســنى له شــراء شــقة بمســاحة 
60 متــرا مربعــا، بينمــا كانــت هذه الخطوة تتطلب 12 عاما قبل 10 ســنوات. وفي الوقت 
نفســه، بالــكاد ارتفعــت األجــور منــذ العــام 2008. وقدرت دراســة أخــرى في العام نفســه 
متوسط سعر عقار في هونغ كونغ بحوالي 1.2 مليون دوالر. وبيعت في فبراير الماضي 
شــقة جديــدة بمســاحة 313 مترا مربعــا مؤلفة من 5 طبقات بما يعــادل 59 مليون دوالر، 

بسعر قياسي للمتر المربع بلغ 17500 دوالر.

بيع موقف سيارة في هونغ كونغ بـ1.3 مليون دوالر

طريق صحراوي بالقرب من منطقة الوشم بمحافظة شقراء في المملكة 
العربية السعودية.  )تصوير: علي المبارك( 

طرحت منصة Netflix الترفيهية المسلسل القصير المنتظر Sweet Tooth  بعد 
إشادات كبيرة من أشهر النقاد حول العالم. 

تــدور أحداث المسلســل بعد ســنوات مــن “االنهيار العظيم” الذي غير كل شــيء، 
تنشــأ عالقــة غيــر متوقعــة بيــن ولــد هجين مــن األيل واإلنســان، وبيــن متجول 
وحيــد. حيــث ينطلقــان معًا في مغامــرة مذهلة عبر عالم خطر وشاســع باحثين 
عن معنى الوطن. مسلسل Sweet Tooth نزهة تلفزيونية عائلية ناجحةتحكي 
فــي أســلوب مختلــف خيالــي مــا يســمى “االنهيــار العظيــم”، وهــو وبــاء إعــادة 
هيكلــة المجتمــع الــذي تزامــن مــع تغييــر كبير فــي كل مــكان. ال أحد يعــرف إلى 
أي درجــة، ويرتبــط هذا التحول باألطفال الجدد الذين ولدوا منذ الوباء المدمر 
وأصبحوا كائنات هجينة مع الحيوانات، مما أدى إلى األطفال الذين يعانون من 
الميزات الحيوانية التي المجتمع غير مســتعد للتعامل، ووســط ذلكوكان الشاب 
جــوس )كريســتيان كونفــري(، وهــو صبــي مــع مهجــن مــن الغــزالن بمــا فــي ذلك 
قرونــه الكبيــرة، يختبــئ فــي الغابة مع والــده )ويل فورت(؛ يقــرر المغادرة فجأة 
الستكشــاف نفســه. مسلسل SWEET TOOTH مســتوحى من سلسلة الروايات 

.Jeff Lemire التي أبدعها DC المصورة من شركة

Sweet Tooth.. العالم ما بعد الجائحة

Teenage Mutant Nin�“ 6 سنوات، أعلن القائمون عن سلسلة  بعد غياب دام حوالي
الفيلم  عرض  منذ  العرض،  لــدور  جديد  من  النينجا  سالحف  عالم  عــودة   ،”ja Turtles
للسلسلة  المنفذ  المنتج  فإن  فاريتي،  نشرته صحيفة  لتقرير  فــي 2016، ووفقًا  األخير 

Teen� تشغيل الرسوم المتحركة الشهيرة إعـــادة  عــن  كشف  روجـــن،   سيث 
الــعــرض  دور  فــي  يــعــرض  أن  عــلــى   ،age Mutant Ninja Turtles

األخير  الجزء  أحداث  ودارت  السينمائي 11 أغسطس 2023. 
مــن جــديــد في  النينجا  عـــودة ســالحــف  السلسلة، حــول  مــن 

الدكتور  ويطور  نيويورك،  مدينة  إلنقاذ  محاولة 
لتنفيذ  النينجا  لسالحف  مشابهة  نماذج  باكستر 
خطة شريدر اإلجرامية لتدمير المدينة والسيطرة 

عليها، مستعيًنا في ذلك بغزو مجهول على 
السالحف  تواجه  بينما  المدينة،  سماء 

ــتــعــاون مـــع أبـــريـــل وفـــيـــرن تلك  ــال ب
الخطة الشريرة إلنقاذ العالم.

عودة سالحف النينجا بفيلم جديد الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 
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