
أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية  «
البحرين للرفق بالحيوان محمود 

فرج بالجهود الحثيثة والفعالة 
لألجهزة األمنية في سرعة القبض 
على صاحب الكلب الذي ترك كلبه 

“الشري” يهجم على قطة بريئة 
ونهشها وقتلها في الحال.

يركز بنك البحرين والشرق األوسط،  «
جهوده السترداد الديون المستحقة، 

في وقت سجل فيه البنك خسائر 
متراكمة بلغت 216 %. ويرزح البنك 

تحت ضغوط مالية، إذ فشل في 
الحصول على النصاب الكافي من 

أجل جمعية عمومية.

تخلى وزير الدفاع األميركي  «
السابق جيم ماتيس عن تحفظه 
ليشن هجوما الذعا على الرئيس 

دونالد ترامب األربعاء ويتهمه 
بالسعي إلى “تقسيم” الواليات 

المّتحدة التي تشهد احتجاجات 
غاضبة لم يسبق لها مثيل.

أكدت الفنانة اإلماراتية أمل  «
محمد أنها غاضبة جًدا من 

الظلم الذي تعرضت له 
في مسلسل “أم هارون”، 

موضحة أن أغلب مشاهدها 
تم حذفها دون معرفة السبب 

الحقيقي وراء ذلك.

تعيش األمة المحرقاوية فرحة عارمة؛  «
لحصول نادي المحرق على أكبر قاعدة 

جماهيرية في مملكة البحرين، عبر 
التصويت الذي أجراه االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم في األيام الماضية على موقعه 
اإللكتروني. وفاز نادي المحرق بالمركز األول 

بعد حصوله نسبة 49 % في التصويت.

تلقـــت “البـــاد” تعقيبا مـــن الرئيس 
السابق لمجلس األوقاف الجعفرية 
الشـــيخ محســـن العصفور ردا على 
للمجلـــس  االنتقـــادات  مـــن  عـــدد 

السابق.
“لـــم أذق قطـــرة  العصفـــور:  وقـــال 
واحـــدة من ماء القنينة الموضوعة 
علـــى طاولتي حتى مضي ســـنتين 
في تحد مع الزمن لتحقيق التغيير 
الـــذي  الجـــذري والتطويـــر اإلداري 

عجز عنه السابقون في اإلدارة”.
تطوعـــي  بشـــكل  “عملنـــا  وأضـــاف 
لمـــدة 6 ســـنوات ومـــا كنـــا نســـتلمه 
مـــن مكافـــأة شـــهرية )666 دينـــارا( 
نصرفهـــا  كنـــا  المجلـــس  لعضويـــة 
علـــى متطلبـــات العمـــل ومســـاعدة 

وبعـــض  المحتاجيـــن  الموظفيـــن 
علـــى  يتـــرددون  الـــذي  الفقـــراء 

اإلدارة”.
فقـــدت  انهماكـــي  لشـــدة  وقـــال: 
عضويتي بالمجلس الشرعي لهيئة 
المحاســـبة والمراجعة للمؤسســـات 

المالية اإلسامية )أيوفي(”.
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تطويـــر  شـــركة  طرحـــت 
للبتـــرول أمـــس مناقصـــة 
الطـــرد  خدمـــات  لتقديـــم 
المركـــزي وأجهـــزة تبريـــد 
الطيـــن مـــن أجـــل تطوير 
حقـــل البحرين، تنافســـت 
عليهـــا 5 شـــركات، وأقـــل 
الجزيـــرة  لشـــركة  عطـــاء 
مليونـــي  بنحـــو  للماحـــة 

 757.1 يعـــادل  )مـــا  دوالر 
ألف دينار(.

للطرد المركزي والتبريد بـ “تطوير”

دبي ـ العربية نتفرانكفورت - رويترز

توقـــع البنـــك المركـــزي األوروبي أن 
ركـــود  مـــن  اليـــورو  منطقـــة  تعانـــي 
عميق هذا العام، وأن يجري تعويض 
الخســـائر جزئيـــا فـــي 2021، بعد أن 
ضغطت قيـــود متعلقة بمنع انتشـــار 
جائحـــة كورونـــا على اإلنتـــاج لفترة 

مطولة.

ووصفت رئيســـة المركزي األوروبي 
كريســـتين الجارد هذا بأنـــه التصور 
األســـاس، ويتوقـــع فيـــه المركزي أن 
ينكمـــش اقتصاد التكتل بنســـبة 8.7 
% هـــذا العـــام بعد أن شـــهدت أغلب 
الدول األوروبية إجراءات عزل عام 
ألكثر من شـــهرين هـــذا الربيع لوقف 

انتشار المرض.

كشف مدير مجموعة اللولو في البحرين 
ومصـــر، جزير ربواال، أن إجمالي واردات 
بالتجزئـــة  المعبـــأة  الغذائيـــة  المنتجـــات 
مـــن الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة إلى 
البحريـــن بلغـــت 55.2 مليـــون دوالر في 
العام الماضي 2019، مشيًرا إلى أن قيمة 
اســـتوردتها  التـــي  االســـتهاكية  الســـلع 

المجموعـــة من أميـــركا اللولـــو بلغت 10 
مايين دوالر. وأشـــار إلى أن االســـتفادة 
مـــن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين 
والواليات المتحـــدة األميركية من بينها 
التسهيات الجمركية بموجب االتفاقية، 
إذ يتـــم إعفـــاء الســـلع المســـتوردة مـــن 
أميـــركا مـــن الجمـــارك بنســـبة 5 %، ممـــا 

يؤدي إلى انخفاض قيمتها.

أعلن وزير الخارجية السعودي األمير فيصل 
بـــن فرحـــان، أمس، عـــن تخصيـــص المملكة 
مبلـــغ 150 مليـــون دوالر من الدعـــم المقدم 
للجهـــود الدوليـــة لمكافحـــة جائحـــة كورونا 
إلـــى تحالـــف العالمي للقاحـــات والتحصين. 
وأضـــاف الوزير، خال مشـــاركته في القمة 
للقاحـــات  العالمـــي  للتحالـــف  االفتراضيـــة 

والتحصيـــن، وفقـــًا لما نشـــرته الـــوزارة عبر 
“تويتـــر”، أنه ســـيتم تخصيـــص 150 مليون 
دوالر من المبلغ الذي أعلنته المملكة والبالغ 
500 مليـــون دوالر لدعـــم الجهـــود الدوليـــة 
وزيـــر  وأكـــد  كورونـــا.  جائحـــة  لمكافحـــة 
الخارجية أن المحافظة على صحة اإلنسان 
هـــي في طليعة اهتمامـــات حكومة المملكة 

ومقدمة أولوياتها.

السعودية ترصد 150 مليون دوالر لتحالف اللقاحاتالمستوردات الغذائية من أميركا“األوروبي” يتوقع تعافًيا جزئًيا العام المقبل
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سكن العزاب اآلسويين... قنابل موقوتة في وجه السلم االجتماعي

هجرة 
المواطنين 
والسرقات 

والتحرشات 
والُسكر العلني 

أبرز مظاهرها

ســـكن العـــزاب اآلســـيويين، القنبلـــة الموقوتـــة التـــي يتحـــدث عنها 
والنشـــطاء  والصحافيـــون،  والبلديـــون،  والنـــواب،  المواطنـــون، 
االجتماعيـــون، والوافـــدون أيضـــا، بحكايـــة دراماتيكية ســـوداوية، 
توجـــز الفوضـــى التي تعيشـــها الكثير مـــن الفرجـــان واألحياء بمدن 
وقـــرى المملكة. هذا األمر أفضى بنتائج ســـلبية عديدة، أولها هجرة 
المواطنيـــن والعوائل لمناطقهم، تغيـــر ديموغرافية المناطق، طمس 
الهوية، وتصاعد منسوب األعمال الجرائمية المختلفة، من سرقات، 

)04(وتحرشات، ومخالفات، واعتداءات، وعدد وال حرج.
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فرحة محرقاوية بسيادة “نادي الشعب”أمل محمد: ظلمت في “أم هارون”ماتيس يتهم ترامب بـ “التقسيم”“البحرين والشرق األوسط” يسترد ديونهالقبض على صاحب الكلب القاتل

أوضح مدير إدارة العاقات العامة 
واإلعـــام بوزارة التربيـــة والتعليم 
فـــواز الشـــروقي، أن اإلعـــان عـــن 
للعـــام  المدرســـية  العـــودة  تاريـــخ 
 ،2021 /2020 الجديـــد  الدراســـي 
كان - كمـــا هـــو وارد فـــي التصريح 
المنشـــور - مبدئيا ووفقـــا للجدول 
الموقـــع  علـــى  والمنشـــور  المعلـــن 
بدايـــة  منـــذ  للـــوزارة  اإللكترونـــي 
العام الدراســـي الحالـــي، وأن األمر 
الجديـــد الوحيد في هـــذا اإلعان، 
هـــو تأجيل تاريـــخ عـــودة الهيئات 
والفنيـــة  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
 6 إلـــى  1 ســـبتمبر  مـــن  للمـــدارس 
تتعلـــق  ألســـباب   ،2020 ســـبتمبر 
باســـتكمال الصيانة الشـــاملة لعدد 

من المدارس. 

التأكيـــد  أن  الشـــروقي  وأضـــاف 
علـــى التواريـــخ المبدئيـــة للعـــودة 
تتعلـــق  العتبـــارات  ضروريـــا  كان 
المتعلقة  المختلفة  باالســـتعدادات 

وأوليـــاء  والطلبـــة  بالمعلميـــن 
أمورهـــم، والذيـــن مـــن حقهـــم أن 
يكونوا على علم مســـبقا بالتواريخ 
المبدئية للعودة لترتيب أوضاعهم. 

التواريـــخ  علـــى  التأكيـــد  وجـــرى 
قـــرار  ألن  المنشـــورة،  المبدئيـــة 
العـــودة الفعلية وشـــكلها وموعدها 
فـــي ظـــل انتشـــار جائحـــة كورونا 
أو انحســـارها ال يتوقـــف على رأي 
الـــوزارة فقـــط، بـــل له عاقـــة بكل 
مـــا يتعلق بالوضـــع الصحي، ولكن، 
وفـــي جميـــع األحوال، فـــإن التعلم 
مستمر، ســـواء بالشـــكل المدرسي 
الرقمـــي  بالشـــكل  أو  االعتيـــادي، 

بالدراسة عن ُبعد.
المـــدارس  أعـــادت  “ســـواًء  وتابـــع 
المحـــددة  التواريـــخ  فـــي  للعمـــل 
ســـلفا بالصـــورة الطبيعيـــة أو بـــأي 
صورة أخـــرى، فإن التعلـــم الرقمي 
عن ُبعد ســـوف يتواصل في جميع 

األحوال”.

تاريـخ العـودة المدرسيــة مبدئــي
“التربية:” مستعدون لجميع السيناريوهات... والتعلم عن بعد مستمر

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لجالـــة  الشـــخصي  الممثـــل  كشـــف 
الملـــك رئيس المجلـــس األعلى للبيئة 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفـــة عن أن المجلس األعلى للبيئة 
يعمـــل بالتعـــاون مع المركـــز اإلقليمي 
العربـــي للتـــراث العالمـــي منـــذ العـــام 
2018 علـــى تجهيز ملف محمية جزر 
حوار إلعانها كمنطقة محيط حيوي 
ومنطقـــة ذات تـــراث عالمـــي طبيعي 

تحت مظلة اليونيسكو العالمية.
وأوضح ســـمو بمناسبة اليوم العالمي 
للبيئـــة الـــذي يصـــادف الخامـــس من 
المجلـــس  أن  عـــام  كل  مـــن  يونيـــو 
أعـــد وثيقـــة تهـــدف بصورة أساســـية 
االقتصاديـــة  األهميـــة  تقييـــم  إلـــى 
لمناطـــق  والحيويـــة  واالجتماعيـــة 
وجـــود محـــار اللؤلـــؤ فـــي البحريـــن؛ 
لضمان الصيد المستدام لمحار اللؤلؤ 
في المملكة، ومـــن المتوقع أن ينتهي 
العمل بالمشروع نهاية العام الجاري.

وقال سموه إن المجلس حقق العديد 
من اإلنجازات التي تضاف إلى رصيد 
المملكة في مجال التنوع البيولوجي، 
إذ تـــم االنتهـــاء مـــن مشـــروع قانـــون 
الدوليـــة  التجـــارة  ومراقبـــة  تنظيـــم 
فـــي األنـــواع المهـــددة باالنقراض من 
والنباتـــات  الحيوانـــات  مجموعـــات 
إحالـــة  وتمـــت  )ســـايتس(،  الفطريـــة 
المجلـــس  مـــن  للمراجعـــة  المشـــروع 

الوطني التشريعي.

عبداهلل بن حمد: إحالة قانون لتفعيل اتفاقية “سايتس” للمجلس الوطني
المنامة - بنا
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أكثر من 10 آالف معتقل على خلفية التظاهرات في جميع أنحاء الواليات

بعد توجيه تهم جديدة... تراجع العنف بأميركا

واشنطن ـ وكاالت

حافظت التظاهـــرات المنـــددة بالعنصرية 
وانتهاكات الشـــرطة فـــي المدن األميركية 
على زخمها، لكنها شهدت تراجعا ملحوظا 
فـــي أعمـــال العنـــف عشـــية حفـــل تأبيـــن 
جورج فلويد. وشـــهد يوم أمس الخميس 
انطاق سلســـلة من األحـــداث حدادا على 
الرجل الذي كانت وفاته ســـببا في تمكين 

الحركة الوطنية.
وخيم الهدوء على احتجاجات الخميس، 
حيث وجه االدعاء اتهامات لثاثة ضباط 
شـــرطة آخريـــن ووجهـــوا اتهاًمـــا جديـــًدا 
وأكثـــر صرامـــة ضـــد الضابـــط المتهـــم في 

القضية.
ووجـــه االدعـــاء تهمـــة القتل مـــن الدرجة 
الثانيـــة لديريـــك تشـــوفين، الـــذي أظهرت 
مقاطـــع مصـــوره قيامـــه بالضغـــط بركبته 

على رقبة فلويد.

ووجهـــت للضباط الثاثـــة اآلخرين الذين 
تواجدوا في مكان الحادث تهم المساعدة 
والتحريض على القتل من الدرجة الثانية 

والقتل الخطأ من الدرجة الثانية.
وفـــي حـــال إدانتهـــم، يمكـــن أن يواجهـــوا 

أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 4 عقود.

وارتفـــع عـــدد المحتجزيـــن علـــى خلفيـــة 
االحتجاجـــات والتظاهـــرات التـــي تجتاح 
مؤخـــرا  األميركيـــة  المـــدن  مـــن  العديـــد 
إلـــى أكثر مـــن 10 آالف شـــخص. وســـقط 
12 قتيـــا، لكـــن أســـباب الوفيـــات ال تزال 

مجهولة.

لقطة من االحتجاجات في أميركا

محسن العصفور

المنامة - مكتب محسن العصفور

العصفور: رئاستي لألوقاف تطوع 
ومكافأتي وزعتها على الفقراء

المنامة - محافظة العاصمة

الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ  كشـــف 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة أن 
فريـــق المحافظة المشـــترك مع أمانة 
وهيئـــة  الصحـــة  ووزارة  العاصمـــة 
الكهربـــاء والمـــاء ومديريـــة شـــرطة 
المحافظـــة 80 مبنـــى مخالًفـــا، قطـــع 
مبنـــى،   63 عـــن  الكهربائـــي  التيـــار 
عّدلـــت  مبنـــى   44 إلـــى  وإرجاعـــه 
أوضاعها، منذ تسيير الفريق جوالته 

الميدانية قبل أسبوعين. 
وكان محافـــظ العاصمـــة قد قام بزيارة 
العمالـــة  مســـاكن  مـــن  لعـــدد  ميدانيـــة 
بمنطقتـــي الحـــورة والقفـــول. وأوضح 
شـــكاوى  أثـــر  علـــى  أتـــت  الزيـــارة  أن 
عبـــر  األهالـــي  مـــن  المحافظـــة  تلقتهـــا 
تطبيـــق “عاصمتـــي” والنظـــام الوطنـــي 
للمقترحات والشكاوى )تواصل( بوجود 

اكتظاظ في تلك المباني.

قطع الكهرباء عن 
63 مبنى خالفوا 

اشتراطات السكن

)٠٣()12(
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البحرين تهنئ الدنمارك بالعيد الوطني
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة ورئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة برقيات تهنئة إلى 
ملكـة الدنمــــارك صاحبـة الجالـة 
الملكــــة مارجريـت الثانيـة، وذلك 
بمناســـبة ذكـــرى العيـــد الوطنـــي 

لبادها.

المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تشــارك مملكــة البحريــن العالــم احتفــاءه باليــوم العالمــي للبيئــة، الــذي يصــادف الخامــس مــن يونيــو حــول موضــوع “التنــوع 
البيولوجي” لهذا العام، وسط إنجازات رائدة محلًيا ومبادرات فاعلة عالمًيا في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والبحرية، 
واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم المسيرة التنموية المستدامة خالل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

حمايـــة  البحريـــن  مملكـــة  ووضعـــت   
البيئـــة ومواردها والحفـــاظ على التنوع 
أولوياتهـــا  مقدمـــة  فـــي  البيولوجـــي 
التنموية منذ انطاق المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة جالـــة الملـــك المفدى، 
باعتبارهـــا من أهم األســـس االقتصادية 
للمجتمـــع بموجب ميثاق العمل الوطني، 
وتأكيد الدستور في مادته التاسعة على 
اتخـــاذ الدولـــة التدابير الازمـــة “لصيانة 
البيئـــة والحفاظ على الحيـــاة الفطرية”، 
و”اســـتغال األراضـــي الصالحـــة للزراعة 

بصـــورة مثمرة”، ونص المـــادة )11( على 
أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها 
كافـــة ملـــك للدولـــة، تقـــوم علـــى حفظها 
وحســـن اســـتثمارها، بمراعاة مقتضيات 
الوطنـــي”،  واقتصادهـــا  الدولـــة  أمـــن 
وغيرهـــا مـــن المـــواد الضامنـــة للحفـــاظ 
على البيئة والمـــوارد الطبيعية والصحة 

العامة.
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  وتحـــرص   
الملـــك  الجالـــة  البـــاد صاحـــب  عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، والحكومة 

برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
بـــن ســـلمان ال  الملكـــي األميـــر خليفـــة 
خليفـــة، ودعـــم ولي العهـــد نائـــب القائد 
لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة علـــى تنفيذ 
الوطنيـــة  واالســـتراتيجيات  الخطـــط 
وإقـــرار القوانين والتشـــريعات، وإنشـــاء 
الرســـمية  واألجهـــزة  المؤسســـات 
واســـتدامة  البيئـــة  لحمايـــة  الضامنـــة 
العمليـــة التنمويـــة، بالتوافق مـــع الرؤية 

االقتصاديـــة 2030، ومبادئهـــا المرتكـــزة 
علـــى االســـتدامة والتنافســـية والعدالة، 
االســـتراتيجي  الهيكلـــي  والمخطـــط 

الوطني.
 وعـــززت الحكومة من اهتمامها بحماية 
والحيـــاة  الطبيعيـــة  والموائـــل  البيئـــة 
النباتيـــة والحيوانيـــة البريـــة والبحرية، 
علـــى  والحفـــاظ  بهـــا  الوعـــي  وتعزيـــز 
التنوع البيولوجي، واالســـتدامة البيئية، 
وترشـــيد  اســـتخدام  كفـــاءة  وتحســـين 
استهاك الموارد والطاقة، وآليات تقييم 
االقتصاديـــة،  للمشـــاريع  البيئـــي  األثـــر 
الطاقـــة  واســـتخدام  إنتـــاج  وتشـــجيع 
المتجددة واالستثمار فيها وفًقا لبرنامج 
عمـــل الحكومـــة )2022-2019( بعنـــوان: 

مســـتدام  واجتماعـــي  اقتصـــادي  “أمـــن 
فـــي إطـــار تـــوازن مالـــي”، بعـــد نجاحهـــا 
فـــي تضميـــن 78 % من أهـــداف التنمية 
2030 ضمـــن برامـــج عمـــل  المســـتدامة 

الحكومة )2015-2018(.
ـــن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة، منـــذ   وتمكَّ
إنشـــائه وتنظيمه في عام 2012 برئاسة 
آل  حمـــد  بـــن  هللا  عبـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة الممثل الشـــخصي لجالة الملك 
المفدى، من تنسيق الجهود الوطنية في 
توفيـــر بيئة آمنة ومســـتدامة، من خال 
توليـــه اختصاصـــات جهـــاز البيئـــة لعـــام 
1996 و”الهيئـــة العامـــة لحمايـــة الثـــروة 
البحرية والبيئة والحيـــاة الفطرية” لعام 
الخطـــط  باقتـــراح  واضطاعـــه   ،2002

والسياســـة العامـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات 
المتعلقة بالحفاظ على الموارد وتنميتها 
واســـتخدام التقنيـــات الصديقـــة للبيئـــة 
ونشـــر الثقافة والوعي البيئي، بالتوافق 
وأهمهـــا:  الوطنيـــة  التشـــريعات  مـــع 
المرســـوم بقانون رقم )21( لســـنة 1996 
بشأن البيئة، وقانون النظافة العامة رقم 
10 لســـنة 2019، والتشـــريعات المتعلقة 
بالتنـــوع البيولوجـــي، والصحـــة العامـــة 
الصحـــي  والصـــرف  والصيـــد  والزراعـــة 
ومكافحـــة التدخيـــن.   ونجـــح المجلس 
والمؤسســـات  الـــوزارات  مـــع  بالشـــراكة 
الوطنيـــة في تحقيق إنجازات ملموســـة 
في الحفاظ على الحياة البرّية والبحرّية 

وحماية التنوع البيولوجي.

أعــرب وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفة بن أحمد آل خليفة عن عظيم الشــكر واالمتنان إلــى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، مشــيدًا بالدعم الفعال والمتواصل من لدن القيادة الرشــيدة لمســيرة قطاع النفط والغاز، فــي إطار مؤازرة جهود 

ومبادرات التنمية المستدامة في ربوع مملكة البحرين. 

وأوضح أن شـــركة نفـــط البحرين )بابكو( 
- وهي تحتفل باليوبيل الماســـي، وذكرى 
وحـــدة  تدشـــين  علـــى  عامـــًا   75 مـــرور 
التكســـير بالوســـيط الكيميائـــي - تؤكـــد 
من جديد على رســـالتها الجليلة، ودورها 
االقتصـــاد  مســـيرة  دعـــم  فـــي  الريـــادي 
الوطنـــي. وأكـــد أن شـــركة بابكـــو تقـــدم 
نموذجًا فريدًا يحتذى به بين مؤسســـات 
الدولة في العطاء الوطني الذي ال ينضب 

في خدمة قطاع النفـــط والغاز بالمملكة، 
هـــذا  وفعاليـــات  بطموحـــات  والنهـــوض 
القطاع الحيـــوي من أجل تنمية المجتمع 

وفق الغايات والطموحات المنشودة. 
بإنجـــازات  فخـــورون  “إننـــا  وأضـــاف: 
وإســـهامات هـــذا الصـــرح الوطنـــي، الذي 
يمثـــل جـــزًءا غاليـــًا مـــن تـــراث وتاريـــخ 
مملكتنـــا الغاليـــة، وخيـــر دليـــل على ذلك 
احتفال الشركة باليوبيل الماسي لتشغيل 

الكيميائـــي،  بالوســـيط  التكســـير  وحـــدة 
لتكـــون مـــن أوائـــل الوحـــدات للتكســـير 
الواليـــات  خـــارج  الكيميائـــي  بالوســـيط 
المتحـــدة األمريكية، وبعد ســـنوات قليلة 
من تدشين أول وحدة للتكسير بالوسيط 
الكيميائـــي مـــن قبـــل مصفـــاة ايكســـون 
األمريكية في مايو 1942. وبذلك تصبح 
بابكو من الشـــركات النفطية السباقة في 
إرســـاء هـــذه التقنية المتطـــورة منذ ذلك 

الوقت”. 
وقـــال: “ونســـجل بـــكل الفخـــر واالعتزاز 
نجـــاح شـــركة بابكـــو فـــي الصمـــود أمـــام 
التحديات والصعوبات عبر الســـنين إبان 
القـــرن الماضي والحاضـــر، وعزمها القوي 
علـــى مواصلـــة المضـــي قدمًا فـــي خطط 
ومبـــادرات التطويـــر والتحديث، الســـيما 
برنامج تحديث مصفاة بابكو والذي يعد 
بمثابـــة المشـــروع األضخـــم واألكبـــر في 

تاريـــخ مملكـــة البحريـــن. وحققـــت بابكو 
نجاحـــًا باهرًا في مواكبـــة تقنيات العصر 

فـــي صناعـــة التكريـــر. وحقـــق موظفوها 
إنجازا فريدًا في تشـــغيل وحدة التكسير 
علـــى مـــدار 75 عامـــًا دون وقوع حوادث 
كبيـــرة فـــي مضمـــار الســـامة، بمـــا يمثل 
خير دليل علـــى الحرفية العالية، واألداء 
التشغيلي المتميز لشركة بابكو وكوادرها 

الوطنية المخلصة”. 
واختتـــم حديثه مكررًا الشـــكر واالمتنان 
الفعـــال  الدعـــم  علـــى  الرشـــيدة  للقيـــادة 
والمتواصل لقطاع النفط والغاز من أجل 
مواصلة مسيرة الخير، ومبادرات التنمية 
المســـتدامة فـــي ربـــوع مملكـــة البحرين، 

وتحقيق الرقي المنشود للوطن العزيز.

التكرير بصناعة  العصر  تقنيات  مواكبة  في  باهرا  نجاحا  حققت  الشركة  النفط:  وزيــر 

المبادرات الوطنية نجحت بتعزيز الوعي بالمفاهيم البيئية

“بابكو” نموذج يحتذى به بين مؤسسات الدولة في العطاء

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وولـــي العهد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية شـــكر 
جوابيـــة مـــن رئيـــس جمهوريـــة الصين الشـــعبية الصديقة شـــي جين 
بينغ، ردا على برقية جالته المهنئة له بمناســـبة رأس الســـنة الصينية 

الجديدة.
كما تلقى صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء برقية شـــكر جوابيـــة مماثلة من رئيس 

مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ.

جاللة الملك وسمو ولي العهد 
يتلقيان شكر الرئيس الصيني

المنامة - بنا

تلقي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، برقية شـــكر جوابية من أخيه ملك المملكة األردنية الهاشمية 
الشـــقيقة صاحب الجالة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين، وذلك رًدا 
على برقية ســـموه المهنئة لجالته بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعون 
الستقال المملكة األردنية الهاشمية. وأعرب العاهل األردني عن بالغ 
شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء على مشـــاعره 
األخوية النبيلة، متمنًيا لسموه وافر الصحة والعافية، ولشعب مملكة 

البحرين مزيًدا من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
شكر العاهل األردني

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

تجهيز محمية جزر حوار إلعالنها منطقة تراث عالمي
عبداهلل بن حمد: إحالة قانون لتفعيل اتفاقية “سايتس” للمجلس الوطني

أكــد الممثــل الشــخصي لجاللــة الملك رئيــس المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ 
عبدهللا بن حمد آل خليفة حرص مملكة البحرين على الحفاظ على البيئة وحماية 
التنــوع البيولوجــي والــذي يأتــي بفضــل االهتمــام والدعــم الالمحدود مــن عاهل 
البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عبر التوجيهات الســامية 
واإلســتراتيجية الثاقبــة فــي إصــدار القوانيــن البيئيــة التــي تحافــظ علــى البيئــة 
والحياة الفطرية والطبيعة في المملكة، وكذلك القرارات والمشاريع والمبادرات 
التي تتخذها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومؤازرة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
فــي حمايــة البيئــة وتعزيز الوعي بهــا، والحفاظ علــى التنوع البيئــي والبيولوجي 

وتشجيع استدامته.

وأشار إلى أن االهتمام والدعم الكبير الذي 
يتجســـد في إصـــدار القوانيـــن والقرارات 
والمشاريع المتنوعة يأتي ضمن ما تقدمه 
المملكة في ســـبيل المحافظـــة على البيئة 
والحياة الفطرية واالرتقاء بأفضل الســـبل 
في الحفاظ على التنوع البيولوجي بكافة 
أشـــكاله مما أكسبها سمعة طيبة وإشادات 
إقليميـــة ودوليـــة في هذا المجـــال، والتي 
مملكـــة  دســـتور  مبـــادئ  ضمـــن  جـــاءت 
البحريـــن الداعية للمحافظة على الثروات 
الطبيعيـــة، فـــي المـــادة 11 بـــأن “الثـــروات 

الطبيعيـــة جميعهـــا ومواردهـــا كافـــة ملك 
وحســـن  حفظهـــا  علـــى  تقـــوم  للدولـــة، 
اســـتثمارها”، وكذلك ميثاق العمل الوطني 
فـــي الفصل الثانـــي ما نصه “تقـــوم الدولة 
بالمحافظة على الحيـــاة الفطرية وخاصة 
البيئات الطبيعـــة المتنوعة التي تتميز بها 

البحرين”.
للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الـــذي  للبيئـــة  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
يصـــادف الخامس من يونيـــو من كل عام، 
إن المجلس األعلى للبيئة حقق العديد من 

اإلنجـــازات التي تضـــاف إلى رصيد مملكة 
البحريـــن فـــي مجـــال التنـــوع البيولوجي، 
حيـــث تـــم االنتهـــاء مـــن مشـــروع قانـــون 
فـــي  الدوليـــة  التجـــارة  ومراقبـــة  تنظيـــم 
األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات 
الحيوانـــات والنباتات الفطرية )ســـايتس(، 
مـــن  للمراجعـــة  المشـــروع  إحالـــة  وتمـــت 
قبل المجلس الوطني التشـــريعي، مشـــيرا 
إلـــى أن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة  ســـموه 
يعمل بالتعاون مع المركز اإلقليمي العربي 
للتـــراث العالمـــي منـــذ العـــام 2018 علـــى 
تجهيـــز ملف محميـــة جزر حـــوار إلعانها 
كمنطقة محيط حيوي ومنطقة ذات تراث 
عالمـــي طبيعـــي تحـــت مظلة اليونيســـكو 

قـــام  المجلـــس  أن  وأوضـــح  العالميـــة. 
بإعداد وثيقة تهدف بصورة أساســـية إلى 
تقييـــم األهمية االقتصاديـــة واالجتماعية 
والحيوية لمناطق تواجد محار اللؤلؤ في 
مملكـــة البحرين؛ لضمان الصيد المســـتدام 
لمحـــار اللؤلؤ فـــي مملكة البحريـــن، وذلك 
عـــن طريق مراجعة البيانـــات والمعلومات 
المتوفرة وإجراء المقابات والمســـوحات 
الميدانيـــة، ومن المتوقـــع أن ينتهي العمل 
وأكـــد  الجـــاري.  العـــام  نهايـــة  بالمشـــروع 
اهتمـــام مملكة البحريـــن وتعاونهـــا الدائم 
مـــع المكتب اإلقليمي لغرب آســـيا لبرنامج 
األمـــم المتحـــدة للبيئـــة، فيمـــا تقدمـــه من 
دراسات ومشاريع لمواجهة األزمة البيئية 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا فـــي ارتفـــاع 
معدالت االنقـــراض للحيوانـــات والنباتات 
الحـــرارة  درجـــات  ارتفـــاع  واســـتمرار 
العالميـــة، خصوصـــا فـــي ظـــل التعامل مع 
جائحـــة فيروس كورونا، إضافة  إلى أزمة 
التغيـــر المناخـــي، مشـــيدا ســـموه بالـــدور 
األساســـي الـــذي يقدمه المكتـــب اإلقليمي 
لغرب آســـيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ 
للمســـاهمة فـــي حمايـــة الطبيعـــة وصـــون 
المســـاحات البرية والبحرية بشكل طموح 

وبمسؤولية شاملة.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

الشيخ محمد بن خليفة

المنامة - بنا
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قطع الكهرباء عن 63 مبنى خالفوا اشتراطات السكن
ــول ــف ــق ــي الـــحـــورة وال ــال فـ ــم ــع ــمــســاكــن ال ــة ب ــاف ــث ــك تــخــفــيــف ال

قـــام محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بزيـــارة  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
العمالـــة  مســـاكن  مـــن  لعـــدد  ميدانيـــة 
بمنطقتـــي الحـــورة والقفـــول، بحضـــور 
نائب المحافظ حســـن المدني وممثلين 
عـــن مديرية شـــرطة محافظة العاصمة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ووزارة 
والتخطيط العمرانـــي وأمانة العاصمة، 
وذلك ضمن جهـــود المحافظة لتخفيف 
كثافـــة العمالـــة األجنبيـــة فـــي مناطـــق 
للتصـــدي  احتـــرازي  كإجـــراء  ســـكنهم، 

لفيروس كورونا.
أثـــر  علـــى  أتـــت  الزيـــارة  أن  وأوضـــح 
شـــكاوى تلقتهـــا المحافظة مـــن األهالي 
عبر تطبيق “عاصمتي” والنظام الوطني 
للمقترحات والشكاوى )تواصل( بوجود 
اكتظـــاظ في تلك المباني، إذ قام فريق 

المحافظة المشـــترك مع أمانة العاصمة 
ووزارة الصحـــة وهيئة الكهرباء والماء 
ومديرية شـــرطة المحافظة، في الفترة 
لمبانـــي  تفتيشـــية  بزيـــارات  الماضيـــة 
الســـكن الجماعـــي المشـــترك للتأكد من 
توافـــر االشـــتراطات الالزمـــة، واتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونية بحـــق المخالفين 
المنظمـــة  والقـــرارات  لألنظمـــة  وفقـــا 
لهـــذا الشـــأن، إذ رصد الفريـــق 80 مبنى 
مخالًفـــا، قطـــع التيـــار الكهربائي عن 63 
مبنـــى، وإرجاعـــه إلى 44 مبنـــى عّدلت 
أوضاعهـــا، وذلـــك منـــذ تســـيير الفريـــق 

جوالته الميدانية قبل أسبوعين. 
وأضاف أن الفريق المكلف بالتعامل مع 
الشـــكاوى الخاصـــة بالمبانـــي المخالفة، 
مســـتمر فـــي القيـــام بزيـــارات ميدانية 
بشـــكل يومي لتصحيح أوضاع المباني 

إلـــى  منوهـــا  لالشـــتراطات،  المخالفـــة 
حـــرص محافظة العاصمة على التعاون 
والتنســـيق مع مختلف الجهات المعنية 
بغرض تخفيـــف كثافة العمالة األجنبية 
في مناطق سكنهم، والتأكد من تطبيق 
القوانين واالشتراطات الالزم وجودها 
فـــي ســـكن العمالة مـــن ناحيـــة األعداد 

المســـموح بهـــا وتوافـــر معاييـــر األمـــن 
والســـالمة واتخـــاذ التدابيـــر الصحيـــة 
الوقائيـــة كافـــة داخـــل تلـــك المســـاكن، 
مؤكـــًدا مواصلـــة المحافظة فـــي الفترة 
المقبلـــة علـــى التفتيـــش على المســـاكن 
للتأكـــد مـــن تطابقهـــا مـــع االشـــتراطات 

المطلوبة.

المنامة - محافظة العاصمة

الجفير - مركز عيسى الثقافي

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس األمناء 
المدير التنفيذي لمركز عيســـى الثقافي 
الشـــيخ خالد بـــن خليفـــة آل خليفة في 
مكتبـــه وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمي، وذلك لبحث عدد من المشاريع 

المشتركة.
وأشاد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
بالجهود المتميـــزة التي تقوم بها وزارة 
تعزيـــز  ســـبيل  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة 

الوعـــي للمجتمـــع، والتزاماتهـــا بضمـــان 
اســـتمرارية نجـــاح مســـيرة التعليم في 
مملكـــة البحريـــن، ومواجهـــة التحديات 
بـــكل كفاءة واقتدار، مثمنا الزيارة التي 

يقوم بها سعادة الوزير للمركز.
من جانبه، أثنى النعيمي بالدور الريادي 
الذي يضطلـــع به مركز عيســـى الثقافي 
فـــي تعزيـــز مكانـــة الثقافـــة البحرينيـــة 

والوطنية.

تعزيز مكانة الثقافة البحرينية والوطنية

تكريم مواطنين أنقذا أسرة مـن حريـق
المتضرر المنزل  ألفــراد  الدعم  لتقديم  يوجه  الجنوبية  محافظ  سمو 

استقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
رئيـــس مركـــز الدفـــاع المدنـــي بالرفاع 
التابـــع لـــإدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
النقيـــب وليـــد الـــذوادي والمواطن فهد 

البوعينين أحد أهالي المحافظة.
وأعرب ســـموه عن شكره لهما وتقديره 
لموقفهمـــا النبيل في إنقاذ أفراد أســـرة 
تعـــرض منزلها بمنطقـــة البحير لحريق، 
أفـــراد  كافـــة  فـــي مســـاعدة  ودورهمـــا 
األسرة وضمان سالمتهم، حيث كرمهما 
الناحيـــة  مـــن  علـــى جهودهمـــا  ســـموه 
تجســـد  التـــي  والمجتمعيـــة  األمنيـــة 

الخصال الحميدة ألهالي المحافظة.
وأشاد سمو المحافظ بالدور الذي يقوم 

به رجـــال الدفـــاع المدني فـــي الحفاظ 
على األرواح والممتلكات وما يتمتعون 
به من جاهزية أمنية ساهمت في تعزيز 
الوعـــي باألمن والســـالمة لجميـــع أفراد 
المجتمـــع بأعلـــى المســـتويات، مؤكـــدا 
ســـموه حرص المحافظة علـــى التعاون 

مع اإلدارة العامة للدفاع المدني تعزيزا 
لـــدور الشـــراكة المجتمعيـــة، مـــن خالل 
متابعـــة األحوال العامـــة في المحافظة 
وذلـــك انطالقـــا من المســـؤولية األمنية 
بســـالمة  المباشـــر  ســـموه  واهتمـــام 

األهالي.

وأكد ســـمو المحافظ على دعمه ألفراد 
األســـرة التي تعـــرض منزلهـــم للحريق، 
موجهـــا ســـموه إدارة البرامج وشـــؤون 
اإلجـــراءات  كافـــة  التخـــاذ  المجتمـــع 
الدعـــم  تقديـــم  أجـــل  مـــن  الالزمـــة؛ 

والمساندة لهم.
من جهتهما، أعرب النقيب وليد النوادي 
والمواطـــن فهـــد طـــوق البوعينيـــن عن 
شـــكرهما وتقديرهمـــا للمحافـــظ ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفـــة علـــى هـــذه اللفتـــة الكريمة من 
ســـموه، والتي تعكس اهتمـــام وحرص 
سموه في المجالين األمني والمجتمعي 
والتواصل مع رجال األمن والمواطنين؛ 

لضمان سالمة وأمن األهالي.

عوالي - المحافظة الجنوبية

استخــدام تقنيــة الروبوتــات الطبيــة بمراكــز العــزل
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
محمـــد القائد خالل ترؤســـه اجتماع 
المعلومـــات  تقنيـــة  حوكمـــة  لجنـــة 
واالتصـــاالت علـــى اســـتباقية مملكة 
تقنيـــة  اســـتخدام  فـــي  البحريـــن 
العـــزل  بمراكـــز  الطبيـــة  الروبوتـــات 
وعـــالج  رعايـــة  فـــي  المتخصصـــة 
المرضـــى المصابين بفيروس كورونا 
المســـتجد )كوفيـــد19(، كمـــا أكـــد أن 
توظيـــف هـــذ التقنيـــة يعـــد تجربـــة 
فريـــدة من نوعها على مســـتوى دول 

الخليج. 
المســـاعد  الـــوزارة  وكيـــل  وقدمـــت 
للمـــوارد والخدمـــات بـــوزارة الصحة 
فاطمـــة األحمـــد عرضا حـــول تجربة 
تقنيـــة  اســـتخدام  فـــي  الـــوزارة 

أجنحـــة  فـــي  الطبيـــة  الروبوتـــات 
ومراكـــز العـــزل والعـــالج، إذ جـــاءت 
هـــذه الخطـــوة فـــي إطـــار توجيهات 
أفضـــل  لتقديـــم  الرشـــيدة  القيـــادة 
للمصابيـــن  الصحيـــة  الخدمـــات 

بفايروس كورونا.
ويهدف اســـتخدام الروبـــوت الطبي 
إلـــى توفيـــر الحمايـــة للعامليـــن فـــي 
قســـم التطهيـــر والتعقيـــم مـــن خالل 
الحد مـــن تعرضهم للمواد الكيميائية 
بشـــكل دائـــم، إضافـــة إلـــى تحقيـــق 
االستخدام الرشـــيد للموارد البشرية 
والماليـــة، إلـــى جانب توفيـــر الوقت 
وتقليل الجهـــد البدني للكادر الطبي. 
ووفـــرت الـــوزارة ثالثـــة أنـــواع مـــن 
الممـــرض،  الروبـــوت  الروبوتـــات: 
وروبوت التعقيم وروبوت التوصيل، 

بتقديـــم  الروبوتـــات  هـــذه  تقـــوم  إذ 
التمريضيـــة مثـــل  الخدمـــات  بعـــض 
فحـــص حـــرارة الجســـم والمؤثـــرات 
الحيوية، وتقديم األدوية والوجبات 
الغذائية للمرضى، إضافة إلى أعمال 
التعقيم لألســـطح والغـــرف والمباني 
لتلبيـــة  لغـــة مختلفـــة   12 مـــع دعـــم 
احتياجـــات أكبر شـــريحة ممكنة من 
المرضى. وخالل االجتماع الخامس 
تقنيـــة  حوكمـــة  للجنـــة  والثالثيـــن 
بالجهـــات  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
عبـــر  ُبعـــد  عـــن  المنعقـــد  الحكوميـــة 

تطبيق مايكروسوفت Teams، تمت 
مناقشة مســـتجدات ســـير المشاريع 
والمصروفـــات  باللجنـــة  المعنيـــة 
الحكوميـــة. للجهـــات  التشـــغيلية 
وكان القائـــد قـــد أشـــاد في مســـتهل 
اللقـــاء بالجهـــود المبذولـــة من جانب 
كافـــة األعضـــاء فـــي ظـــل الظـــروف 

االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا المملكة 
والعالم مع استمرار انتشار فايروس 
كورونا المستجد )كوفيد 19( عالميا.

مـــن  عـــددا  اللجنـــة  ناقشـــت  كمـــا 
وطلبـــات  اإلســـتراتيجية  المشـــاريع 
الشـــراء المقدمة مـــن جانب الجهات 
الحكوميـــة، أهمها تطوير وتحســـين 

بالجهـــاز  اإليـــرادات  نظـــام  جـــودة 
الوطنـــي لإيـــرادات، وتطوير النظام 
واالقتصـــاد  الماليـــة  بـــوزارة  المالـــي 
الوطنـــي، إضافـــة إلـــى تعزيـــز نظـــام 
الكهربـــاء  بهيئـــة  األمنيـــة  المراقبـــة 
والمـــاء، إلـــى جانب تجديـــد خدمات 
المعلومـــات  لتقنيـــة  الفنـــي  الدعـــم 
فـــي عـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة. 
فـــي  مســـتمرة  اللجنـــة  أن  يذكـــر 
عقـــد اجتماعاتهـــا الشـــهرية عـــن ُبعد 
باالســـتعانة بتطبيق مايكروســـوفت 
 ،Microsoft Teams للعمل الجماعي
إذ أثبتـــت التقنيات الحديثة كفاءتها 
في دعم اســـتمرارية العمـــل بالقطاع 
الحكومي وتقليـــل التكاليف وتوفير 
الوقـــت وتســـهيل مشـــاركة الوثائـــق 

والمستندات بالجهات الحكومية.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

تجربة بحرينة فريدة 
من نوعها على 

مستوى الخليج

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

العامـــة  العالقـــات  إدارة  مديـــر  أوضـــح 
واإلعـــالم بـــوزارة التربيـــة والتعليم فواز 
الشـــروقي، أن اإلعالن عـــن تاريخ العودة 
الجديـــد  الدراســـي  للعـــام  المدرســـية 
2020/2021م، كان – كمـــا هـــو وارد فـــي 
التصريح المنشور-مبدئيًا ووفقًا للجدول 
المعلن والمنشور على الموقع اإللكتروني 
للوزارة منذ بداية العام الدراسي الحالي، 
هـــذا  فـــي  الوحيـــد  الجديـــد  األمـــر  وأن 
اإلعـــالن، هو تأجيل تاريخ عودة الهيئات 
اإلدارية والتعليمية والفنية للمدارس من 
1 سبتمبر إلى 6 سبتمبر 2020م، ألسباب 
تتعلق باســـتكمال الصيانة الشـــاملة لعدد 

من المدارس. 
علـــى  التأكيـــد  أن  الشـــروقي  وأضـــاف 
التواريـــخ المبدئيـــة للعـــودة كان ضروريًا 
العتبارات تتعلق باالستعدادات المختلفة 
وأوليـــاء  والطلبـــة  بالمعلميـــن  المتعلقـــة 

أمورهـــم، والذيـــن مـــن حقهـــم أن يكونوا 
المبدئيـــة  بالتواريـــخ  علـــى علـــم مســـبقًا 

للعودة لترتيب أوضاعهم. 
وقد جرى التأكيد على التواريخ المبدئية 
الفعليـــة  العـــودة  قـــرار  ألن  المنشـــورة، 
وشكلها وموعدها في ظل انتشار جائحة 
علـــى  يتوقـــف  ال  انحســـارها  أو  كورونـــا 
رأي الـــوزارة فقـــط، بـــل له عالقـــة بكل ما 
يتعلـــق بالوضـــع الصحـــي، ولكـــن، وفـــي 

جميع األحوال، فإن التعلم مستمر، سواء 
بالشكل المدرســـي االعتيادي، أو بالشكل 
الرقمي بالدراسة عن ُبعد، والذي نجحت 
فيـــه الـــوزارة بشـــكل كبيـــر فـــي الفصـــل 
الدراســـي  العـــام  مـــن  الثانـــي  الدراســـي 
الحالـــي، وتحـــرص الـــوزارة حاليـــًا علـــى 
إعـــداد العدة لذلـــك وفقًا للســـيناريوهات 

المختلفة. 
وتابـــع “ســـواًء أعـــادت المـــدارس للعمـــل 
فـــي التواريـــخ المحـــددة ســـلفًا بالصورة 
الطبيعية أو بأي صورة أخرى، فإن التعلم 
الرقمي عن ُبعد سوف يتواصل في جميع 
األحوال، لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم، 
والمختصـــون بالـــوزارة بصدد اســـتكمال 
المـــواد الرقميـــة للفصـــل الدراســـي األول 
مـــن العام الدراســـي المقبل، وســـوف يتم 
االنتهاء منها قبل نهاية اإلجازة الصيفية 

التي تبدأ في األول من يوليو 2020”.

فواز الشروقي

الــســيــنــاريــوهــات لجميع  مــســتــعــدون  ــة:”  ــي ــرب ــت “ال
تاريخ العودة المدرسية مبدئي والتعلم عن بعد مستمر

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
بـــن أحمـــد آل  الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا 
المصغـــرة  اللجنـــة  فـــي اجتمـــاع  خليفـــة 
للتحالـــف الدولي ضد داعش، والذي عقد 
أمـــس، عبر االتصـــال اإللكترونـــي المرئي 
برئاســـة وزير خارجية الواليات المتحدة 
األميركية مايك بومبيو، ووزير الخارجية 
إيطاليـــا  بجمهوريـــة  الدولـــي  والتعـــاون 
لويجـــي دي مايـــو، وشـــارك فيـــه عدد من 
وزراء الخارجيـــة وكبـــار المســـؤولين في 

الدول األعضاء.
وألقى الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
نيابـــة عـــن وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي فـــي االجتماع كلمة أعـــرب فيها 
عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن بانضمامها 
منـــذ  داعـــش  ضـــد  الدولـــي  للتحالـــف 
تأسيســـه في ســـبتمبر 2014، إلـــى أن بلغ 
عـــدد الـــدول والمنظمـــات المشـــاركة في 

التحالـــف الدولـــي فـــي الوقـــت الحاضـــر 
إثنين وثمانين شـــريكا دوليا، مشـــيرا إلى 
أن التزام الشـــركاء في التحالف بمحاربة 
خصم مشـــترك ســـوف يجعل العالم أكثر 

أمانا للجميع.
وقـــال إن تنظيم داعش اإلرهابي يواصل 
في الخفاء تهديد األمن العالمي، وإظهار 

قدراتـــه علـــى التكيـــف مـــن خـــالل هيكل 
وتكتيـــكات  متحولـــة  وهويـــة  متطـــور 
متغيرة الســـتغالل األوضـــاع والتغيرات، 
كما شـــهدناها فـــي أزمة جائحـــة فيروس 
كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، وآثارهـــا 
الســـيئة على نشـــاط التنظيم في ســـوريا 

والعراق.

عبداهلل بن أحمد: “داعش” يواصل في الخفاء تهديد األمن العالمي
البحرين حريصة على مواجهة الفكر المتطرف

المنامة - وزارة الداخلية

ثمـــن محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية 
عاهـــل  توجيهـــات  العصفـــور،  علـــي 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بشأن التصدي 
لجائحة كورونا والجهود التي تبذلها 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، ومـــؤازرة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وقيادتـــه باقتـــدار فريـــق 
البحريـــن. جـــاء ذلـــك أثنـــاء ترؤســـه 
عبـــر  التنســـيقي،  المجلـــس  اجتمـــاع 
االتصال المرئي، إذ أشـــاد بتوجيهات 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر 
عبـــدهللا آل خليفـــة؛ لتخفيـــف كثافة 
العمالة األجنبية في مناطق سكنهم.

اإلجـــراءات  علـــى  المجلـــس  واطلـــع 
والخطوات التي اتخذتها المحافظة، 
إذ تـــم تنبيـــه أصحـــاب العالقـــة مـــن 
اتبـــاع  بضـــرورة  وممثليهـــم  المـــالك 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
انتشـــار كورونـــا، كما ُثبتت إشـــعارات 
علـــى  للتنبيـــه  والقاطنيـــن  للمـــالك 
ضرورة التقيـــد بالتعليمـــات الصادرة 

بهذا الشأن.

إجراءات قانونية لتحقيق 
“التباعد” بالمساكن المكتظة

علي العصفور
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  أطلقـــت 
واآلثـــار مســـابقة “طاولة وكرســـي”، 
المســـتمرة  جهودهـــا  ضمـــن  وذلـــك 
صناعـــة  فـــي  الجمهـــور  إلشـــراك 
حيـــث  والفنـــي،  الثقافـــي  المنجـــز 
مصّمميـــن  مـــن  للمهتميـــن  يمكـــن 
وفنانيـــن من ســـن 18 عاما فما فوق 
المشـــاركة فـــي المســـابقة عبر موقع 
www. هيئة الثقافة علـــى اإلنترنت
culture.gov.bh. وتهدف مســـابقة 
“طاولة وكرســـي” إلـــى تحفيز إبداع 
التصاميـــم  الكتشـــاف  المشـــاركين؛ 
الممكنـــة لهاتيـــن القطعتين والتعّمق 
فـــي صفاتهما الجماليـــة والوظيفية، 
الشـــكل  االعتبـــار  فـــي  اآلخـــذ  مـــع 

والوظيفة وبيئة العمل.
وتســـعى الهيئـــة إلـــى أن تقـــام هذه 
المسابقة بشكل سنوي ضمن برنامج 
مركز الفنون الـــذي يعمل على إثراء 

الحـــراك الفّنـــي في مملكـــة البحرين 
ومعـــارض  مختلفـــة  أنشـــطة  عبـــر 
لفنانيـــن مـــن البحريـــن والعالـــم، كما 
وتســـعى عبرهـــا إلى االقتـــراب أكثر 
من جمهور المصّممين والمعماريين.

وتشّجع هيئة الثقافة المشاركين في 
المســـابقة على التركيز على مفاهيم 
االبتكار واالســـتدامة والتنوع أثناء 
بناء التصاميم واعتماد مبادئ إعادة 
التدويـــر وإعـــادة اســـتخدام المواد. 
وكانـــت اللجنـــة المنظمـــة للمســـابقة 

اختارت الطاولة والكرسي.
حتـــى  مفتـــوح  المشـــاركة  وبـــاب 

سبتمبر 2020.

إطالق مسابقة “طاولة وكرسي” 
الشيخ خليفة بن راشد يستقبل حسام بن عيسى
هنـــأه بصـــدور المرســـوم الملكـــي بتعيينـــه مستشـــارا لســـمو رئيـــس الـــوزراء

استقبل مستشـــار صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الشـــيخ 
خليفة بن راشد آل خليفة، بمكتبه 
أمـــس بقصـــر القضيبيـــة الشـــيخ 
حسام بن عيسى آل خليفة، الذي 
هنأه بصدور المرسوم الملكي من 
جاللة الملك وثقة صاحب السمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء بتعيينه 
مستشـــارا لصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء، متمنًيا له التوفيق 

والنجاح في مهام منصبه.
آل  راشـــد  بـــن  خليفـــة  وأعـــرب   
وتشـــرفه  اعتـــزازه  عـــن  خليفـــة 
بالثقـــة الملكيـــة وبالعمـــل بالقرب 
مـــن األمير الوالد صاحب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  الملكـــي 

لكـــي  الـــوزراء،  رئيـــس  خليفـــة 
يواصل النهل من مدرســـة سموه 
فـــي القيـــادة والحكمـــة، والبـــذل 
الوطـــن  خدمـــة  فـــي  والعطـــاء 
وشـــعبه، معبرًا عن خالص شكره 
بـــن  حســـام  للشـــيخ  وتقديـــره 
عيســـى آل خليفة على مشـــاعره 

الطيبة وما لمســـه من تعاون في 
دعم العمل الحكومي.

وأكـــد حرصه على “بـــذل قصارى 
جهـــده للوفـــاء بمـــا تقضيـــه هذه 
المســـئولية مـــن إخـــالص وعمـــل 
في سبيل نهضة الوطن وتقدمه، 
ســـائال هللا العلي القدير أن يعينه 

ويوفقـــه فـــي أداء مهـــام منصبه 
علـــى الوجـــه األكمـــل وأن يكـــون 
عند حســـن ظن وتطلعات األمير 
الملكـــي  الســـمو  الوالـــد صاحـــب 
رئيس الوزراء فهـــو قدوتنا التي 
الوطنيـــة  نســـتلهم منهـــا معانـــي 
واالخـــالص فـــي خدمـــة وطننـــا 

الغالي”.
 مـــن جانبـــه، عبر الشـــيخ حســـام 
بن عيســـى آل خليفة عن خالص 
تمنياته لمستشـــار صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الشـــيخ 
خليفـــة بـــن راشـــد آل خليفة بأن 
يوفقه هللا تعالى في أداء مهامه 
منصبه الجديد، مشيًدا بما يتمتع 
بـــه من ثقة وكفاءة وعمل دؤوب 

في خدمة المملكة.

الشيخ خليفة بن راشد مستقبال الشيخ حسام بن عيسى

المنامة- بنا

سكن العزاب اآلسيويين، القنبلة الموقوتة التي يتحدث 
والصحفيون،  والبلديون،  والــنــواب،  المواطنون،  عنها 
بحكاية  أيــضــا،  والـــوافـــدون  االجــتــمــاعــيــون،  والنشطاء 
درامــاتــيــكــيــة ســـوداويـــة، تــوجــز الــفــوضــى الــتــي تعيشها 

الكثير من الفرجان واألحياء بمدن وقرى المملكة.

بنتائج  أفــضــى  ــر  األمــ ــذا  هـ
ــدة، أولـــهـــا  ــ ــ ــدي ــ ســـلـــبـــيـــة عــ
ــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ هـــــــجـــــــرة الـ
تغير  لمناطقهم،   والعوائل 
ــاطــق،  ــمــن ديـــمـــوغـــرافـــيـــة ال
طــمــس الـــهـــويـــة، وتــصــاعــد 
منسوب األعمال الجرائمية 
ــن ســـرقـــات،  الــمــخــتــلــفــة، مـ
وتـــحـــرشـــات، وٌســـكـــر بــيــن، 
واعــــــتــــــداءات، وعـــــدد وال 

حرج.
وفي زيارة قام بها مندوب 
ــد  الـــصـــحـــيـــفـــة بـــمـــعـــيـــة أحـ
النشطاء االجتماعيين لعدد 
ــفـــرجـــان الــمــحــرقــيــة  مـــن الـ
القديمة، كان الحال شاهدا 
ــفــرجــان،  عــلــى أهـــل تــلــك ال
فسكن العزاب كان متغلغال 
فـــي كـــل دهـــلـــيـــز، وزقـــــاق، 

وشارع، وطريق، ويرب

سكن العزاب اآلسويين ... قنابل موقوتة في وجه السلم االجتماعي
مظاهرها ــرز  ــ أب الــعــلــنــي  ــر  ــك ــُس وال ــات  ــرش ــح ــت وال ــات  ــرق ــس وال الــمــواطــنــيــن  ــرة  ــج ه

للفوضى يــجــرنــا  الــســكــنــيــة  الــمــنــاطــق  فــي  لــلــتــأجــيــر  قــانــون  ــاب  ــي غ مــحــرقــيــون: 

إبراهيم النهام   |   تصوير رسول الحجيري
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حسن علي  |  تصوير : رسول الحجيري وخليل إبراهيم  وأيمن يعقوب

انتداب طبيب يوميا لمستشفى الملك حمد لعالج “طوارئ القلب”
أكــد عضــو الفريــق الوطنــي للتصــدي لفيــروس كورونا، نائــب رئيس 
الطــب  قســم  رئيــس  الجامعــي،  حمــد  الملــك  بمستشــفى  األطبــاء 
الباطني، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير عمر شريف أن 
مستشــفى الملك حمــد الجامعي هو أحد الصــروح الصحية والطبية 
المهمــة، ويعــد مــن مرتكــزات مملكــة البحريــن في التصــدي لفيروس 
فريــق  فــي  الجامعــي  حمــد  الملــك  دور مستشــفى  مؤكــدا  كورونــا، 

البحرين للتصدي لفيروس كورونا.

للمستشـــفى  أن  وكشـــف 
تقديـــم  فـــي  محوريـــا  دورا 
بالتكامـــل  الصحيـــة  الخدمـــات 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  مـــع 
أعلـــى  وعلـــى  بالبحريـــن، 
المســـتويات، منوها إلى أن دوره 
يتمثل في العديد من المشاركات 
الداعمـــة الســـتمرار عمـــل النظام 
مردفـــا  البحريـــن،  فـــي  الصحـــي 

ومـــع انشـــغال الطواقـــم الطبيـــة 
الطبـــي  الســـلمانية  مجمـــع  فـــي 
تـــم  الكورونـــا  بمرضـــى  بالعنايـــة 
الذيـــن  األورام  مرضـــى  توجيـــه 
يتم عالجهم في الســـلمانية لعمل 
العمليـــات الجراحيـــة علـــى أيدي 
جراحين من السلمانية في غرف 
العمليـــات فـــي مستشـــفى الملـــك 
حمد الجامعي، مع االستمرار في 

تقديـــم خدمـــات مجلـــس األورام 
الـــذي يتـــم معـــه مناقشـــة جميـــع 
مملكـــة  فـــي  الســـرطان  حـــاالت 
االتصـــال،  عبـــر  وذلـــك  البحريـــن 
مؤكـــدا التعاون التـــام الحالي مع 
مركز القلب، والذي تقدم مشكورا 
بانتـــداب أحـــد األطبـــاء للحضور 
حمـــد  الملـــك  لمستشـــفى  يوميـــا 
الجامعي لمعاينة وعالج الحاالت 
الطارئة من مرضى القلب، منوها 
الى أنه تم خالل المرحلة الحالية 
حـــاالت  جميـــع  توجيـــه  أيضـــا 

كل  فـــي  الدماغيـــة  الجلطـــات 
محافظات مملكـــة البحرين ليتم 
عالجهـــم فـــي مستشـــفى الملـــك 
حمـــد. وحـــول مشـــاركة الطواقم 
الطبيـــة لمستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعي في الصفـــوف األمامية 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
الوطنـــي  الفريـــق  أوضـــح عضـــو 

األطبـــاء  مـــن  طواقـــم  هنـــاك  أن 
الذين  والمســـاعدين  والممرضين 
فـــي  عديـــدة  مواقـــع  يشـــغلون 
الصفـــوف األماميـــة، ســـواء فـــي 
مركـــز االتصـــال )444( أو لتقديم 
الخدمـــات العالجيـــة فـــي محجر 
الحـــد ومركـــز العـــزل فـــي فنـــدق 

بارك ريجس.

توجيه حاالت 
الجلطات الدماغية 

بالمحافظات للعالج 
بالمستشفى

في عصر جائحة كورونا )كوفيد 19( تعطلت العديد من األعمال والمهن، وكان الواقع 
االفتراضي ووسائل التواصل اإلجتماعي هو الوسيلة الوحيدة للتواصل البشري من 
المنازل، فيما كان “الجيش األبيض” من األطباء والممرضين ورجال األمن والجمارك 

وآخرين في مقدمة الصفوف األمامية لمحاربة هذا الفايروس.

وفـــي الوقـــت الـــذي يتحدث فيـــه الجميع 
عـــن هؤالء ودورهـــم البطولي في القضاء 
علـــى المـــرض والتصدي لهـــذه اآلفة، يبزر 
هنـــا دور المصوريـــن فـــي ســـاحة المعركة 
ضـــد )كوفيـــد 19-( وحضورهـــم الميداني 
المستشـــفيات  داخـــل  ســـواء  الفاعـــل 
الطرقـــات  أو  والمتنزهـــات  والمحاجـــر 
ومختلـــف األماكن العامـــة اللتقاط الصور 
التـــي توثق الحـــدث بكل تفاصيله ســـواء 
عبر الصور الفوتوغرافية المعبرة أو صور 
الفيديـــو المتلفـــزة، وهـــو مـــا يجعلهـــم في 
دائـــرة الخطر من خـــالل التعرض للعدوى، 
إال أنهـــم كانـــوا ومازالـــوا يـــؤدون واجبهم 

بشجاعة وإتقان.
تحـــدوا  األبطـــال  البحريـــن  مصـــورو 
كورونـــا وصالـــوا وجالـــوا فـــي الكثيـــر من 
الســـاحات ملتزمين باإلجـــراءات الوقائية 
واالحترازيـــة الصحية لتلتقط عدســـاتهم 
لحظات ســـيظل التاريـــخ يتذكرها، لتكون 
شـــاهدا حيا على واحد من أسوأ األمراض 
التي عصفت بالبشرية وعطلت الحياة في 
أرجـــاء العالـــم كافة، فمهمـــا تمضي األيام، 

فال يبقى في الذاكرة سوى الصورة.
تحيـــة مـــن القلب ووقفـــة اعتـــزاز وتقدير 
لـــكل مصـــوري البحريـــن ممـــن تواجـــدوا 
فـــي الميـــدان ليضعـــوا القـــارئ والمشـــاهد 
والمتابـــع فـــي قلـــب الحدث، وهـــو جالس 
فـــي منزلـــه ليشـــكلوا أنموذجـــا رائعـــا فـــي 
التفاني واإلخالص بأداء وجباتهم ومهام 
عملهم فـــي ظل الظـــروف الراهنة تاركين 
وراءهم أســـرهم وذويهم حبا في وطنهم 

وعدستهم في آن مًعا.

ــق الـــحـــدث ــوثـ ــور تـ ــ ــاط صـ ــقـ ــتـ ــة اللـ ــيـ ــامـ ــي بـــالـــصـــفـــوف األمـ ــدانـ ــيـ ــور مـ ــضـ حـ

مصورو البحرين “ضّباط للعدسة” بجيش التصدي لـ “كورونا”

بدور المالكي

أطباء أون الين



عبـــر  الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  نقـــل 
“البـــاد” معاناة بائعي األســـماك والروبيان 
الموجوديـــن بأكشـــاك البيع بزوايـــا الطرق 
العامـــة من مصادرة ثاجات الروبيان ظنا 
من الجهات الرسمية بأنه روبيان بحريني 
روبيـــان  ولكنـــه  حاليـــا،  بيعـــه  محظـــور 
مستورد ومجاز بيعه. وقال: شركة أسماك 
دلمـــون تبيـــع كراتيـــن الروبيـــان المغلفـــة، 
ويربح البائع مبلغا زهيدا يتراوح بين 100 
فلس و200 فلس. وأضـــاف: الصيادون ال 
يصطادون الروبيان، ألنهم ملتزمون بقرار 
حظر صيد وبيع الروبيان، ولديهم أرصدة 

تثبيت عملية الشراء والكميات.
متفاوتـــة،  الصياديـــن  أضـــرار  أن  وبيـــن 
ووصلت لدى بعضهم ألكثر من 100 دينار.
وأكـــد أن لديـــه رســـالة رســـمية مـــن القائم 
بأعمال مدير ادارة الرقابة البحرية بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

العمرانـــي، ومؤرخـــة في 1 مـــارس 2020، 
أســـماك  لشـــركة  الـــوزارة  مـــن  وموجهـــة 
دلمـــون. وتابع: الرســـالة تتضمن افادة من 
الوزارة بشـــأن قـــرار حظر صيـــد الروبيان 
أو تداولـــه أو بيعـــه، والذي أصـــدره الوزير 
عصـــام خلـــف، وفحوى االفادة بـــأن القرار 
الروبيـــان  يتعلـــق بحظـــر صيـــد  الـــوزاري 
وأن  للبحريـــن،  االقليميـــة  الميـــاه  داخـــل 
حظـــر البيـــع أو التداول أو العـــرض يتعلق 
بذلـــك، وال يشـــمل مـــا يتـــم اســـتيراده من 
لـــدى  أن  الـــى  ولفـــت  البحريـــن.  خـــارج 
تثبـــت  مســـتندات  المتضرريـــن  البائعيـــن 
بلـــد منشـــأ الروبيـــان الـــذي يشـــترونه من 
شـــركة أســـماك دلمون، ومن بينـــه روبيان 
مجمد مســـتورد مـــن الســـعودية، وبالتالي 
ال ينطبـــق عليـــه الحظـــر الـــوارد فـــي قرار 
الوزيـــر، وبالتالـــي فا يتوجـــب مصادرته. 
وطالب الدمســـتاني، وزير األشغال عصام 
خلف، بضرورة التحـــرك إلزالة الظلم الذي 

يتعرض له الصيادون.

قرار الحظر

يشـــار الـــى أن الوزيـــر عصام خلـــف أصدر 
قـــرار حظـــر صيـــد الروبيـــان أو تداولـــه أو 
بيعـــه. وســـرى تنفيذه بـــدءا مـــن 1 فبراير 

الماضي ويستمر حتى 31 يوليو 2020.

ونصـــت المـــادة الثالثـــة مـــن القـــرار علـــى 
“حظـــر عـــرض وتـــداول الروبيـــان الطازج 
فـــي  المصنـــع  وغيـــر  والمثلـــج  والمبـــرد 
األسواق واألماكن العامة لغرض التسويق 
أو البيع، خال فترة سريان الحظر”، ولكن 
إفادة الوزارة حســـمت موضوع حظر هذا 

النوع مـــن الروبيان الذي تبيـــن أن الحظر 

يقتصر على الروبيان البحريني.

عروض الشركة

وشـــركة أســـماك دلمـــون مســـتمرة في بيع 

الروبيـــان، وتبيـــن ذلك من خال حســـابها 
بمنصـــة “انســـتغرام”، إذ أعلنـــت عـــن بيـــع 
متعـــددة  وبأحجـــام  المجمـــد  الروبيـــان 
بأســـعار تبدأ من 2.5 دينار وتصل الى 3.7 

دينار للكيلو.

رصيد المعاملة من شركة أسماك دلمونوزير األشغال مع النائب الدمستاني بصورة أرشيفية افادة من الوزارة بأن حظر البيع ال يشمل الروبيان المستورد

الدمستاني لوزير البلديات: أوقف مصادرة ثالجات الروبيان المستورد
ــادرة ــارة المصـ ــي.. و100 خسـ ــان البحرينـ ــع الروبيـ ــرت بيـ ــوزارة حظـ ــال لــــ “^”: الـ قـ

رئاستي لألوقاف تطوع ومكافأتي وزعتها على الفقراء
لعامين ــي  ــت ــاول ط عــلــى  ــمــوضــوعــة  ال القنينة  ــاء  مـ مــن  واحــــدة  ــرة  ــط ق أذق  لــم  ــعــصــفــور:  ال

تلقت “الباد” تعقيبا من الرئيس الســـابق 
الشـــيخ  الجعفريـــة  األوقـــاف  لمجلـــس 
مـــن  عـــدد  علـــى  ردا  العصفـــور  محســـن 

االنتقادات للمجلس السابق.
وفيما يأتي نص التعقيب:

لقـــد تلقينـــا التكليف الســـامي مـــن جالة 
الملك برئاســـة إدارة األوقـــاف الجعفرية 
 2013 ســـنة  أغســـطس   21 مـــن  للفتـــرة 
حتـــى 21 أغســـطس 2017 ثم تلتها فترة 
ســـنتين إضافيـــة حتـــى بلغت ٦ ســـنوات 
أي دورة ونصـــف، وقـــد دأبنـــا خالها بكل 
إخـــاص وجد وأمانة ونزاهـــة منذ اليوم 
األول علـــى بـــذل الجهـــد والمجهـــود في 
إصاحها وتطويرها بنحو لم يســـبق إليه 
ســـابق من المجالس السابقة على امتداد 
عقـــود تأسيســـها التســـعة، والفضل يعود 
بعد هللا عز وجـــل للمخلصين من أعضاء 
المجلس والموظفيـــن الذين عملوا تحت 
إمرتـــي بكل إخاص وتفـــان وجد كخلية 
نحـــل لـــم يهـــدأ لهم بـــال ولم يغمـــض لهم 

جفن في ســـاعات العمـــل وخارجها حتى 
تحقيق هذا الحلم، وقد كنا نسابق الزمن 
ونقتحم الصعـــاب تلو األخرى الســـتثمار 
هـــذه الفرصـــة التاريخيـــة لتحقيـــق نقلة 
تاريخيـــة غير مســـبوقة في هـــذه اإلدارة 

العريقة التأسيس.
لـــم أذق قطـــرة واحـــدة مـــن مـــاء القنينة 
الموضوعـــة علـــى طاولتـــي حتـــى مضي 
ســـنتين فـــي تحـــد مـــع الزمـــن لتحقيـــق 
التغييـــر الجذري والتطويـــر اإلداري الذي 
عجـــز عنـــه الســـابقون فـــي هـــذه اإلدارة 
وبنحـــو يلمســـه الجميع فلـــم انقطع يوما 
واحدا خال الســـت سنوات عن الحضور 
فـــي اإلدارة األمـــر الـــذي أثـــار اســـتغراب 
جميـــع الموظفيـــن وحتـــى في ســـفراتي 
القليلـــة كنـــت متواصا فيهـــا يوميا دون 

انقطاع للتوجيه والمتابعة.
العمـــل  تطويـــر  فـــي  انهماكـــي  ولشـــدة 
اإلداري ومتابعة تنفيد ما يتم إقراره من 
قـــرارات مجلســـها فقد فقـــدت عضويتي 

فـــي المجلس الشـــرعي لهيئة المحاســـبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية 
)أيوفـــي( وهـــي إحـــدى أبـــرز المنظمـــات 
الماليـــة  للمؤسســـات  الداعمـــة  الدوليـــة 
اإلســـامية بســـبب تخلفـــي المتكـــرر عن 
حضـــور اجتماعاتـــه الدورية في مدينتي 

مكة والمدينة.
نعـــم مـــا تحقـــق بتوفيـــق هللا وفضله من 
التطوير اإلداري من أبســـط جزئياته إلى 
أوســـع أبوابه وما صدر من نتاج الحضور 
اإلعامي والتدويـــن التاريخي والثقافي 
والديني على المستوى المحلي والدولي 
لم يســـبق له ســـابق في هذه اإلدارة التي 
نفضت عن نفسها غبار اإلهمال واإلنزواء 
جديـــد  مـــن  الحيـــاة  روح  فيهـــا  ودبـــت 
ولبســـت حلـــة جديـــدة بشـــعارها المتألق 
الجديـــد وانطلقـــت فيهـــا عجلـــة التغييـــر 
ليـــس في حـــدود إدارتها ومـــا يتبعها من 
دور العبادة والعقارات االستثمارية فقط 
بـــل طالـــت كل مـــا يمكن أن تســـاهم معه 

في تلبية تطلعات قيادة حكيمة وتشارك 
بفاعليـــة فـــي عهـــد اإلصاح الذي دشـــنه 
جالـــة الملـــك حفظـــه هللا تعالـــى ورعـــاه 
مع توليه مقاليد الحكم وتســـاهم باقتدار 
فـــي تطويـــر دولـــة وشـــعب علـــى جميـــع 

المستويات.
نعـــم لقـــد دشـــنا منـــذ اليـــوم األول حجـــر 
األساس واللبنات األولى لمشاريع نوعية 
وكميـــة فـــي تطويـــر اإلدارة ومشـــاريعها 
االســـتثمارية وســـعيت جهـــدي من خال 
توظيـــف مـــا أملك مـــن خبـــرات متراكمة 
في عضوية المصارف اإلسامية وغيرها 

تمتـــد لربـــع قرن واالعـــان بـــكل ثقة عن 
انطـــاق عهـــد باتينـــي فـــي تاريـــخ هذه 
اإلدارة كمـــا أعلنـــا عنه مرارا بعد تدشـــين 

كل إنجاز.
لقـــد كانـــت واجهـــة اإلدارة أســـوأ واجهة 
تطـــل علـــى الشـــارع فـــي وســـط المنامة 
وجـــود  يعكـــس  ال  ومدخلهـــا  العاصمـــة 
إدارة أصـــًا، المصاعـــد متهالكـــة والـــدرج 
مليئـــة  األرشـــيف  وغرفـــة  والممـــرات 
بالدواليـــب والكراســـي المعطوبة وألواح 
اإلداريـــة  واألجهـــزة  المكســـر  الزجـــاج 
التالفـــة، والملفـــات فـــي أغلـــب األقســـام 
تفتـــرش األرض بين طـــاوالت الموظفين 
عليـــه  كانـــت  مـــا  مشـــهد يحكـــي حقبـــة 
اإلدارة قبـــل اســـتامنا لعهدتهـــا، فقلبنـــا 
وضعهـــا رأًســـا علـــى عقـــب وأضحت في 
حلـــة جديدة بالكامل وأجمل ما يمكن أن 

تكون عليه.
وكانت أغلب المســـاجد تفتقد إلى أبسط 
الخدمـــات والصيانـــة فتـــم تلبيـــة طلبات 

عشرات المساجد للتكييف والفرش ألول 
مرة بعد سنوات عجاف مرت عليها.

وأطلقنـــا حملـــة إعمـــار تســـعمئة مســـجد 
ومأتـــم ومقبرة وإعداد خرائط لمشـــاريع 
نوعية تزيد على الخمسين أبرزها مجمع 
أســـواق الخميس الشـــعبي ومجمع ورش 

الذهب والمجوهرات.
كما قمنا بأفضل توظيف للمكرمة الملكية 
الســـامية في أيام محـــرم الحرام وتقديم 
أفضـــل الخدمـــات النوعية طيلة موســـم 

عاشوراء وعلى امتداد العام.
كمـــا تمكنا بحمـــد هللا بعد تدشـــين بوابة 
العقارات الوقفية االســـتثمارية من زيادة 
الدخـــل حتى نهايـــة ســـنة 2018 من ٥.٥ 
مليـــون إلـــى ٩ مايين دينار ولـــو واصلنا 
المشـــوار كان سيصل هذا الدخل بمشيئة 

هللا الى أضعاف هذا المبلغ.

تتمة الرد منشور كامال 
بالموقع االلكتروني
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راشد الغائب

مواطن انتظر 20 عاًما وُحِرَم من مشروع الرملي
واحـــــــــدة غــــــرفــــــة  فـــــــي  ــون  ــ ــدسـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ أفــــــــــــــراد   7

مـــن  ( حرمانـــه  )م.ع  المواطـــن  شـــكا 
الحصول على بيت العمر في إســـكان 
الرملـــي علـــى الرغـــم مـــن إدراج طلبه 
منذ عامين للدراسة والتدقيق بوزارة 
االســـكان التي سبق لها وزارت غرفته 

التي يسكنها والتي ال تصلح للسكن.
وقـــال المواطن للباد إن رحلة انتظار 
وحدته السكنية طالت 20 عاما فطلبه 
مســـجل منذ عام 2001 في حين أني 
حرمت من شمول طلبي ضمن طلبات 
التوزيـــع فـــي إســـكان الرملـــي مؤخرا 
كونـــه ضمن امتدادات القـــرى لمنطقة 
سكني على الرغم من الحالة الخاصة 

التي أعيشها وأسرتي.
المســـتمرة  محاوالتـــي  رغـــم  وتابـــع   
وحـــدة  علـــى  للحصـــول  ومراجعتـــي 
ســـكنية تأويني وأطفالي مـــن الغرفة 
التي أســـكنها منذ زواجي من 20 عاما 
والتي ضاقت بأســـرتي المكونة من 7 

أشخاص. 
 وأكمـــل الظـــروف التـــي أعيشـــها في 
هـــذه الغرفـــة ال يمكـــن احتمالها إال أن 
ضيـــق ذات اليـــد أجبرتنـــي وزوجتـــي 
وأوالدنـــا للبقاء فيها نتشـــارك أمتارها 
القليلـــة ودورة ميـــاة يتيمة وكثيرا ما 

أجبر على النوم في سيارتي.
 اوالدي كبـــروا فـــي المرحلـــة الثانوية 
يتكدســـون علـــى بعضهـــم البعض وال 
ان  احدهـــم  يمكـــن  وال  خصوصيـــة 

يعيش كاقرانه وان يكون له مساحته 
الخاصة للدراسة او اغيرها.

 واكمل تتاجهل وزارة االسكان طلبي 

وحرمت من مقابلـــة الوزير ورغم كل 
التقاريـــر التـــي يمكلونهـــا عـــن حالتي 
ووضـــع اســـرتي فـــي هـــذه الغرفـــة لم 

اتلقـــى منهـــم جوابـــا شـــافيا للحصول 
على وحدة ســـكنية للظروف الخاصة 

التي اعيشها.

الجنبية - بلدية المنطقة الشمالية

صرحـــت مدير عام بلديـــة المنطقة 
الشـــمالية المهندسة لمياء الفضالة، 
ماحظـــات  تســـتثمر  البلديـــة  أن 
ومقترحـــات المواطنين والمقيمين 
بشـــكل مســـتمر وتقـــوم بتحويلهـــا 
إلى مبـــادرات عملية لزيـــادة جودة 
الخدمـــات البلديـــة، بمـــا يحوز على 
األنظمـــة  مـــع  ويتوافـــق  رضاهـــم 
إلـــى  مشـــيرة  البلديـــة،  والقوانيـــن 
ومقتـــرح  ماحظـــة   1082 تلقـــي 
منـــذ ينايـــر إلـــى نهاية مايـــو 2020 
عبـــر النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات 

والشكاوى “تواصل”.
وأكدت أن “بلدية المنطقة الشمالية 
تولـــي اهتمامًا كبيـــرًا بالتواصل مع 
للحصـــول  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
ومقترحاتهـــم  ماحظاتهـــم  علـــى 
أن  موضحـــة  الطـــرق،  بأســـهل 
أهـــم  مـــن  بـــات  تواصـــل  برنامـــج 
القنـــوات التي تمكِّن المواطنين من 
إرســـال مقترحاتهـــم وماحظاتهـــم 
للمســـؤولين في الجهات الحكومية 

بكل شفافية”.
وفي هـــذا اإلطار، أشـــارت الفضالة 
األشـــغال  وزيـــر  توجيهـــات  إلـــى 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 
ووكيـــل  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي 
شـــئون البلديات الشـــيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة الراميـــة لتعزيـــز 
مســـؤولي  بيـــن  التواصـــل  جســـور 
بهـــدف  والمواطنيـــن  البلديـــات 

تحسين جودة العمل.
كافـــة  أن  العـــام  المديـــر  وذكـــرت 
الماحظـــات والمقترحـــات الواردة 
للشـــكاوى  الوطنـــي  البرنامـــج  مـــن 
قـــد  الفتـــرة  خـــال  والمقترحـــات 
رفعـــت جميعها في نفس اليوم إلى 
األقســـام المعنيـــة لدراســـتها والـــرد 
عليها، مبينة أن غالبية الماحظات 
المتعلقة بالنظافة التي بلغت ) 638( 
شـــكوى وشكلت 59 % من إجمالي 
الشـــكاوى، ثـــم المواضيـــع المتعلقة 
بالرقابـــه والتفتيـــش بنســـبة 25 % 
بـ)276( شـــكوى، يلـــي ذلك الحدائق 
والمتنزهات بـ )77( شـــكوى بنســـبة 
7 %، فـــي حيـــن توزعـــت النســـبة 
المتعلقـــة  للماحظـــات  المتبقيـــة 
بخدمات المشتركين والتراخيص. 
وأكدت التزام البلدية في الرد على 
كافـــة الماحظات في إطـــار الفترة 
النظـــام،  فـــي  المحـــددة  الزمنيـــة 
موضحـــة أن البلديـــة تســـعى للـــرد 
على جميع الشـــكاوى والماحظات 

بأسرع وقت ممكن.

الفضالة: 1082 مالحظة 
ومقترًحا عبر “تواصل”

لمياء الفضالة

الشيخ محسن العصفور

محرر الشؤون المحلية



رفضــت محكمــة التمييــز طعــن مــدان باإلتجــار فــي المــواد المخــدرة، بعدما ألقــي القبض 
عليــه إثــر كمائــن عــدة أجريت للوصول له؛ كونــه المصدر الرئيس لترويج مادة الحشــيش 
المخــدرة بيــن البائعيــن الســابق القبــض عليهــم فــي ذات القضيــة، إذ أرشــد كل منهــم عن 
اآلخر، وأيدت سجن الطاعن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار. وكانت محكمة 
أول درجة أعفت 4 متهمين مما نســب إليهم من اتهامات ببيع المواد المخدرة، وعاقبتهم 
ومتهم خامس بالحبس لمدة ســنة واحدة، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار عن 

تهمة التعاطي.

)الطاعـــن(،  آخـــر  متهمـــا  دانـــت  حيـــن  فـــي 
وقضت بمعاقبته بالســـجن لمدة 10 سنوات 
وأمـــرت  دينـــار،   5000 مبلـــغ  وبتغريمـــه 

بمصادرة المضبوطات.
وتتحصل وقائع القبـــض على المتهمين في 
أن معلومـــات كانـــت قـــد وردت إلـــى ضابط 
مفادهـــا  المخـــدرات،  مكافحـــة  إدارة  فـــي 
حيـــازة وإحـــراز المتهـــم الثالث فـــي القضية 
للمـــواد المخـــدرة بقصد البيـــع والتعاطي، إذ 
أمـــر الضابط شـــرطيا بتكليـــف أحد مصادره 
الســـرية أن يشـــتري من المتهم الثالث بعضا 
مـــن تلك المواد المخـــدرة، إذ اتصل المصدر 
بـــه واتفـــق معـــه علـــى أن يشـــتري كمية من 
50 دينـــارا. وفـــي  مـــادة الحشـــيش بقيمـــة 
الزمـــان والمـــكان المتفـــق عليهمـــا، انتقلـــت 
الشـــرطة والمصـــدر للموقـــع إلتمـــام عمليـــة 
االســـتالم والتســـليم المتفق عليها، إذ حضر 
يقودهـــا  كان  ســـيارة  فـــي  الثالـــث  المتهـــم 

المتهـــم الخامـــس، وكان الثالـــث جالســـا في 
المقعد الخلفي، فتمـــت مداهمتهما والقبض 
عليهمـــا بعـــد انتهاء العمليـــة، وأثناء تفتيش 
الثالـــث عثـــر بحوزتـــه علـــى المبلـــغ المصور 

سلفا للكمين.
المخـــدرة  المـــواد  مصـــدر  عـــن  وبســـؤاله 
“الحشـــيش” أقـــر بأنـــه يتحصـــل عليهـــا مـــن 
المتهـــم الرابع، الذي تعاون مع الشـــرطة في 
القبـــض عليه بكميـــن، إذ اتصل الرابع واتفق 
معه على شـــراء كمية من الحشـــيش بقيمة 
200 دينـــار، وبعـــد انتهـــاء عمليـــة االســـتالم 
والتســـليم تمت مداهمتهما والقبض عليهما، 
إذ عثر في ســـيارة المتهـــم الرابع على المبلغ 
األخيـــر  واعتـــرف  للكميـــن،  ســـلفا  المصـــور 
أنه يشـــتري الحشـــيش مـــن المتهـــم الثاني. 
واتصـــل المتهـــم الرابع بالثاني تحت مســـمع 
تحديـــد  علـــى  معـــه  واتفـــق  األمـــن  رجـــال 
موعد لتســـليمه قيمة المـــواد المخدرة التي 

تـــم بيعهـــا، والمقـــدرة بــــ 200 دينـــار، وطلب 
منـــه شـــراء كميـــات إضافية من الحشـــيش 
بقيمـــة 100 دينـــار، وبعـــد موافقتـــه حدد له 
الزمان ومكان التســـليم، إذ انتقل بالســـيارة، 
والتقى الرابع مع الثاني بسيارة األخير، وتم 
تتبعهـــا مـــن قبل رجـــال األمن إلـــى أن تمت 
عمليتـــي التســـليم واالســـتالم، وتـــم القبض 
علـــى األخير المتهم الثاني فـــورا، وبتفتيش 
األخيـــر عثـــر بحوزتـــه علـــى المبلـــغ المصور 
والخـــاص بالكميـــن. ولـــم يتوقـــف التحقيق 
عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل إن المتهم الثانـــي قرر 
أنـــه يســـتلم المـــواد المخـــدرة مـــن المتهـــم 
األول، الـــذي تبيـــن بوجود تحريات مســـبقة 
عنـــه تفيد حيازته وإحـــرازه للمواد المخدرة 
بقصـــد البيع والتعاطي، فتم اســـتصدار إذن 
من النيابـــة العامة لضبطه وتفتيش شـــقته، 
ونفـــاذا لذلك اإلذن تمكـــن المتهم الثاني من 
االتصال باألول هاتفيا وطلب شـــراء 3 قطع 
من الحشيش بقيمة 300 دينار، إضافة لثمن 
مـــا اشـــتراه منـــه ســـابقا. وبعد االتفـــاق على 
مكان وزمان التســـليم آلخر كمين بالقضية، 

وبعد إتمـــام العملية تم القبـــض على المتهم 
األول، الذي بتفتيشـــه تم العثور على المبلغ 
المصـــور، إضافة إلـــى 55 دينـــارا، وبتفتيش 
مســـكنه عثـــر الشـــرطة علـــى 14 قطعـــة من 
الحشـــيش و5 طوابـــع مـــن المؤثـــر العقلـــي 
“ليســـرجيد” وميـــزان حســـاس به آثـــار مادة 
الحشـــيش، وتبين مـــن اعترافه أنه يتحصل 
علـــى المـــواد المخـــدرة من المتهم الســـادس 
واألخيـــر بالقضيـــة. فتـــم االتفـــاق معه على 
إرشاد الشـــرطة على منزل المتهم السادس، 
الذي تـــم إجراء التحريات حوله، وأســـفرت 
عن قيامه ببيع المواد المخدرة للمتهم األول 
أكثر من مرة، فطلبت النيابة العامة إحضاره 
واســـتصدرت إذنـــا لذلـــك، ونفـــاذا لذلـــك تم 
ضبطـــه وعثر بحوزته علـــى قطعة من مادة 

الحشيش المخدر.
فأحالتهـــم النيابـــة العامـــة جميعـــا للمحاكمة 
على اعتبار أنهم في غضون شهر أكتوبر من 

العام 2018، ارتكبوا اآلتي:
الرابـــع  إلـــى  األول  مـــن  المتهمـــون  أوال: 
والســـادس: حـــازوا وأحرزوا بقصـــد اإلتجار 
مادة الحشـــيش المخدرة فـــي غير األحوال 

المرخص بها قانونا.
ثانيـــا: المتهمـــون جميعـــا: حـــازوا وأحـــرزوا 
بقصد التعاطي المـــواد المخدرة والمؤثرات 
العقلـــي فـــي غيـــر األحـــوال المرخـــص بهـــا 

قانونا.

كمائن للشرطة 
أوقعته في 

قبضتها

local@albiladpress.com
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إلغــاء عقوبــة إســقاط الجنســية عــن أحدهمــا
تأييد السجن لمدانين بالتدرب على األسلحة والمتفجرات

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مدير عام مديرية شـــرطة المحافظة 
تمكنـــت  المديريـــة  شـــرطة  بـــأن  الشـــمالية 
فـــي أقـــل من 4 ســـاعات من القبـــض على 3 
أشـــخاص بحرينيين، تتـــراوح أعمارهم بين 
20 و21 عامـــا، اثـــر قيامهـــم بســـرقة مبالـــغ 
ماليـــة مـــن محطة وقـــود بمنطقة ســـلماباد، 
بعـــد االعتداء بالضـــرب على أحـــد العاملين 
أنـــه فـــور تلقـــي  فيهـــا وتقييـــده. وأوضـــح 
البالغ، تم مباشـــرة أعمـــال البحث والتحري 
والتي أســـفرت عـــن تحديد هوية المشـــتبه 
بهـــم والقبـــض عليهـــم واســـترجاع المبالـــغ 
المســـروقة وتحريزهـــا. وأشـــار مديـــر عـــام 
مديرية شـــرطة المحافظة الشمالية إلى أنه 
جـــار اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمة، 

تمهيدًا الحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على 3 سرقوا مبالغ مالية 
من محطة وقود

تأييد سجن “الرأس الكبير” ببيع الحشيش 10 سنوات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

عقبت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مقال 
نشــر في صحيفة “البالد” في عدد الجمعة 8 مايو 2020 بعنوان “البلدية 
وما أدراك” وتناول كيفية احتســاب رســوم البلدية، وفيما يلي نص الرد 
كامال: بداية نشكر لكم اهتمامكم بالمواضيع البلدية والخدمية المتعلقة 
باحتياجات المواطنين والمقيمين من قضايا تمس الشــأن العام وتهدف 

إلى رقي الوطن وتقدمه، 

فـــي  عملنـــا  مرتكـــزات  إن  حيـــث 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي تعتمد على 
تقديـــم خدمات متطـــورة وحديثة 
البلديـــة  المجالـــس  مـــع  بالشـــراكة 
اإلنســـان  صحـــة  علـــى  تحافـــظ 

وترتقي ببيئته الحضرية.
وباإلشـــارة إلى مـــا ورد في مقالكم 
البـــالد  صحيفـــة  فـــي  المنشـــور 
احتســـاب  طريقـــة  بخصـــوص 
الرســـوم البلديـــة، فإننـــا نبيـــن لكـــم 

النقاط اآلتية:
يتـــم  التـــي  البلديـــة  الرســـوم  أوال: 
تحصيلها من قبل شـــؤون البلديات 
علـــى جميـــع  تفـــرض  رســـوم  هـــي 
االســـتثمارية  الســـكنية  العقـــارات 
المؤجـــرة ســـواء كان مســـتأجريها 
اســـتناًدا  مقيمـــون،  أو  مواطنـــون 
لقانون البلديات الصادر بالمرســـوم 
 2001 لســـنة   )35( رقـــم  بقانـــون 
باســـتثناء  التنفيذيـــة،  والئحتـــه 
بعض الحـــاالت التـــي تخص بعض 
فئات األســـر البحرينية المستأجرة 
تتقـــدم بطلبـــات تخفيـــض  والتـــي 
باألســـر  أســـوة  البلديـــة  للرســـوم 
بشـــأنها  ويصـــدر  لمنازلهـــا  المالكـــة 
قـــرار مـــن وزير األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
حيـــث بموجب ذلـــك يتمتـــع جميع 
األول  مســـكنهم  فـــي  المواطنيـــن 
ســـواء كان ملكا أو مؤجرا برســـوم 
بلديـــة مخفضـــة فـــي حـــال التقدم 

بطلب التخفيض. 
ثانيا: الرســـوم المقررة والبالغة 10 
% مـــن قيمـــة اإليجـــار ال تؤخذ من 
المســـتأجرين في مقابـــل الحصول 
علـــى أكيـــاس القمامـــة أو خدمـــات 
الصرف الصحي كمـــا أورد الكاتب، 
وإنمـــا هـــي تدخـــل ضمـــن المـــوارد 
المالية للبلديـــة التي حددها قانون 
البلديات الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقـــم ) 35 ( لســـنة 2001 والئحتـــه 
التنفيذيـــة فـــي الفصل الرابـــع منه، 
والمقيـــم  المواطـــن  يتمتـــع  حيـــث 
فـــي المقابل بالعديـــد من الخدمات 
البلديـــة  تقدمهـــا  التـــي  األساســـية 
كتنظيـــف الشـــوارع العامـــة، ونقـــل 

يرتبـــط  ومـــا  المنزليـــة  المخلفـــات 
بها من مشـــاريع تدويـــر المخلفات، 
وتشجير الطرقات وإنشاء الحدائق 
العامة والمماشي والمنتزهات وري 
المزروعـــات وغيرها مـــن الخدمات 

المباشرة وغير المباشرة.
ثالثـــا: أمـــا بشـــأن أكيـــاس القمامة، 
فهـــي خدمـــة مجانيـــة تمنـــح مـــن 
قبـــل البلديـــات ألصحاب المســـاكن 
بعـــض  وتنـــدرج  فقـــط  المملوكـــة 
أبنـــاء  كســـكن  ضمنهـــم  الفئـــات 
وأقربـــاء وموظفي المالـــك، وأيضا 
تســـكن  التـــي  البحرينيـــة  األســـر 
مساكن مؤجرة بشـــرط استفادتهم 
من خدمة تخفيض الرســـوم لبعض 
األســـر البحرينيـــة اســـتناًدا بالقـــرار 
رقم )3( لسنة 1999م، أما العقارات 
االستثمارية والتجارية والصناعية 

فال تشملهم هذه الخدمة.
تطبيـــق  مـــن  الهـــدف  إن  رابعـــا: 
القوانيـــن ليـــس تحصيـــل الرســـوم 
وإنمـــا الحفاظ علـــى الصحة العامة 
وتطويرهـــا  الحضريـــة  والبيئـــة 
بمـــا يتوافـــق مـــع أفضـــل المعاييـــر 
العالمية، حيث تترجم هذه الرسوم 
إلـــى خدمـــات ومرافق تعنـــى ببيئة 

حضرية مستدامة.
خامســـا: إذ نقدر ونشكر اهتمامكم، 
فإننـــا نؤكد لكم أن تطبيق القوانين 
والرســـوم المقـــررة فيها هـــي نابعة 
تـــدرس  وقوانيـــن  تشـــريعات  مـــن 
بيـــن  بالتعـــاون  مســـتمر  بشـــكل 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
لتواكـــب  باســـتمرار  تتطـــور  وهـــي 
أفضل الممارسات العالمية في هذا 

المجال.

المالكون والمؤجرون يتمتعون 
برسوم بلدية مخفضة

إلزام شركة عقارية ومديريها بدفع 800 ألف دينار
ســـبت: موكلتـــي طالبـــت بنصيبهـــا مـــن اإلرث بمبلـــغ 101 ألـــف دينـــار

ذكــرت المحكمــة زينــب ســبت أن المحكمــة الكبــرى المدنيــة قضــت بإلــزام شــركة عقاريــة 
والمديريــن العاميــن فيهــا بأن يدفعــوا، لصالح موكلتها الخليجية، أكثــر من 100 ألف دينار 
نظيــر اســتثمارهم لعــدد 4 بنايــات يملكها والد المدعيــة المتوفى باعتبــاره نصيبا من إرثها 
في ريع تلك العقارات البالغ أكثر من 800 ألف دينار حســبما أثبت تقرير الخبير المحاســبي 
المنتــدب بالقضيــة؛ كــون أنهــم لــم يتســلموا تلك األربــاح منذ 4 ســنوات تقريبــا، كما ألزمت 
المدعــى عليهــم، متضامنيــن، أن يدفعــوا إضافــة لذلــك مصروفات القضيــة ومقابل أتعاب 

المحاماة.

وأشـــارت إلـــى أن وقائع الدعـــوى تتمثل في 
أن مـــورث المدعية كان قد تعاقد مع شـــركة 
عقاريـــة - المدعـــى عليهـــا األولـــى - والتـــي 
يمثلهـــا المديـــر العـــام وهـــو كل مـــن المدعى 
عليهمـــا الثاني والثالـــث، بموجب عقد مؤرخ 
فـــي 1 ســـبتمبر 2010، بـــأن يقومـــوا بـــإدارة 
العقـــارات المملوكـــة - أربعـــة بنايـــات - لكـــن 
وحـــال حياة مورث المدعيـــة صدر حكم من 
محاكـــم بالدها في دعوى أحوال شـــخصية، 
باعتبـــار مورثهـــا محجورا عليـــه لذاته، للعته 
أبنائـــه إلدارة  الـــذي أصابـــه وبتعييـــن أحـــد 
أموالـــه، وبعدهـــا أقيمت دعـــوى أخرى صدر 
فيهـــا حكم بعزل شـــقيق المدعية القيم على 
أموال مورثه، إال أنه وقبل عزله كان قد رفع 
دعـــوى في مملكة البحريـــن لمطالبة المدعى 
عليهـــم بدفـــع مبلـــغ 545 ألـــف و607 دنانيـــر 
و831 فلســـا كما أثبت الخبيـــر العقاري بذلك 

الوقـــت، كـــون أنم لم يدفعـــوا لمورثهم، الذي 
توفـــي قبـــل ســـنتين، أو لهـــا وباقـــي الورثـــة 
بعـــد وفاته، أية أمـــوال من ريع اســـتثمارهم 
لتلك المباني حتـــى تاريخ رفع الدعوى التي 

استمرت حتى صدور الحكم الماثل.
نـــدب خبيـــر  الدعـــوى  فـــي ختـــام  وطلبـــت 
محاســـبي تكـــون مهمتـــه مراجعـــة كشـــوف 
الحســـابات والتقارير وعقود االيجار الواردة 
علـــى المباني وعمل تقرير محاســـبي بجميع 
المبالـــغ المحصلـــة مـــن قبـــل المدعـــي عليهم 
طـــوال المـــدة مـــن 24 نوفمبـــر 2016 لغايـــة 

ورود التقرير.
ثانيـــا: بعد ورود نتيجة الخبير إلزام المدعي 
عليهم من األول الثالث بالتضامن والتضامم 
بـــأن يـــؤدوا للمدعيـــة نصيبهـــا الشـــرعي من 

المبالغ المحصلة وفق نصيبها الشرعي.
وقالـــت المحكمة في أســـباب الحكـــم إنه لما 

كان المدعـــى عليهم من األول وحتى الثالث 
لم يبادروا بسداد المبالغ المستحقة للمدعية 
بصفتهـــا إحـــدى ورثـــة مالـــك العقـــارات عـــن 
المـــدة مـــن تاريـــخ 24 نوفمبـــر 2016 وحتى 
ورود التقرير، وأن الخبير انتهى بتقريره إلى 
نتيجـــة مؤداهـــا أن المدعى عليهـــم مدينين 
لوالـــد  دينـــار   809087.790 وقـــدرة  بمبلـــغ 
المدعيـــة )مورثهـــا( وأن نصيـــب المدعية هو 

مبلغ وقدرة 101135.973 دينار.
والثالـــث  الثانـــي  المدعـــى عليهمـــا  وحـــاول 
التهـــرب من دفع تلك المبالغ، إذ دفعا بانتفاء 
صفتهما فـــي الدعوى مطالبيـــن بعدم قبولها 
فـــي مواجهتهمـــا لكـــون أن التعاقـــد تـــم مـــع 
الشـــركة التـــي يديرانهـــا، وهـــو مـــا رفضتـــه 
المحكمـــة بنـــاء علـــى ما تنـــص عليـــه المادة 
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السنة 2001 المعدل، والتي أكدت على أنهما 
مســـؤولين فـــي جميع أموالهمـــا الخاصة عن 
أية التزامات يتسببون فيها رغم علمهما بأن 
الشركة غير قادرة على أداء تلك االلتزامات 

وقت استحقاقها.
ولمـــا كان المدعى عليهما الثاني والثالث هما 
مديـــرا الشـــركة التـــي تدير أمـــوال وعقارات 
مـــورث المدعية، وبخطئهم رتبوا االلتزامات 
علـــى الشـــركة المدعـــى عليهـــا األولـــى، ومن 
ثم باتا مســـؤولين مع المدعـــى عليها األولى 
في ذلك ولهم صفة وثابت ذلك من الســـجل 

التجاري المرفق باألوراق.
وأضافت أن العقد المبرم بين مورث المدعية 
والمدعى عليهم الثالثة إلدارة تلك العقارات 
ترصد بســـببه فـــي ذمة المدعـــى عليهم مبلغ 
للمـــورث، وأن  809087.790 دينـــار  وقـــدره 
نصيـــب المدعية مبلغ وقـــدره 101135.973 
دينار، خصوصا أن المدعى عليهم لم يقدموا 
ما يفيد ســـداد هذا المبلـــغ أو ما يثبت براءة 

ذمتهم منه.
بإلـــزام  المحكمـــة  فلهـــذه األســـباب حكمـــت 
المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدي للمدعية 
مبلـــغ وقـــدره 101 ألـــف و135 دينـــار و973 
فلســـا، كمـــا ألزمتهـــم بالمصاريـــف ومبلـــغ 20 

دينارا أتعاب المحاماة.

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

زينب سبت

عباس إبراهيم

“البلديات”: 
أكياس القمامة 

خدمة مجانية 
والرسوم نظير 

خدمات أساسية

قضــت محكمــة التمييــز فــي واقعــة جماعــة إرهابيــة تــدرب أفرادهــا علــى اســتعمال األســلحة 
والمتفجرات في معسكرات إيرانية وعراقية تابعة للحرس الثوري اإليراني وحزب هللا العراقي، 
تضــم 6 متهميــن، طَعــَن اثنيــن منهــم فقــط، أحدهما محكوم بالســجن 15 عاما وإســقاط جنســيته 
البحرينية واآلخر ُمعاقب بالسجن 5 سنين فقط، مع تغريم كل منهما 300 دينار، إذ نقضت الحكم 

نقضا جزئيا وألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن الطاعن األول، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وكانـــت محكمـــة أول درجـــة عاقبـــت فـــي وقت 
ســـابق المدانين الستة بالســـجن المؤبد لـ 3 منهم 
وبتغريـــم كل منهـــم 300 دينـــار، وبســـجن رابـــع 
لمـــدة 7 ســـنوات وآخر لمـــدة 5 ســـنوات، وأمرت 
بإســـقاط جنسية المحكومين الخمسة، كما دانت 
الســـادس )الطاعـــن الثانـــي( بالســـجن 5 ســـنوات 
وبتغريمـــه 300 دينـــار، فلـــم يقبـــل الطاعن األول 
بهـــذا الحكـــم واســـتأنف، حيث قضـــت المحكمة 
بتخفيـــف عقوبته للســـجن 15 عاما فقط وأيدت 
مصادرة المضبوطات. وتشـــير التفاصيل حسبما 
اعترافـــات  فـــي  وجـــاءت  األوراق،  فـــي  وردت 
المتهـــم األول )ألطاعـــن األول(، أنـــه علـــى اتصال 
بجماعـــات إرهابيـــة، ولهذا فقد توجـــه إلى إيران 
للدراســـة فـــي الحـــوزة العلميـــة بمدينـــة قـــم في 
العام 2016. وأضاف أنه في شـــهر مارس 2017، 
التقـــى بالمتهـــم الثالـــث الـــذي عرض عليـــه فكرة 
تلقي تدريبات عســـكرية على صناعة واستعمال 
المتفجرات واألســـلحة في معسكرات حزب هللا 
العراقـــي، بترتيب من قبـــل المتهم الثاني فوافق 
على ذلك، وأوصله الثالث إلى المطار في طهران 
وســـلمه هاتـــف نقـــال مخـــزن فيـــه رقم شـــخص 
عراقـــي تابـــع لحـــزب هللا العراقـــي، إضافـــة إلـــى 
تذكـــرة الســـفر ومبلـــغ 500 دوالر. وبين األول أن 

المتهم الثالث طلب منه التوجه إلى أحد الفنادق 
بمنطقـــة كربـــالء، ومنـــه أخـــذه ذلـــك الشـــخص 
العراقـــي إلى بغـــداد، التي تلقى فيهـــا التدريبات 
النظريـــة علـــى اســـتعمال وصناعـــة المتفجـــرات 
وأجهزة الســـتاليت وكيفية اســـتهداف المركبات 
األمنيـــة. وأوضـــح أنـــه عقـــب ذلـــك توجـــه إلـــى 
معســـكر في منطقة تابعة للحشد الشعبي، وفيه 
شـــاهد على بوابته شـــعارات حزب هللا العراقي، 
وهنـــاك أيضـــا تلقى تدريبـــات عســـكرية وعملية 
علـــى صناعـــة المتفجرات واســـتخدام ســـالح الـ 
“RBJ” و”الكالشـــنكوف” والمسدســـات بأنواعهـــا 
المختلفـــة، وســـالح “BKC” وقـــام بالرمايـــة فـــي 
ميـــدان داخـــل المعســـكر، وفي ختـــام التدريبات 
أعطـــوه مبلـــغ 100 دوالر كمكافـــأة، وبعـــد ذلـــك 
رجـــع إلى إيران. ولفت إلـــى أنه طلب من المتهم 
الثالـــث ترتيب إعادة للـــدورات التي تلقاها حتى 
يتذكـــر المعلومـــات، وهو ما حصـــل فعال إذ رتب 
لـــه بالتعاون مع المتهم الثاني دورة في معســـكر 
تابع للحـــرس الثوري اإليراني، مبينـــا أنه إضافة 
للمتهميـــن الثاني والثالـــث فإن 3 متهمين آخرين 
شـــاركوا معه فـــي الوقائع المســـندة إليـــه، الذين 
عملوا على نقـــل العبوات المتفجرة داخل مملكة 

البحرين، اثنين منهم أشقاء.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن حملة “فينا خير” التي أطلقها ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، قامت محافظة المحرق بالتعاون 
مع مديرية الشـــرطة بتوزيع 3 آالف ســـلة 
غذائية ضمن مشـــروع “غذاؤك في بيتك” 

الـــذي أطلقته المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنسانية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقامـــت شـــعبة شـــرطة خدمـــة المجتمـــع 
المحـــرق  محافظـــة  شـــرطة  بمديريـــة 
بالتوزيع المباشـــر على منـــازل المواطنين 
والمقيميـــن، فـــي اطار العمـــل على تجنب 
التجمعات بما يسهم في تعزيز االجراءات 
االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 

كورونا.

صـــرح مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة، بـــأن شـــرطة مكافحـــة 
خفـــر  قيـــادة  مـــع  وبالتعـــاون  المخـــدرات 
الســـواحل، تمكنـــت مـــن احبـــاط تهريـــب 
مـــا يزيـــد عن 56 كيلـــوا جراما مـــن مادتي 
الحشيش والترياك المخدرتين، إلى داخل 
البـــالد، عبـــر البحر، تقدر قيمتهـــا بأكثر من 
300 ألف دينـــار، فيما تم القبض على أحٍد 
المتورطيـــن فـــي العملية )بحرينـــي( وجار 

البحث عن آخر.
وأكـــد مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
تحريـــز  تـــم  أنـــه  الجنائيـــة  واألدلـــة 

المضبوطات واتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

محافظة المحرق ومديرية الشرطة توزعان 3 آالف سلة غذائية

إحباط تهريب مخدرات بالبحر بـ 300 ألف دينار
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المنامة - بورصة البحرين

البحريـــن  مؤشـــر  أقفـــل 
العـــام أمـــس عند مســـتوى 
بانخفـــاض   1,273.34
وقدره 2.05 نقطة مقارنة 
األربعـــاء،  يـــوم  بإقفالـــه 
مؤشـــر  أقفـــل  حيـــن  فـــي 
اإلســـامي  البحريـــن 
 579.88 مســـتوى  عنـــد 
نقطـــة.   0.24 بارتفـــاع 
المســـتثمرون  وتـــداول 
2.32 مليون ســـهم، بقيمة 

إجماليـــة قدرهـــا 585.78 ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 85 صفقة، إذ 
ركـــز المســـتثمرون تعاماتهم على أســـهم قطـــاع الخدمات، التـــي بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 257.73 ألف دينار، أي ما نسبته 44 % من القيمة اإلجمالية 

للتداول وبكمية قدرها 421.39 ألف سهم.
وجاء البنك األهلي المتحد في المركز األول إذ بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
186.37 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 31.82 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكمية قدرها 829.71 ألف ســـهم. أما المركز الثاني فكان لشـــركة 
مجمع البحرين لألسواق الحرة بقيمة قدرها 138.11 ألف دينار، أي ما نسبته 
23.58 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرهـــا 255.77 ألف 
ســـهم. وجـــاءت المنيوم البحريـــن )ألبا( بقيمة قدرهـــا 90.72 ألف دينار، أي ما 
نســـبته 15.49 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 276.50 

ألف سهم.

تداول 2.3 مليون سهم بـ 585.8 ألف دينار

أمل الحامد

استشارات للتدقيق على جودة االتصاالت بجميع شبكات النقال

للطرد المركزي والتبريد بـ “تطوير”

للبتـــرول  طرحـــت شـــركة تطويـــر 
المناقصـــات  فـــي جلســـة مجلـــس 
والمزايدات أمس مناقصة لتقديم 
خدمـــات الطـــرد المركـــزي وأجهزة 
أجـــل تطويـــر  مـــن  الطيـــن  تبريـــد 
حقـــل البحريـــن، تنافســـت عليها 5 
شـــركات، علـــق اثنـــان منهـــا، وأقل 
عطـــاء لشـــركة الجزيـــرة للماحـــة 
بنحـــو مليونـــي دوالر )مـــا يعـــادل 
757.1 ألـــف دينار(، وأكبرها بقرابة 
22.7 مليـــون دوالر )مـــا يعادل 8.5 

مليون دينار(.
جدولـــة  العمـــل  نطـــاق  ويشـــمل 
زيـــارات الخدمـــة المنتظمـــة ألداء 
الصيانـــة الوقائيـــة ألجهـــزة الطـــرد 
توفيـــر  إلـــى  إضافـــة  المركـــزي، 
مبـــردات الحفـــر الطينيـــة مع قدرة 
عاليـــة  الفواصـــل  لتبريـــد  كافيـــة 

درجة الحرارة.
البحريـــن  نفـــط  شـــركة  وطرحـــت 
“بابكـــو” مناقصـــة لتنفيـــذ التحكـــم 
المتقدم في العمليات )أي بي سي( 
على وحدة التقطير )4 أي سي دي 
يـــو( حســـب مواصفـــات التصميـــم 
الوظيفـــي كفرصة مهمة لتحســـين 
عمليات “بابكو” من خال تحسين 
اإلنتـــاج والكفاءة، تنافســـت عليها 
4 شـــركات، أقلهـــا بنحـــو 29.9 ألف 
دوالر )مـــا يعـــادل 11.2 ألف دينار( 
وأكبرها بقيمـــة 956 ألف دوالر )ما 

يعادل 359.5 ألف دينار(.
وأظهـــرت أحـــدث البيانـــات أمـــس 
فتـــح المجلس 7 مناقصـــات تابعة 
بإجمالـــي  حكوميـــة  جهـــات   6 لــــ 
26 عطـــاء، فـــي حين تـــم تعليق 7 

عطاءات تابعة لـ 3 مناقصات.
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 

المقدمة نحو 1.1 مليون دينار.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
أجـــل  مـــن  االتصـــاالت  تنظيـــم 

الحصول على خدمات استشـــارية 
خدمـــات  جـــودة  علـــى  للتدقيـــق 
االتصاالت المتنقلة تنافست عليها 
7 شـــركات، تقدمت إليها عطاءات 

فنية علق 3 منها.
والغرض من طلب تقديم العروض؛ 
لتعييـــن مزود خدمـــة يمتلك خبرة 
ومؤهـــا بشـــكل مناســـب إلجـــراء 
الخدمـــة،  جـــودة  تدقيـــق  حملـــة 
مســـتوى  علـــى  القيـــادة  الختبـــار 

الدولة لجميع المرخص لهم.
ويجـــب أن تغطـــي حملـــة تدقيـــق 
جـــودة الخدمـــة المطلوبـــة جميـــع 
شبكات الهاتف المحمول )2 جرام، 
3 جـــرام، 4 جـــرام و5 جـــرام( التي 
يمتلكهـــا هؤالء المرخـــص لهم في 
البحريـــن )تدقيـــق اختبـــار اختبـــار 

جودة الخدمة(.
وفتـــح المجلـــس مناقصة لشـــركة 
طيـــران الخليـــج لتقديـــم خدمـــات 
المناولـــة األرضية في مطار ميان 
إيطاليـــا،  فـــي  الدولـــي  مالبينســـا 
تنافست عليها شركتان أقل عطاء 
تعليـــق  وتـــم  دينـــار،   100 بقيمـــة 

العطاءين.

أول مناقصة الكترونية بالكامل

وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة 
إلدارة التخطيط والدراسات بهيئة 
الكهرباء والمـــاء لتقديم الخدمات 
 10 الســـتبدال  االستشـــارية 
محوالت كهربائية، تنافست عليها 
شـــركتان بعطاءين فنيين. وسيتم 

تنفيذ الخدمات االستشـــارية التي 
سيقدمها االستشاري بموجب هذا 
العقد على مرحلتين، وهي مرحلة 
التصميـــم  ومراجعـــة  التحقيـــق 
أعمـــال  علـــى  اإلشـــراف  ومرحلـــة 

البناء وإدارة العقود.
إلى ذلك، أعلن مجلس المناقصات 
المناقصـــة  هـــذه  أن  والمزايـــدات 
إلكترونيـــة  مناقصـــة  أول  تعتبـــر 
تدشـــين  بعـــد  وذلـــك  بالكامـــل، 
مـــن  الثانيـــة  للمرحلـــة  المجلـــس 
االلكترونـــي  المناقصـــات  نظـــام 
وأتمتة كافة إجراءات المناقصات 

والمزايدات في ابريل الماضي. 
وبيـــن المجلس أن جميع إجراءات 
مناقصـــة “ الكهربـــاء” تـــم تنفيذها 
إلكترونيـــا بـــدءًا من تقديـــم طلب 
الجهة المتصّرفة وطرح المناقصة 
لإلعـــان  موحـــدة  منصـــة  عبـــر 
المركـــزي، مـــرورًا بإيـــداع العطـــاء 
الموّرديـــن  قبـــل  مـــن  إلكترونيـــًا 
والمقاولين، وفتحها بشفافية تامة 
مـــن قبل لجنة الفتـــح، على أن يتم 
إعان نتائج الترســـية مباشرًة بعد 
انتهـــاء عملية التقييـــم على موقع 

المجلس.
وصـــّرح رئيـــس المجلـــس الشـــيخ 
نايف بن خالد آل خليفة بأننا نشهد 
نقطـــة تحول بإنجـــاز كافة مراحل 
المناقصة إلكترونيا، والتي ستكون 
باكـــورة التحـــول الرقمـــي وتطبيق 
األنظمـــة االلكترونيـــة، والـــذي من 
إنجـــاز  وتيســـير  تحســـين  شـــأنه 

األعمـــال بين الموردين والمقاولين 
وبين الجهات الحكومية.

وأوضـــح الشـــيخ نايـــف أن أتمتـــة 
الـــى تطبيـــق  اإلجـــراءات وصـــوالً 
الجيـــل الرابع ألنظمة المشـــتريات، 
جـــاء فـــي توقيـــت مناســـب للغاية 
فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة التـــي 
تمّر بها المملكة والعالم مع انتشـــار 
جائحـــة كورونا، مما سيســـاهم في 
تحفيز المورديـــن والمقاولين على 
المشـــاركة إلكترونيـــًا واالســـتغناء 
عن اســـتخدام المستندات الورقية 
واإلجـــراءات التقليدية في شـــراء 
العطـــاءات  وتقديـــم  الوثائـــق 

وغيرها. 
كمـــا فتح المجلـــس مناقصة أخرى 
والدراســـات  التخطيـــط  إلدارة 
الخدمـــات  لتقديـــم  بالهيئـــة 
نظـــام  الســـتبدال  االستشـــارية 
التحكـــم المتكامل فـــي 15 محطة 
نقل كهرباء تقدم إليها عطاء فني.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلس 
للتأميـــن  العامـــة  للهيئـــة  مناقصـــة 
التأميـــن  لتوفيـــر  االجتماعـــي 
الصحـــي لجميع الموظفيـــن للفترة 
مـــن 15 ســـبتمبر المقبـــل إلـــى 14 
ســـبتمبر 2021، تنافســـت عليهـــا 5 
شـــركات، أقل عطاء بنحـــو 380.6 

ألف دينار.

روما - رويترز

“فاو”: أسعار الغذاء 
تصل ألدنى مستوى

التابعة  والــزراعــة  األغــذيــة  منظمة  قــالــت 
ــاو( أمـــس إن أســعــار  ــ ــأمــم الــمــتــحــدة )فـ ل
ــذاء الــعــالــمــيــة انــخــفــضــت لـــرابـــع شهر  ــغـ الـ
على الــتــوالــي فــي مــايــو إذ تــضــررت بفعل 
كــورونــا  لجائحة  االقــتــصــاديــة  الــتــداعــيــات 
التي حدت من الطلب. وبلغ متوسط مؤشر 
التغيرات  الذي يقيس  الغذاء،  فاو ألسعار 
ــزيـــوت  الــشــهــريــة لــســلــة مـــن الــحــبــوب والـ
النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر، 

162.5 نقطة بانخفاض 1.9 % عن أبريل.

757.1
ديـــنـــــار ألـــــف 

 الشيخ نايف بن خالد آل خليفة

“طيران الخليج”: 
خدمات المناولة 
في مطار ميالن 

مالبينسا

أمل الحامد

“البحرين والشرق األوسط” يعتزم استرداد ديونه المستحقة
يركز بنك البحرين والشــرق األوســط، جهوده السترداد الديون المستحقة، 
فــي وقــت ســجل فيــه البنك خســائر متراكمــة بلغــت 216 %. ويــرزح البنك 
تحــت ضغــوط مالية قوية، إذ فشــل في الحصــول على النصاب الكافي من 
أجــل جمعيــة عموميــة كان يطمــح عبرهــا مناقشــة خياراته المســتقبلية أو 

التصفية في ظل شكوك بشأن مدى استمراريته. 

وذكر بنك البحرين والشرق األوسط 
وتقريـــر  للمســـاهمين  إفصـــاح  فـــي 
لمجلـــس اإلدارة، بعـــد أن تأخـــر فـــي 
نشـــر بياناته المالية، أن اإلدارة تعمل 
على خيـــارات مختلفة إلعادة هيكلة 
تشـــغيله،  تكاليـــف  وخفـــض  البنـــك 
عبـــر تقليص حجمه واالســـتمرار في 
العمليات؛ بهدف اســـتخدام السيولة 
المتاحـــة وغيرهـــا بحكمـــة، وتحديد 
الوســـائل لتوليـــد الســـيولة اإلضافية 

المطلوبة لمواصلة العمليات.

االســـتراتيجي  الهـــدف  أن  وأكـــد 
األســـاس للبنك هو تحقيق اســـترداد 
المـــوارد  جميـــع  وتوجيـــه  الديـــون، 
والجهـــود نحـــو تحقيـــق هـــذا الهدف 
اعترافا أنه مفتاح الستمرارية البنك 

وحماية مصالح أصحاب المصلحة.
وأشـــار البنـــك إلـــى أنـــه اتخـــذ عـــدًدا 
مـــن الخطوات الســـتخدام الســـيولة 
المتاحـــة والمـــوارد األخـــرى بكفـــاءة 
فـــي  هدفـــه  لتحقيـــق  وفاعليـــة؛ 
اســـتعادة المركز المالي له واسترداد 

بينهـــا  مـــن  المتعثـــرة،  الموجـــودات 
التجاريـــة  أنشـــطته  البنـــك  اقتصـــار 
على إدارة الســـيولة المتبقية وتركيز 
الموارد والجهود المبذولة الســـترداد 
الديـــون المســـتحقة، إذ شـــرع البنـــك 
فـــي عـــدد مـــن اإلجـــراءات القانونية 
الســـترداد المبالـــغ المســـتحقة له في 
البحرين والواليـــات القضائية خارج 

المملكة.
 38 بنســـبة  زيـــادة  البنـــك  وســـجل 

% علـــى اإلنفـــاق المتعلـــق بالنفقـــات 
القانونية والمهنية في العام الماضي، 
إذ اتخـــذ اإلجـــراءات القانونيـــة فـــي 
مرحلـــة مبكـــرة وســـتصدر إعانـــات 

أخرى في الوقت المناسب.
تكاليـــف  بتخفيـــض  البنـــك  وقـــام 
التشـــغيل والمصاريف التشغيلية، إذ 
انخفضت إجمالي تكاليف التشـــغيل 
قبل المخصصات لمرة واحدة بنسبة 
14 % كمـــا هـــو مذكور فـــي البيانات 

الماليـــة، وعـــزا ذلـــك إلـــى انخفـــاض 
بنسبة 11 % في تكاليف الموظفين، 
و98 % االنخفاض في نفقات السفر 

وتطوير األعمال.
وأشـــار البنك إلـــى أن مجلس اإلدارة 
دعـــا إلـــى اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة 
غيـــر العادية؛ التخـــاذ قرار ما إذا كان 

ينبغـــي للبنـــك االســـتمرار أو وضعـــه 
لكـــن  الطوعيـــة،  التصفيـــة  تحـــت 
النصـــاب لم يكتمل فـــي االجتماعات 
التـــي عقدت في 23 ديســـمبر 2019، 
30 ديســـمبر 2019 و6 ينايـــر 2020، 
وعلى هـــذا النحـــو ال يمكن مناقشـــة 

ذلك.

216 % خسائر 
وعدم اكتمال 

النصاب حال دون 
قرارات مصيرية

خفض تكاليف 
التشغيل قبل 

المخصصات لمرة 
واحدة بـ 14 %

علي الفردان

كشــف مديــر مجموعــة اللولو فــي البحرين ومصر، جزير ربــواال، أن إجمالي واردات 
المنتجــات الغذائيــة المعبأة بالتجزئة مــن الواليات المتحدة األميركية إلى البحرين 
بلغــت 55.2 مليــون دوالر فــي العام الماضي 2019، مشــيًرا إلــى أن القيمة اإلجمالية 
لمنتجات السلع االستهالكية التي استوردتها مجموعة اللولو البحرين من الواليات 

المتحدة بلغت 10 ماليين دوالر.

وأشـــار إلـــى أن االســـتفادة مـــن اتفاقيـــة 
التجـــارة الحـــرة بين البحريـــن والواليات 
المتحدة األميركية من بينها التســـهيات 
يتـــم  إذ  االتفاقيـــة،  بموجـــب  الجمركيـــة 
إعفاء الســـلع المســـتوردة مـــن أميركا من 
الجمـــارك بنســـبة 5 %، ممـــا يـــؤدي إلـــى 

انخفاض قيمتها.
وأكـــد ربواال خال ندوة أمس أن الجهود 
الحكوميـــة المبذولة فـــي البحرين خال 

فتـــرة جائحة فيـــروس كورونا ســـاهمت 
في دعم مواجهة أي تحديات خال هذه 
الفتـــرة خصوًصـــا فـــي ظل وجـــود جميع 

الوثائق والمستندات المطلوبة.
وأشـــار إلـــى أن افتتاح مكتـــب مجموعة 
اللولـــو فـــي نيويورك ســـاهم فـــي التأكيد 
مـــن اختيـــار الســـلع التي يتم اســـتيرادها 
وجودتها ووصولها في الوقت المناسب، 
إضافة إلى االســـتفادة مـــن االتفاقية بين 

البلديـــن، والتـــي تســـاهم فـــي تخفيـــض 
ســـعر الســـلع مـــا بيـــن 10 و15 %، مضيًفا 
أن المكتـــب افتتح في 2016، وقد شـــهد 
نســـبة نمـــو 120 % فـــي العـــام الجـــاري 

لوحده مما يؤكد وجود طلب على السلع.
 6500 تســـتورد  المجموعـــة  أن  وذكـــر 
ســـلعة من أميـــركا إلى البحريـــن ومنطقة 
الشرق األوســـط ومن هذه السلع كرافت، 

مـــن  وغيرهـــا  كيلوغـــز  هاينـــز،  كويكـــر، 
الســـلع، مشـــيًرا إلـــى أن المجموعـــة بدأت 
عملياتهـــا بالبحريـــن العـــام 2007 حيـــث 
كانت تســـتورد ســـلعا من أميـــركا وصلت 
إلى 6500 ســـلعة في 2020، مما أدى إلى 
نمـــو واردات الســـلع 32.5 مرة خال هذه 

الفترة من 2007 إلى 2020.
مـــع وزارة  االتفـــاق  تـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصناعة والتجارة والســـياحة؛ للمساهمة 
الصغيـــرة  المؤسســـات  دعـــم  فـــي 

والمتوسطة.
نـــدوة أمـــس بعنـــوان “يمكننـــا  وشـــهدت 
للمنتجـــات  )الترويـــج  بذلـــك!  القيـــام 
األميركية بالخارج(، ضمن سلسلة ندوات 
عبـــر اإلنترنـــت بعنـــوان “توفيـــر الفـــرص 
لارتقـــاء االقتصادي للمـــرأة” بتنظيم من 

السفارة األميركية في البحرين بالشراكة 
مـــع غرفـــة التجـــارة األميركيـــة وجمعية 
ســـيدات األعمـــال البحرينيـــات وبرنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي، الحديـــث عن 
اتفاقية التجارة الحرة وتجربة الشركات 
في االستفادة من االتفاقية بين البلدين.

بدورهـــا، تحدثـــت مؤسســـة صالـــون يارا 
للتجميـــل، يارا ســـلمان، عـــن تجربتها في 
الحصـــول علـــى مورديـــن ألجهزة وســـلع 
ومنتجـــات أميركية، قائلـــة إن 90 % من 
األجهزة والســـلع والمنتجات المستخدمة 
فـــي المركـــز الطبـــي يتـــم اســـتيرادها من 
أميـــركا، كما أنها تـــزور الواليات المتحدة 
باســـتمرار، وتشـــارك فـــي المعـــارض؛ من 
أجـــل لقـــاء المورديـــن وتعزيـــز العاقات 

االقتصادية مع هؤالء الموردين.

2020  -  2007 ــن  ــي ب ــا  مـ ــرة  ــت ــف ــال ب ــرة  ــ م  32.5 ــت  ــم ن الــمــســتــوردة  ــع  ــل ــس ال

إجمالي واردات المنتجات الغذائية من أميركا

يارا سلمانجزير ربواال
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مع انتشار فيروس كورونا تغير شكل الحياة التي عرفتها البشرية قبالً، 
لم تعد األشـــياء تمشـــي بذات الســـرعة التي كانت عليهـــا، توقف العالم 
لبرهة عن الدوران محاوالً اســـتيعاب الحدث، نحن أيضًا تغيرت نظرتنا 
لألشـــياء واألحداث حولنا، في حين كنا نعتقد أننا لســـنا على اســـتعداد 
للتنـــازل عن شـــيء، قمنا مضطرين تحـــت وطأة الظـــرف القاهر بتغيير 

خططنا كلها وتأقلمنا.
العمـــل مـــن المنـــزل خطوة بـــدأ تنفيذهـــا ديـــوان الخدمـــة المدنية على 
نطـــاق ضيق بتشـــجيع من المجلـــس األعلى للمرأة قبيل بـــدء الجائحة، 
ومع اشـــتداد وطـــأة الجائحة عمـــل معظم الموظفين مـــن منازلهم دون 
أن يؤثـــر ذلك على ســـير العمـــل أو جودته، وجدنـــا أن معظم المعامالت 
يمكـــن إنجازهـــا دون الحاجة للقيام بمشـــوار قد يســـتغرق ســـاعات من 
االزدحام واالنتظار، اكتشـــفنا أن أحد أهم أســـباب تفشـــي الفيروس هو 
ســـكن العمال المشترك وغير الالئق، معضلة أخالقية كانت تحدث على 
مرأى ومسمع الجميع دون التفات إلى حق هؤالء العمال في سكن الئق 
يحفـــظ كرامتهم اإلنســـانية وهذه مســـؤولية أصحاب األعمال وليســـت 

مســـؤولية الدولة التي تكفلت مشـــكورة بتوفير الســـكن المؤقت للعمال 
الحتواء المرض. 

الســـؤال الذي نطرحه.. هل ســـنعود كما كنا قبل كورونا أم سنتغير وفقًا 
للتجارب التي عبرناها، هل ســـنجد قرارات تنظم ســـكن العمال وتشرف 
على تنفيذ القرارات وضمان التزام أصحاب األعمال بها أم ســـنعود كما 

كنا نفسح المجال للجشع أن يضعنا في هذا المأزق مجددًا. 
هـــل ســـنبني علـــى اإلنجـــاز الـــذي تحقـــق بالتحـــول اإللكترونـــي لجميع 
المعامـــالت، وهـــل ســـنبقي بعـــض الموظفيـــن ألداء مهامهم مـــن المنزل 
بعدمـــا تحقق مـــن معرفة وتجربة حيـــة أن العمل مـــن المنزل ال يحدث 

فرقًا بوجود التقدم التكنولوجي واإلمكانيات الالمحدودة.

تخيلوا شوارعنا بال ازدحام بسبب اكتظاظ آالف الموظفين في وقٍت واحد،  «
وتخيلوا سكن عمال منظما بطريقة النزل أو بيوت الشباب المجهزة بعيداً 

عن األحياء السكنية للعائالت، وتخيلوا األداء الوظيفي في بيئة صديقة ال 
يضطر فيها الموظف للتعرض لكل أسباب القلق والتوتر، وتخيلوا هواءنا 

أقل تلوثًا، ما بعد كورونا ال يجب أن يكون كما قبله.

مريم أبودريس

عن األشياء التي تغيرت

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

للتواصل: 17111483

جائزة كورونا
يبـــدو أنـــه كتـــب علينـــا كبشـــر أن نعيـــش تجربـــة حـــب قائمـــة مع 
“كورونا” ولن تختفي من حياتنا بســـهولة أو كما نريد، فقد أصبح 
هـــذا الفيـــروس في أيـــة وجهة من وجهـــات حياة اإلنســـان، وبات 
يســـكن دائرة لغات العالم ويرسم معالم طريق المجتمع، وكل يوم 
تـــزداد كميـــة الفكر وملحمـــة الحياة والموت مـــع كورونا، حتى أن 
الكثير منا عندما يصاب بأعراض برد وأنفلونزا عادية، سيقفز إلى 
ذهنه بشكل مباشر فيروس كورونا وطقوس الحجر، وهذه عملية 
متطورة في اإلحساس لم تكن موجودة عندنا كبشر قبل فيضان 

كورونا.
تســـتحضرني هنـــا قصـــة الكاتـــب المصـــري الكبير أنيـــس منصور 
رحمه هللا مع “األنفلونزا” فيقول.. قال لي أحد العلماء إن أحســـن 
شيء للوقاية من هذا الوباء أال يتعرض اإلنسان لدرجات الحرارة 
المتفاوتـــة، ال ينتقـــل من الحر إلى البـــرد، وال العكس، ومعنى ذلك 
أال يدخـــل اإلنســـان مكتبـــه، وإذا دخلـــه ال يخـــرج منـــه، واألفضـــل 
أال يخـــرج مـــن بيتـــه، لكن كيف؟ وقـــال لي عالم آخـــر... إن عصير 

الليمـــون أحســـن مـــن فيتاميـــن “ج” وأضمـــن، واألفضـــل أن يضـــع 
اإلنســـان الليمون على الشـــاي وعلـــى الطعام وأن يشـــرب العصير 
بـــاردا، وســـاخنا أيضـــا، وكل األدويـــة التي تقـــي مـــن األنفلونزا أو 
تعالجها مشتقة من الليمون، والذين يتناولون الفيتامينات ليست 

لديهم هذه الكميات الرخيصة من الليمون البلدي.
ويضيـــف أنيـــس.. لكن مـــا رأي العلماء في أنني منـــذ أن قرأت عن 
األنفلونزا وأنا أشعر بأعراضها يوميا، وآخذ الحقن يوميا، وأتوجع 
مـــن وخـــز الحقن في ذراعـــي، والبد أن مثلي كثيريـــن، لقد حملت 
نصـــف مالبســـي وكل أنـــواع الفيتامينـــات والحقـــن ونقـــط األنف 
والحلق، وأخرج من البيت ومن المكتب على مراحل، وفي انتظار 

قرار رفع الحصار الذي تصدره السيدة “األنفلونزا”.
ليتك يا أنيس كنت معنا هذه األيام، فبدل حمل الفيتامينات  «

والحقن، أصبحنا نحمل “الكمامات والمعقمات” في كل مكان 
يخطر على البال، وزادت أرباح الشركات المصنعة لهاتين السلعتين 

بطريقة مدهشة كجائزة من كورونا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ردعهم أصبح مطلبا وطنيا
دائمـــًا مـــا أدعو لعـــدم الدخول فـــي مهاترات وســـجاالت والترفع عن 
إســـاءات البعـــض علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي، ففـــي اعتقادي 
الشـــخصي الـــرد علـــى تلـــك الفئة يعـــد انتقاصـــًا من مكانة الشـــخص 
المحتـــرم والراقي الذي ال تعنيـــه تلك الترهات بل هو أبعد وأكبر من 
الـــرد عليها. لكننـــي اليوم أعتقد أن األمر مختلف كثيرًا خصوصًا بعد 
أن تكرر وأصبح أمرًا مســـتباحًا حتـــى أصبح الحلم والترفع عن تلك 
الفئـــة بمثابـــة البـــاب المفتـــوح والتصريح الذي يســـمح لهـــم بالولوج 
واالعتـــداء باإلســـاءات والمغالطـــات مـــع ضمـــان عدم المحاســـبة أو 

اتخاذ أي إجراء ضدهم. 
مناســـبة حديثـــي هـــذا مقطـــع فيديو انتشـــر علـــى برامـــج التواصل 
االجتماعي خالل اليومين الماضيين لفتاة من دولة شقيقة تحدثت 
فيه حول البحرين وشعب البحرين وسياسات مملكة البحرين بكثير 
من اإلســـاءة التي ال يمكن التجاوز والســـكوت عنها. حادثة اإلساءة 
للبحريـــن وشـــعب البحرين ومن يمثـــل البحرين لم تكـــن األولى في 
الفتـــرة الماضيـــة، بل ســـبقتها حوادث في األشـــهر القليلـــة الماضية، 
والتـــي تعرض خاللها البعض للمملكة باإلســـاءة غيـــر المقبولة حيث 
جـــاء رد الفعل حينها من خالل نشـــطاء برامج التواصل االجتماعي 

الذين لم يستطيعوا ردع أنفسهم عن الرد على تلك اإلساءات.
أعتقد أن الوقت حان التخاذ اإلجراءات القانونية من خالل الجهات 
الرسمية في المملكة تجاه تلك الفئة وتلك الفتاة بالتحديد كي تكون 
عبرة لمن تســـول لهم أنفســـهم اإلســـاءة للبحرين وشـــعبها، نعم نحن 
شـــعب حليـــم ومثقف لكن ذلـــك ال يعني أننا “الطوفـــة الهبيطة” لتلك 

الفئة التي استحلت وألفت تجاهلنا وترفعنا، فتمادت فيما تفعله. 

شعب البحرين شعب غني بعزة نفسه كبير بكرامته سخي بطيبته،  «
وبه من التسامح ما بلغ منتهاه اليوم، وأطالب من هذا المنبر الجهات 

المختصة بالتكرم بأخذ الالزم تجاه من أساء لوطني وشعبي وتاريخي 
العتيد، فما سمعته وسمعه كل الشعب البحريني ال يمكن القبول 
به وتجاهله، واالقتصاص من تلك الفئة أصبح اليوم مطلبا شعبيا 

ووطنيا يطالب به كل من على هذه األرض الكريمة .

بدور عدنان

التقاعد... مرة أخرى )1(
صـــادف تاريـــخ ١ يونيو الجاري مـــرور عام بالتمـــام والكمال على 
تقاعدي من عملي المتواصل الذي استمر 37 عاما، وإذا رجعنا إلى 
الـــوراء قليال فأذكـــر أنني كتبت مقاال بعد شـــهر واحد من التقاعد 
وتجربتـــي الجميلة وإيجابياتـــه الجمة، وقد اختلف معي عدد من 
القـــراء واألصدقـــاء فيما ذكرته في المقال لســـبب واحد فقط هو 
أن الفتـــرة  - شـــهر واحـــد - تعتبـــر قصيرة جـــًدا للحكـــم على هذه 
التجربة الحديثة، إذ علق أحدهم بقوله )اعتبره شـــهر عســـل(! وأنا 
فـــي الواقع احترمت وجهة نظرهم وفـــي نفس الوقت كنت واثًقا 
بأن الكالم سيكون ذاته حتى لو بعد عام. وها أنا اليوم أكتب لكم 
للتأكيـــد على أن الحيـــاة التقاعدية رائعة، بل رائعة جًدا وفيها من 

اإليجابيات الكثير.
أذكـــر أنني التقيـــت األخ الدكتور مصطفى الســـيد - ومن ال يعرف 
هـــذه الشـــخصية الرائعـــة - في أحـــد مجالس العزاء بعـــد تقاعدي 
مباشـــرة، وطلـــب منـــي أن أكتـــب مقاال عـــن تجربتي مـــع التقاعد، 
وكنت قد تشـــرفت بالعمل تحت قيادته لمدة ١٦ عاما في شـــركة 
جيبك حيث كان حينها مديرا عاما للشـــركة، وال أريد هنا أن أذكر 
محاســـن ومناقـــب هـــذا الرجـــل الـــذي يعرفـــه الصغير قبـــل الكبير 
وشـــهادتي فيـــه مجروحـــة، ولـــو أردت أن أذكرهـــا هنـــا وفي هذه 
المســـاحة المحدودة جًدا أكون قد ظلمته وأبخســـت حقه في كل 
اإلنجـــازات التـــي حققهـــا ليس في جيبك فحســـب، بـــل في جميع 

مواقع عمله وبشهادة الجميع.
وعودة إلى موضوع المقال، أدركت جيًدا أن حياة التقاعد جميلة  «

وممتعة شريطة استغاللها بالطرق المثلى، هناك الكثير من األمور 
التي فاتتنا ونحن منهمكون في عجلة ودوامة العمل الروتيني 

والغرق في المسؤوليات والضغوطات التي كانت أحياًنا مبالغة 
وتسببت في الكثير من األمراض المزمنة مع األسف الشديد. رتم 
الحياة أصبح سريًعا وهناك الكثير من األمور التي تود أن تنجزها، 

كنا في السابق ال نستمتع بإنجاز أعمالنا بأنفسنا بسبب انشغالنا 
في العمل، لكن اآلن نقوم بها بأنفسنا وبمتعة وكذلك لكسب خبرة 

إضافية.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

الشـــبكة الكهربائيـــة واحـــدة مـــن اآلالت المعقدة علـــى األرض، لكنها تتطور بســـرعة 
مـــع إضافة مصـــادر الطاقة المتجـــددة المتغيرة، ويمكن أن تقـــوم تكنولوجيا الذكاء 

االصطناعي بتحسين موثوقية الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة بأكملها.
مراكز التحكم المركزية الذكية: يمكن ربط شبكة الطاقة باألجهزة وأجهزة االستشعار 
لجمـــع كميـــة كبيرة من البيانـــات، وعند االقتران مع الـــذكاء االصطناعي، يمكن لهذه 
البيانات أن تقدم رؤى جديدة لمشـــغلي الشـــبكات لتحســـين عمليات التحكم، وتوفر 
مرونـــة لمـــزودي الطاقـــة لضبـــط العرض مـــع الطلب بطريقـــة ذكية. تنصيـــب أنظمة 
التحكـــم فـــي الحمولـــة المتقدمـــة مع المعـــدات، مثل األفـــران الصناعيـــة أو وحدات 
تكييـــف الهـــواء الكبيـــرة، والتي يمكـــن أن تغلق تلقائًيـــا عندما يكون مصـــدر الطاقة 

منخفًضا، ويمكن أيًضا تعديل وحدات التخزين الذكية بناًء على تدفق اإلمدادات.
تحســـين إدماج الشـــبكات المصغرة: يســـاعد الذكاء االصطناعي في دمج الشـــبكات 
المصغرة وإدارة الطاقة الموزعة، وعند إضافة وحدات توليد الطاقة المتجددة على 
مســـتوى المجتمع إلى الشـــبكة األساســـية، يصبح من الصعب موازنـــة تدفق الطاقة 
داخل الشـــبكة، ويمكن لنظام التحكم الذي يعمل بالذكاء االصطناعي أن يلعب دوًرا 

حيوًيا في حل مشاكل الجودة والتكدس.

تحســـين الســـالمة والموثوقيـــة: في حيـــن أن الهدف األكبر للـــذكاء االصطناعي في 
مجـــال الطاقـــة المتجـــددة هـــو إدارة التقطـــع، يمكنه أيضـــًا أن يوفر ســـالمة وكفاءة 
وموثوقية محســـنة، ويمكنه أن يساعدك على فهم أنماط استهالك الطاقة، وتحديد 
تســـرب الطاقـــة وصحـــة األجهـــزة، ويمكـــن للتحليـــل التنبـــؤي الـــذي يعمـــل بالـــذكاء 
االصطناعي جمع البيانات من أجهزة استشعار توربينات الرياح لمراقبة االستعمال، 
وســـيقوم النظـــام بمراقبة الصحة العامـــة للمعدات وتنبيه المشـــغل عند الحاجة إلى 

الصيانة.
توســـيع الســـوق: أيضا يســـاعد إدماج الذكاء االصطناعي مـــزودي الطاقة المتجددة 
على توسيع السوق من خالل تقديم نماذج خدمة جديدة وتشجيع ارتفاع المشاركة، 
وســـتكون األنظمة المزودة بالذكاء االصطناعي قادرة على تحليل البيانات المتعلقة 

بجمع الطاقة وتقديم رؤى حول استهالك الطاقة.

الشبكة الذكية مع التخزين الذكي: دمج الذكاء االصطناعي مع تخزين الطاقة  «
الذكي )IES( يمكن أن يوفر حاًل مستداًما وموثوًقا لصناعة الطاقة المتجددة، حيث 
ستتمكن هذه الشبكة الذكية من تحليل كمية هائلة من البيانات التي تم جمعها 

من عدة أجهزة استشعار واتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن توزيع الطاقة.

 

د. جاسم حاجي

تحسين مصادر الطاقة المتجددة من خالل الذكاء االصطناعي
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التاريخ :1/6/2020
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التاريخ :04/06/2020
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التاريخ: 4/6/2020
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )79191( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها  مالك 
شركة ستريم ووركس ميديا لالنتاج ش.ش.و يملكها استيكا سونيل شيتي  المسجلة 

بموجب بموجب القيد رقم 107571  طالبا تحويل
الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال

وقدره 3000 دينار، بين كل من:
AASTIKA SUNIL SHETTY .1

SUNIL SHETTY .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )---( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه 
قــد تقدم إليها الســادة مكتــب عبدالعال الخليــج للتدقيق بالنيابة 
مالك شــركة نيوتل لالتصاالت ش.ش.و لصاحبها شــركة اوســس 
 - رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة   - ش.م.ب  العقــارات  لتطويــر 
52367 -، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى 
شركة مساهمة بحرينية مقفلة برأسمال وقدره 1000000 دينار، 

بين كل من:

1. -شركة سعود كانو ذ.م.م
2. -شركة فيصل المتروك ذ م م
3. -شركة جميل المتروك ذ.م.م

4. الشــركة الوطنية لالســتثمار العقاري ش.ش.و لمالكتها شــركة 
ام آند ان القابضة ذ.م.م

5. شركة أمساف لإلستثمار ذ.م.م
6. شركة ديرامو القابضة ذ.م.م

7. شركة إيسان لإلستثمار ش.م.ب. مقفلة
8. شركة محمد حسن دواني واوالده ش.م.ب مقفله

9. شركة اداال القابضة ذ.م.م
10 . محمد جاسم عبدالرحمن الزياني

11 . عبدالحميد محمد حسن دواني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
مستر كراب ش.ش.و

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها المحامي /
حسين علي الشيخ يوسف يعقوب نيابة عن مالك شركة مستر كراب ش.ش.و، المسجلة

- بموجب القيد رقم 131704 8- طالبا تغيير االسم التجاري
من: مستر كراب ش.ش.و

MR.CRABS S.P.C
الى: مطعم البيت القديم ش.ش.و لمالكها علي عبدلله علي صباح

OLD HOME RESTAURANT S.P.C OWNED BY ALI ABDULLA
ALI SABAH

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارةالسجل التجاري

) CR2020-78624 ( :طلب رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب  االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : علي حسن علي حسن محمد الماجد  

االسم التجاري الحالي : مؤسسة بروزون لتخليص المعامالت  
االسم التجاري المطلوب :  مؤسسة بروزون لالدارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

) CR2020-80969 ( 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 : فاطمه محمد عبدالرحيم فخرو

االسم التجاري الحالي : قصر سبالش للمقاوالت
االسم التجاري الجديد : مقاوالت بركة سبالش باالس

القيد رقم : 13 – 32683

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري   

) CR2020-75441 ) إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم 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 : ميرزا جواد جعفر ضيف حلواجي

االسم التجاري الحالي : فاترينا للمقاوالت
االسم التجاري الجديد : فاترينا جاليري للتجارة االلكترونية  

القيد رقم : 46448 - 7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )72489( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة االتقان لالستشارات التسويقية ذ م م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم إليها الســيد / 
االتقــان  لشــركة  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره   PARIYARATH BALASUBRAMANIAN
لالستشــارات التســويقية ذ م م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب القيد 
رقــم 48646، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من 
الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )77612( لسنة 2020
بشأن  تغيير اإلسم التجاري لشركة سما الجزيرة لإلنارة ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســادة 
أصحــاب شــركة ســما الجزيــرة لإلنــارة ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-105033، 
طالبين تغيير اإلسم التجاري من شركة سما الجزيرة لإلنارة ذ.م.م إلى شركة ايفوال ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة اسمي للمقاوالت تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 126812

بناء على قرار الشــركاء لشــركة اســمي للمقاوالت تضامن بحرينية المســجلة بموجب القيد 
رقم 126812، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد حســام جعفر خلف محســن طراده 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:
السيد / حسام جعفر خلف محسن طراده

39961937 +973
massiveperformance789@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-81851(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلى كل مــن لديــه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
  اسم التاجر: محمد علي فوزي ميرزا التاجر

اإلسم التجاري الحالي: قصر الشهامة لإللكترونيات 
االسم التجاري الجديد: الشهامة لاللكترونيات

قيد: 81810-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-58086(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.
  اسم التاجر: ميرزا ابراهيم حسين القطري
اإلسم التجاري الحالي: مصنع بيت المخابز 

االسم التجاري الجديد: بيت المخابز

قيد: 88044-1

التاريخ: 2020/06/1

التاريخ: 2/6/2020

القيد: 1-114172

التاريخ 02/06/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها مالك 
شــركة ســوبر للحام و لاللمنيوم ورشة ش.ش.و. لمالكها محمد ميلون عبدالقادر طالبا 
تحويــل الشــكل القانونــي لفرعين الشــركة المســجلين بموجب القيد رقــم  1-114172 
و 114172-2 ، إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 10,000 دينــار، 

بين كل من:
MOHAMMED MILON ABDUL KADER.1
SULTANA MOHAMMAD MAIJUDDIN.2

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة توأمي لإلدارة ش.ش.و ولمالكتها إيمان بو سعيد 

سجل تجاري رقم 126359 

بناء على قرار المالكة شــركة توأمي لإلدارة ش.ش.و ولمالكتها إيمان بو ســعيد المســجلة 
بموجب القيد رقم 126359 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة إيمان بوسعيد

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيدة / إيمان بوسعيد

رقم الموبايل:  39855768)973+(
MEFTAHCO67@YAHOO.COM :اإليميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-81192(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: الســيد حســين احمد مثنى حســين بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد ماجد فرج ياقوت سالم عبدالكريم

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

34769-2

رقم القيد

اشعل للمقاوالت

االسم التجاري
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احنا مستعدين!
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والــــدفــع

فـــلل
Villas

أراضـي
Lands

مشاريع
Projects

مخططات
plan estate

شـــقــق
Apartments

مباني
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بمختلف أنواعها وأحجامها
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لشراء العقارات

والدفع نقًدا!
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Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

أحمد حبيب
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رضا مجيد

���������For inquiries call.
لالسـتــفــســار

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

local@albiladpress.com
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11 اهتمام متواصل من سمو رئيس الوزراء بشئون القرية

“اإلسكان” بزيارة مسؤولين من  الكريمة ويأملون  بالتوجيهات  أهالي كرزكان يشيدون 

أعــرب مركــز كــرزكان الثقافي والرياضي وجمعية كرزكان الخيرية عن خالص الشــكر والتقدير 
لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة علــى توجيهاتــه 
الســديدة وتكليــف المباشــر لوزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بزيــارة 
كــرزكان والوقــوف علــى احتياجاتهــا ميدانيا بهــذا الخصوص وذلك في جلســة مجلس الوزراء 

األخيرة والتي عقدت يوم اإلثنين الموافق األول من يونيو 2020م.

وذكـــر رئيس مجلـــس إدارة مركز كرزكان 
الثقافـــي والرياضـــي منصـــور الفردان عن 
اعتـــزاز مجلس إدارتـــي المركـــز وجمعية 
ســـمو  بتوجيهـــات  الخيريـــة  كـــرزكان 
رئيـــس الوزراء المباشـــرة لوزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
كـــرزكان  بزيـــارة  بالـــوزارة  والمســـؤولين 

احتياجـــات  علـــى  كثـــب  عـــن  واإلطـــاع 
إلـــى  القريـــة واالســـتماع  فـــي  القاطنيـــن 
همومهـــم وتنفيـــذ متطلباتهم فيما يخص 
هذه الوزارة من تنفيذ المشـــاريع الخاصة 
بالبنيـــة التحتيـــة فـــي كافـــة المجمعـــات 
الســـكنية التابعـــة للقريـــة وإقامـــة الطرق 
الصـــرف  شـــبكات  وإقامـــة  وتعديلهـــا 

التـــي تحتـــاج  الصحـــي فـــي المجمعـــات 
أراضـــي  تخصيـــص  وكذلـــك  ذلـــك  الـــى 

إلقامـــة منتزهـــات وحدائق عامـــة إضافة 
الـــى اإلهتمام بالســـاحل العام فـــي القرية 
وإعـــادة تأهيلـــه لكونه المتنفـــس األفضل 

ألهالي القرية. 
 كما أشـــاد الفـــردان باإلهتمـــام المتواصل 
قريـــة  بشـــؤون  الـــوزراء  رئيـــس  لســـمو 
كرزكان وتكليفه للمســـؤولين في الوزارة 
ذات الطابـــع الخدمي بزيارة القرية حيث 
إنهـــا ليـــس المـــرة الولى التي يأمر ســـموه 
متطلعيـــن  القريـــة،  الزيـــارة  المســـؤولين 
الـــى تنفيذ هـــذه التوجيهـــات الكريمة من 
قبـــل وزيـــر األشـــغال وشـــؤون االبلديـــات 

الـــى  لإلســـتماع  العمرانـــي  والتخطيـــط 
طلبات واحتياجات األهالي من الخدمات 

العامة والعمل على تنفيذها.
مـــن  تأمـــان  المركـــز والجمعيـــة  كمـــا أن 

المسئولين في الوزارات الخدمية األخرى 
القيـــام  إلـــى  اإلســـكان  وزارة  وخاصـــة 
بزيـــارات مماثلـــة لهـــذه القريـــة لإلهتمـــام 

بكافة الخدمات ذات العاقة.

كرزكان - مركز كرزكان الثقافي والرياضي

منصور الفردان

القبض على صاحب الكلب “الشري” قاتل القطة
ــن “الـــرفـــق بــالــحــيــوان” ــعــاز م ــإي ــاغ لــلــشــرطــة ب ــب مــربــيــة الــضــحــيــة تــقــدمــت ب

أشــاد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن للرفــق بالحيــوان محمــود فــرج 
بالجهــود الحثيثــة والفعالــة لألجهــزة األمنيــة لمديريــة أمــن العاصمــة وأمــن 
المحافظــة الجنوبيــة فــي ســرعة القبــض علــى صاحب الكلــب الذي تــرك كلبه 
“الشــري” يهجــم علــى قطة بريئة ونهشــها وقتلها في الحال، مؤكدا أنه ســيتم 

تحويله للنيابة.

تلقـــت  الجمعيـــة  أن  إلـــى  فـــرج  وأشـــار 
باغا مـــن صاحبة القطة ومربيتها، التي 
شاهدت واقعة االعتداء أمام محلها في 

المنامـــة، منوها إلـــى أن الجمعية طلبت 
من صاحبة القطـــة تقديم باغ لألجهزة 
االمنيـــة التخاذ الـــازم، وبالفعل تقدمت 

بالبـــاغ، حيـــث قامـــت األجهـــزة األمنية 
علـــى الفـــور وبنـــاء علـــى المعلومات من 
تحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه 

في ساعات قليلة.
وأوضح فرج في تصريحات لـ “الباد” أن 
مقطـــع فيديو مصورا بالهاتف كان يظهر 
صاحـــب كلـــب مـــن األنـــواع المفترســـة، 
وهـــو يهجم علـــى القطـــة، دون أن يبدي 
أي رد فعـــل، وهو يرى الكلب وهو يفتك 
بالقطـــة، ويعلـــم أن الكلـــب مـــن األنـــواع 

تســـير  تركهـــا  يجـــوز  التـــي ال  الشرســـة 
بالشـــارع تسير من دون لجام، ولم يظهر 
عليه أي تأثر أو اهتمام باألمر لوال خروج 
صاحبـــة القطـــة مـــن محلهـــا، وصراخهـــا 
وبكائهـــا للمارة واســـتعانتها بعصا إلبعاد 
الكلـــب عـــن قطتهـــا، ولكن القطـــة كانت 
قد فارقت الحياة بســـبب عضات الكلب 
النافـــذة. وأشـــار إلـــى أن مقطـــع الفيديو 
القـــى تفاعا واســـعا وغضبـــا وامتعاضا 
من المواطنيـــن والمقيمين في البحرين 

بعد أن انتشر المقطع أمس على شبكات 
التواصـــل االجتماعـــي، وأثـــار تعليقـــات 
الاإنســـاني  الفعـــل  ترفـــض  ســـاخطة 
واالنتهاك غيـــر الرحيم لحيوانات بريئة، 
مؤكدا “رفض مجتمعنا البحريني بشـــدة 
ضـــد  المتوحشـــة  والممارســـات  العنـــف 

الحيوانات”.
حاليـــا  تمـــر  الجمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بظـــروف صعبـــة جـــدا منـــذ بدايـــة أزمة 
فيـــروس كورنـــا بســـبب انعـــدام وتوقف 

الدعـــم الذي كانت ســـابق تحصـــل عليه 
سابقا.

 وناشـــد الحكومة والمســـؤولين وجميع 
مشـــاريع  دعـــم  ضـــرورة  المؤسســـات 
الجمعيـــة التـــي تصـــب في مهمـــة رعاية 

الحيوانات والعناية بها.

محمود فرج

بدور المالكي
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أكثــر مــن 10 آالف معتقل بالتظاهــرات في جميع أنحــاء الواليات

تراجع العنف باحتجاجات أميركا

المنـــددة  التظاهـــرات  حافظـــت 
بالعنصريـــة وانتهـــاكات الشـــرطة فـــي 
المـــدن األميركيـــة علـــى زخمهـــا، لكنها 
شـــهدت تراجعـــا ملحوظـــا فـــي أعمال 
العنف عشية حفل تأبين جورج فلويد.
وشـــهد يـــوم أمـــس الخميـــس انطـــاق 
علـــى  حـــدادا  األحـــداث  مـــن  سلســـلة 
الرجـــل الـــذي كانـــت وفاتـــه ســـببا في 

تمكين الحركة الوطنية.
احتجاجـــات  علـــى  الهـــدوء  وخيـــم 
الخميس، حيث وجه االدعاء اتهامات 
لثاثـــة ضباط شـــرطة آخرين ووجهوا 
ضـــد  صرامـــة  وأكثـــر  جديـــًدا  اتهاًمـــا 

الضابط المتهم في القضية.
ووجـــه االدعاء تهمة القتل من الدرجة 
الثانية لديريك تشوفين، الذي أظهرت 
مقاطع مصوره قيامه بالضغط بركبته 

على رقبة فلويد.
اآلخريـــن  الثاثـــة  للضبـــاط  ووجهـــت 
الذيـــن تواجـــدوا فـــي مـــكان الحـــادث 
تهم المســـاعدة والتحريض على القتل 
مـــن الدرجة الثانيـــة والقتل الخطأ من 

الدرجة الثانية.
وفي حال إدانتهـــم، يمكن أن يواجهوا 
أحكاما بالســـجن لمدة تصل إلى أربعة 

عقود.
يأتي تحرك االدعاء العام عقب أسبوع 
غيـــر مســـبوق فـــي التاريـــخ األميركي 
الحديث، شهد احتجاجات سلمية إلى 
حـــد كبيـــر، شـــابتها نوبات مـــن العنف، 
شـــملت هجمـــات داميـــة علـــى قـــوات 
الشرطة والسرقات والحرق العمد في 

بعض األماكن.
وارتفـــع عدد المحتجزيـــن على خلفية 
التـــي  والتظاهـــرات  االحتجاجـــات 
تجتـــاح العديـــد مـــن المـــدن األميركية 
مؤخرا إلى أكثر من 10 آالف شـــخص. 
وســـقط اثني عشـــر قتيا، لكن أسباب 

الوفيات ال تزال مجهولة.
وبحسب إحصاءات لوكالة “أسوشيتد 
برس”، فقـــد تم إلقاء القبض على أكثر 

من 10 آالف شخص في االحتجاجات 
المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة في 
أعقـــاب وفاة جـــورج فلويد، في جميع 

أنحاء الواليات المتحدة.
وبحســـب الوكالة، ازداد العدد بالمئات 
كل يـــوم مـــع تدفـــق المتظاهريـــن إلى 
الشـــوارع، حيث واجهوا وجودا كثيفا 
للشـــرطة وحظـــر التجـــول الـــذي يمنح 
ســـلطات إنفـــاذ القانون ســـلطة اعتقال 

واسعة.
وســـجلت لـــوس أنجلـــوس نحـــو ربـــع 
االعتقاالت على الصعيد الوطني، تلتها 

مدن نيويورك وداالس وفيادلفيا.
وتـــم تصنيـــف العديد مـــن االعتقاالت 
بسبب “جرائم ذات مستوى منخفض”، 
مثـــل انتهاك حظر التجول وعدم إنهاء 
التجمهـــر، بينمـــا اعتقل المئـــات بتهمة 

السطو والنهب.

فلويد صرخة حاشدة          
بعدة بلدان

وتحـــول اســـم فلويد صرخة حاشـــدة 
فـــي بلـــدان أخـــرى أيًضـــا، ممـــا أطلـــق 

عنـــف  ضـــد  لاحتجاجـــات  العنـــان 
الشرطة والظلم العنصري.

االحتجاجـــات ال تـــزال واســـعة، لكنهـــا 
ســـلمية إلى حـــد كبير فـــي كاليفورنيا، 
حيث شـــارك نجوم الـــدوري األميركي 
وكاي  كاري  ســـتيف  الســـلة  لكـــرة 
فـــي  المتظاهريـــن  مـــع  طومســـون 

أوكاند.
علـــى  المتظاهريـــن  بعـــض  واســـتلقى 
الـــذي  الوقـــت  األرض لتمثيـــل مقـــدار 
ضغط فيه ضابط شرطة أبيض بركبته 
على عنق فلويد، بينما كان يســـتعطفه 
ليتنفـــس. لكن الشـــرطة حافظت على 
سياســـة الحيـــاد بشـــكل رئيـــس خال 
النهار حتى بعد سريان حظر التجول.

وعقـــد أول حفـــل تأبيـــن للرجـــل الذي 
ردد اسمه مئات اآلالف من األفراد بعد 
ظهـــر الخميـــس فـــي مينيابوليـــس في 
قداس تحدث فيه القس آل شاربتون، 
ومحامـــي  المدنيـــة  الحقـــوق  زعيـــم 

األسرة بن كرومب.
إلـــى  بعدهـــا  فلويـــد  جثمـــان  وينقـــل 
حيـــث  الشـــمالية،  كارولينـــا  رايفـــورد، 

ولـــد قبل 46 عاما، لمراســـم عرض عام 
وجنازة عائلية خاصة السبت.

ســـتكون هنـــاك جنـــازة كبيـــرة االثنين 
فـــي هيوســـتن، حيـــث قضـــى فلويـــد 
معظـــم حياتـــه، وســـتتضمن خطبا من 
شاربتون وكرامب والقس ريموس إي 
رايت، قـــس العائلة. وربمـــا يحضر جو 
بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح 
للرئاســـة.  الديمقراطـــي  المحتمـــل 

وسيتبع ذلك دفن خاص.
وصـــف ترامـــب االتهامـــات اإلضافيـــة 
ألفـــراد الشـــرطة بأنهـــا “لحظـــة حلـــوة 
ومرة، وخطوة مهمة لألمام في طريق 

العدالة”.
بعد إعـــان االتهامـــات الجديـــدة، قال 
حاكـــم مينيســـوتا تيم والـــز إن الوالية 
واألمـــة يحتاجان “القتنـــاص اللحظة” 
واســـتغال األحداث الصعبة لألسبوع 
العنصريـــة،  آثـــار  لمواجهـــة  الماضـــي؛ 
ومنها عـــدم تكافـــؤ الفـــرص التعليمية 
واالقتصادية. وأضاف “أعتقد أن هذه 
ربمـــا فرصتنا األخيـــرة، كوالية وكأمة، 

إلصاح هذه المشكلة المنتشرة”.

واشنطن ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

أعلن وزير الخارجية الســـعودي، 
األميـــر فيصل بـــن فرحان، أمس 
الخميس، عن تخصيص المملكة 
مبلغ 150 مليون دوالر من الدعم 
المقدم للجهود الدولية لمكافحة 
تحالـــف  إلـــى  كورونـــا  جائحـــة 

العالمي للقاحات والتحصين.
وأضاف الوزير، خال مشـــاركته 
فـــي القمة االفتراضيـــة للتحالف 
والتحصيـــن،  للقاحـــات  العالمـــي 
وفقـــًا لمـــا نشـــرته الـــوزارة عبـــر 
“تويتـــر”، أنـــه ســـيتم تخصيـــص 
المبلـــغ  مـــن  دوالر  مليـــون   150
والبالـــغ  المملكـــة  أعلنتـــه  الـــذي 

500 مليـــون دوالر لدعم الجهود 
الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
المحافظـــة علـــى صحة اإلنســـان 
اهتمامـــات  طليعـــة  فـــي  هـــي 
ومقدمـــة  المملكـــة  حكومـــة 

أولوياتها.
وشـــدد الوزير، علـــى أن الحفاظ 
البشـــرية، وحمايـــة  علـــى حيـــاة 
صحتهم مهمة ســـامية تســـتحق 
المســـاهمة والتضحيـــة والدعـــم، 
لتحقيق مســـتقبل أفضل يسوده 
العـــدل، واالســـتقرار، واالزدهـــار، 

للعالم ولألجيال القادمة.

السعودية ترصد 150 مليون 
دوالر للتحالف العالمي للقاحات

تونس ـ وكاالت

شـــنت رئيســـة الحزب الدســـتوري الحر 
والنائبـــة فـــي البرلمان التونســـي، عبير 
موســـى، ليـــل األربعـــاء الخميـــس، فـــي 
جلســـة مســـاءلة رئيس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي هجومـــا شـــديدا ووجهت له 

اتهامات خطيرة.
وقال النائبة التونســـية للغنوشي خال 
“قياداتكـــم  ســـاخنة:  جدليـــة  جلســـة 
عالميـــا.  إرهابيـــة  ومصنفـــة  إخوانيـــة 

النهضة أكبر خطر على تونس”.
هجومهـــا  موســـى  عبيـــر  ووجهـــت 
للغنوشـــي قائلـــة: “ال يشـــرفنا أن تكون 
تنتمـــون  أنتـــم  البرلمـــان،.  رأس  علـــى 
لتنظيـــم اإلخـــوان الذي بـــث الفتنة في 

تونس وأعاد سياسات االغتياالت”.
وتابعت رئيســـة الحزب الدستوري 

الحر للغنوشـــي: “أنـــت كذبت 
على التونســـيين أكثر من 

مرة”.

البرلمـــان  أعضـــاء  أمـــام  وتســـاءلت 
)الغنوشـــي(  دخلـــت  “كيـــف  التونســـي 
لتونس ولـــم تمثل أمـــام المحكمة رغم 

األحكام الصادرة بحقك؟”.
وخال الجلســـة، قـــام رئيـــس البرلمان 
التونســـي بفصـــل الصـــوت عـــن عبيـــر 
موســـى، متهمـــا إياها بتوجيـــه عبارات 
غير الئقـــة، بعد أن وجهت لـــه اتهامات 
دون  وقطـــر  تركيـــا  بزيـــارة  قـــام  بأنـــه 

إخطار الشعب التونسي.
وفـــي وقـــت ســـابق، شـــهدت الجلســـة 
إثـــر  النـــواب؛  بيـــن  تاســـنا  الســـابقة 
الشـــروع في مناقشـــة تدخل الغنوشي 
فـــي السياســـة الخارجيـــة للبـــاد، مـــن 
خـــال الدعم الصريـــح للتدخل التركي 
فـــي ليبيا، واالصطفاف إلى جانب 
حكومة فايز السراج المدعومة 
مـــن قبـــل الميليشـــيات فـــي 

العاصمة طرابلس.

نائبة تونسية للغنوشي: قياداتكم مصنفة إرهابية

طرابلس ـ وكاالت

أعلنـــت تشـــكيات حكومـــة الوفـــاق فـــي 
ليبيـــا، أمس الخميس، أنها باتت تســـيطر 

بالكامل على العاصمة طرابلس.
المواليـــة  األحـــرار”  ليبيـــا  “قنـــاة  ونقلـــت 
لحكومـــة الوفـــاق عـــن المتحـــدث باســـم 
قـــوات الوفاق قولـــه إنه تمت “الســـيطرة 
علـــى كامـــل الحـــدود اإلداريـــة للعاصمـــة 

طرابلس”.
مـــن جهتها، نقلـــت وكالة “رويتـــز” لألنباء 
عن مصدر عســـكري في الجيش الوطني 
يســـتكمل  الجيـــش  أن  قولـــه  الليبـــي 
انســـحابه من أحياء عين زارة وأبو سليم 
وقصر بن غشـــير فـــي طرابلس نحو بلدة 
قريبـــة من معقلها فـــي ترهونة. في حين 
اســـتهدفت طائـــرات مســـيرة مواقـــع في 

مدينة ترهونة.
وكانت قوات الوفاق قد سيطرت األربعاء 
على المطار الرئيســـي في طرابلس. يذكر 

أن التقدم الذي تقوده قوات الوفاق يأتي 
وســـط دعم من ضربـــات تنفذها طائرات 

مسيرة تركية.
بقيـــادة  الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش  وكان 

خليفـــة حفتر قـــد أطلق حملة الســـتعادة 
طرابلس في أبريل 2019. لكن األســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة شـــهدت تقدمـــًا لقـــوات 

الوفاق الوطني بدعم من تركيا.

الجيش الليبي: اإلرادة الدوليــة لم ترق إلى طموح الليبيين
“الوفاق” تؤكد السيطرة على طرابلس بالكامل

عواصم ـ وكاالت

المســـتجّد  كورونـــا  فيـــروس  أودى 
بــــ385,869 شـــخًصا علـــى األقـــل حـــول 
 6,522,050 مـــن  أكثـــر  وأصـــاب  العالـــم 
شـــخصا منذ ظهـــوره، وفق تعـــداد أجرته 
وكالـــة فرانس برس اســـتناًدا إلى مصادر 

رسمّية أمس الخميس.
فـــي أميـــركا الاتينيـــة التي ينتشـــر فيها 
وزارة  أعلنـــت  متســـارع،  بشـــكل  الوبـــاء 
الصّحة المكسيكية تســـجيل 1092 وفاة 
خـــال 24 ســـاعة، فـــي حصيلـــة يوميـــة 
قياســـية تتخطى للمـــرة األولـــى في هذا 
البلد عتبة األلف وفاة. وسجلت اإلصابات 
المؤكـــدة الجديـــدة عددا قياســـيا جديدا 
فـــي إيران )3574 خال 24 ســـاعة(، وفق 
مـــا أعلن المتحـــدث باســـم وزارة الصحة 

اإليرانية كيانوش جهانبور أمس.
فـــي أوروبا، حيث باتـــت األرقام مطمئنة 
أكثـــر تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها. 

وفتحت النمســـا أمس حدودها باستثناء 
الجانـــب اإليطالـــي منهـــا. وتعتـــزم ألمانيا 
وبلجيـــكا القيـــام بذلـــك فـــي 15 يونيـــو. 
مـــن جهتهـــا أعلنـــت هولنـــدا عـــن تخفيف 

التحذيـــر مـــن الســـفر الـــى  دول أوروبية 
عـــدة اعتبارا من 15 يونيو أيضا. وأعلنت 
إسبانيا أمس أنها ستفتح حدودها البرية 

مع فرنسا والبرتغال في 22 يونيو.

الوباء يواصل انتشاره في أميركا الالتينية وأوروبا تمضي في فتح الحدود
إيران... رقم قياسي بإصابات “كورونا”

واشنطن ـ أ ف ب

الدفـــاع األميركـــي  تخلـــى وزيـــر 
الســـابق جيم ماتيس عن تحفظه 
ليشـــن هجومًا الذعًا على الرئيس 
دونالـــد ترامـــب األربعـــاء ويتهمه 
بالســـعي إلـــى “تقســـيم” الواليات 
المّتحدة التي تشـــهد احتجاجات 

غاضبة لم يسبق لها مثيل.
وقـــال ماتيـــس الذي اســـتقال من 
منصبـــه احتجاجًا على انســـحاب 
إّن  ســـوريا،  مـــن  بـــاده  قـــوات 
“دونالـــد ترامـــب هـــو أول رئيـــس 
فـــي حياتـــي ال يحـــاول توحيـــد 
األميركيين، بل إنه حّتى ال يّدعي 

بأّنه يحاول فعل ذلك”.
فإنـــه  ذلـــك،  مـــن  “بـــدالً  وأضـــاف 

فـــي  تقســـيمنا”،  يحـــاول 
تصريـــح نشـــرته مجلـــة 

“ذي أتانتيـــك” علـــى 
موقعها اإللكتروني.

وهـــذا أول انتقاد من نوعه يصدر 
عن ماتيس، الجنرال الســـابق في 
المارينـــز والـــذي يحظـــى  ســـاح 
بتقديـــر كبير في باده وســـبق له 
وأن رفض مرارًا توجيه أي انتقاد 
لترامـــب ألّنـــه كان يعتبـــر أّنه من 
غير المناســـب انتقاد رئيس أثناء 

توليه منصبه.
وقال الجنرال المتقاعد إن الكيل 
قـــد طفـــح، إذ يدفـــع األميركيون 
“عواقب ثاث ســـنوات من غياب 

القيادة الناضجة”.
ولم يتأخر ترامب عن الرد، مرساً 
تغريدة وصف فيهـــا ماتيس بأنه 
بأكثـــر  يحظـــى  الـــذي  “الجنـــرال 
تقديـــر مبالـــغ بـــه فـــي العالـــم” 
وبأنه “كلب مســـعور”. وقال 
“أنـــا ســـعيد ألنـــه غـــادر!” 

منصبه.

ماتيس يتهم ترامب بـ”تقسيم” الواليات المّتحدة
سيول ـ أ ف ب

هددت كوريا الشـــمالية أمس الخميس 
كوريـــا  مـــع  العســـكري  االتفـــاق  بفـــض 
الجنوبيـــة وإغاق مكتب االرتباط بين 
البلدين إذا لم تمنع سيول ناشطين من 
إرســـال منشـــورات إلى الجانـــب اآلخر 

من الحدود.
وصـــدر اإلعـــان عن الشـــقيقة الصغرى 
للزعيـــم الكـــوري الشـــمالي كيـــم جونـــغ 
بيـــن  العاقـــات  تشـــهد  بينمـــا  أون، 
مـــن  الرغـــم  علـــى  فتـــورا  الكوريتيـــن 
ثاث قمـــم بين كيـــم والرئيس الكوري 

الجنوبي مون جاي-إن في 2018.
شـــماليون  كوريـــون  منشـــقون  وقـــام 
وناشـــطون آخـــرون بإرســـال بالونـــات 
إلى الجانب اآلخر مـــن الحدود، تحمل 

منشـــورات تتهم الزعيـــم الكوري 
حقـــوق  بانتهـــاك  الشـــمالي 

اإلنسان وتدين سياسته 
النووية.

وأكـــدت كيـــم يو-جونـــغ التـــي تتمتـــع 
بنفـــوذ كبيـــر فـــي البـــاد أن “الســـلطات 
الكوريـــة الجنوبية ســـتدفع ثمنا باهظا 
إذا ســـمحت باســـتمرار هـــذا الوضع مع 

تقديم أعذار من كل الشكال”.
بأنهـــم  المنشـــقين  وصفـــت  وبعدمـــا 
“حثالة” و”كاب شـــاردة فاسدة” خانت 
وطنهـــا، قالـــت كيـــم إنـــه “حـــان الوقت 
لمحاســـبة مالكيهـــم”، فـــي إشـــارة إلـــى 

حكومة كوريا الجنوبية.
وهـــددت بإغـــاق مكتب االرتبـــاط عبر 
الحدود وإلغاء االتفاق العســـكري الذي 
تم توقيعه خال زيارة لمون إلى بيونغ 
يانـــغ فـــي 2018 بهـــدف تهدئـــة التوتـــر 
علـــى الحـــدود. لكـــن معظـــم االتفاقات 
التـــي وقعـــت خـــال هـــذه القمـــة لم 
تنفـــذ وواصلـــت كوريا الشـــمالية 
التجـــارب  عشـــرات  إجـــراء 

العسكرية.

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء االتفاق العسكري مع الجنوب

العراق.. تحذيرات من 
انهيار النظام الصحي

إن  أمــس،  العراقية،  األنــبــاء  وكالة  قالت 
من  يحذر  الصحة  بـــوزارة  كبيرا  مسؤوال 
بسبب  العراق  في  الصحي  النظام  انهيار 
عام  مدير  عــن  الوكالة  ونقلت  ــا”.  “كــورون
عبداألمير،  ريــاض  العامة  الصحة  ــرة  دائ
ــداد  قـــولـــه “لــديــنــا تـــخـــوف مـــن تـــزايـــد أعــ
األيــام  يوميا.  تصاعدي  بشكل  اإلصــابــات 
المقبلة ستشهد تضاعف أعداد اإلصابات 
وعــدم  الصحي  النظام  بانهيار  يــنــذر  بما 

القدرة على استيعابها”.

دبي - العربية.نت

دفن أحد ضحايا فيروس كورونا في إيران - أسوشييتد برس

لقطة من االحتجاجات في أميركا

عناصر من الجيش الوطني الليبي



تعيــش األمــة المحرقاويــة فرحــة عارمــة؛ لحصول نــادي المحرق علــى أكبر قاعدة 
جماهيريــة فــي مملكــة البحرين، عبر التصويت الذي أجراه االتحاد اآلســيوي لكرة 

القدم في األيام الماضية على موقعه اإللكتروني.

وفـــاز نـــادي المحـــرق بالمركـــز األول بعد 
حصوله نسبة 49 % في التصويت الذي 
تسيد فيه على باقي الفرق األخرى، مثل 
الرفـــاع والمالكية والحـــد واألهلي، وفًقا 
لالســـتفتاء الذي تجاوز عدد المشاركين 

فيه أكثر من 83 ألف مشارك.
وأطلـــق جماهيـــر وأنصـــار هـــذا الكيـــان 
بعـــد  الشـــعب”،  “نـــادي  مســـمى  العريـــق 
التصويـــت  فـــي  الكاســـح  انتصارهـــم 
قاعـــدة  أكبـــر  لقـــب  علـــى  وحصولهـــم 
جماهيرية في مملكة البحرين، بل ومنذ 
إعـــالن النتيجـــة مســـاء الثالثـــاء وحتى 
األربعاء، القى “هاشـــتاق” )نادي الشعب( 

صـــدى كبيـــًرا وتفاعال واســـًعا فـــي موقع 
التواصـــل االجتماعـــي “تويتـــر”، إضافـــة 
الرســـمي علـــى موقـــع  النـــادي  لحســـاب 
“االنستغرام” ومختلف المواقع المنتسبة 
توجيـــه  خـــالل  مـــن  الشـــامخة،  للقلعـــة 
التهانـــي واإلشـــادة بالنـــادي وجماهيـــره 
المحبـــة والعاشـــقة لهـــذا الصـــرح العتيد، 
بأجيالـــه  ناصًعـــا  تاريًخـــا  يمتلـــك  الـــذي 
وإنجازاتـــه ليس على مســـتوى البحرين 

فقط بل على منطقة الخليج العربي.
ومن بيـــن التهاني المميـــزة التي تحصل 
مصـــور  فيديـــو  المحـــرق،  نـــادي  عليهـــا 
لـــكل مـــن النجـــم العمانـــي الدولـــي عماد 

الحوســـني واإلعالمي والمعلق الرياضي 
والنجميـــن  حميـــد،  علـــي  اإلماراتـــي 
السعوديين لكرة القدم محمد عبدالجواد 
ومحيســـن الجمعـــان، وأســـطورة الكـــرة 
والنجـــم  يعقـــوب  جاســـم  الكويتيـــة 

إضافـــة  ســـلطان،  عبـــدهللا  اإلماراتـــي 
للفنانـــة البحرينية ســـمية الخنة والفنان 
والفنـــان  بوتعيـــب،  عبـــدهللا  اإلماراتـــي 
والمشـــجع  الرميثـــي  خليـــل  البحرينـــي 
واإلعالمـــي  حريـــة،  خالـــد  اإلماراتـــي 
اإلماراتي عبدالرحمن محمد واإلعالمي 

البحريني عبدهللا بونوفل.
واتفق الجميـــع على مكانة وعراقة نادي 
المحرق على مستوى الخليج، وأن فوزه 
بأكبـــر قاعـــدة جماهيريـــة ليـــس باألمـــر 

الغريب.
كمـــا كان هنـــاك فيديـــو ألســـطورة الكرة 
البحرينيـــة والمحرقاوية الحارس حمود 
سلطان قال فيه “نبارك لجمهور المحرق 
وكل من ســـاهم لجمهور المحـــرق.. ترى 
احنـــه عارفيـــن روحنـــه بأمانـــة عارفيـــن 
روحنه، احنه القاعدة الجماهيرية األكبر 
والمنافسة في الخليج.. جمهور المحرق 

يســـتاهل وأهل المحرق يستاهلون وكل 
اللـــي يحـــب المحـــرق.. مـــن ســـنين مـــن 
سنين مافي مثلكم، تصويت ما تصويت 
ما يمشـــي عندي، أعـــرف انتو رقم 1 في 

الخليـــج، عاد اللي يرضـــى واللي يزعل.. 
يـــارب يحفـــظ البلـــد ويحفـــظ المحـــرق 
وبحرينـــي..  محرقـــي  كل  ويحفـــظ 

مبروك”.

التهاني تنهال على “نادي الشعب”

الكويتـــي  القادســـية  نـــادي  أبـــدى 
رغبتـــه باســـتضافة مـــا تبقـــى مـــن 
الثالثـــة  المجموعـــة  مباريـــات 
لتصفيات كأس االتحاد اآلســـيوي 
الرياضـــي  للموســـم  القـــدم  لكـــرة 

الجاري.
عـــن  إعالميـــة  وســـائل  وكشـــفت 
وجود خطـــاب رســـمي تقدمت به 
إدارة نـــادي القادســـية إلى االتحاد 
الكويتـــي لكـــرة القـــدم يطلب فيه 
المتبقيـــة  المباريـــات  اســـتضافة 
بعدما علـــم بأن االتحاد اآلســـيوي 
في طور اســـتئناف البطولة بنظام 
فـــي إحـــدى  المجمعـــة  المباريـــات 
الدول، وأن القادســـية ينتظر قرار 
الموافقـــة لكي يقـــوم باإلجراءات 

المتبقية.

وال يعتبـــر القادســـية الكويتـــي هو 
الوحيد الذي تقدم بطلب استضافة 
مباريـــات هـــذه المجموعة، بل كان 
نادي ظفار العماني هو السباق في 
ذلـــك، بعدما قام بمخاطبة االتحاد 
اآلســـيوي بناًء على خطاب األخير 
لمعرفـــة  األعضـــاء،  لالتحـــادات 
رغبتها في االســـتضافة وهو الزال 

ينتظر مستجدات ذلك.
مـــن  الثالثـــة  المجموعـــة  وتتمثـــل 

ممثـــل الكـــرة البحرينيـــة “الرفـــاع 
الكويتـــي،  القادســـية  البحرينـــي، 
الجزيـــرة األردني وظفار العماني”، 
إذ يتصدر الرفـــاع هذه المجموعة 
نقـــاط مـــن فـــوز علـــى   3 برصيـــد 
الكويـــت،  أمـــام  وخســـارة  األردن 
ويأتي من بعـــده الفريقان العماني 
والكويتـــي برصيـــد 3 نقـــاط أيضا 
فيما يقبع الفريق األردني في ذيل 

الترتيب دون نقاط.

المجموعة تضم ممثلنا الرفاع وظفار العماني والجزيرة األردني
القادسية الكويتي يطلب استضافة مباريات اآلسيوي

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  أكـــد 
رئيـــس  الطائـــرة،  للكـــرة  البحرينـــي 
الفـــردان  محمـــد  الشـــواطئ  مجلـــس 
أهميـــة قـــرار االتحـــاد الدولـــي باعتماد 
البطولـــة العربيـــة للشـــواطيء للرجال 
والســـيدات كبطولة دوليـــة معترف بها 
في التصنيف الدولي، مشـــيدا بالجهود 
التـــي قام بهـــا االتحاد العربـــي في هذا 

الصدد.
وأضـــاف الفـــردان لــــ “البـــالد ســـبورت” 
أن القـــرار سيشـــجع المزيد مـــن الدول 
العربيـــة للمشـــاركة فـــي البطولـــة كمـــا 
مـــن  المزيـــد  أمـــام  حافـــزا  سيشـــكل 
الالعبيـــن للتواجد فـــي الحدث العربي 
ســـواء علـــى حســـاب دولهـــم أو عبـــر 
المشـــاركة  ألن  الشـــخصية  نفقتهـــم 
التصنيـــف  فـــي  الالعبيـــن  ســـتدخل 

الدولي واعتماد النقاط التي يحرزونها 
في البطولة.

وتابـــع “ فـــي حال عدم مشـــاركة بعض 
الـــدول فـــإن القـــرار ســـيدفع الالعبيـــن 
للمشـــاركة على حســـابهم الخاص وهو 
أمر ايجابي لزيادة التنافس واالحتكاك 
الوطـــن  فـــي  اللعبـــة  مســـتوى  ورفـــع 

العربـــي، كمـــا أن بعـــض الالعبيـــن ربما 
يضغطـــون علـــى اتحاداتهـــم الوطنيـــة 
للمشاركة في البطولة بعد أن اصبحت 

ذات أهمية وقيمة أكبر ..”.
ســـينفع  القـــرار  أن  الفـــردان  وأشـــار 
بالدرجة األولى الالعبان اللذان يلعبان 
مـــع بعضهمـــا البعض باســـتمرار كثنائي 
ال يتغيـــر، مضيفا “كما هو معروف فإن 
احتســـاب النقاط في التصنيف الدولي 
يحتســـب للفريـــق بشـــكل عـــام، وهنـــا 
فـــإن القـــرار ســـيخدم الالعبيـــن اللذين 
يلعبـــان مـــع بعضهما البعض باســـتمرار 
الدوليـــة  البطـــوالت  فـــي  ويشـــاركان 
مثـــل منتخبـــات عمـــان.. وقـــد يكـــون 
مـــن الصعوبة تغييرهمـــا في حال أرادا 
رفع رصيدهما مـــن النقاط والتصنيف، 

ولكنه على أية حال قرار ايجابي ..”.

الفردان: القرار سيشــجع الالعبين للمشاركة على نفقتهم
االعتماد الدولي للشواطئ يخدم الفرق
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أكد أن تدريبه لنادي االتحاد شّكل منعطًفا في مسيرته الفنية

يسري: رغبة مسؤولي الدير سهلت المفاوضات 

أكد المدرب الوطني لكرة اليد الشاب يسري جواد صحة الخبر الذي انفرد 
فيه “البالد سبورت” ونشره بوقت متأخر من مساء االربعاء والذي يتضمن 
اتفاقه مع نادي الدير لقيادة فئتيه األول والشباب لمدة موسمين متتاليين 

بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.

وحـــول اتفاقـــه مـــع “البحـــارة”، بيـــن 
يسري “إن الرغبة الجادة التي لمسها 
مـــن ِقبـــل المســـؤولين بنـــادي الديـــر 
مـــن خـــالل جلوســـهما علـــى طاولـــة 
عمليـــة  ســـير  ســـهلت  المناقشـــات، 
المفاوضـــات والتي تكللـــت بالتوافق 
والنجـــاح على كل شـــيء، وال يتبقى 
ذلـــك”.  علـــى  الرســـمي  التوقيـــع  إال 
موضًحـــا “أن الدير يعتبر ناٍد ذو ثقل 
كبيـــر في كرة اليـــد البحرينيـــة، وأن 
العمـــل الجماعي ســـيكون هـــو رهان 
النجـــاح فـــي تحقيق األهـــداف التي 

ســـيتم وضعهـــا وتنفيذها فـــي بداية 
كل موسم، وهو ســـيجتهد في عمله 
ويتمنى التوفيق من رب العالمين”. 

وحول الســـنوات الناجحـــة والمبهرة 
االتحـــاد،  نـــادي  مـــع  قضاهـــا  التـــي 
إنـــه  القـــول  “أســـتطيع  يســـري  قـــال 
تـــم تحقيق جـــزء كبيـــر مـــن الخطة 
اإلدارة  وضعتهـــا  التـــي  التطويريـــة 
بعدئـــذ  عليهـــا  وأشـــرفت  الســـابقة 
اإلدارة المعينة، وهذا لم يتحقق لوال 
وجود الجد واالجتهاد والتكاتف من 
ِقبـــل الجميع، ولن أذكر أســـماء حتى 

ال أنســـى أحٍد، ولكن أؤكد أن كالً من 
منصبه كان يقدم كل ما لديه”.

وقدم يسري في ختام تصريحه عبر 
منبر “البالد ســـبورت” شكره الجزيل 
إلى إدارة والعبي نادي االتحاد على 
السنوات الجميلة التي قضاها معهم، 

مؤكـــًدا فـــي الوقت ذاتـــه أن تدريب 
نادي االتحاد قد شـــكّل منعطف كبير 
فـــي مســـيرته الفنية، وســـيبقى لهذا 
النـــادي وكافـــة الالعبيـــن والمدربين 
واإلداريين الذيـــن عمل معهم مكانة 

كبيرة لديه.

علي مجيد

علي مجيد

المدرب يسري جواد

خلفان يستبعد المشاركة بآسيوية تحت 18
ــة ــوي ــان ــث ــي ال ــ ــة ف ــ ــدراس ــ ــال ــ ــاط الـــاعـــبـــيـــن ب ــ ــب ــ ــب ارت ــب ــس ب

أكــد نائب رئيس االتحــاد البحريني للكرة الطائرة، رئيس لجنة المنتخبات 
جهاد خلفان أن المشــاركة في البطولة اآلســيوية تحت 18 ســنة والتي لم 
يحدد االتحاد اآلسيوي موعدها لغاية اآلن تعتمد على قرار مجلس إدارة 

االتحاد.

تســـتضيف  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
مملكة البحرين البطولة بشهر يوليو 
المنتخـــب  فيهـــا  ويشـــارك  المقبـــل 
قبـــل أن يتم تأجيـــل كافة البطوالت 
اآلسيوية إلى مواعيد الحقة بسبب 

تفشي وباء كورونا )كوفيد 19-(.
فـــي  المشـــاركة  خلفـــان  واســـتبعد 
البطولـــة اآلســـيوية، خصوصـــا وأن 
الطائـــرة  للكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 

شـــهري  بيـــن  مـــا  البطولـــة  ســـينظم 
 2021 ومـــارس   2020 نوفمبـــر 
مـــن  الفتـــرة  هـــذه  وفـــي  القادميـــن 
الصعوبـــة مشـــاركة العبـــي منتخبنا 
بســـبب انشـــغال العبـــي هـــذه الفئـــة 
باإلمتحانات،  بالدراســـة والتزامهـــم 
خصوصـــا وأنهـــم طـــالب بالمرحلـــة 
هامـــة  مرحلـــة  وهـــي  الثانويـــة 

تستوجب التركيز على الدراسة.

وأضاف “األمـــر ال يقتصر على فترة 
المشـــاركة في البطولـــة فقط.. وإنما 
ســـواء  واإلعـــداد  التحضيـــر  فتـــرة 

المحلـــي أو الخارجـــي وهو ما يؤدي 
إلى تشـــتت أذهـــان الالعبيـــن وربما 
بعـــض  فـــي  الدراســـة  عـــن  تغيبهـــم 
الصعوبـــة  مـــن  وبالتالـــي  األحيـــان 
المشـــاركة.. ولكن القرار بيد مجلس 
االحتمـــاالت  كل  وتبقـــى  اإلدارة 

واردة..”.
وأشـــار بـــأن المشـــاركة فـــي البطولة 
خـــالل  مـــن  تكـــون  لـــن  اآلســـيوية 
وإنمـــا  مســـبقة  تصفيـــات  إقامـــة 
ســـتكون مفتوحة لكافة المنتخبات 
اآلســـيوية، ويتأهـــل األول والثانـــي 
والثالـــث والرابـــع مـــن البطولـــة إلى 
بطولة العالم تحت 18 سنة التي من 

المقرر لها ان تقام في عام 2021.

جهاد خلفان

محمد الفردان

صورة لنتيجة االستفناء االسيوي

اللجنة اإلعالمية

عمومية نادي الشباب

بناًء على التعميم الصادر من وزارة شؤون 
ــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــخــصــوص الــدعــوة  ال
كل  مرة  العادية  العمومية  الجمعية  لعقد 
النتهاء  التالية  أشهر  الثالثة  خــالل  سنة 
موافقة  وبعد  للجمعية  الميالدية  السنة 
الــوزارة على انعقادها، يسر مجلس إدارة 
العمومية  الجمعية  دعـــوة  الــشــبــاب  نـــادي 
لــالنــعــقــاد فــي الــســاعــة ٨ مــن مــســاء يــوم 
الــثــالثــاء بـــالـــنـــادي، لــمــنــاقــشــة الــتــقــريــريــن 
يحث  النادي  فإن  وعليه  والمالي،  اإلداري 
السنوي  الشتراكهم  المسددين  األعــضــاء 
المرئي  االتــصــال  نظام  عبر  الــدخــول  على 

وباألطر القانونية.

سبورت

علي مجيد

حسن علي

األندية البحرينية في البورصة!
لعــل توقــف النشــاط الرياضــي بســبب جائحــة كورونــا، وغمــوض الرؤية بشــأن قانون 
تحويل األندية الرياضية الى شــركات اســتثمارية حرم الشارع الرياضي من االحتفال 
بواحدة من اهم القرارات التي اقرها مجلس الوزراء لتطوير القطاع الرياضي مؤخرا. 
فصدور نظام يتيح لالندية المحلية الدخول الى عالم المال واالعمال بطريقة منظمة 
ومدروســة يعني الكثير في عالم الرياضة، فهو خطوة نحو اســتثمار الرياضة وجعلها 
قطــاع يســتند علــى االقتصــاد فــي عملــه، وبالتالــي التحــول الفعلــي مــن الهوايــة الــى 

االحتراف على مستوى المنظومة. 
وال يخفــى علــى الرياضييــن، أن اكثر المشــاكل الحاصلة في االنديــة، تتركز في اغلبها 
علــى مســألة التمويــل، االمــر الذي يســبب فوضــى ادارية جــراء غيــاب التخصص في 
ادارة السيولة التشغيلية التي تتدفق من ميزانية الدولة لغالبية االندية، ولكن القانون 

الجديد من شأنه أن يضع االمور في نصابها. 
وحســب فهمي للقانون، فإنه ســيحق لالندية ان تشــكل شــركات ومحافظ اســتثمارية 
تابعــة لــوزارة التجــارة ومدرجة في البورصة، وتكون هي المســؤولة عــن ادارة اموال 
النــادي، فيمــا يتفــرغ االداريــون والفنيــون الــى اعمالهــم المتعلقــة بالتنافــس الرياضي 

وتطوير انشطة النادي.
ويعني ذلك ببساطة ان النادي سيبقى كما هو، ولكنه سيحيل الجانب االستثماري الى 
شــركة خاصــة تابعــة له، تكون هي المســؤولة عــن توفير الموارد المالية وتســتفيد من 
المشاريع االستثمارية التي تقع تحت مظلة االندية لتنميها وتوسيع اعمالها التجارية.
وحتى ذلك الحين يتبقى أن تصدرة وزارة شؤون الشباب والرياضة والجهات المعنية 
بالتنفيذ النظام المتعلق بهذا القانون حتى تستطيع االندية بدء االجراءات في توقيع 
االتفاقيــات مــع المســتثمرين، وكلنــا امل فــي ان يتم اســتثمار هذا االمتيــاز الحكومي 

للرياضة بشكل صحيح.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم



رزق الممثل الكويتي حســـن البالم بمولودته األولى 
وأطلق عليها اسم “مزيان”، وهي كلمة مغربية تعني 
الخيـــر أو الجميل، كما نشـــر عبر صفحتـــه على أحد 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي صـــورة، وعّلـــق عليها 
“الحمـــد لله الذي بنعمتـــه تتم الصالحات، رزقني هللا 
سبحانه وتعالى بمولودة نسأل هللا تعالى أن يجعلها 
من الصالحات وأن تقر عيني بشوفتها وشوفة أهلي 
وديرتـــي وربعي ونســـأل هللا تعالـــى أن يعجل بفرج 

هذه الغمة عن هذه األمة الحمد لله على كل حال”.
وتـــزوج البـــالم مـــن فتـــاة خـــارج الوســـط الفني في 
أجـــواء هادئة بحضور عدد من األصدقاء واألحباء، 
وهنـــأ الفنـــان فهـــد البنـــاي زميله حســـن البـــالم على 
الـــزواج، ونشـــر صـــورة مـــن عقد الـــزواج الـــذي كان 
شـــاهدًا عليه، كما نشـــر الفنان عبدهللا الخضر صورة 
وهـــو يقبل البالم ويبارك له، وكذلك شـــاركه الفرحة 
الفنـــان اإلماراتـــي حبيـــب غلـــوم وكتب له “ما شـــاء 
هللا.. مبروكين وتتربى في عزكم وهللا يجعلها ذخر 
وســـند لكم، وعلق الفنان البحريني ناصر السعدون.. 

ألـــف مبروك يا بومزيان”. وكان البالم قد شـــارك في 
مسلسل “السجين” الذي عرض حديثا، وتدور قصته 
حول شخص يتم سجنه لمدة 25 سنة بتهمة القتل، 
ولكنـــه بـــريء لم يقـــم بالقتـــل، ولكن بعـــد أن تنتهي 
مـــدة الســـجن يخرج لينتقم لنفســـه مـــن الظلم الذي 
حـــل عليه من قبل األفـــراد والعصابـــات التي قامت 

بمطاردته وإلباسه التهمة.

أهل الفن يباركون للبالم بقدوم “مزيان”
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تتهيأ الفنانة التركية هاندا آرتشيل، 
والمغني مراد دالكيتش، لزفافهما 

في األيام القليلة المقبلة بعد عالقة 
حب دامت 3 سنوات تقريًبا ما بين 

االرتباط واالنفصال.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن 

آرتشيل ودالكيتش 
قررا الزواج قريًبا 

بعد العالقة 
القوية التي 

ظهرت عليهما 
خالل فترة 

الحجر 
الصحي.

كتــاب غايــة فــي األهمية سيســتنير بــه كل باحــث ومؤرخ

“تاريخ النظام القانوني في البحرين”... دراسة مدعمة بالوثائق

صـــدر عن مركز عيســـى الثقافي كتاب 
غايـــة فـــي األهميـــة سيســـتنير بـــه كل 
باحـــث ومؤرخ ودارس بعنوان “تاريخ 
النظـــام القانوني فـــي البحرين.. خالل 
العقـــود األولـــى مـــن القرن العشـــرين.. 
دراســـة قانونيـــة تاريخيـــة وثائقيـــة”، 

لعلي فيصل الصديقي.
وتحـــاول الدراســـة اســـتقراء مظاهـــر 
الوقـــت،  ذلـــك  فـــي  اإلداري  القانـــون 
فتتنـــاول أهـــم وأبـــرز المرافـــق العامة 
الفاعلة وقتها كدائـــرة البلدية والطابو 
الســـلطة  أهـــداف  وتبيـــن  والمعـــارف، 
تحقيـــق  فـــي  المتمثلـــة  الحكوميـــة 
المنفعة العامة وفق أشكالها المعروفة: 
األمن العـــام، الســـكينة العامة، الصحة 

العامة، األدب العام. 
وتتطرق الدراسة إلى مظاهر التشريع 
البحريـــن،  فـــي  وتحوالتـــه  الجنائـــي 
لتبيـــن مـــن خاللهـــا جملة مـــن الجرائم 
النظـــم  فـــي  الـــواردة  والعقوبـــات 
وتســـتعرض  الصـــادرة،  والتشـــريعات 
العمليـــة  مـــن  مهمـــا  جانبـــا  أخيـــرا 

االقتصادية واليات تنظيمها.
فـــي تقديمه للكتاب يقول نائب رئيس 
مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز 
عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة 
فـــي  الكتـــاب  “يســـتعرض  خليفـــة  آل 
مجمله جوانب نشـــأة النظام القانوني 
فـــي البحريـــن خـــالل فترة مهمـــة إبان 
نشـــوء الدولـــة الحديثـــة، ممـــا يجعلـــه 
القانـــون  لباحثـــي  أساســـيا  مرجعـــا 
والتاريـــخ. فالكتـــاب بني على دراســـة 

علميـــة 
يخيـــة  ر تا
عمـــة  مد
 ، ئـــق ثا لو با
أكـــد  وقـــد 
بمـــا ال يـــدع 
مجاال للشك 
ن  أ
فترة 

بدايات القرن العشـــرين شـــكلت نقطة 
تحول في ميادين التشـــريع والقانون، 
أبرزها بوادر نشـــوه النظام الدســـتوري 
والسياسي الذي تجلی في سن قوانين 
وتوارثـــه  الحكـــم  فـــي  النيابـــة  تنظـــم 
وتأســـيس نظـــام واليـــة العهـــد، فضـــال 
عـــن تشـــكل مالمـــح البنيـــة القضائيـــة 
والتشـــريع الجنائي، ناهيك عن إصدار 
القوانين التنظيميـــة واإلدارية وتطور 

القوانين التجارية واالقتصادية”.
الكتـــاب  هـــذا  “اســـتطاع  ويضيـــف 
تقديـــم رصـــد تاريخي شـــامل للحركة 
واضـــح  تصـــور  وإعطـــاء  التشـــريعية 
عـــن آلية التطـــور القانوني والسياســـة 
التشـــريعية للمشـــرع البحريني، والتي 
أســـهمت في تحسين الوضع السياسي 
آنـــذاك،  واالجتماعـــي  واالقتصـــادي 
مـــع االعتبـــار لوجـــود النظـــم القانونية 
العرفية كبذرة لذلـــك التحول، وبذلك، 
فقـــد أثبـــت الكتـــاب جوهـــرا مهمـــا في 
منظور ســـيادة حـــكام البحرين من آل 

خليفـــة علـــى البالد فـــي ظـــل الحماية 
البريطانية”.

فصـــول،   5 علـــى  الكتـــاب  ويشـــتمل 
يســـبقها فصل تمهيدي، يعرض بشـــكل 
موجـــز تطـــورات الحالـــة القانونية في 
البحريـــن منذ قدم التاريخ وحتى طلع 
القـــرن العشـــرين، ويبيـــن أيضـــا موقع 
البحريـــن في خريطة القانـــون الدولي 
وطبيعـــة عالقاتهـــا القائمـــة مـــع دولـــة 
بريطانيا العظمـــى في ذلك الوقت. ثم 
تأتـــي الفصـــول الخمســـة، بعـــد الفصل 

التمهيدي، على النحو اآلتي:
األولـــى  الجـــذور  التمهيـــدي:  الفصـــل 

للنظام القانوني في البحرين.
القوانيـــن  مظاهـــر  األول:  الفصـــل 

الدستورية والمالية.
الفصل الثاني: مظاهر النظام القضائي.
الفصل الثالث: مظاهر القانون اإلداري.
الفصل الرابع: مظاهر القانون الجنائي.

القوانيـــن  مظاهـــر  الخامـــس:  الفصـــل 
المدنية والتجارية.

وصـــدر مـــع الكتـــاب ملخـــص الوثائـــق 
التاريخية تضمـــن 13 وثيقة تاريخية، 
مـــن  الكتـــاب  تضمنـــه  مـــا  خالصـــة 
فصـــول رصينة، مـــن بيـــن 136 وثيقة 
ومخطوطة اســـتند عليهـــا الباحث في 
إعداده للكتاب؛ للوقوف على المالمح 
األولى لتأســـيس النظـــام القانوني في 
تعـــد  فتـــرة زمنيـــة  البحريـــن وخـــالل 
نواة مســـيرة االزدهار الذي نعيشه في 

تاريخنا المعاصر.
وصنفت هـــذه الوثائق علـــى اعتبارات 
تعكـــس  وموضوعيـــة  تاريخيـــة 
المســـتوى، المتقدم للفترة التأسيســـية 
لألنظمة والقوانيـــن التي تعتبر باكورة 
التنظيم اإلداري والتجاري والتشريعي 
واالجتماعي في البـــالد، خصوصا أنها 
تثبـــت مبـــدأ ســـيادة حكـــم آل خليفـــة 
علـــى إدارة البـــالد فـــي ظـــل الحمايـــة 

البريطانية.

سيكون من المالئم لك إعادة هيكلة وضعك الصحي.

تحكم في أعصابك بعض الشيء، وحاول تقسيم يومك. 

حاول أن تكون اليوم في حالة هادئة؛ حتى ال تصعد األمور.

استمر في متابعة االهتمامات الرياضية التي تمارسها.

تغير في نوعية عملك وطبيعته، لكنك ستكون في أفضل حاال.

صحتك مستقرة وتحتاج فقط االنتظام في شرب الماء كثيرا.

اليوم في محيط عملك ستكون سببا في مكافأة زمالئك.

تحتاج للتأني في اتخاذ قرارك بشأن خوض تجربة عمل جديدة.

حالتك الصحية مستقرة، وال داعي للقلق من أي تغيرات جوية.

تميل إلى العصبية أكثر من الهدوء خالل الفترة المقبلة.

حان الوقت أن تمنح جسمك الرعاية بتناول الفيتامينات. 

تعلم جيدا أن الخسارة والربح أمور طبيعية في حياتنا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أيــدت محكمــة االســتئناف بمدينة مراكــش، االثنيــن، الحكم 
االبتدائي القاضي بإســقاط تهمة المشــاركة فــي النصب عن 
المغنيــة المغربية دنيا بطمــة، في إطار القضيــة المعروفة 
باســم “حمزة مون بيبــي”. واســتأنفت النيابة العامــة القرار 

الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية قبل أسبوعين، 
بتبرئــة بطمــة مــن التهمــة المشــار إليهــا، وبفضل قــرار محكمة 

االستئناف أصبح الحكم نهائيا. وهذا القرار ال ينهي عالقة المغنية بحساب “حمزة مون 
بيبي” الذي تخصص في فضائح المشاهير عبر انستغرام.

قــررت إدارة مهرجان اإلســكندرية الســينمائي لــدول البحر 
المتوســط برئاســة الناقد األمير أباظة، إهداء اسم الفنان 
الراحل فريد شــوقي وســام “فنان الشــعب”، الــذي يقدم 
للمرة األولى واألخيرة في دورته السادسة والثالثين؛ تقديرا 

لعطائه الكبير ممثال ومؤلفا ومنتجا كبيرا، إذ قّدم للســينما 
المصريــة والعربية مجموعة من أهم األفالم في تاريخ الســينما 

وتــرك عالمات بــارزة في الوجدان الشــعبي المصري والعربي. ومــن المقرر أن يتم 
التكريم بحضور أسرة الفنان الكبير، وكذلك مشاركة مجموعة من الفنانين.

تســتعد المطربة كارول ســماحة لعمــل غنائــي جديد، يتم 
تنفيــذه بأحــدث التقنيــات مــن حيــث الصــوت واإلخراج 
والمونتاج والمؤثرات الصوتية. وتعقد كارول سماحة حاليا 
جلسات عمل مع فريق اليف ستايلز ستوديوز، الذي تتعاون 

معــه للمرة األولى، لوضع اللمســات األخيرة لتصوير األغنية 
المقرر إطالقها خالل الشــهر الحالي، وتضم مشــاهد رومانســية 

وسيتم التصوير بمواقع سياحية خالبة في مصر. ويعد هذا العمل الغنائي باكورة 
سلسلة من األعمال الفنية التي تستعد لها اليف ستايلز ستوديوز.

جديد سماحةتكريم شوقيبطمة براءة

5 يونيو

1487
اكتشف المستكشـــف البرتغالي 
بمســـاعدة  ديـــاز  بارثولوميـــو 
ماجـــد  ابـــن  العربـــي  الرحالـــة 
الصالـــح  الرجـــاء  رأس  طريـــق 
أثناء عودته من الهند ومسيره 

بمحاذاة الساحل اإلفريقي.

 1752
بنجامين فرانكلين يثبت أن الصواعق تتكون من الكهرباء من خالل تجربته.

1899
صدور حكم ببراءة الضابط الفرنسي اليهودي ألفريد دريفوس من تهمه الخيانة.

 1926
تخطيط الحدود بين العراق وتركيا وتقسيم جزء من كردستان بين الدولتين.

 1942
 هجوم بريطاني مضاد على قوات ألمانيا النازية بقيادة إرفين رومل.

 1944
سقوط العاصمة اإليطالية روما بيد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

احتل الفيلم اإلماراتي “خلك شنب” المركز الثالث من حيث المشاهدة  «
على مستوى األفالم المعروضة في منصة نتفليكس في اإلمارات بعد 

24 ساعة من طرحه على المنصة العالمية، في حين جاء في المركز 
األول فيلم جودزيال، إذ بدأ عرضه ألول مرة باألمس االثنين.

ويندرج الفيلم تحت قائمة األفالم الكوميدية الخليجية، وهو من إنتاج  «
“غبشة فيلمز” وإخراج هاني الشيباني، وتأليف خالد الجابري، وبطولة 

سعد عبدالله، محمد الكندي، عمار آل رحمة، ومصبح هاشم.

وتدور قصة “خلك شنب” حول 3 شباب يستيقظون ليكتشفوا  «
أنهم في أماكن متفرقة وغريبة، ويحاولون معرفة ما حدث لهم في 
الساعات القليلة الماضية، وما تعرضوا له وجعلهم يمرون بالكثير 

من المشكالت والصعاب في قالب مليء بالكوميديا واإلثارة والتشويق 
والغموض.

”خلك شنب“ ينافس 
بقوة في “نتفليكس”

 أسامة الماجد

بوهلول: “كورونا” غير مفاهيم البشر
ــاة الــشــعــوب  ــي لــلــفــن رســالــة ســامــيــة ومـــؤثـــرة فــي ح

قال الفنـــان يوســـف بوهلول إن 
أزمة وباء كورونا، ألقت بظاللها 
علـــى الحـــراك الفنـــي الخليجـــي 
وبات تأثيرها واضحا في جميع 
الحيـــاة ســـتعود  الـــدول، ولكـــن 
الفنيـــة،  الســـاحة  إلـــى  حتمـــا 
وســـيعود النشـــاط كمـــا كان في 

السابق.
وأضـــاف بوهلـــول فـــي تصريح 
لــــ “البـــالد”: “لقـــد غيـــرت كورونا 
مفاهيم البشـــر فـــي كل بقعة من 
دول العالم، ويجب أن تســـتفيد 
المجتمعـــات مـــن هـــذه األزمـــة، 
وتخـــرج بدرس مهم وثمين؛ ألن 

بالتجارب يخرج النجاح”.
ونـــوه بوهلـــول إلـــى أن “الـــدور 
الكبيـــر الـــذي قـــام به أهـــل الفن 
في البحرين من خالل تقديمهم 
بخصـــوص  التوعويـــة  األفـــالم 
طيبـــة  لفتـــة  وكانـــت  كورونـــا، 
منهم، فالفنان جزء من المجتمع 
وينبغي عليه المساهمة بفنه في 
تقدمـــه ونجاحـــه، والـــدور الذي 
يقـــوم به الفنـــان قد يكـــون أكبر 
مـــن اآلخريـــن؛ علـــى اعتبـــار أن 
للفن رسالة ســـامية ومؤثرة في 
حياة الشـــعوب، وعظمة البلدان 

يوسف بوهلولتقاس بعظمة فنونها”.

محرر مسافات

علي فيصل الصديقي 
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أكدت الفنانة اإلماراتية أمل محمد أنها غاضبة جًدا من الظلم الذي تعرضت له في مسلسل “أم هارون”، 
موضحة أن أغلب مشــاهدها تم حذفها دون أن تدري الســبب الحقيقي وراء ذلك، وهو ما جعلها تطالب 

بحذف اسمها من العمل.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “أنا عن نفســـي مســـتاءة 
جـــًدا من هذا المسلســـل وزعالنة على الظلـــم اللي اتظلمته 
بســـبب مشـــاركتي فـــي أم هـــارون؛ ألني أنا صـــورت بعض 
المشـــاهد وأغلب مشـــاهدي وحواراتي انحذفـــت منها.. ما 
بعرف من الســـبب في ذلك هل مـــن الطاقم الفني أو طاقم 

اإلخراج”.
وأضافـــت: “ألنـــه أنـــا وقعـــت علـــى شـــيء آخر ولمـــا جيت 
صورت اتصدمت.. لدرجة إني أحيانا أكون في اللوكيشـــن 
جايبينـــي مـــن أول الصبـــح آلخـــر اليـــوم ما أصور شـــيء.. 
وأحيانا أكون البسة لبس الشخصية حق المشهد، والمخرج 

يوزع الممثلين كلهم وكإني أنا شجرة وال أحد يشوفها”.
وأردفـــت: “كنت أتواصل مع مشـــرف العمل وأقول له إنكم 
اتفقتوا معي على حاجة والي قاعد يصير شي تاني.. وهو 
يقـــول لي النـــص ما اكتمل.. لدرجة إني فـــي بداية رمضان 
كلمته وطلبت يشيلوا اسمي من العمل“. وواصلت: “لكن أنا 
في النهاية كســـبت إنه أضاف عمل في رصيدي مع الفنانة 
الكبيرة حياة الفهد وأحمد الجســـمي ومجموعة كبيرة من 

نجوم الخليج.. فرب ضارة نافعة.. الحمد هللا”.

مسلســـل “أم هـــارون” يســـلط الضوء على مآســـاة “أم فهد” 
التـــي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهـــد، وهي امرأة منبوذة 
 ،MBC اجتماعًيا بسبب ديانتها اليهودية، والعمل من إنتاج
وكتابـــة علـــي شـــمس ومحمد شـــمس، ومن إخـــراج محمد 

جمال العدل.
وصعد وسم #أم_هارون لقائمة التريند وتحدث عنه الكثير 
مـــن المغرديـــن موجهين انتقـــادات حادة للفنانـــة الكويتية 
حيـــاة الفهـــد لقبولها بطولة عمـــل كهذا، فيما اشـــاد آخرون 
بالمسلســـل، معتبرين إياه بأنه يحمل قصة ستكشـــف عنها 
األحـــداث. بالمقابـــل كان للبعض تغريـــدات وثقوها باألدلة 
بـــأن األســـر اليهوديـــة بالفعـــل موجـــودة بالثالثينـــات وأن 
اليهـــود كانـــوا موجوديـــن في الكويت ولهم ســـوق يســـمى 
ســـوق اليهود األحســـاء ولهم مقبرة باســـم “مقبـــرة اليهود” 
وكان بعضهم يســـكنون بأحياء البحرين. المسلسل بطولة: 
حيـــاة الفهد، محمد العيدروســـي، أحمد الجســـمي، فخرية 
خميس، ســـعاد، عبدالمحســـن النمـــر، فاطمـــة الصفي، فؤاد 
علي، محمـــد العلوي، روان مهدي، آالء الهندي، نواف نجم، 

فرح الصراف.

» Pow� ”قدمت“ النجمة“ إيلى“ جولدينج“ كليب“ أغنيتها“ السينجل“ الجديدة“ 
er”“ على“ قناتها“ الخاصة“ على“ موقع“ الفيديو“ الشهير“ “يوتيوب”.“ وتدور“ 
فكرة“ األغنية“ حول“ المواعدة“ في“ القرن“ الواحد“ والعشرين،“ وكيف“ يمكن“ 
أن“ تؤثر“ عليها“ اآلن“ وسائل“ التواصل“ االجتماعي“ والسطحية“ واألشياء“ 
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العائلة أوًل
يقول السيد هاشم الوداعي “صار الجميع 
علـــى علٍم كيف أصبحـــت الحياة في زمن 
الكورونا وكيف تعامل الناس مع الموضوع 
منذ البدايـــة. فيروس كورونا له ســـلبيات 
وإيجابيات عدة، ولكن سلبياته من وجهة 
نظـــري أقـــل بكثيـــر، فوضعنـــا فـــي بدايـــة 
الحجـــر الصحـــي كان يبعـــث علـــى الضيق 
والكآبـــة والوقت يمر بصـــورة بطيئة جًدا؛ 
بســـبب الفراغ وعـــدم وجود أي مســـليات 
بـــدأت أقضـــي  الوقـــت  ولكـــن مـــع مـــرور 
الكثيـــر مـــن الوقت مـــع عائلتـــي الصغيرة 
بحكم انشـــغاالتي الكثيـــرة، باإلضافة إلى 
أنـــي أصبحت أســـاعد زوجتـــي في األمور 
المنزليـــة وأيًضـــا أصبـــح لـــدي متســـع من 
الوقـــت للجلوس مع نفســـي، إذ إن الحجر 
أعطاني المســـاحة الكافية إلنجاز األعمال 
التي قمت بتأجيلهـــا لفترات طويلة وهذا 
مـــن  اعتبـــره  مـــا 
 . ت بيـــا يجا إل ا

فيروس كورونا جعلنا ندرك أهمية الوقت 
باإلضافة إلى اإلحساس بالمسؤولية أكثر 
اتجاه العائلة من خالل وقاية أنفســـنا من 
عـــدم اإلصابة به أو االختـــالط واالحتكاك 

بالمصابين”. 

التخطيط وإدارة الوقت
وقالـــت إيمـــان المفتـــاح “ألول مرة أشـــهد 
فيروســـا وبائيـــا بهـــذه الطريقـــة، فقد كان 
شـــيًئا جديـــًدا كلًيـــا ولكنـــه درس جميـــل 
للجميـــع جعلنـــي أدرك وأكتشـــف عـــادات 
ومهـــارات جديـــدة فـــي نفســـي، فلـــم أكن 
أعلـــم أننـــي أحـــب المكـــوث فـــي المنـــزل 
فتـــرات طويلـــة وفي فتـــرة الحجـــر بينما 
كان الجميع يتذمر من الملل وعدم وجود 
أي فعاليـــات كنـــت أنـــا أخطـــط ألكثـــر من 
شـــيء وهذه مهارة جديدة اكتسبتها، إلى 
جانب أنني بدأت أقرأ القصص التاريخية 
وأتعمـــق فـــي أحداثها وشـــخوصها وأقوم 
بتحليلهـــا، ومـــن جهـــة أخرى بـــدأت أنمي 

العديد مـــن المواهب منهـــا التصوير الذي 
أصبح يأخذ جزء كبير من وقتي وتعلمت 
إدارة الوقـــت بحيـــث أصبـــح لـــدي مجال 
ممارســـة  خـــالل  مـــن  بنفســـي  لالهتمـــام 

الرياضة والبدء بالحياة الصحية 
وتعلم الطبخ الصحي”. 

المسؤولية

خالـــد  نظـــر  وجهـــة  ومـــن 

بوجيري أن فيروس “كوفيد 19” أثر في 
جميـــع بلدان العالـــم الصغيـــرة والكبيرة 
انتشـــاره  وســـرعة  والفقيـــرة  والغنيـــة 
كانـــت مخيفـــة ومذهلـــة فـــي آن واحد، 
والهلع منه جعـــل دول العالم تمنع 
أي طائـــرة تحـــط أو تقلع في 
مطاراتهـــا، فهـــذا الفيروس 
علمني الكثير من األشياء 
التـــي كنت غافـــال عنها من 

األســـاس وأولها الصبر، وهو من الميزات 
التي اكتســـبتها بســـبب الفيـــروس، إضافة 
إلى أنني أصبحت شـــخصا مسؤوال بشكل 
كبيـــر خصوًصا تجـــاه عائلتـــي والمجتمع، 
االحترازيـــة  باألنظمـــة  ألتـــزم  فأصبحـــت 
حتـــى ال أؤذي نفســـي واآلخرين. فيروس 
كورونا له وجهان الجيد والسيئ فتعلمت 
من الجيد حتى أســـتطيع مواجهة السيئ 

منه”. 

مواجهة النفس 
وارتـــــأت فــاطــمــة عــبــدعــلــي أن فــيــروس 
ــا فــي ظــاهــره خــطــيــر ومــخــيــف،  ــكــورون ال
ــكــثــيــر من  ــكـــن فـــي بــاطــنــه يــحــمــل ال ولـ
الخيرات والحكم اإللهية بدأنا شيًئا فشيًئا 
وسلخه  اإلنسان  جــرد  الفيروس  بفهمها. 
عن ذاته؛ ليواجه نفسه في المرآة ويعتبر 
هـــذا هــو أهـــم مــا تعلمته وهـــو مــواجــهــة 
ــي وشــخــصــيــتــي  ــ نــفــســي واكـــتـــشـــاف ذاتـ
بفعل  الــمــتــأثــرة  تــلــك  ولــيــســت  الحقيقية 
الـــحـــيـــاة الـــصـــاخـــبـــة. إضـــافـــة إلــــى أنــنــي 
رغم  أكــثــر  األشــيــاء  قيمة  أقـــدر  أصبحت 
أدركــت  وأيــًضــا  روتــيــن  وكونها  بساطتها 
في  االجتماعي  التواصل  وأهمية  قيمة 
واألصــدقــاء.  العائلة  مع  العالقات  تعزيز 
الــفــيــروس فــي إعطائي  وأخـــيـــًرا ســاهــم 
مهاراتي ومواهبي  لتنمية  الكافي  الوقت 
وكيفية استغالله بالشكل الصحيح والذي 

يعود علّي بالنفع”.

كشـــفت شـــبكة OSN، عـــن عـــرض قائمـــة مـــن األفـــالم 
المميزة والمناســـبة لجميـــع أفراد العائلة خالل 

شهر يونيو.
وســـيكون عشـــاق ديزنـــي علـــى موعـــد مـــع 
فيلـــم Maleficent: Mistress of Evil، إذ 
يونيـــو،   5 الجمعـــة  اليـــوم  عرضـــه  ســـيتم 
الســـاعة 9 ليالً بتوقيت البحرين. الفيلم من 
بطولـــة أنجيلينا جولي وإيل فانينغ وهاريس 
ماليفيســـنت  قصـــة  ويحكـــي  ديكنســـون. 
والفتـــاة أورورا اللتين تبدآن بالتشـــكيك في 

العالقـــات العائليـــة المعقـــدة التـــي تربطهما، الســـيما بعد 
ابتعادهمـــا عـــن بعضهمـــا نتيجـــة زواج وشـــيك وظهـــور 
حلفـــاء غيـــر متوقعين وقوى شـــريرة جديدة. وبالنســـبة 
 Dora and the للمشـــاهدين الصغـــار، ســـيتم بـــث فيلـــم
Lost City of Gold يـــوم الجمعـــة 12 يونيـــو، الســـاعة 9 
ليـــالً بتوقيـــت البحرين، ويـــروي الفيلم، المســـتوحى من 
قصـــة المسلســـل التلفزيوني الشـــهير، قصـــة دورا الفتاة 
المراهقة المستكشـــفة التي تقود أصدقاءها في مغامرة 
إلنقاذ والديها وحل لغز المدينة الذهبية المفقودة. الفيلم 
مـــن بطولة إيزابيال ميرســـيد وأوجينيـــو ديربيز ومايكل 
Arte� فيلم ديزني الجديد OSN  بينا. كما ســـتبث شبكة

mis Fowl، المالئـــم لجميع أفراد العائلة، وهو من بطولة 
كولين فاريل وميراندا ريســـون وجـــودي دينش. وتدور 

أحداثـــه حـــول شـــاب مراهـــق يتمتـــع بمواهـــب 
خارقـــة وســـعيه لمطـــاردة مجتمـــع ســـري مـــن 
المخلوقات السحرية للعثور على والده المفقود. 
وسيتم بث العرض األول من الفيلم يوم السبت 

13 يونيو، 7 مساًء بتوقيت البحرين.
واإلثـــارة،  التشـــويق  أفـــالم  لعشـــاق  وأمـــا 
 18 الثالثـــاء  ســـتبث OSN فيلم The Bouncer يـــوم 
يونيو، الساعة 10 ليال بتوقيت البحرين. ويحكي الفيلم 
قصـــة حارس في نـــادي ليلي في الخمســـينات من عمره 
يكافح في سبيل تربية ابنته البالغة من العمر 8 سنوات. 
الفيلـــم مـــن بطولة جان كلود فان دام وســـامي بوعجيلة 

وسفيفا ألفيتي.

خالد“ بوجيريإيمان“ مفتاح فاطمة“ عبدعلي“ خالد“ بوجيري

“Dora” و “Maleficent” ومجموعة أخرى في منصة “OSN” هذا األسبوع

الفنانة أمل محمد: تعرضت للظلم في “أم هارون!”

خاص

وديعة الوداعي

ماذا تعلم الشباب البحريني من الكورونا؟
ــادة ــف ــت ــس ــم ــم الــــــــدروس ال ــ ــر ومـــواجـــهـــة الـــنـــفـــس أهـ ــبـ ــصـ الـــعـــائـــلـــة والـ
منــذ أن اجتــاح فيــروس كورونــا العالــم الكثيــر مــن التغيــرات طــرأت على الدول وشــعوبها، تغيرات سياســية واقتصاديــة واجتماعية فلــم يكن الشــباب يعلم بأنه 
ســيواجه فيروســا وبائيا يشــل حياته الطبيعية التي اعتاد عليها، ولكن هنا البد من طرح ســؤال مهم جًدا: ما الذي تغير في شــبابنا بعد “كوفيد 19”؟. وجاء هذا 

االستطالع الشبابي:
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ملكة جمال ماليزية تعتذر عن التعليق العنصري “المشين”
اعتــذرت ملكــة جمــال ماليزيــة، بعــد نشــرها تعليقا على 
“إنســتغرام” تتحــدث فيــه عــن ذوي األصــل اإلفريقــي، 
قائلة: إن على “السود” “أن يهدئوا من روعهم”، في إطار 
احتجاجــات الواليــات المتحــدة العنيفــة ضــد عنصريــة 

الشرطة.
وتقدمــت “الحســناء” الماليزيــة باالعتــذار، بعدما أثارت 
ضجــة علــى اإلنترنــت، بما في ذلك إدانة مــن بطل فيلم 

“كريزي ريتش إيجنز” هنري غولدنغ. 
وبدأت األسبوع الماضي في الواليات المتحدة تظاهرات 
إثــر مقتــل األميركي ذي األصــل اإلفريقي جورج فلويد، 

على يد شرطي أبيض في والية مينيسوتا.
لكــن ســامانثا كايتــي جيمــس التــي مثلــت ماليزيــا فــي 
مســابقة ملكــة جمــال الكــون للعــام 2017 فــي الواليــات 
المتحــدة، كتبــت علــى “إنســتغرام” هــذا األســبوع “إلــى 
الســود أقــول، هّدئــوا مــن روعكــم، اعتبروا األمــر تحديا 
لتكونــوا أقوى، اخترتم أن تولدوا أشــخاصا ملونين في 

أميركا لسبب ما. لتلقنوا درسا معينا”.
واســتفز هــذا المنشــور مســتخدمين لوســائل التواصــل 
الممثــل اإلنجليــزي مــن أصــل  بينهــم  االجتماعــي، مــن 

ماليزي هنري غولدنغ.

ووقع أكثر من 80 ألف شخص عريضة على اإلنترنت  «
تطالب بتجريد جيمس البالغة من العمر 25 عاما من 

لقب ملكة جمال ماليزيا، الذي فازت به في العام 2017. 
وفي المنحى نفسه، انتقد منظمو مسابقة ملكة جمال 

ماليزيا التعليقات ووصفوها أنها “غير الئقة ومسيئة 
وغير مقبولة ومؤذية”. وبعد تلك الحملة، نشرت 

جيمس الثالثاء اعتذارا جاء فيه “تلقيت الرسالة وأنا 
آسفة أعلم أنكم تشعرون باأللم، أنا لست مكانكم لفهم 

هذا األمر بشكل تام”.

تشــات”  “ســناب  تطبيــق  توقــف 
للتواصــل االجتماعــي، يــوم األربعاء، 
عن دعم ما ينشــره الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يحّرض 

على “العنف العنصري”.
وقال تطبيق “ســناب شات” للتواصل 
االجتماعــي “إنــه لــن يقــوم بعــد اآلن 
بالترويج لحســاب ترامب في صفحة 
بعــد  بالمحتــوى،  الخاصــة  “ديســكفر” 
أن غــرد علــى حســابه علــى “تويتــر” 

بتعليقات تشجع على العنف.
ورغم أن خطوة “سناب شات” جاءت 
ردا علــى تعليــق تغريــدة ترامب على 
مــن  مختلفــة  منصــة  علــى  حســابه 
إال  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
مواقــع  التــزام  مــدى  يظهــر  ذلــك  أن 
التقيــد  بضــرورة  األخــرى  التواصــل 
بالقيــم األساســية ألي محتــوى مقدم 
على أي منصة كانت وعلى أي موقع.

“سناب شات” 
يحظر منشورات 

ترامب
كشف خبراء عن فاكهة استوائية، ينبغي 
تضمينها في نظامنا الغذائي، زاعمين أنها 
قــد تقلــل من فــرص اإلصابــة بمضاعفات 

خطيرة للعدوى التنفسية. 
وتعــد المانغــو إحــدى أفضــل الثمــار التي 
يمكــن تناولهــا فــي وجبــة اإلفطــار، وفقــا 
الصحــة  علــوم  شــركة  طورتــه  لتطبيــق 

.”ZOE“
وقالــت الشــركة إن فاكهــة المانغــو غنيــة 

بفيتاميــن “A”، وهو أمر حاســم لتحســين 
جهــاز المناعــة، خصوًصافــي ظل انتشــار 
تنــاول  إذ يســاعد   ،”19 “كوفيــد  جائحــة 
وظيفــة  دعــم  فــي  المانغــو  مــن  المزيــد 

الجهاز المناعي.
وأضافت “يلعب العديــد من الفيتامينات 
والمعادن المختلفة، دورا رئيســا في دعم 
 ،”A“ وفيتاميــن  لدينــا.  المناعــة  وظائــف 

الذي يوجد في الفاكهة والخضروات”.

انتحرت مقدمــة تلفزيونية في الهند 
تبلــغ مــن العمر 29 عاما بعد أن رفض 
أفــاد  حســبما  منهــا.  الــزواج  حبيبهــا 
موقــع “ديكان هيرالد”. وقبل إقدامها 
على االنتحار، سجلت تشاندانا مقطع 
فيديو وأرسلته إلى صديقها دينيش 

وإلى والديها وبعض األصدقاء.
هــو  انتحارهــا  ســبب  أن  وذكــرت 

عالقتها بحبيبها.

لــي  “لقــد قلــت  وقالــت فــي المقطــع 
إننــي إذا مــت، ســيجعلك ذلك تشــعر 

أفضل”، مشيرة إلى عشيقها.
وبعــد أن تلقــى والدا الفتــاة الفيديو، 
الذهــاب  وطلبــوا  بجيرانهــا  اتصلــوا 
إلــى المــكان الــذي تعيــش فيــه حيث 
إلــى  عجــل  علــى  ونقلــت  وجدوهــا، 
المستشــفى، لكــن لم تســتطع النجدة 

الطبية إنقاذها.

فاكهة استوائية تعزز نظام المناعة وتقوية

رفض الزواج من حبيبته المذيعة فانتحرت

عامل يعقم محراب مسجد في العاصمة األردنية عمان قبل إعادة 
افتتاحه، إذ قررت السلطات إعادة فتح المساجد والكنائس لجميع 

الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أصيب 39 شخصا غالبيتهم من التالميذ 
فــي هجوم بســكين وقع أمس الخميس 
في مدرســة ابتدائية في جنوب الصين 
على ما ذكرت السلطات المحلية. ووقع 
الهجوم في كانغو في منطقة غوانغشي 
التــي تتمــع بحكــم ذاتــي علــى مــا جــاء 
موقعهــا  علــى  نشــر  للبلديــة  بيــان  فــي 
اإللكترونــي. وأوضحت البلدية “أصيب 
37 تلميــذا بجــروح طفيفــة فيمــا يعاني 
بالغــان مــن إصابــات أكثر خطــورة. وقد 
نقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم 

ليست بخطر”.
وذكــرت وســائل إعــالم عــدة نقــال عــن 
الســلطات أن المشــتبه فيه الرئيسي هو 

حارس يبلغ الخمسين تقريبا.
وتســجل هجمــات كهذه مــن وقت آلخر 
في مؤسســات تربوية في الصين. ففي 
ينايــر 2019 أصيــب 20 طفــال بمطرقــة 

في بكين في مدرسة ابتدائية.

تنــاول  حامــل  فيــل  أنثــى  حاولــت 
ثمــرة أناناس لتلقى مصرعها بســبب 
متفجرات تــم زراعتها داخل الثمرة، 

وفقا لما أعلنته السلطات الهندية.
أحــد  كومــار  ســوريندرا  وقــال 
المسؤولين عن حماية الحياة البرية 
ثمــرة  “انفجــرت  كيــراال:  فــي واليــة 
األناناس المحشــوة بالمتفجرات في 
فمها ما تسبب لها بإصابات خطيرة”.
هــذه  فــي  نحقــق  “نحــن  وأضــاف: 
الحادثــة ونحــاول تحديــد مــن يقف 
إلــى  أدت  التــي  والظــروف  وراءهــا 

نفوق الحيوان”.
لــزرع  القروييــن  بعــض  ويلجــأ 
لحمايــة  الفاكهــة  فــي  المفرقعــات 
محاصيلهــم مــن الحيوانــات البريــة، 
المكهربــة  األســوار  إلــى  يلجــأون  أو 
لتحويل مسار األفيال عن حقولهم.

وأثــار خبــر نفــوق أنثــى الفيــل غضبا 
كبيــرا فــي الهنــد، بحســب ما نشــرته 

صحيفة “تايم أو إنديا”.

39 جريًحا في هجوم 
بسكين في مدرسة 

صينية

“أناناس مفخخ” 
يفتك بأنثى فيل

تحدثــت زوجــة األميــر البريطانــي هــاري 
العنصريــة،  عــن  بحرقــة  مــاركل،  ميغــان 
وذلــك فــي أعقــاب مقتــل األميركــي مــن 
أصــل جــورج فلوريــد زنجــي فــي مدينــة 

مينيابوليس األميركية.
احتجــاج  حركــة  فلويــد  مقتــل  وأحــدث 
تاريخيــة فــي الواليــات المتحــدة تمثلــت 
في نزول مئات اآلالف إلى الشــوارع يوما 
بعــد آخر، تنديدا بالعنصريــة والعنف الذي 
تمارســه الشــرطة. وتحدثــت ميغــان عبــر 

لــوس  فــي  إلــى طــالب مدرســة  الفيديــو 
أنجلوس، حيث درست حين كانت طالبة.

فــي  حــدث  “مــا  رســالتها  فــي  وقالــت 
مينيابوليس مدمر للغاية”.

وتابعــت “ألن حيــاة فلويــد مهمــة وحيــاة 
كاســتيل  فيالنــدو  وحيــاة  مهمــة  تايلــور 
فــي  مهمــة..”،  راس  تاميــر  مهمــة وحيــاة 
حتفهــم  لقــوا  آخريــن  أنــاس  إلــى  إشــارة 
بســبب  األميركيــة؛  الشــرطة  أيــدي  علــى 

العنصرية.

ميغان ماركل تخرج عن صمتها بعد مقتل فلويد

امرأة ترتدي قناع وجه وتقف أمام لوحة للرسام اإلسباني بارتولوم 
موريلو في متحف برادو في مدريد )أ ف ب(

ماركل قالت إن العنصرية يجب أن تصبح “درسا في التاريخ للطالب وليس واقعا يعيشونه”.
وفي الختام، دعت الطالب إلى أن يكونوا “جزءا من الحركة.. أعلم أنكم تدركون أن حياة السود مهمة”.

تــداول رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي مبــادرة إنســانية 
الظــروف  فــي ظــل  يمنــي يقدمهــا ألهالــي صنعــاء  لطبيــب 
الصعبــة التــي يعيشــها أهالــي المدينــة خصوًصــا مــع تفشــي 

وباء فيروس كورونا في البالد. 

وكتب الطبيب سامي الحاج، 
علــى ملصــق تــم وضعــه فــي 
لنافــذة  الخلفــي  الزجــاج 
كنــت  ٕان  “ٔاوقفنــي  ســيارته، 

تريد استشارة طبية”.
يقضــي  النشــطاء،  وبحســب 
الدكتــور ســامي أغلب أوقات 
يومه في تقديم االستشارات 
المجانية، مســتهدفا بالدرجة 
إذ  الفقيــرة،  الطبقــة  األولــى 

يقــدم االستشــارة الطبية عبر 
الهاتــف وعبر مواقــع وبرامج 

التواصل االجتماعي. 
#دكتــور_ هاشــتاغ  وتصــدر 
التواصــل  مواقــع  ســامي، 
أشــادوا  الذيــن  االجتماعــي، 
بتكريمــه  وطالبــوا  بتصرفــه 
الجيــش  عناصــر  وتكريــم 

األبيض كافة.

طبيب يفاجئ أهالي صنعاء بعبارة على سيارته

والموســيقي  المــدّون  قــام 
شــنايدر،  كــورت  األميركــي 
بــأداء مقطع موســيقي لفيلم 

هاري بوتر على الغسالة. 
ويظهــر على مقطــع الفيديو، 
كيــف يــؤدي شــنايدر أنغامــا 
موســيقية بالنقــر علــى أزرار 
صديقــه  ويســاعده  الغســالة 
غســالة  علــى  بــاألداء  وهــو 

أخــرى. ومــن المالحظ أن شــنايدر يختبئ في نهاية العرض فــي خزانة تحت الدرج 
علــى غــرار هــاري بوتر.  ونشــر شــنايدر مقاطع أخرى على تطبيق “تيــك توك”، يؤدي 

.”Take on Me“ التي تدعى ”a-ha“ على واحد منها أغنية شهيرة لفرقة
وقام شــنايدر بأداء موســيقى فيلم الكرتون “غرافيتي فولز” باســتخدام لعبة الكلب 

واآللة الحاسبة.  وساعده الخالط بأداء أغنية لبيلي إيليش.

أميركي يؤدي مقاطع موسيقية عالمية على غسالة
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