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أكدت مديرة التصدير البحريني 
البحريـــن  فـــي مركـــز صـــادرات 
صفاء عبدالخالق أن المركز منذ 
افتتاحـــه وحتـــى أمـــس، وعلى 
مدى 18 شـــهًرا، تمكـــن من دعم 
وخدمـــات  منتجـــات  تصديـــر 
لشـــركات بحرينية بأكثر من 32 
مليـــون دوالر فـــي أكثـــر من 32 

سوًقا حول العالم.

األميركيـــة  الســـفارة  وأطلقـــت 
في البحرين بالشراكة مع غرفة 
وجمعيـــة  األميركيـــة  التجـــارة 
البحرينيـــات  األعمـــال  ســـيدات 
المتحـــدة  األمـــم  وبرنامـــج 
اإلنمائـــي أمـــس سلســـلة ندوات 
عبـــر اإلنترنـــت بعنـــوان “توفيـــر 
االقتصـــادي  لالرتقـــاء  الفـــرص 

للمرأة”.

“صادرات البحرين” لـ 32 سوًقا
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إيران تعترف بمقتل 225 باحتجاجات نوفمبر

من 
احتجاجات 
سابقة في 

إيران

طهران - وكاالت

اعترف وزيـــر الداخلية اإليرانـــي عبد الرضا 
مقابلـــة  فـــي  مـــرة،  فضلـــي، ألول  رحمانـــي 
الســـبت،  التلفزيـــون الحكومـــي مســـاء  مـــع 
بمقتل 225 شـــخصا باالحتجاجات الشعبية 
نوفمبـــر الماضـــي، فـــي حيـــن تقـــول مصادر 
المعارضة إن عدد القتلى كان باآلالف. وقال 
عبدالرضـــا رحماني فضلـــي ، إن “حوالي 40 
أو 45 شـــخًصا، أي حوالي 20 % من القتلى 

)12(استهدفوا بأسلحة غير حكومية”.

04081213

عبداهلل يوسف يسجل هدفه األول مع سالفيا براغ“الوطني” يعلن فائزي الحملة اإللكترونيةليبيا: إسقاط طائرة مسيرةالبورصة تطلق خدمة مرابحةإنهاء 85 % من تطوير الحديقة المائية
قال وزير األشغال وشؤون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف، إنه تم االنتهاء من 

85 % من أعمال المرحلة الثانية 
من تطوير الحديقة المائية 

بصورة اجمالية، والتي تقام على 
مساحة 6 هكتارات.

أطلقت بورصة البحرين خدمة  «
مرابحة للشركات والبنوك؛ تلبية 
المتطلبات المتنامية للمصارف 

والمؤسسات والعمالء األفراد، 
األمر الذي يساهم في دعم 

جهودها لتوسعة وتنويع قاعدة 
الخدمات المقدمة.

أعلن المركز اإلعالمي لغرفة عمليات  «
الكرامة التابعة للجيش الوطني 

الليبي إسقاط طائرة مسيرة في بني 
وليد، ليتجاوز بذلك عدد المسّيرات 
المسقطة 100، كما أعلن الجيش 

مقتل 3 قادة ميدانيين تابعين 
للوفاق جنوب طرابلس.

أعلن بنك البحرين الوطني عن  «
أسماء الدفعة األولى من الفائزين 

بحملته الرامية إلى مكافأة 
العمالء الذين يبادرون بإنجاز 

معامالتهم باستخدام الخدمات 
المصرفية اإللكترونية الخاصة 

بالبنك.

سجل المحترف البحريني عبدالله  «
يوسف هدفه األول مع نادي سالفيا 

براغ التشيكي، في المباراة التي 
جمعت فريقه مع فريق نادي 

“يابلونك”، في المواجهة التي أقيمت 
مساء السبت، ضمن الجولة 26 

للدوري التشيكي الممتاز.

أكـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة أهميـــة أن يلتـــزم 
الجميـــع باتبـــاع التوجيهـــات واالشـــتراطات التـــي 
وضعتهـــا الجهـــات الرســـمية، الســـيما أن العالم بدأ 
انفتاًحـــا تدريجًيا الســـتمرار دوران عجلـــة الحياة، 
مـــا يتطلب أن تكون كل خطواتنا مدروســـة وأكثر 
حـــذًرا؛ من أجل اســـتمرار النجاح الـــذي تحقق في 

مواجهة التحدي.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء، بقصر سموه في الرفاع أمس، وزير 
النفـــط الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة، ووزير 

الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.
وشـــدد ســـموه علـــى أن البحرين تســـير في تطوير 
قطـــاع النفـــط والغـــاز بالتـــوازي مع تنويـــع مصادر 
الدخـــل مـــن خـــالل برامـــج واســـتراتيجيات للنمو 
فـــي  والمرونـــة  باالســـتدامة  تتســـم  االقتصـــادي 

التعامل مع مختلف التحديات.

الـحـذر مطـلـوب الستـمـرار النـجـاح
ســمو رئيس الــوزراء: تطويــر قطاع النفــط بالتوازي مــع تنويع الدخل

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير النفط ووزير الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - بنا
أكدت وزارة الصحة أن ســـرعة اإلبالغ 
عـــن وجـــود أعـــراض فيـــروس كورونا 
)كوفيد19-( يســـهم في سرعة الكشف 
المبكـــر فـــي حـــال اإلصابـــة بالفيروس 
وبالتالـــي ســـرعة عـــزل الحالـــة القائمة 
تعرضهـــا  دون  وتعافيهـــا  وعالجهـــا 
آلثـــار مضاعفـــة، إلـــى جانـــب إمكانيـــة 
وســـرعة  المخالطيـــن  أعـــداد  تقليـــل 
عزلهـــم وعالجهـــم وتعافيهم إن أثبتت 
الفحوصـــات إصابتهـــم أيضـــًا، منوهـــًة 
التـــي  األخيـــرة  األربـــع  الوفيـــات  بـــأن 
تم تســـجيلها خـــالل األربع والعشـــرين 
ضمـــن  مـــن  كان  الماضيـــة  الســـاعة 
األســـباب الرئيســـية لتدهـــور حالتهـــم 
اإلبـــالغ  فـــي  تأخرهـــم  هـــو  الصحيـــة 
فـــور ظهور األعـــراض عليهـــم، مجددة 
الوزارة تعازيها ألســـر المتوفين وكافة 
أهلهم وأقاربهم لهـــذا المصاب. ودعت 

الوزارة كل أفراد المجتمع إلى ضرورة 
الشـــعور  فـــور   444 بالرقـــم  االتصـــال 
بأيـــة أعـــراض للفيـــروس كصعوبة في 
التنفـــس أو ارتفاع فـــي درجة الحرارة 
أو الســـعال، وأهميـــة اتبـــاع التعليمات 
التـــي ســـوف تعطـــى إليهـــم مـــن أجـــل 
حفـــظ صحة وســـالمة الجميع، مؤكدة 
أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي إجراءاتهـــا 
االحترازيـــة وتدابيرهـــا الوقائيـــة عبـــر 
الفحوصـــات  وأعـــداد  نطـــاق  توســـيع 
للحـــاالت  المبكـــر  للوصـــول  اليوميـــة 
القائمـــة وســـرعة عزلهـــا لتلقـــي العالج 
والرعاية الالزمة على مدار الساعة من 
قبـــل الفريق المختص في مراكز العزل 
والعـــالج حيـــث لـــن تدخر الـــوزارة أية 
جهد في سبيل توفير العالج والرعاية 
المواطنيـــن  مـــن  الحـــاالت  لجميـــع 

والمقيمين في مملكة البحرين.

“الصحة”: الوفيات األربع 
تأخرت في اإلبالغ عن األعراض

الجفير - وزارة الصحة
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احتجاجات “ال أســتطيع التنفس” تتواصل.. ومقتــل 3 متظاهرين بإنديانابوليس

الواليات المتحدة.. اشتباكات عنيفة رغم الحظر

منيابوليس ـ وكاالت

لقـــي 3 أشـــخاص علـــى األقـــل مصرعهـــم 
فـــي مدينـــة إنديانابوليـــس  نـــار  بإطـــالق 
األميركيـــة، أمس األحد، في حين اندلعت 
التظاهـــرات فـــي 30 مدينـــة أميركية على 
األقـــل احتجاجا على مقتل جورج فلويد، 
األميركـــي مـــن أصـــول إفريقيـــة علـــى يد 
ضابـــط شـــرطة فـــي مدينـــة مينيابوليس 

بوالية مينيسوتا.
وفي مدينـــة إنديانابوليس، عاصمة والية 
إنديانـــا األميركيـــة، أفـــادت قنـــاة “فوكس 
ٌأصيبـــوا  أشـــخاص   5 أن  أمـــس،  نيـــوز”، 
فيمـــا  منهـــم،   3 توفـــي  ناريـــة  بطلقـــات 
أكـــدت الشـــرطة أنهـــا لـــم تطلق النـــار على 

المحتجين.
وأكدت الشـــرطة في الوالية إطالق قنابل 
مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب 
والنهب أثنـــاء الليل. كما أكدت مقتل أحد 

المحتجين وإصابة اثنين آخرين.

قبـــل ذلك، قـــال الرئيس األميركـــي دونالد 
ترامـــب إنـــه لن يســـمح لمـــن اعتبرهـــم بالـ 

“غوغاء الغاضبين” بتدمير الديمقراطية.
وأشـــار ترامـــب إلـــى أن مـــن أســـماهم بــــ 
المتطرفيـــن  واليســـاريين  “الفوضوييـــن 

يعملون على ترهيب األبرياء”.
هـــذا وفرضت عشـــرات المـــدن األميركية 
بينهـــا لوس نجلـــوس وفيالدلفيـــا وأتالنتا 
حظـــرا للتجول، بعد أعمال شـــغب تخللت 

احتجاجات على مقتل فلويد.

محتجون يلقون بمفرقعات نارية أمام شرطة البيت األبيض )أف ب(

حســـب تقرير ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلدارية األخير فإن عدد الموظفين 
فـــي  وصلـــوا  الذيـــن  الحكومييـــن 
درجاتهـــم الوظيفية لنهايـــة المربوط 
وما يزالون علـــى درجاتهم الوظيفية 
الحاليـــة ال يتجاوز  200 موظف، في 
الوقـــت الـــذي يـــرى مؤيـــدون لترقية 
جميـــع هؤالء الموظفين الســـتيفائهم 

الشروط.
ويؤكـــد ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة أنه 
الترقيـــات  طلبـــات  بدراســـة  يقـــوم 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  المعتمـــدة 
الترقيـــات  وتمريـــر  اعتمـــاد  ويتـــم 

المستوفية للشروط المحددة.
 ويوضـــح ديـــوان الخدمة المدنية أن 
المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 

الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 48 
لســـنة 2010 م وتعديالته نصت على 
أن تكون ترقية الموظف على أساس 
الجدارة بقرار من الســـلطة المختصة 
بعـــد موافقة الديـــوان ويضع الديوان 
ضوابـــط  يتضمـــن  للترقيـــة  نظامـــا 
وفقـــا  المرقـــى  الموظـــف  وحقـــوق 
الالئحـــة  تحددهـــا  التـــي  للضوابـــط 

التنفيذية.
 ويشـــير إلـــى أن الالئحـــة التنفيذيـــة 
 2010 لســـنة   51 رقـــم  الصـــادرة 
وتعديالتهـــا نصت في المادة رقم 15 
علـــى أن يضع ديوان الخدمة المدنية 
نظاما للترقية أثنـــاء خدمة الموظف 
وعنـــد وصولـــه نهاية مربـــوط درجته 

الوظيفية عند نهاية خدمته.

200 موظف مجّمد 
لبلوغهم “نهاية المربوط”

المنامة - شركة إدامة

قررت “إدامة” )الذراع العقاري لشركة 
ممتلـــكات( فـــي اجتمـــاع عقـــد أمـــس 
بحضـــور ممثليـــن عـــن مديريـــة أمـــن 
المحافظـــة الجنوبيـــة إغالق شـــاطئ 
بالج الجزائر مؤقتًا حتى إشعار آخر.

ويأتـــي قرار اإلغـــالق على خلفية 
عدم التزام مرتادي شـــاطئ بالج 
الجزائـــر فـــي عطلـــة عيـــد الفطـــر 
المبارك بالقواعد الخاصة بسالمة 
وبالتعليمـــات  الشـــاطئ،  مرتـــادي 
والقـــرارات الصادرة مـــن الجهات 
الرســـمية، مؤكدة ضـــرورة التقيد 
باإلجراءات االحترازية والتدابير 
الكمامـــات  لبـــس  مثـــل  الوقائيـــة 
االجتماعـــي  بالتباعـــد  وااللتـــزام 
والتـــي تهـــدف جميعهـــا للحفـــاظ 
أفـــراد  وســـالمة  صحـــة  علـــى 

المجتمع كافة. 

إغالق “بالج 
الجزائر” حتى 

إشعار آخر

)٠٤(
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مليون دوالر 
32

أمل الحامد

ليلى مال اهلل

حـــذر مصـــرف البحريـــن المركـــزي، البنـــوك والمؤسســـات المالية من 
إمـــكان أن يســـتغل المجرمون توافـــر الظروف الراهنـــة الناتجة عن 
“كورونـــا”، وازدياد نشـــاط التحويالت الماليـــة والعمليات المصرفية 

عبر اإلنترنت، في ممارسة أنشطة غير مشروعة.

تحذير للبنوك من أنشطة مالية إجرامية
علي الفردان

نواب لـ “^”: قطر بوابة مشروعات الهدم األجنبية بالمنطقة

أكـــد نواب أن ممارســـات النظـــام القطري 
تتمخـــض  لـــم  واإلرهابيـــة  التقســـيمية 
نتائجهـــا إال بالضرر على الشـــعب القطري 
وعلـــى الدولة القطرية نفســـها، موضحين 
مشـــروعة  المقاطعـــة  دول  مســـاعي  أن 
وتعكـــس الحق فـــي الدفاع عن الســـيادة 

ووحـــدة األرض والـــذود عـــن محـــاوالت 
التدخـــل المؤثمـــة، مـــن جـــار يمعـــن فـــي 

الضرر ونكث العهود.
ودعا رئيس لجنة التشـــريعية والقانونية 
بمجلـــس النـــواب محمد العباســـي النظام 
القطـــري ألن يعـــود إلـــى رشـــده وللبيـــت 
الخليجي، وأن يعيد النظر في سياســـاته 
التقســـيمية والتـــي تظهـــر ســـوء النوايـــا، 

الهـــدم  مشـــروعات  تمريـــر  ومحـــاوالت 
األجنبية.

وقـــال النائب إبراهيم النفيعـــي إن العزلة 
غيـــر المســـبوقة التي تعيشـــها قطر اليوم 
عـــن محيطها الطبيعي، أمـــر متوقع وغير 
لسياســـات  طبيعيـــة  كنتائـــج  مســـتبعد 
الطيـــش واإلرهاب التي يمارســـها أقطاب 

نظام الحكم في الدوحة.

الدائمـــة  النوعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
لحقوق اإلنســـان بمجلس النـــواب  النائب 
البنـــاي ثبـــات الموقـــف البحرينـــي  عمـــار 
القطـــري  النظـــام  لممارســـات  الرافـــض 
اإلرهابيـــة، المثيـــرة للفتن والرامية لشـــق 
خـــالل  مـــن  الواحـــد  الخليجـــي  الصـــف 
التدخل المتكرر بالشـــأن الداخلي للمملكة 

البحرين.

إبراهيم النهام
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تعزيز التنسيق بين “شؤون مجلس الوزراء” و“الرقابة المالية”
ُعقــد صبــاح أمــس اجتمــاع بيــن رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة 
الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل خليفــة ووكيل وزارة شــؤون مجلــس الوزراء 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة، عبر االتصال المرئي، إذ 
تم بحث أوجه التعاون المشــترك بما يســهم في تعزيز جهود تطوير األداء 
الحكومــي، تنفيــذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وفي ظل الدعم والمتابعة المستمرة من ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

محمـــد  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  وعّبـــر 
التهانـــي  خالـــص  عـــن  خليفـــة  آل 
والتبريكات إلى سمو الشيخ عيسى 
خليفـــة؛  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن 
الملكـــي  المرســـوم  صـــدر  بمناســـبة 
لـــوزارة  وكيـــا  بتعيينـــه  الســـامي 
شـــؤون مجلس الوزراء، مشـــيدا بما 
يتمتع به ســـموه من كفـــاءة وخبرة، 

ومـــا حققه مـــن إنجـــازات طيبة في 
مختلـــف القطاعـــات التـــي تقلد فيها 
التوفيـــق  لـــه  متمنًيـــا  المســـؤولية، 

والسداد في أداء مهام منصبه.
ونـــوه بالتعـــاون البناء بيـــن الديوان 
الحكوميـــة  الجهـــات  ومختلـــف 
الخاضعـــة لرقابتـــه، مـــا أســـهم فـــي 
فـــي  ملموســـة  منجـــزات  تحقيـــق 

تطوير أدائها المالي واإلداري.
الشـــيخ  ســـمو  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
عـــن خالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى 
الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد آل خليفة، 
النبيلـــة،  ومشـــاعره  تهنئتـــه  علـــى 
مؤكـــدا حرصه علـــى تعزيز التواصل 
والتنسيق بين وزارة شؤون مجلس 
الماليـــة  الرقابـــة  وديـــوان  الـــوزراء 
واإلداريـــة؛ بهـــدف االرتقـــاء بمعايير 

الرقابـــة  وتعزيـــز  األداء،  جـــودة 
والشفافية وحسن إدارة المال العام 

في مختلف األجهزة الحكومية.
وأشـــاد ســـموه بجهود رئيس ديوان 

الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة وجميـــع 
الجهـــات  مســـاندة  فـــي  منتســـبيه، 
الحكومية للنهوض بمسئولياتها في 
تحســـين األداء وتعزيـــز الشـــفافية، 

مبديا سموه كل التعاون مع الديوان؛ 
من أجل المســـاهمة في تنفيذ مهامه 
الرقابية وفـــق أعلى درجات المهنية 

والكفاءة.

المنامة - بنا

تعزيز جهود تطوير 
األداء الحكومي 

تنفيذا لتوجيهات 
سمو رئيس الوزراء

االثنين 1 يونيو 2020 - 9 شوال 1441 - العدد 4248

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
قامـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة، 
باتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع 
جائحة فيروس كورونا، واســـتطاعت 
أن تحافـــظ علـــى المجتمـــع وصحتـــه؛ 
بفضـــل من هللا عز وجل، والعطاء غير 
المحـــدود مـــن أبنائهـــا المخلصين في 
الصفوف األمامية من الكوادر الطبية، 
الذين رسموا طريق الوعي للمواطنين 

والمقيمين بكل ساسة ووضوح.
وقـــال ســـموه “علينـــا جميعا مســـاندة 
ودعـــم كوادرنا الوطنية فيما يقدمونه 
مـــن تضحيـــات للحفـــاظ على ســـامة 
أمن وطننا لكي نحافظ على ما تحقق 
مـــن نجاحـــات أكـــدت تميـــز البحريـــن 
وقدرتها علـــى إدارة األزمات وتخطي 

مختلف التحديات”.
وشـــدد ســـموه علـــى ضـــرورة الحفاظ 
تحقـــق  الـــذي  اإلنجـــاز  هـــذا  علـــى 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بتوجيهـــات 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، وجهود ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، والحكومة 
ومن خال تعـــاون الجميع المواطنين 

والمقيمين.
ونوه سموه إلى أهمية أن يلتزم الجميع 
باتباع التوجيهات واالشتراطات التي 
وضعتها الجهات الرســـمية، السيما أن 
العالـــم بدأ انفتاًحا تدريجًيا الســـتمرار 
دوران عجلـــة الحيـــاة، وهو ما يتطلب 
أن تكون كل خطواتنا مدروسة وأكثر 
حذًرا؛ من أجل اســـتمرار النجاح الذي 

تحقق في مواجهة هذا التحدي.
جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء، بقصر ســـموه 
فـــي الرفاع أمس، وزير النفط الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ووزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد 
بن راشـــد الزياني، حيث بحث ســـموه 
معهمـــا عـــدًدا مـــن الموضوعـــات التي 
تتعلق بالتحديات االقتصادية الراهنة 

وسبل التعامل معها.
وخـــال اللقـــاء اســـتمع ســـمو رئيـــس 

الـــوزراء إلـــى شـــرح مـــن وزيـــر النفط 
عـــن الخطـــط والمشـــروعات لتطويـــر 
قطـــاع النفـــط والغـــاز فـــي المملكة، إذ 
أكد ســـموه أن مملكـــة البحرين تتبنى 
خطًطـــا متنوعة لتطويـــر قطاع النفط 
والغاز والصناعات التكميلية المرتبطة 
بـــه، بمـــا يعـــزز مـــن أثـــر هـــذا القطـــاع 
الحيوي في اســـتدامة نمـــاء االقتصاد 

الوطني.
وشـــدد ســـموه على أن البحرين تسير 
والغـــاز  النفـــط  قطـــاع  تطويـــر  فـــي 
بالتـــوازي مـــع تنويـــع مصـــادر الدخـــل 
واســـتراتيجيات  برامـــج  خـــال  مـــن 
للنمـــو االقتصادي تتســـم باالســـتدامة 

والمرونـــة فـــي التعامـــل مـــع مختلـــف 
التحديات.

وأشـــاد صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء بدور وجهـــود وزارة الصناعة 
تكثيـــف  فـــي  والســـياحة  والتجـــارة 
الرقابـــة على األســـواق وضبط أســـعار 
الســـلع الغذائيـــة واألساســـية، والتأكد 
والمنتجـــات  األغذيـــة  ســـامة  مـــن 
المتوافـــرة باألســـواق، وبتعاونهـــا مـــع 
غرفة تجارة وصناعة البحرين في كل 
ما من شأنه تنشيط واستقرار الحركة 

التجارية.
وقال ســـموه إنه علـــى الرغم من تأثير 
جائحة كورونا علـــى حركة الصادرات 

والـــواردات، إال أن الحكومـــة حرصت 
بشـــكل  الســـلع  تدفـــق  ضمـــان  علـــى 
أســـعارها  تتأثـــر  ال  بحيـــث  مســـتدام 
ونجحـــت في تحقيق اســـتقرار حركة 

التجارة وأسعار السلع.
ونـــوه ســـموه إلـــى أن البحريـــن كانت 
الخـــاص  القطـــاع  دعـــم  فـــي  ســـباقة 
والتجار وأصحاب األعمال والتيســـير 
عليهم، بما يعزز من دورهم في خدمة 
مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.

وأكد ســـموه ضرورة التأكد مما ينشـــر 
المســـتمر  وتدفقهـــا  معلومـــات  مـــن 
عـــن تداعيـــات جائحـــة كورونـــا علـــى 
المســـتوى الدولي، ودراســـتها والتأكد 

مـــن مصادرهـــا لاســـتفادة منهـــا قـــدر 
اإلمـــكان عند وضـــع مختلـــف الخطط 
الحاليـــة والمســـتقبلية. مـــن جانبهمـــا، 
أعـــرب وزيـــر النفـــط ووزيـــر الصناعـــة 
خالـــص  عـــن  والســـياحة  والتجـــارة 
شـــكرهما وتقديرهمـــا لصاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه 
االقتصاديـــة،  للقطاعـــات  المتواصـــل 
الســـديدة  ســـموه  وتوجيهـــات 
إلـــى تحقيـــق تطلعـــات  التـــي تهـــدف 
المواطنيـــن ونماء االقتصـــاد الوطني، 
مؤكديـــن الحرص على متابعة وتنفيذ 
توجيهـــات ســـموه بمـــا يدعم مســـيرة 
التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.

ــا” ــ ــورون ــ ــة “ك ــح ــائ ــر ج ــي ــأث ــل مـــســـتـــدام رغــــم ت ــك ــش ــع ب ــل ــس ضـــمـــان تـــدفـــق ال

سمو رئيس الوزراء: الحذر بالمرحلة الراهنة لحفظ ما تحقق من نجاحات

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير النفط ووزير الصناعة والتجارة والسياحة

السير في تطوير 
قطاع النفط  

والغاز بالتوازي  
مع تنويع مصادر 

الدخل

علينا جميعا 
مساندة ودعم 

كوادرنا الوطنية 
فيما يقدمونه    

من تضحيات 

سموه بحث 
التحديات 

االقتصادية مع 
وزيَري النفط 

والصناعة 

تبني الخطط 
المتنوعة لتطوير 

قطاع النفط 
والغاز والصناعات 

التكميلية



عـــن  الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة  أعلنـــت 
بـــدء التســـجيل اإللكترونـــي لمنحة ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بنـــت  مـــوزة  الشـــيخة 
لدرجة بكالوريوس للطـــب، والتي تقدمها 
بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين في 
إيرلنـــدا – جامعـــة البحرين الطبيـــة، للعام 

الرابع على التوالي.
 وستســـتمر فترة التقديم بين الســـابع من 
يونيـــو 2020 وحتـــى 20 يونيو 2020 عبر 

موقـــع المؤسســـة اإللكترونـــي، وذلـــك في 
ســـياق توفيـــر المزيد مـــن الفـــرص للطلبة 
المتفوقين فـــي مملكة البحريـــن ودعمهم 

لتحقيق أهدافهم الدراسية والمهنية.
وتغطي منحة ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنت 
حمـــد آل خليفة لدرجة بكالوريوس للطب 
كافـــة المصاريف الدراســـية لطالب واحد، 
يوفرهـــا  التـــي  ذاتهـــا  المميـــزات  وتقـــدم 

برنامج رايات للمنح الدراسية.

 ويشـــترط التقديـــم للحصـــول علـــى هذه 
المنحة أن يكون الطالب المتقدم بحريني 
الجنســـية، وحديث التخرج وحاصالً على 
معدل 98 % فما فوق في الثانوية العامة 

في التخصص العلمي.
 كذلك ُيشـــترط التقديم بطلب عبر الموقع 
اإللكترونـــي للكلية والحصـــول على قبول 
مـــن الكلية الملكيـــة للجراحين في إيرلندا 

– جامعة البحرين الطبية.

 ويتـــم اختيـــار الطلبة بعد ملء اســـتمارة 
التقديم عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة 
التـــي  لمعاييـــر االســـتحقاق  واســـتيفائهم 
والمقابلـــة  األكاديمـــي  التحصيـــل  تشـــمل 

الشخصية واألعمال التطوعية.
 وقـــد أبـــدى الطلبـــة الذيـــن تـــم اختيارهم 
و  ونجاحهـــم  الدراســـي  تفوقهـــم  مســـبقا 
تفاعلهـــم مـــع المجتمـــع وتطـــور قدراتهـــم 

العلمية والعملية.
 من جهتهـــا، صرحت رئيس مجلس أمناء 
مؤسســـة المبرة الخليفية ســـمو الشـــيخة 
زيـــن بنت خالد آل خليفـــة: “نتقدم بجزيل 
للجراحيـــن  الملكيـــة  الكليـــة  إلـــى  الشـــكر 
فـــي إيرلنـــدا – جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 
علـــى تعاونهـــم معنـــا خالل الثـــالث أعوام 

الســـابقة مـــن أجـــل توفيـــر هـــذه الفرصـــة 
الفريـــدة من نوعها لطلبـــة مملكة البحرين 
لدراســـة التخصـــص الـــذي يلبـــي ميولهـــم 
وطموحاتهـــم، وتوفـــر هـــذه المنحـــة كافة 
احتياجات الطالب كما ســـتتيح له المجال 
لتنمية مختلف مهاراتهم من خالل الورش 
والجلســـات التدريبية ضمن برنامج إثراء 
للمنـــح الدراســـية، والتـــي تفتـــح آفاقهـــم 
للتعلـــم مـــن تجـــارب اآلخريـــن في ســـبيل 
خلـــق جيـــل واعي قـــادر على بنـــاء نهضة 

المملكة في المستقبل”.

المنامة - بنا

بـدء التسجيـل لمنحـة سمـو الشيخـة مـوزة الطبيـة
ـــم ـــق طموحاته ـــا لتحقي ـــدة لطلبتن ـــرص الفري ـــر الف ـــد: توفي ـــت خال ـــن بن ـــيخة زي ـــمو الش س

ننهل من خبرة سمو رئيس الوزراء ونستنير بفكره القيادي
ــر ــي ــو األم ــم ــى خـــدمـــة س ــل ــون ع ــصـ ــريـ ــة وحـ ــي ــك ــل ــم ــة ال ــق ــث ــال ــز ب ــت ــع ــد بـــن راشــــــد: ن ــم ــح م

استقبل الشيخ حسام بن عيسى آل 
خليفـــة فـــي مكتبه بديـــوان صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، الشيخ 
محمد بن راشـــد آل خليفة؛ بمناسبة 
تعيينه وكيال لديوان صاحب السمو 
هنـــأه  إذ  الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي 
بالثقـــة الملكيـــة الغالية التـــي أوالها 
إيـــاه عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــاد الشيخ حســـام بن عيسى آل 
خليفـــة بمـــا يتميز به الشـــيخ محمد 
بن راشد آل خليفة من كفاءة عالية، 
متمنيـــا لـــه التوفيق في مهـــام عمله 
بما يخدم الوطن ويســـهم في تنفيذ 
التوجيهات السديدة لرئيس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة.

بـــن عيســـى  وقـــدم الشـــيخ حســـام 
إلـــى الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد كبار 
المســـؤولين والموظفيـــن بالديـــوان، 
التهانـــي  لـــه خالـــص  رفعـــوا  الذيـــن 
والتبريكات بمناســـبة الثقـــة الملكية 

الغالية بتعيينه وكيال للديوان.
محمـــد  الشـــيخ  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
بـــن راشـــد آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه 
بالتكليف الســـامي مـــن جاللة الملك 
وتشرفه بأن ينهض بالمسؤولية في 
ظـــل التوجيهات الســـديدة لصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير الوالـــد خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة لتحقيق رؤى 

االرتقـــاء  فـــي  ســـموه  وطموحـــات 
بمـــا  وتطويـــره  األداء  بمســـتويات 
العمـــل  وتقـــدم  نهضـــة  فـــي  يصـــب 
متطلبـــات  يواكـــب  بمـــا  الحكومـــي 

المستقبل.
ونتعلـــم  ننهـــل  جميعـــا  “إننـــا  وقـــال 
مـــن خبـــرة وحكمـــة رئيس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير الوالد 
خليفـــة بـــن ســـلمان ونســـتنير بفكره 
القيـــادي فـــي اإلدارة والتنميـــة مـــن 
أجـــل المســـاهمة فـــي نهضـــة ونمـــاء 
وطننا الغالـــي، ونتطلع إلى أن نكون 
دائما عن حسن ظن القيادة الحكيمة 
وعلى رأســـها جاللة الملك، وصاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 

وصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيس الوزراء ونســـأل هللا سبحانه 
لحمـــل  يوفقنـــا جميعـــًا  أن  وتعالـــى 
هذه المسؤولية”. وأعرب عن جزيل 

منتســـبي  لجميـــع  وتقديـــره  شـــكره 
ديوان صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، علـــى مشـــاعرهم الطيبـــة، 
مؤكـــدا حرصـــه علـــى بـــذل الجهـــود 
بالتعـــاون معهم فـــي خدمة صاحب 

الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
وتحقيـــق مزيد من اإلنجـــازات التي 
التـــي  الشـــاملة  النهضـــة  مـــن  تعـــزز 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن، متمنيـــا 

للجميع التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com03
االثنين 1 يونيو 2020 - 9 شوال 1441 - العدد 4248

كأول جامعة على الطراز األمريكي في البحرين، تعزز منهج التفاعل والتعاون بين 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المهني. 

يتم منح طالب الجامعة األمريكية بالبحرين الفرصة لتحقيق أهدافهم المهنية 
والشخصية من خالل بيئة تتمحور حول تلبية احتياجات الطالب وتهدف إلى 

تزويدهم بالمهارات والمعرفة ليتمكنوا من إكتشاف مستقبلهم.

اكتشف مستقبلك
انضم الى دفعة ٢٠٢٤ في الجامعة األمريكية بالبحرين.
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المنامة - بنا

اســـتقبل وزير اإلعالم علي الرميحي 
فـــي مكتبـــه األميـــن العـــام المســـاعد 
للمجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
عبدالرحمـــن عســـكر، ورئيـــس لجنـــة 
رياضـــات المـــوروث الشـــعبي خليفة 

القعود.
 وتـــم أثنـــاء اللقـــاء، مناقشـــة أوجـــه 
التعاون بين وزارة اإلعالم والمجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة في تنفيذ 
المبادرات الرائدة لممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في إحيـــاء التراث الرياضي الوطني 

والموروث الشعبي األصيل.

وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم حرص الـــوزارة 
األنشـــطة  وتغطيـــة  دعـــم  علـــى 
المـــوروث  لرياضـــات  والمســـابقات 
الشـــعبي كافة، بما يدعم التوجيهات 
السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في 
المحافظـــة علـــى المـــوروث الشـــعبي 

وصون الهويـــة الثقافية والحضارية 
للمملكة.

 مـــن جانبهما، أعرب عســـكر والقعود 
عـــن شـــكرهما وتقديرهما إلـــى وزير 
اإلعالم علـــى اهتمامـــه وحرصه في 
المجلـــس  وفعاليـــات  أنشـــطة  دعـــم 

األعلى للشباب والرياضة.

بحـــث أوجـــه التعـــاون بيـــن “االعـــام” و“األعلـــى للشـــباب” 
تغطية إعالمية لرياضات الموروث الشعبي

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنظمـــات  دعـــم  إدارة  مديـــرة  أكـــدت 
والتنميـــة  العمـــل  بـــوزارة  األهليـــة 
أن  جناحـــي،  نجـــوى  االجتماعيـــة، 
المجتمـــع  منظمـــات  دعـــت  الـــوزارة 
المدنـــي المنضوية تحت مظلـــة الوزارة 
لعقـــد اجتماعـــات الجمعيـــات العمومية 
فـــي مواعيدهـــا المقـــررة وفـــق نظامهـــا 
األساســـي عـــن بعـــد، وذلـــك فـــي إطـــار 
اإلجراءات المستمرة والمتواصلة للحد 
من انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-(، 
مشـــيرة إلى أن هذه الخطـــوة تأتي في 
إطار الحرص على ضمان ســـالمة أفراد 
المجتمـــع المدنـــي من رؤســـاء وأعضاء 
األهليـــة،  الجمعيـــات  إدارات  مجالـــس 
وضمان اســـتمرارية ممارستها لجهودها 
وأعمالها التطوعيـــة والخيرية والمهنية 
وفق وضع قانوني سليم ال يخل بالقيام 

بهذه الواجبات.
وأكدت جناحي أن وزارة العمل والتنمية 
أن  للجمعيـــات  أجـــازت  االجتماعيـــة 

تجـــري اجتماعات الجمعيـــات العمومية 
المباشـــر،  المرئـــي  االتصـــال  بواســـطة 
كمـــا أجازت اســـتخدام األنظمـــة التقنية 
المتخصصـــة بالتصويت اإللكتروني عن 
بعـــد، وذلـــك للتصويت على إبـــراء ذمة 
مجلـــس اإلدارة بشـــأن التقريـــر المالـــي، 
والتصويت على التقرير األدبي، وكذلك 
التصويت في انتخابات مجلس اإلدارة، 
مشـــيرة إلى أن اســـتخدام هـــذه التقنية 
متكامـــل  بتســـجيل  االحتفـــاظ  يكفـــل 
لالنتخابات في ملفات الجمعية، ويمكن 

الرجوع إليها عنـــد الحاجة، حيث تعتبر 
ضمن مستندات الجمعية الرسمية.

وأوضحـــت مديرة إدارة دعم المنظمات 
األهليـــة أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا 
التوجـــه بالتعـــاون مـــع الجمعيـــات التي 
لديهـــا إمكانيـــات تقنيـــة تســـمح بذلـــك، 
مشيرة إلى أن الوزارة وفرت لمندوبيها 
كافـــة اإلمكانيات التقنيـــة والفنية التي 
تمكنهـــم مـــن المشـــاركة فـــي اجتماعات 
الجمعيـــات العموميـــة عـــن بعـــد، وذلـــك 
لمراقبـــة االجتماعـــات مـــن حيث نســـب 
الحضـــور، وعمليـــات االنتخابـــات وفرز 
األصـــوات، مشـــيرة إلـــى أن تنفيـــذ هذه 
التجربة سوف يذلل العديد من العقبات 
التـــي قـــد تعتـــرض الجمعيـــات األهلية، 
ســـالمة  بضمـــان  يتعلـــق  مـــا  باألخـــص 
الوضع القانونـــي لها، والمتمثل في عقد 
الجمعيات العموميـــة وإجراء انتخابات 
األنظمـــة  وفـــق  اإلدارات  مجلـــس 

األساسية لها.

نجوى جناحي

ـــي ـــت اإللكترون ـــة للتصوي ـــة المتخصص ـــتخدام األنظم اس
دعوة المنظمات األهلية لعقد “عمومياتها” عن بعد



قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف، إنه 
تـــم االنتهاء من 85 % من أعمال المرحلة 
الثانية من تطوير الحديقة المائية بصورة 
 6 علـــى مســـاحة  تقـــام  اجماليـــة، والتـــي 
هكتـــارات، موضحا أن مواقف الســـيارات 
تـــم االنتهـــاء منهـــا بنســـبة 99 % فيما تم 
انجاز و80 % من اعمال المباني الخدمية 
في الحديقة. وأشـــار الوزيـــر خلف إلى أن 
اعمـــال المشـــروع والذي يحظـــى باهتمام 
خاص من لدن قرينة عاهل البالد، رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، مـــن المؤمـــل االنتهـــاء منها خالل 

الشهور الثالثة القادمة. 
جـــاء ذلـــك خـــالل جولـــة تفقدية قـــام بها 
الوزير خلف للمشـــروع لالطالع على سير 

عمليـــة تطويـــر المنطقـــة، يرافقـــه وكيـــل 
الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة والقائم بأعمـــال الوكيل 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد 
راوية المناعي ومدير ادارة صيانة الطرق 
بدر العلوي ومحمد جواد وهو رئيس قسم 
االنشـــاءات. وأوضـــح خلـــف أن مشـــروع 
الحديقة المائية هو من أهم المشـــروعات 
الـــوزارة  عليهـــا  تعمـــل  التـــي  الخدميـــة 
العاصمـــة،  أمانـــة  مـــع مجلـــس  بالشـــراكة 
ويأتي ضمن اســـتراتيجية الـــوزارة لزيادة 
الرقعـــة الخضـــراء فـــي المملكـــة وتوفيـــر 

مشاريع ترفيهية للمواطنين والمقيمين.
فـــي  بالعمـــل  البـــدء  تـــم  أنـــه  وأوضـــح 
البحيـــرات والتـــي تعـــد أهـــم عنصـــر يميز 
الحديقـــة المائيـــة حيـــث تـــم البـــدء بإزالة 
الطيـــن المتراكم، كما تمـــت إزالة الصخور 
الموجـــودة حـــول البحيرتيـــن، إضافة إلى 

تحديـــد موقع غرفة المضخات بالتنســـيق 
معاالستشـــاري المختـــص المعيـــن إلعداد 
الفنـــي  والمقتـــرح  البحيرتيـــن  تصاميـــم 

المتعلق باستدامة البحيرتين.
)اماكـــن  مظلـــة   23 تركيـــب  تـــم   “ وقـــال 
الحديقـــة  علـــى  موزعـــة   ) الجلـــوس 
الخدميـــة  المبانـــي  مـــن  يتبـــق  لـــم  فيمـــا 
سوىالتشـــطيبات النهائيـــة وهـــي ) مبنـــى 
اداري وعـــدد 2 مرافـــق عامـــة إضافـــة الى 

مصلي بمرافقه وكافتيريا (.
وأضـــاف خلف تم االنتهـــاء من 70 % من 

المســـطحات الخضـــراء كمـــا تمـــت إضافة 
بعـــض مـــن األشـــجار المزهـــرة واألشـــجار 
ذات الروائح العطرية كالياســـمين الهندي 
إضافـــة إلـــى األشـــجار المثمـــرة المحليـــة 
وتحديدا أشـــجار الفاكهة كاللوز وأشـــجار 
والكنـــار  والمانجـــو  والرمـــان  الليمـــون 
وأشـــجار البرتقال والتين التي تشـــكل 20 
% مـــن إجمالـــي عـــدد األشـــجار والنخيل 
حيـــث يبلـــغ عددهـــا فـــي الحديقـــة ألـــف 
شـــجرة ونخلـــة، أي زيادة بنســـبة 170 % 

من العدد الكلي لألشجار.

التقى وزير العمـــل والتنمية االجتماعية، 
رئيس مجلـــس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل، جميـــل حميـــدان، النائـــب هشـــام 
امـــس  بالـــوزارة  مكتبـــه  فـــي  العشـــيري، 
األحـــد، وبحـــث معـــه تعزيز التعـــاون بين 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية فـــي 
العمـــل  بشـــؤون  الصلـــة  ذات  المجـــاالت 
وخدمـــات الرعايـــة االجتماعيـــة، وتوفير 

المستوى المعيشي الالئق للمواطنين.
وخـــالل اللقـــاء، أطلـــع حميـــدان النائـــب 
المتعلقـــة  المســـتجدات  علـــى  العشـــيري 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  بمبـــادرات 
المجـــاالت  فـــي  المتنوعـــة  االجتماعيـــة 
العماليـــة والحمايـــة االجتماعيـــة لجميـــع 
فئات وشرائح المجتمع، وخاصة في ظل 

هذه الظروف االستثنائية وعدم المساس 
عـــن  فضـــالً  المعيشـــية،  باحتياجاتهـــم 
حماية منظومة ســـوق العمل واســـتدامة 
اســـتقراره بما يخدم التنمية المســـتدامة 

في مملكة البحرين.
مـــن جانبه، ثمـــن النائب العشـــيري جهود 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي 
إطار أداء دورها بتقديم خدمات تنموية 
شـــاملة فـــي مجـــاالت العمـــل والخدمات 

وشـــرائح  فئـــات  لمختلـــف  االجتماعيـــة 
الســـياق  هـــذا  فـــي  مؤكـــدًا  المواطنيـــن، 
أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة لمـــا لـــه مـــن أثـــر ايجابي في 
تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات 
التنمويـــة المتنوعة التـــي توفرها الوزارة 
خـــالل  والســـيما  المســـتهدفة،  للفئـــات 
هـــذه الفترة، عبر منصاتهـــا الرقمية وعبر 

مراكزها في جميع محافظات المملكة.

عودة تدريجية للعبادات الجماعية واالبتداء بصالة الجمعة
أشـــاد المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بالعودة التدريجية 
فـــي إقامة العبادات الجماعيـــة، واالبتداء 

بإقامة صالة الجمعة. 
ودعـــا المجلـــس فـــي جلســـته االعتياديـــة 
التـــي انعقـــدت صبـــاح امـــس األحـــد عـــن 
ُبعـــد عبر االتصـــال المرئي برئاســـة رئيس 
اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد 
التـــام  االلتـــزام  إلـــى  الجميـــَع  آل خليفـــة، 
بتطبيق التعليمـــات واإلجراءات الصحية 
االحترازيـــة الالزمة التي تحددها الجهات 
المختصـــة بخصوص أداء صـــالة الجمعة 

لمنع انتشار المرض. 
كمـــا أعرب المجلـــس عن اعتـــزازه العميق 

لـــدى  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  بإشـــادة 
مجلســـي  ورئيســـي  الرئيـــس  اســـتقباله 
األوقاف الســـنية والجعفرية بالدور المهم 
الذي يضطلع به المجلس في خدمة الدين 
اإلسالمي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة، 
والتوعيـــة بثوابته القائمـــة على االعتدال 
ـــب،  والتعصُّ الغلـــو  ونبـــذ  والوســـطية، 
والدعوة إلى التمســـك باألخالق الفاضلة. 
وأكد المجلس مضيه في أداء رسالته في 
خدمة الديـــن والوطن والنـــاس، وتحقيق 

األهداف التي أنشئ من أجلها. 
بعـــد ذلـــك، بحـــث المجلـــس الموضوعـــات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعماله، واســـتهلها 
باستعراض خطاب هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار بشـــأن جامع الشـــيخ قاسم المهزع 
بالمنامـــة وما وصلت إليـــه أعمال التنقيب 
واآلثـــار مـــن قبـــل مهندســـي الهيئـــة فـــي 

الجامـــع المذكـــور، وأكد المجلـــس في هذا 
الصـــدد حرصـــه الكبير على ســـرعة إعادة 
بنـــاء هـــذا الجامـــع التاريخـــي مـــع مراعاة 
أبعـــاده التاريخية ومالمحه األصيلة، وبما 
ينســـجم مـــع محيطه المباشـــر، ليســـتعيد 
دوره الوظيفـــي كجامـــع لمنطقـــة الســـوق 

القديم. 

عـــدة طلبـــات  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  ثـــم 
لمعرفـــة الـــرأي الشـــرعي بشـــأن عـــدد مـــن 
الموضوعـــات، وقرر المجلس إحالتها على 
لجنة إبداء الرأي الشرعي لدراستها ورفع 

توصياتها بشأنها إلى المجلس.
كمـــا تابـــع المجلس عـــدًدا من مشـــروعات 
إعمـــار الجوامـــع في مشـــروع شـــرق الحد 

اإلسكاني التي تبناها عدد من المحسنين، 
مثمًنا الدور الحيـــوي الكبير الذي يقوم به 
المحسنون في خدمة المجتمع، سائالً هللا 

تعالى أن يجزيهم خير الجزاء. 
مـــا  ببحـــث  جلســـته  المجلـــس  واختتـــم 
يستجد من أعمال واتخذ بشأنه القرارات 

الالزمة.

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد جانب من االجتماع
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إنهــاء 85 % مـن تطويـر الحديقـة المائيـة
زيادة العدد الكلي لألشجار بنسبة 170 %

خالل الجولة التفقدية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - شركة إدامة

قــررت “إدامــة” )الذراع العقاري لشــركة ممتلكات( في اجتماع عقد أمس 
بحضور ممثلين عن مديرية أمن المحافظة الجنوبية إغالق شاطئ بالج 

الجزائر مؤقتًا حتى إشعار آخر.

ويأتـــي قـــرار اإلغالق على خلفية عدم التزام مرتادي شـــاطئ بـــالج الجزائر في 
عطلة عيد الفطر المبارك بالقواعد الخاصة بسالمة مرتادي الشاطئ، وبالتعليمات 
والقـــرارات الصادرة مـــن الجهات الرســـمية، مؤكدة ضرورة التقيـــد باإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامات وااللتزام بالتباعد االجتماعي 

والتي تهدف جميعها للحفاظ على صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع. 
وأكد الرئيس التنفيذي لشـــركة إدامة أمين العريض أن الشـــركة مســـتمرة في 
جهودهـــا لتطبيـــق كل اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة، وتوحيد 
الجهـــود الوطنية المخلصة بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(.  وقـــال العريض إننا 
نحـــرص دائًما علـــى التعاون مع المحافظة الجنوبيـــة، ونتطلع إلى إعادة فتح 
شـــاطئ بـــالج الجزائـــر قريبـــًا، معربا عن شـــكره وتقديـــره لمحافـــظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل خليفة ومدير عام مديرية شرطة المحافظة 

الجنوبية العقيد الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة”.

وأوضح العريض أن شركة إدامة وزعت بتوزيع المنشورات واإلرشادات التوعوية  «
الالزمة بشأن فيروس كورونا )كوفيد 19(، على جميع زوار الشاطئ، بالتنسيق 

مع ممثلي وزارة الداخلية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.

إغالق “بالج الجزائر” حتى إشعار آخر

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

التزامـــا مـــن المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  اإلنســـان 
والتعليمات الصادرة للمحافظة على صحة 
الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق 
اإلنســـان عقدت لجنـــة الشـــكاوى والرصد 
المعتـــاد  الشـــهري  اجتماعهـــا  والمتابعـــة 
عبـــر وســـائل التواصـــل المرئـــي، برئاســـة 
حميـــد  خـــوري وعضويـــة  ماريـــا  اآلنســـة 
أحمـــد حســـين وروضـــة العـــرادي، وعمـــار 
اللجنـــة إشـــادتها  البنـــاي. وكـــررت  أحمـــد 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
التـــي انتهجتهـــا اإلدارة العامـــة لإلصـــالح 
خـــالل  الداخليـــة  وزارة  فـــي  والتأهيـــل 
الظـــروف االســـتثنائية الراهنـــة وال ســـيما 
تلك المتعلقة بتقديم االستشـــارات الطبية 

والعالج لنـــزالء مراكز اإلصـــالح والتأهيل 
باســـتخدام تقنيـــات التواصـــل واالتصـــال 
المرئي، وذلك من منطلق حرص إدارة تلك 
المراكـــز علـــى التصـــدي لفيـــروس كورونا، 
النـــزالء.   وســـالمة  صحـــة  علـــى  حفاًظـــا 
أن مركـــز  إلـــى  اللجنـــة  رئيســـة  وأشـــارت 
ســـجن جو قدم عدد )40( استشـــارة طبية 
مع استشـــاريين من مختلف مستشـــفيات 
البحريـــن خالل 20 يوما فقـــط من تفعيل 

خدمـــة تلقي العـــالج واالستشـــارة الطبية 
عن بعد. وناقشـــت اللجنة كشـــفها الدوري 
المتضمـــن للحـــاالت ذات العالقـــة بتطبيق 
أحكام قانـــون العقوبات والتدابير البديلة، 
مؤكـــدًة اســـتمرار التواصـــل مـــع الجهـــات 
بشـــأن  معهـــا  التنســـيق  بهـــدف  المعنيـــة 
الطلبات المســـتوفية لشروط القانون رقم 
)18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير 

البديلة.

ــا ــوًم ي  20 ــي  فـ ــة  ــي ــب ط ــارة  ــشـ ــتـ اسـ  40 ــم  ــدي ــق ت
إشادة بسياسات مراكز اإلصالح بظل أزمة كورونا

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أطلـــع العشـــيري علـــى مبـــادرات “العمـــل والتنميـــة”
حميدان: لعدم المساس باحتياجات المواطنين

تمــــديــــد فتـــرة عمـــل ســـوق السمـــك بمرفــــأ الحــــد
قـــال وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
محمـــد  نبيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
أبوالفتـــح إنـــه في إطار دعـــم التوجهات 
المنتجـــات  توافـــر  بضمـــان  الرســـمية 
الفتـــرة  هـــذه  فـــي  المختلفـــة  الغذائيـــة 
االستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين 
في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا، 
تقـــرر أن تفتح ســـوق الســـمك فـــي مرفأ 
الحد يومًيا من الســـاعة 8 صباًحا ولغاية 

6 مساًء.
وأكد أبوالفتح أنه انطالًقا من توجيهات 
الحكومة، والمتابعة المســـتمرة من وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
وكالـــة  تعمـــل  خلـــف،  العمرانـــي عصـــام 
الزراعـــة والثـــروة البحريـــة علـــى تقديم 
جميـــع أوجه الدعـــم المطلـــوب للعاملين 

فـــي القطـــاع الســـمكي؛ مـــن أجـــل رفـــد 
السوق المحلي بالمنتجات السمكية التي 
تلبـــي احتياجـــات المســـتهلكين، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــذا القـــرار يأتي ضمن سلســـلة 
قرارات ســـيتم إصدارهـــا لتنظيم عملية 
البيع في أســـواق الســـمك الموجودة في 

مرافئ الصيد بمملكة البحرين. 
وذكـــر أن قـــرار تمديد الســـاعات المقررة 

لفتـــح ســـوق الســـمك فـــي مرفـــأ الحـــد 
يأتـــي لضمـــان أن تكـــون المـــدة الزمنيـــة 
أطـــول لمرتـــادي هـــذه الســـوق؛ للحفاظ 
علـــى ســـالمة الجميـــع من خـــالل تفادي 
االكتظـــاظ حرصـــا على ســـالمة الجميع، 
الفًتـــا إلـــى أن هـــذا القـــرار ســـيخدم 21 
فرشـــة لبيع األســـماك وهي إجمالي عدد 
الحـــد  فـــي مرفـــأ  الموجـــودة  الفرشـــات 

الـــذي يعـــد واحـــًدا من أســـواق األســـماك 
الرئيســـة فـــي مملكـــة البحريـــن، والـــذي 
يخـــدم المحرق وضواحيهـــا، عالوة على 
اســـتقطابه العديد مـــن الزبائن من خارج 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  قبـــل  المملكـــة 

المتعلقة بفيروس كورونا. 
جميـــع  تعـــاون  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
العامليـــن في مرفأ الحد مـــع اإلجراءات 

انتشـــار  لمنـــع  المتبعـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس كورونـــا، مؤكـــدا أن المعنييـــن 
في الوكالة ســـيتابعون مـــع العاملين في 
للســـوق تطبيق اإلجـــراءات الالزمة بهذا 
الصـــدد  هـــذا  فـــي  مشـــيًدا  الخصـــوص، 
بالتعـــاون الكبير من الجهات المعنية في 
وزارة الداخليـــة التي لها األثر الكبير في 

دعم عملية تنظيم البيع في السوق.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

القــــرار يخـــدم 
21 فرشة 

ويخفف من 
االكتظاظ
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“األعلى اإلسالمي”: تسريع 
إعادة بناء جامع المهزع 
ومراعاة أبعاده التاريخية
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مجلس بلدي الشمالية

أفـــادت ممثل الدائـــرة الثانية 
عشـــرة بالمحافظة الشـــمالية 
العضو البلـــدي زينب الدرازي 
أن هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 
بـــرج  بتركيـــب  حاليـــا  تقـــوم 
اتصـــاالت مؤقت فـــي منطقة 
خدمـــة  الجديـــدة؛  اللـــوزي 
وتلبيـــة  المنطقـــة  لســـكان 
البلـــدي  المجلـــس  لمطالبـــات 

بهذا الخصوص.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، أشـــادت 
هيئـــة  بتجـــاوب  الـــدرازي 
وعلـــى  االتصـــاالت  تنظيـــم 
رأســـها القائم بأعمـــال المدير 
العام بالهيئة الشيخ ناصر بن 
محمد آل خليفة، إذ تواصلت 
حـــال  الهيئـــة  مـــع  العضـــو 
القاطنيـــن  شـــكاوى  تســـلمها 
فـــي منطقة اللـــوزي الجديدة 
مجمع 1020، الذين يشـــكون 
ضعـــف اإلرســـال واالســـتقبال 

في بيوتهم ولم تقصر األخيرة بســـرعة 
االستجابة.

وبينـــت أن الهيئـــة تقـــوم اآلن بتشـــييد 
الـــذي ســـوف  اتصـــاالت مؤقـــت،  بـــرج 
يغطـــي المنطقـــة المذكـــورة وسيشـــمل 
2G، الـــذي يخـــص االتصـــاالت، وكذلك 

4G الذي يشمل البيانات )االنترنت(.
وهذا البرج عبارة عن برج مشـــترك إلى 
3 شـــركات، هي: شـــركة زين لالتصاالت 
لالتصاالت)بتلكـــو(  البحريـــن  وشـــركة 
وشـــركة stc، وسيســـتغرق تشـــييد هذا 
البـــرج حوالـــي أســـبوعين لالنتهـــاء من 

تركيبه.
وقالـــت الدرازي إن الخطـــة القادمة كما 
أفادتنـــا هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت هـــي 
تحديد أراض إلقامـــة أبراج االتصاالت 
عليهـــا، والهيئة تعمـــل حاليا مع الجهات 
ذات العالقـــة لالنتهـــاء مـــن إجـــراءات 
تخصيـــص األراضـــي الجديـــدة لخدمة 
منطقـــة اللوزي - مجمع 1020، واألبراج 
المؤقتـــة التي تشـــيدها وبالتنســـيق مع 
شـــركات االتصاالت هي لخدمة قاطني 
المنطقـــة، لحيـــن االنتهـــاء مـــن عمليـــة 
أبـــراج  وإلقامـــة  األراضـــي  تخصيـــص 

االتصاالت الدائمة عليها.

انترنت أسرع باللوزي الجديدة

100 أسرة تناشد سمو رئيس الوزراء: الطلبات اإلسكانية بالديه مجّمدة
قالـــوا: بعضنـــا انتظـــر 18 عامـــا والـــوزارة ال تمنحهـــم بيوتا بالمـــدن الجديدة

إســـكانية  طلبـــات  أصحـــاب  ناشـــد 
رئيـــس  الديـــه  منطقـــة  مـــن  عالقـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
إلصـــدار توجيهاته الكريمـــة لوزارة 
اإلســـكان لشـــمولهم بالحصول على 
بيت العمر بالمشـــروعات اإلسكانية 
تنفذهـــا  التـــي  الجديـــدة  والمـــدن 

الوزارة.
وقالـــوا في مناشـــدة رفعوها للمقام 
الســـامي وتنشـــرها “البـــالد” بأنهم ال 
يعرفون مصير طلباتهم االســـكانية 
وبخاصة مـــع توزيع الوزارة البيوت 
علـــى أصحاب الطلبـــات من مناطق 

مختلفة.
الـــوزارة معيـــار  وتمنـــوا أن تعتمـــد 
توزيـــع البيوت وفـــق األقدمية ألنه 
أكثـــر عدالة وانصافـــا للمناطق التي 
ال يوجد فيها امتداد أو مشـــروعات 

اسكانية.
وأشـــاروا إلـــى أن عـــدد المتضررين 
مـــن عدم حصولهم علـــى بيت العمر 
يصل الى قرابة 100 أسرة بحرينية 
من منطقة الديه، وســـنوات طلبات 
أغلبهم تصل لألعوام 2000 و2001 

و2001.
وبينـــوا أنهم دأبوا على التواصل مع 
وزارة االســـكان للتوصـــل لمعالجـــة 
لوضعهـــم ولكن األخيـــرة تعتذر عن 
تلبيـــة الطلبات، وتطالبهم بمزيد من 

االنتظار ودون تحديد، وأن الوزارة 
ال تســـتطيع منح أهالي الديه بيوت 

بمشروعات بمناطق أخرى.
ولفتـــوا إلى أن الـــوزارة لبت طلبات 
تعـــود للعام 2006 ببعـــض المناطق، 
ولكـــن طلبـــات أهالـــي الديـــه للعـــام 
2000 ال تجد بصيص أمل للحصول 
على حقها االســـكاني بسبب اعتماد 
الوزارة معايير غير عادلة في توزيع 

الوحدات.
وقالـــوا إن كثيـــرا مـــن األســـر التـــي 
تنتظـــر حلم االســـتقرار ببيـــت العمر 
انتظـــرت قرابـــة 18 عامـــا، وعانـــت 

من مـــرارة التنقل من شـــقة ألخرى، 
وأرهقتها االيجـــارات، وبعض منهم 
عانـــوا مـــن ضيـــق المســـكن بســـبب 

سكنهم في بيوت والديهم.

سؤال وجواب

وكان النائـــب ممـــدوح الصالـــح قـــد 
وجه ســـؤاال برلمانيا لوزير االسكان 
باســـم الحمر في مـــارس 2020 عن 
الطلبـــات االســـكانية بدائرتـــه )ثالثة 
العاصمـــة( والتـــي تمثـــل مجمعـــات 
بمناطـــق الديه والســـنابس وكرباباد 
وضاحيـــة  والقلعـــة  وجدحفـــص 

السيف.
وقـــال الوزير فـــي اجابته بـــأن عدد 
بيـــوت  علـــى  الحصـــول  طلبـــات 
ألصحـــاب الطلبات مـــن العام 2000 
ولغايـــة 2019 يبلغ 2031 طلبا، و64 
طلبا للحصول على قسيمة سكنية، 
شـــقة  علـــى  للحصـــول  طلبـــا  و50 

تمليك.
وأكثر الطلبات االســـكانية للحصول 
على بيوت تتركز ألصحاب الطلبات 
بأعـــوام 2001 )167 طلبـــا(، و2002 
طلبـــا(،   133( و2003  طلبـــا(،   151(

و2004 )124 طلبا(.

وزير االسكان مستقبال النائب الصالح ممثل أهالي الديه بالبرلمان
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محرر الشؤون المحلية

زيـــادة تعويضـــات العامـــل المفصـــول 
العمـــل  عـــن  االنقطـــاع  أيـــام  وزيـــادة 
جوهر تعديل تشـــريعي بقانون العمل 
بالقطاع األهلي وقعه النائبان ابراهيم 
النفيعـــي ومحمـــد بوحمـــود. )المقارنة 

بالجدول المرفق(.
وقـــال النفيعـــي بأن التعديل سيســـهم 

مـــن  المســـرحين  عـــدد  خفـــض  فـــي 
أعمالهـــم قـــدر االســـكان والمحافظـــة 

على مصدر رزق كثير من األسر.
فـــي  يســـهم  التعديـــل  بـــأن  وأضـــاف 
زيـــادة التعويضـــات للعامـــل المفصول 
وبخاصة عند تعســـف صاحـــب العمل 

باستعمال حقه في إنهاء عقد العمل.
وأشـــار إلـــى أن بعض أصحـــاب العمل 

“يسلطون ســـيوفهم” التي يستمدونها 
مـــن قانـــون العمـــل ضـــد العمـــال، وبما 
يجعل أصحاب العمل في مراكز أعلى 

من العمال ببعض األحيان.
وتابـــع: االحصـــاءات أثبتت اســـتغالل 
وتســـريح  للقانـــون  العمـــل  أصحـــاب 
طاقاتهـــم  اســـتنزاف  بعـــد  العامليـــن 

وانتاجيتهم في العمل.

محمد بوحمودابراهيم النفيعي

قاال إن التعديل التشريعي سيسهم في خفض عدد المسرحين

النفيعي وبوحمود يوقعان زيادة تعويضات العامل المفصول

أهالـــي  مـــن  مجموعـــة  شـــكا 
باربـــار  بقريـــة   524 مجمـــع 
تأخر وزارة األشـــغال وشؤون 
والتخطيـــط  البلديـــات 
االســـتجابة  عـــن  العمرانـــي 
لمطالبهـــم بتوصيـــل منازلهـــم 
بشـــبكة الصرف الصحي، رغم 
مرور أكثر من 7 ســـنوات على 
شـــروعهم في السكن في ذلك 

الحي الجديد.
وأشـــار األهالـــي فـــي حديثهم 
لـ”البالد” إلى أن خدمة الصرف 
الخدمـــات  إحـــدى  الصحـــي 
األساســـية التـــي ال غنـــى عنها 
في وقتنـــا الحاضر، وذلك في 
ظل تنامـــي عدد أفراد األســـر 
القاطنـــة مما يـــؤدي إلى زيادة 
حجـــم متطلباتهـــا، إلـــى الحـــد 
الـــذي ال تكفـــي معـــه الحلـــول 
مـــن خـــالل اعتمـــاد  المؤقتـــة 
أساليب شـــفط مياه البالعات 

عبر الصهاريج.
وبينـــوا أن الصهاريـــج التابعة 
للبلديـــة لـــم تعـــد قـــادرة على 
اإلنتـــاج  معـــدل  اســـتيعاب 
اليومي لمنازلهم، ما اضطرهم 
إحـــدى  مـــع  التعاقـــد  إلـــى 
لســـد  الخاصـــة  الشـــركات 
هـــذا النقـــص، وهـــو مـــا يحمل 
األهالي أعبـــاء مالية إضافية، 
فضـــالً عن تســـبب وجود هذه 
يومـــي  بشـــكل  الصهاريـــج 
بتعرض األهالي بشـــكل يومي 
للروائـــح الكريهـــة الناتجة عن 

عملية شفط البالعات.
وذكـــروا أنهـــم ســـبق لهـــم في 
عـــام 2017 أن رفعـــوا خطابـــًا 
إلى وزير األشـــغال والبلديات 
موقعـــة  بعريضـــة  مشـــفوعًا 
مـــن أهالـــي الحي الـــذي يضم 
توصيـــل  لطلـــب  منـــزالً،   27
الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة 
لمنـــازل مشـــروعهم الســـكني، 
تداعيـــات  فيـــه  بينـــوا  حيـــث 
تأخير توصيـــل المجاري على 
فيضانهـــا باســـتمرار، مما يؤثر 
على الصحة العامة، ويحملهم 
صرف مبالغ طائلة لقاء عملية 

الشفط والتنظيف اليومي.
ألحـــد  جديـــدة  رســـالة  وفـــي 
الحـــي  هـــذا  فـــي  القاطنيـــن 
عبـــر برنامـــج “تواصل” بشـــأن 
مستجدات مشروعهم، أكدت 

شـــؤون األشـــغال أن “الشـــارع 
يقـــع  الشـــكوى  فـــي  المذكـــور 
ضمـــن المشـــروع المســـتقبلي 
لتوصيل منطقة باربار بشبكة 
الصـــرف الصحي - مجمع524 
- وهو غير مدرج على برنامج 

اإلدارة للسنتين القادمتين.
وتســـاءل األهالي عن أســـباب 
المشـــروع  تأخـــر تنفيـــذ هـــذا 
بالرغم مـــن مجاورته لألحياء 
بالشـــبكة،  الموصلـــة  القديمـــة 
فضـــال عـــن تحصيـــل الـــوزارة 
حتى ديســـمبر 2019 أكثر من 
14.5 مليون دينار عن رســـوم 
البنيـــة التحتيـــة، التـــي بلغـــت 
حصـــة الصـــرف الصحـــي منها 

حوالي 3 ماليين دينار.
وأشاروا إلى أن ذلك يأتي في 

الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة 
أنهـــا غطت حتـــى العام 2017 
ســـكان  مـــن   %  95 حوالـــي 
الصـــرف  بخدمـــة  البحريـــن 
الصحـــي، وأنه من المتوقع أن 
تغطـــي جميع الســـكان بحلول 
2020 وذلك خالل مناقشـــات 
رســـوم الصـــرف الصحـــي في 
أحد اجتماعات لجنة المرافق 

البرلمانية. 
بضـــرورة  الـــوزارة  وطالبـــوا 
إعادة النظر في إدراج منازلهم 
ضمن خطـــة الـــوزارة للعامين 
المقبلين، استجابة لتوجيهات 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
بتلبية االحتياجـــات الخدمية 

للمنطقة.

أحد الصهاريج أثناء قيامه بشفط البالعات بالحي السكني

بعد 10 سنوات انتظار “األشغال”: لستم مدرجين على مشاريع العامين المقبلين

27 منزاًل بال “مجاري” والصهاريج ابتلعت أموالهم

راشد الغائب

القانون النافذ واالقتراح بزيادة تعويضات العامل المفصول

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في 
أي من الحاالت التالية:

- غيـــاب العامل عن العمل دون ســـبب مشـــروع مـــدة تزيد على 20 
يومًا متقطعة أو 10 أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق 
اإلنهـــاء توجيـــه إنذار كتابي مـــن صاحب العمل بعـــد غياب العامل 
10 أيـــام في الحالة األولى وخمســـة أيام فـــي الحالة الثانية. يجوز 
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من 

الحاالت التالية:
غيـــاب العامـــل عن العمل دون ســـبب مشـــروع مدة تزيـــد على 45 
يومًا متقطعة أو 30 يوما متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق 
اإلنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 15 

يوما في الحالة األولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خالل األشهر 
الثالثـــة األولـــى مـــن تاريـــخ بـــدء العمـــل فـــال يســـتحق العامل أي 
تعويـــض إال إذا كان اإلنهـــاء بمثابـــة فصل تعســـفي طبقـــًا ألي من 
أحـــكام المادتيـــن )104( و)105( من هذا القانون، وفي هذه الحالة 
أنهـــى  إذا  يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهر. 
صاحـــب العمل عقد العمل غير محدد المدة خالل األشـــهر الثالثة 
األولـــى من تاريخ بدء العمل فال يســـتحق العامـــل أي تعويض إال 
إذا كان اإلنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقًا ألي من أحكام المادتين 
)104( و)105( مـــن هذا القانون، وفي هذه الحالة يســـتحق العامل 

تعويضًا يعادل 3 أشهر.

إذا أنهـــى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون ســـبب 
أو لســـبب غير مشـــروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، 
التـــزم بتعويـــض العامـــل بما يعادل أجـــر يومين عن كل شـــهر من 
الخدمـــة وبمـــا ال يقـــل عن أجر شـــهر وال يزيد على أجر 12 شـــهرًا. 
إذا أنهـــى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون ســـبب 
أو لســـبب غير مشـــروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، 
التـــزم بتعويـــض العامـــل بما يعادل أجـــر يومين عن كل شـــهر من 
الخدمة وبما ال يقل عن أجر 3 أشهر وال يزيد على أجر 24 شهرا.

يجـــوز لصاحـــب العمـــل إنهـــاء عقـــد 
العمل دون إخطار أو تعويض في أي 

من الحاالت التالية:
غيـــاب العامل عن العمل دون ســـبب 
مشـــروع مـــدة تزيـــد علـــى 20 يومـــًا 
فـــي  متصلـــة  أيـــام   10 أو  متقطعـــة 
السنة الواحدة على أن يسبق اإلنهاء 
توجيـــه إنـــذار كتابـــي مـــن صاحـــب 
العمـــل بعـــد غيـــاب العامـــل 10 أيـــام 
فـــي الحالة األولى وخمســـة أيام في 

الحالة الثانية.

إذا أنهـــى صاحـــب العمل عقـــد العمل 
األشـــهر  خـــالل  المـــدة  محـــدد  غيـــر 
الثالثة األولى مـــن تاريخ بدء العمل 
فـــال يســـتحق العامـــل أي تعويض إال 
إذا كان اإلنهاء بمثابة فصل تعســـفي 
طبقًا ألي من أحـــكام المادتين )104( 
و)105( مـــن هذا القانـــون، وفي هذه 
تعويضـــًا  العامـــل  يســـتحق  الحالـــة 

يعادل أجر شهر.

إذا أنهـــى صاحـــب العمل عقـــد العمل 
غيـــر محـــدد المـــدة بـــدون ســـبب أو 
لســـبب غير مشـــروع بعـــد انقضاء 3 
أشـــهر مـــن تاريخ بـــدء العمـــل، التزم 
بتعويـــض العامـــل بمـــا يعـــادل أجـــر 
يومين عن كل شهر من الخدمة وبما 
ال يقـــل عن أجـــر شـــهر وال يزيد على 

أجر 12 شهرًا.
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حســب تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة األخيــر فإن عــدد الموظفين 
الحكوميين الذين وصلوا في درجاتهم الوظيفية لنهاية المربوط وما يزالون 
علــى درجاتهــم الوظيفية الحالية ال يتجــاوز عددهم 200 موظف، في الوقت 
الــذي يــرى مؤيــدون لترقيــة جميــع هــؤالء الموظفيــن الســتيفائهم الشــروط. 
ويؤكــد ديــوان الخدمة المدنية أنه يقوم بدراســة طلبات الترقيات المعتمدة 
مــن الجهــات الحكومية ويتــم اعتماد وتمرير الترقيات المســتوفية للشــروط 

المحددة.

الجدارة أواًل

ديـــوان  يوضـــح  جانبـــه،  مـــن   
الخدمـــة المدنيـــة أن المادة 14 من 
الصـــادر  المدنيـــة  الخدمـــة  قانـــون 
بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 48 لســـنة 
علـــى  نصـــت  وتعديالتـــه  م   2010
علـــى  الموظـــف  ترقيـــة  تكـــون  أن 
أســـاس الجدارة بقرار من الســـلطة 
المختصـــة بعـــد موافقـــة الديـــوان 
للترقيـــة  نظامـــا  الديـــوان  ويضـــع 

يتضمـــن ضوابط وحقوق الموظف 
التـــي  للضوابـــط  وفقـــا  المرقـــى 

تحددها الالئحة التنفيذية.
 ويشـــير إلـــى أن الالئحـــة التنفيذية 
 2010 لســـنة   51 رقـــم  الصـــادرة 
وتعديالتها قد نصت في المادة رقم 
15 علـــى أن يضـــع ديـــوان الخدمـــة 
المدنيـــة نظاما للترقيـــة أثناء خدمة 
الموظف وعند وصوله نهاية مربوط 
درجته الوظيفية عند نهاية خدمته.

 ويلفت الديوان أنه يتم منح الترقية 
من خالل قيـــام الجهة 
بإرســـال  الحكوميـــة 
الترقيـــات  طلبـــات 
قبـــل  مـــن  المعتمـــدة 
المختصـــة  الســـلطة 
الحكوميـــة  بالجهـــة 
إلـــى ديـــوان الخدمـــة 
المدنيـــة وعليـــه يقوم 
بدراســـة  الديـــوان 

هـــذه الطلبـــات ويتم اعتمـــاد وتمرير 
للشـــروط  المســـتوفية  الترقيـــات 

المحددة.

فترة طويلة

يؤكـــد النائـــب بـــدر الدوســـري علـــى 
الموظفيـــن  جميـــع  ترقيـــة  ضـــرورة 
الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي  العامليـــن 
الذيـــن وصلـــوا لنهايـــة المربـــوط في 
درجاتهـــم الحاليـــة وال يزالـــون علـــى 
نفـــس الدرجة منذ فتـــرة طويلة ولم 
بالرغـــم  االن  حتـــى  ترقيتهـــم  يتـــم 
الترقيـــة  لهـــذه  اســـتحقاقاهم  مـــن 

باستيفائهم لكافة اشتراطاتها 
اللوائـــح  فـــي  المحـــددة 

والتعليمات.
ويبين الدوســـري أن 
ترقيـــة مـــن وصلوا 
إلى نهاية المربوط 

درجاتهـــم  فـــي 
هـــو  الوظيفيـــة 

حفـــاظ علـــى امتيـــازات الموظـــف 
العام والتي من أهمها ترقية درجة 
الوظيفيـــة متـــى توافرت شـــروط 
اســـتحقاق هذه الترقيـــة لما تؤديه 
هـــذه الترقيـــة كونهـــا حافـــزا ماديا 
ومعنويا في ذات الوقت من زيادة 

في اإلنتاج والعطاء الوظيفي.
الترقيـــة  شـــأن  مـــن  أن  ويلفـــت   
المســـاهمة في تحســـين المستوى 
يقتـــرن  إذا  للمواطنيـــن  المعيشـــي 
بهـــذه الترقيـــة زيـــادة فـــي راتـــب 
الموظـــف المرقى إلـــى درجة أعلى 

من درجته الوظيفية الحالية.
 ويوضـــح أن هـــذه الترقيـــة هـــي 
تقديـــر لجهـــود هـــؤالء الموظفيـــن 
الذيـــن بذلوا الســـنين الطـــوال في 
خدمة الوظن ورفعة شأنه قأقل ما 
يمكن تقديمه لهم هو هذه الترقية 
مكافـــأة لمـــا قدموه طيلة ســـنوات 

خدمتهم في الجهات الحكومية.

200 موظف مجّمد بسبب بلوغهم “نهاية المربوط”
ــروط ــ ــشـ ــ ــى أســـــــــاس الـــــــجـــــــدارة وبـ ــ ــل ــ ــة ع ــ ــي ــ ــرق ــ ــت ــ “الــــــخــــــدمــــــة”: ال
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عائلة بحرينية تنتظر 30 عاًما لتوثيق أرضها
خــدم رب األســرة الوطــن مــدة 20 عاًمــا موظًفــا فــي وزارة العمل، 
وإلى حين تقاعده حتى اآلن، وهو ينتظر بشارة فرح منذ 33 عاًما 
إلنهاء إجراءات توثيق األرض التي حصل عليها كهبة من المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب الســمو األمير الراحل الشــيخ عيســى بن 
ســلمان آل خليفــة، طيــب هللا ثــراه، واليوم، يتســاءل هــو وعائلته: 
“متى ستكتمل إجراءات توثيق أرضهم ليتمكنوا من بناء منزلهم؟”.

إلـــى  شـــكواها  العائلـــة  نقلـــت 
المسئولين عبر صحيفة “البالد”، 
لـــم يتمكـــن رب األســـرة  حيـــث 
بعـــد تقاعـــده مـــن بنـــاء األرض، 
مـــا  صـــرف  أن  بعـــد  خصوًصـــا 
لديـــه مـــن مدخـــرات فـــي عالج 
ابنتـــه بإحـــدى الـــدول العربيـــة، 
ذلـــك  إلـــى  باإلضافـــة  أنـــه  كمـــا 
يعيل 9 أشـــخاص، كان ذلك في 

التســـعينات، وبقـــي الوضع على 
حالـــه حتـــى العـــام 2006 حينما 
تقدم األب بطلب إجازة بناء من 
وزارة األســـكان فأبلغـــوه حينهـــا 
بأن أسفل األرض “كابل كهربي”، 
لمـــدة  الـــوزارة  مـــع  وتابعـــوا 
مـــن مراجعـــات  ثـــالث ســـنوات 
واستفســـار، كمـــا حصلـــوا علـــى 
الكهربـــاء  وزارة  مـــن  شـــهادة 

إمكانيـــة  تثبـــت  آنـــذاك  والمـــاء 
بنـــاء األرض وأنـــه ال يوجد كابل 
أرضي فيها، لكن المفاجأة كانت 
فـــي العـــام 2011 عندمـــا أبلغتنا 
وزارة اإلســـكان بســـحب األرض 
ألننـــا تأخرنـــا كثيـــًرا فـــي بنائها! 
فكيـــف ذلـــك؟ حتى أننـــا مضينا 
ســـحب  لرفضنـــا  المتابعـــة  فـــي 
األرض، فلو حصلنا على الوثيقة 
فـــي  شـــوط  قطـــع  مـــن  لتمكنـــا 
بنائها ال ســـيما وأننـــا نحتاج إلى 

ســـكن الئق. ويقـــول أحـــد أبناء 
األسرة :”نحن نطالب المسئولين 
أو  األرض  وثيقـــة  بمنحنـــا  إمـــا 
تعويضنـــا بوحـــدة ســـكنية، فقد 
تعبنـــا مـــن المتابعة بل واســـتعنا 
بأحد النـــواب لمتابعة الموضوع 
معنا دون أن نصل إلى أي جواب 
واضـــح”، ونحـــن نوجـــه نداءنـــا 
“البـــالد”  صحيفـــة  خـــالل  مـــن 
إلى المســـئولين للنظـــر في هذه 

عقد تمليك األرض صادر في العام 1987المشكلة وإنهاء معاناتنا.

“الكهرباء” أفادتهم بعدم وجود كابل 
أرضي.. و“اإلسكان” تؤكد وجوده 

وستسحب الهبة

االثنين 1 يونيو 2020 - 9 شوال 1441 - العدد 4248

الدوسري: 
الموظفون 

مستوفون الشروط 
ويستحقون الترقية

خدمة حكومية ال تقل عن 15 سنة محسوبة 
في التقاعد

أن يكون من المتعذر ترقية الموظف حسب الترقية االعتيادية أو يتعذر ترقيته 
إلى وظيفة أخرى شاغرة بنفس الجهة الحكومية تناسب مؤهالته وخبراته

أال تكـــون درجة الموظـــف الحالية أعلى من 
الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها

أن يشـــغل وظيفـــة معتمدة علـــى الهيكل 
التنظيمي

أمضـــى في نهاية مربوط الدرجة التالية ســـنة 
من الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد

تصنيـــف  إعـــادة  المتعـــذر  مـــن  يكـــون  أن 
الوظيفة التي يشغلها إلى درجة أعلى

أن تكون درجة الموظـــف بنفس المجموعة 
الوظيفية للدرجة المعتمدة للوظيفة

أال يقـــل مســـتوى أداء الموظـــف وفـــق آخر 
تقييم عن تقدير جيد

شروط ترقية الموظف

1

3

6

2

5

4

7

8

بدر الدوسري

أحمد الزايد

سعيد محمد

الضمـــان  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
الصحي )شـــفاء( اجتماعـــه االعتيادي عن 
طريـــق تقنيـــة االتصـــال المرئـــي عـــن بعد، 
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
رئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمـــان 
الصحـــي الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد 
وزيـــر  بحضـــور  آل خليفـــة،  عبـــدهللا  بـــن 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي نائب رئيس 
المجلـــس الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، ووزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح، 
ووزير العمـــل والتنمية االجتماعية جميل 
البحريـــن  مصـــرف  ومحافـــظ  حميـــدان، 
المركزي  رشـــيد المعراج، والمحامي فريد 
غازي رفيع وجاســـم عبدالعـــال، كما حضر 
االجتمـــاع  وكيل وزارة المالية واالقتصاد 

الوطنـــي حمد المالكي وإبراهيم النواخذة 
وعدد من مسؤولي المجلس.

وصـــرح األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للصحـــة إبراهيـــم النواخـــذة قائـــالً:” فـــي 
مســـتهل االجتمـــاع قـــدم رئيـــس المجلس 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس الكورونـــا المســـتجد عرضـــًا عن 
مســـتجدات الوضـــع الصحي فـــي المملكة 
والجهـــود الحثيثـــة الرامية للتصـــدي لهذا 

الوباء بتوجيهات فريق البحرين.
ثـــم انتقل المجلس لمناقشـــة مســـتجدات 
برنامج الضمان الصحي الوطني”صحتي”، 
وأكد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة 
الجهـــود  تواصـــل  البحريـــن  مملكـــة  أن 
لتطوير النظام الصحي لضمان واستدامة 
توفير التغطية الصحية الشـــاملة للســـكان 

وذلـــك فقا ألفضل المعايير المتبعة عالمًيا، 
خصوصـــا في ظل التحديات التي خلقتها 
التطورات الصحية الراهنة على المستوى 

الوطني والعالمي.
وقال إن مملكة البحرين اتخذت مجموعة 
مـــن اإلجراءات الكفيلـــة بتحقيق التغطية 
الصحية الشـــاملة ومنها ســـن التشـــريعات 
الضروريـــة وأهمها قانون الضمان الصحي 
الذي يســـتهدف جميـــع الفئات الســـكانية، 
ويعد الضمان الصحي نقلة نوعية، يهدف 
لتوفيـــر منظومـــة صحيـــة متكاملـــة ذات 
جودة عالية، تتســـم بالمرونة واالستدامة 
الماليـــة، وتقديـــم خدمـــات صحيـــة عادلة 
وتنافســـية ضمن إطار يحمي حقوق كافة 

األطراف المشاركة في الضمان الصحي.
وقدم الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 

شرحًا مفصالً عن اللوائح اإلدارية والمالية 
للمؤسســـات  الذاتـــي  التســـيير  لمشـــروع 
الصحية والتي على أساســـها سيتم العمل 

بها من مقدمي الخدمات الصحية.
فريـــق  قبـــل  مـــن  اللوائـــح  إعـــداد  وتـــم 
المشـــروع والقانونيـــن التابعين للمشـــروع 
التســـيير  إدارة  مجالـــس  أقرتهـــا  والتـــي 
الذاتـــي للمراكـــز الصحية والمستشـــفيات 
الحكوميـــة. كمـــا تمت الموافقـــة عليها من 
أّن  موضحـــًا  للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
العمـــل جـــار لمراجعتهـــا مـــن وزارة المالية 
الخدمـــة  وديـــوان  الوطنـــي  واالقتصـــاد 

المدنية. 
مخرجـــات  أهـــم  مـــن  اللوائـــح  وتعتبـــر 
المشـــروع وســـتكون األســـاس الذي يقوم 
للمستشـــفيات  الذاتـــي  التســـيير  عليـــه 

بالقوانيـــن  التـــام  التزامهـــا  مـــن  والتأكـــد 
واإلجـــراءات الحكومية لتبعيتهـــا الدائمة 
تحت مظلة الحكومة حسب ما نص عليه 

قانون الضمان الصحي.
كمـــا أوضـــح النواخـــذة أنه تمت مناقشـــة 
لصنـــدوق  التنفيذيـــة  اإلدارة  تشـــكيل 
الضمـــان الصحـــي “شـــفاء” والتأكيـــد على 
أهميـــة المضـــي قدمًا فـــي العمـــل لتكوين 
نواة الصندوق ليتســـنى لـــه وضع النظم و 

اللوائح الخاصة بتشغيله.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، وقـــف المجلـــس على 
الصحـــي  الضمـــان  مشـــروع  مســـتجدات 
بمحاوره المختلفة ومنها: محور التســـيير 
الذاتـــي، محور صنـــدوق الضمان الصحي، 
محـــور “حكمة”، محـــور الرعايـــة الصحية 
األوليـــة ومحـــور التأميـــن علـــى األجانـــب 
ومحـــور لجنـــة اإلعـــالم، حيث اســـتعرض 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  مســـؤولو 

المستجدات على المحاور المختلفة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

 رئيس المجلس األعلى للصحة

محمــد بــن عبــداهلل: البحريــن اتخذت مجموعــة من اإلجــراءات لتحقيــق التغطية الشــاملة

إقرار لوائح مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية



5 و7 سنوات لـ 3 حاولوا قتل شاب بإلقائه من الشرفة
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  حكمـــت 
بالشـــروع  متهميـــن   3 علـــى  األولـــى 
فـــي قتل شـــاب عبـــر إلقائه مـــن غرفة 
التهويـــة )شـــرفة( بالطابـــق الثالـــث في 
إحـــدى البنايـــات بمنطقـــة الحـــد حـــال 
كون المجني عليه بحالة ســـكر، بسجن 
اثنيـــن منهم لمدة 7 ســـنوات وبســـجن 

الثالث لمدة 5 سنوات.
وتتمثـــل التفاصيـــل فـــي أن المتهميـــن 
الثالثـــة كانـــوا قد توجهوا إلى مســـكن 
الـــذي توجـــد بينهمـــا  شـــقيق أحدهـــم 
خالفـــات عائلية؛ بقصد اعتداء األخير 
علـــى شـــقيقه دون أن يتدخل اآلخران 

باألمـــر، إذ وقفـــا بجانـــب بـــاب الشـــقة، 
وأثنـــاء لقاء الشـــقيقين وبعـــد اعتداء 
األخ على أخيه تمكن األخير من الهرب 
مـــن قبضته إلى من ســـطح البناية إلى 
سطح مبنى مجاور ومكث هناك لفترة 
مـــن الزمـــن، إال أن صديقـــه الـــذي كان 
نائما حينها بسبب احتسائه المسكرات 
لـــم يتمكن من الهـــرب وتعرض للضرب 
من قبل هؤالء الثالثة، حتى تمكن من 
الفـــرار من قبضتهـــم وتوجه إلى غرفة 

التهوية “الِمنَور” بالعمارة.
وهنـــاك اجتمعـــوا عليـــه وعمـــدوا إلـــى 
إلقائه من أعلى الشـــرفة البالغ ارتفاعها 

تعرضـــه  فـــي  تســـبب  مـــا  طوابـــق،   3
لكـــن  ســـقوطه،  إثـــر  بليغـــة  إلصابـــات 
أحـــد المارة الحظ وجـــوده وهو مغمى 
عليـــه وملقى على األرض فاتصل على 
شـــرطة النجـــدة ليتـــم نقله علـــى وجه 
الســـرعة للمستشـــفى ليتلقـــى العـــالج 
الـــالزم، إذ تبيـــن أنه أصيـــب في ظهره 

بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 5 %.
وبعـــد تلقـــي المجنـــي عليه للعـــالج تم 
التحقيـــق معه بشـــأن مرتكب الجريمة 

وأســـبابها، فقرر أنه كان برفقة صديقه 
في مســـكنه، وهناك تناوال المســـكرات 
سويا ثم غلبه النوم، وأثناء ذلك تفاجأ 
بدخول 3 أشـــخاص للشـــقة ويعتدون 

بالضرب على صديقه الذي هرب منهم 
للخـــارج، فحضر الثالثـــة إليه واعتدوا 
عليه بالضرب وحاولوا خنقه من رقبته 
وأخـــذوا هاتفـــه النقـــال وطلبـــوا منـــه 

فتحـــه، وضربـــوه بقطعة من الخشـــب 
على رأسه بقوة، واستمر المتهم األول 
فـــي ضربـــه بيديه بمســـاعدة من متهم 
آخـــر ال يعرفـــه، وأنه تمكن مـــن الهرب 
مـــن قبضتهم إلى المنور، لكنهم ركضوا 
الطابـــق  مـــن  إللقائـــه  وعمـــدوا  خلفـــه 
الثالـــث، فتمســـك بســـور البنايـــة قبـــل 
ســـقوطه، إال أن إرادتهـــم كانـــت أقوى 
منـــه فســـقط علـــى المكيفات فـــي تلك 
العمارة ومنها إلى األسفل وفقد الوعي 
حينها ولم يســـتيقظ إال وهو منوم في 

مستشفى الملك حمد.

أصيب في ظهره 
بعاهة مستديمة

local@albiladpress.com07

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عقوبات بالسجن لـ 6 مدانين بالتكسب من الدعارة
ــار ــن دي ــف  ــ أل  200 ــم  ــه ــوزت ــح ب وضـــبـــط  فـــتـــاة   21 ـــ  بـ تـــاجـــروا 

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
كازاخســـتانيات  الضحايـــا  قضيـــة  فـــي 
فتـــاة   21 عددهـــم  بلـــغ  وروســـيات، 
أجبـــرن على ممارســـة الدعـــارة من قبل 
6 متهميـــن، إذ قضـــت المحكمة بســـجن 
5 منهـــم لمـــدة 7 ســـنوات وبتغريـــم كل 
وبمصاريـــف  دينـــار   2000 مبلـــغ  منـــم 
إعادة المجنـــي عليهن لدولهن، وبحبس 
أحدهـــم إضافة لذلك لمدة ســـنة واحدة 
وبتغريمه 1000 دينار عن تهمة تعاطي 
الحشـــيش، فيما ســـجنت السادس لمدة 
3 ســـنوات لمســـاعدته المذكوريـــن فـــي 

تلك العمليات.
كمـــا عاقبـــت المتهمين الســـابع والثامن، 
اللـــذان أخفيـــا المتهميـــن األول والثانية 
فـــي مســـكن أحدهما رغـــم علمهما بأنهم 
وكذلـــك  وجنـــح،  بجنايـــات  مطلوبيـــن 
المتهـــم التاســـع الـــذي أخفـــى مبلغ 200 
ألف دينار تســـلمها مـــن األول فضال عن 
دفاتر مســـتندات متعلقة بتنظيم أعمال 
بحبـــس  وذلـــك  والحســـابات؛  الدعـــارة 
المتهمين الثالثة لمدة شهرين عما نسب 
إليهـــم من اتهام، إضافة إلى األمر بإبعاد 
المتهميـــن مـــن الثانـــي وحتى الســـادس 
عـــن مملكة البحرين بعـــد تنفيذ العقوبة 

المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات.
ويتبيـــن مـــن الحكـــم أن المتهـــم األول 
بعدما علم بتقديم المجني عليها األولى 
للبـــالغ حجـــز لهـــا تذكـــرة ســـفر وحاول 
الســـلطات  أن  إال  لبالدهـــا،  تســـفيرها 
المختصة أجلت سفرها لحين التحقيق 
تفاصيلهـــا،  كافـــة  ومعرفـــة  بالواقعـــة 
وبعدما علم األول بذلك األمر الذ بالفرار 
لحيـــن تـــم القبـــض عليه، وفـــي تصريح 
ســـابق لرئيـــس النيابـــة نـــواف العوضي 
أفـــاد فيه أنه تم تســـهيل ســـفر الضحايا 
المجنـــي عليهـــن إلـــى بلدهن بنـــاء على 

رغبتهن وعلى نفقة الدولة.
وبعـــد صـــدور الحكـــم، صرحـــت وكيـــل 
تفاصيـــل  أن  النشـــوان  مـــروة  النيابـــة 
الواقعـــة تعود إلى تلقـــي اإلدارة األمنية 
بالغـــا مـــن الســـفارة الكازاخســـتانية عن 
مـــن رعاياهـــا  الفتيـــات  إحـــدى  تعـــرض 

ممارســـة  علـــى  وإجبارهـــا  للتعذيـــب 
الدعارة، إذ بادرت إدارة مكافحة االتجار 
بالبشـــر بإجراء التحريات، التي توصلت 
إلـــى الضحية، كما تم التوصل إلى هوية 
20 ضحية أخرى تم استغاللهن باإلكراه 

إلجبارهن على ممارسة الدعارة.
وأضافـــت أن التحريـــات توصلـــت إلـــى 
أن أحـــد المتهميـــن - بحريني الجنســـية 
- يتـــرأس جماعـــة إجراميـــة تتألـــف من 
4 نســـاء كازاخســـتانيات يعملـــن تحـــت 
إمرته في اســـتغالل الفتيات وإجبارهن 
علـــى ممارســـة الدعارة، فـــي حين تولى 
أحـــد المتهميـــن أجنبي الجنســـية مهمة 
اســـتقبال الفتيـــات فـــور وصولهـــن إلـــى 
البـــالد ونقلهـــن إلـــى الزبائن مـــن راغبي 
المتعـــة، إذ تمكنت الشـــرطة من القبض 
على جميع المتهمين وضبط متحصالت 
الجريمـــة، التـــي مـــن ضمنها مبلـــغ مالي 

يقدر بمائتي ألف دينار ومواد مخدرة.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة التحقيـــق فور 
ورود البـــالغ، إذ اســـتمعت إلـــى أقـــوال 
المجنـــي عليهن وأمـــرت بإيداعهن مركز 
اإليواء لتلقي الرعاية الطبية والنفســـية 
الالزمـــة، وأمرت بتوقيع الكشـــف الطبي 
الجنائـــي  المختبـــر  وتكليـــف  عليهـــن 
بفحـــص المضبوطـــات، كمـــا اســـتجوبت 
بالمضبوطـــات  وواجهتهـــم  المتهميـــن 
وأمـــرت بحبســـهم احتياطيـــا علـــى ذمة 
التحقيق وإحالتهم محبوسين للمحكمة 
أصـــدرت  والتـــي  المختصـــة  الجنائيـــة 

حكمها المتقدم.
وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنهـــم فـــي العاميـــن 2019 

و2020، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمون من األول حتى الخامسة:
اتجـــروا  إجراميـــة  - كونهـــم جماعـــة   1
بشـــخص المجنـــي عليهـــم )21 ضحيـــة( 
بأن قاموا باســـتقبالهم ونقلهم وتنقيلهن 
اســـتغاللهن  إســـاءة  بغـــرض  وإيوائهـــم 
في ممارســـة الدعارة، وذلـــك عن طريق 
اإلكـــراه والتهديـــد والحيلة حـــال كونهن 
فـــي حالـــة ظرفيـــة وشـــخصية ال يمكن 
واختيارهـــن،  برضائـــه  االعتـــداد  فيهـــا 
وذلـــك بـــأن تولـــى األول إدارة الجماعـــة 
اســـتقدام  بترتيـــب  وقـــام  اإلجراميـــة 
المجني عليهن ودفع تكاليف االستقدام 
عـــن طريـــق المتهمة الثانيـــة، فتم نقلهن 
من بالدهـــن واســـتقبالهن وتـــم تنقيلهن 
فـــي أماكـــن شـــقق )6 أماكـــن( وإيوائهـــن 
فيها، وتـــم حجز جوازات ســـفر المجني 
عليهن وتعرضهن للضرب وحجز الحرية 
والتهديـــد من قبـــل المتهميـــن؛ من أجل 
إجبارهن على ممارســـة الدعارة، فقامت 
إلـــى الخامســـة  الثانيـــة  المتهمـــات مـــن 
باســـتالم مبالغ الدعارة وتسليمها لألول 
فاســـتجبن المجنـــي عليهـــن لذلـــك بنـــاء 
علـــى تلـــك األفعـــال؛ نظـــرا لكونهـــن في 

حالة ظرفية ال يمكن االعتداد بها.
2 - حجـــزوا المجني عليهـــن المذكورات 
أعاله وحرموهن من حريتهم بغير وجه 

قانوني، وذلك باستعمال القوة والتهديد 
باألذى الجســـيم وبغرض الكسب وزادت 
مدة الحجز والحرمـــان من الحرية على 

شهر.
3 - حملوا المجني عليهن ســـالفات الذكر 
على ارتكاب الدعـــارة عن طريق اإلكراه 

والتهديد.
4 - اعتمـــدوا فـــي حياتهـــم بصفـــة كلية 
وجزئيـــة على ما تكســـبه المجني عليهن 
سالفات الذكر من ممارسة الدعارة وذلك 

بتأثيرهم فيهن وسيطرتهم عليهن.
5 - حرضـــوا وســـاعدوا المجنـــي عليهن 

سالفات الذكر على ارتكاب الدعارة.
ثانيـــا: المتهـــم األول: حـــاز وأحرز بقصد 

التعاطي مادة الحشيش المخدرة.
حتـــى  الثانيـــة  مـــن  المتهمـــات  ثالثـــا: 
الخامســـة: اعتمـــدن فـــي حياتهن بصفة 
كليـــة علـــى مـــا تكســـبنه مـــن ممارســـة 

الدعارة.
رابعا: المتهم الثالث:

1 - حرض وســـاعد المتهمات من الثانية 
وحتـــى الخامســـة وكذا المجنـــي عليهن 

على ارتكاب الدعارة.
2 - اعتمـــد في حياته بصفة جزئية على 
مـــا تكســـبه المجني عليهن من ممارســـة 

الدعارة.
خامسا: المتهمان السابع والثامن:

1 - أخفيا بنفسيهما المتهمة الثانية حال 
كونهـــا متهمـــة فـــي جنايـــات وجنـــح مع 

علمهما بذلك.
2 - أخفيـــا المنقـــوالت المبينـــة الوصـــف 
والقدر والنوع باألوراق والمتحصلة من 
جرائـــم الحمل علـــى الدعارة والتكســـب 
منها والتحريض والمساعدة عليها، التي 
تحصـــل عليها فـــي ظـــروف تحمل على 

االعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
سادســـا: المتهم التاسع: أخفى منقوالت 
بـــاألوراق  والقـــدر  الوصـــف  المبينـــة 
علـــى  الحمـــل  جرائـــم  مـــن  المتحصلـــة 
والتحريـــض  منهـــا  والتكســـب  الدعـــارة 
والمســـاعدة عليهـــا والتـــي حصـــل عليها 
فـــي ظـــروف تحمل على االعتقـــاد بعدم 

مشروعية مصدرها.

ســـجنت المحكمة الكبـــرى الجنائية 
األولـــى 4 متهميـــن لمدة 5 ســـنوات 
مـــع تغريـــم كل منهـــم مبلـــغ 2000 
دينـــار وغلـــق الشـــقة التـــي أجبروا 
ممارســـة  علـــى  تايلنديـــة  فيهـــا 
الدعارة، ومصادرة ما ضبط بها من 
أمتعـــة وأثـــاث، كمـــا ألزمتهـــم بدفع 
عليهـــا  المجنـــي  إعـــادة  مصاريـــف 
لبالدها، وأمرت بإبعادهم نهائيا عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانـــت المجنـــي عليها قـــد تعرفت 
عـــن  إعـــالن  طريـــق  عـــن  عليهـــم 
وظيفـــة مقدمـــة أطعمة فـــي ملهى 
ليلي عرضوه علـــى موقع التواصل 
لكنهـــم  بـــوك”،  “فيـــس  االجتماعـــي 
للمملكـــة  وصولهـــا  عنـــد  فاجأوهـــا 
أنهـــا ســـتعمل فـــي مجـــال الدعـــارة 
 2000 مبلـــغ  دفـــع  عليهـــا  أن  أو 
دينـــار للحصول على جواز ســـفرها 

وحريتها للمغادرة إن رغبت.
وبعـــد صـــدور الحكـــم صـــرح وكيل 
بـــأن  البنكـــي  عبـــدهللا  النيابـــة 
تفاصيـــل الواقعـــة تعود إلـــى تلقي 
اإلدارة األمنيـــة بالغـــا من الســـفارة 
إحـــدى  تعـــرض  عـــن  التايلنديـــة 
الفتيات من رعاياها لحجز حريتها 
علـــى  وإجبارهـــا  المبانـــي  بإحـــدى 
وجودهـــا  إبـــان  الدعـــارة  ممارســـة 
فـــي مملكة البحريـــن، حيث بادرت 
بالبشـــر  االتجـــار  مكافحـــة  إدارة 
بإجـــراء التحريـــات التـــي توصلـــت 
إلـــى مـــكان وجـــود الضحيـــة، التي 
حضـــرت إلـــى مملكـــة البحرين بعد 
أن تـــم إيهامها بوجـــود فرصة عمل 
)مقدمـــة أطعمـــة فـــي ملهـــى ليلي( 

براتـــب مجـــٍز، حيـــث تم اســـتقبالها 
من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد 
المبانـــي الســـكنية وحجـــز حريتهـــا 
وإجبارها على ممارسة الدعارة من 
راغبي المتعة مقابل تحصلهم على 
المبالـــغ الماليـــة، وتمكنت الشـــرطة 
مـــن القبض علـــى جميـــع المتهمين 

وتخليص المجني عليها.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة التحقيق 
اســـتمعت  إذ  البـــالغ،  ورود  فـــور 
إلـــى أقـــوال المجني عليهـــا وأمرت 
التابـــع  اإليـــواء  دار  بإيداعهـــا 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة االتجار 

باألشخاص )...(.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد أحالت 
المتهميـــن للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار 
أنهـــم في غضـــون شـــهر فبراير من 

العام 2019، ارتكبوا اآلتي:
المجنـــي  بشـــخص  اتجـــروا  أوال: 
عليهـــا بطريق الحيلـــة واإلكراه بأن 
قاموا بإيهامها بقدرتهم على توفير 
عمـــل لهـــا إال أنهـــم قامـــوا بخداعها 
وإكراههـــا وحجز حريتهـــا وتنقيلها 

واستغاللها في ممارسة الدعارة.
ثانيا: حجـــزوا حرية المجني عليها 
بغير وجه قانوني وبغرض الكسب.
ثالثـــا: أداروا محـــال للدعـــارة وهـــو 

الشقة المبينة الوصف باألوراق.
كمـــا أســـندت للمتهمات مـــن األولى 
اعتمـــدن  أنهـــن  الثالثـــة  وحتـــى 
فـــي حياتهـــن بصفـــة كليـــة على ما 
يكســـبنه من الدعـــارة، فيما وجهت 
للرابـــع تهمـــة االعتمـــاد فـــي حياته 
على ما يكســـبه غيره من ممارســـة 

الدعارة.

5 سنوات لـ 4 أجبروا فتاة على ممارسة الدعارة
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7 سنوات لرجل أعمال نّصاب اختلس 2.7 مليون دينار
ــيــلــيــة ــي ل ــ ــاهـ ــ ــا ومـ ــ ــم ــ ــه ــ ــرة وأس ــ ــاخـ ــ ــات ومـــــزرعـــــة وســــــيــــــارات فـ ــ ــاي ــ ــن ــ ــرى ب ــ ــتـ ــ اشـ

عاقبت المحكمـــة الكبرى الجنائية األولى، 
حضوريـــا، رجل أعمال أربعيني، بالســـجن 
لمدة 7 ســـنوات وبتغريمـــه مبلغ 100 ألف 
دينـــار؛ إلدانته بتهمة غســـيل أمـــوال تقدر 
بمبلـــغ مليونيـــن و750 ألـــف دينـــار، بعدما 
بـــاع عمارة تقـــع بمنطقة الجفير لمســـتثمر 
خليجـــي عبـــر اصطناعـــه لعقـــود مـــزورة، 
واستولى على األموال لنفسه واستثمرها 
ومـــالٍه  ومنقـــوالت  عقـــارات  شـــراء  فـــي 
ليلية خـــارج المملكة؛ إلخفـــاء مصدر تلك 
األموال المتحصلة من عملية التزوير، كما 
أمرت بمصادرة األموال موضوع الجريمة 
أو أيـــة أمـــوال مملوكـــة له ومســـاوية في 
قيمـــة األمـــوال موضـــوع الجريمـــة، وفي 
الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية 

المختصـــة. ويتبين مـــن حكم المحكمة أن 
الواقعة تتحصل أن المتهم ارتكب جريمة 
االحتيـــال والتزويـــر التـــي حرر له بشـــأنها 
جنحـــة وقضي فيها بحكم نهائي بحبســـه 
لمدة 3 ســـنوات وبمصادرة المحرر المزور، 
وقد تحصـــل من تلك الجريمـــة على مبلغ 
مليونين و750 ألـــف دينار مملوك للمجني 
عليـــه بتلـــك الدعـــوى، وذلـــك بعـــد أن قام 
المتهم بإيهامه بأنه سوف يشتري له عقار 
اســـتثماري بمنطقة الجفيـــر، فقدم له عقد 
بيع رسمي مزور بطريق االصطناع ونسب 
صـــدوره إلى مكتب التوثيق بوزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية، األمـــر الـــذي حـــدا 
بالمجنـــي عليـــه إلـــى تســـليم المتهـــم مـــن 
خالل مؤسسته التي يديرها المبلغ سالف 
الذكـــر، فاســـتولى عليـــه المتهـــم ومـــن ثم 

هرب لخارج البالد.
وأضافـــت أن المدان نقل األموال معه إلى 
عـــدد مـــن الـــدول خـــارج مملكـــة البحرين 
وقـــام بالتصـــرف فيهـــا، وأجـــرى عـــدد من 
العمليـــات والتحويـــالت المصرفيـــة، كمـــا 
ســـدد ديـــون مترتبـــة عليـــه وعلـــى والده، 
واشترى ســـيارات، منها 4 سيارات فاخرة 
وســـيارة من نـــوع المبورغيني، فضال عن 

يخت بحري.
وعمـــل المتهـــم في عدد من االســـتثمارات 
في دولة عربية، إذ اشترى 4 مباٍن سكنية 
بإحـــدى المناطق فيها، واســـتخرج ســـجال 
تجاريا هناك، إضافة إلى أنه اشترى مزرعة 
بدولـــة عربيـــة أخـــرى وشـــقة وســـيارتين 
وملهيين ليليين فيها واستخرج عددا من 

السجالت التجارية أيضا.

وتابعـــت، أن المحتال اشـــترى أســـهما في 
دوالر،  ألـــف   750 بقيمـــة  آســـيوية  دولـــة 
وســـندات ذهب من شركة بدولة أوروبية، 
وقـــام بالتصـــرف فـــي بقيـــة المبالـــغ علـــى 
أموره الخاصة من شراء مالبس وهواتف 
ومستلزمات شخصية وغيرها، وذلك كله 

على نحو من شـــأنه إظهـــار أن مصدر تلك 
األموال مشروع.

النيابـــة  بمعرفـــة  بالتحقيقـــات  وبســـؤاله 
العامـــة اعتـــرف بما نســـب إليه مـــن اتهام 
بغسيل األموال، وأكدت التحريات المالية 
وأقـــوال مجريهـــا ارتكاب المتهـــم للواقعة 

على النحو سالف البيان.
وكانـــت أحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمة 
على اعتبار أنه في غضون العامين 2008 
ونقـــل  وتلقـــى  وأخفـــى  أجـــرى  و2009، 
واحتفـــظ بعوائـــد جريمـــة مـــع علمـــه بأنها 
متحصلـــة منهـــا، أن تلقـــى مبلغـــا قـــدره 2 
مليـــون و750 ألـــف دينار؛ نتيجـــة تزويره 
واحتيالـــه علـــى المجنـــي عليـــه فـــي تلـــك 
الجريمـــة، وأجـــرى عليهـــا عمليـــات ماليـــة 
وأخفـــى مصدرهـــا ونقلهـــا واحتفـــظ بهـــا، 
وشـــراء  وتحويـــالت  بســـحوبات  قـــام  إذ 
ومنقـــوالت،  عقـــارات  وتملـــك  مقتنيـــات 
وشراء أسهم وسندات وسداد مديونيات 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  ســـجالت  وفتـــح 
وخارجهـــا، وذلك كله على نحو من شـــأنه 

إظهار أن مصدر تلك األموال مشروع.
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المنامة - بورصة البحرين

أطلقـــت بورصـــة البحريـــن خدمـــة 
مرابحة للشـــركات والبنـــوك؛ تلبية 
للمصـــارف  المتناميـــة  المتطلبـــات 
األفـــراد،  والعمـــاء  والمؤسســـات 
األمر الذي يســـاهم في دعم جهود 
البورصـــة لتوســـعة وتنويـــع قاعدة 
الخدمات المقدمة تلبيًة لمتطلبات 
شرائح مختلفة في السوق بطريقة 

جديدة وفريدة.
عبـــر  مرابحـــة  خدمـــة  وســـُتقدم 
صكوك اإلجارة الموافقة للشـــريعة 
باعتبارهـــا حجـــر األســـاس لجميـــع 
عمليات المرابحة، إذ ســـيتم توفير 
خدمة عبر االنترنت من أجل تزويد 
المؤسسات االســـتثمارية والعماء 
الراغبيـــن بإيجـــاد حلـــول وفـــرص 
اســـتثمارية متوافقة مع الشـــريعة 
ولتسهيل عمليات المرابحة القائمة 

على صكوك اإلجارة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبورصة 
البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم 
آل خليفـــة “تهدف خدمـــة مرابحة 

إلى زيـــادة تعزيـــز مكانـــة البحرين 
المتوافقـــة  للمعامـــات  كمركـــز 
مـــع الشـــريعة. كمـــا يهـــدف إطاق 
علـــى  القائمـــة  مرابحـــة  خدمـــة 
صكـــوك اإلجارة إلـــى تعزيز تطوير 
إطـــار  فـــي  واالبتـــكار  المنتجـــات 
الـــذي  األمـــر  اإلســـامي،  التمويـــل 
ُيتوقع أن يســـاهم فـــي زيادة عمق 

سوق الدين في البحرين”.
وأضـــاف “تهـــدف الخدمـــة لجـــذب 
إقليمًيـــا  االهتمـــام  مـــن  المزيـــد 
وعالمًيـــا األمـــر الـــذي يســـاهم فـــي 
تعزيز حلول التمويل المتوافقة مع 
الشـــريعة لدى شريحة متنامية من 

الشركات واألفراد”.

بورصة البحرين تطلق خدمة مرابحة

تستغل “كورونا”... و ”المركزي” يسمح بالتحقق الرقمي للهوية

تحذير للبنوك البحرينية من أنشطة مالية إجرامية

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أصـــدر 
توجيهات للبنوك والمؤسســـات المالية 
المرخـــص لها، ينبها مـــن إمكانية زيادة 
األنشـــطة اإلجرامية المتعلقة بالنشاط 
المالـــي والمصرفـــي نتيجـــة للظـــروف 
االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا البحريـــن 

والعالم بسبب جائحة “كورونا”.
وحـــذر المصرف، البنوك والمؤسســـات 
يســـتغل  أن  إمكانيـــة  مـــن  الماليـــة 
الراهنـــة  الظـــروف  توفـــر  المجرمـــون 
الناتجـــة عـــن اإلغـــاق وازيـــاد نشـــاط 
والعمليـــات  الماليـــة  التحويـــات 
المصرفية عبر اإلنترنت، في ممارســـة 
أنشـــطة غيـــر مشـــروعة مثـــل عمليات 
اإلرهـــاب،  وتمويـــل  األمـــوال  غســـيل 
مشـــددا على ضرورة أن تكـــون البنوك 

على يقظة وحذر.
وأكـــد المصرف المركـــزي على ضرورة 
مراقبـــة المعامات، ففي ظل الظروف 
غيـــر التقليدية الناجمة عـــن الجائحة، 
الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  فـــإن 
المرخص لها قد تاحظ تغييرا مفاجئا 
فـــي نشـــاط عمائهـــم، مثـــل التدفقات 
غير الطبيعيـــة أو غير العادية لألموال 
ويصعـــب  تحديـــا  هنـــاك  يجعـــل  ممـــا 
علـــى فـــرق االمتثـــال التمييـــز بيـــن أن 
األنشـــطة جاءت بطريقة مشـــروعة أو 
غير مشـــروعة، وبالتالـــي ينبغي زيادة 
نشـــاط المراقبـــة ومعامـــات العمـــاء 
والكشـــف عن أي نشـــاط مشـــبوه، على 
أن تكـــون أنظمـــة اإلنـــذار المبكر قادرة 

على التقاط مثل هذه المعامات.
ضـــرورة  علـــى  المصـــرف  وشـــدد 
تحديـــث المعلومـــات عـــن العماء من 
أجـــل الحفـــاظ على مســـتوى عـــال من 
المراقبـــة. وفميـــا يتعلـــق بالتحقق من 
العمـــاء وجهـــا لوجه، وبعـــد أن أصبح 
صعبـــا في ظـــل الظـــروف الراهنة، فإن 
المصرف ســـمح للمرخـــص لهم تطبيق 
النظـــام الرقمـــي ألجـــل ذلـــك علـــى أن 

يخضـــع لموافقـــة المصـــرف المركـــزي. 
هـــذا  يكـــون  أن  يجـــب  ذلـــك،  ومـــع 
الطلب الحًقا بعد تقديم تقييم شـــامل 
جميـــع  أن  علـــى  والتأكيـــد  للمخاطـــر 
المتطلبـــات وتضمين عمليـــات اإلعداد 
الرقمية مع ضوابـــط فنية للتحقق من 
العميـــل ووثائق الهويـــة، ومن البيانات 
الحيوية مثل البصمات، والتعرف على 
الوجه، وتقنيات مطابقة الوجه ثاثية 
األبعاد. وشـــدد المصـــرف المركزي في 
توجيهاتـــه على ضـــرورة التوعية وأن 
يتم تشـــجيع المؤسســـات المالية على 
التفاعـــل مـــع عمائهـــا من أجـــل زيادة 
الوعي حو األنشطة االحتيالية الناشئة 
والجرائـــم اإللكترونيـــة، مثـــل رســـائل 
البريد اإللكتروني والتصيد االحتيالي 
إلـــى جانـــب  الوســـائل،  عبـــر مختلـــف 
بارتفـــاع  الموظفيـــن  وتنبيـــه  توعيـــة 
هذه المخاطر لتجنب ســـوء اســـتغال 
هـــذه الظـــروف. وأوضـــح المصرف أنه 
فـــي ظـــل جائحـــة “كوفيـــد19-” فقـــد 
اســـتجابت الحكومـــات لهـــذه المرحلة 
المبـــادرات  مـــن  عـــدد  تقديـــم  عبـــر 
مـــن  تتـــراوح  والحـــزم،  والمســـاعدات 
المســـاعدة  ومبـــادرات  االجتماعيـــة 

واإلعفاءات الضريبية، وتدابير التباعد 
االجتماعي وقيود الســـفر، إذ أشار إلى 
أن هـــذه الخطوات ربما توفر وبشـــكل 
غيـــر مقصود، فرًصا جديدة للمجرمين 
واإلرهابيين لتوليدها وغسل العائدات 

غير المشروعة.

 المخاطر والسياسات 

 FATF المنشورة من قبل

و الورقـــة االستشـــارية اســـتندت الـــى 
المخاطـــر والسياســـات المنشـــورة من 
قبـــل فريـــق العمـــل المالـــي FATF فـــي 
اســـتجابة  مـــن  كجـــزء  مايـــو2020، 
منســـقة لتأثيـــر أزمـــة “كورونـــا” علـــى 
جهود مكافحة غسيل األموال العالمية 

ومكافحة تمويل اإلرهاب.
ومـــن ضمـــن المخاطـــر، تغيير الســـلوك 
المالـــي، حيـــث إن التقاريـــر تشـــير إلى 
أن تغييـــرات كبيرة فـــي الوضع المالي 
فـــي  والســـلوكيات واألنمـــاط حدثـــت 
ضـــوء الجائحـــة، اذ انـــه جـــراء اغاق 
عـــدد من المكاتـــب المصرفية والفروع 
تماشيا مع تدابير الصحة العامة، يقوم 
العمـــاء بتنفيذ المزيد مـــن المعامات 
“عـــن بعـــد”. وقـــد أدى ذلـــك إلـــى زيادة 

اإلنترنـــت،  عبـــر  المصرفيـــة  األنشـــطة 
بما فـــي ذلك تأهيل العمـــاء والتحقق 
مـــن الهويـــة. باإلضافـــة إلى ذلـــك، قلة 
الدراية باستخدام اإلنترنت لدى بعض 
الســـكان قـــد يكونـــوا مـــن فئـــات )على 
ســـبيل المثال كبار السن والمجموعات 
ذات الدخـــل المنخفـــض(. فتزيـــد فـــي 
تقـــدم  إذ  الفســـاد،  مخاطـــر  الجائجـــة 
العديد مـــن الحكومات أموال التحفيز 
المتعلـــق  األثـــر االقتصـــادي  لتخفيـــف 
باألزمة. وتشـــير التقارير أن المجرمين 
قد يحاولـــون االحتيال على مثل هذه 
األموال، وهذا يشـــمل استغال تدابير 

التحفيز واختاس األموال.
كمـــا توجد مخاطر مع التقلبات المالية 
مقدمـــو  يقـــوم  إذ  الجائحـــة،  خـــال 
الخدمـــات الماليـــة فـــي ســـوق األوراق 
الماليـــة بتحويـــل أو تصفيـــة األصـــول 
فـــي اســـتجابة لعـــدم اليقيـــن بنتائـــج 
الجائحـــة. يمكن لهـــذه التحوالت ذات 
القيمـــة الكبيـــرة في األســـواق أن تزيد 
من مخاطر أنشطة السوق المالية غير 
المشـــروعة، مثل التداول مـــن الداخل 
في مسعى إلى االستفادة من التقلبات 

ذات القيمة الكبيرة.

الشيخ خليفة بن إبراهيم

دبي - جيبكا

“جيبكا” يحذر من تضرر 
الصادرات الكيميائية للهند

حذر االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
ــن تــضــرر  والـــكـــيـــمـــاويـــات “جــيــبــكــا”، مـ
الــــــصــــــادرات الــخــلــيــجــيــة مــــن مــــادة 
نتيجة  الهند؛  إلــى  جليكول  اإليثيلين 
التحقيق المستمر في مكافحة اإلغراق. 
ــإن مــمــارســات  ـــ “جــيــبــكــا”، فــ ووفـــًقـــا لـ
ــن قــبــل  ــمــتــســقــة مــ ــتــحــقــيــق غـــيـــر ال ال
الـــســـلـــطـــات الـــهـــنـــديـــة بـــشـــأن لـــوائـــح 
بــإلــحــاق ضرر  تــهــدد  اإلغــــراق  مكافحة 
الخليجية،  الــدول  باقتصاديات  شديد 
“جاليكول  واردات  يعرض  الذي  األمر 

األثيلين” للخطر.
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قيمـــة “صــادرات البحــريــن” لـ 32 ســـوًقا
ــة ضـــاعـــفـــت الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــة األم ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــرة” الـ ــ ــ ــح ــ ــ “الـــــتـــــجـــــارة ال

أكد سفير الواليات المتحدة لدى البحرين، جاستين سيبريل، أن اتفاقية التجارة 
الحــرة بيــن البحرين والواليات المتحدة األميركيــة منذ دخولها حيز التنفيذ في 
العــام 2006 ســاهمت فــي مضاعفــة معــدالت التبــادل التجــاري بينهمــا، وتعزيــز 

العالقات االقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشركات في البلدين.

بيـــن  التجـــاري  التبـــادل  أن  إلـــى  وأشـــار 
البلديـــن ارتفـــع من 782 مليـــون دوالر في 
فـــي  دوالر  مليـــارات   3 ليتجـــاوز   2005
2019، يضـــاف إليه 1.3 مليار دوالر عبارة 
عن قيمـــة خدمات التبـــادل التجاري وفًقا 

إلحصائيات العام 2018.
وذكر أن االتفاقية توفر فرصا اســـتثمارية 
الصغيـــرة  المؤسســـات  ومنهـــا  للشـــركات 
والمتوســـطة فـــي البلدين لاســـتفادة من 
أســـواق البحريـــن وأميركا، كمـــا أن هنالك 
مـــن  لاســـتفادة  الســـيدات  أمـــام  فرصـــا 
االتفاقيـــة. وأطلقـــت الســـفارة األميركيـــة 
في البحرين بالشـــراكة مـــع غرفة التجارة 

األعمـــال  ســـيدات  وجمعيـــة  األميركيـــة 
المتحـــدة  األمـــم  وبرنامـــج  البحرينيـــات 
اإلنمائـــي أمـــس سلســـلة نـــدوات بعنـــوان 
“توفير الفرص لارتقاء االقتصادي للمرأة” 
عبـــر اإلنترنـــت، التـــي تهـــدف إلـــى تمكين 
الشـــركات التـــي تقودها ســـيدات األعمال 
عبر االستفادة من اتفاقية التجارة الحرة. 
وتحدثـــت مديرة التصديـــر البحريني في 
صـــادرات البحرين، صفاء عبدالخالق، عن 
البحريـــن ومســـاهمتها  مبـــادرة صـــادرات 
مـــن  البحرينيـــة  الشـــركات  تمكيـــن  فـــي 
النمـــو وتصديـــر منتجاتهـــا وخدماتها إلى 
األســـواق العالميـــة عبـــر عقد شـــراكات مع 

عمائها، وتعزيـــز وتحديث حلولها لتنمية 
فـــرص  واكتشـــاف  الوطنيـــة  الصـــادرات 
جديدة والمساعدة في فتح أبواب المزيد 
من األسواق العالمية للشركات البحرينية.
وأشـــارت إلى أن مركز صـــادرات البحرين 
منـــذ افتتاحـــه وحتـــى أمـــس )31 مايـــو(، 
وعلـــى مـــدى 18 شـــهًرا تمكـــن مـــن دعـــم 

لشـــركات  وخدمـــات  منتجـــات  تصديـــر 
بحرينيـــة بأكثـــر من 32 مليـــون دوالر في 
أكثـــر من 32 ســـوًقا حـــول العالـــم، كما تم 
دعـــم 45 منتجـــا وخدمة في هـــذه الفترة، 
موضحة أن أكثر من 70 % من الشـــركات 
البحرينيـــة المصـــدرة تعمـــل فـــي مجاالت 
مختلفـــة، وأكثـــر من 27 % من الشـــركات 

البحرينيـــة المصـــدرة نجحت فـــي دخول 
أســـواق جديـــدة، وأكثـــر مـــن 30 % مـــن 
ألول  التصديـــر  مـــن  تمكنـــت  الشـــركات 
مـــرة، وأكثـــر مـــن 20 % مـــن المصدريـــن 
هـــن ســـيدات أعمـــال، وأكثـــر مـــن 18 % 
مـــن موفري خدمـــات التصديـــر. إلى ذلك، 
اســـتعرض خبيـــر الجمـــارك األميركية جاز 

ديفـــدس مميزات اتفاقيـــة التجارة الحرة 
بالتجـــارة  ســـمحت  التـــي  البلديـــن،  بيـــن 
ذات االتجاهيـــن فـــي المنتجات الصناعية 
الجمركـــي.  التدفـــق  دون  واالســـتهاكية 
وذكـــر أن إجمالـــي صـــادرات البحرين إلى 
الواليـــات المتحدة للســـنة المالية 2018 – 
2019، ارتفـــع مـــن نحـــو 967.079 مليون 
دوالر فـــي العام 2018 لتصل إلى 985.94 

مليون دوالر تقريًبا في العام 2019.
مـــن  البحريـــن  أن صـــادرات  إلـــى  وأشـــار 
المنســـوجات تشـــمل المابس والوسادات 
والمناشـــف الجراحيـــة والقطنيـــة، وبلغت 
قيمـــة صادراتهـــا في الســـنة المالية 2018 
نحـــو 82.38 مليون دوالر، و71.65 مليون 
دوالر في الســـنة المالية 2019، ويشكل 3 
مســـتوردين أميركيين حوالـــي 99 % من 
صـــادرات المنســـوجات البحرينيـــة بقيمة 

بلغت 81 مليون دوالر.

صفاء عبدالخالق جاز ديفدس السفير األميركي

خبراء “أجفند”: “كورونا” فرصة لتعزيز الشمول المالي
ــن بـــتـــأجـــيـــل أقـــــســـــاط الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــة مــــــبــــــادرة ال ــ ــي ــ ــم ــ أكــــــــــدوا أه

قــال خبــراء اللجنــة الفنيــة التابعــة للمجلــس االستشــاري للتمويــل األصغــر فــي 
برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” إن الظروف الدقيقة التي فرضتها جائحة 
“كورونــا” تمثــل فرصــة مواتيــة مــن أجــل تطويــر السياســات واألدوات المتعلقــة 
باالرتقــاء بالشــمول المالــي فــي الدول العربية، وبما يســهم في الحــد من آثار هذه 
الجائحة على األسر واألفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلـــك خال اجتماع عـــن بعد للجنة 
التابعـــة للمجلس االستشـــاري بمشـــاركة 
عضـــو اللجنـــة والرئيس التنفيـــذي لبنك 
اإلبـــداع -البحريـــن، خالد الغـــزاوي، جنبا 
إلـــى جنـــب مـــع خبـــراء مرموقيـــن فـــي 
مجال الشـــمول المالي والتمويل األصغر 

في تسع دول عربية وإفريقية.
ورحـــب الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “أجفنـــد”، 

ناصـــر القحطاني، بالخبـــراء، مؤكدا على 
أهميـــة الخروج بتصور واضـــح لمعالجة 
تداعيات أزمـــة “كورونا” وتأثيراتها على 
بنـــوك الشـــمول المالـــي التابعـــة الجفنـــد 
وعلـــى عمائهـــا الذيـــن يتجـــاوز عددهم 
المليـــون عميل موزعين في تســـعة دول 
عربية وافريقية، ســـواء أكانوا مدخرين 
أهميـــة  علـــى  أكـــد  كمـــا  مقترضيـــن،  ام 

الدروس المســـتفادة مـــن االزمة لتطوير 
منظومـــة الدارة ايـــة أزمـــات مماثلـــة قد 

تحدث في المستقبل.
تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  الخبـــراء  وأكـــد   
جهـــود التحـــول نحـــو “الشـــمول المالي”، 
والـــذي يعني دمـــج أكبر شـــريحة ممكنة 
مـــن المواطنيـــن فـــي العمليـــة اإلنتاجية 
والحـــراك االقتصـــادي للدولـــة، وذلك من 
الفنـــي  الدعـــم  خدمـــات  تيســـير  خـــال 
لهـــم،  والتوجيـــه  واإلرشـــاد  والمالـــي 
وتحفيزهم على إطاق مشـــاريع خاصة 
بهم ســـواء أكانـــت مشـــاريع منزلية مثل 
مشـــاريع  أو  المنتجـــة،  األســـر  شـــريحة 
عبـــر  قانونـــي  طابـــع  ذات  مـــن  ناشـــئة 
حصولها على ســـجل افتراضي أو سجل 

مؤسسة تجارية عادي.

بنـــك  جهـــود  عـــن  الغـــزاوي،  وتحـــدث 
االبـــداع للتمويـــل متناهـــي الصغـــر فـــي 
تعزيـــز الشـــمول المالـــي فـــي البحريـــن، 
المصرفيـــة  التشـــريعات  مـــن  مســـتفيدا 
المتطـــورة، والبنيـــة التحتيـــة المتقدمـــة 

والوعـــي  االنترنـــت،  لشـــبكة  واآلمنـــة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لـــدى  المرتفـــع 
باســـتخدام منصـــات الدفـــع اإللكتروني، 
وانتشـــار تطبيقـــات الدفـــع عبـــر الهاتـــف 
النقـــال، إضافـــة إلـــى حـــدوث تحـــوالت 

جذريـــة في قطاعات اقتصادية مختلفة 
بفعـــل التحـــول الرقمـــي، مثل الحوســـبة 
تطـــور  فـــي  ســـاعدت  التـــي  الســـحابية 
عالـــم البيانـــات، وتقنيـــة البلـــوك تشـــين، 

والتكنولوجيا المالية “ِفنتك”، وغيرها.
واستعرض المجتمعون نتائج الدراسات 
اجفنـــد  بنـــوك  أجرتهـــا  التـــي  المعمقـــة 
ضمـــن نطاقهـــا المحلي حـــول تأثير أزمة 
كورونـــا على البنوك، حيث أثنى الخبراء 
المشـــاركون على نتائج االســـتبيان الذي 
تم تصميمه بدقة لدراسة تداعيات ازمة 
كورونـــا على الدول التـــي تعمل بها بنوك 
االبـــداع مثـــل اليمن، فلســـطين، ســـوريا، 
لبنـــان، الســـودان، موريتانيا، ســـيراليون، 

األردن، والبحرين.

اجتماع المجلس االستشاري لـ ”أجفند”

المنامة - بنك االبداع

 علي الفردان
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ُتترجـــم “الفنتازيا” واحدة من الصنوف األدبية التي تتناول الواقع الحياتي 
من رؤية غير مألوفة، ومعالجته بصورة إبداعية خارجة عن الواقع المعاش، 
باعتمادها على األشـــياء الخارقة للطبيعة كعنصر أساســـي للحبكة الروائية 
التـــي تـــدور أحداثهـــا في فضـــاءات وهمية ينتشـــر بها الســـحر واألســـاطير 
والخرافات القديمة بعد إدراج عناصرها الخيالية داخل إطار متماسك ذاتيًا 
يســـتند على الخيال الواســـع والجاذبيـــة القوية التي تأخذ المشـــاهدين في 

رحلة خيال فضائية ممتعة.
تأتـــي حكايـــات “ابـــن الحداد” واحـــدة من المسلســـات التي وظّفـــت الطابع 
الفنتـــازي الكوميـــدي بنكهـــة بحرينيـــة خالصـــة، تـــّم عرضهـــا ضمن الســـباق 
الدرامي على قناتي “تلفزيون البحرين” و”ســـما دبي” خال الشـــهر الفضيل 
لهـــذا العـــام، وتدور أحداثها خـــال حقبة قديمـــة، في مدينـــة يحكمها والي 
خفيـــف الظـــل “نعمان” تبـــدو عليه الحكمة والقوة أمام شـــعبه فـــي حين أنه 
ضعيف الشـــخصية ودائم االستشـــارة لزوجته “زبيدة”، ووزيره “جابر” الذي 

يطمع في الزواج من ابنته “ليلى” والّتربع على كرسي الوالية! 
وقـــد بدا واضحًا إســـقاط تجّليات الحكايات وأحداثهـــا، واحدة تلو األخرى 
بصورة هادفة في معالجة الكثير من مشـــكات الواقع االجتماعي المعاش، 
التـــي أبـــرزت حضـــور الوالـــي في أغلـــب مفاصل حيـــاة النـــاس كتدخله في 
حـــّل مشـــكلة ارتفاع ســـعر الشـــاي، وجلوس النســـاء في “القهـــوة” بعد اتهام 
الرجال بالخيانة، فضاً عن إبراز صفة السماحة بعد عفو الوالي عن حمدان 
وكشـــحان، وكذلك في مســـألة إهمال النســـاء أزواجهن في موضوع “خلطة 
الوجـــه والشـــعر”، وحتـــى تّدخلـــه فـــي وأد الفتنـــة التـــي وقعت بين ســـكان 

المدينـــة، هـــذا إلى جانب ترســـيخ ثقافة االعتـــذار بعد واقعـــة “هدية ليلى”، 
إضافـــة إلى معالجـــة عادات اجتماعيـــة مثل البخل عنـــد “بوعتيق” وعمامة 
الخيـــر عند “بولولوة”! عاوة على طرح مفهـــوم “التنافس” كما في موضوع 

“االنتخابات” والمسابقة “الشعرية” ومشكلة “رفع اإليجارات” وغيرها. 
تخّللـــت جـــّل ذلك، أحـــداث “فنتازيـــة” ممزوجـــة بالكوميديا، ســـاعدت على 
اتســـاع رقعـــة اإلثـــارة والتشـــويق واالنجذاب من لـــدن المشـــاهد كصندوق 
“كشـــحان” و”حذائـــه” الّنحـــس و”لعنـــة النـــوم” التـــي عّمـــت أرجـــاء المدينة، 
والبحـــث عـــن “عشـــبة الخلـــود” و”المغـــارة والســـاحر” و”الفانوس الســـحري” 
وقصة “اإلنســـان الملعون” و”المارد” وبطون الرجال “المنتفخة”، عاوة على 
أعمـــال “الحيزبونـــة” الشـــريرة، وواقعـــة “الحـــوت” التي أنقـــذت المدينة من 

الشرور.
نافلة:  «

يحـــّق لنـــا كبحرينيين أن نفخـــَر، كون مسلســـل “حكايات ابن الحـــداد” الذي 
أمتعنا طيلة الشـــهر الفضيل، بحرينيا “خالصا” في تأليفه وإخراجه وإنتاجه 
وتمثيلـــه، بعـــد أْن حـــاز على كبيـــر اإلعجاب من لـــدن الجمهـــور، والقى باهر 

النجاح في تمّيز أدائه التمثيلي.
“تحيـــُة إجـــال وكبير تقديـــر” لجميع هذه الكـــوادر البحرينيـــة “البارعة” في 
مجمـــل هـــذا العمـــل “الرائد”، هـــي دعـــوة مفتوحة لـــوزارة التربيـــة والتعليم 
ممثلة في “إدارة المناهج” من أجل تضمين المناهج الدراســـية في مختلف 
المراحل الدراسية، ما احتواه سيناريو المسلسل من قيم إنسانية راقية في 

إطاٍر “فنتازي” كوميدي فريد.

حكايات “ابن الحداد”... في المناهج

تابعت بكل اهتمام ولهفة مسلســـل “حكايات ابن الحداد” وبرنامج “الســـارية” اللذين 
كانـــا يعرضان على شاشـــة تلفزيون البحرين طوال شـــهر رمضـــان المبارك، فالعمان 
استحقا العامة الكاملة وأعتبرهما ضربة معلم تحسب إلى “شؤون اإلعام”، فالشكر 

للوزير على هذا العمل المتميز، والشكر بالطبع موصول إلى جميع طاقم العمل.
ال شك أن هذا النجاح تطلب تخطيًطا وعمًا جاًدا وجهودا مضنية منذ فترة ليست 
قصيرة، واألجمل من ذلك كله أن العمل نفذ بأياد بحرينية خالصة من إعداد وتنفيذ 
وتمثيـــل وإضـــاءة وإخراج وديكـــور... إلخ. إذا من الواضـــح أن الوزير راهن على أن 
فريق العمل البحريني على قدر كبير من المســـؤولية للقيام بهذا العمل الضخم، كما 

أن الفريق عاهد نفسه بقبول هذا التحدي والعمل بروح الفريق الواحد إلنجاحه.
وكما يعلم الجميع أن رمضان هذا العام كان استثنائيا بسبب جائحة كورونا، ما جعل 
المهمة أصعب بكثير، وكذلك وجود المشاهدين بشكل مستمر خلف الشاشة الفضية 
شـــكل تحدًيا آخـــر، كما أن الجمهور البحريني عرفت عنـــه ثقافته ووعيه وال يرضى 
إال بمـــا هـــو مميز، في المقابل، كانـــت متابعة “حكايات ابن الحـــداد” وظهور عدد من 

الفنانين ممن وافتهم المنية بعد تصوير العمل ليســـت شـــيئا ســـها، خصوصا لألهل 
واألصدقاء أو زماء العمل. 

وال أريد أن أدخل في تفاصيل العمل الجبار، فكل من تابع يدرك جيدا ما أعنيه، فأنا 
بطبيعتي تهمني التفاصيل الدقيقة في أي عمل، ويجب أن ال أنســـى في هذا المقام 
التنويه بأن برنامج مســـابقات الســـارية جاء هذه الســـنة تنفيذا للرؤية التي وضعها 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهدف إحياء الموروث الثقافي للبحرين خال 
الشـــهر الفضيـــل، إلى جانـــب زرع القيم والهوية الوطنية النبيلـــة في قلوب األجيال، 
كما يجب هنا اإلشـــادة بالدعم المادي الســـخي الذي قدمته الجهات الداعمة كجوائز 
نقديـــة للمشـــاركين فـــي مســـابقات البرنامج، وتخصيـــص 7 ســـيارات، باإلضافة إلى 

الجوائز العينية.
وفي الختام، بارك الله فيكم وشكًرا لكم من األعماق، وأنا على ثقة بأن وزير  «

شؤون اإلعالم علي بن محمد الرميحي ال يتردد في تكريم الفريق تكريما الئقا 
ليكون حافزا لتقديم المزيد من األعمال المتميزة والخالقة، وكل عام وقيادتنا 

الحكيمة وشعبنا الوفي بألف خير.

“شؤون اإلعالم... برافو”

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

للتواصل: 17111483

نظام الحمدين سيبقى مثل الدفاتر القديمة
انقضت ثاث ســـنوات كاملة على إعان الـــدول العربية األربع الداعية 
لمكافحـــة اإلرهـــاب “الســـعودية والبحريـــن واإلمـــارات ومصـــر” قطـــع 
العاقـــات بـــكل أشـــكالها مع قطر، وتحديـــدا في 5 يونيـــو 2017، وذلك 
بســـبب اللغة القطرية المعروفة وهـــي دعم اإلرهاب والتطرف وزعزعة 
أمـــن واســـتقرار الـــدول، وقد عانـــت البحرين كثيرا من نظـــام الحمدين 
كونه المسؤول عن دعم األنشطة اإلرهابية المسلحة وتمويل الجماعات 
المرتبطـــة بإيـــران للقيـــام بالتخريب ونشـــر الفوضى فـــي البحرين، في 
انتهاك صـــارخ لكل االتفاقيات والمواثيق ومبـــادئ القانون الدولي، من 
دون أدنـــى مراعـــاة لقيـــم أو قانـــون أو أخـــاق أو اعتبار لمبادئ حســـن 
الجـــوار أو التزام بثوابـــت العاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات 

السابقة. 
ولـــم يقتصر شـــر نظـــام الحمديـــن علـــى البحرين فقـــط، بل تعـــداه إلى 
دول شـــقيقة اكتشـــفت النهج الكلي لهذا النظـــام الرجعي ونواياه حول 
إبـــادة كل ما هو عربي وخليجـــي، وكان من الازم التصدي له بكل قوة 
وحزم ووضع رجله مقلوبة فوق رأسه، ألنه تمادى كثيرا في استهداف 

العواصـــم العربيـــة بالعـــدوان والتآمـــر، ولم تنفـــع كل المحـــاوالت لثنيه 
عـــن مخططاتـــه ودعمـــه اإلرهـــاب والتخلـــي عـــن الشـــعارات والبرامج 
التخريبية، بـــل مازال حتى يومنا هذا يعيش االنحرافات وانخرط في 
صلح مع النظام اإليراني الديكتاتوري اإلرهابي واألتراك مستقويا بهما 

على العروبة واإلسام.
إن تطـــرف نظـــام الحمديـــن ينتقـــل من مســـتوى إلى مســـتوى آخر، وال 
مجـــال لمناقشـــة أي شـــيء معه، فهو نظـــام مريض متعجرف ويعشـــق 
لعب األدوار الســـلبية وزيـــادة أرباح اإلرهاب، والمضحـــك في األمر أنه 
يعتمـــد علـــى خطابات إعاميـــة وسياســـية متناقضة ليصـــدح بها أمام 
العالم، خطاب موجه للخارج يشتكي فيه من الحصار المزعوم وإيقاع 
المظلوميـــة، وخطاب آخر موجه للداخـــل ويتحدث فيه عن انتصارات 

وإنجازات وهمية، والسير على أرصفة مكسوة بالثرثرة والهراء. 
نظام الحمدين سيبقى مثل الدفاتر القديمة، ولن تعتدل خطواته،  «

ألنه تعود على الركض خلف اإلرهاب والتطرف والبذخ على مهرجانات 
التخريب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 1 يونيو 2020 - 9 شوال 1441 - العدد 4248

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

مشاهد مؤلمة
شـــاهدت الكثير من المشـــاهد والحـــوادث المؤلمة فـــي كل أرجاء العالم 
العربي خال الســـنوات الماضية، وشاهدت الكثير من الدمار والخسارة 
االقتصاديـــة والتشـــرد واللجـــوء جراء ما تعرضت لـــه األمة من اختراق 
شـــديد الخطورة، وشـــاهدت العداء بين بعض شـــعوب األمـــة حتى في 

زمن كورونا.
لكننـــي لـــم أر أكثر إياما من مشـــهدين أحدهما وقع قبـــل أيام واآلخر ال 

يزال يجري وسوف يظل يجري في المستقبل.
المشـــهد األول هـــو احتفـــال مـــا يســـمى بفصيـــل أو تجمـــع النجبـــاء في 
العراق بمناســـبة ما أســـموه انتصار إيران على العراق خال حكم صدام 
حســـين... مهمـــا كان الموقـــف من صدام حســـين، ومهمـــا كانت أخطاؤه 
فهذا االحتفال شـــيء مقزز جدا، فليس هناك بشـــر في الدنيا يحتفلون 
بانتصـــار دولة أخرى علـــى دولتهم مهما كانت درجـــة رضاهم عن حاكم 

دولتهم.
مشـــهد محبط إلى أقصى مدى وال يزيد عنه في تأثيره ســـوى المشـــهد 
الثانـــي الـــذي نتناولـــه هنا، وهو مشـــهد الســـوريين الذين تـــم جلبهم من 

سوريا بعد أن خربوها لكي يكملوا خراب ليبيا!
ســـوريون عـــرب أخذوا لكـــي يقتلوا ليبيين عربا، فيا له من مشـــهد غاية 

في الخزي والعار!
نعـــرف أن كثيـــرا مـــن هؤالء الســـوريين ذهبـــوا إلى هناك مـــن أجل لقمة 
العيـــش ولكي يحصلـــوا على رواتبهم بالدوالر من عوائـــد الغاز القطري، 
وأن طائـــرات أردوغـــان هـــي التي تنقلهم إلـــى هناك، وأن هـــؤالء مجرد 
أدوات فـــي أيـــدي أردوغـــان وأعوانه الذين يســـعون إلى إعـــادة احتال 

أجزاء من األراضي العربية، لكن المشهد مؤلم لكل ذي قلب يعي.
وزبدة القول: حاكم تركي طامع في الثروات العربية يستخدم دولة عربية  «

وماال عربيا ومليشيات عربية في تحقيق أهدافه... إنه مشهد ال مثيل له 
في التاريخ اإلنساني.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

وزارة التربية تكسب الجولة بجدارة
يشـــهد قطاع التعليم فـــي مملكتنا اليوم تجربة تعليميـــة فريدة ومختلفة 
تمامـــا لم نشـــهد لها مثياً من قبـــل قد فرضتها أحـــداث فايروس “كوفيد- 
19” ذلك الرعب الصامت الذي باغت العالم وأربك مجرى الحياة اليومية.
ومـــن أهـــم القطاعات التي تأثرت بهذا الحدث المفاجئ هو قطاع التعليم؛ 
ففي كل مكان نجد القائمين على السلك التعليمي قد انتهجوا مبدأ التعلم 
اإللكترونـــي عـــن بعد اســـتدراكا لســـيرورة الفصل الدراســـي وحفاظا على 

العملية التعليمية لكل الفئات على اختاف األعمار.
وفـــي غمرة هذا الظرف االســـتثنائي، حملت وزارة التربيـــة والتعليم على 
عاتقهـــا أمانة اســـتكمال الدراســـة ألبنائنـــا وبناتنا بـــكل اقتـــدار؛ فمن جهة 
نســـقت االجتماعـــات العاجلـــة، وهّيـــأت الخطط الدراســـية بجـــدول زمني 
دقيق يتناســـب مع هذه المرحلة المفاجئـــة وذلك باعتماد نظام التعلم عن 

بعد.
في حقيقة األمر كسبت وزارة التربية والتعليم الرهان وأثبتت باستحقاق 
عـــاٍل أنها القديرة في تقديم الدروس اإللكترونية لجميع الطلبة ومختلف 
المراحل، وبمستوى احترافي يستحق المدح واإلشادة. الدروس التدفقية 
الهائلـــة التـــي رفدت الـــوزارة بها البوابـــة التعليمية كانـــت متنوعة ووافية 
واألنشـــطة اإلثرائية تفاعل معها الطاب بشـــكٍل ملحوظ كما أظهرت ذلك 

اإلحصائيات؛ لما اتسمت به من مستوى احترافي عاٍل وملفت.
والجديـــر بالذكـــر هنا أن للكادر الوطني نســـاء ورجاالً بصمـــة إبداع متقنة 
وتميـــًزا وإخاًصا في شـــتى النواحـــي؛ فجميع الدروس التـــي تم تقديمها 
على قناة البحرين حظيت بنســـبة متابعة عاليـــة من الطلبة، وقد حرصُت 
علـــى متابعة جل الحصص التي شـــعرُت معها بفخـــر واعتزاز كبيرين لقاء 
المســـتوى البـــارع الـــذي أظهره هـــذا الـــكادر التعليمـــي المتميز، وال أنســـى 
التقـــدم بالشـــكر للجنود المجهولين خلـــف الكواليس لتفانيهـــم في تجهيز 

االستوديوهات الخاصة بعرض الدروس في وقت قياسي .

إن العاملين في الحقل التربوي وحدهم يعرفون مقدار الجهود المبذولة  «
وراء هذا العمل؛ ففي ظل ظرف استثنائي قاهر نزل فجأة وفاق التوقعات 

كانت وزارة التربية والتعليم تجري في سباق تحٍد مع الظرف حتى 
استطاعت التفوق على الصعوبات بكل اقتدار. ودورنا اليوم جميعا أن 
نقول شكرا للوزير الدكتور ماجد النعيمي ووكيل الوزارة الدكتور محمد 

مبارك وجميع أسرة وزارة التربية والتعليم على هذا اإلنجاز الباهر.

عباس ناصر
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عرض وطلب

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com
Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
| 730 - 830 متر | بسعر 4 دينار للمتر 

مكاتب تجارية 
| 50 - 90 متر |  بسعر 4 دينار للمتر

| 40 - 50 متر | بسعر 5 دينار للمتر

وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020-69760 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد عبد الحسين حسن حميدان

االسم التجاري الحالي : المعارف لكي المالبس
االسم التجاري : مغسلة المعارف

رقم القيد :70343 – 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-78787( إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه    بطلب معاملة مشتركة ، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: ايمان عبود تركي العواد 

االسم التجاري الحالي  : القمة 5 لتخلبص المعامالت 
االســـــم التجـــاري الجديد  : القمة للنقليات 

رقم القيد:   3 – 82004

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك شركة 
حلــم   اي تــي سلوشــنس ش.ش.و، المســجلة بموجــب القيــد رقــم   -1  130759 طالبــا 
تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 

وقدره 1000 )ألف( دينار بحريني، بين كل من:
RAHUL REVATHI BHAVAN .1

SHIBIN ABDULMUNEER .2
 SUMAIRA MOHAMMAD SARWAR IRSHAD AHMED .3

BABU KHAN

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2020 – 60416( لسنة 2020
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفيه

 شركة حسين ميرزا مدن ش.ش.و لمالكها حسين ميرزا عبد الوهاب حسن مدن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم اليهــا الســيد / 
حســين ميــرزا عبــد الوهاب حســن مــدن  باعتبــارة المصفي القانوني لشــركة حســين ميرزا 

مدن ش.ش.و لمالكها حسين ميرزا عبد الوهاب حسن مدن
و المســجلة كشــركة الشــخص الواحد   بموجب القيد رقم    1 - 94859 طالبا اشــهار انتهاء 
اعمال التصفية الشــركة  اختياريا وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

إعالن لسنة 2020 
بشان تغيير االسم التجاري لشركة قصر الهدى 

للتجارة ذ.ذ.م   

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها أصحاب 
اليهــا اصحــاب شــركة قصــر الهــدى للتجــارة ذ.ذ.م والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1 - 
128004    طالبيــن  تغييــر االســم التجــاري مــن  شــركة قصــر الهدى للتجــارة ذ.ذ.م  الى  
قصــر الهــدى للتســويق ذ.م.م  فعلــى كل من لديه اعتراض  التقــدم إلى اإلدارة المذكورة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد  -1 128004

التاريخ 27/05/2020

  -03 15886

رقم القيد

جهينة للصناعات الغذائية

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة         التاريخ : 2020/05/28
)CR2020-75792( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   الســيدة  هيــا عبــد هللا ســلمان البوعينيــن بطلــب تحويــل 
المحل التجاري التالي:  إلى  السيد محمد عبد العزيز محمد حسين  

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة المذكورة 
خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ نشــر اإلعالن بكتــاب مرفقــا به ما 

يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

إعالن    لسنة 2020 
بشان تغيير االسم التجاري لشركة بوابة رضوان التجارية

تعلــن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها أصحاب 
إليها أصحاب شركة بوابة رضوان التجارية

والمســجلة بموجــب القيــد رقــم -2 72060    طالبيــن  تغييــر االســم التجاري من شــركة 
بوابة رضوان التجارية الى  مجموعة  رضوان التجارية ذ.م.م  

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد  2 - 72060

التاريخ 28/05/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مجوهرات هري ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد /

ASHOK KUMAR SHANKERLAL PATEL باعتباره المصفي القانوني

لشــركة مجوهرات هري ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجب القيد 

رقــم 48635-1 (، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 

من ( الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم21 لسنة

وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
إدارة السجل  التجاري

 CR2020-78141   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : ماجد محمد موسى ال شهاب  

االسم التجاري الحالي : مؤسسة أل شهاب للتخليص  
االسم التجاري : مؤسسة أل شهاب لالستشارات والتخليص  

رقم القيد :52376 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-77286 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  أميرة حسن اإلمام يوسف

االسم التجاري الحالي: بوابة العرب لتنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية
االســـــم التجـــاري الجديد: إيه جي إي لإلستشارات اإلدارية والبرامج التدريبية

قيد رقم: 65448-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-78372 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  علي محمد جواد علي الجشي

االسم التجاري الحالي: برندس للمقاوالت والعقارات
االســـــم التجـــاري الجديد: براندس بروجكتس

قيد رقم: 57962-2
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المنامة - بنا

أعلـــن المجلـــس األعلى للبيئـــة عن فتح 
باب التسجيل لتوريد منتجات )السفرة( 
البالســـتيكية إلى الســـوق المحلية بدًءا 

من أول يونيو المقبل.
وأشـــار المجلـــس األعلى للبيئـــة إلى أن 
 2019 لســـنة   11 الـــوزاري رقـــم  القـــرار 
الفنيـــة  الالئحـــة  بإصـــدار  المتعلـــق 
للمنتجات البالســـتيكية ســـيتم تطبيقه 
على الســـفرة البالســـتيكية بدًءا من 25 

يوليو 2020.
وأوضـــح المجلـــس األعلـــى للبيئـــة بانه 
ســـيتم تلقي طلبـــات التســـجيل لتوريد 
هذا المنتج من خالل قســـم التراخيص 
البيئيـــة الكترونيـــا، بواســـطة التواصـــل 
plasticlicens� )عبر البريد اإللكتروني: 

.)ing@sce.gov.bh
 ونوه المجلس األعلـــى للبيئة أنه يمكن 
للشـــركات المصنعة محليا والمستوردة 
المشـــمولة  البالســـتيكية  للمنتجـــات 
بالقـــرار مع دخوله حيـــز التنفيذ في 25 
تجديـــد  طلبـــات  تقديـــم   2019 يوليـــو 
الترخيـــص قبـــل 30 يومـــا مـــن انتهـــاء 

الترخيص وذلك وفقا للقرار الوزاري.
لســـنة   11 رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  وكان 
2019 بإصدار الالئحة الفنية للمنتجات 
البالســـتيكية قد دخـــل حيز التنفيذ في 
25 يوليـــو 2020، وشـــمل فـــي المرحلـــة 
أكيـــاس  التســـوق،  أكيـــاس  األولـــى: 
اآلليـــة،  المغاســـل  أكيـــاس  القمامـــة، 

وأكياس الفواكه والخضروات.

فتح باب التسجيل لتوريد “السفرة” البالستيكية

نواب لـ “^”: قطر بوابة مشروعات الهدم األجنبية بالمنطقة
ــود ــه ــع ــث ال ــكـ ــه ونـ ــرانـ ــيـ ــرر جـ ــضـ ــل بـ ــوغـ ــام عـــدائـــي يـ ــظـ نـ

النظـــام  ممارســـات  أن  نـــواب  أكـــد 
واإلرهابيـــة  التقســـيمية  القطـــري 
بالضـــرر  إال  نتائجهـــا  تتمخـــض  لـــم 
على الشـــعب القطري وعلـــى الدولة 
أن  موضحيـــن  نفســـها،  القطريـــة 
مســـاعي دول المقاطعـــة مشـــروعة 
عـــن  الدفـــاع  فـــي  الحـــق  وتعكـــس 
الســـيادة ووحدة األرض والذود عن 
محـــاوالت التدخل المؤثمة، من جار 

يمعن في الضرر ونكث العهود.

سياسات التقسيم

التشـــريعية  لجنـــة  رئيـــس  ودعـــا 
والقانونيـــة بمجلـــس النـــواب محمد 
العباســـي النظـــام القطـــري ألن يعود 
إلـــى رشـــده وللبيـــت الخليجي، وأن 
يعيد النظر في سياساته التقسيمية 
النوايـــا،  ســـوء  تظهـــر  والتـــي 
ومحاوالت تمرير مشـــروعات الهدم 
األجنبية، معتبًرا قطر بوابة رئيســـة 

لكل ذلك.
ولفت العباســـي بتصريحه لـ “البالد” 
إلـــى أن على قطر الكف عن التدخل 
والعربـــي  الخليجـــي  بالشـــأنين 
ودعـــم اإلرهـــاب وتمويلـــه، وتغذيـــة 
المســـلحة  الجماعـــات والتنظيمـــات 
واإلرهابيـــة بالمـــال والعتـــاد والدعم 
اللوجســـتي، وهو ما أكدته الواليات 
ودول  الكبـــرى  والـــدول  المتحـــدة 
وباألدلـــة  عـــدة،  مـــرات  المقاطعـــة 

الدامغة.
علـــى  القطـــري  الرهـــان  أن  وأكـــد 
عنهـــا  المعـــروف  اإلقليميـــة  الـــدول 
الحقـــد والكراهيـــة علـــى العـــرب هو 
أول  قطـــر  ســـتكون  خاســـر،  رهـــان 
المتضـــررة مـــن نتائجه، مشـــيًرا إلى 
تؤكـــد  الراهنـــة  المؤشـــرات  كل  أن 
رفـــض الشـــعب القطـــري للسياســـية 
الصبيانيـــة هنالـــك، والتـــي أدخلـــت 
البلـــد فـــي دوامـــات العزلـــة والهـــدر 

المالي والديون والغالء الفاحش.

وأوضح أن استمرار النظام القطري 
في نكث المعاهدات الخليجية، منها 
إطـــار اتفاق الريـــاض 2013، واتفاق 
الريـــاض التكميلـــي 2014، واإلمعان 
فـــي توظيـــف مكنة اإلعـــالم األصفر 
لمحاولـــة  الجزيـــرة  قنـــاة  وأولهـــا 
اإلضـــرار فـــي جيرانـــه، أمـــر ال يمكن 
الســـكوت عليـــه، ويؤكـــد - بالمقابـــل 
- أن الرهـــان علـــى الغـــاز واألمـــوال 
الطائلة لن يؤتي ثماره، قبالة صالبة 
المقاطعـــة،  موقـــف حكومـــات دول 
والدعـــم الشـــعبي الجـــارف لهـــا بهذا 

الجانب.

بث الخراب

إبراهيـــم  النائـــب  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
العدائيـــة  الممارســـات  إن  النفيعـــي 
للنظام القطري منذ ســـنوات طويلة، 
تؤكـــد عدالة موقـــف دول المقاطعة 
والســـعودية  )البحريـــن  األربـــع 
ومطالبهـــا  ومصـــر(،  واإلمـــارات 
الثالثة عشرة المشروعة التي تمثل 
تحصينـــا ألمنهـــا القومي والســـيادي 
ومحـــاوالت  القطـــري،  العبـــث  مـــن 
أقطـــاب تنظيم الحمدين المســـتمرة 
فـــي بث الخـــراب والقالقـــل والدمار 

في أوطان العرب.
غيـــر  العزلـــة  أن  النفيعـــي  وبيـــن 
قطـــر  تعيشـــها  التـــي  المســـبوقة 
الطبيعـــي،  محيطهـــا  عـــن  اليـــوم 

مســـتبعد  وغيـــر  متوقـــع  أمـــر  هـــي 
كنتائـــج طبيعية لسياســـات الطيش 
أقطـــاب  التـــي يمارســـها  واإلرهـــاب 
نظام الحكم في الدوحة، األمر الذي 
دفع دول المقاطعة ألن تســـير قدًما 
بجميع اإلجـــراءات االحترازية منه، 

ومن أالعيبه الخبيثة.
وأشـــار إلى أن فتح النظـــام القطري 
أبوابه أمام العساكر األتراك، ودخوله 
فـــي التحالفات الورقية والهشـــة مع 
النظـــام اإليرانـــي، ســـتأتي بالويالت 

على دويلة الغاز وعلى من فيها.
وبين أن عقدة النقص التي يعيشـــها 
تزجهـــم  التـــي  هـــي  قطـــر،  حـــكام 
باســـتمرار في المشاكل تلو المشاكل 
محاوالتهـــم  عبـــر  جيرانهـــم،  مـــع 
المثيـــرة للشـــفقة والرامية ألن تأخذ 
قطر مساحة سياسية أكبر بكثير من 
واقعهـــا الصغير علـــى األرض، وبأنها 
جـــار يمعـــن فـــي الضـــرر باآلخريـــن، 

وفي نكث العهود.

تدخالت متكررة

وفي ذات الســـياق، أكد النائب عمار 
البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة 
لحقـــوق اإلنســـان بمجلـــس النـــواب 
ثبـــات الموقـــف البحرينـــي الرافـــض 
لممارسات النظام القطري اإلرهابية، 
المثيرة للفتن والرامية لشـــق الصف 
الخليجي الواحد من خالل التدخل 

المتكـــرر بالشـــأن الداخلـــي للمملكـــة 
البحرين.

مقاطعـــة  أن  إلـــى  البنـــاي  وأشـــار 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الســـعودية ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة ومصر، للنظام القطري هو 
نتيجة األفعـــال الصبيانية المتكررة 
التـــي تبناها نظـــام الحمدين الرامية 
لزعزعـــة اســـتقرار أمن هـــذه الدول؛ 
اإليرانـــي  النظـــام  ألجنـــدة  تنفيـــذا 

الراعي األول لإلرهاب في العالم.
وشـــدد على ضرورة تمســـك النظام 
مجلـــس  فـــي  بعضويتـــه  القطـــري 
التعاون الخليجي وتصحيح مساره 
السياسي وااللتفاف حول المنظومة 
منـــه،  جـــزء  هـــي  التـــي  الخليجيـــة 
بعيـــدا عـــن أجنـــدة وأطمـــاع النظام 
اإليرانـــي، والكف عـــن دعم اإلرهاب 
وتمويلـــه في المنطقـــة، ألهمية دور 
مجلـــس التعـــاون فـــي حفـــظ األمن 
واالســـتقرار لـــدول الخليـــج، منوهـــا 
إلى أن انســـحاب قطر من المنظومة 
لالنهيـــار  بدايـــة  يمثـــل  الخليجيـــة 
السياسي واالقتصادي في الدوحة.

ودعـــا البنـــاي النظـــام القطـــري إلـــى 
وإصـــالح  القطـــري  للشـــعب  النظـــر 
السياســـية  الداخليـــة  المشـــاكل 
واالقتصاديـــة وتعزيز الديمقراطية، 
موكـــدا أن سياســـة نظـــام الحمدين 
مزقـــت النســـيج المجتمعـــي داخلي 

العزلة للشعب القطري.

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

إبراهيم النهام

عمار البناي إبراهيم النفيعي محمد العباسي

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة عن ســـحب بعض 
منتجـــات أدويـــة مرض “الســـكري” التي 
“ميتفورميـــن”؛  مـــادة  علـــى  تحتـــوي 
بسبب احتوائها على شوائب مسرطنة، 
فيمـــا اســـتثنت الهيئـــة األدويـــة األخرى 
التـــي تخلو مـــن تلك الشـــوائب واآلمنة 

لالستخدام.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
أصـــدرت  الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  مريـــم 
قائمة بأدوية مرض الســـكري المســـجلة 
والموجـــودة في مملكـــة البحرين والتي 
تحتـــوي على مـــادة الميتفورمين خالية 
 )NDMA( المســـرطنة  الشـــوائب  مـــن 
المقبولـــة  الحـــدود  فـــي  الموجـــودة  أو 
لالستهالك بشكل يومي والتي سيسمح 
بصرفها وبتداولها، ويأتي ذلك في إطار 
تقاريـــر التحاليـــل المختبريـــة التـــي تم 
اإلعالن عنها من قبل الهيئة الســـعودية 
للغـــذاء والـــدواء )SFDA( فـــي يـــوم 29 
مايو الماضي. وعليه فإن الهيئة توصي 
بالمملكـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  منتســـبي 

بعدم وصف أو صرف أية أدوية تحتوي 
علـــى مـــادة الميتفورميـــن غيـــر األدوية 
المذكورة في التعميم المرفق والمنشور 
على الموقع اإللكتروني للهيئة وصفحة 

الهيئة على تطبيق “انستغرام”.
تســـجيل  بتعليـــق  الهيئـــة  قامـــت  كمـــا 
المحتويـــة  األدويـــة  باقـــي  واســـتيراد 
علـــى مـــادة الميتفورميـــن لحيـــن التأكد 
من خلوها من الشـــوائب المســـرطنة أو 
وجودهـــا ضمـــن النســـب المســـموح بها 
لالســـتخدام، وفـــي هـــذا الصـــدد تنصح 
يســـتخدمون  الذيـــن  المرضـــى  الهيئـــة 
أنواًعـــا مـــن دواء “ميتفورمين” مراجعة 
أطبائهم للتأكد من ســـالمة اســـتخدامه 

أو استبداله.
الهيئـــة  أن  علـــى  الجالهمـــة  وشـــددت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية تتابع جميع المســـتجدات فيما 
يتعلـــق بســـالمة األدويـــة فـــي المملكـــة 
المنظمـــات  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
صحـــة  لضمـــان  المختصـــة  والهيئـــات 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

البحرين.

سحب أدوية سكري الحتوائها على شوائب مسرطنة
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احتجاجات “ال أستطيع التنفس” تتواصل.. ومقتل 3 متظاهرين بمدينة إنديانابوليس

الواليات المتحدة.. اشتباكات عنيفة في مدن عدة رغم حظر التجول

لقي 3 أشــخاص على األقل مصرعهم بإطالق نار في مدينة إنديانابوليس األميركية، أمس األحد، في حين اندلعت التظاهرات في 30 مدينة 
أميركيــة علــى األقــل احتجاجــا علــى مقتــل جورج فلويــد، األميركي من أصــول إفريقية على يد ضابط شــرطة في مدينــة مينيابوليس بوالية 
مينيسوتا. وفي مدينة إنديانابوليس، عاصمة والية إنديانا األميركية، أفادت قناة “فوكس نيوز”، أمس، أن 5 أشخاص ٌأصيبوا بطلقات نارية 

توفي 3 منهم، فيما أكدت الشرطة أنها لم تطلق النار على المحتجين.

الواليـــة  فـــي  الشـــرطة  وأكـــدت 
إطالق قنابل مســـيلة للدموع بعد 
تواصـــل أعمـــال الشـــغب والنهـــب 
أثناء الليـــل. كما أكدت مقتل أحد 
المحتجين وإصابة اثنين آخرين.

قبـــل ذلك، قـــال الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامب إنه لن يســـمح لمن 
اعتبرهـــم بالــــ “غوغـــاء الغاضبين” 

بتدمير الديمقراطية.
وأشـــار ترامب إلى أن من أسماهم 
واليســـاريين  “الفوضوييـــن  بــــ 
المتطرفيـــن يعملـــون على ترهيب 

األبرياء”.
المـــدن  عشـــرات  وفرضـــت  هـــذا 
األميركيـــة بينهـــا لـــوس نجلـــوس 
حظـــرا  وأتالنتـــا  وفيالدلفيـــا 
للتجول، بعد أعمال شغب تخللت 

احتجاجات على مقتل فلويد.
دارت  شـــيكاغو،  واليـــة  وفـــي 
مواجهات عنيفـــة بين متظاهرين 
ورجال الشرطة واعتداء بالضرب، 
بينما أحـــرق متظاهرون غاضبون 
عـــددا مـــن ســـيارات الشـــرطة في 

شوارع مدينة نيويورك.
واندلعـــت مواجهـــات أخـــرى فـــي 
عمليـــات  تخللتهـــا  أتالنتـــا  واليـــة 
تدمير وتكســـير لمبـــان من ضمنها 

كولج فوتبول هول.
 1400 مـــن  أكثـــر  توقيـــف  وتـــم 
شـــخص بواليات عدة على خلفية 

أعمال العنف الدائرة.
”ال  هتـــاف  المحتجـــون  وردد 
أســـتطيع التنفس“ في إشـــارة إلى 
الكلمـــات التي قالهـــا جورج فلويد 

وهو يحتضر. 
ومـــن لـــوس أنجليس إلـــى ميامي 

إلى شـــيكاجو بدأت االحتجاجات 
سلمية قبل أن ينفلت عقالها بعدما 
أوقف المتظاهـــرون حركة المرور 
وأشـــعلوا الحرائـــق واشـــتبكوا مع 
قوات مكافحة الشغب التي أطلق 
بعض أفرادها قنابل الغاز المسيل 
للدموع والرصاصات البالستيكية 

في محاولة الستعادة النظام. 
وأثـــار مشـــهد تدفـــق المحتجيـــن 
على الشـــوارع إحساسا بأزمة في 
الواليات المتحدة بعد أســـابيع من 
إجراءات العزل العام؛ بسبب وباء 
فيـــروس كورونـــا التـــي أطاحـــت 
وأثـــرت  أعمالهـــم  مـــن  بالمالييـــن 

بدرجة كبيرة على األقليات. 
وفـــي عاصمة البـــالد، تجمع مئات 
المتظاهريـــن بالقـــرب مـــن مبنـــى 
وزارة العدل وهم يهتفون ”أرواح 

السود لها قيمتها“.
وتوجـــه كثيـــرون منهـــم في وقت 

الحـــق إلى البيـــت األبيـــض حيث 
اشـــتبكوا مـــع الشـــرطة التـــي كان 
أفرادها يحملون الدروع وبعضهم 

يمتطي الخيول. 
الحـــرس الوطنـــي  وتـــم اســـتنفار 
بكاملـــه  مينيســـوتا  واليـــة  فـــي 
للمرة األولـــى منذ الحرب العالمية 
الثانيـــة بعـــد 4 ليـــال مـــن أعمـــال 
الحـــرق والنهـــب والتخريـــب فـــي 
أجزاء مـــن منيابوليس، أكبر مدن 
الواليـــة، وكذلـــك في مدينة ســـان 
عاصمـــة  وهـــي  المتاخمـــة،  بـــول 

مينيسوتا. 
تيـــم  مينيســـوتا،  حاكـــم  وقـــال 
وولـــز: إن نشـــر الحـــرس الوطنـــي 
كان ضروريـــا؛ ألن محرضيـــن من 
الخـــارج يســـتغلون االحتجاجـــات 
نشـــر  فـــي  فلويـــد  مـــوت  علـــى 

الفوضى. 
وفي إفادة صحافية يوم الســـبت 

قـــال وولـــز، وهو في فتـــرة حكمه 
انتخابـــه  بعـــد  للواليـــة  األولـــى 
والعمـــال  الفالحيـــن  حـــزب  عـــن 
الديمقراطي في مينيســـوتا ”نحن 

نتعرض للهجوم“. 
وعلـــى نحـــو منفصل، وجـــه وزير 
العـــدل األميركي وليـــام بار أصابع 
االتهام إلـــى محرضين متطرفين، 
لكن أيا من الوزير أو حاكم الوالية 

لم يقدما دليال على ما قالها. 
حالـــة  مخربـــون  واســـتغل 
االحتجاجـــات العارمـــة ضد مقتل 
فلويد، وقاموا بنهب متاجر تابعة 
فـــي مينيابوليـــس  “آبـــل”  لشـــركة 
العاصمـــة  وفـــي  وبورتالنـــد، 
األكبـــر  النهـــب  كان  واشـــنطن 

للمتجر.
وامتدت ســـرقة البضائـــع والنهب، 
إلـــى المتاجـــر الفاخرة ومـــن بينها 

عالمة “غوتشي”.
ودفعـــت حالة الفوضـــى بعدد من 
سالســـل المتاجـــر بإغـــالق واســـع 

النطاق لمتاجرها.
الديموقراطـــي  المرشـــح  ودان 
بايـــدن  جـــو  األميركيـــة  للرئاســـة 
تخّللـــت  التـــي  العنـــف  أعمـــال 
االحتجاجات، مشـــددا في الوقت 
نفســـه علـــى حـــق األميركيين في 

التظاهر.
وفـــي مدينـــة تورونتـــو الكنديـــة، 
تظاهـــر آالف األشـــخاص بهـــدوء 
الســـبت إلدانة أعمـــال العنف التي 
تقوم بها الشـــرطة والعنصرية في 
الواليات المتحدة وكندا، حســـبما 
ذكر صحافـــي من وكالـــة “فرانس 

برس”.

منيابوليس ـ وكاالت

محتجون يلقون بمفرقعات نارية أمام شرطة البيت األبيض )أف ب(

القاهرة ـ وكاالت

المســـلحة  القـــوات  أعلنـــت 
المصريـــة، أمـــس األحـــد، تنفيـــذ 
عمليتيـــن نوعيتين، أســـفرتا عن 
مقتل 3 مـــن العناصر “التكفيرية 
شديدة الخطورة”، عثر بحوزتهم 
على أســـلحة وقنابل، إلى جانب 
ُزرعـــت  ناســـفة  عبـــوات  تدميـــر 
الستهداف قوات الجيش. وجاء 
في بيان علـــى صفحة المتحدث 
للقـــوات  الرســـمي  العســـكري 
المسلحة المصرية، أنه “استمرارا 
لجهود القوات المسلحة المكثفة 
خـــالل  اإلرهـــاب  مكافحـــة  فـــي 
األســـبوع الماضـــي، وبنـــاء علـــى 
تفيـــد  اســـتخباراتية  معلومـــات 

بوجـــود عناصر تكفيريـــة بأوكار 
إرهابيـــة عـــدة في محيـــط مدن 
بئـــر العبد والشـــيخ زويـــد ورفح 
فـــي شـــمال ســـيناء”، واســـتمرت 
بتوجيـــه  المســـلحة  القـــوات 
بشـــمال  “للتكفيرييـــن”  ضرباتهـــا 
ســـيناء. وأوضـــح العقيـــد أركان 
حـــرب تامـــر الرفاعـــي، أنـــه عثـــر 
بحـــوزة “التكفيريين” على بنادق 
آليـــة، وقنابـــل يدويـــة، ودانـــات 
لصواريـــخ “آر بي جـــي”. وقامت 
القـــوات الجويـــة بتنفيـــذ غارات 
تمركـــزات  عـــدة  اســـتهدفت 
للعناصـــر التكفيرية، في عدد من 
البؤر اإلرهابيـــة، نتج عنها مقتل 
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دخــل ماهر األســد، شــقيق رئيــس النظام الســوري وقائد الفرقــة الرابعة 
في جيشــه، على خط المواجهة مع لبنان، ووجه رســالة شــديدة اللهجة 
لزعيــم ميليشــيا حــزب هللا حســن نصــر هللا بشــأن المعابر غير الشــرعية 

التي ترفد جيوب العائلة بماليين الدوالرات.

أّنـــه  بيـــروت”  “راديـــو صـــوت  وأكـــد 
حصـــل علـــى معلومـــات مـــن داخـــل 
مناطـــق ســـيطرة النظـــام، تفيـــد بأن 
ماهـــر األســـد أرســـل رســـالة شـــديدة 
اللهجـــة إلـــى حســـن نصـــر هللا حّذره 
فيهـــا مـــن اإلقـــدام علـــى أّيـــة خطوة 
غيـــر  المعابـــر  إقفـــال  بخصـــوص 

الشرعية بين سوريا ولبنان.
أن  إلـــى  بيـــروت”  “صـــوت  وأشـــار 
المعلومـــات تؤكد أن األموال الطائلة 
التي يجنيها ماهر األســـد وميليشيا 

طريـــق  عـــن  تأتـــي  هللا  حـــزب 
ماهـــر  ويكّدســـها  التهريـــب 

األسد داخل مقرات سرية 

تابعة للفرقـــة الرابعة، ويقوم بتوزيع 
وفًقـــا  الميليشـــيا  علـــى  الحصـــص 

لعمليات التهريب.
وكشـــف المصدر عن أن ماهر األســـد 
ممتعـــض من ســـكوت نصـــر هللا إزاء 
تحّرك األجهزة األمنية اللبنانية نحو 
المعابر بهـــدف إغالقها، وهـــّدد بعدم 
إرســـال األمـــوال المتبقيـــة من حصة 
عمليـــات التهريـــب، األمـــر الـــذي أثار 
حفيظة الحزب أيضا وهدد بدوره 
المعنيين في لبنان من مغبة 
المعابـــر  بإقفـــال  االســـتمرار 
غير الشرعية تحت حّجة 

أمن المقاومة.

رسالة شديدة اللهجة من شقيق األسد إلى نصر اهلل

طهران - وكاالت

اعتبـــر الرئيس الجديد لمجلس الشـــورى 
أمـــس  قاليبـــاف،  باقـــر  محمـــد  اإليرانـــي 
األحد، أن التفاوض مع الواليات المتحدة 
خطابـــه  فـــي  وذلـــك  منـــه”،  فائـــدة  “ال 
األول أمـــام المجلـــس الـــذي يهيمـــن عليه 
المحافظـــون. وقال قاليبـــاف: إن مجلس 
الشـــورى الجديد الذي أفرزته االنتخابات 
فبرايـــر  فـــي  جـــرت  التـــي  التشـــريعية 
الماضـــي “يعتبـــر أن التفاوض مـــع أميركا 
كمحـــور لالســـتكبار أمر ال فائـــدة منه، بل 
كله أضـــرار”. وذكر، فـــي خطابه الذي بثه 
التلفزيون اإليراني، أن التعامل مع أميركا 
“يتضمـــن إكمال سلســـلة االنتقـــام” لمقتل 
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم 
بطـــرد  ســـليماني، مضيًفـــا “وسيســـتكمل 
الجيش األميركـــي اإلرهابي من المنطقة 
تماًما”، حســـب تعبيره. وفي خطابه، دعا 
محمد باقر قاليباف إلى تحسين العالقات 

مع جيـــران إيـــران و”الدول الكبـــرى التي 
وقفـــت بصداقـــة إلى جانبنا في الشـــدائد 
ولهـــا معنـــا مصالـــح اســـتراتيجية”، مـــن 
دون أن يســـمي تلـــك الـــدول. مـــن جانب 
آخر، اعترف وزير الداخلية اإليراني عبد 
الرضا رحماني فضلـــي، ألول مرة، بمقتل 
الشـــعبية  باالحتجاجـــات  شـــخصا   225
نوفمبـــر الماضي، في حيـــن تقول مصادر 

المعارضة إن عدد القتلى كان باآلالف.

وقـــال عبدالرضـــا رحمانـــي فضلـــي فـــي 
مقابلـــة مـــع التلفزيـــون الحكومي مســـاء 
الســـبت، إن “حوالـــي 40 أو 45 شـــخًصا، 
أي حوالـــي 20 % مـــن القتلى اســـتهدفوا 
بأســـلحة غير حكوميـــة”. وهذه هي المرة 
األولـــى التـــي ذكـــر فيهـــا وزيـــر الداخليـــة 
اإليرانـــي ضمنًيـــا أن مـــا بيـــن 200 و225 
شخًصا من قتلى احتجاجات نوفمبر، أي 

80 % قتلوا بأسلحة حكومية.

من احتجاجات سابقة في إيران

الداخلية يعترف ألول مرة بمقتل 225 باحتجاجات نوفمبر وزير 
إيران.. رئيس البرلمان يرفض التفاوض مع أميركا

برازيليا ـ أ ف ب

أصـــاب فيـــروس كورونا المســـتجد حتى 
اآلن أكثـــر مـــن 6 مالييـــن شـــخص حـــول 
العالـــم، وهو آخذ فـــي التوســـع بالبرازيل 
بشـــكل كبيـــر، بعدمـــا صـــارت البلـــد الرابع 
فـــي العالم من حيـــث عدد الوفيات جراء 
الوبـــاء الـــذي يواصل بدوره إبطـــاء النمو 
العالمـــي بشـــدة. وباتت أميـــركا الالتينية 

البؤرة الرئيسة لتفشي الفيروس. 
ووفـــق وزارة الصحـــة البرازيلية، فقد بلغ 
عـــدد وفيات الوباء الذي ظهر في الصين 

في ديسمبر، 28 ألًفا و834 في البالد.
بعـــد  البرازيـــل  الحصيلـــة  هـــذه  وتضـــع 
الواليـــات المتحـــدة، والمملكـــة المتحـــدة 
)38 ألًفـــا و376 وفـــاة( وإيطاليـــا )33 ألًفـــا 
و340 وفاة(، وتســـبق فرنسا التي سجلت 
28 ألًفـــا و711 وفـــاة، بحســـب تعـــداد لــــ 
“فرانـــس برس”. ويبلغ عدد اإلصابات في 
البرازيـــل 465 ألًفـــا و166.  وفي ظّل هذا 

العـــدد الكبيـــر مـــن الوفيـــات واإلصابات، 
التـــي يعتبر الخبراء أنها أقـــل من الواقع، 
أثـــارت دعـــوة الرئيس اليميني المتشـــدد 
جايير بولســـونارو إلى استئناف بطوالت 
كـــرة القدم، جداًل. وفـــي البيرو المجاورة، 
البلـــد الثانـــي األكثـــر تضرًرا فـــي المنطقة 
بعد البرازيل، تخطت اإلصابات 155 ألًفا، 
وبلـــغ إجمالي الوفيات 4371 حالة.  وفي 
بوليفيا، أعلنت 4 من المناطق التســـع في 

البـــالد، بينها ســـانتا كـــروز األكثـــر تضرًرا 
جـــراء الوباء، أنها ســـتمدد فـــرض تدابير 

العزل، رغم قرارات الحكومة المركزية. 
وفيما أســـفر “كوفيد - 19” عن وفاة أكثر 
من 366 ألف شخص في العالم، أثار قرار 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب قطع 
التمويـــالت نهائًيـــا عـــن منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة التـــي يتهمهـــا بمســـايرة الصين، 

حالة من الصدمة.

حمل نعش ضحية “كوفيد 19” لدفنها في مقبرة بلدية ريكانتو دا باز في مدينة بريفز البرازيلية )أ ف ب( 

البؤرة الرئيسة لتفشي الفيروس تنتقل إلى أميركا الالتينية
إصابات “كوفيد 19” العالمية تتجاوز 6 ماليين

دبي - العربية.نت

أعلن المركز اإلعالمـــي لغرفة عمليات 
الوطنـــي  للجيـــش  التابعـــة  الكرامـــة 
الليبي على “فيســـبوك” إسقاط طائرة 
مســـيرة في بني وليـــد، ليتجاوز بذلك 
عـــدد المســـّيرات التـــي تـــم إســـقاطها 
100، كمـــا أعلن الجيـــش الليبي مقتل 
للوفـــاق  تابعيـــن  ميدانييـــن  قـــادة   3
جنـــوب طرابلـــس. وفـــي الســـياق أكد 
الجيـــش الليبي وصـــول دفعة جديدة 
مـــن جثـــث قتلـــى مرتزقـــة أردوغـــان 
قـــوات حكومـــة  تقاتـــل ضمـــن  التـــي 
الوفـــاق، إلـــى األراضـــي الســـورية عبر 
معبـــر كلس بريف مدينـــة إعزاز، ونقل 
المركـــز عـــن وســـائل إعـــالم ســـورية، 
أن الدفعـــة تضـــم جثـــث 14 عنصـــًرا، 
بينهـــم جثة القيـــادي في لـــواء صقور 
الشـــمال محمـــود الخلـــف، إضافة إلى 
20 جريًحـــا، موزعين بين ميليشـــيات 
والعمشـــات  الشـــمال  صقـــور  فصائـــل 

والسلطان مراد.
العاصمـــة  معركـــة  تطـــورات  وفـــي 
الليبيـــة، وقـــع قصف مدفعـــي متبادل 
بمنطقة أبو سليم جنوب طرابلس بين 
الجيـــش الوطنـــي الليبي وتشـــكيالت 

الوفاق.
يأتـــي هـــذا فيمـــا يســـود هـــدوء حـــذر 
فـــي مناطـــق الرملـــة وأخـــرى محيطة 
بالمطـــار، بعـــد مواجهات مالـــت كفتها 
لقـــوات الجيـــش، الـــذي صـــد هجوًمـــا 

لقوات الوفاق وكبدها خسائر كبيرة.
وتشـــهد طرابلـــس جـــوالت متجـــددة 
من االشـــتباكات بيـــن فصائل حكومة 
الوفـــاق المدعومـــة مـــن تركيـــا وبيـــن 

الجيش الليبي. 

ليبيا: إسقاط مسيرة.. ومقتل 3 قادة للوفاق
الفاتيكان ـ وكاالت

تال البابا فرنسيس، ظهر األحد، الصالة 
مع حشد من المؤمنين بساحة القديس 
بطرس، وألقى عظة من شـــرفة القصر 
الرســـولي في الفاتيـــكان، للمرة األولى 
منـــذ 1 مـــارس، مع بـــدء تخفيف قيود 

فيروس كورونا. 
وفـــي كلمتـــه المكرســـة لعيـــد العنصرة 
الكبيـــر، قـــال البابـــا “فـــي وقـــت الوباء 
هـــذا، كـــم هو كبيـــر األذى الذي تســـببه 
النرجســـية واالنغالق على احتياجاتنا 
الخاصـــة، والالمبـــاالة إزاء احتياجات 
اآلخريـــن، وعـــدم االعتـــراف بضعفنـــا 

وأخطائنا”.
وخـــص البابـــا بالذكر منطقـــة األمازون 
البرازيليـــة، حيـــث يوجـــد الكثيـــر مـــن 
المصابين والموتى، حتى بين الشعوب 

األصلية الضعيفة خصوصا.
وقـــال “أصّلـــي بشـــفاعة العذراء 
مريـــم أم األمـــازون؛ مـــن أجـــل 

األشـــد فقـــرا والعزل في تلـــك المنطقة 
العزيزة، وأيضا من أجل جميع الفقراء 
والعـــزل فـــي العالم، وأوّجه نـــداء لكي 
يحصل الجميع على العناية الصحية”.

وتابـــع “علينـــا أن نعتنـــي باألشـــخاص 
ال أن نوفـــر مـــن أجل االقتصـــاد.. علينا 
أن نعتنـــي باألشـــخاص ألنهـــم أهم من 
هيـــاكل  األشـــخاص  نحـــن  االقتصـــاد. 

الروح القدس، أما االقتصاد فال”.
وجدد فرنسيس تقديره “للذين قّدموا 
ويقّدمون شـــهادتهم للعناية بالقريب”، 
وقـــال “أذكـــر بامتنـــان وإعجـــاب أيضا 
جميـــع الذيـــن فقـــدوا حياتهـــم خـــالل 
مســـاعدتهم للمرضـــى. لنصـــلِّ بصمـــت 
والمتطِوعيـــن  األطبـــاء  أجـــل  مـــن 
والعامليـــن  والممرضيـــن 
الصحيين والعديد الذين 
فقـــدوا حياتهـــم خالل 

هذه المرحلة”.

البابا فرنسيس: اإلنسان أهم من االقتصاد

10 قتلى بانفجار حافلة 
صغيرة في الصومال

ــرح 12  ــل وجــ قــتــل 10 أشـــخـــاص عــلــى األقــ
آخـــــرون فـــي انــفــجــار عـــبـــوة نــاســفــة أثــنــاء 
ــد بالقرب  ــرور حــافــلــة صــغــيــرة أمـــس األحـ مـ
اإلعالم  وزارة  أعلنت  ما  وفق  مقديشو،  من 
الـــوزارة  عــن  صــادر  بيان  وذكــر  الصومالية. 
“قتل ما ال يقل عن 10 مدنيين في انفجار في 
منطقة الفول”، مضيفا أن الضحايا كانوا في 
طريقهم لحضور جنازة. وأشار شهود عيان 

إلى أن الحافلة الصغيرة دّمرت بالكامل.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن االنفجار 
المرتبطة  الشباب  حركة  وتشن  اآلن.  حتى 
يسفر  ما  منتظم،  بشكل  هجمات  بالقاعدة، 

عن قتل مدنيين في كثير من األحيان.
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مقديشو ـ أ ف ب



أشـــار العـــب منتخبنـــا الوطنـــي لكرة 
اليـــد علي عيـــد إلى أنه اتفـــق مبدئًيا 
مـــع إدارة نادي النجمـــة حول تجديد 
مـــن  بـــدًءا  مواســـم   3 لمـــدة  العقـــد 

الموسم الرياضي المقبل.
وقـــال عيـــد فـــي تصريـــح لــــ “البـــاد 
ســـبورت”: هنـــاك اتفـــاق بينـــي وبيـــن 
النجمـــة لتجديـــد العقد، وقـــد وقعت 
علـــى العقود بشـــكل مبدئـــي ولكن لم 
بشـــكل  اآلن  حتـــى  تصديقهـــم  يتـــم 
رســـمي في االتحـــاد البحرينـــي لكرة 

اليد.
وحـــول النصـــر اإلماراتـــي، بيـــن عيد 
أن كورونـــا قـــد عطـــل وبعثـــر أوراق 
األنديـــة كافـــة، لكـــن مـــن الممكـــن أن 
تتضح الصورة النهائية في األســـابيع 
المقبلة حـــول رغبة الفريق اإلماراتي 

فـــي التعاقد معه من عدمه، خصوًصا 
أن اإلدارة قـــد أبـــدت نيتهـــا فـــي ذلك 

سابًقا.
وأوضـــح عيـــد أنه في حـــال لعب مع 
المقبـــل  بالموســـم  النصـــر اإلماراتـــي 
فهـــذا يعنـــي أن العقد الـــذي أبرمه مع 

النجمـــة غير نافع إذا لم ُيصدق عليه؛ 
كـــون قانـــون اللعبـــة بدولـــة اإلمارات 
لاعـــب المقيـــم حالًيـــا يتيـــح لألندية 
التعاقد مع الاعب غير المســـجل في 
أي نـــاٍد، وهـــذا مـــا يعني أنه ســـيكون 

حًرا بعد أن ُينهي موسمه المقبل.

علي عيد

األســابيع المقبلــة ســتحدد مصيره مــع النصــر اإلماراتي
الدولي علي عيد يتفق مبدئًيا مع يد النجمة

عبـــدهللا  البحرينـــي  المحتـــرف  ســـجل 
يوسف هدفه األول مع نادي سافيا براغ 
التشيكي، وذلك في المباراة التي جمعت 
فريقـــه مـــع فريـــق نـــادي “يابلونـــك”، فـــي 
المواجهة التي أقيمت مســـاء الســـبت 30 
مايـــو الماضي، ضمن الجولـــة 26 للدوري 

التشيكي الممتاز.
ودخل الاعب عبدهللا يوســـف بدياً في 
المباراة عند الدقيقة )73(، قبل أن يحصل 
فريقـــه علـــى ركلة جـــزاء ترجمها عبدهللا 
يوسف بنجاح في المرمى واضًعا بصمته 
علـــى أول هـــدف له مع النادي التشـــيكي، 
وذلك عند الدقيقة )78( مســـاهًما في فوز 

فريقه بخمسة أهداف دون رد.
ويعتبر الهـــدف تاريخًيا لعبدهللا يوســـف 
كونـــه األول لـــه مـــع ناديـــه الجديـــد وفي 
تجربتـــه االحترافية الثانية، بعدما ســـبق 

لـــه اللعـــب في صفـــوف فريـــق بوهيميانز 
براغ التشيكي، قبل أن ينتقل إلى سافيا 
براغ، والذي شارك هذا الموسم في دوري 
أبطـــال أوروبـــا، إذ لعـــب عبدهللا يوســـف 
أيًضا خـــال المســـابقة األوروبية األعرق 
برشـــلونة  أنديـــة  فـــي مجموعـــة ضمـــت 
اإلســـباني وبروســـيا دورتمونـــد األلمانـــي 

وإنتر ميان اإليطالي.
ويتصـــدر نـــادي ســـافيا براغ منافســـات 
الـــدوري التشـــيكي الـــذي اســـتئأنف بعـــد 
التوقف اإلجباري بسبب فيروس كورونا 
العالمـــي، ويملـــك فـــي رصيـــده 64 نقطة 
مبتعًدا عن أقرب منافسيه بفارق 8 نقاط 

وهو فريق فيكتوريا بلزن.

عبدالله يوسف خالل المباراة

من عالمة الجزاء وفي اســتئناف الدوري التشيكي بعد توقف “الكورونا”
عبداهلل يوسف يسجل هدفه األول مع سالفيا براغ

Sports@albiladpress.com13

فقـــدت قريـــة باربار وأســـرة كرة 
اليـــد واحـــدا مـــن أبـــرز رجاالتهـــا 
بعدما غيب الموت حسن عبدهللا 
الشـــويخ الرئيـــس الســـابق لنادي 
باربـــار والـــذي توفاه هللا مســـاء 
أمس السبت 30 مايو 2020 بعد 

صراع مع المرض.
أبـــرز  أحـــد  الشـــويخ  ويعتبـــر 
الرؤســـاء الذين مـــروا على نادي 
عهـــده  فـــي  وتحققـــت  باربـــار 
الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات المحلية 
والخارجيـــة لكرة اليد الباربارية، 
كما أن الفقيد يمتلك سجا حافا 
بالعمـــل اإلداري علـــى المســـتوى 
الرياضـــي، إذا كان موظفا بإدارة 
الموارد البشـــرية بوزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة عندما كانت 
تحـــت مســـمى المؤسســـة العامة 
عمـــل  كمـــا  والرياضـــة،  للشـــباب 
لســـنوات طويلة فيما بعد رئيسا 
لقســـم المـــوارد البشـــرية باللجنة 

األولمبية البحرينية.

وكرَّس الفقيـــد حياته في العمل 
التطوعـــي وكان من المؤسســـين 
لدورة التعـــارف الكروية وترأس 
وشـــغل  التنظيميـــة  لجنتهـــا 
نـــادي  إدارة  مجلـــس  عضويـــة 
باربار لسنوات طويلة حتى تقلد 
رئاســـة مجلس اإلدارة، وســـاهم 
في صعود فرق النادي وتحقيقها 
العديـــد مـــن األلقـــاب... رحم هللا 

الفقيد وأسكنه فسيح جناته. 
إنـــا لله وإنـــا إليه راجعـــون، وإلى 

جنان الخلد يا أبا ناصر.

رئيس نادي باربار السابق في ذمة اهلل

أحمد مهدي

أحمد مهديعلي مجيد

حسن علي

يســـتأنف الفريـــق األول لكـــرة القـــدم 
بنادي البديع، سلســـلة تدريباته، بدًءا 
مـــن اليوم )اإلثنيـــن( الموافق 1 يونيو 
الجـــاري، وذلـــك بعـــد فتـــرة التوقـــف 
الرياضيـــة؛  األنشـــطة  طالـــت  التـــي 
العالمـــي.  كورونـــا  فيـــروس  بســـبب 
تدريباتـــه  البديـــع  فريـــق  وســـيجري 
وســـط إجـــراءات احترازيـــة وتدابير 
وقائيـــة توافًقا مع الشـــروط التي تم 
وضعها من قبل اللجنة التنسيقية في 
الســـماح بمزاولة التدريبـــات لاعبين 
المحترفين في المساحات المفتوحة 
وبشـــرط أال يزيـــد عـــدد الاعبين في 
العبيـــن.   5 عـــن  الواحـــد  التدريـــب 
الخضـــراء”  “الخيـــول  وســـتجري 
تدريباتهـــا بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي 
هشـــام الماحـــوزي علـــى مجموعـــات 
وفي أوقـــات متفرقة، ويأتـــي البديع 

كثالث ناد بحريني يســـتأنف حصصه 
التدريبيـــة بعـــد ناديي الحـــد والرفاع 
الشـــرقي، كما يعد أول نـــاد من أندية 
الدرجـــة الثانيـــة يعـــود إلـــى الماعب 
طالـــت  التـــي  التوقـــف  فتـــرة  بعـــد 
المنافســـات بـــدًءا من منتصف شـــهر 
اســـتكمال  الماضـــي. ويأتـــي  مـــارس 
البديـــع للتدريبات تمهيًدا الســـتئناف 
للموســـم  الثانيـــة  الدرجـــة  دوري 
الرياضـــي 2019 - 2020 فـــي الفتـــرة 
المقبلـــة فـــي حـــال إقـــراره، خصوًصا 
وأن البديع على مقربة من المنافســـة 
علـــى الصعـــود إلـــى دوري ناصـــر بـــن 
حمد الممتاز؛ كونه يحتل اآلن المركز 
الثالـــث وهو مؤهـــل للعب الملحق مع 
ثامن دوري ناصر بن حمد الممتاز، مع 
تبقـــي 7 جـــوالت علـــى دوري الدرجة 
الثانية وإمكانية تنافســـه سواء على 
أو  المباشـــرتين  البطاقتيـــن  إحـــدى 

بطاقة الملحق الثالثة.

البديع يستأنف التدريبات وسط احترازات

“اســتجابة” للجنــة  األســبوعي  االجتمــاع  يــرأس  ســموه 

خالد بن حمد: إقامة دوري مفتوح لكرة القدم

ترأس ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، رئيـــس 
والمتابعـــة  والتنفيـــذ  التنســـيق  لجنـــة 
“اســـتجابة” بالمجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة، االجتماع األســـبوعي للجنة 
“استجابة” عبر تقنية االتصال المرئي. 
وقـــد شـــهد االجتماع مشـــاركة أعضاء 
اللجنـــة إلـــى جانـــب مشـــاركة رئيســـة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة، ورئيس 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 

علي بن خليفة آل خليفة.
وفي مســـتهل االجتماع، رحب ســـموه 
بالجميـــع، مقـــدرا ســـموه الجهـــود التي 
يبذلهـــا أعضـــاء اللجنـــة فـــي التنســـيق 
مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقة، 

لتنفيـــذ المشـــاريع التنموية، بما يســـهم 
في تحقيق المزيد من التطور والتقدم 
في قطاع الشباب والرياضة بالمملكة.

مـــن  عـــددا  ناقـــش االجتمـــاع  بعدهـــا، 
الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول 

األعمال، حيث وجه سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لتشـــكيل لجنـــة 
لتنفيـــذ المقتـــرح الذي تقـــدم به رئيس 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
علي بن خليفة آل خليفة بإقامة دوري 

ســـموه  منوهـــا  القـــدم،  لكـــرة  مفتـــوح 
بوضع الضوابط وآليـــات العمل لتنفيذ 
هذا المقترح على الشـــكل الذي يضمن 
تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ممثل جالة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة، للنهـــوض بالكرة البحرينية، 
بما يســـاهم في تطويـــر الفرق الكروية 
ورفع مســـتوى الاعبين، الذي ينعكس 
المنتخبـــات  تشـــكيل  علـــى  إيجابـــا 
الوطنية القادرة على الظهور المشـــرف 
وإحـــراز المزيـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي 
مختلف المشـــاركات القارية والدولية، 
والوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي 
لرؤية سموه ببلوغ المونديال العالمي.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد أثناء االجتماع

االثنين 1 يونيو 2020 - 9 شوال 1441 - العدد 4248

والمحاضـــر  الوطنـــي  المـــدرب  قـــال 
عبدالنبـــي  عبدالصاحـــب  اآلســـيوي 
“إنـــه ســـيدخل انتخابات نـــادي المنامة 
“البـــاد  لــــ  عبدالنبـــي  وقـــال  المقبلـــة”. 
سبورت”: إن دخوله المشهد االنتخابي 
التغييـــر،  بأهميـــة  منـــه  إيماًنـــا  يأتـــي 
خصوًصـــا على مســـتوى الجانب الفني 
فـــي كرة القـــدم بالنادي. وأشـــار إلى أن 
الوقـــت قد حـــان إلحـــداث التغيير في 
العمـــل، خصوًصـــا أنـــه يرتكز فـــي ذلك 
علـــى سلســـلة مـــن الخبـــرات المتراكمة 
وسنوات اللعب والتدريب التي قضاها 
في الماعب، مشـــيًرا إلى أهمية إجراء 
تغييرات إيجابية في قطاع كرة القدم 

بنادي المنامـــة. وأوضح أن دخوله إلى 
االنتخابات يأتي بصفة مستقلة، مشيًرا 
إلى أن الرغبة في الترشـــح تولدت إليه 
بعدمـــا وصل إلى قناعـــة مفادها أهمية 

التغيير في الجوانب الفنية.
وأضـــاف “األهـــداف التـــي أســـعى إلـــى 
تنفيذهـــا تعتمـــد على محـــاور متعددة 
وأبرزهـــا الظروف التي ســـتواجهنا في 
الفتـــرة المقبلـــة، عـــاوة علـــى جوانـــب 
الميزانيـــة الماليـــة. عمومـــا ومـــن واقع 
مجـــال عملـــي فـــي الســـنوات الماضية 
في التدريـــب والمحاضرات التدريبية، 
فإننـــي ســـأركز علـــى الجوانـــب الفنيـــة 
بشـــكل كبيـــر لقطـــاع كـــرة القـــدم مـــن 
واختيـــارات  اســـتقطابات  ناحيـــة 
المدربين، توظيف قدرات أبناء النادي 

مـــن الاعبيـــن، تطعيـــم الفريـــق األول 
بالاعبيـــن الشـــباب، تطويـــر الاعبيـــن 
اســـتقطابات  إلـــى  إضافـــة  الصغـــار، 

الاعبين”.
وبين أن خبرته ستسعفه نحو التطوير 
وخدمة كيان نادي المنامة، مشيًرا إلى 

أن حظوظـــه في الفـــوز بالعضوية غير 
واضحـــة حتـــى اآلن، مؤكـــًدا اجتهـــاده 
وســـعيه الحثيـــث للتطوير عبـــر دخوله 

إلى مجلس اإلدارة.
وأعـــرب عبدالنبـــي عن شـــكره لكل من 
عمـــل فـــي إدارة نـــادي المنامـــة، مؤكًدا 
أن هـــذه الجهود محط تقديـــر واعتزاز 
نظيـــر ما بذلـــوه للنادي، مشـــيًرا إلى أن 
العمـــل الفنـــي افتقـــد لبعـــض جوانـــب 
الخبـــرة التـــي سنســـعى لتطويرها عبر 
دخولنا لعضوية نادي المنامة إن حالفنا 
الحظ فـــي الفوز باالنتخابـــات. ويعتبر 
الوطنييـــن  المدربيـــن  مـــن  عبدالنبـــي 
الحاصلين على شهادة دورة دبلوم كرة 
القدم للمحترفين، وهو محاضر معتمد 

من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

عبدالصاحب عبدالنبي

حسن الشويخ

القــدم لكــرة  الفنــي  التطويــر  بهــدف  المنامــة  لعضويــة  سيترشــح 
عبدالصاحب عبدالنبي: آن األوان للتغيير

أحمد مهدي

أكد أمين سر نادي اتحاد الريف محمد 
المـــدرب  مـــع  التعاقـــد  كاظـــم تجديـــد 
الوطنـــي جابر جبـــوري لقيـــادة الفريق 
األول للكرة الطائرة في الموسم المقبل 

.2021 - 2020
ســـبورت”  “البـــاد  لــــ  كاظـــم  وأضـــاف 
أن مجلـــس إدارة النـــادي لديـــه توجـــه 
جبـــوري  المـــدرب  علـــى  للمحافظـــة 
ومساعده محمد جابر لموسم إضافي؛ 
بهدف المحافظة على االستقرار الفني 

للفريق.
ســـتحافظ  النـــادي  إدارة  أن  وأوضـــح 
فـــرق  جميـــع  لقيـــادة  المدربيـــن  علـــى 
الفئـــات العمريـــة إضافـــة إلـــى الفريـــق 
األول، مرجعـــا الســـبب وراء ذلـــك إلـــى 

دون  تحـــول  والتـــي  الميزانيـــة  قلـــة 
القدرة علـــى التعاقد مـــع مدربين جدد 
لمعاونتهم، خصوصا وأن النادي ليست 
لديـــه إيـــرادات ذاتية كثيرة ومشـــاريع 
اســـتثمارية، فهـــو يعتمـــد علـــى إيجـــار 

ملعـــب كـــرة القـــدم والصالـــة الرياضية 
فقـــط، التي تراجعت بنســـبة كبيرة في 

الفترة الراهنة.
وأضـــاف “ال نريد أن ندخـــل في دوامة 
ال  ماليـــة  التزامـــات  وخلـــق  الديـــون 

قـــدرة لنا علـــى الوفاء بها عنـــد التعاقد 
مـــع مدربيـــن جـــدد، كمـــا نشـــكر جميـــع 
العبينـــا على التزامهـــم وحرصهم على 
تمثيـــل نادي اتحـــاد الريف من دون أي 
مقابل مادي باســـتثناء بعض المكافآت 
البســـيطة التي تصـــرف لهم بين الحين 
واآلخـــر، وهو ما يعكس والئهم وحبهم 
للنادي مثمنين لهم وقفتهم مع مجلس 

اإلدارة وتفهمهم..”.
وأضـــاف كاظم أنـــه من المرجـــح أن ال 
يطـــرأ أي تغييـــر علـــى الجهـــاز اإلداري 
عضـــو  ســـلمان  علـــوي  ســـيد  برئاســـة 
اإلداري  والمشـــرف  اإلدارة،  مجلـــس 
لفريقي األول والشـــباب أحمد يوســـف 
الناشـــئين  فريقـــي  ومشـــرف  الخـــال 
واألشبال والصغار أحمد عيسى سويد.

جابر جبوري

إضافييـــن مدربيـــن  مـــع  التعاقـــد  دون  تحـــول  النـــادي  ميزانيـــة 
اتحـــــاد الريـــف يجدد مــع جبـــــــوري

حسن علي
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عيسى بن خليفة: دور كبير لسمو الشيخ ناصر بن حمد في تعزيز الموروث الشعبي

ــاحــــث  ــ ــب ــ أشـــــــــاد الــــشــــاعــــر وال
بن  عيسى  الشيخ  واإلعــامــي 
خليفة آل خليفة بالدور الكبير 
بـــه ســمــو الشيخ  ــقــوم  الــــذي ي
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشــــــؤون الـــشـــبـــاب مــســتــشــار 
المجلس  األمن الوطني رئيس 
األعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة، 
الشعبي  ــمــوروث  ال تعزيز  فــي 
ــبــحــريــن، وتــوثــيــقــه  لــمــمــلــكــة ال
بالموروث  وتعريفهم  لألجيال 
الشعبي األصيل والتراث الغني 
وإظهار  الطيبة،  األرض  لهذه 
ــزات اإلبـــــــاء واألجـــــــداد  ــنـــجـ مـ
واالنتماء،  الــوالء  قيم  وتعزيز 
ــذي  مــنــوهــا بــالــنــجــاح الــبــاهــر ال
حــقــقــه بــرنــامــج الــمــســابــقــات” 
ــــذي عـــرض خــال  ــة” ال ــســاري ال
شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك، في 
الشعبي  الموروث  تعزيز هوية 
الــبــحــريــنــي والـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد، ودعـــم 
ســـمـــوه الــكــبــيــر والـــامـــحـــدود 

للبرنامج.

الشيخ  من جانب آخر، أوضح 
حديث  في  خليفة  بن  عيسى 
لـ “الباد” أن برنامجه الوثائقي 
الجديد “تاريخ المحرق” جاري 
الــعــمــل بـــه عــلــى قـــدم وســـاق، 
وسيكون في 14 أو 15 حلقة، 
من  أكــثــر  استضافة  تــم  حيث 
30 شخصية، وقام فريق العمل 
ــاءات طــويــلــة مع  ــقـ ــراء لـ ــإجـ بـ
والفنانين  ــاء  واألدب المؤرخين 
المحرق  أهالي  من  والشعراء 
الــذيــن تــحــدثــوا بــإســهــاب عن 
تفاصيله،  بكل  المحرق  تاريخ 
ويستعرض مناطقها وفرجانها 
“البسيتين، الحد، قالي، الدير، 
ــخ إنــشــاء  ــواريــ ــ ســمــاهــيــج” وت
واألندية  والمسارح  الــمــدارس 
الشعبية، وكذلك  الطرب  ودور 
تجاري  كميناء  المحرق  أهمية 
قديم وذات شهرة في الغوص، 
ــاء الـــفـــرجـــان  ــ ــمـ ــ ــك أسـ ــ ــذلـ ــ وكـ

المعروفة.
 كــمــا بــيــن الــشــيــخ عــيــســى بن 
خــلــيــفــة انـــه انــتــهــى أيــضــا من 
بــرنــامــج وثــائــقــي عــن الشيخة 

آل  عــبــدهللا  بــن  علي  بنت  هيا 
السابق  الـــوزارة  وكيل  خليفة 
ــؤون اآلثـــــــار والــمــتــاحــف  ــشــ ــ ل
وأول منقبة لآلثار في الخليج 
العربي، من جزأين، يستعرض 
الكبير  ودورهــا  الوطني  عملها 
وســيــرة  ــار  ــ واآلث التنقيب  فــي 
ــن مـــشـــاريـــعـــه  ــ ــ ــا، ومـ ــهــ ــ ــات ــيــ حــ
ــا بــرنــامــج  الــمــســتــقــبــلــيــة أيـــضـ
وثائقي عن “كشتات ومقايض” 
في  تــصــويــره  سيتم  البحرين 

الفترة المقبلة.
الــشــيــخ عــيــســى بن  يــذكــر أن 
ــفــة قـــــدم إلـــــى الـــشـــاشـــة  ــي خــل
والبرامج  األفـــام  مــن  العديد 

“خيل  مثل  المتميزة  الوثائقية 
أهــل الــبــحــريــن” “مــقــنــاص أهل 
الــبــحــريــن” “لــعــبــدالــعــزيــز شــأن 
البحرين”  أهــل  “تــايــد  عظيم” 
“شـــــعـــــاع الــــمــــجــــد” “دانـــــــــات 

الــتــلــفــزيــون”، وبــرنــامــج “مــهــرة 
التاريخ” “عرضة أهل البحرين” 
“دواسر أهل البحرين”، والفيلم 
ــاع”،  ــرفـ ــوثــائــقــي “ تـــاريـــخ الـ ال

وغيرها.

فريق برنامج تاريخ المحرق

برنامج المسابقات السارية

الشيخ عيسى بن خليفة

ال تغضب من انتقادات رؤسائك في العمل لبعض أخطائك.

احذر من تعرضك لإلرهاق بسبب سهرك وقلة نومك.

حاول أن تحل مشكالتك، وال تجعلها تسبب لك ضغوطا.

بشرى سعيدة اليوم تخرجك من الضيق إلى الفرح.

أثبت لآلخرين أنك على قدر المسؤولية الموكلة إليك. 

التقرب من العائلة أفضل بكثير هذه الفترة الحرجة.

الرياضة من األشياء التي لها شأن عظيم في تصفية الذهن.

حاول أن تحافظ علي ابتسامتك أمام اآلخرين دوًما. 

قراراتك المتسرعة قد توقع بك في بعض المشكالت.

عليك بالهدوء والتفكير السليم واستشارة ذوي الخبرة.

ربما تحتاج إجازة من عملك، وتخصيص وقت لالسترخاء.

صحتك تحتاج منك بعض االهتمام، والبعد عما يرهقك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

نشــرت الفنانة هيفاء حسين عبر حســابها في “األنسقرام” 
صــورة مــع ابنتها جواهــر حبيب غلــوم وكتبــت معلقة..
الطفولــة حيــاة وروح الحيــاة. وكانت هيفاء نشــرت أيضا 
قبــل هذه الصورة، صورة أخرى تجمعهــا مع زوجها الفنان 

اإلماراتي حبيــب غلوم وابنيهما “ التؤام” جواهر وســلطان. 
يذكر أن الفنان حبيب غلوم شــارك مع زوجتــه الفنانة هيفاء في 

مسلســل” الشــهد المر” من تأليف الكاتب إســماعيل عبدالله وإخراج مصطفى 
رشيد بمشاركة نخبة من النجوم منهم إبراهيم الحساوي وجاسم النبهان.

قدم الفنــان العراقي كاظم الســاهر حفال اســتثنائيا 
أول أيــام العيد عبــر قناة “يوتيــوب” مجمع أبوظبي 
الثقافي تابعه ما يزيد عن 5 آالف شــخص من جميع 
أنحاء العالم. بداية نوجه الســاهر لجمهوره بالحديث 

عــن تجربته في العزل الصحي والدروس التي خرج بها 
مــن هذه التجربة، قائــال: “تعلمت الكثير مــن هذه األزمة، 

فقد دخلت في العمل والموســيقى وفي القراءة والكتابة األهم تقربت من 
الله أكثر، كلنا تفاؤل أن تعود الحياة من جديد.

عذوبة الطــرب األصيل وبشــجن الرافدين، أحيــا الفنان 
حاتــم العراقي ثاني األمســيات الغنائيــة التي ينظمها 
مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة 
والفريدة من نوعها في الشــارقة، عن ُبعد، احتفاال بعيد 

الفطــر، لينقــل لجمهــوره أجمــل األغنيات عبــر الهواء 
مباشــرة في تغطيــة متكاملــة تولّتها حســابات المســرح 

الخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي التزامًا منه باإلجراءات الوقائية التي 
تتخذها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

الطرب األصيلتجربة الساهرجواهر حبيب

ما ال تعرفونه عن نجمة البروفيسور.. األردنية نجوى نمري
للنجمة األردنية األصل نجوى نمري لمســاتها الرائعة من خالل المسلســل األشــهر اليوم في نتفلكس البروفيســور او الكاســا دي بابل 
خصوصا مع ظهورها في أحداث الموســم األخير من المسلســل في شــخصية المحققة أليثيا ســييرا، ثم واصلت نجاحها مع بداية 
عــرض الموســم الرابــع منــذ أيام فــي المنصة بأدائها ولكنتها اإلســبانية. قبل أن تدخل عالم التمثيل بدأت بتقديم موســيقى الســول 
والجاز، لتؤســس الحقا برفقة كارلوس جين فرقة موســيقية تحت إســم “نجوى جين”، وأطلقت مع هذه الفرقة ألبوما غنائيا باللغة 
اإلنجليزيــة حمــل عنــوان “نو بلود”، ومن ثم تاله ألبوم “سيليكشــن”، و”تين ييرس أفتــر”، و”تل إت بريكس”، إضافة إلى أغنيات فيلم 

“آسفالتو”، و”غيريروس”، وفي مجال الغناء االنفرادي قدمت نجوى “كيرفولي”، و”مايداي” و”ووكآباوت” فما قصتها يا ترى؟

مواليد  مــن  نــمــري  نــجــوى  النجمة   
فــي إســبــانــيــا ووالــدهــا   1972 الــعــام 

أردني، وهو كرم نمري.
 تحدثت نجوى عن أصولها لصحيفة 
“إلموندو” في وقت سابق، وصرحت 
بأن أصولها العربية أوقعتها فى بعض 

المشكات!
مــن   2004 ــام  ــعــ ــ ال ــي  فــ ــزوجــــت  ــ ت  
المخرج كالبارسورو وأنجت منه ابنها 

الوحيد تيو.
الفيلم  مـــع  الــفــنــيــة  ــدأت حــيــاتــهــا  ــ ب  

 ،Salto alvacio“ 1995  “ اإلســبــانــي 
واستطاعت  عــاًمــا   23 ـــ  ال بعمر  وهــي 
بسبب  بشدة،  إليها  األنظار  تلفت  أن 
دورهــــــا فـــي الــفــيــلــم، لــكــن لـــم يكن 
التمثيل هو موهبتها الوحيدة، حيث 
وأصدرت   1996 غنائية  فرقة  كونت 
ــا مــا كانت  أكــثــر مــن ألــبــوم، لكن دوًمـ
الـــدرامـــا والــســيــنــمــا أهـــم مــا تهتم به 

خال مسيرتها.
 شاركت في أكثر من 36 عما فنيا 
ــان أبــرز  مــا بــيــن درامــــا وســيــنــمــا، وكــ

األعمال السينمائية التي شاركت فيها 
التحاقها  قبل  كبيًرا  نجاًحا  وحققت 
بمسلسل LaCasaDePapel هو فيلم 
قدمت  حيث   ،”Lucia y el sexo  “
نجوى نمري فيه شخصية “إلين” وقد 
حصل الفيلم على أكثر من 11 جائزة 
بينما رشح كذلك إلى ما يقارب الـ 18 
المهرجانات  مــن  الــعــديــد  فــي  جــائــزة 

والفعاليات الفنية التي شارك فيها.
ــوى نــمــري  ــجـ ــدت الــنــجــمــة نـ ــصـ  حـ
حصدت خال مسيرتها الفنية العديد 

من الجوائز، والتي من ضمنها جائزة 
عن فيلم “ Salto al vacio” وذلك في 
مهرجان الفيلم األوروبي العام 1995، 

بينما ترشحت للعديد من الجوائز عن 
مسلسل “ Vis a vis” الذي بدأ عرضه 
العام 2015 إلى أن نالت العام الماضي 

جــائــزة أفضل ممثلة عــن دورهـــا في 
المسلسل، وكان ذلك من أحد أسباب 
انضمامها لمسلسل ال كاسا دي بابيل.

1 يونيو

 2001
النيبالي بيرندرا  الملك   مصرع 
ــه وإخـــوانـــه  ــائـ ــنـ ــه وأبـ ــ ــت وزوجــ
وأخواته الذين كانوا على سلم 
ابنه ولي  أن أطلق  بعد  العرش 
بيكرام  ديــبــنــدار  األمــيــر  العهد 

النار عليهم.

 2009
طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة 447 تتحطم فوق المحيط األطلسي.

2010
إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري.

 2016
افتتاح نفق قاعدة غوتارد في جبال األلب، أعمق نفق سكة حديدية في العالم.

 2017
دونالد ترامب يعلن انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.

2019

نادي ليفربول اإلنجليزي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 2019.

طارق البحار

كشفت النجمة التركية ديميت 
أوزديمير عن رأيها بالرجال العرب، 

وقالت إنها تحب أشكالهم الخارجية 
ومامحهم. وأضافت 

نجمة مسلسل 
“الطائر المبكر”: 

“الرجال في الشرق 
العربي يشبهون 
جًدا الرجال 
في تركيا، 

يتمتعون 
بمامح مشابهة، ربما 
ألننا من حضارات 
قريبة، وننتمي 

لنفس الديانة”.

حثت الممثلة وملكة الجمال الهندية السابقة أورفاشي روتيال الجميع على  «
 :The Rahnuma Daily البقاء بأمان، وقالت لصحيفة
“إلى أال نشعر وكأن حياتنا اليوم الحقيقية وكأنها 

أحداث فيلم سينمائي، ستبقى الشاشة الكبيرة في 
السينمات مغلقة!“ وشاركت أورفاشي عبر فيديو 

قديم لها تتحدث فيه عن نفسها وحول كيفية 
الحصول على شعر جميل ومكياج متناسق مثلها، 
كل ما هو عليك فعله التظاهر بأنك ذاهب إلى 

حدث كبير أو تصوير فيلم! وكررت النجمة 
الحسناء بأن “السينما مغلقة حتى 

ال تشعر الحياة الحقيقية 
وكأنها فيلم، حافظوا على 

سالمتكم، كونوا عل 
حقيقتكم الطيبة“. 

وأرفقت صورة ألخيها 
األصغر اثناء مقابلة 

لها مع عبارات 
الحب له. لمع اسم 

نجمة السوشال ميديا 
الهندية الحسناء أورفاشي 

روتيال في العديد من المنصات 
قبل دخولها عالم بوليوود في العام 2013 
مع فيلم Singh Saab The Great وبعدها 

ظهرت في العديد من االفالم الهندية مثل  
Sanam Re”و “Great Grand Masti”و 

.”Pagalpanti“و ”Hate Story 4“

الحسناء أورفاشي: حياتنا 
اليوم أشبه بالسينما
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“زين” تفوز بجائزة أفضل دراسة لثقافة التدريب
فــازت زيــن البحريــن، بجائــزة أفضــل دراســة لقياس ثقاثة التدريــب لعام 2019 من قبل معهــد )ROI( العالمي فــي الواليات المتحدة 
األميركيــة. شــهدت زيــن البحريــن في عام 2013، انخفاضًا في مؤشــر إشــراك الموظفين وعلى نحوه،اذ قــررت تطبيق مبادرة ثقافة 

التدريب لتغيير النتائج السلبية للمؤشر، مما جعلها الشركة الرائده في مثل هذه البرامج في المملكة. 

ومن خالل هذه الدراسة، تمكنت زين 
البحرين من تقييم الفوائد الملموسة 
الحصول  تــم  التي  الملموسة  وغير 
التدريب.  ثقافة  برنامج  مــن  عليها 
الملموسة،  غــيــر  الــفــوائــد  بــيــن  ومـــن 
ــشــركــة زيـــــادة الــحــمــاس  الحــظــت ال
بين  المتبادل  التفاهم  و  واالحــتــرام 
الموظفين، الى جانب التقدير والثقة، 
ــادة  وزيــــادة مــشــاركــة الــمــعــرفــة، وزيـ
الموظفين المثاليين في الشركة. أما 

للبرنامج، فقد  الملموسة  الفوائد  عن 
ارتفعت اإلنتاجية بشكل كبير يصل 
اشراك  تقييم  19 % في مؤشر  الى 
الــمــوظــفــيــن الــــذي تــقــوم بـــه شــركــة 
خارجية لشركة زين البحرين سنوًيا.
ــامــج ثــقــافــة الــتــدريــب  ــرن وســـاهـــم ب
بــالــفــوز بجوائز  الــبــحــريــن،  فــي زيـــن 
2017 من  2015 و  أخرى في عامي 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
توظيف  جهة  كأفضل  البحرين  في 

لتطوير موظفيها.
الموارد  برنامج  تطوير  مدير  وقــال 
البشرية في زين البحرين، فريدريك 
واإلرشــاد  التدريب  “يعد  باتريشيلي 
مــــن الـــعـــوامـــل األســـاســـيـــة لــتــنــمــيــة 
الثقافي.  التغيير  ودوافـــع  المجتمع 
ومــــن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــنــاجــحــة 
ــلــشــركــات، عــمــلــيــة إضـــفـــاء الــطــابــع  ل

المؤسسي في ثقافة التدريب”. 
وأضــــــاف “أوضــــــح بـــرنـــامـــج ثــقــافــة 

نتائج  البحرين  زيــن  فــي  الــتــدريــب 
مفيدة و ممتازة على مؤشر مشاركة 
ــــذي بــلــغ 80 % الــعــام  الــمــوظــفــيــن ال
ــة أيــًضــا  ــدراسـ ــمــاضــي. وأثــبــتــت الـ ال
للشركة،  الــمــاديــة  ــــاح  األرب احــتــســاب 
تــطــبــيــق منهجية  مـــن خـــالل  ــك  ــ وذل
حيث   )ROI( االستثمار  على  العائد 
بلغت قيمته لبرنامج ثقافة التدريب 

.”% 456
تــعــمــل زيـــن الــبــحــريــن بــنــشــاط على 
خالل  من  الموظفين  مواهب  تعزيز 
ثقافة التدريب الخاصة بها، وتدريب 

جميع  عــلــى  مــوظــفــيــهــا  مـــن   %  80
الــمــســتــويــات مــمــا أعــطــى تــأثــيــرات 
والتميز  اإلنــتــاجــيــة  عــلــى  إيــجــابــيــة 

ووالء الموظفين.

للعام 2019 من 
 ”ROI“ قبل معهد

األميركي
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للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

اســتــمــتــع مــع مــن تــحــب بقضاء 
إجازة على الشاطئ ال مثيل لها 
خصم  مع  الخاصة  جزيرتنا  في 
الــغــرف،  حــجــوزات  على   % 25
وتــســتــيــقــظ صــبــاحــًا مـــع إفــطــار 
مــجــانــي لــشــخــصــيــن يـــقـــدم في 
ــول حــصــري إلــى  ــ ــغــرفــة، ودخـ ال
وخصم  الخاص،  الفندق  شاطئ 
تـــنـــاول  ــارب  ــجــ ــ ت عـــلـــى   %  15

الطعام.
وتــجــربــة شــاطــئ خـــاص بــرمــال 

بيضاء ناعمة على جزيرة خاصة 
بانتظارك.

والمشروبات  باألطعمة  استمتع 
ــقــديــمــهــا بــخــدمــة  الـــتـــي يـــتـــم ت
التي تتوافر  الخارجي”،  “الطعام 
عــلــى مـــــدار الـــيـــوم مـــن كــبــائــن 

الشاطئ أو كراسي التشمس.
أيــام  أول  مــن  الــعــرض  ويستمر 
ــغــايــة 31 يــولــيــو  ل ــفــطــر  ال عــيــد 
ــروض حــصــريــة  ــ ــمــقــبــل، مـــع عـ ال

للبحرينيين والمقيمين.

“الفورسيزون” يحتفل بالعيد 
بجزيرة خاصة للزوار
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عقــدت stc البحرين، شــراكة مع أبراج ســيتي ســنتر البحريــن الكائنة في 
منطقة السيف لتقديم الحلول الذكية المتكاملة للمباني ولخدمات تقنية 
المعلومــات واالتصــاالت باإلضافــة إلى تزويدهــم بتقنيات الجيــل القادم 

.ACT Bahrainوخدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة لألبراج بدعم من

ومن ضمن هذه الخدمات التقنية الرائدة 
التي تم تزويدها في المبنى هي، البنية 
ال  خدمة  مع  للشبكة  الكاملة  التحتية 
عبر  الــهــاتــفــي  االتــصــال  ونــظــام   Wi-Fi
التحتية  والبنية  اإلنترنت  بروتوكول 
مع  الهيكلية  والكابالت  البيانات  لمركز 
األنظمة.  هذه  جميع  استخدام  سهولة 
النزالء والموظفين في  ولتعزيز تجربة 
 stc شــركــة  وضــعــت  السكنية،  ــراج  ــ األب
 IPTV البحرين أنظمة أخرى مثل نظام 
عن  الباب  بقفل  التحكم  ونظام  الذكي 
بعد ونظام الموسيقى الخلفية وأنظمة 
الــصــوتــيــات والــفــيــديــو وكــامــيــرات ال

CCTV. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
في  “نواصل  بانبيله  نزار  البحرين،   stc
الحديثة  التقنيات  لتوظيف  االستثمار 
من  نستفيد  كما  المجاالت،  جميع  في 

لتلبية  الماضية  السنوات  عبر  خبراتنا 
كل ما هو جديد ومتقدم من متطلبات 
التواصل في مختلف مجاالت الصناعة 
تعد  كما  العقارات.  قطاع  ذلــك  في  بما 
شراكتنا مع أبراج سيتي سنتر البحرين 
تهدف  التي  الرئيسية  مبادراتنا  إحــدى 
قطاعي  في  الرائدة  مكانتنا  تعزيز  إلى 
ــال، مــع االهــتــمــام في  ــمـ الــعــمــالء واألعـ
تحسين نمط حياتهم وتعزيز تجربتهم”

وعلقت بيان فقيه “نحن سعداء للغاية 
 stc مــع  االستراتيجية  الــشــراكــة  بــهــذه 
الــبــحــريــن. كــمــا أنــنــا نــهــدف إلـــى توفير 
مــســتــوى عـــاٍل مــن الــجــودة فــي أبـــراج 
تجربة  لتعزيز  البحرين  سنتر  سيتي 

العمالء في جميع المرافق”. 
البحرين أحد  أبــراج سيتي سنتر  وتعد 
حيث  المملكة  في  الرئيسية  المشاريع 

تم تصميمها من قبل شركة المهندسون 
 Arab Architects العرب  المعماريون 
الــبــحــريــن.  فــي  الــهــنــدســة  ــدى رواد  إحــ
ويضم المشروع برجين مكونين من 43 
طابقًا يضمان 600 وحدة سكنية تتكون 
من غرفة واحدة وغرفتين وثالث غرف 
باإلضافة  شــاســعــة،  شــرفــات  ذات  نــوم 
على  تحتوي   penthouse شقق   4 إلى 
بركة سباحة خاصة لكل منها. كما تقدم 
وسائل  مــن  متنوعة  مجموعة  األبـــراج 

ذلــك طــوابــق متكاملة  فــي  بما  الــراحــة 
ــال وقـــاعـــات  ــمــ ــمــركــز األعــ مــخــصــصــة ل
لــلــمــؤتــمــرات ومـــركـــز تــرفــيــه لــأطــفــال 
رياضية  وصالة  فاخر  صحي  ومنتجع 
داخلية وخارجية مجهزة تجهيزًا كامالً 
ومسابح  للمشي  مضمار  إلى  باإلضافة 
يضم  فني  ومسرح  وخارجية  داخلية 
45 مقعدا. ويشمل البرج ثماني مطاعم 
إلــى جــانــب مــواقــف ســيــارات  ومقاهي 

مخصصة للمقيمين والضيوف.

واالتصــاالت المعلومــات  وتقنيــة  للمبانــي  الذكيــة  الحلــول  لتقديــم 
“stc البحرين” و “أبراج سيتي سنتر” تعقدان شراكة

ال يوجد أفضل من هاتف “HUAWEI Y8S” ليكون الرفيق المثالي لتسهيل 
التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وذلك مع التزام الجميع بتطبيق 

أعلى مستويات التباعد االجتماعي ومواصلة العمل من المنزل.

لن يكون   ”HUAWEI Y8s“ مع هاتف 
ــحــفــاظ  ــن الــمــنــزل وال ــعــمــل مـ ال

على اإلنتاجية وإطالق العنان 
إذ  اليوم.  بعد  مشكلة  لإلبداع 
بكاميرا  العصري  الهاتف  يأتي 
ميجابكسل   48 بدقة  مزدوجة 
االصطناعي،  بــالــذكــاء  مدعمة 
ــة 48  ــدقــ ــ ــة ب ــيـــسـ ــرا رئـ ــ ــي ــامــ وكــ
ميجابكسل، والتي تلتقط الصور 
بجودة )FHD+( دقة كاملة عالية 
الوضوح، لتتيح الفرصة اللتقاط 

أجمل اللحظات في المنزل. 
الليلي  الــوضــع  الــكــامــيــرا  وتــدعــم 
 Handheld“ بــالــيــد  الــمــحــمــول 
بشكل  تعزز  التي   ،”Night Mode
ظروف  في  الملتقطة  الصور  كبير 
ــمــنــخــفــضــة. ويــحــوي  اإلضـــــــاءة ال
ــهــاتــف أيـــًضـــا عــلــى كــامــيــرا عمق  ال
التي ستضيف  2 ميجابكسل،  بدقة 
جميع  ــى  إل جميلة  بوكيه  تــأثــيــرات 

الصور.

“HUAWEI Y8s” يوازن الحياة المهنية والشخصية

إلكترونيا الــمــعــامــات  ــام  ــم إت عــنــد  للعماء  مــكــافــأة 

اإلدارة التنفيذيــة تلتقي القوى العاملة احتفــاالً بعيد الفطر

“الوطني” يعلن الدفعة األولى لفائزي حملته اإللكترونية

“ألبـا”: 21.7 مليـون ساعـة دون “إصابـة”

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي عن أســماء الدفعة األولــى من الفائزيــن بحملته الراميــة إلى مكافــأة العمالء الذين 
يبــادرون بإنجــاز معامالتهــم باســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة الخاصــة بالبنــك. وحصــل الفائــزان 
المحظوظان لشــهر أبريل على iPhone 11 Pro Max لكل منهما خالل احتفالية ُعقدت بفرع مجمع الســيف يوم 

الخميس 28 مايو، بحضور رئيس دائرة تسويق الخدمات المصرفية ومميزات العمالء وممثلي البنك.

وعبر الفائزان، علي عادل بحر، وسارة طالل اللبان، 
عن مدى فرحتهما وسعادتهما بهذا الخبر الذي جاء 
على  للبنك  بالشكر  تقدما  كما  الفطر.  لعيد  مصادفا 
إطالقه لهذه الحملة، وأشارا إلى حرصهما الدائم على 
إلكترونيا،  المصرفية  معامالتهما  بإجراء  االستمرار 
الخدمات  بجودة  ورضاهما  بالبنك،  ثقتهما  مؤكدين 

التي يقدمها.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لأفراد 
البنك  “كوننا  الزياني  عبداللطيف  صباح  البنك،  في 
الــوطــنــي، نــحــن حــريــصــون عــلــى وضـــع عمالئنا في 
ــحــفــاظ عــلــى صحتهم  صــمــيــم إســتــراتــيــجــيــتــنــا، وال
وسالمتهم خالل هذه األوقات الصعبة، لذلك أردنا أن 
الخدمات  استخدام  على  تحّفزالعمالء  حملة  نطرح 

المتوفرة إلكترونيا، وتعّزز مبدأ التباعد االجتماعي، 
وذلك إتباًعا للتعليمات الصادرة. العديد من الجوائز 

المثيرة بانتظارهم”.
وأضاف “أننا نتطلع لتقديم أحدث الحلول المصرفية 
الرقمية،  وإستراتيجيتنا  رؤيتنا  إطــار  ضمن  وذلــك 
لتلبية احــتــيــاجــات عــمــالئــنــا، وأنــمــاط  تــأتــي  والــتــي 
حياتهم، مع ضمان حصولهم على التجربة األفضل”.

مـــن مستخدمي  ــبــنــك  ال عــمــالء  الــحــمــلــة  ــكــافــئ  وت
لفائزين  الفرصة  بمنح  الرقمية،  المصرفية  الخدمات 
شهرًيا   iPhone 11 Pro Max بهاتف  محظوظين 
حتى شهر يوليو، وخصص البنك أيًضا جائزة كبرى 
عبارة عن جهاز MacBook Pro لفائز واحد محظوظ 

في نهاية الحملة بشهر أغسطس.

“ألبا”  البحرين  ألمنيوم  شركة  حققت 
أكثر من 21.7 مليون ساعة عمل دون 
وقوع أي إصابة مضيعة للوقت حتى 

تاريخ 27 مايو 2020.
وفــــي إطــــار احـــتـــفـــاالت عــيــد الــفــطــر 
التنفيذية  اإلدارة  فريق  زار  المبارك، 
ــع اإلنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــواقـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــركــ ــشــ ــ ــال ــ ب
ــشــركــة بــتــاريــخ  والــتــشــغــيــلــيــة فـــي ال
اإلدارة  وحــرصــت   .2020 مــايــو   26
إجــراء  على  “ألــبــا”  بشركة  التنفيذية 
زيارات السالمة إلى مختلف المواقع 
يومي  بشكل  الشركة  في  اإلنتاجية 

وأسبوعي خالل شهر رمضان المبارك 
كعادتها  السعيد  الفطر  عيد  وإجـــازة 
في كل عام. وفي ظل جائحة كورونا 
ــد19-(، كــثــفــت الــشــركــة من  ــ ــي ــ ــوف )كــ

السالمة، وذلــك بهدف وضع  زيــارات 
تدابير احترازية إضافية مثل التباعد 
االجــتــمــاعــي فــي مــوقــع العمل ورفــع 
مستوى الوعي حول ما يمكن القيام 

الجائحة  هـــذه  تفشي  مــن  للحد  ــه  ب
العالمية. 

للشركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ــال  وقــ  
بالعيد  االحــتــفــال  “إن  الــبــقــالــي  عــلــي 
مـــع الــعــائــلــة أكــثــر مـــن مــجــرد تقليد 
دون  العيد  فرحة  تكتمل  وال  سنوي. 
ألبا من  عائلتنا في  الوقت مع  قضاء 
المناسبة  وبهذه  ومقاولين.  موظفين 
السعيدة، نتقدم بجزيل الشكر للقوى 
العاملة في ألبا لما يبذلونه من جهود 
إنتاجية  لرفع  دؤوبــة  ومساٍع  حثيثة 
ال  وأمانًا  أكثر سالمة  بل وجعلها  ألبا 
التي  الراهنة  الظروف  سيما في ظل 

تفرضها جائحة كوفيد19-”.
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المنامة -  البحرين الوطني

اإلدارة التنفيذية لدى تفقدها المواقع اإلنتاجية

أثناء تسلم الجوائز
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الصين تطلق األرجوحة األكثر رعًبا في العالم
تســتعد الصيــن الفتتاح أحــدث ألعابهــا الخطيرة، وهي 
تجــذب  أن  المرجــح  مــن  االرتفــاع،  شــاهقة  أرجوحــة 

السياح الباحثين عن اإلثارة من جميع أنحاء العالم.
فــي  رعبــا  “األكثــر  بأنهــا  األرجوحــة  الصيــن  ووصفــت 
العالــم”، وذلــك على حافة جرف بطول 700 متر تقريبا، 

وبسرعة تصل إلى 130 كم/ ساعة.
لفحــص  الصينــي  المعهــد  أجــرى  الســامة،  ولضمــان 
المعدات الخاصة والبحوث العديد من االختبارات على 

مدى أكثر من 4 أشهر.
وتتألف األرجوحة من برج مقوس بطول 100 متر، يتم 
مــن خاله توصيل الكابات المعدنية للتأرجح، مع برج 
بني بطول 108 أمتار، يسمح للتأرجح لتحقيق سرعات 
تخدر العقل، بقطر تأرجح يصل إلى 91.5 متر.  وكشف 
للســياحة  الصينيــة   ”Yunyang“ لشــركة  العــام  المديــر 
لــي بنــغ فــاي، أن األرجوحة فائقة الســرعة، ُأنِشــئت من 
هيــكل فــوالذي بأعلــى أداء ســامة في العالــم، إذ صمم 
عبــر التقنيــات المتقدمــة مثــل: اللحــام الســلس، لضمان 
أمــن الســياح، وهو مضاد للعواصــف والكهرباء، ويمكنه 

تحمل قوة 10 زالزل وأعاصير.

يشار إلى أن المشروع محمي من الصواعق أو الحوادث 
الكهربائيــة األخــرى ويمكنــه تحمــل زلــزال بقــوة 10 أو 

.”chinadaily“ إعصار من مستوى 14. وفقا لصحيفة
وســيطلب من الســائحين ارتداء مابس واقية تتضمن 
حبــل أمــان يثبت فــي العوارض المعدنية، كما ســيجري 
العمال فحوصات الصيانة على جميع المعدات كل يوم.
الذيــن  للــزوار،  متاحــة  المرعبــة  األرجوحــة  وســتكون 
مــن  روادهــا  ســامة  لضمــان  معينــة؛  وأوزان  ألعمــار 

المغامرين.

أعلــن الجهاز المركــزي للتعبئة العامة 
مــن   % 17.3 أن  بمصــر  واإلحصــاء 
فأكثــر(  ســنة   15( الســكان  إجمالــي 
مدخنون، وهو ما يمثل 11.1 مليون 
نســمة، وفقــا لتقديرات الســكان لعام 
2018.  ولفــت الجهــاز إلــى أن نســبة 
المدخنيــن بيــن الذكــور بلغــت 34.2 
مــا  اإلنــاث،  بيــن   % 0.2 مقابــل   %
يشــير إلــى أن ظاهــرة التدخيــن فــي 
مصــر هي ظاهرة ذكورية باألســاس، 
مصريــا  جنيهــا   5798 أن  مضيفــا 
هــو متوســط اإلنفــاق الســنوي علــى 
التدخيــن لألســرة المصريــة التي بها 

فرد مدخن أو أكثر.
مــع  تزامنــا  اإلحصــاء،  جهــاز  ولفــت 
اليــوم العالمى لإلقاع عن التدخين، 
مليــون   30 نحــو  يتعــرض  أنــه  إلــى 
فــرد للتدخين الســلبي بســبب وجود 
األســر  داخــل  أكثــر  أو  مدخــن  فــرد 
)17.9 مليــون بالريــف، 12.2 مليــون 

بالحضر(.

عدد المدخنين في 
مصر يفوق 11 مليونا

كشفت دراســة حديثة عن أن حيوان 
مــع  مشــتركة  صفــة  يمتلــك  الماعــز 
ترجمــه  علــى  القــدرة  الــكاب، وهــي 

إيماءات البشر وإشاراتهم.
وتعتبــر الدراســة هــي أول دليــل على 
كيفية فهم الماعز لإلشــارات البشرية، 
وهــو مــا يثبــت أن القدرة علــى إدراك 
إشــارات اإلنســان ال يقتصر فقط على 

الحيوانات المستأنسة كالكاب.

“مــن  الدراســة  معــدي  أحــد  ويقــول 
أن  بالفعــل  نعلــم  الســابقة،  أبحاثنــا 
الماعــز أذكــى ممــا توحي به ســمعتها، 
لكــن هــذه النتائــج تظهر كيــف يمكنها 
إدراك اإلشــارات والتفاعــل مع البشــر. 
الكتشــافهم  الباحثــون  وتوصــل 
بعــد إجرائهــم سلســلة مــن التجــارب 
بوغتــون  فــي  للماعــز  محميــة  فــي 

مونشيلسي. 

أعلــن مكتــب الرئيــس الليبيــري جــورج 
ويــاه، اإلفريقي الوحيــد المتوج بجائزة 
األمــم  منظمــة  أن  الذهبيــة،  الكــرة 
والعلــوم  والتربيــة  للثقافــة  المتحــدة 
)يونســكو(، ستســتخدم أغنيــة أصدرهــا 
لنشــر التوعيــة حــول فيــروس كورونــا 

المستجد.
ويأمــل جورج وياه فــي أن تجد أغنيته 
أصــداء فــي بــاده الواقعة غــرب القارة 

ماييــن   4.5 تضــم  التــي  اإلفريقيــة، 
نســمة، للحــد من تفشــي مــرض “كوفيد 

19” الذي يسببه فيروس كورونا.
وهذه ليســت المرة األولى التي يستغل 
ويــاه مهاراتــه الغنائيــة مــن أجــل نشــر 
وأثنــاء   ،2014 العــام  ففــي  التوعيــة، 
تفشــي وبــاء إيبــوال، أصدر أيضــا أغنية 
توعيــة حيــن كان ال يــزال فــي منصــب 

سناتور.

دراسة تكشف مفاجأة: الماعز يفهم لغة البشر

“رئيس الكرة الذهبية” يغني للتوعية بكورونا

 أعاد المسجد النبوي في المدينة المنورة فتح أبوابه أمام 
المصلين، أمس األحد، بعد موافقة السلطات السعودية على 

اإليقاف التدريجي لتعليق صاة الجمعة والجماعة به بسبب 
تفشي فيروس “كوفيد 19” )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  الرســمية  األنبــاء  وكالــة  نقلــت 
رومانيــا، أن رئيس الــوزراء لودوفيك 
أوربــان دفــع غرامة قدرها 3 آالف ليو 
)690 دوالرا(، بعدما خرق قيودا للحد 
من انتشار فيروس كورونا المستجد، 
إذ لم يضع كمامة ودخن سيجارة في 

مكان مغلق.
التواصــل  وســائل  علــى  وانتشــرت 
يجلــس  االجتماعــي صــورة ألوربــان 
أعضــاء  مــن  عــدد  مــع  مكتبــه  فــي 
الحكومــة، يدخــن ســيجارة، بينمــا لم 
يضــع أي من الحضــور كمامة. وكانت 

كماماتهم ملقاة على الطاولة.
وأقــر أوربان في بيــان بخرق القواعد 
الحكومــة  أعضــاء  بعــض  “إن  قائــا 
تجمعــوا فــي مكتبــه بعــد يــوم عمــل 
طويل في 25 مايو، الذي يوافق عيد 

مياده الخامس والسبعين”.

تم فتح الســاحة األماميــة لكاتدرائية 
منــذ  مــرة  ألول  للجمهــور  نوتــردام 
 15 فــي  الــذي وقــع  المدمــر  الحريــق 

ابريل من العام الماضي.
علــى  المشــرفة  الهيئــة  وأصــدرت 
الكاتدرائيــة بياًنــا أمــس األحــد قالــت 
فيــه “إن إعــادة فتــح الســاحة أصبــح 
ممكًنا أخيــًرا بعد إجراء عدة عمليات 
تنظيــف شــاملة إلزالة غبــار الرصاص 

السام من الساحة األمامية الكبيرة”.
عشــرات  فــي  النيــران  واشــتعلت 
األطنــان من الرصاص أثنــاء الحريق، 
مــا أدى إلــى تســاقط أطنــان مــن غبار 
الرصاص السام على األرض المحيطة 

بالكاتدرائية.
ســوف  العامــة،  الصحــة  ولحمايــة 
يستمر “تنظيف الموقع بشكل منتظم 
وأخــذ العينــات أيًضــا” لرصــد أي آثــار 

سامة وإجراء عدة تحاليل.

خطأ الكمامة 
والسيجارة يغرم 

رئيس وزراء رومانيا

فتح جزء من 
كاتدرائية نوتردام 

ألول مرة منذ الحريق
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة أن سماء السعودية 
والوطــن العربــي ستشــهد يــوم الجمعــة 5 يونيو ثاني خســوف للقمر من 
4 هــذا العــام، وهو خســوف شــبه الظل، وســوف يســتمر 3 ســاعات و18 

دقيقة.

وأوضح أبو زاهرة أن خســوف شبه 
الظــل يحــدث عندمــا يتحــرك القمــر 
خــال الجزء الخارجي الباهت لظل 
األرض المسمى )شبه الظل(، وخال 

هــذا النــوع من الخســوف ســتخفت 
فــي  ولكــن  قليــا  القمــر  إضــاءة 
المجمل ســيبقى كامل قرصه مضاء 

بنور الشمس خال مدة الخسوف.

رّدت مغنية البوب الشهيرة تايلور سويفت بقوة على دونالد ترامب، 
الجمعة، بعدما كتب تغريدة توحي أنه يسمح بإطاق النار على متظاهرين 

غاضبين من قتل الشرطة رجا أسود في مينيابوليس بوالية مينيسوتا 
األميركية. وكتبت سويفت على “تويتر”، إذ يتابعها 86 مليون مستخدم 

“بعدما أشعلت نيرانا تفوق البيض والعنصرية خال كل فترة رئاستك هل 
لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق األخاقي قبل التهديد بالعنف؟”

جانب من أحد طوابير شرطة البحرين في سبعينات القرن الماضي بمشاركة الفرقة الموسيقية 
للشرطة

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:14

 11:36 

03:02 

06:26

07:56 
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سمــاء السعـوديـة تشهـد الجمعـة 
ثـانـي خسـوف للقمـر

التواصل عندما يكون غامًضا
Û  ا و’االستثنائي‘ ووضع عدًدا من الخطوط دعانا المدير إلى اجتماع وصفه ’بالمهم‘ جدًّ

تحــت عبارة ’االســتثنائي‘. اســتخدام المديــر لتلك العبارات جعــل بعضنا يعيش حالة 
من فقدان التوازن والبعض اآلخر يلبس رداء التشــاؤم، وقلة منا جلس يحلل ويضع 
الفرضيــات والســيناريوهات لموضــوع هــذا  االجتمــاع غيــر العــادي كمــا يبــدو ويضع 
ا لكل فرضية في محاولة استباقية للتعامل مع ذاك الحدث  تصوًرا للحلول أو يعد ردًّ

الغامض والمجهول الذي يحمله المدير لها.
Û  بــدأ االجتمــاع فــي جــو كئيــب غيــر عــادي فالغالبيــة كانت تترقــب وبهاجــس الخائف

القلق ما سيتفوه به المدير وما سيأتي به من قرارات ربما تغلق المسارات الوظيفية 
للبعــض أو بــاغ عــن اســتبدال أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة الحالييــن بطاقــم مســتورد 
كمــا كانت اإلشــاعات تروج لهــا حينذاك أو إلغاء تواجد اإلدارة مــن الهيكل التنظيمي 
للمؤسســة وهذا، إن حدث، هو إعان لنا بالبدء في البحث عن فرص توظيف أخرى 

أو.. أو.. جميعنا كنا في قلق وننتظر األسوأ.
Û  أذكر أحد الزماء أسّر في أذني قائًا: هللا يستر، يبدو أن الخطب عظيم وهذا واضح

علــى مامــح المديــر. وما هــي إال لحظات حتى بــدأ المدير يرفع الســتار عن موضوع 
ا واالســتثنائي قائــًا وبنبرة درامية: أود إباغكم بأن اإلدارة  ذلــك االجتماع المهم جدًّ
التنفيذيــة قــررت وانطاًقــا مــن مبــدأ االســتغال األمثــل للتكنولوجيــا قــررت مكننــة 

الملفات وستكون إدارتنا هي األولى في تنفيذ هذا القرار.
Û .أعرف ان القرار صعب ولكن هذه هي األوامر
Û  خّيــم الصمــت علــى الجميــع وتعطلــت لغــة الكام وبــدأت العيــون تنقل الرســائل بين

ا‘‘ واستثنائي  الحضور. هل يستحق هذا الموضوع كل هذه الدراما؟ اجتماع ’’مهم جدًّ
وتحتهــا خطــوط ومتابعــة مســتمرة مــن الســكرتيرة للتذكيــر بهــذا االجتمــاع وعــدم 
التغيــب ونبــرة الصــوت فــي توصيل هــذه الرســائل و.. و.. صحيح أن عمليــة المكننة 
للملفات لم تكن منتشــرة في المؤسســات بشــكل واســع في تلك األيام ولكنها لم تكن 
تستحق كل هذا التهويل وكان يجب أن يذكر الهدف من االجتماع أو موضوعه لكي 

يصبح الجميع على بينة واإلعداد له وال يجعلنا نعيش ذلك القلق غير المبرر.
Û  إنهــا تبعــات أســلوب التواصل الغامــض الذي يقول عنه عالم اإلدارة شــيف خيرا وهو
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