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هيئـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  قالـــت 
التأميـــن االجتماعـــي ســـعاد المبـــارك 
التعطـــل  ضـــد  التأميـــن  “قانـــون  إن 
له أهـــداف ســـامية دافعنـــا عنها منذ 
البدايـــة ودعمنـــا الصنـــدوق وإصدار 
القانـــون، ولكن مســـار الصنـــدوق بدأ 
اآلن يأخذ منحى غير الذي نّص عليه 
القانون مما استوجب تعديالت منها 

ما وقفنا ضدها ومنها ما دعمناه”.
وذكر العضو الســـابق لمجلـــس إدارة 
حســـن  األجتماعـــي  التأميـــن  هيئـــة 
الماضي أن “إيقـــاف الزيادة المتمثلة 
بــــ 3 % ال يوفـــر أكثر مـــن 18 مليون 
ا، مقارنة بمصروف تصل  دينار سنويًّ
إلـــى 570 مليـــون دينـــار هـــو رواتب 
للمتقاعدين، فهو أمر غير محســـوس 
ولكـــن يؤثـــر بطريقـــة مباشـــرة علـــى 
المتقاعديـــن وعلى معيشـــتهم”.جاء 

التـــي  الحواريـــة  النـــدوة  فـــي  ذلـــك 
أقيمـــت بتنظيـــم مـــن مكتـــب النائب 
فالح هاشم وبمشاركة مجموعة من 

أصحـــاب النواب، والنقابيين، بعنوان 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  “منظومـــة 
ودورها في األزمـــات”.  وبّين النائب 

عبدالنبـــي  النـــواب  لمجلـــس  األول 
ســـلمان، أن قضيـــة التأميـــن مازالت 

مستمرة منذ برلمان 2002”.

ا وقف زيادة المتقاعدين يوفر 18 مليون دينار سنويًّ
المبارك: “التأمين ضد التعطل” له أهداف ســامية دافعنا عنها منذ البداية

)04(

خــامـنـئـــــــي يعـــــــارض ضمنًيـــا استجـــــــــواب أو عـــــــزل روحــــانـــــــي

بهلوي: إسقاط “الماللي” لوأد االتفاقية مع الصين

واشنطن ـ وكاالت

شـــن ولي عهد شـــاه إيران الســـابق رضا 
النظـــام  علـــى  عنيفـــا  هجومـــا  بهلـــوي، 
اإليرانـــي، ملمحا إلى أن النظام اإليراني 
علـــى  بالتوقيـــع  الســـقوط  مـــن  يهـــرب 
اتفاقيـــات تطيـــل مـــن عمـــره، خصوصا 
الشـــعب  مطالبـــا  الصيـــن،  مـــع  االتفـــاق 
اإليراني بالتحـــرك قبل فوات اآلن وبيع 

البالد إلى دول أجنبية.
وقـــال عبر حســـابه على “تويتـــر”: “كلما 
طالـــت مدة بقاء الجمهورية اإلســـالمية 
فـــي الســـلطة، تـــم نهـــب كنـــوز إيـــران، 
وصعوبـــة تصحيح األضـــرار المفروضة 
علـــى بالدنا. الحـــل الوحيد علـــى المدى 
االتفاقـــات  هـــذه  مثـــل  لمنـــع  الطويـــل 
المشـــينة هو إزالة هذا النظام في أسرع 

وقت ممكن”.
وكان ولـــي عهد شـــاه إيران الســـابق قد 
حـــذر فـــي وقـــت ســـابق مـــن االتفاقيـــة 

مـــع  اإليرانـــي  النظـــام  التـــي ســـيوقعها 
الصين والتي تنص على تسليم خيرات 
البـــالد ومقدراتها للصين مقابل الحماية 
وإرســـال قوات صينية إلى إيران وبنود 
خفيـــة لم يتم اإلعـــالن عنهـــا. إلى ذلك، 
أبـــدى المرشـــد األعلـــى اإليرانـــي علـــي 

خامنئي، أثنـــاء اجتماع له عبر الفيديو، 
مـــع نـــواب مجلـــس الشـــورى )البرلمـــان( 
معارضتـــه  األحـــد،  أمـــس  اإليرانـــي، 
الضمنيـــة لمشـــروع اســـتجواب الرئيس 
اإليرانـــي حســـن روحانـــي، الـــذي يعـــده 

نواب الكتلة المتشددة.

ولي عهد شاه إيران السابق رضا بهلوي

المنامة - بنا

أن  الصحـــة  وزارة  أكـــدت 
العالجيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
مســـتمرة  كورونـــا  لفيـــروس 
بالمجـــان للمواطنين والمقيمين 
تحـــت  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
إشراف طاقم طبي مؤهل وفًقا 
لإلرشـــادات والمعايير المعتمدة 
الصحـــة  منظمـــة  قبـــل  مـــن 
العالمية باعتبار صحة وسالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن أولوية 
جميـــع  عليهـــا  ترتكـــز  قصـــوى 
الخطط في كافة مراحل تحدي 
فيروس كورونـــا )كوفيد - 19(، 
مشـــيرًة إلـــى مواصلتهـــا بعـــزم 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن 
مـــع  وذلـــك  الفيـــروس  انتشـــار 

استئناف العديد من دول العالم 
رفـــع تعليـــق الرحـــالت الدوليـــة 
مطاراتهـــا  تشـــغيل  ومعـــاودة 
الطيـــران  خطـــوط  واســـتئناف 
تســـيير  الجويـــة  والناقـــالت 

رحالتها.
بأنـــه  الصحـــة  وزارة  ونوهـــت 
يتوجب على جميع المسافرين 
القادميـــن إلى مملكـــة البحرين 
عبـــر مطـــار البحريـــن الدولـــي 
بـــدًءا مـــن الســـاعة 12 صباحا 
من يـــوم الثالثـــاء الموافق 21 
يوليو 2020 الخضوع للفحص 
كورونـــا  لفيـــروس  المختبـــري 
علـــى  المطـــار  وصولهـــم  عنـــد 
نفقتهـــم الخاصـــة بتكلفـــة تبلغ 

30 ديناًرا.

فحص المسافرين إلى البحرين 
على نفقتهم بدًءا من 21 يوليو

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أعلنـــت 
البحرين وســـفارة الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة لدى المملكـــة عن التوصل 
إلـــى اتفـــاق بيـــن كل مـــن حكومتـــي 
صالحيـــة  تمديـــد  بشـــأن  البلديـــن 
الممنوحـــة  الســـياحية  التأشـــيرات 
لمواطنـــي البلديـــن الصديقيـــن من 5 
إلـــى 10 ســـنوات، وإن هـــذا االتفـــاق 
ســـيتم تطبيقه في وقت الحق. ومن 
شـــأن االتفـــاق تســـهيل التواصل بين 
مواطنـــي البلديـــن وخدمـــة األهداف 
وتحقيـــق  المشـــتركة  والمصالـــح 

تطلعات الشعبين.
وتعكس االتفاقية مدى قوة الشـــراكة 
المتبـــادل  والتعـــاون  التاريخيـــة 
والصداقة القائمة بين مملكة البحرين 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
لتوطيـــد  المتواصلـــة  ومســـاعيهما 

العالقات في مختلف المجاالت.

تمديد صالحية 
التأشيرات لمواطني 

البحرين وأميركا
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حجزت المحكمة الكبرى الجنائية  «
األولى النظر في محاكمة رجل 

أعمال وآخر أجنبي للحكم 
عليهما بجلسة 30 أغسطس 

المقبل، التهامها بقضية غسيل 
أموال واستيالء على نحو 16 إلى 

20 مليون دينار.

أعلنت شركة “بتلكو” أنها أصبحت  «
توفر تغطية شبكة الموبايل في 
قطعة جرادة ألول مرة، اذ تعتبر 

المنطقة وجهة سياحية مفضلة 
لدى المواطنين والسياح خصوصا 
أصحاب القوارب وهواة الرياضات 

البحرية.

أعلن تقرير لمنظمة الطيران  «
المدني اإليراني، أن “خطأ بشريا” 

مرتبطا بضبط الرادار كان 
“السبب األساسي” وراء حادث 
إسقاط طائرة األوكرانية في 8 

يناير قرب طهران والذي أودى بـ 
176 شخصا على متنها.

أعلن مهرجان “العين  «
السينمائي” عن فتح باب تسجيل 

األفالم المشاركة في دورته 
الثالثة، والتي ستنطلق في العين 

23 يناير 2021، ووجهت إدارة 
المهرجان دعوتها للسينمائيين 

لتقديم أفالمهم.

أجرى العب الفريق  «
األول لكرة القدم 

بنادي المحرق أحمد 
جمعة، عملية جراحية 

أمس )األحد(، وذلك 
بعد تعرضه لكسر في 

فخذه األيمن.

1108121413

“كسر الفخذ” يبعد جمعة عن المحرقفتح التسجيل لـ »العين السينمائي«إيران: سقوط “األوكرانية” خطأ بشري“بتلكو” تغطي شبكة الموبايل بـ“جرادة”قضية غسيل أموال بـ 20 مليونا

المنامة - وزارة اإلسكان

دعت وزارة اإلسكان جميع المواطنين 
المنتفعيـــن مـــن الخدمات اإلســـكانية 
اإلســـكانية  الطلبـــات  وأصحـــاب 
القائمة إلى ضرورة تســـجيل بياناتهم 
الشـــخصية ومعلوماتهـــم الالزمة في 
النظام الوطني لإلشعارات الحكومية 
)إشـــعارات( الذي تم تدشـــينه مؤخًرا 
تنفيـــًذا لقـــرارات اللجنـــة التنســـيقية 
برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
 وأوضحـــت الـــوزارة أن النظام المعد 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  مـــن 
اإللكترونيـــة والمتوافـــر علـــى البوابة 
الرقمية لها هو المنصة التي ستباشـــر 
الـــوزارة من خالهـــا عمليـــة التواصل 

اآللي مع المواطنين.

“اإلسكان” تدعو جميع المنتفعين 
للتسجيل في “إشعارات”
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سمو ولي العهد: العاهل يدعم تحقيق األمن والسالم

سمو ولي 
العهد يلتقي 
قائد القيادة 

المركزية 
األميركية عن 

بعد

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشـــترك بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية الصديقة على 
المســـتويات كافـــة؛ ما يســـهم في فتـــح آفاٍق أوســـع لتنامي 
العالقات الثنائية ويخدم البلدين والشـــعبين، مشـــيًرا سموه 
إلى دعم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة لـــكل الجهـــود لمواجهـــة التحديـــات الراهنـــة فـــي 

)٠٣(المنطقة من أجل تحقيق األمن والسالم.

أكد وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي أن التقارير الدولية تؤكد 
اســـتمرار الدور الكبير للتعليم في 
مملكـــة البحرين في العهـــد الزاهر 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة. جاء 
ذلـــك إثر تحّســـن المؤشـــر الخاص 
بـــرأس المال البشـــري، الـــوارد في 
تقريـــر األمـــم المتحـــدة للحكومـــة 

اإللكترونية 2020.

البحرين تحرز تقدًما في 
المؤشرات التربوية األممية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

علمـــت “البـــالد” مـــن مصـــدر بإحـــدى 
المـــدارس الخاصـــة أن خطـــة العودة 
للدراسة ســـتكون عن طريق الدراسة 
الحديثـــة واألوناليـــن علـــى أن يكون 
فـــي الصـــف 24 طالًبـــا مـــع بـــدء العام 
الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. 
وبحســـب تعليمـــات شـــفهية وردتهم 

فـــإن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــن 
الخطة ســـتكون 12 طالًبـــا من المنزل 
يكـــون  بحيـــث  اإلنترنـــت،  عبـــر  و12 
واالوناليـــن  المدرســـة  فـــي  الـــدوام 
متبادال مع الطلبة على أن يكون هناك 
تباعد اجتماعي بين كراســـي الطالب 

في الحافالت.

دوام الطالب: 12 طالًبا من 
المنزل و12 على األونالين

زينب العكري
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مروة خميس

تعقد السلطتان التنفيذية اجتماعا لمناقشة ملف  «
التقاعد عصر اليوم )االثنين(.

وقالت مصادر “البالد” إن االجتماع سيشمل فريقا  «

حكوميا من جهة، وأعضاء هيئة مكتبي مجلسي الشورى 
والنواب من جهة أخرى.

وذكرت المصادر أن المحور الرئيس باالجتماع إطالع  «
السلطة التشريعية على مستجدات ملف إصالح نظام 

التقاعد.

مصادر “^”: اجتماع حكومي برلماني اليوم لبحث إصالحات التقاعد

راشد الغائب

عبدالنبي سلمانإبراهيم النفيعي



المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد النائب 
مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول 
السمو  صــاحــب  الـــــوزراء 
بن  سلمان  األمير  الملكي 
حمد آل خليفة قرار رقم 
بشأن   2020 لسنة   )11(
تــعــديــل جـــــداول الـــمـــواد 
الـــمـــخـــدرة والـــمـــؤثـــرات 
بالقانون  الملحقة  العقلية 
 2007 لــســنــة   )15( ــم  رقــ
ــواد الــمــخــدرة  ــمـ بــشــأن الـ
جاء  العقلية،  والمؤثرات 

فيه:
 المادة االولى:

العقلية( من  )المؤثرات  الثانية  المجموعة  إلى  تضاف مواد جديدة 
)السالئف( من  الثالثة  المجموعة  إلى  )2(، كما تضاف  الجدول رقم 
بشأن   2007 لسنة   )15( رقــم  بالقانون  الملحقان   )1( رقــم  الجدول 

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو اآلتي:
 المجموعة الثانية )المؤثرات العقلية(:

F- APINACA5 مادة 5 إف أبيناكا -
ETHYLONE مادة اإليثيلون -

ETHYLPHENIDATE مادة فيليدات اإليثيل -
MDMB-CHMICA مادة إم دي إم بي كميكا -

METHIOPROPAMINE )MPA( مادة ميثو بروبامين -
METHYLETH CATHINONE )4- إيثكاثينون  ميثيل   4- -مــادة 

MEC(4
PENTEDRONE مادة البنتدرون -

XLR-11 11- مادة إكس إل آر-
 المجموعة الثالثة )السالئف(:

ANILINO-N-PHENETH- 4- فينتيل بيبرين N- 4 أنيلينو-  - مادة
)YLPIPERIDIN )ANPP

N- PENETHYL-4-PIPENI- بيبريدون   --4 فينيتيل   -N مــادة  - 
)DONE )NPP

أحكام  تنفيذ   - يخصه  فيما  كــل   - الـــوزراء  على  الثانية:  الــمــادة    
الجريدة  في  نشره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  ويعمل  القرار،  هذا 

الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قراًرا بتعديل 
جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد النائب األول 
صاحب  ــوزراء  الـ مجلس  لرئيس 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
 )10( رقــم  ــرار  قـ خليفة  آل  حمد 
تشكيل  ــادة  ــإعــ ــ ب  ،2020 لــســنــة 
التجارة  لمنظمة  الوطنية  اللجنة 

العالمية، جاء فيه:

المادة األولى:
الوطنية  اللجنة  تشكيل  يــعــاد   
لــمــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الــعــالــمــيــة 
والتجارة  الصناعة  وزيــر  برئاسة 

والسياحة، وعضوية كل من:
1. وكيل وزارة الصناعة والتجارة 
نائًبا  التجارة.  لشؤون  والسياحة 

للرئيس
لــلــتــجــارة  ــمــســاعــد  ال الــوكــيــل   .2
الــمــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة بـــــوزارة 
والسياحة.  والــتــجــارة  الصناعة 

ا للجنة أميًنا عامًّ
لــتــنــمــيــة  الـــمـــســـاعـــد  ــيـــل  الـــوكـ  .3
الـــصـــنـــاعـــة بــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة 

والتجارة والسياحة. عضو
لــشــؤون  الــمــســاعــد  الـــوكـــيـــل   .4
ــئ بـــــــوزارة الـــمـــواصـــالت  ــوانـ ــمـ الـ

واالتصاالت. عضو
للعالقات  الــمــســاعــد  الــوكــيــل   .5
المالية واالستثمار بوزارة المالية 

واالقتصاد الوطني. عضو
6. مدير إدارة العالقات التجارية 
ــة بــــــــوزارة الــصــنــاعــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
والتجارة والسياحة. مقرًرا للجنة

بــوزارة  المنظمات  إدارة  مدير   .7

الخارجية. عضو
ــتــخــطــيــط  ال إدارة  مــــديــــر   .8
بشؤون  الجمركية  والــســيــاســات 
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  الــجــمــارك 

عضو
الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  مــديــر   .9

بوزارة الصحة عضو
المالي  10. مدير إدارة االستقرار 

بمصرف البحرين المركزي عضو
الــتــخــطــيــط  إدارة  مـــديـــر   .11
للنفط  الوطنية  بالهيئة  والتطوير 

والغاز عضو
ــات  ــالقـ ــعـ الـ إدارة  ــر  ــ ــدي مــ  .12
ــخــارجــيــة بــالــجــهــاز  الــضــريــبــيــة ال

الوطني لإليرادات. عضو
لــأوزون  الوطني  المسؤول   .13

بالمجلس األعلى للبيئة. عضو
لصادرات  التنفيذي  الرئيس   .14

البحرين. عضو
غرفة  لرئيس  األول  النائب   .15

تجارة وصناعة البحرين. عضو
16. رئيس قسم التسويق بوزارة 

شؤون اإلعالم. عضو
المادة الثانية:

ُيلغى القرار رقم )33( لسنة 2013 
الوطنية  اللجنة  أعضاء  بتسمية 

لمنظمة التجارة العالمية.
المادة الثالثة:

ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة  ــ عــلــى وزي
فــيــمــا يخصه-  -كـــل  والــمــعــنــيــيــن 
وُيعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ 
به من تاريخ صدوره، وُينشر في 

الجريدة الرسمية.

... وسموه يصدر قراًرا بإعادة تشكيل 
“وطنية التجارة العالمية”

ــاديــة ــات الــطــبــيــة االعــتــي ــوص ــح ــف ــاح ال ــج بــمــنــاســبــة ن

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيًدا من التهاني

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، مزيدا من برقيات التهنئة من كبار المســؤولين والوزراء والســفراء 
في مملكة البحرين، بمناســبة نجاح الفحوصات الطبية االعتيادية التي أجراها ســموه، وتكللت بحمد هللا بالتوفيق والنجاح، رفعوا فيها، أصدق 
تهانيهم وأطيب تمنياتهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدوام الصحة والعافية وموفور السعادة، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ 
ســموه ذخرًا وســندًا لمملكة البحرين وشــعبها الوفي لمواصلة مســيرة اإلنجازات الوطنية الشــاملة التي تبوأت من خاللها مملكة البحرين مكانة 

عالمية وإقليمية مرموقة في مختلف المجاالت واألصعدة.

ــن جـــانـــبـــه، رفــــع نـــائـــب رئـــيـــس مجلس   مـ
الوزراء جواد العريض أسمى آيات التهاني 
الــســمــو الملكي  إلـــى صــاحــب  والــتــبــريــكــات 
ــوزراء، على ما أفــاء به هللا تعالى  رئيس ال
للفحوصات  الطيبة  بالنتائج  ســمــوه  على 
وتكللت  أجــراهــا  الــتــي  االعــتــيــاديــة  الطبية 

بفضل من هللا بالنجاح.

أثلجت  الغالية  المناسبة  هــذه  إن  ــال  وقـ  
صدور أهل البحرين، سائالً هللا العلي القدير 
الصحة  بموفور  ويمتعه  سموه  يحفظ  أن 
والبناء  التقدم  مسيرة  لمواصلة  والسعادة 
الوفي  وشعبها  البحرين  لمملكة  والتنمية 

نحو مستقبل زاهر بقيادة جاللة الملك.

الــدســتــوريــة  المحكمة  رئــيــس  أعـــرب  كــمــا   
الشيخ خليفة بن راشد بن عبدهللا آل خليفة 
عـــن خــالــص تــهــانــيــه وتــبــريــكــاتــه لصاحب 
نجاح  على  الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو 
لسموه،  أجــريــت  التي  الطبية  الفحوصات 
داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن 
يديم عليه موفور الصحة والعافية والعمر 

المديد لمواصلة مسيرة الخير والعطاء.

 ورفــــع مــســتــشــار جــاللــة الــمــلــك لــلــشــؤون 
الــدبــلــومــاســيــة الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بن 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة أســمــى آيــــات الــتــهــانــي 
رئيس  الملكي  السمو  لصاحب  والتبريكات 
مقرونة  الــغــالــيــة،  المناسبة  بــهــذه  الــــوزراء 
بالدعاء إلى هللا تعالى أن ينعم على سموه 
للمضي  والسداد  والعافية  الصحة  بموفور 
بــمــا تــشــهــده الــبــحــريــن مــن تــقــدم وازدهــــار، 
وبما  ارحــب  آلفــاق  المستويات  كافة  على 
البحرين  مملكة  ومكتسبات  منجزات  يعزز 

وشعبها الوفي في جميع المجاالت.

 بــدوره، قال مستشار جاللة الملك لشؤون 
الستري  عــلــي  محمد  التشريعية  السلطة 
لصاحب  أرفــــع  أن  ويــســعــدنــي  “يــشــرفــنــي 
السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني 
والتبريكات بمناسبة نجاح فحوصات سموه 
الطبية بفضل هللا وتوفيقه، سائالً هللا جلت 
الصحة  بموفور  يمن على سموه  أن  قدرته 
مسيرة  لمواصلة  العمر  وطـــول  والــعــافــيــة 
االنـــجـــازات  مــن  الــمــزيــد  لتحقيق  الــعــطــاء 
البحرين  لمملكة  الــوطــنــيــة  والــمــكــتــســبــات 
لجاللة  الحكيمة  القيادة  ظل  في  العزيزة 

عاهل البالد المفدى”.

لشؤون  الملك  جاللة  مستشار  أعــرب  كما   

التهاني  خــالــص  عــن  الــحــمــر  نبيل  اإلعــــالم 
رئيس  الملكي  السمو  لصاحب  والتبريكات 
الوزراء، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية 
االعـــتـــيـــاديـــة لـــســـمـــوه، ســـائـــال الـــمـــولـــى عز 
الصحة  موفور  سموه  على  يديم  أن  وجــل 
بعونه  يــمــد  وأن  الــعــمــر  ــول  وطــ والــعــافــيــة 
والعطاء  الخير  مسيرة  لمواصلة  وتوفيقه 
قيادة  ظل  في  البحرين  لمملكة  واالزدهـــار 
حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى.

 ورفع وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
ــغ الــتــحــيــة والــتــقــديــر مــقــرونــة بخالص  بــال
نجاح  بمناسبة  لسموه  والتبريكات  التهاني 
القدير  العلي  الطبية سائال هللا  الفحوصات 
أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية 
والــعــمــر الــمــديــد وأن يــكــلــل جــهــود ســمــوه 
خير  فيه  لما  والــســداد  بالتوفيق  المخلصة 

وتقدم وازدهار الوطن.

 وعبر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
وبــالــنــيــابــة عــن جميع  بــاألصــالــة عــن نفسه 
مــنــتــســبــي الــــــــوزارة، عـــن خــالــص الــتــهــانــي 
رئيس  الملكي  السمو  لصاحب  والتبريكات 
سموه  فحوصات  نجاح  بمناسبة  ــوزراء،  الـ
االعتيادية، سائالً هللا تعالى أن يديم على 
لمواصلة  والعافية  الصحة  مــوفــور  سموه 
البحرين  لمملكة  والتنمية  التطور  مسيرة 

في ظل قيادة جاللة الملك المفدى.

 وأعـــرب وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
التهاني  آيــــات  ــمــؤيــد، عــن أصــــدق  ال أيــمــن 
لسموه  الــتــمــنــيــات  وأطـــيـــب  ــتــبــريــكــات  وال

بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية المعتادة، 
داعيًا هللا تعالى أن يديم على سموه موفور 
الصحة والعافية والسعادة لمواصلة مسيرة 
التطور والتنمية وتحقيق المزيد من التقدم 

والرقي للوطن وشعبه الوفي.

 ورفــع وزيــر شــؤون الكهرباء والــمــاء وائل 
الملكي  السمو  مــقــام صــاحــب  إلــى  الــمــبــارك 
ــات الــتــهــانــي  ــ ــ ــمـــى آي ــيـــس الـــــــــوزراء أسـ رئـ
داعيا  الغالية  المناسبة  بهذه  والتبريكات 
نعمة  يديم على سموه  أن  الباري عز وجل 
الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير 
ــزاهــر لحضرة  ال العهد  فــي ظــل  ــار  ــ واالزدهـ
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

خليفة عاهل البالد المفدى.

 كما، تقدمت وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بأسمى 
سموه  لمقام  التبريكات  وأصـــدق  التهاني 
الطبية،  الفحوصات  الكريم، بمناسبة نجاح 
سموه  يحيط  أن  القدير  العلي  هللا  داعية 
الصحة  موفور  عليه  ويسبغ  عنايته  بكريم 

والعافية.

 ورفــــــع ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة 
قادري  المملكة  لدى  الشعبية  الديمقراطية 
الــتــهــانــي لصاحب  ــات  ــ ــســايــح، أســمــى آي ال
السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة 
الميمونة متضرعا الى هللا العلي القدير أن 
الصحة  نعمة  عليه  ويــديــم  ســمــوه  يحفظ 
والسعادة الستكمال مسيرة البناء والتطور 

والعطاء.

 وهنأ سفير جمهورية السودان لدى مملكة 
الــحــســن احــمــد،  ابــراهــيــم محمد  الــبــحــريــن 
بهذه  الوزراء  الملكي رئيس  السمو  صاحب 
المناسبة الطيبة وعلى ما أنعم هللا به على 
مبتهالً  والعافية،  الصحة  نعمة  من  سموه 
ويـــديـــم عليه  يــحــفــظ ســمــوه  أن  إلـــى هللا 
موفور الصحة والعمر المديد، لتحقيق آمال 

وطموحات شعب البحرين الوفي.

دار  بروناي  بأعمال سفارة  القائم  وأعربت   
بــالــغ سعادتها  الــســالم فــريــدة هــشــام، عــن 
بمناسبة  لسموه  القلبية  تهانيها  وخــالــص 
تعالى  هللا  داعــيــة  الطبية  الفحوص  نجاح 
والعافية  الــصــحــة  ــدوام  ــ ب ســمــوه  يمتع  أن 
التقدم  مسيرة  دفــع  فــي  جــهــوده  لمواصلة 

واالزدهار في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء
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إعفاء أنشطة تجارية من بعض رسوم سوق العمل
واإلعـــام والــنــقــل  والمطاعم  السفر  ــا  ــرزه أب ــدة  ع قــطــاعــات  شملت 

أصــدر نائــب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشــؤون المالية 
واالقتصاديــة والتــوازن المالــي الشــيخ خالــد بــن عبدهللا آل خليفــة، قرارا 
بإعفــاء األنشــطة التجاريــة األكثــر تأثــرا مــن تداعيــات فيــروس كورونــا 

)كوفيد - 19( من بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

ونصَّ القرار في مادته األولى على 
أن ُيــعــفــى أصـــحـــاب الــعــمــل الــذيــن 
أنشطتهم  وقــف  الــضــرورة  اقتضت 
بصفة  ــًا  ــي جــزئ أو  كــلــيــا  ــتــجــاريــة  ال
فيروس  تداعيات  بسبب  احترازية 
كورونا حتى صدور هذا القرار، من 
تصاريح  تجديد  أو  إصـــدار  رســوم 
العمل عن السنة األولى من صالحية 
الرسوم  من  ُيعفون  كما  التصريح، 
وذلك  عليهم،  المستحقة  الشهرية 
اعتبارا من األول من  3 أشهر  لمدة 

يوليو 2020.
ــاعــــات الــمــشــمــولــة  ــقــــطــ ــ ــم ال ــضــ ــ وت
والضيافة  والطيران،  السفر  بالقرار 
الشخصية  والــخــدمــات  والمطاعم، 
ــريــاضــة  ــونـــات وصــــــاالت ال ــالـ )الـــصـ
ــه(، والــنــقــل  ــ ــي ــرفــ ــ ــت ــ واأللـــــعـــــاب وال
والتدريب  والتأهيل  والمواصالت، 
والبيع  ــال(،  ــفـ األطـ ريـــاض  )شــامــلــة 
الــغــذائــيــة(،  ــمــواد  ال )غــيــر  بالتجزئة 
والـــخـــدمـــات اإلداريـــــــة )الــعــالقــات 

العامة واإلعالم وتنظيم الفعاليات(، 
والصحف والمجالت المحلية.

ــرار الـــمـــجـــال ألي  ــ ــقـ ــ ــاح الـ ــ ــ ــا أتـ ــمـ كـ
قطاعات أخرى متأثرة من تداعيات 
 )19  - )كــوفــيــد  كـــورونـــا  ــيـــروس  فـ
المقررة،  اإلعــفــاءات  من  االستفادة 
باستثناء مؤسسات القطاع المالي، 
العلمية  واألنــشــطــة  ــاالت،  ــصــ ــ واالت
والتعليم  واالحــتــرافــيــة،  والتقنية 
القرار  وكلف  والــمــدارس.  الجامعي 
بإصدار  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة 
الـُمـعفاة  التجارية  باألنشطة  قائمة 
لديها. المعتمدة  التصنيفات  وفــق 

ــأتــي إصــــدار هـــذا الـــقـــرار بهدف  وي
ــمــســتــدام  الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــمــو ال
بشكل عام، وتحقيق االستقرار في 
البحرينية  للمؤسسات  العمل  سوق 
الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، 
االقتصادية  اآلثــار  وطــأة  لتخفيف 
المترتبة على جائحة كورونا )كوفيد 
الــقــطــاعــات  وإســـنـــاد  ودعـــم   ،)19 -

االقــتــصــاديــة بــمــا يــضــمــن ديــمــومــة 
من  ويمكنها  واستمراريته،  عملها 
تجاوز التحديات التي تواجهها في 

ظل هذه الظروف االستثنائية. 
التوجيهات  إطار  في  القرار  ويأتي 
ــبــالد  ــعــاهــل ال ــســامــيــة ل الــمــلــكــيــة ال
ــة الــمــلــك حــمــد بن  صــاحــب الــجــالل
عيسى آل خليفة،  لتوحيد الجهود 
ــعــكــاســات  الـــوطـــنـــيـــة لـــمـــواجـــهـــة ان
ــروس  ــيـ ــفـ ــمــــي لـ ــ ــال ــعــ ــ ــار ال ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االنـ
يحافظ  بما   )19  - )كوفيد  كــورونــا 
عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــمــواطــنــيــن 
استمرار  مــع  بــالــتــوازي  والمقيمين 
ــج الـــدولـــة ومــســيــرة عــمــلــهــا؛  ــرامـ بـ
تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة 

لصالح المواطنين، ومتابعًة لقرارات 
الـــوزراء  رئــيــس  بــرئــاســة  الحكومة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وتنفيذًا لقرار  
ــد األعــلــى  ــائ ــق ــــي الــعــهــد نــائــب ال ول
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، بتخفيض بعض 
الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم 
سوق العمل إلصدار وتجديد جميع 
تصدر  التي  العمل  تصاريح  فئات 
الرسوم  وجميع  واحــدة  سنة  لمدة 
الشهرية المتعلقة بها التي تحصلها 
ثالثة  لــمــدة   %  50 بنسبة  الــهــيــئــة 
أشهر ابتداًء من شهر يوليو 2020، 
ــاء أصـــحـــاب الــعــمــل الــذيــن  ــ ــف وإعــ
األكثر  التجارية  األنشطة  يمارسون 
تداعيات فيروس كورونا  تأثرًا من 
من  قـــرار  بتحديدها  يــصــدر  والــتــي 
الوزراء رئيس  نائب رئيس مجلس 
المالية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة 
من  المالي  والــتــوازن  واالقتصادية 
من  األول  من  اعتبارًا  الرسوم  تلك 

يوليو ولمدة 3 أشهر.

الشيخ خالد بن عبدالله

المنامة - بنا

سمو ولي العهد



أكد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
التعـــاون  تعزيـــز  مواصلـــة  أهميـــة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــترك 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
الصديقة على كافة المســـتويات ما 
يســـهم في فتح آفاٍق أوسع لتنامي 
العالقـــات الثنائية ويخـــدم البلدين 

والشـــعبين، مشيًرا ســـموه إلى دعم 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة لـــكل 
الجهود لمواجهة التحديات الراهنة 
في المنطقة من أجل تحقيق األمن 

والسالم.
 جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس عن 
ُبعـــد بحضـــور رئيـــس هيئـــة األركان 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي مـــع 
قائـــد القيـــادة المركزيـــة األميركيـــة 

إذ  ماكينـــزي،  كينيـــث  أول  الفريـــق 
أشـــاد ســـموه بالعالقـــات التاريخية 
التـــي تجمع البلديـــن الصديقين وما 
وصلت إليه من مســـتويات متقدمة 
على كافة األصعدة وأهمية مواصلة 
البنـــاء على ما تحقـــق بما يصب في 
صالح البلدين والشعبين الصديقين. 
وفي اللقاء، تم اســـتعراض عدد من 
القضايا ذات االهتمام المشترك على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

المنامة - بنا

فتح آفاٍق أوسع للعالقات الثنائية مع الواليات المتحدة
ــو ولــــي الـــعـــهـــد: جـــالـــة الــمــلــك  ــم س
ــام ــس وال األمـــن  تحقيق  ــود  ــه ج ــم  ــدع ي

سمو ولي العهد يستعرض مع سيبيريل التطورات الدولية
اكـــد ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
عالقـــات  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الشراكة االستراتيجية الوطيدة بين 
مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
إلـــى  تســـتند  الصديقـــة  األمريكيـــة 
عمق تاريخي وتعاون ثنائي مســـتمر 
فـــي مختلف المجـــاالت وعلـــى كافة 
المســـتويات، منوًهـــا بأهمية مواصلة 
نحـــو  المشـــترك  والتنســـيق  العمـــل 
تعزيـــز العالقـــات وتنميتها بمـــا يلبي 
التطلعـــات ويعود بالنفع على البلدين 

والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه امـــس 

عـــن ُبعـــد ســـفير الواليـــات المتحـــدة 
البحريـــن   مملكـــة  لـــدى  األمريكيـــة 
جاســـتين ســـيبيريل بمناســـبة انتهاء 
فترة عمله كسفير لبالده في المملكة، 
حيث أثنى ســـموه على الجهود التي 
بذلهـــا الســـفير األمريكـــي فـــي تعزيز 
العالقات الثنائية بين البلدين والدفع 
بها نحو مجاالت أوسع، متمنًيا سموه 

كل التوفيق والنجاح لسعادة السفير 
في مهامه المقبلة.

اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  كافـــة 
المشـــترك وبحـــث مجمـــل التطورات 
الســـاحتين  علـــى  والمســـتجدات 

اإلقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب سيبيريل عن شكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء على ما 
يبديـــه من اهتمـــام متواصل لتوطيد 
العالقـــات بيـــن البلديـــن والشـــعبين ، 
متمنًيا لمملكـــة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

المنامة -بنا

سنواصل العمل 
والتنسيق 

المشترك مع 
واشنطن

local@albiladpress.com03
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المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة.

ســـمو  قـــّدم  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي   
المحافـــظ، تقريـــًرا حول ســـير العمل 
والمشـــاريع الخدميـــة والبرامج التي 
يتم تنفيذها في المحافظة، بالتنسيق 
مـــع الجهـــات المعنيـــة، وذلـــك تنفيًذا 
الداخليـــة  لتوجيهـــات معالـــي وزيـــر 
احتياجـــات  تلبيـــة  علـــى  بالعمـــل 
المواطنيـــن وتعزيز قنـــوات التواصل 
مـــع كافـــة فئـــات المجتمـــع، وتفعيـــل 
الشـــراكة المجتمعيـــة عبـــر التقنيـــات 
الحديثـــة، في إطار العمل على تعزيز 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 

لمكافحة فيروس كورونا.
وأعـــرب وزيـــر الداخليـــة، عن شـــكره 
المحافـــظ  ســـمو  لجهـــود  وتقديـــره 

فـــي  بالمحافظـــة  العامليـــن  وجميـــع 
إطـــار تعزيز التواصل مـــع المواطنين 

والتعـــرف علـــى متطلباتهـــم، بهـــدف 
االرتقاء بالخدمات المقدمة.

وزير الداخلية: نقّدر جهود سمو محافظ الجنوبية في التواصل مع المواطنين
تعزيز االلتزام باإلجراءات االحترازية لمكافحة “كورونا”

الرفاغ - قوة الدفاغ

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيـــادة العامـــة أمس قائـــد القيادة 
الجنـــرال  األميركيـــة  المركزيـــة 
كينيـــث ماكينـــزي والوفـــد المرافق، 
بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، ورئيـــس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذياب 

النعيمي.
وخـــالل اللقـــاء رّحـــب القائـــد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين بقائـــد القيادة 
المركزية األميركية والوفد المرافق 
له، مشـــيًدا بعمق العالقات الوطيدة 
مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  والتاريخيـــة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركية الصديقة وســـبل تعزيزها 
وما تشـــهده من تطور وتعاون على 

اللقـــاء  حضـــر  العســـكري.  الصعيـــد 
مديـــر ديـــوان القيادة العامـــة اللواء 
الركن حسن ســـعد، ومساعد رئيس 
والتمويـــن  لإلمـــداد  األركان  هيئـــة 
اللـــواء الركـــن بحـــري يوســـف مـــال 
الملكـــي  الجـــو  ســـالح  وقائـــد  هللا، 
البحريني اللواء الركن طيار الشيخ 

حمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، ومدير 
والتقنيـــة  والتنظيـــم  التخطيـــط 
اللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد 
آل خليفـــة، وقائـــد ســـالح البحريـــة 
الركـــن  اللـــواء  البحرينـــي  الملكـــي 
بحري محمد العسم، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام يلتقي قائد “المركزية األميركية” بحضور وزير الدفاع ورئيس األركان
تطوير التعاون العسكري مع أميركا

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل مستشار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصـــر 
جمهوريـــة  ســـفير  امـــس  القضيبيـــة 
الســـودان لدى مملكـــة البحرين إبراهيم 
شـــكره  عـــن  أحمـــد  وأعـــرب  أحمـــد. 
وتقديـــره للمواقـــف األخويـــة األصيلـــة 
للمملكـــة بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة والحرص المتواصل على تعزيز 

التعاون المشـــترك لمـــا فيه خير وصالح 
البلدين الشقيقين.

وأكـــد الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد 
آل خليفـــة أهميـــة العالقـــات األخويـــة 
المملكـــة  موقـــف  مجـــدًدا  الراســـخة، 
الثابت الداعم ألمن واستقرار جمهورية 
الجهـــود  مـــع  والمتضامـــن  الســـودان 
شـــأنها  مـــن  التـــي  كافـــة  واإلجـــراءات 
الســـوداني  الشـــعب  تطلعـــات  تحقيـــق 

الشقيق في التنمية واالزدهار.

البحرين تجدد دعمها الستقرار السودان

المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعالم علي الرميحي 
ســـفير المملكة المتحدة لدى مملكة 

البحرين رودي دراموند.
 وقد استعرض الرميحي مع السفير 
البريطانـــي العالقـــات الثنائيـــة بين 
البلدين وســـبل تعزيزها وتطويرها 
مؤكـــًدا  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
حـــرص مملكـــة البحريـــن على دعم 

هـــذه العالقـــات واالرتقـــاء بهـــا لمـــا 
فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما 

الصديقين.
 من جانبه، تقدم السفير البريطاني 
بالشـــكر والتقدير إلى وزير اإلعالم 
واهتمامـــه  اســـتقباله  علـــى حســـن 
بتطوير عالقات التعاون والصداقة 

بين البلدين والشعبين.

وزير اإلعالم يستعرض العالقات مع بريطانيا

المنامة - بنا

لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعـــرب 
جناحـــي  إبراهيـــم  “تمكيـــن”  العمـــل 
عـــن خالص التهانـــي والتبريـــكات إلى 
ممثل جاللة الملك لالعمال اإلنســـانية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــئون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة األمـــر 
البـــالد  عاهـــل  مـــن  الســـامي  الملكـــي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة بتعييـــن ســـموه أمينـــًا عامًا 
لمجلس الدفـــاع األعلى. وأكد جناحي 
أن تعيين ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
ـــا لمجلس الدفاع  آل خليفـــة أميًنا عامًّ
األعلـــى يعكـــس الـــدور الوطنـــي البارز 
الـــذي يضطلـــع بـــه ســـموه فـــي خدمة 
المملكة، مبيًنا أن ســـموه يتمتع بقيادة 

مميـــزة ونحو مواصلـــة تحقيق المزيد 
من المكتســـبات والمنجزات لمنظومة 

األمن الوطني في المملكة.
 وأشـــار جناحـــي إلى أن هـــذا التعيين 
الملكيـــة  الثقـــة  مـــن  انطالًقـــا  يأتـــي 
ســـموه  لجهـــود  وتتويًجـــا  الســـامية 
لتحقيـــق المزيـــد من التقـــدم والتطور 
للمملكـــة، متمّنًيـــا لســـموه كل التوفيق 

والنجاح في المهام الموكلة لسموه.

جناحي: كفاءة ناصر بن حمد 
تضيف للمنجزات األمنية

إبراهيم جناحي



ا وقف الـ 3 % للمتقاعدين يوفر 18 مليون دينار سنويًّ
بـــرلـــمـــان 2002 الــتــأمــيــنــات مــنــذ  الـــدنـــانـــيـــر خــســائــر صـــنـــاديـــق  ســـلـــمـــان: مــايــيــن 

قالـــت عضو مجلـــس إدارة هيئـــة التأمين 
“قانـــون  إن  المبـــارك  ســـعاد  االجتماعـــي 
التأميـــن ضـــد التعطل لـــه أهداف ســـامية 
دافعنـــا عنها منذ البداية ودعمنا الصندوق 
وإصـــدار القانـــون، ولكن مســـار الصندوق 
بـــدأ اآلن يأخذ منحى غير الذي نّص عليه 
القانـــون مما اســـتوجب تعديـــات منها ما 
وقفنا ضدها ومنها ما دعمناه، فعلى سبيل 
المثال فإن تحويل مبلغ 230 مليون لدعم 
التقاعـــد االختياري للقطاع الحكومي كان 

لنا موقف رافض لهذا التوجه”.
جـــاء ذلـــك فـــي النـــدوة الحواريـــة التـــي 
أقيمـــت بتنظيم مـــن مكتـــب النائب فاح 
هاشـــم وبمشـــاركة مجموعة مـــن أصحاب 
منظومـــة  بعنـــوان  والنقابييـــن،  النـــواب، 
الحماية االجتماعية ودورها في األزمات. 

 وأضافـــت المبـــارك “اليـــوم نـــرى مـــا كنـــا 
بإنهـــاء  تهـــدد  فالشـــركات  منـــه،  نحـــذر 
عقـــود موظفيـــن، فيما خريجـــو المدارس 
والجامعـــات فـــي ظـــل األزمـــة ال يجـــدون 
مـــن يوظفهم، ممـــا يعني أننـــا بحاجة إلى 
فـــي  ـــا  حاليًّ الموجـــودة  الماليـــة  المـــوارد 

صندوق التعطل”.
 وأشـــار العضو السابق لمجلس إدارة هيئة 
التأميـــن األجتماعـــي حســـن الماضـــي إلى 
أن المنظومة االجتماعية دورها األســـاس 
الحـــد من الفقـــر وحماية الفئـــات األضعف 
فـــي المجتمعات من مخاطـــر الفقر والعوز 

بعد التقاعد. 
هـــو صنـــدوق  التعطـــل”  “دعـــم  أن  وبيـــن 
حديث ومن ميزته أنه يدعم ســـوق العمل 
ويســـتحصل الصنـــدوق علـــى 82 مليـــون 
ا، واحتياط الصنـــدوق حتى  دينـــار ســـنويًّ

العام 2017 نحو 584 مليون دينار.
وأضـــاف “أن إيقـــاف الزيـــادة المتمثلة بـ 3 
ا،  % ال يوفر أكثر من 18مليون دينار سنويًّ
مقارنـــة بمصـــروف تصل إلـــى 570 مليون 
دينار هو رواتب للمتقاعدين، فهو أمر غير 
محســـوس ولكـــن يؤثـــر بطريقة مباشـــرة 

على المتقاعدين وعلى معيشتهم”.

تدفيع األجانب

النـــواب  لمجلـــس  األول  النائـــب  وبّيـــن 
التأميـــن  قضيـــة  أن  ســـلمان،  عبدالنبـــي 
مازالت مستمرة منذ برلمان 2002، وأن ما 
يحدث من تســـويات لها ال تعد إصاحات 
وإنما هي “ترقيعات”، فالخسائر المليونية 
التـــي “رصدناهـــا لعشـــرات الماييـــن منـــذ 
2002 ما زالت المجالس النيابية ترصدها، 
لهـــذا  شـــكلت  التـــي  اللجـــان  عـــن  فضـــا 

الغـــرض، ناهيكم عن الفتـــرة التي لم تجد 
فيهـــا رقابـــة علـــى أداء الهيئـــة مـــن 1976 

حتى العام 2002”.
أن  بّيـــن  األكتـــواري  الخبيـــر  أن  وأردف   
الصناديق سوف تنفد بحلول العام 2024، 
وهـــذا ما تطرقـــت له قبل 3 أشـــهر لرئيس 
إدارة الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

وإلى وزير المالية.
وقـــال: “إن االســـتنزاف الـــذي حصـــل في 
وّلـــد  االجتماعيـــة  التأمينـــات  صنـــدوق 

أن  الصناديـــق  وعلـــى  مضاعفـــة  مشـــكلة 
تتحملهـــا، إلى جانـــب األخطـــاء القانونية 
الخمـــس ســـنوات  التـــي أعطـــت مكافـــأة 
لنهايـــة الخدمة لمن يحالـــون على التقاعد 
المبكـــر”. وأضـــاف ســـلمان أن “هناك مئات 
المايين مغيبة منذ سنوات وذكرها تقرير 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة، وتحدثنـــا عليهـــا 
بأن هناك عشـــرات المايين ال ُتحصل من 
صندوق التأمينات، إذ إن األمر يستوجب 
اإليضـــاح فيمـــا لـــو أن المشـــكلة نابعة من 

التأمينات، أم االشتراكات؟”.
وأردف أن “العمـــال األجانـــب يمثلون أكثر 
مـــن نصف مليـــون عامل في ســـوق العمل 
البحريني، ولماذا نغض الطرف عن إدخال 
األجانب في مظلة التأمينات األجتماعية، 
إذ إن هـــؤالء يتســـببون فـــي خلـــل هيكلي 
في سوق العمل، مقابل 107 آالف بحريني 
فيمـــا يوجـــد 594 ألف يعملون في ســـوق 
العمل بحجة أن هناك تعقيدات في مسألة 
آليات الدفع، فالكثير من دول العالم تقوم 

على هذا األساس”.

لجنة تحقيق

وقـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي: “يجـــب 
في الـــدور القادم أن تشـــكل لجنة تحقيق 
الســـابقة فهنـــاك  للجـــان  جديـــدة وتابعـــة 

توصيات لمعالجة العجز االكتواري”.

local@albiladpress.com 04

مروة خميس

الشيخة مي ضمن الشخصيات المؤثرة في الهندسة المعمارية
الثقافيـــة التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  فـــي  الوطنيـــة  نظيـــر جهودهـــا 

المتخصصـــة   ”Identity“ مجلـــة  اختـــارت 
بمجـــال التصميـــم والهندســـة المعماريـــة، 
والتـــي مقّرها مدينة دبـــي بدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفة، ضمن 50 شخصية تحتفي بهم 
المجلـــة لمســـاهماتهم اإليجابيـــة المتميزة 
فـــي مجال التصميم والهندســـة المعمارية 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 

أفريقيا.
وذكـــرت المجلة فـــي عددها 200 والصادر 
قائمـــة  أن   ،2020 ليوليو/ أغســـطس 
الشـــخصيات الخمســـين المؤثـــرة تتضمن 
متخصصيـــن مجاالت التصميـــم والعمارة 
مـــن الذيـــن ســـاهموا فـــي تقديـــم نمـــاذج 
مميزة كانت مباني معمارية أو تصميمات 
للصناعـــات  أو منتجـــات داعمـــة  داخليـــة 

اليدويـــة وصوالً إلى جهود صـــون التراث 
المعماري في دول المنطقة أو خارجها.

واســـتعرضت المجلة في تقريرها السيرة 
الذاتيـــة لمعالي الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة كإحـــدى الشـــخصيات القيادية 
فـــي المشـــهد الثقافـــي العربـــي والعالمـــي، 
فـــي  جهودهـــا  إلـــى  التطـــرق  تـــم  حيـــث 
التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  فـــي  الوطنيـــة 

البحريـــن وتعزيـــز  فـــي مملكـــة  الثقافيـــة 
صناعة الســـياحية الثقافية.  كذلك تناول 
التقرير مساهمة معاليها في صون التراث 
الثقافي والعمـــارة التقليدية في البحرين، 
وذلك ضمن عملها كرئيســـة لهيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار وبصفتها أيًضا كمؤسســـة 
الشـــيخ  مركـــز  أمنـــاء  لمجلـــس  ورئيســـة 
بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة  إبراهيـــم 

والبحوث، الذي يعد مؤسســـة أهلية، وهو 
المركز الذي ســـاهم فـــي إعادة إحياء أكثر 
ـــا، وتم من  ـــا تقليديًّ مـــن 25 منـــزالً بحرينيًّ
خال هذا المركـــز تحقيق تجديد حضري 

كبير في مدينة المحّرق التاريخية.
 كمـــا وأورد التقرير إنجازات الشـــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة على الصعيد الدولي 
بمـــا في ذلـــك إدراج مواقـــع بحرينية على 
قائمة التراث العالمي لليونســـكو والنجاح 
في إنشـــاء المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمي فـــي العاصمة البحرينيـــة المنامة، 
هـــذا إضافـــة إلى ســـرد عـــدد مـــن الجوائز 
العالميـــة التي اســـتلمتها معاليهـــا كجائزة 
جائـــزة “ووتـــش” مـــن الصنـــدوق العالمـــي 
لآلثـــار وحصولهـــا عـــل لقب ســـفير خاصة 
للسياحة المســـتدامة من أجل التنمية من 

منظمة السياحة العالمية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - بنا

تلقــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
الــوزراء برقيــة تهنئــة مــن مستشــار ســموه  خليفــة رئيــس 
للشــؤون األمنية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، بمناسبة 
نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لســموه والتي تكللت 

بالنجاح بفضل من هللا تعالى، وهذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي 
بـــن  خليفـــة  الوالـــد  األميـــر 
حفظـــه  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
هللا ورعـــاه.. رئيـــس الـــوزراء 

الموقر

الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا 
وبركاته،،،

 أتشـــّرف يـــا صاحـــب الســـمو 
بـــأن أرفـــع إلى مقام ســـموكم 
الكريم أســـمى آيـــات التهاني 
نجاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
التـــي  الطبيـــة  الفحوصـــات 
أجريت لسموكم، وما أشاعته 
بهجـــة  مـــن  النتائـــج  تلـــك 
المواطنيـــن  لـــدى  وســـعادة 
والمقيميـــن علـــى حد ســـواء، 
ألســـنتهم  تلهـــج  والذيـــن 
بالدعاء إلى هللا العلي القدير 
أن يحفظ ســـموكم دوًما وأن 
وطـــول  بالصحـــة  يمتعكـــم 

العمر.
وإنني يا صاحب السمو، وقد 
الســـعادة  مشـــاعر  غمرتنـــي 
علـــى  لاطمئنـــان  واالرتيـــاح 
ســـموكم الكريـــم، داعًيـــا هللا 
جـــل فـــي عـــاه أن يحفظكم 
ويجعلكـــم دائمـــا خيـــر ســـند 
ألهـــل البحريـــن، وأن يمتعكم 
بالصحـــة والعافيـــة لتواصلوا 
مســـيرة الخيـــر والعطـــاء في 
وشـــعبها،  البحريـــن  خدمـــة 

وأن تتحقـــق بقيادة ســـموكم 
وحكمتكـــم ورؤاكـــم الثاقبـــة 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات التي 
ســـموكم  تاريـــخ  بهـــا  يزخـــر 
ويحملهـــا أهـــل البحريـــن في 

قلوبهم.

هللا  وأدام  ســـيدي  دمتـــم 
عطاءكـــم وحفظكـــم مـــن كل 

سوء،،،

والســـام عليكـــم ورحمة هللا 
وبركاته.

ابنكم وخادمكم
خليفة بن راشد آل خليفة

مستشار صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء 
للشؤون األمنية

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
برقية تهنئة من خليفة بن راشد

زينل للمثقفين: واصلوا إثراء المكتبة الوطنية
دعـــم نيابـــي للمشـــاريع الوطنيـــة عبـــر المطبوعـــات والمنصـــات اإللكترونيـــة

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينـــل أن االهتمام بالحركة الثقافية 
واإلنتاج المعرفي مسؤولية وطنية، 
يؤصلها الدعـــم واالهتمام الكبيرين 
مـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وتفرضهـــا أهميـــة ترســـيخ المكانـــة 
مملكـــة  ســـجلتها  التـــي  المتقدمـــة 
تأريخهـــا،  امتـــداد  علـــى  البحريـــن 
والحفاظ علـــى موقعها الريادي في 

ذاكرة األمم.
رئيســـة  رعايـــة  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
إطـــاق  لحفـــل  النـــواب  مجلـــس 
المشروع الثقافي اإللكتروني )كتب 
بحرينيـــة شـــّيقة للوطـــن والعالـــم(، 

للكاتب البحريني حســـين إسماعيل 

وتدشـــين أول كتب المشـــروع وهو 

كتـــاب )بنك المعلومـــات البحريني(، 

الذي أقيم صباح امس بمقر مجلس 

النواب.

والمفكريـــن  بالكتـــاب  وأهابـــت 

الحـــرص  البحرينييـــن،  والمثقفيـــن 
علـــى مواصلـــة النتاجـــات المعرفية 
والثقافية، وإثراء المكتبة الوطنية، 
واالستفادة من التقدم التكنولوجي 
والرقمـــي المطـــرد، وســـرعة وصول 
إبـــراز  فـــي  والتأثيـــر،  المعلومـــة 
مملكـــة  تحققهـــا  التـــي  المنجـــزات 
البحريـــن في جميـــع المجاالت، في 

ظل العهد الزاهر لجالة الملك.
النيابـــي  المجلـــس  دعـــم  وأكـــدت 
الوطنيـــة،  الثقافيـــة  للمشـــاريع 
بنشـــر  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــًا 
الثقافـــة البرلمانية ســـواء من خال 
بالعمـــل  تعنـــى  التـــي  المطبوعـــات 
النيابي، أو باالستفادة من المنصات 

اإللكترونية.

الشيخ خليفة بن راشد

القضيبية - مجلس النواب
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المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت محافظة العاصمـــة بالتعاون مع 
وزارة الصحـــة واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدنـــي، حملـــة تفتيش علـــى صالونات 
ومحـــات الحاقـــة الرجالية والنســـائية 
فـــي عـــدد مـــن مناطـــق العاصمـــة للتأكد 
مـــن تنفيذهـــا الشـــتراطات وإجـــراءات 
الســـامة ضمن الجهـــود المبذولـــة للحد 
من انتشـــار فيروس كورونـــا، حيث نفذ 
الحملـــة فريق شـــباب النعيـــم التطوعي 
البالغ عددهم 38 من الجنسين، وبلغ عدد 
المحـــات التي تم تفتيشـــها 25 صالونًا، 
إلى جانب تطهير شارع الشيخ عبدهللا. 
وبهذه المناســـبة، أشاد محافظ العاصمة 
الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
بالمشـــاركة االيجابيـــة للمتطوعيـــن في 
محافظـــة العاصمـــة التـــي ســـاهمت في 

تعزيز التعـــاون المجتمعي وخلق الوعي 
المتنامي فـــي مكافحة فيروس كورونا، 
مؤكـــدا أهمية الشـــراكة المجتمعية التي 
تعتبر أحد أهم الســـبل للحد من انتشـــار 
الفيـــروس، مضيفـــا أن شـــعب البحريـــن 
وأن  الفيـــروس،  بمخاطـــر  ومـــدرك  واع 
الشـــراكة تســـاهم في تجاوز األزمة عبر 
العمـــل بمســـؤولية واألخـــذ باإلرشـــادات 

المختصـــة  الجهـــات  مـــن  والتعليمـــات 
خصوصـــًا فـــي مواعيـــد التطهيـــر التـــي 
تشـــهدها العاصمـــة خصوصـــًا والمملكـــة 
عمومـــًا. ونـــوه بـــأن محافظـــة العاصمـــة 
عمـــل  دورة  ســـابق  وقـــت  فـــي  نظمـــت 
إرشـــادية بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة 
بغـــرض تدريب المتطوعيـــن على القيام 

بالحمات التفتيشية.

المحافظ: المشــاركة اإليجابية ســاهمت في تعزيز التعــاون المجتمع
متطوعو “العاصمة” يفتشون 25 صالونا

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مدير عـــام اإلدارة العامـــة للدفاع 
الحملـــة  دعـــم  إطـــار  فـــي  أنـــه  المدنـــي 
فيـــروس  انتشـــار  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
كورونـــا، يواصـــل رجال الدفـــاع المدني 
فـــي تنفيذ عمليات التطهيـــر االحترازية 
للمرافق العامة فـــي محافظات المملكة، 
بمشـــاركة فاعلـــة مـــن المتطوعين الذين 

لبوا نداء الواجب تجاه وطنهم.
وقامـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
بتنفيـــذ عمليـــة تطهير لعدد مـــن المواقع 
فـــي المملكة، منها مركز البحرين للحراك 
الدولي التزاما منها تجاه أصحاب الهمم 
فـــي مختلـــف محافظـــات المملكة وذلك 
ضمن جدول زمني بالتعاون والتنســـيق 
والجهـــات  األمنيـــة  المديريـــات  مـــع 

المختصة.

وفي إطار التزام الدفاع المدني بتدريب 
وتأهيـــل المتطوعيـــن لعمليـــات التطهير 
االحتـــرازي، فقـــد بلـــغ عـــدد المتطوعين 
المتدربيـــن فـــي الدفـــاع المدنـــي 5501 
متطوًعـــا، نفذوا ما يقـــارب 1118 عملية 
تطهيـــر احترازيـــة ضمـــن خطـــة عملهـــم 

الميداني في مختلف المحافظات.
وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامة للدفاع 

دورة   344 عقـــدت  اإلدارة  أن  المدنـــي 
تدريبيـــة لــــ 1030 عامـــا مـــن شـــركات 
تـــم  الخاصـــة  والشـــركات  التنظيـــف 
تدريبهـــم علـــى عمليـــات التطهيـــر، كمـــا 
تـــم تدريـــب 858 من كـــوادر دور العبادة 
اتبـــاع  ضـــرورة  مؤكـــًدا  والمســـاجد، 
االحترازيـــة  والتدابيـــر  اإلرشـــادات 
الصادرة من الجهات الرسمية بالمملكة.

نفــذوا 1118 عمليــة تعقيــم في مختلــف المحافظات
تدريب 5501 متطوع على “التطهير االحترازي”
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السمــاح بالمصـاعــد فــي ارتــدادات البيــوت القــائمــة
رفـــع مجلس بلـــدي المحرق مقترًحا 
إلى وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف 
يقضـــي بالســـماح إلنشـــاء المصاعد 
فـــي االرتـــدادات القانونيـــة للمنازل 

القائمة.
وذكر مقدم المقترح غازي المرباطي 
لـ”البالد” أن هـــذا المقترح قد أصبح 
البلديـــات  تلقـــي  مـــع  ـــا،  ملحًّ أمـــًرا 
العديـــد من طلبات إقامـــة المصاعد 
فـــي االرتـــدادات نظًرا لوجـــود كبار 
فـــي الســـن أو معاقيـــن يحتاجـــون 
إلـــى هـــذه اإلضافـــة أشـــد الحاجـــة، 
وهـــم يتعرضون وأهلهم إلى شـــتى 

أصناف التعب والمعاناة.
 وأشـــار إلـــى أن أكثر هـــذه الحاالت 
تتعلـــق بالبيـــوت القديمـــة التـــي لم 

ـــا  مهمًّ أمـــًرا  يشـــكل  المصعـــد  يكـــن 
بالنســـبة لهـــا، لعـــدم أخذهـــم بعيـــن 
االعتبار مـــا يمكن أن يمثله المصعد 
مـــن حاجة مســـتقبلية لهم في حال 
مـــن  وغيرهـــا  اإلعاقـــة  أو  العجـــز 

الظروف الخاصة.
التعميـــر  اشـــتراطات  أن  وبيـــن   
الحالية ال تســـمح بإضافـــة المصعد 
فـــي االرتـــدادات القانونيـــة، وعليه 
بشـــكل  للســـماح  المقتـــرح  جـــاء 

بإضافـــة  القائمـــة  للمبانـــي  خـــاص 
المصعـــد في هـــذه االرتدادات، على 
أن يؤخـــذ المصعـــد بعيـــن االعتبـــار 
فـــي الرســـومات الهندســـية للبيوت 

الجديدة.
ولفـــت المرباطي إلـــى مذكرة رفعها 

وتنظيـــم  تراخيـــص  قســـم  رئيـــس 
البنـــاء في بلديـــة المحرق إلى مدير 
عام البلدية يفيد فيها بتلقي القسم 
المواطنيـــن  طلبـــات  مـــن  العديـــد 
لمبانيهـــم  مصاعـــد  إلضافـــة 
الســـكنية، وذلك بســـبب احتياجهم 

لظـــروف حياتهـــم  المصاعـــد  لتلـــك 
المعيشـــية، أو لوجـــود حالة مرضية 
أو يكـــون ضمن أفـــراد عائلتهم أحد 
الحـــاالت الخاصة أو أصحاب الهمم 
والتي تستلزم وجود تلك المصاعد 

في مبنى سكنهم.

 وأضاف أن رئيس القســـم أشار إلى 
أنـــه عادة مـــا تكـــون تلـــك المصاعد 
فـــي  واقعـــة  إضافتهـــا  المطلـــوب 
مناطق االرتدادات القانونية والتي 
يتعذر الســـماح بالبناء فيها حســـب 
للتعميـــر؛  التنظيميـــة  االشـــتراطات 
نظـــًرا لكونهـــا المســـاحات الوحيـــدة 
المتوفرة فقط، والتـــي يمكن البناء 
فيهـــا فـــي مبناهـــم القائـــم ويتعـــذر 

إيجاد مساحات بديلة عنها. 
هـــذه  أن  إلـــى  المرباطـــي  وأشـــار   
المذكـــرة تؤكـــد الحاجـــة إلـــى هـــذا 
المقتـــرح القاضي بالســـماح بإضافة 
للمبانـــي  الكهربائيـــة  المصاعـــد 
تكـــون  ال  أن  بشـــرط  الســـكنية، 
ال  وأن  الجيـــران،  علـــى  مفتوحـــة 
يتجـــاوز فيهـــا طـــول الضلـــع المبني 

على الحد عن 2 متر.

اشتراط عدم إطاللها على الجيران غازي المرباطي

المرباطي: حاجة 
ملّحة لظروف 

العجز واإلعاقة 
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ذوي  خدمـــات  قســـم  رئيـــس  قالـــت 
العمـــل  بـــوزارة  الخاصـــة  االحتياجـــات 
إن  شـــبر  االجتماعيـــة، جليلـــة  والتنميـــة 
الـــوزارة بـــدأت عمليـــات تكثيـــف الرقابة 
والتفتيش على المراكز التأهيلية الخاصة 
العاملـــة فـــي مجـــال اإلعاقـــة، للتأكـــد من 
مـــدى التزامهـــا بالضوابط واالشـــتراطات 
االحترازية الصحية، في ظل اإلجراءات 
مـــرض  انتشـــار  لمواجهـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، بعـــد بدء 
اســـتئناف البرامج واألنشـــطة وجلســـات 
التأهيـــل الفردية فـــي المراكـــز التأهيلية، 
بالتعـــاون مـــع أفـــراد المجتمـــع البحريني 

ترسيخًا لمبادئ الشراكة المجتمعية.
وأكـــدت أن عمليـــات الرقابـــة والتفتيـــش 
علـــى المراكـــز التأهيلية ســـتكون بشـــكل 
التزامهـــم  مـــن  للتأكـــد  دوري وعشـــوائي 
باالشـــتراطات الصحيـــة وضوابط عملية 

استئناف التأهيل.
وأشـــار إلـــى أنه فـــي حال عـــدم التزام أي 
مركـــز تأهيلـــي ســـيتم مخالفتـــه واتخـــاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة ضده. وذكر 
أن التعميـــم اإلداري الـــذي أصـــدره وزيـــر 
العمل والتنمية االجتماعية مؤخرًا بشأن 
اســـتئناف األنشـــطة والبرامج والجلسات 
التأهيليـــة الفرديـــة فـــي المراكـــز الخاصة 

العاملة في مجـــال اإلعاقة وفقًا لضوابط 
لتوفيـــر  هامـــة  احترازيـــة  واشـــتراطات 
للطلبـــة  وســـليمة  عمـــل صحيـــة  أجـــواء 
والعامليـــن فـــي هـــذه المراكـــز التأهيلية، 
ومـــن أبرز االشـــتراطات التي نـــص عليها 
القـــرار تعقيـــم وتطهير المراكـــز التأهيلية 
بصـــورة يوميـــة، وتوفيـــر المعقمـــات عند 
مداخـــل المراكـــز وأرجائهـــا، والمحافظـــة 
علـــى نظافـــة وتهويـــة المراكـــز التأهيلية، 
الوســـائل  جميـــع  بتعقيـــم  وااللتـــزام 
االســـتخدام  قبـــل  المشـــتركة  واألجهـــزة 
اشـــتراطات  علـــى  والمحافظـــة  وبعـــده، 
التباعـــد االجتماعـــي، ولبـــس الكمامـــات، 
ويمنـــع دخول المراكـــز لمن درجة حرارته 
اكثـــر من 37.5 درجـــة مئوية. وأوضحت 
رئيـــس قســـم خدمـــات ذوي االحتياجات 
الخاصـــة أن عمليـــات الرقابـــة والتفتيش 
الحملـــة  مـــن  متطوعـــًا   15 فيهـــا  شـــارك 

الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

دعت وزارة اإلســـكان جميع المواطنين 
المنتفعيـــن مـــن الخدمـــات اإلســـكانية 
وأصحـــاب الطلبات اإلســـكانية القائمة 
بياناتهـــم  تســـجيل  ضـــرورة  إلـــى 
الشـــخصية ومعلوماتهـــم الالزمـــة فـــي 
النظـــام الوطني لإلشـــعارات الحكومية 
)إشـــعارات( الـــذي تـــم تدشـــينه مؤخًرا 
التنســـيقية  اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــًذا 
برئاســـة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
 وأوضحت الوزارة أن هذا النظام المعد 
من قبـــل هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
البوابـــة  علـــى  والمتوفـــر  اإللكترونيـــة 
الرقميـــة لهـــا هو المنصة التي ستباشـــر 
الوزارة من خالها عملية التواصل اآللي 
مع المواطنين، عبر إرســـال اإلشـــعارات 

الالزمـــة مـــن تنبيهـــات مهمـــة وطلبات 
وذلـــك  اإلســـكاني،  بالشـــأن  خاصـــة 
فـــي إطـــار التحـــول الرقمـــي، ومواكبة 
لريـــادة مملكـــة البحريـــن وتقدمها على 
صعيد اســـتثمار تكنولوجيا المعلومات 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  واالتصـــاالت 
المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات 
فـــي تحســـين األوضـــاع  التـــي تســـهم 
المعيشـــية وأســـلوب حيـــاة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.

كمـــا أكـــدت “اإلســـكان” أن هـــذا النظام 
هـــو منصة موحـــدة لالســـتالم التلقائي 
المتعلقـــة  الرســـمية  لإلشـــعارات 
بالمعامـــالت الحكوميـــة عبـــر الرســـائل 
القصيرة والبريد اإللكتروني عوًضا عن 
المراســـالت الورقيـــة. ويهدف في ذات 
الوقت إلـــى ضمان وصول اإلشـــعارات 
الحكوميـــة بشـــكل فـــوري دون تأخير، 
حيث يقوم بتذكيرهم وإعالمهم بكافة 

المعامالت الخاصة بهم.
لجميـــع  يمكـــن  بأنـــه  الـــوزارة  وتفيـــد 
المواطنيـــن المنتفعيـــن مـــن الخدمـــات 
الطلبـــات  وأصحـــاب  اإلســـكانية 
بعمليـــة  القيـــام  القائمـــة  اإلســـكانية 
تســـجيل البيانـــات في النظـــام الوطني 
لإلشـــعارات الحكومية )إشـــعارات( من 

خالل الرابط التالي: 
https://services.bahrain.bh/wps/

portal/NationalNotifications_ar

جليلة شبر

15 متطوعــا يســاهمون ضمــن جهــود عمليــات الرقابة الوزارة ستباشر من خالل المنصة التواصل اآللي مع المواطنين
“التنمية” تباشر التفتيش على مراكز “ذوي العزيمة” “اإلسكان” تدعو جميع المنتفعين لتسجيل بياناتهم في “إشعارات”

رعايا إيران من العرب الشيعة وأحاديث مع الوزير )2 - 3(
Û  مــن خالل مشــاركتي فــي مؤتمــر العمــل الدولي

فــي جنيــف في صيــف عــام 1996، التقيت ألول 
مرة بالســيد حسين كمالي وزير العمل والشؤون 
االجتماعية بجمهورية إيران اإلســالمية، لتناول 
القهوة في كافتيريا مبنى “باليز دي ناسيونز” أو 
“قصر األمم”، في جنيف، وهو المبنى الذي يضم 
المقــر األوروبــي لمنظمــة األمم المتحــدة، والذي 

ينعقد فيه مؤتمر العمل الدولي في كل عام.
Û  وقتهــا لــم تكــن العالقــات بيــن إيــران مــن جهــة

والبحرين وباقي دول الخليج العربية من الجهة 
األخرى قد وصلت إلى هذا المســتوى من الســوء 
والتــردي والقطيعــة الذي تشــهده اليــوم، بل ربما 
العكــس يــكاد أن يكــون صحيًحــا، ففــي منتصف 
ذلــك العــام )1996( كانــت دورة رئاســة الرئيــس 
علــي أكبــر هاشــمي رافســنجاني الثانيــة تقتــرب 
تولــى  وعندمــا  التالــي،  العــام  فــي  نهايتهــا  مــن 
رافســنجاني رئاســة الجمهوريــة فــي العام 1989 
كانــت وتيــرة مشــروع تصديــر الثــورة اإليرانيــة 
إلى دول المنطقة قد بدأت تفقد شيًئا من لهيبها، 
والكثير من قوة دفعها بعد وفاة اإلمام الخميني 
في ذلك العام، وقد ُعرف عن رافســنجاني، تاجر 
الفســتق، براغمانيته وميوله لالنفتاح واالعتدال 
مقارنــة بمــن ســبقوه، كما إنــه تولى الرئاســة فور 
أن وضعت الحرب مع العراق أوزارها، وانشــغلت 
إيــران فــي التفــرغ لبنــاء مــا خلفتــه الحــرب مــن 
الداخليــة  أوضاعهــا  إصــالح  ومحاولــة  دمــار، 
واالقتصادية، واستعادة القدرات التي استنزفتها 
إلــى  8 ســنوات، فاتجهــت  التــي دامــت  الحــرب 
تخفيــف زخم المواجهات الخارجية التي لم تعد 
تستطيع أن تتحمل أعباءها، كما بدأ رافسنجاني 
في محاوالت فك عزلة إيران وقطيعتها مع دول 
المنطقــة وترميم عالقاتها مــع الجيران وإعادتها 

إلى المسار الطبيعي. 
Û  وقد شــجعت الدول العربيــة الخليجية توجهات

وبذلــك  مســاعيه،  مــع  وتجاوبــت  رافســنجاني 

تمكن من تكوين شــبكة من العالقات الشخصية 
الخليجييــن  المســؤولين  مــن  عــدد  مــع  الطيبــة 

البارزين. 
Û  كمــا كانــت دول الخليــج متفائلــة وتتطلــع إلــى

انتخــاب خلفــه محمــد خاتمــي الــذي كان أوفــر 
االنتخابــات  فــي  الفــوز  فــي  المتنافســين حظــا 
القادمــة التــي بــدأت بالفعل حمالتهــا االنتخابية 
فــي ذلــك الوقــت، أمــاًل فــي تحقيــق المزيــد مــن 
الساســة  إقنــاع  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا  التقــارب 
اإليرانييــن بالتخلــي عــن سياســاتهم التوســعية 
في المنطقة؛ في تلك األجواء لم يكن ثمة حرج 
المســؤولين  لقــاء  مــن  أو حساســية  أو تخــوف 
البحرينيين أو الخليجيين بنظرائهم اإليرانيين.

Û  عندمــا التقينــا علــى انفــراد فــي الكفتيريــا، دار
الحــوار بيننــا بلغــة فريــدة؛ إذ لــم تكــن ثمــة لغــة 
مشــركة تجمعنــا، فهــو يعــرف بعــض المفــردات 
األم  لغتــه  جانــب  إلــى  والعربيــة  االنجليزيــة 
الفارســية، وأنا أعرف بعض المفردات الفارســية 
إحــدى  وهــي  األرديــة،  المفــردات  مــن  وكثيــر 
لغــات الهنــد القريبــة مــن الفارســية، إلــى جانــب 
االنجليزية والعربية بالطبع، فتمكنا من التحدث 
والتفاهــم بوضــوح ولكــن بصعوبة بالغــة، تعرفنا 
علــى بعــض، وعرفــت أن المؤهــل الرئيــس الــذي 
مكنــه مــن تولــي المنصــب كان اعتقالــه مــن قبل 
السافاك في عهد الشاه عندما كان أحد أبرز قادة 
النقابــات العماليــة األيرانيــة، وبعد الثــورة أطلق 
ســراحه، وصــار من الجناح المعتدل أو ما ســمي 
الحًقــا بالتيــار اإلصالحــي، وكان ضمــن الحلقــة 
الضيقــة المحيطــة باإلمــام الخميني فــي حياته، 
ثم أصبح مقرًبا من الرئيس رافســنجاني وداعما 
وواثًقا من فوز خاتمي في االنتخابات القادمة.

Û  وفــي لقائنــا األول فاجأنــي الســيد كمالــي بقولــه
أنــه حــرص على لقائــي على انفــراد ليعبر لي عن 
ســعادته عندمــا علــم بأننــي شــيعي وأتولــى هذا 
المنصب الهام حسب قوله، فقلت له بهدوء قبل 

أن يكمــل ويســتطرد بأننــي فهمــت مــا يريــد أن 
يقولــه، وقلــت إنــه يبــدو أننا ســنحتاج إلى وقت 
طويــل والكثيــر من أكــواب القهــوة للحديث عن 
مثــل هــذه المواضيع؛ ألنه كما يتضح كان الرجل 
يحمل بعض االنطباعات الخاطئة، وقلت له إنني 
أتمنــى أن ال أكــون قــد عينــت فــي هــذا المنصب 
ألننــي شــيعي فقــط، ألن التعييــن فــي المناصب 
العليا على أسس التوزيع والمحاصصة الطائفية 
ال يخدم مصلحة األوطان على المستوى البعيد، 
كمــا إننــي أتمنــى أن نتمكــن يوًمــا مــا مــن وضــع 
دائًمــا  المناســب  المــكان  فــي  المناســب  الرجــل 
بغــض النظــر عــن انتماءاته الدينيــة أو المذهبية 
أو العرقيــة، ونحــن ال ندعــي الكمــال، ومجتمعنــا 
كغيره ال يخلو من العيوب واألخطاء والسلبيات 
تركنــا  إذا  إصالحهــا  علــى  قــادرون  نحــن  التــي 
وشــأننا مــن دون تدخــل اآلخريــن، وأضفــت أننا 
كغيرنــا مــن دول المنطقــة نواجــه ونعانــي مــن 
إرهاصات وتداعيات االستقطاب الطائفي الحاد 
الــذي ضــرب المنطقــة منــذ العــام 1979، والــذي 
جعــل هــذه القضيــة أكثــر تعقيــًدا وإزعاًجــا، ثــم 
قلــت إنه “على كل حــال ولعلمك فإن أول وثاني 
وزيرين  للعمل والشــؤون االجتماعية في بالدي 
كانــا شــيعيين، وأن ثلث أعضــاء مجلس الوزراء 
مــن الشــيعة )في ذلك الوقت لــم يكن أحد نواب 
مجلــس  أعضــاء  نصــف  وأن  شــيعي(  الرئيــس 
الشــورى مــن الشــيعة، وإنــه حتــى عهــد قريــب 
كان المســؤول األول عن الشــؤون المالية للدولة 
شيعي علوي إسمه السيد محمود، وإن من أوائل 
كبــار ضباط األمن كان العميد علي ميرزا شــيعًيا 
من أصل إيراني نفخر ونعتز به حتى اآلن، وكان 
يعرف برئيس الشرطة، والقائمة طويلة ال مجال 
وال داعــي لســردها، فمــا هــي المناصــب الوزارية 
والحكوميــة العليــا التي يتقلدها رعايا إيران من 
الشــيعة العــرب الذين يقدر عدهــم بأكثر من 3.5 

مليون في إيران؟”.

Û  كان الوزيــر حســين كمالــي إنســاًنا طيًبــا لطيًفــا
متمكنــا  ذكًيــا  االبتســامة،  دائــم  بشوًشــا  هــادئ 
ومتمرسا في شؤون السياسة اإليرانية، وأصبح 
مــن أبرز السياســيين اإليرانيين، وظــل محتفظا 
بحقيبة وزارة العمل والشؤون االجتماعية حتى 
العام 2001، ولعب دوًرا محسوًسا في محاوالت 
التقريــب وترميــم العالقــات بيــن إيــران والدول 
العربيــة، وقــد نمــت بينــي وبينــه عالقــات ودية، 
كمــا ذكــرت أمس،  وتبادلنــا اللقــاءات والزيارات 
الرسمية والتي أرجو أن تتاح لنا الفرصة للتطرق 

إليها بالتفصيل في وقفات قادمة.
Û  التقيــت بالســيد كمالــي مــرة أخــرى فــي جنيــف

أيًضــا، علــى هامــش مؤتمــر العمــل الدولــي الذي 
عقــد فــي العــام 1997 فــي شــهر يونيــو كالعادة، 
ثــم التقينــا في العام التالي علــى هامش المؤتمر 
نفســه والــذي صــدر عنــه فــي ذلــك العــام “إعالن 
المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل لعــام 
1998”، فــي هــذا اللقــاء وجــه لــي الســيد كمالــي 
دعــوة رســمية لزيارة إيــران للتباحــث في أوجه 
العماليــة  المجــاالت  فــي  البلديــن  بيــن  التعــاون 

وتنمية الموارد البشرية.
Û  لقد ظلت العالقات بين البحرين وإيران تتأرجح

بين االنتعاش والتدهور، وبين االنفراج والتأزم، 
متتاليــة  ومراحــل  الفتــور  مــن  بفتــرات  وتمــر 
مــن التوتــر منــذ قيــام الثــورة اإليرانية ونشــوب 
الحــرب العراقيــة اإليرانية، كمــا ان حالة التبادل 
الدبلوماســي بيــن المنامة وطهــران خالل عقدي 
الثمانينــات والتســعينات وما بعدهــا أخذت تعبر 
بمطبات عديدة نتيجة للمنعطفات التي شهدتها 
العالقــات بيــن البلديــن؛ وغالًبــا مــا كانــت كــردة 
فعــل علــى تدخــل إيــران فــي الشــؤون الداخلية 
العالقــات  للبحريــن، وقــد تدنــى مســتوى هــذه 
طيلــة الحــرب العراقيــة اإليرانيــة عندمــا وقفت 

البحرين إلى جانب العراق في تلك الحرب.
Û .وللحديث بقية غًدا
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هل سيفوز دونالد ترامب بدورة رئاسية ثانية؟
Û  يرغــب الكثيــر فــي المنطقــة العربيــة ولربمــا فــي العالــم

الغربــي أن ينهــي دونالد ترامــب دورة حكمه األولى دون 
تجديد للثانية.

Û  فعالقته مع الغرب قد مرت بشــد لم يرتخ حتى اآلن كما
أن عالقتــه بالصيــن هــي األخــر قد مــرت بشــد واتهامات 
قد أسعرتها جائحة الكورونا. التي باتت بفعل اكتساحها 
غير العادي في المجتمع األميركي تدك من حظوظه في 
دورة ثانيــة. كمــا فــي عالقتــه مــع العــرب فإنــه يكفــي أن 
نقــول إنــه قــد منح اإلســرائيليين ما لم يمنحــه أي رئيس 
أميركــي جــاء للســلطة. ولن نتحــدث عن عالقتــه بإيران 
وتركيــا التــي مكنــت سياســاته مــن زيــادة نفوذهمــا فــي 
المنطقــة العربيــة بشــكل لــم يســبق أن ُمكنتــا فيــه. فــكل 
هــذا العالــم قــد يرغــب إال أن مــا يحدد بقــاءه أو خروجه 
مــن الســلطة هــو الشــعب األميركــي مــن خــالل صناديــق 
االقتــراع. وهو صندوق تحدد خياراته النهائية معطيات 
كثيرة قد باتت نقاشاتها مستعرة داخل وخارج المجتمع 

األميركي. فكيف إذن تبدو هذه الحظوظ؟ 
Û  كنــت فــي صيــف العــام 2015 أســتاذا زائــرا فــي مركــز 

دراســات الشــرق األوســط التابع لجامعة هارفــرد بمدينة 
كامبريــج االميركيــة، وقــد جــاءت رحلتــي هــذه ضمــن 
الترتيــب إلعــداد وكتابــة كتابي الــذي أســميته “بالحداثة 
الممتنعــة فــي الخليــج العربي”، والصادر عن دار الســاقي 
فــي العــام 2018.. وقــد أتاحــت لــي زيارتــي هــذه ليــس 
فحســب االســتفادة مــن اإلمكانــات البحثيــة الهائلة التي 
وأن  والباحثيــن  واألســاتذة  للطلبــة  الجامعــة  تتيحهــا 
أحضــر حواراتها المتعددة، وإنمــا قد أتاحت لي بالتعرف 
علــى شــخصيات أكاديمية هي ذات مكانــة فكرية ولربما 
سياسية مؤثرة في السياق السياسي والفكري األميركي. 
ومــن ضمــن هــذه الشــخصيات وليس حصرا “فرانســيس 
األميركيــة  اإلدارة  فــي  الســابق  الموظــف  يامــا”  فوكــو 
وصاحــب كتاب “نهايــة التاريخ” وكتاب “الهوية” و “أصل 
النظام السياســي” و “اســتيقن ليفيتسكي” صاحب كتاب 
“التســلطية التنافســية” و “كيــف تمــوت الديمقراطيــات” 
وآخــرون من العاملين في مدرســة الدراســات الحكومية 
بجامعــة هارفــرد، وهــي كليــة تضــم نخبــة مــن صانعــي 
المتحــدة  الواليــات  مســتوى  علــى  السياســية  األفــكار 

األميركية والعالم. 
Û  وقــد كان ذلــك الصيــف مليئــا باالســتعدادات النتخــاب

رئيســا جديــدا للواليــات المتحــدة األميركية خلفــا لباراك 
أوباما.

Û  وقــد كان قــد دخــل ترامــب للتــو فــي ســباق االنتخابــات
رافقته فيها حملة تهكمية لم تأخذ دخوله بجدية كبيرة، 
فلــم يكــن ترامــب مــن الكــوادر السياســية المتمرســة في 
الحــزب الجمهــوري كمــا أنــه لــم يدخــل العمــل السياســي 

بشــكله المنظم كالرؤســاء السابقين وإنما جاء من خلفية 
تجاريــة ومقــدم لبرامــج تلفزيونيــة رافقــت حياتــه قدرا 
مــن اإلثــارة. ترشــح ترامــب ألول مــرة فــي العــام 2000 
عمــا ســمي “بحــزب اإلصــالح المســتقل”، إال انــه ونتيجــة 
االنتخابــات.  مــن  االنســحاب  قــرر  شــعبيته  النخفــاض 
ثــم بعــد ذلــك فــي العــام 2012 انضــم للحــزب الجمهوري 
وترشــح فــي نفــس العــام النتخابــات الرئاســية، إال أنــه 
لــم يلبــث أن قــرر االنســحاب مــن الدخــول فــي الحملــة 
االنتخابية. وفي العام 2015 قرر أن يخوض االنتخابات 
لعــام 2016 مدعومــا هذه المرة مــن الحزب الجمهوري إذ 
اســتطاع أن يحقق انتصارا ملفتا على خصمه المرشــحة 
الديمقراطيــة هيــالري كلنتــون بفارق قد وصــل إلى 306 
في المجمع االنتخابي ليمثل الرئيس الخامس واألربعين 
للواليات المتحدة األميركية. إال أن سنوات رئاسته التي 
قاربــت األربــع ســنوات قــد رافقهــا الكثير مــن اإلرباك في 
إدارة الدولــة والصــراع فــي عالقتــه بمؤسســات الدولــة 
ورجاالتها الذين وجدوا فيه شخصا استعراضيا نرجسيا 
ال يلتــزم بهيراركيــة مؤسســات الدولــة وتخصصيتها في 

اتخاذ القرارات. 
Û  كليــة فــي  الداخليــة  الحــوارات  أحــد  فــي  أنــه  وأتذكــر 

الدراســات الحكومية كان المتحدث فيها هو الفيلســوف 
علــى  قــال معلقــا  إذ  يامــا،  فرانســيس فوكــو  األميركــي 
أحــد االستفســارات حــول حظــوظ دخول ترامــب للبيت 
األبيض بالقول “من اآلن فصاعدا ال بد أن تأخذوا دخوله 
االنتخابــات بجديــة كبيــرة، وقد يكــون الرئيس الخامس 
بعــد  أن  إال   .”2016 ينايــر  فــي  للجمهوريــة  واألربعيــن 
ثــالث ســنوات ونيــف مــن دخول ترامــب للبيــت األبيض 
فــإن الكثيــر مــن معتدلــي الحــزب الجمهــوري قــد تغيرت 
مواقفهــم مــن ترامــب وأدائــه. إذ كتــب فرانســيس فوكو 
يامــا مقــاال مطــوال نشــر فــي مجلــة االتالنتــك األميركية. 
إذ أشــار إلــى أن الكثيــر مــن األخطــاء الكبيــرة التــي وقع 
فيهــا ترامــب أثنــاء إدارتــه لــم يــأت عليها أيا من رؤســاء 
الجمهوريــة الســابقين، إذ علــق قائــال “كان من ســوء حظ 
)أميــركا( أن يكــون القائــد األكثــر عجــزا وإثــارة للخــالف 
فــي تاريخهــا الحديث علــى رأس الســلطة عندما ضربت 
أزمــة كوفيــد 19 )كورونــا( الواليــات المتحــدة األميركيــة 
ولم يتغير أســلوب إدارته تحت الضغط. فبعد أن أمضى 
واليتــه األولــى فــي الحــرب مع الدولــة التي يترأســها، لم 
يتمكــن مــن توظيفهــا بشــكل فعــال عندمــا أقتضــى األمر 
ذلك، وأســتغل األزمة لشــن المعــارك وزيادة االنقســامات 
االجتماعيــة، ويعتبر ضعــف األداء األميركي في محاربة 
الجائحــة إن هــو إال نتيجــة فشــله كزعيــم وطنــي فــي 

القيادة. )مجلة اتالنتك األميركية مارس 2020(. 
Û  لقــد عمــل الرئيــس ترامب على إخالء مؤسســات الدولة 

ووكاالتهــا مــن معظــم الخبــرات الفنيــة ووضــع بــدال منها 
بأشخاص يمتلكون خاصية واحدة وهي الوالء لشخصه 
دون الكفــاءة. إضافــة لذلك فإن الرئيس األميركي خالل 
مرحلــة إدارتــه ألكثــر مــن ثــالث ســنوات قــد عجــز عــن 
الوصول لغير القطاع الذي صوت له وهو قطاع، ولسبب 
أدائه خالل المرحلة الســابقة بدأ يتآكل. أي أنه لم ينجح 
فــي أن يكون رئيســا لكل األميركييــن بتالوينهم العرقية 
واالثنيــة المختلفــة. )مجلــة أتالنتــك األميركيــة مــارس 

.)2020
Û :ترامب واالنتخابات القادمة
Û  المحامــي كوهيــن  مايــكل  فــإن  األخــرى،  الناحيــة  مــن 

الشــخصي للرئيــس األميركــي دونالد ترامــب، الذي حكم 
علية بالســجن لثالث ســنوات، بســبب التجاوزات المالية 
لحملــة ترامــب االنتخابيــة والتزويــر الضريبــي والتزويــر 
المصرفي. وفي شهادة له أمام الكونغرس، علق قائال “لدي 
قــدر مــن الخــوف وهو أنه إذا ما خســر الرئيس األميركي 
ترامــب االنتخابــات القادمة لعــام 2020، فلن يكون هناك 
انتقال ســلمي للســلطة”. إذ يعمل الرئيس األميركي على 
مجموعــة مــن المحــاور للفوز فــي االنتخابــات القادمة أو 
منــع منافســه الديمقراطــي مــن الوصــول للبيــت األبيض 

أوجزها “ديفيد فروم” في التالي: 
Û  ١- التشــكيك فــي حياديــة القضــاء أو علــى األقــل بعــض

اإلطاحــة  علــى  اإلدارة  عملــت  ولذلــك  فيــه.  العامليــن 
بالمدعــي العــام لمنطقــة جنــوب مدينة نيويــورك جيفري 
تدخــل  مســتقلة  جمهوريــة  شــخصية  أي  أو  بيــركان، 
القضــاء. بــل إن وزير العدل الحالي وليام بار قد ســبق له 
وأن هدد باالســتقالة بســبب ما ســمي بتدخــالت الرئيس 

في أعمال القضاء. )1( 
Û  ٢- جعــل عملية التصويت في االنتخابات القادمة عملية

للحــزب  أقليــة مؤيــدة  بهــا  التــي  المناطــق  صعبــة علــى 
الجمهــوري وأكثريــة ديمقراطيــة من خــالل تقليص عدد 
مراكــز االقتــراع للناخبيــن، فمثــال فــي عمليــة التصويــت 
التــي تمــت خالل الشــهر الماضــي تم تقليص عــدد مراكز 
االقتــراع فــي مدينــة كنتاكــي من 3700 مركــزا إلى 200. 
أي جعــل طوابيــر االنتظــار للتصويــت أطــول فــي زمــن 
الكورونــا، مــا ســيحد مــن عــدد الناخبيــن تفاديــا لإلصابة 
بفايــروس الكورونــا. أو التشــكيك المتزايــد فــي حياديــة 
وإمكانية ضبط التصويت االلكتروني الذي قد يلجا إليه 
قطاع واسع من السكان في ظل استمرار جائحة كورونا. 

Û  ٣- االستفادة من الدعم الخارجي الذي أثبت جدواه في
االنتخابــات الســابقة، التــي بــرزت فــي محــاوالت ترامب 
لتوظيف حالتي أوكرانيا والصين ضد منافسه جو بايدن 

لدعم حظوظه في االنتخابات القادمة. 
Û  ،٤- ان الحــزب الجمهــوري وبخالف الحــزب الديمقراطي

أكثــر قابليــة لتوظيف طرائق وأســاليب غيــر ديمقراطية 
لتحقيــق فــوز مرشــحة. إذ تــم حصــول ذلــك فــي عــدة 
انتخابــات ســابقة. )مجلــة أتالنتــك األميركيــة 30 يونيــو 

.)2020
Û  أو العمــل علــى الطعــن فــي نتائــج االنتخابــات في بعض 

الواليــات األميركيــة. إذ يقــول أحــد العامليــن فــي حملــة 
أنهــم  بوســت،  الواشــنطن  لجريــدة  االنتخابيــة  ترامــب 
يعملــون علــى كل الســبل واالحتمــاالت بما فيهــا توظيف 
األلعــاب اإللكترونيــة كحــرب النجــوم وغيرهــا. إذ عمــل 
هــؤالء من خــالل هذه االلعاب التوصل إلى أن احتماالت 
فوز جو بايدن على الرئيس ترامب في ثالث من الواليات 
وهــي وسكنســن وميتشــغن وبنســلفينيا، مســتغلين فــي 
ذلــك حضورهــم الكثيف في مجلس الشــيوخ. )واشــنطن 

بوست 6 يوليه 2020(.
Û  ويعتقــد ديفيــد فــروم في مقــال له في مجلــة االتالنتك 

فــي شــهر يونيــو الماضي من أن هذه األســباب قد تحقق 
لترامب فوزا على منافسه رغم هبوطه في االستفتاءات 
التــي تجــري هنــاك. )مجلة أتالنتــك األميركيــة 20 يونيو 

.)2020
Û  وتبرز مخاوف كثيرة من أن الثالث سنوات ونصف التي

قضاها ترامب في إدارة الدولة قد خلقت تقاليد جديدة 
فــي اإلدارة تتجاوز الطابع المؤسســاتي الُمشــكل لإلدارة 
األميركيــة. كمــا أنــه قــد طبــع نمــط إدارتــه الشــخصانية 
ذات النزعــات الســلطوية علــى بعضهــا وهــو مــا قــد يقود 
كما يعتقد هذا البعض من أن نمطا من الدولة التســلطية 
بات يتشــكل هناك ويقترب في بعض ســماته من الشــكل 
الصينــي والروســي. مــن الناحيــة األخــرى فــإن مواقــف 
الرئيــس ترامــب العدائيــة مــن دول التحالــف فــي الغرب 
األوربــي قــد تقود إلى حالة من العزلــة عن دول التحالف 
األوربي التي تشــكلت القوة والهيمنــة األميركي العالمية 

من خاللها. )مجلة االتالنتك 20 يونيو 2020(.
Û  ومــع ذلــك فإن هذه المخــاوف رغم رجاحتها إال أن القرار

فــي فــوزه مــن عدمــه ســتقرره صناديــق االقتــراع يــوم 
15 نوفمبــر المقبــل، وهــو قــرار تحدده بشــكل كبير قدرة 
اإلدارة الحالية على تحسين الوضع االقتصادي وتقليص 
حجــم البطالــة والعــوز فــي أوســاط األميركييــن كمــا هــو 
يحــدده قــدرة الرئيــس ترامــب علــى إدارة أزمــة كورونــا 
بصــورة أفضــل مــن وضعهــا الحالــي والتــي باتــت تمثــل 
تهديــدا وجوديــا حقيقيــا، وهي رغبة كما يبــدو تعترضها 
الكثير من المفاجئات، رغم أمنيات البعض برؤيته خارج 

اإلدارة في يناير المقبل2021.
Û .المصادر
Û /https://nournews.ir/Ar/News/43048

د. باقر النجار

“كـورونــا” نبهــت النــاس ألهــم النعــم
الهاجــري: مــن الواجب األخذ بالتوجيهات الربانية... ومطر: الصبر من مقامات الدين

قال رئيس مجلس األوقاف الســنية الشــيخ راشــد الهاجري إن الجائحة 
التــي يعيشــها العالــم أجمــع وهــي بــاء كورونــا، تنبــه الناُس إلــى فقدهم 
عــددا مــن النعم لم يكونوا يوما يشــعرون بها، ومن أجل هذه النعم نعمة 
الصحة، كما أخبر رســولنا الكريم صلى هللا عليه وســلم: “ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن 
ــُة َوالَفَراُغ”، وقوله صلى هللا عليه وســلم:  حَّ ِفيِهَمــا َكِثيــٌر ِمــَن النَّاِس: الصِّ
»َمْن َأْصَبَح آِمًنا ِفي ِســْرِبِه، ُمَعاًفى ِفي َجَســِدِه، ِعْنَدُه َطَعاُم َيْوِمِه، َفَكَأنََّما 
ْنَيــا«، مؤكدا على فضل الصبر على الباء كونه من الصفات  ِحيــَزْت َلــُه الدُّ

المحمودة.

وأكـــد الهاجـــري في تصريـــح لوكالة 
األخـــذ  ضـــرورة  البحريـــن  أنبـــاء 
بالتدابير الوقائية، فقد جاء الشـــرع 
بضرورة األخذ باألسباب المشروعة 
التـــي تحـــول وتمنـــع مـــن اإلصابـــة 
بالعـــدوى أو نقلها للغير، كقوله صلى 
هللا عليه وســـلم: “ اَل ُيـــوِرُد اْلُمْمِرُض 
“. وكقولـــه صلـــى هللا  َعَلـــى اْلُمِصـــحِّ
عليه وسلم: “فر من المجذوم فرارك 
مـــن األســـد” باإلضافـــة إلـــى حســـن 
التـــوكل علـــى هللا وحســـن الظـــّن به 
ســـبحانه حيـــث يقـــول ربنـــا تبـــارك 
وتعالى فـــي الحديث القدســـي: “أنا 
عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا 

فله، وإن ظن شرا فله”.
وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن الواجـــب على 
الفـــرد فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف أن 
يأخـــذ بالتوجيهـــات الربانيـــة ومنها 
المبـــادرة بفعـــل المعـــروف، فصناعة 
المعروف لهـــا تأثير عجيب في دفع 
ورفع البالء فقد قال نبينا صلى هللا 
عليه وســـلم: “صنائع المعروف تقي 
مصارع الســـوء واآلفـــات والهلكات 
“. يقـــول ابن القيـــم – رحمه هللا -: “ 
فإن للصدقة تأثيـــرًا عجيبًا في دفع 
أنـــواع البـــالء ولـــو كانت مـــن فاجر 
أو مـــن ظالـــم بل من كافـــر، فإن هللا 
تعالـــى يدفـــع بهـــا عنـــه أنواعـــًا مـــن 

البالء، وهذا أمـــر معلوم عند الناس 
خاصتهـــم وعامتهـــم، وأهـــل األرض 
كلهـــم مقـــرون بـــه ألنهـــم جربـــوه.”، 
وكثـــرة ذكـــر هللا، خاصـــة مـــا أخبـــر 
عنه النبي صلى هللا عليه وســـلم أن 
فيـــه حرز وكفايـــة لقائله مـــن جميع 
الشـــرور واآلفـــات، كقولـــه صلى هللا 
عليه وســـلم: “َمـــْن َقـــَرَأ ِباآْلَيَتْيِن ِمْن 
آِخِر ُســـوَرِة الَبَقـــَرِة ِفي َلْيَلـــٍة َكَفَتاُه”، 
وقوله صلى هللا عليه وســـلم: “ ُقْل: 
َذَتْيِن ِحيَن  ُقْل ُهـــَو اللَُّه َأَحـــٌد َواْلُمَعوِّ
اٍت  ُتْمِســـي، َوِحيَن ُتْصِبُح، َثـــاَلَث َمرَّ
َتْكِفيـــَك ِمْن ُكلِّ َشـــْيٍء “.إضافة إلى 
أهميـــة التوجـــه بالدعـــاء المخلـــص 
إلـــى هللا تعالى وســـؤاله جل شـــأنه، 
العافيـــة، فالواجـــب علـــى المـــرء أن 
يســـأل ربـــه تبـــارك وتعالـــى العافيـــة 
دائما، فقد مـــرَّ النبي صلى هللا عليه 
وســـلم بقوم ُمْبَتِلين فقـــال: َأَما َكاَن 

َهُؤالِء َيْسأَُلوَن اللََّه اْلَعاِفَيَة.

جامـــع  خطيـــب  قـــال  جهتـــه  ومـــن 
أبوبكـــر الصديـــق الشـــيخ علي مطر 
أنبـــاء  لوكالـــة  العاصمـــة  بمحافظـــة 
البحريـــن إن الدنيـــا متقلبـــة ال تخلو 
وأمـــراض،  ونـــوازل  مصائـــب  مـــن 
فمـــن الطبيعي أن يتعرض اإلنســـان 
ألمـــور يحبها وأمور أخـــرى يكرهها، 
فيحـــزن، ويتألم، والواجب هنا عدم 
المبالغة فـــي االنزعـــاج، والحذر من 
الجـــزع واليـــأس وفقـــد األمـــل، فـــال 
عيشـــة لخائف، والمذعور الخائف ال 
يمكـــن أن يعمـــل وال ينتـــج وال يبني 
فـــي أي موقـــع كان، وإنمـــا المطلوب 
التـــوكل على هللا واألخذ باألســـباب 
والتحلي بالصبر، وأن يحســـن الظن 
بربـــه ويتفـــاءل، فبعـــد الشـــدة فرج 
وبعـــد  يســـر،  العســـر  وبعـــد  وخيـــر، 

الحزن والخوف فرح وسعادة. 

وأوضـــح مطر أن الصبـــر مقام كريم 
مـــن مقامات الديـــن، ومنزلة عظيمة 
مـــن منـــازل العبودية للـــه. وقد ورد 
في الحديث الشـــريف: “َعَجًبـــا أَلْمِر 
اْلُمْؤِمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر َوَلْيَس َذاَك 
اُء  أَلَحـــٍد ِإالَّ لِْلُمْؤِمـــِن ِإْن َأَصاَبْتُه َســـرَّ
َشـــَكَر َفـــَكاَن َخْيـــًرا َلـــُه َوِإْن َأَصاَبْتـــُه 

اُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه “. َضرَّ
د  وقـــال إن علـــى اإلنســـان أن يعـــوِّ
نفســـه علـــى الصبـــر، فيصبـــر علـــى 
الضـــراء،  علـــى  األحـــوال،  تغيـــرات 
المصيبـــة، البـــالء، المـــرض، فـــاألذى 
فالحيـــاة يحتـــاج إلـــى صبـــر، فعلينا 
باألســـباب،  ونأخـــذ  هللا،  ندعـــو  أن 
نحتســـب األجر والثواب حيث قال 
َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا  تعالى:”َيا َأيُّ
اِبِريَن  اَلِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ ِبالصَّ
“وإن مـــن رحمـــة رب العالميـــن، أن 
مـــا يصيـــب العبـــد مـــن آالم وأحزان 
فكيـــف  ســـيئاته،  لتكفيـــر  ســـبب 
إذا أضيـــف إليهـــا الصبـــر بفضائلـــه. 
واســـتطرد مضيفـــًا قـــال نبينا صلى 
هللا عليه وســـلم:”َما ُيِصيُب اْلُمْسِلَم 
، َوالَ  ِمـــْن َنَصـــٍب،َوالَ َوَصـــٍب،َوالَ َهـــمٍّ
ـــْوَكِة  ى الشَّ ُحْزٍن، َوالَ َأًذى،َوالَ َغمٍّ َحتَّ
َر اللَُّه ِبَها ِمْن َخَطاَياُه “. ُيَشاُكَها ِإالَّ َكفَّ

الشيخ علي مطر

المنامة - بنا

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

عبـــرت رئيـــس مركـــز المنامـــة 
المحاميـــة  اإلنســـان  لحقـــوق 
دينـــا عبدالرحمـــن اللظـــي عن 
أســـفها لما آلت إليـــه األوضاع 
مـــن  القطـــري  الداخـــل  فـــي 
للمواطنين  ســـحب جنســـيات 
والخليجييـــن  القطرييـــن 
الذيـــن حصلوا على الجنســـية 
القطريـــة بينمـــا يتـــم تجنيس 
وقياداتهـــم  اإلرهابييـــن 
وتســـهيل ســـفرهم مـــن وإلـــى 
الـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب من 
أجل نشر الفساد وزعزعة أمن 
المنطقـــة بالعمليـــات اإلرهابية 
العربـــي  الشـــباب  وتظليـــل 
واســـتغالل األموال والثروات 
الســـلطة  لمـــآرب  القطريـــة 
القطرية التـــي تتجاهل جميع 
ســـواء  اإلنســـانية  الحقـــوق 
المواطنيـــن  أو  لمواطنيهـــا 
الخليجييـــن المقيمين فيها أو 
العمالـــة األجنبية التـــي تعاني 
أشـــد أزمـــة ال يماثلهـــا فـــي أي 
دولة في العالم في ظل تركيز 
دولة قطـــر على بناء منشـــآت 

كأس العالم.
أن  إلـــى  اللظـــي  وأشـــارت 
وبمـــا  القطرييـــن  المواطنيـــن 
تـــم  الحاكمـــة  العائلـــة  فيهـــم 
سحب جنســـياتهم وقضيتهم 
أصبحـــت فـــي أروقـــة حقـــوق 
اإلنســـان العالمي ولـــم تكترث 
السلطات القطرية لمناشداتهم 
ومعاناتهـــم فـــي العيش بدون 
جنسية وطردهم من وطنهم، 
ولـــم تتجـــاوب مـــع الدعـــوات 
اإلنســـان  لحقـــوق  العالميـــة 
بضـــرورة إعطـــاء المواطنيـــن 

الفتـــة  حقوقهـــم،  القطرييـــن 
إلـــى  امتـــد  الوضـــع  أن  إلـــى 
الجنســـية  علـــى  الحاصليـــن 
الخليـــج  دول  مـــن  القطريـــة 
والمتزوجيـــن مـــن القطرييـــن 
جنســـياتهم  ســـحب  ويتـــم 
ورفـــض إعطاءهـــم أي حقوق 
وتركهم في مواجهة الظروف 
الصعبـــة بفصلهم عـــن أعمالهم 
وممارســـة كافـــة الضغوطـــات 
عليهـــم، متجاهليـــن حقوقهـــم 
بعـــد  القطريـــة  الدولـــة  أمـــام 

تجنسيهم.
وأعربت رئيـــس مركز المنامة 
لحقـــوق اإلنســـان عـــن قلقهـــا 
الممارســـات  اســـتمرار  مـــن 
القطريـــة المخالفـــة لألعـــراف 
اإلنســـان  وحقـــوق  الدوليـــة 
دعـــم  عـــن  امتناعهـــا  وعـــدم 
اإلرهاب والمنظمات اإلرهابية 
للقيـــادات  واســـتضافتها 
اإلرهابية التي توجه ســـهامها 
واتهاماتهـــا ومخططاتها تجاه 
دول المنطقـــة بمـــا فيهـــا دول 
الخليـــج التـــي عانـــت الكثيـــر 
مـــن خـــروج قطر عن الســـرب 

وتغريدها نحو اإلرهاب.

قلق من استمرار قطر سحب 
جنسيات مواطنيها والخليجيين

الهاجري: الشرع 
جاء بضرورة األخذ 

باألسباب لمنع اإلصابة 
أو نقل العدوى

مطر: على 
د 

ّ
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دينا اللظي



فحص المسافرين القادمين إلى البحرين على نفقتهم بدًءا من 21 يوليو
الصحيـــة  الخدمـــات  أن  الصحـــة  وزارة  أكـــدت 
بالمجـــان  مســـتمرة  كورونـــا  لفيـــروس  العالجيـــة 
للمواطنيـــن والمقيمين في مملكـــة البحرين تحت 
لإلرشـــادات  إشـــراف طاقـــم طبـــي مؤهـــل وفًقـــا 
مـــن قبـــل منظمـــة الصحـــة  المعتمـــدة  والمعاييـــر 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  باعتبـــار  العالميـــة 
والمقيميـــن أولويـــة قصـــوى ترتكـــز عليهـــا جميـــع 
الخطـــط في كافة مراحل تحـــدي فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، مشـــيرًة إلـــى مواصلتهـــا بعـــزم كافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية للحد 
من انتشـــار الفيـــروس وذلك مع اســـتئناف العديد 
مـــن دول العالـــم رفـــع تعليـــق الرحـــالت الدوليـــة 
ومعـــاودة تشـــغيل مطاراتهـــا واســـتئناف خطـــوط 

الطيران والناقالت الجوية تسيير رحالتها.
ونوهـــت وزارة الصحـــة بأنـــه يتوجـــب على جميع 
المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار 

البحريـــن الدولـــي بدًءا من الســـاعة 12 صباحًا من 
يـــوم الثالثـــاء الموافق 21 يوليـــو 2020 الخضوع 
للفحـــص المختبري لفيروس كورونا عند وصولهم 
المطار وذلك على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 30 
ديناًرا بحرينًيـــا، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحص 
عبر تطبيـــق “مجتمع واعي” قبـــل ركوبهم الطائرة 
متجهيـــن إلى المملكة بما يســـهم في ســـرعة إنهاء 
اإلجـــراءات، إلى جانـــب المنصـــات الموجودة في 
المطار والتي تتيح الدفع نقًدا وإلكترونًيا بواسطة 
مـــن  ويســـتثنى  واالئتمانيـــة،  البنكيـــة  البطاقـــات 
ذلـــك أعضاء طواقـــم الطائرات، والدبلوماســـيون، 
والمســـافرون ضمن مهمات رسمية والعائدون من 
رحالت عالجية، حيث ســـتقوم الجهات المختصة 

بالطيـــران المدني بالتنســـيق مع شـــركات الطيران 
والجهات العاملة بالمطار في هذا الخصوص.

علـــى  أيًضـــا  يتوجـــب  أنـــه  الـــوزارة  وأضافـــت 
المســـافرين القادميـــن الخضـــوع للحجـــر الصحي 
االحتـــرازي لمـــدة 10 أيـــام، إلـــى جانـــب ضـــرورة 
وأن  الصحـــي  الحجـــر  انتهـــاء  فحـــص  إجـــراء 
يتحمل المســـافر تكلفة الفحـــص البالغة 30 ديناًرا 
بحرينًيـــا. كما يتعين على القادمين تحميل تطبيق 
“مجتمـــع واعي” والتســـجيل فيه، وذلك اســـتكمااًل 
لإلجراءات المطلوبة في استمارة البيانات الطبية 
والتي تتطلبها اإلجـــراءات االحترازية الموضوعة 

للتعامل مع فيروس كورونا.
كمـــا أوضحـــت أن علـــى مواطني مملكـــة البحرين 

الراغبين في السفر التأكد من اإلجراءات المعتمدة 
في الدول التي يتوجهون لها، كما سيتعين عليهم 
إقـــرار تحملهـــم المســـؤولية الكاملـــة علـــى مـــا قـــد 
يترتب على سفرهم من نفقات صحية أو عالجية 
أخـــرى إذا دعـــت الحاجـــة أثنـــاء تواجدهـــم فـــي 
الخارج، باإلضافـــة إلى تحملهم تكلفة الفحوصات 
المختبرية لفيروس كورونا عند عودتهم إلى أرض 
المملكـــة وخضوعهـــم للبروتوكـــول المعتمد، وذلك 
من خـــالل الموافقة علـــى اإلقـــرار اإللكتروني في 
تطبيـــق “مجتمـــع واعي” أو توقيع اإلقـــرار الورقي 

قبل المغادرة.
التحويـــل  رحـــالت  عبـــر  المســـافرين  أن  وبينـــت 
مـــن  أي  أو  للفحـــص  يخضعـــون  ال  )الترانزيـــت( 
اإلجـــراءات المذكـــورة، داعيـــًة جميع المســـافرين 
القادميـــن إلـــى المملكة إلى ضـــرورة االتصال على 
444 في حال شعور أي شخص بأعراض الفيروس 

واتباع التعليمات التي سوف تعطى لهم.

المنامة - بنا

البحرين تحرز تقدًما في المؤشرات التربوية لألمم المتحدة
ــيــم ــعــل ــت ــي ومـــتـــوســـط ســــنــــوات ال ــ ــال ــ ــم ــ ــة والـــقـــيـــد اإلج ــيـ ــرائـ ــقـ ــاع نــســبــة الـ ــ ــفـ ــ ارتـ

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
أن التقارير الدولية تؤكد باســـتمرار الدور 
الكبيـــر للتعليـــم فـــي مملكـــة البحرين في 
العهـــد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، حيث 
أصبـــح هـــذا العامـــل المؤثـــر بمثابـــة رافد 
أساســـي لتمكيـــن اإلنســـان مـــن المعـــارف 
والمهـــارات واالتجاهـــات والقيـــم الالزمة 
لالستفادة من مختلف الخدمات، موضًحا 
أن تحّســـن المؤشـــر الخـــاص بـــرأس المال 
البشـــري، الوارد في تقريـــر األمم المتحدة 
الصـــادر   2020 اإللكترونيـــة  للحكومـــة 
أخيـــًرا، يعـــود إلـــى التطـــور الحاصـــل في 
المؤشـــرات التربوية الفرعية المكونة لهذا 
المؤشـــر، إذ ارتفـــع مؤشـــر القرائيـــة لـــدى 

الكبـــار إلى )97.46 %( بعـــد أن كان )95.7 
%( فـــي العـــام 2018م، وارتفعـــت نســـبة 
القيـــد اإلجمالـــي إلـــى )89.71 %( بعـــد أن 
كانت )88.54 %(، كما ارتفع عدد ســـنوات 
الدراســـة المتوقعـــة إلـــى )16.25( بعـــد أن 
متوســـط  مؤشـــر  وارتفـــع   ،)15.95( كان 
ســـنوات التعليم إلـــى )10.48( بعد أن كان 
)9.4(، مشـــيًرا وزيـــر التربيـــة والتعليم إلى 
أن هـــذا التقريـــر يتـــم فيـــه ترتيـــب الدول 
وفًقـــا لنتائجهـــا فـــي تقييـــم مؤشـــر تنمية 
الحكومة اإللكترونيـــة، ومدى تقدمها في 

هذا المجال. 
النتائـــج  هـــذه  تحقيـــق  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
المتقدمة في هـــذا التقرير قد جاء بفضل 
ما يحظى به التعليـــم في مملكة البحرين 
مـــن رعاية متواصلة مـــن القيادة الحكيمة 

يحفظهـــا هللا ويرعاهـــا، ودعـــم مـــن ســـمو 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لتقنيـــة المعلومـــات 
وكذلـــك  اللجنـــة،  وأعضـــاء  واالتصـــاالت 
التنســـيق المتواصـــل مـــع القائميـــن علـــى 
هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية، 

العديـــد  تنفيـــذ  مـــن  الـــوزارة  مّكـــن  ممـــا 
مـــن المشـــاريع التطويريـــة، إضافـــًة إلـــى 
التزامهـــا بتوفير التعليم للجميع واالرتقاء 
كافـــة  فـــي  للطلبـــة  المقدمـــة  بالخدمـــات 
المراحـــل الدراســـية، فضـــاًل عـــن اتخاذها 
رأس  مؤشـــر  لتحســـين  خطـــوات  عـــدة 
المـــال البشـــري بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
القائمين على هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة، أبرزها تطوير طرق وأدوات 
جمـــع البيانـــات، إذ يتـــم تحويـــل البيانات 
من أنظمـــة المعلومـــات وقواعـــد البيانات 
المتوافـــرة في المـــدارس وإدارات الوزارة 
إلـــى نظام اإلحصاء التربوي الذي يتم من 
خاللـــه تدقيـــق البيانـــات آلًيا واســـتخراج 
التقاريـــر اإلحصائية منهـــا، وهذه الطريقة 
تســـتخدم لجمع بيانات الطلبـــة والفصول 

والهيئات اإلدارية والفنية والتعليمية في 
المدارس الحكوميـــة، كما تم تطوير نظام 
إلكترونـــي لجمـــع بيانـــات التعليـــم العالـــي 
ليتـــم االعتماد عليه في تزويد اليونســـكو 
أنظمـــة  وتطويـــر  الجامعـــات  ببيانـــات 
إلكترونية لجمع بيانات الطلبة المسجلين 
في المـــدارس الخاصة وريـــاض األطفال، 
إلـــى جانـــب العمل حالًيا علـــى إطالق بنك 

مؤشرات وزارة التربية والتعليم. 
 ويتـــم تزويد معهـــد اليونســـكو لإلحصاء 
بالبيانات التي يطلبها من خالل استقصاء 
إحصـــاءات التعليـــم الـــذي ينفـــذه ســـنوًيا 
حســـب الوقت المحدد من قبل اليونسكو، 
كما تتم مراجعة البيانات ومصادر البيانات 
المختصـــة  الجهـــات  تعتمـــد عليهـــا  التـــي 
باألمم المتحدة في احتســـاب المؤشرات، 

ويتم التنســـيق بشـــكل مســـتمر مـــع هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
لمراجعة البيانات بشـــأن تقديرات السكان 
لضمـــان التوافق بين التقديـــرات الوطنية 
والدولية، وقد تمت مراعاة زيادة التغطية 
والشـــمول فـــي البيانـــات اإلحصائية التي 
يتـــم توفيرها لمعهد اليونســـكو لإلحصاء، 
وذلك بزيادة التغطية في البيانات لتشمل 
برامـــج التعليـــم والمتمثلة فـــي جانب من 
بيانـــات التعليـــم العالـــي وبيانـــات التعليم 
بعـــد الثانـــوي دون التعليم العالـــي )برامج 
مـــدة  تكـــون  التـــي  والتدريـــب  التعليـــم 
الدراســـة فيهـــا مـــن 6 أشـــهر إلـــى أقل من 
ســـنتين، وتهدف عـــادة إلى إعـــداد الطلبة 
لدخول ســـوق العمل وإكســـابهم للمعارف 

والمهارات دون مستوى التعليم العالي(.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم المنامة - بنا

نظم مشـــروع جاللة الملك حمد لمدارس 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  المســـتقبل 
حفـــاًل رقمًيا عبر تطبيـــق “تييمز”، بعنوان 
“قصـــة نجـــاح التعّلم عن بعـــد، من خالل 
تفعيـــل البوابـــة التعليميـــة، فـــي الفتـــرة 
االســـتثنائية، إلدارة أزمـــة كورونـــا، للعام 
الدراســـي 2019/2020”، لتكريـــم جميـــع 
المـــدارس الحكوميـــة علـــى جهودها في 

هذا المجال.
للقائـــم  كلمـــة  الحفـــل  برنامـــج  وتضمـــن 
بأعمال مدير مشروع مدارس المستقبل 
الختصاصيـــة  وكلمـــة  الجالهمـــة،  بـــدر 
ابـــن  مدرســـة  مـــن  التعليـــم  تكنولوجيـــا 
طفيـــل االبتدائيـــة للبنين فاطمـــة مهدي 
بالنيابة عن مـــدارس المرحلة االبتدائية، 
واختصاصيـــة تكنولوجيـــا التعليـــم مـــن 
مدرســـة زنوبيـــا اإلعداديـــة للبنـــات هدى 
المرحلـــة  مـــدارس  عـــن  بالنيابـــة  عيـــش 

تكنولوجيـــا  واختصاصـــي  اإلعداديـــة، 
الثانويـــة  الفاتـــح  التعليـــم مـــن مدرســـة 
عـــن  بالنيابـــة  النعيمـــي  محمـــد  للبنيـــن 
مدارس المرحلـــة الثانوية، واختصاصي 
تكنولوجيـــا التعليـــم مـــن معهـــد الشـــيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان للتكنولوجيـــا صالح 

الماجـــد بالنيابـــة عـــن مـــدارس التعليـــم 
الفني والمهني.

ثـــم تم عـــرض فيلم توثيقي عن مســـيرة 
التعّلـــم عن بعـــد في الفترة االســـتثنائية، 
وبعـــد ذلـــك تـــم توزيـــع شـــهادات الشـــكر 

والتقدير على جميع المدارس.

ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية  
محمد القائد االجتماع الســـادس والثالثين للجنة حوكمة تقنية 
المعلومات واالتصاالت عبر تقنية االتصال المرئي وذلك بهدف 
بحث مستجدات سير المشـــاريع المعنية باللجنة والمصروفات 

التشغيلية للجهات الحكومية.
ورحب القائد في مستهل اللقاء بأعضاء اللجنة، وأشاد بالتعاون 
والتنسيق المشـــترك والقائم مع مختلف الجهات الحكومية من 
أجل توفير أفضل التقنيات واألنظمة والبرامج الحديثة، والتي 

تسهم في االرتقاء بجودة األداء الحكومي.
بعد ذلك بحث الرئيس واألعضاء عددا من الموضوعات المدرجة 
ضمـــن جـــدول أعمـــال اللجنة منهـــا مناقشـــة المشـــاريع وطلبات 
الشراء االستراتيجية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والتي 
فاقت تكلفتها التقديرية 4 مليون دينار بحريني، ومن أبرز هذه 
المشـــاريع توفيـــر النظام الوطنـــي إلدارة المراســـالت الحكومية 
والـــذي يهدف إلى التحول الرقمي وأتمتة المراســـالت بالجهات 
الحكوميـــة حيـــث ســـيقلل هـــذا النظـــام التكاليـــف المترتبة على 
طباعـــة وتوصيل المراســـالت بين الجهـــات الحكومية باإلضافة 

إلى رفع كفاءة التواصل بين الجهات.

قنـــوات  تحســـين  برنامـــج  اللجنـــة  ناقشـــت  االجتمـــاع  خـــالل 
الحكوميـــة اإللكترونيـــة بهـــدف رفع مســـتوى رضـــا العمالء من 
خـــالل تدشـــين نظام المســـاعد االفتراضي في بوابـــة الحكومة 
اإللكترونيـــة، فضـــالً عـــن مناقشـــتها احتياجـــات وزارة التربيـــة 
والتعليـــم لدعـــم عمليـــة التعليـــم للمـــدارس الحكوميـــة وتوفير 
المســـتلزمات التقنيـــة الداعمة لعملية التعلم عـــن بعد، باإلضافة 
والمؤسســـات  لألفـــراد  المهـــن  تراخيـــص  نظـــام  تطويـــر  إلـــى 
والمنشـــئات الصحية بالهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن الصحية، 
لعـــدد  الضروريـــة  واألجهـــزة  البرمجيـــات  مـــن  عـــدد  وتوفيـــر 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة لضمـــان اســـتمرارية توافـــر الخدمات 

الحكومية.

جانب من الحفل الرقمي

وزير التربية والتعليم

ــفــتــرة االســتــثــنــائــيــة ــل ــقــي ل ــرض فــيــلــم تــوثــي ــ ع أبرزهـــا مشـــروع لتوفيـــر النظـــام الوطنـــي إلدارة المراســـات
“التربية” تكرم المدارس لجهودها في التعّلم عن بعد جهات حكومية تتقدم بطلبات شراء بـ 4 ماليين دينار

طلبة “سترة” و“مدينة حمد” يفوزون بجوائز “إنجاز” لرواد األعمال الشباب
فـــاز فريق مـــن طلبة مدرســـة مدينة 
حمـــد الثانوية للبنيـــن بجائزة التميز 
مســـابقة  فـــي  التكنولوجيـــا  فـــي 
رواد األعمـــال الشـــباب في نســـختها 
الــــ12، والتي نفذتها مؤسســـة إنجاز 
البحرين بالتعـــاون مع وزارة التربية 
والتعليـــم، فيمـــا حصـــل فريـــق مـــن 
الثانويـــة  ســـترة  مدرســـة  طالبـــات 
للبنـــات علـــى جائـــزة أفضـــل تأثيـــر 

اجتماعي لفئة المدارس الثانوية.
وقـــد تم اإلعـــالن عـــن النتيجـــة في 
االفتراضـــي  الجوائـــز  توزيـــع  حفـــل 
للمســـابقة التي أقيمـــت للمرة األولى 
عن بعد، بمشاركة 179 طالًبا وطالبة 
مـــن 13 مدرســـة حكوميـــة ثانويـــة، 

بهـــدف تشـــجيع الطلبـــة على خوض 
مجـــال ريادة األعمال، ومســـاعدتهم 
على خلق فكرة مشـــروع وتطويرها 

وتحويلها إلى واقع.
هـــذا وتمكـــن طلبـــة ثانويـــة مدينـــة 
 Truck( تنفيـــذ مشـــروع  مـــن  حمـــد 

Me(، وهـــو عبارة عـــن تطبيق خاص 
بعربة طعام، يمكن من خالله تحديد 
موقع العربة، وتصفح قائمة الطعام، 

اليوميـــة  العمـــل  ســـاعات  ومعرفـــة 
للعربة، والقيام بالطلب واستالمه.

فقـــد  ســـترة  ثانويـــة  طالبـــات  أمـــا 

شـــاركن بمشـــروع )في الدرب(، وهو 
عبارة عن تطبيـــق يختص بخدمات 
الغـــاز والمـــاء، بحيـــث يســـهل طلب 
األفـــراد  قبـــل  مـــن  الخدمـــات  هـــذه 
والشـــركات،  المطاعـــم  وأصحـــاب 
ويمكن اســـتخدامه باللغتين العربية 
علـــى  ويحتـــوي  واإلنجليزيـــة، 
واختيـــار  الطلـــب،  إعـــادة  خاصيـــة 
كمـــا  للتوصيـــل،  المناســـب  الوقـــت 
يميـــز المشـــروع أنـــه صديـــق للبيئة، 
من خـــالل خاصية جمع علـــب الماء 
البالســـتيكية التـــي تم شـــراؤها عن 
توجيههـــا  ليتـــم  التطبيـــق،  طريـــق 
لشـــركات إعادة التدوير والجمعيات 

الخيرية لصنع الكراسي المتحركة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

من مشاركة الطلبة بالمسابقة عن بعد
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المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمس 
 1,313.53 مســـتوى  عنـــد  األحـــد 
بارتفـــاع وقدره 27.20 نقطة مقارنة 

بإقفاله يوم الخميس الماضي.
وتـــداول المســـتثمرون 8.44 مليون 
ســـهم، بقيمـــة إجمالية قدرهـــا 1.11 
مليون دينار، تـــم تنفيذها من خالل 
المســـتثمرون  ركـــز  إذ  113 صفقـــة، 
تعامالتهم على أســـهم قطاع البنوك 
التجاريـــة، التـــي بلغت قيمة أســـهمه 
ألـــف دينـــار، أي   443.46 المتداولـــة 
القيمـــة  مـــن   %  40.06 نســـبته  مـــا 
اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة قدرها 
2.57 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من 

خالل 51 صفقة.
وجـــاءت مجموعـــة “جـــي اف اتـــش 
المالية” فـــي المركـــز األول، إذ بلغت 
قيمة أسهمها المتداولة 280.38 ألف 
دينـــار أي مـــا نســـبته 25.33 % مـــن 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
أما المركز الثاني فكان للبنك األهلي 
المتحـــد بقيمة قدرهـــا 208.64 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 18.85 % من 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
وجاءت شـــركة )بتلكو( بقيمة قدرها 
170.22 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 
15.38 % من إجمالي قيمة األســـهم 

المتداولة.

“بورصة البحرين” تربح 27.2 نقطة

تأجيل أقساط 
القروض في صدارة 

الشكاوى الواردة لـ 
“المركزي”

علي الفردان

63 شكوى ضد البنوك وشركات التأمين خالل 3 أشهر
ــا الــــــمــــــصــــــرف الـــــــمـــــــركـــــــزي فـــــــي أبـــــــريـــــــل ومـــــــايـــــــو ويــــونــــيــــو ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ

 تســـلمت وحـــدة حمايـــة المســـتهلكين 
بمصـــرف البحرين المركزي 63 شـــكوى 
وشـــركات  البنـــوك  ضـــد  الزبائـــن  مـــن 
التأميـــن خـــالل الثالثة أشـــهر الماضية. 
وأوضح تقرير وحدة حماية المستهلك 
فـــي المصـــرف أن الوحـــدة تلقـــت فـــي 
أبريـــل الماضـــي 23 شـــكوى وفـــي مايو 
شـــكوى   26 يونيـــو  وفـــي  شـــكوى   14
ضد مختلف شـــركات التأميـــن والبنوك 

العاملة في البالد.
 وتصدر موضوع تأجيل أقساط التأمين 
ليكـــون أحد أكثر الشـــكاوى الواردة إلى 
المصرف المركزي ضد البنوك التجارية 
فـــي المملكة، إذ توزعت هذه الشـــكاوى 
على نحو 7 بنوك، وكانت تتمحور حول 
طول مدة االســـتحقاق، وطلب أقساط 

شهرية عالية، وصعوبات في السداد.
 وفيمـــا يتعلـــق ببطاقـــات االئتمان، فقد 
شـــكاوى   9 المركـــزي  المصـــرف  تلقـــى 
تتعلـــق بهـــذا النوع مـــن الخدمـــات، كما 
تلقـــى نفس العـــدد فيما يتعلـــق بقضايا 
مبالـــغ متنـــازع عليهـــا. وكان مـــن بيـــن 
الشـــكاوى تلـــك المتعلقـــة بالتأخيـــر في 
معالجـــة بعـــض الخدمات التـــي تقدمها 
تلقـــى  إذ  التأميـــن،  وشـــركات  البنـــوك 
المصـــرف المركـــزي 7 شـــكاوى في هذا 

السياق.
 وفيمـــا يتعلق بالشـــكاوى المقدمة ضد 
شـــركات التأميـــن المحليـــة، فقـــد أشـــار 
التقريـــر إلـــى تلقـــي 6 شـــكاوى تتعلـــق 
بقضايا رفض مطالبات بالتعويض، إلى 
جانب 5 شـــكاوى تتعلق بتجديد خدمة 

التأمين.
 وبالعـــودة إلـــى البنـــوك تقلـــى المصرف 
بقضايـــا  تتعلـــق  شـــكاوي   4 المركـــزي 
الرصيـــد القائـــم للقروض.وتلقت وحدة 
حمايـــة المســـتهلك بالمصـــرف المركزي 
خالل الثالثة أشـــهر األخيرة، 4 شكاوى 
ضـــد البنوك فيمـــا يتعلق بإزالـــة الحظر 
على العميل فـــي الوقت المطلوب رغم 

إصـــدار المصـــرف المركزي طلـــب إزالة 
الحظر.

 كما تلقى “المركزي” 10 شـــكاوى أخرى 
طلـــب  مثـــل  متنوعـــه  بقضايـــا  تتعلـــق 
والتحقـــق  حســـاب،  وإغـــالق  وثيقـــة، 
مـــن المشـــكالت، واألخطـــاء المنهجية، 
ومشـــكالت الحظـــر الداخلـــي، وقضايـــا 
الشكاوى  التســـوية.وبخصوص حاالت 
المقدمـــة خـــالل الثالثة أشـــهر الماضية 
مـــن هذا العـــام، فقد أشـــار تقرير وحدة 
مصـــرف  فـــي  المســـتهلكين  حمايـــة 
البحريـــن المركـــزي، أنـــه تم حـــل جميع 
الشـــكاوى الـــواردة فـــي إبريـــل ومايـــو 

ويونيو.
 يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي 
البنـــوك  الماضـــي،  مـــارس  فـــي  وجـــه 

ومؤسســـات التمويـــل بتأجيل أقســـاط 
لمـــدة  والمؤسســـات  األفـــراد  قـــروض 

ســـتة أشهر بســـبب األوضاع المصاحبة 
لتفشي جائحة “كورونا”.

القــروض تأجيــل  لبيانــات  بالتوافــق  محاســبية  معالجــة 

“المصرف المركزي” يستعرض التطورات بالقطاع المالي

تــرأس رئيــس مجلــس إدارة مصــرف البحريــن المركــزي حســن خليفــة 
الجالهمة، اجتماع مجلس اإلدارة في صباح أمس األحد 

12 يوليو 2020.
واســـتعرض المجلـــس الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول األعمـــال، إذ 
اطلـــع علـــى تقريـــر األداء للمصـــرف 
والتطورات في القطاع المالي للربع 
الثانـــي لعـــام 2020، وآثـــار جائحـــة 
كورونـــا علـــى المؤسســـات الماليـــة، 
تـــم  التـــي  المحاســـبية  والمعالجـــة 
الحســـابات  مدققـــي  مـــع  التوافـــق 

علـــى تطبيقهـــا في البيانـــات المالية 
للبنـــوك التـــي ترتبـــت علـــى تأجيـــل 
أقســـاط القروض المصرفية لألفراد 
والشـــركات والتـــي شـــملتها الحزمة 
الحكومـــة  أقرتهـــا  التـــي  الماليـــة 
الموقـــرة أخيـــًرا. وناقـــش المجلس 
للفتـــرة  للمصـــرف  المالـــي  التقريـــر 
 .2020 يونيـــو   30 فـــي  المنتهيـــة 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  وأبـــدى 

مالحظاتهـــم حـــول تطـــور األوضاع 
المصرفيـــة وتم التأكيـــد على اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة بما يعزز كفاءة 
القطـــاع المالـــي فـــي ظـــل الظروف 
التي استجدت بعد جائحة كورونا. 
تقديـــره  عـــن  المجلـــس  وأعـــرب 
للتفاعـــل اإليجابـــي من قبـــل البنوك 
على المبادرات الحكومية للتخفيف 
مـــن اآلثـــار المترتبـــة علـــى جائحـــة 
كورونا على األفراد والشـــركات في 

البالد.

المنامة - المصرف المركزي

حسن الجالهمة

بالو ألتو - رويترز

تسال تخفض 
سعر الطراز “واي”

خفضت “تسال” سعر سيارتها الرياضية 
“واي”  الطراز  االستخدامات  متعددة 
من  فقط  أشــهــر   4 بعد  دوالر  آالف   3
فيه  الــذي تسعى  الــوقــت  فــي  طرحها 
شركة السيارات الكهربائية األميركية 
في  مبيعاتها  زخــم  على  الحفاظ  إلــى 
ذلك  يــأتــي   .”19 “كــوفــيــد  جائحة  ظــل 
الطرز  على  مايو  في  تخفيضات  بعد 
هذا  الشركة  وأعلنت  وإس.  وإكس   3
في  المتوقع  من  أقل  انخفاضا  الشهر 

تسليمات سيارات الربع الثاني.
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المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطةالهملة - بتلكو

أعلنــت “بتلكــو”، عن كونها شــركة االتصــاالت الوحيدة فــي توفير تغطية 
شبكة الموبايل في قطعة جرادة.

وتقع قطعة جرادة على بعد 32 كم شرق المنامة، وتعتبر وجهة سياحية 
مفضلــة لــدى المواطنيــن والســياح خصوصــا أصحــاب القــوارب وهــواة 
الرياضات البحرية الذين يرغبون باالستمتاع بأجواء البحر واالسترخاء 

في هذه الجزيرة الرملية الجذابة.

ومع توفر شبكة الموبايل من بتلكو 
حالًيا في الجزيرة، سيتمكن الزبائن 
من االســـتفادة من خدمة المكالمات 
الصوتية وخدمـــة البيانات وخدمة 
إلـــى  إضافـــة  الفيديـــو،  مكالمـــات 
مختلـــف  باســـتخدام  االســـتمتاع 
)مايكروســـوفت  مثـــل  التطبيقـــات 
الفيســـبوك،  الواتســـاب،  تيمـــز، 

االنستغرام، الســـناب شات( وغيرها 
من قنوات التواصل االجتماعي. 

وقـــال مديـــر عـــام قســـم الشـــبكات 
بشـــركة بتلكو راشـــد محمد “أدركت 
الشـــركة الحاجـــة إلى توفير شـــبكة 
الموبايـــل في هذه الجزيرة البحرية 
التي تشـــهد زيـــادة في عـــدد الزوار 
خصوصـــا  الصيـــف،  فتـــرة  خـــالل 

خالل عطالت نهاية األســـبوع، ولذا 
ارتأت الشـــركة أهمية توفير شـــبكة 
اتصاالت موثوقة التي ســـيكون لها 
الدور في تعزيز سالمة الزوار خالل 
رحالتهـــم البحرية، إذ يعد هذا األمر 

في غاية األهمية بالنسبة لنا”.

نظمــت جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
بالتعــاون مــع حاضنــة “بروســكاي” أخيــرا ورشــة عمل “تأســيس هوية 
تجارية للشــركات الصغيرة  “  ، قدمها الخبير التســويقي والمخرج الفني 
محمــود  الصــاوي مؤســس ومديــر شــركة “بيكســل – مصــر” و “اكــس 

 .”  247 Guide   “ استوديو” و

مـــن  األولـــى  الحلقـــة  واشـــتملت 
الورشـــة علـــى مجموعـــة نصائـــح 
مهمة حول اختيار شـــعار الشـــركة 
“اللوجـــو”، ومدى تأثيره  على خلق 
هويـــة تجاريـــة صحيحة للشـــركة 
منـــذ بداية نشـــأتها، بحيـــث يكون 
معبرا عن النشاط وجذابا ومنفردا 

في تصميمه  ليس مقلدا. 
النائـــب  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
أحمـــد الســـلوم “إنهـــا حريصة على 

تقديم كافة أشـــكال الدعـــم الفني 
والتســـويقي ألعضائها  وعضواتها 
من أصحاب المؤسسات الصغيرة، 
والجميـــع ســـعد بمحتوى الورشـــة 
الذي كان في غاية التميز واشتمل 
على  العديـــد من المعلومات الفنية 
والنصائـــح القيمـــة التـــي تنـــم عن 
خبـــرة المحاضر الواســـعة في هذا 

المجال”. 
وأعطى الصـــاوي عددا من نصائح 

لـــكل صاحب شـــركة صغيـــرة عند 
تصميـــم شـــعار شـــركته، مبينـــا أن 
 متابعـــة المصمـــم الفنـــي والتحاور 
ليخـــرج  مهمـــان  معـــه  والتنســـيق 
الجيـــد  بالشـــكل  الشـــركة”  “شـــعار 
والمتميـــز الـــذي يعبـــر عـــن  هويـــة 

الشركة وإبداع المصمم الفني. 
وقال الصاوي “إن هوية الشركة ال 
تفرق بين شـــركة كبيـــرة وصغيرة 
ولكـــن تفـــرق بيـــن “شـــركة  ناجحة 
حجمهـــا،  كان  مهمـــا  متميـــزة” 
وأخـــرى ال تريـــد التميـــز والنجاح، 
لـــذا فليحـــرص الجميـــع على خلق 
منـــذ  واختيـــار  طريقـــه  هويتـــه 

البداية”. 

راشد محمد

الصـــاوي يقـــدم نصائـــح لتصميـــم شـــعار متميـــزألول مـــرة... وجهـــة ســـياحية علـــى بعـــد 32 كـــم
مناقشة تأسيس هوية تجارية للشركات الصغيرة“بتلكو” تغطي شبكة الموبايل في “جرادة”

أكد رئيس هيئة الطاقة المســتدامة، عبدالحســين ميرزا، أن البحرين تتجه لالســتفادة من الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي في المســتقبل، موضًحا أن اللجنة 
العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت برئاســة نائب رئيس مجلس الوزراء، ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لديها خطط مســتقبلية لزيادة االســتفادة من 

الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي، والبحرين متقدمة في هذا المجال على مستوى الدول األخرى، وحازت على عدة جوائز في هذا المجال.

وأقامـــت مجموعـــة جي إي ســـي اإلعالميـــة ومقرها 
اإلمـــارات، أمس، حدث مزدوج لتدشـــين كتاب وعقد 
مؤتمـــر إفتراضـــي تحت عنوان “الـــذكاء اإلصطناعي 
والتحـــول الرقمـــي، ضـــرورة حتميـــة بعـــد كورونـــا”، 

برعاية ميرزا.
وقـــال ميـــرزا “إن الوضـــع العالمـــي الحالـــي لتفشـــي 
لتطويـــر  الجميـــع  يدفـــع  أصبـــح  كورونـــا  فيـــروس 
إلنقـــاذ  االصطناعـــي  الـــذكاء  وتحســـين  الروبوتـــات 
األرواح وتقليـــل تعـــرض اإلنســـان لهـــذا الوبـــاء وقـــد 
تـــؤدي هـــذه التجـــارب إلـــى خلـــق حقبة جديـــدة من 
المساعدين اآلليين في المستقبل، كما ال يخفى علينا 
أن اإلنســـان بشـــر قـــد يتعـــرض لألمـــراض والوعكات 
الصحية، وبالشـــك معرض لإلصابة بفيروس كورونا 
أو غيره مما ســـيعيق استمراره في العمل واإلنتاجية 
آلـــة واآللـــة ال تتأثـــر  أمـــا الروبـــوت الصناعـــي فهـــو 
باألمـــراض التي تعيق اســـتمرارية العمـــل واإلنتاجية 
وممـــا الشـــك فيه أن جميع المؤسســـات حـــول العالم 

ترغب في أن تكون قادرة على االستمرار في اإلنتاج 
والبيع في ظل هذا الوضع الغير مســـتقر مثل وضعنا 
الحالي بسبب كورونا، ولكي يتمكنوا من القيام بذلك 
ســـيحتاج متخذي القـــرار للنظر عن كثب أكثر من أي 
وقت مضى لالستفادة من حلول الذكاء االصطناعي 

والتحول الرقمي”.
وأضـــاف “حتـــى لـــو تجاهلنـــا الوبـــاء وتأثيـــره علـــى 
الحجـــب  أجبـــر  فقـــد  المؤسســـات  اســـتراتيجيات 
المتزايد وتعقيد بيانات األعمال العديد من الشركات 
ومـــن مختلف القطاعـــات على االعتماد علـــى الذكاء 
المســـتدامة  والتنميـــة  النمـــو  لتعزيـــز  االصطناعـــي 
لمؤسســـاتها، وبحسب احصائيات وبيانات تم جمعها 
موقـــع  المتخصـــص  االلكترونـــي  الموقـــع  قبـــل  مـــن 
ليرنبوندس البريطاني ســـوف تقفز القيمة الســـوقية 
لبرامج الـــذكاء االصطناعي العالميـــة من 22.6 مليار 
دوالر فـــي العام الجـــاري إلى 126 مليار دوالر بحلول 
العـــام 2025 أي أن أنهـــا ســـوف تتضاعـــف أكثـــر مـــن 

5 مـــرات وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا ينبـــأ علـــى 
الطفرة الكبيرة التي سوف تحدث في برامج الذكاء 
االصطناعي في الخمس ســـنوات القادمة وتأثيراتها 

الكبيرة على إيقاع الحياة في المستقبل”.
بـــدوره، ذكـــر رئيس المؤتمـــر ومؤلف الكتاب جاســـم 
الرقمـــي  للتحـــول  “أصبـــح هنالـــك حتميـــة  حاجـــي، 
والذكاء االصطناعي، ربما يمكن تأخيره لعدة شـــهور 
ولكن أي تأخير ســـيكلف الشركات والمؤسسات أكثر 

من قيمة المدخرات التي تحققها في هذه الفترة”.
وأوضـــح أن الكتـــاب الجديد ركز علـــى بعض تقنيات 
الـــذكاء االصطناعـــي والتعلـــم العميـــق وتعلـــم اآللـــة 
والتعـــرف على الوجوه وتحويل الصـــوت إلى كتابة، 
روبوتات األتمتة والكثير من التقنيات التي تستخدم 
البرمجيـــات وفـــي نفـــس الوقـــت ألغوريتـــم لتحديد 
اآللية. وأشـــار إلى أن هذا المؤتمـــر االفتراضي الرابع 
الـــذي يقـــام منذ بدايـــة العام الجاري وبمشـــاركة أكثر 

من 15 متحدًثا.

ميـــرزا: خلـــق حقبـــة جديـــدة مـــن المســـاعدين اآللييـــن مســـتقبال
البحرين تعتزم االستفادة من الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي

أمل الحامد
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وعي المواطن أوال
ليس مستغربا أبدا أن تحظى الكوادر الطبية والتمريضية في 
مملكـــة البحريـــن بتقدير كبيـــر لجهودها الجبـــارة وتفانيها في 
أداء مهمتها المقدســـة، ويأتي األمر الصادر عن صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
بإعفاء الكوادر الطبية من الغرامات والمتأخرات المالية ليؤكد 
حـــرص الدولـــة على هـــذه الفئة وضمـــان أداء رســـالتها النبيلة 
على خير وجه، ما يشـــكل تقديرا لجهـــود األطباء والممرضين 

وعطاءاتهم الكبيرة في مكافحة الوباء.
ثمـــة مقولـــة بالغة األهمية أســـتحضرها هنا تقـــول: “اثنان غير 
مســـموح لهما باالســـتقالة من واجبهما ألي ســـبب من األسباب، 
المعلـــم والطبيب، فاألول وهو المعلم مســـؤول عن عقل األمة، 
أما الطبيب فقد أنيطت به مســـؤولية جسد األمة”. وأعتقد أّن 
المهمتين متكاملتان، هل تصور أحدنا كيف تبدو حياة اإلنسان 
في غياب األطباء؟ إّن الطبيب يبذل جهدا خارقا لكي يرســـم 
البســـمة على شـــفاه من يكابدون اآلالم المبرحـــة وقد يتعرض 

بعضهم إلى أخطار تحدق بهم في كل آن. 
األطباء يســـتحقون منا الشـــكر نظيـــر العمل اإلنســـاني، فليس 
من الســـهولة النهـــوض بهذه المهمة وخصوصـــا في هذه األيام 
العصيبـــة. لكـــن البد من التذكير بأّن رســـالة الطبيـــب لن تؤتي 
ثمارهـــا إذا لـــم تجد التعاون من اآلخر وهـــو المواطن، فمنذ أن 
بدأ الوباء ينتشر بشكل خرافي كانت األجهزة الطبية في حالة 
اســـتنفار تـــام لمواجهته بـــكل اإلمكانيات، واإلعـــام من جهته 
يبث رســـائل توعوية وبشـــكل يومي، تحذر من مغبة التساهل 
أو التراخي إزاء هذا الفيروس بالغ الشراســـة، لكن الذي يدعو 
إلـــى األســـف أّن الكثيريـــن لـــم يتقيـــدوا باإلرشـــادات الطبيـــة 
وتعاملـــوا حيالهـــا بالكثير من التســـاهل، لذا لـــم يتفاجأ الفريق 
الطبي بازدياد أعداد المصابين، ما استدعى قرع جرس اإلنذار 

بخطورة الحالة.

االحتياطات التي يدعو لها المتخصصون من أطباء وكوادر  «
صحية كالتباعد االجتماعي ولبس الكمامات كانت كفيلة بتقليل 
اإلصابات إلى أدنى الحدود لو تم األخذ بها، وكان الرهان على وعي 
الجمهور كبيرا، وأخيرا البّد من التذكير بأّن صحة اإلنسان مسألة 

غير قابلة للمراهنة، إضافة إلى عدم اإلصغاء لمقوالت تنطلق 
من غير أهل االختصاص لما قد تجره من عواقب وخيمة للغاية 

على الفرد والمجتمع.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

سيدي سمو رئيس الوزراء... صانع اإلعجاز واإلنجاز
بـــات مـــن الواضـــح أن الخدمـــات الطبية ستشـــهد نقلـــة نوعيـــة لتحقق ما 
نصبـــو إليه جميعا، وكل ذلك بفضل جائزة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه 
لألطبـــاء المتميزين في البحث العاجي والطبي، ويوم الطبيب البحريني 
الموافـــق 4 نوفمبر، فمبادرات ســـموه حفظه هللا ورعاه جعلت هذا الوطن 
العزيـــز يقف بشـــموخ فـــي مصاف الـــدول المتقدمة، ومضربـــا لألمثال في 
العطـــاء والخطـــط الطموحـــة لكل مـــا يعود بالنفـــع على اإلنســـانية، وتأتي 
رســـالة الســـيد “تيدروس أدهانوم غيبريســـوس” مدير عام منظمة الصحة 
العالميـــة الـــذي أكـــد فيهـــا “مشـــاركة ســـكرتارية منظمـــة الصحـــة العالمية 
بالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط في جائزة صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء لألطبـــاء المتميزين في البحث العاجـــي والطبي، وتقديم الدعم 
فـــي اليـــوم المخصـــص لاحتفـــال بالكـــوادر البحرينية العاملـــة في مجال 
الخدمـــات الصحية”، تأكيدا علـــى التقدير العالمي لصانع اإلعجاز واإلنجاز 
وصاحب المواقف التاريخية الثابتة لخدمة اإلنســـانية واالســـتراتيجيات 
والسياسات التي تحقق التقدم والنماء والرفعة والرخاء لكل المجتمعات، 

سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
إن رؤيـــة ســـموه حفظـــه هللا ورعـــاه فـــي تقديـــر الكـــوادر الطبيـــة العاملة 
فـــي مواجهـــة األخطـــار والتحديات خـــال جائحـــة كورونا ســـبقت العالم 
بأســـره، في الصورة والجوهر، فســـموه يمثل مركز النـــور الذي ينطلق منه 
اإلشـــعاع ليضيء العالم وطريق اإلنســـانية نحو اإلنجازات والبناء، وبكل 
تأكيـــد ســـتلعب الجائزة دورا بـــارزا في تقديـــر الكوادر الطبيـــة والعاملين 
فـــي المجال الصحـــي، ودعم مختلف البرامج والرعايـــة والمتابعة، بحيث 
ستتســـابق الدول وبشـــكل مباشـــر في رســـم االســـتراتيجيات والدراسات 
والمشـــاريع الجديدة فـــي المجال الصحي، وحتى تلك الـــدول التي نطلق 
عليها بأنها متقدمة طبيا ســـتزيد من وتيـــرة العمل وتصحيح االجتهادات 
واألبحاث مستفيدة من مفاتيح جائزة سموه حفظه هللا ورعاه، ومعارفها 
الغزيـــرة واتســـاع معانيهـــا فـــي االرتقـــاء بالخدمـــات الصحيـــة والعاجية 

وإثراء الجانب العلمي واالستكشافي.
موكب اإلنسانية أثناء سيره الطويل يدين كثيرا لمبادرات سيدي سمو  «

رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مـــا يشـــهده وطنـــي البحرين من حـــراٍك تنموي شـــامل علـــى مختلف 
الُصُعـــد السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة وغيرها، 
والسيما على مســـتوى الخطط والمبادرات اإلسكانية المتوالية التي 
تحّققـــت في العهد الزاهـــر لصاحب الجالة عاهل البـــاد المفدى؛ قد 
صّير مملكتنا في مصاف الدول المتقدمة على صعيد تنمية المواطن 
وتوفير ســـبل العيش الكريم له، بعد ســـعي الحكومة الموقرة لتوفير 
آالف الخدمـــات والمشـــاريع اإلســـكانية للمواطنيـــن مـــن ذوي الدخل 
المحـــدود بمختلـــف مـــدن وقرى البحريـــن ضمن البرنامـــج الحكومي 

الذي يسير وفق رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030م.
وقرية “جنوسان” واحدة من القرى البحرينية الصغيرة التي استبشر 
أهلهـــا خيرًا بهـــذا البرنامج بعد الَمْقَدِم الميمون لســـمو رئيس الوزراء 
الموقـــر ضمـــن برنامج زياراتـــه الميدانية التفقديـــة المفاجئة ألحوال 
الخدميـــة،  الحكومـــة  مشـــروعات  ومتابعـــة  المعيشـــية  المواطنيـــن 
بعـــد أْن القت َغّصة في ُشـــّح المشـــروعات الخدمية لســـنوات، حيث 
وّجه ســـموه آنذاك وزارة اإلســـكان لتنفيذ مشـــروع إسكاني في قرية 

جنوسان يستوعب )150( وحدة سكنية.
وقـــد تحّقق مشـــروع “جنوســـان اإلســـكاني”، بعـــد أْن كان حلمـــا راوَد 

جميـــع أهالـــي هذه القريـــة الســـاحلية الوادعة طوياً، هذا المشـــروع 
الذي أضحى جاهزًا للتسليم بعد جهود مشكورة، أسلفتها التوجيهات 
الموقرة، والمتابعة من وزير المالية، والتجاوب من وزير اإلسكان كي 
يشّق طريقه بتأمين االعتمادات وإعادة االستماك؛ ولكن شابه بعض 
اإلحبـــاط فيما يخـــص الحـــاالت المتعثرة مـــن طلبات أهالـــي القرية، 
فضاً عن تحديد ســـقفه بطلبات 2006م الذي قّلص انتفاعهم إلى ما 

دون النصف بالرغم من ُتخمة طلباتهم اإلسكانية.

نافلة:   «

نّصـــت المـــادة )9( من الدســـتور في فقرتها )و( علـــى أّن الدولة “تعمل 
علـــى توفيـــر الســـكن لـــذوي الدخـــل المحـــدود مـــن المواطنيـــن”، في 
إشـــارة جلّيـــة ألحقّيـــة تمّتع أهالـــي قرية جنوســـان بحّقهـــم الخالص 
في مشـــروعهم اإلســـكاني اليتيم، ودافع أكيد لجعل مسؤولي وزارة 
اإلســـكان التوجيهات السامية منهاجًا لراحة المواطن عبر مّد السقف 
حتى طلبـــات 2010م، والبّت في طلبات 2006م المتعثرة بما يضمن 

لهم الحّق في العيش الكريم والمسكن المائم الذي كفله الدستور.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“إسكان جنوسان”... بعد عقٍد من الزمان!

باللِه عليكم توقفوا عن ترديد هذه المفردِة المقيتة التي تتلقفها ألسنُتكم في كِل 
ُج غضبي وتضطرُم في فؤادي.  محفل، فهي كلمة تؤجِّ

بنا”، هـــذه اللفظـــُة البغيضـــة المفعمـــُة بالتشـــاؤم، ال تبعـــُث إال علـــى الخنـــوِع  “شـــيَّ
واالستســـام، وُتجبرنا ال إراديًا على إيقاِف عجلِة الحياة التي بدأْت للتو، وعلى 
الرغـــم مـــن أنَّ المجتمعـــاِت العربيـــة ُتعُد مجتمعـــاٍت فتية في قبالـــة المجتمعاِت 
الغربيـــة، إال أنهـــا ال ترى نفَســـها كذلـــك، والمعضلُة أنَّ من يتفوُه بهـــذه اللفظة هم 
شباٌب في العقِد الثاني أو الثالث أو الرابع، هؤالء يعيشون زهرَة العمِر ويتمتعوَن 

عوَن الهرم؟! بعنفواِن الشباب، كيف حبًا بالله يدَّ
هؤالء يروَن أنفَســـهم شـــيوخًا وعجائَز ومازالت الصحُة فـــي أبداِنهم والقوُة في 
قلوِبهم؛ فهل نلوُمهم على ذلَك، والفكرُة السائدُة في هذه المجتمعات تنُص على 
أنَّ الرجَل والمرأَة كبارًا في الســـن متى ما ناهزوا األربعين؟ حتى أنه ال ينقُصهم 
ســـوى أْن ُيقـــاَل لهـــم بوضـــوح إنَّ تاريـــَخ صاحيِتكـــم قد قـــارَب علـــى االنتهاء.. 

استعدوا للرحيل.
لكأنَّ المجتمَع يحشُرهم في زاوية أو يزُج بهم خلَف ُقضباِن السنين، حيث ال حقَّ 

لهم في الحياِة كاآلخرين، ال حقَّ لهم في التأنِق واختيار نمٍط عصري لمابسهم؛ 
فالتأنُق والظهوُر على الموضة ال ُيناســـبهم، وال حقَّ لهم في االنفتاِح على العالم؛ 
فلْم يعودوا شبابًا، وال حق لهم بامتاِك فكٍر ما أو ثقافٍة ما؛ فما عادوا من الشباب، 

حتى أنهم ال يحق لهم الوقوَع في الحب أو الزواج؛ فقد فاَتهم قطاُر الشباب.
اإلحصاءاُت ُتشـــيُر إلى أنَّ متوســـَط عمِر اإلنســـان في بادنا العربية يتراوُح بين 
الثمانيـــَن والتســـعين، وعليه فإنَّ عمَر األربعيَن والخمســـين هـــو منتصُف العمِر يا 
ســـادة ال آخره. هو ســـُن النضوِج الفكري واالســـتقرار العاطفي والسام الداخلي، 
هو عمٌر يضجُّ بالصحِة والحِب والجمال، هو العمر الذي نحقُق فيه أحاَمنا ونجُد 
فيـــه ذواَتنا، وياليتنا نتوقُف عند هذا الســـِن الصاخـــِب باإلنتاِج والعمِل واألمل ال 
نْبرحـــه، نحـــن ال نزاُل شـــبابًا أحبتي؛ فلنتصـــرف على هذا األســـاس، لنكْن أقوياَء 
منتجيـــن، ولنعمـــْر أوطاَننـــا ونســـعى بشـــبابنا في أوجِه الخيـــر، ولننشـــُر ثقافًة لْم 
يعتدهـــا مجتمُعنـــا الفّتـــُي عمرًا، الهِرُم فكـــرًا، مفاُدها أنَّ العمَر رقٌم يتغير وشـــباٌب 
يتجـــدد، ربما شـــبَّ مـــن جديـــد، “إنَّ هللَا ُيحُب المؤمـــَن القوي وال ُيحـــُب المؤمَن 

الضعيف”.

هدى حرم

بنا... هِرْمنا شَيّ

يا لها من قصة مؤلمة
قرأت وشـــاهدت الكثير من الرســـائل اإلعامية التي حثت الناس 
على البقاء في منازلهم حفاظا على حياتهم من فيروس كورونا، 
لكنني لم أقرأ شيئا أكثر إياما مما كتبه الصحافي اليمني المقيم 

في فرنسا أحمد الجبر الذي مر بتجربة كورونا األليمة.
قال الخبر في خاصته “لو عرفتم حقيقة كورونا وسرعة انتقاله 
لبحثتـــم عن كهـــوف تحت األرض بـــدال عن العزلة فـــي المنازل!”، 
وهـــا هي رســـالة الرجل الذي بقـــي ١٨ يوما في قبضـــة الفيروس 
اللعيـــن: )بعد ١٨ يوما من المقاومة العنيفة وبفضل هللا أفلت من 
قبضة الفيروس، ومع أنني أكثر تطرفا لجهة االلتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة إال أن الفيـــروس اللعيـــن اصطادنـــي وزميلـــي العزيز 
سامي عندما خرجنا في مشوار صغير، فلم نعد يومها بمفردنا بل 

برفقة عدو خبيث ال نعلم أو نتذكر كيف اصطادنا(. 
كورونـــا يا ســـادة ليس نزهة أو وعكة عابـــرة، إنه وبخبث الجبناء 
يعبـــث بالهواء الذي تتنفســـه بصعوبة، فيمـــارس هوايته اليومية 
بخنقك بين الحين واآلخر، وعاوة على اإلرهاق والفتور الشديد 
الـــذي يصيـــب به جســـدك المنهك وارتفـــاع درجة حرارة الجســـم 
الداخلية والشعور بالقشعريرة، فإنه ُيطبق على رأسك إلى درجة 

تشعر معها أنه سينفجر من شدة األلم. 
هذا هو الفيروس اللعين الذي أحال العالم إلى كتلة من الخوف، فال  «

تستكثروا أو تستثقلوا البقاء في المنزل.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

الفـُرصــة

األخيرة

TRA

RO
AD

 15.00 m

RO
AD

 15.00 m

ROAD 15.00 m

ROAD 15.00 m

RO
AD

 15.00 m

RO
AD

 15.00 m

ROAD 15.00 m

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

358.1

360.5

468.3

403.3

300.3

300.3

300.3

300.3

300.3

300.3

300.3

300.3

429.5

478.9

300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3360.0

306.0 309.4309.4309.5309.4 309.5309.4309.4309.5 309.5309.4309.4309.4 309.5309.4309.4

300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.2300.3

319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0315.6

429.5

409.9

365.7

593.5

384.9

454.0

380.0380.0380.0380.0

547.0
476.0

404.9333.9

300.2300.2 300.2 300.2300.2300.2368.9

403.2302.4300.2300.2300.2300.2300.2363.0

362.7

304.0

366.6

467.7

455.5

508.6

448.5

403.7394.3

735.3

505.6

515.2

585.6

390.4

390.4

390.4

390.4

586.4

462.2

390.2

390.3

390.2

390.3

532.9

375 

338 

338 

402.5

361.7
300.3

300.3
436 

418.3
356.6

300.1300.3

300.2300.3

300.1300.3

300.1300.3

300.2300.3

300.1300.3

300.1300.3

300.2300.3

300.1300.3

300.1300.3

360.3366.4

1516

17
18 19

20
21

22
23

24
25

26 27
28

29
30

31
32

33
34 35

363738394041424344454647484950515253

6160595857565554 6968676665646362 70

7172737475767778798081828384

97969594939291908988878685

9899100101102103104105106107108109

110 114112111
121120119118 122

123

117116115

124
125

126127128129

130 131 132 133
134

135

136

137

138

139

140

141

178
176

172 174
173 175 177 179

147

146

145

144

143

142

162

165

166

168169

163

164

167

170171

160

158159

161

156157

154155

152153

150151

148149

113

سكنـي
RA

تحـديث
Update

��
محجوز

Booking

متاح
Available

مباع
sold

مدينة حمد (دوار 13) مخطط ضيف

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

w w w . g r n a t a . c o m

 نسبة
الحجوزات

تـم البيع
152

الـمحجوز
01 الـمتاح

12

%94

%5
%1

16468.3 m2220BD 100,816 

98593.5 m2220BD 127,769 

120476 m2119BD 97,350 

121547 m2119BD 111,870 

125467.7 m2119BD 95,652 

126508.6 m2119BD 104,017 

131735.3 m2119 BD 150,381 

132448.5 m2119BD 91,725 

133455.5 m2119BD 93,157 

141586.4 m2220 BD 126,240 

142532.9 m2220BD 114,723 

147462.2 m2220BD 99,502 

179436 m2220BD 93,862 

رقم القيد

مطعم أمناس

االسم التجاري

96215-3

التاريخ : 06/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
بشأن تحويل   من شركة الشخص الواحد الى شركة تضامن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم شــركة 
اليــت فيجــن لتنظيــم المعــارض والمناســبات ش.ش.و لمكالهــا وفــاء الوكيلــي     
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 117988 ، بطلــب تحويلهــا الــى شــركة تضامــن 
براســمال وقــدره 10000 عشــرة االف دينــار بحرينــي وذلــك بادخــال كل مــن 
السيدةســعاد الوكيلي والســيد حســين مجيد رضي محفوظ كشــركاء معها في 

السجل .
فعلــى كل م ن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

( CR2020-99744 )إعالن رقم 
تسجيل اسم تجار ي

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : زهره ابراهيم حسن العود
االسم التجاري الحالي : زاويه المدينة للخدمات التجاريه

االسم التجاري الجديد : بوابة الزاوية للتجارة العامة

رقم القيد : 75956 – 2

ريخ  7/7/2020
  CR2020-99289   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه : الســيد محســن عبدالمجيــد موســى وحدانــي موســوي 
خطــاب بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى صبحــا كنعــان رشــيد محمود 

عمايره
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .  

رقم القيد

الجوكز لزينة السيارات

االسم التجاري

8 – 76396

القيد: 61319 - التاريخ 17-5-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل
إعالن رقم )71466( لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية
لتصبح فروع في شركة ذات مسئولية محدودة قائمة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها ورثة 
المرحومــة معصومــه عبدالرضا حيدر البســتاني المالكة لمركز البســتاني للتخزين 
والتبريــد )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقــم 61319 طالبين تحويل 
المؤسســة الفرديــة بفرعيهــا الفــرع األول المســجل تحــت اســم مركــز البســتاني 
للتخزيــن والتبريــد والفــرع الثانــي المســجل تحت اســم الجبالــي للمــواد الغدائية 
لتصبح فروع من شركة  ذات مسئولية محدودة قائمة وذلك لتنازل جميع الورثة 
عن نصيبهم في المؤسســة الفردية لشــركة مجموعة البســتاني ذ.م.م والمســجلة 

تحت قيد رقم 18273 . 

 إعالن لدعوة دائني شركة خدمات المسافر ذ.م.م
تحت التصفية 

سجل تجاري رقم 19700

بتاريــخ  الخامســة  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  عدالــة  مــن  الصــادر  للقــرار  وفقــا 
02/2018/09649/08 والقاضــي بحــل وتصفيــة   11/06/2019 فــي الدعــوى رقــم 
شركة خدمات المسافر ذ.م.م ، المسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة تحت القيد 
رقــم 19700 وبتعييــن الســيد / حســين هاشــم الموســوي مصفيــا لها لتولــي جرد ما 
للشــركة مــن حقــوق وماعليها من إلتزامــات. وبناء على نص المــادة 335 من قانون 
الشركات يتشرف المصفي القضائي بدعوة  جميع دائني الشركة محل التصفية بأن 
يتقدموا إليه بمطالباتهم معززة بالمســتندات الثبوتية الالزمة خالل شــهر واحد من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، على البريد االلكتروني أو من خالل أرقام التواصل التالية:

المصفي القضائي: السيد / حسين هاشم الموسوي
shmoosawi@gmail.com

P.O. Box 17334
36737211 +973
Fax: 17933317

التاريخ : 08/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020-99761  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه : مريــم حســين أحمــد الحــزوم خطاب بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى/ محمد عاصم قمر الدين محي الدين خطيب  

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020-95925  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة : فاطمــة حســن أحمــد القيــدوم بطلــب تحويــل المحل 
التجاري التالي إلى السيدة / حوراء إبراهيم احمد محمد علي النجار

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

كلينزنك لحلول التنظيف

االسم التجاري

92102-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-93837 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   فاضل عبدالعزيز أحمد الشويخ
االسم التجاري الحالي:  العزيز للخياطة والتطريز

االســـــم التجـــاري الجديد :  هابي مود للمفارش

رقم القيد: 48416-5

التاريخ: 05/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل التجاري
CR 2020-96995 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل مــن لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   فاضل عبدالعزيز أحمد ناصر الشويخ
االسم التجاري الحالي:  عطورات وهدايا العزايز
االســـــم التجـــاري الجديد :  هابي مود للمفارش

 
رقم القيد: 48416-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-101399 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.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   مي أحمد يوسف الهاجري
االســم التجــاري الحالــي:  الســورية البحرينيــة إلســتيراد وتصديــر غيــار اآلليــات 

الثقيلة
االســـــم التجـــاري الجديد :  فطاير على الطاير

 
رقم القيد: 88278-2

 إدارة السجل التجاري
 CR 2020-98580 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:     فاطمة محمد إبراهيم مورامبودي بيدا براحمن
االسم التجاري الحالي:   عالم المنامة مناولة البضائع

االســـــم التجـــاري الجديد:  الخط السريع لمناولة البضائع

رقم القيد: 82669-11

االثنين 13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 - العدد 104290



30 أغسطس الحكم بقضية غسيل أموال تقدر بـ 20 مليون دينار
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  حجـــزت 
األولـــى النظر فـــي محاكمة رجـــل أعمال 
وآخر أجنبي عضو بمجلس إدارة شـــركة 
اتصـــاالت، والتـــي ألغـــي ترخيصهـــا فـــي 
للحكـــم عليهمـــا  للواقعـــة،  وقـــت الحـــق 
بجلســـة 30 أغســـطس المقبـــل، التهامهـــا 
بقضيـــة غســـيل أمـــوال واســـتيالء على 
أموال الشركة التي يديرانها، والحصول 
على مبالغ تتراوح ما بين 16 و20 مليون 
دينـــار بطـــرق احتياليـــة، كمـــا زاد األول 
نسبته في الشركة من 15 إلى 40 % عن 

طريق التزوير.
بـــأوراق  الـــواردة  التفاصيـــل  وتتمثـــل 

القضيـــة إلى أن المتهم عضو في مجلس 
إدارة شـــركة اتصـــاالت، اســـتغل امتالكه 
لشـــركة أخـــرى، وأجرى عمليـــات تحويل 
وإيداعات ألمـــوال كان قد تحّصل عليها 
مـــن جرائم احتيـــال وترّبح من الشـــركة 
العضـــو فـــي مجلـــس إدارتهـــا، فضال عن 
أنـــه تمكـــن من زيادة نســـبة أســـهمه فيها 

باستعمال طرق احتيالية.
وعندما اكتشفت الشـــركة المجني عليها 
الوقائع أبلغت ضده لدى مركز الشـــرطة، 
إذ أضـــّر عضو مجلـــس إدارتهـــا بأعمالها، 
عبـــر تحريفـــه للبيانـــات الخاصـــة بتقنية 
المعلومـــات وإخفاء ملكيـــة عوائدها مع 

علمـــه بأنها متحصلة مـــن جرائم احتيال 
وترّبـــح غيـــر مشـــروعة، بعدما اســـتولى 
على أموال الشركة المجني عليها، بقصد 
إظهـــار أن تلك األموال مشـــروعة لصالح 
شـــركته الخاصة، وقد بلغـــت أرباحه من 
تلـــك األعمال اإلجراميـــة ما يزيد عن 16 
مليـــون دينار، رغـــم علمه أنهـــا متحصلة 
شـــركته  بيـــن  مشـــبوهة  نشـــاطات  مـــن 

والشركة المجني عليها.
وتبيـــن أن عضـــو مجلـــس اإلدارة المتهم 
تمكـــن من إجراء صفقـــات وإبرام عقود، 
بيـــن الشـــركة المجنـــي عليهـــا والشـــركة 
الشـــركة  شـــراء  مفادهـــا  بـــه،  الخاصـــة 

المجنـــي عليها قدرات اســـتخدام حقوق 
خاصـــة باإلنترنت، وإجراء أعمال صيانة 
على شبكة اإلنترنت من شركته الخاصة، 
مقابل أموال تزيد عن قيمتها الحقيقية، 

ليحقـــق لنفســـه أرباحـــا غيـــر مشـــروعة، 
بلغـــت 14 مليونا و71 ألفـــا و484 دينارا، 
كمـــا توصلـــت التحقيقـــات إلـــى أن عضو 
مجلس إدارة آخر خمسيني كان يسانده 
ويســـاعده علـــى ارتـــكاب جرائمـــه؛ كونه 

المخّول بالتوقيع باسم الشركة.
كمـــا جـــاء بالبالغ ضـــده أنه توصـــل إلى 
االســـتيالء على تلك المبالغ المبينة قدرا 
بـــاألوراق، والمملوكـــة للشـــركة المجنـــي 
عليها وذلك باالســـتعانة بطرق احتيالية، 
بـــأن حـــّرف بيانـــات تقنيـــة المعلومـــات، 
و200  ألفـــا   313 مقـــداره  مبلغـــا  وأودع 
الخـــاص  البنكـــي  الحســـاب  فـــي  دينـــار 

بالشـــركة المجنـــي عليهـــا؛ وذلـــك كحيلٍة 
منـــه إليهـــام الشـــركاء بتخطـــي األربـــاح 
المســـتهدف الوصول إليها، وتحّصل في 
مقابـــل ذلـــك لصالح شـــركته علـــى أرباح 

بلغت مليون و607 آالف و804 دنانير.
واتضـــح من خالل التحقيقات أن المتهم 
األول قـــد حـــّرف بيانـــات وســـيلة تقنيـــة 
المعلومـــات الخاصـــة بالشـــركة المجنـــي 
عليها، إذ حّرف نســـبة الشـــركاء واألرباح 
المســـتحقة لها، وحّرف نسبته في أسهم 
الشركة المجني عليها من 15,83 % إلى 
20 و40 % فـــي الفتـــرة مـــن 2011 لغاية 

.2014

26 يوليو مرافعة 3 مزورين لمحررات من “الثروة السمكية”
ــات ــب ــل ــط ــع ال ــ ــ ــم أوق ــ ــد: ل ــ ــؤك ــ ــؤول ي ــ ــس ــ ــم ــ ــادي ســـمـــك إضـــافـــيـــيـــن... وال ــ ــي ــ ــب ص ــل ــج ل

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
النظر في قضية 3 متهمين -اثنان منهم 
يملكون ســـفن صيد- بتزوير مستندات 
رســـمية خاصة بإدارة الثروة السمكية، 
بهـــدف الحصول على تأشـــيرات لجلب 
عمـــال أكثـــر من المســـموح بـــه على كل 
“بانـــوش” والمحـــدد بــــ 6 عمـــال و2 لكل 
قارب؛ وذلك حتى جلسة يوم 26 يوليو 
الجاري، للمرافعة مع التصريح بنســـخة 

من أقوال الشهود لوكالء المتهمين.
بهـــا  أدلـــى  التـــي  التفاصيـــل  وتشـــير   
الســـمكية  الثـــروة  إدارة  فـــي  مســـؤول 
فـــي بالغـــه بشـــأن الواقعـــة، أنـــه تلقـــى 
اتصـــاال من هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، 
مفـــاده تقديم بحـــارة طلبات اســـتقدام 

عمالة للعمل في ســـفن الصيد بأكثر من 
العدد المسموح به قانونا، وأنه بمطالته 
للموافقـــة التـــي بحوزتهم تبيـــن له أنها 
مـــزورة عليـــه حيث إنـــه ال تصـــدر تلك 
الموافقـــات بـــدون إذن منـــه وال يوقعها 

أحد غيره.
وبالتحقيق مع المتهمين األول والثاني 
أصحـــاب ســـفن الصيـــد، قـــال األول إنه 
تقـــدم فـــي غضـــون العـــام 2017 بطلب 
لـــإدارة الشـــاكية حتـــى يحصـــل علـــى 
عمـــال أجانـــب للعمـــل في مجـــال صيد 
األســـماك، وبالفعل تمـــت الموافقة على 
طلبـــه للحصول علـــى 4 عمال، وتســـلم 
الخطـــاب، ولكنـــه جلـــب 3 عمـــال فقـــط 
بتلـــك الفتـــرة، وفـــي نهاية العـــام 2018 

صـــدر قـــرار بتعديـــل اســـتقدام العمالـــة 
وتقليصهـــا لعاملين فقط، فمـــا كان منه 
القديـــم  االعتمـــاد  غّيـــر خطـــاب  أن  إال 
ووضـــع تاريًخـــا جديـــًدا عليـــه؛ بهـــدف 
جلب عمـــال أكثر وتقدم بذلك الخطاب 
المـــزور إلـــى هيئة تنظيم ســـوق العمل، 

والتـــي رفضـــت طلبـــه بعدما اكتشـــفوا 
حيلته.

 فيمـــا أقر المتهم الثاني -يملك ســـفينة 
صيـــد أيضا- أنه هو اآلخـــر تقدم بطلب 
إلى إدارة الثروة الســـمكية لجلب عمال 
للعمل بســـفينته، وأنـــه على علم بوجود 

قـــرار صـــدر باســـتقدام عامليـــن فقـــط 
علـــى القارب، وتلقى رســـائل تفيد ذلك، 
ولـــم يعتـــرض عليهـــا، لكنـــه تفاجـــأ بعد 
تقديمه الطلبات بصدر موافقة لصالحه 
باســـتقدام 3 عمـــال دون أن يجـــري أية 
تعديـــالت علـــى أوراق طلبـــه، وعندمـــا 
والـــذي  الثالـــث،  المتهـــم  مـــع  تواصـــل 
عمـــل علـــى تقديم هـــذا الطلـــب، أكد له 
األخيـــر أنه تمت الموافقة لصالحه على 

استقدم 3 عمال.
بإحالتهـــم  العامـــة  النيابـــة  فأمـــرت 
للمحاكمة علـــى اعتبار أنهم في غضون 

عام 2019، ارتكبوا اآلتي:
 أوالً: زوروا المحـــررات الرســـمية وهي 
إلدارة  المنســـوبة  المـــزورة  اإلفـــادات 

األشـــغال  بـــوزارة  الســـمكية  الثـــروة 
وشؤون البلديات بأن تم تعديل بيانات 
المحـــررات بنيـــة اســـتعمالها كمحررات 

صحيحة على النحو المبين باألوراق.
ثانيـــا: اســـتعملوا المحـــررات الرســـمية 

المزورة مع علمهم بتزويرها.
ثالًثـــا: أدخلـــوا بيانـــات وســـيلة تقنيـــة 
المعلومـــات والتي تخـــص هيئة تنظيم 
ســـوق العمل على نحو من شـــأنه إظهار 
تلـــك البيانات غيـــر الصحيحة على أنها 
بيانـــات صحيحـــة وتقدمـــوا للحصـــول 
علـــى تصاريح عمل لعمالـــة أجنبية عبر 
الموقـــع اإللكتروني لهيئة تنظيم ســـوق 
العمل وأرفقـــوا المحـــررات المزورة مع 

الطلب.
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إلغاء تغريم “عصبي” 200 دينار لضربه الشرطة وسّبهم و “نطح” أحدهم
الـــتـــهـــم الرتــــــبــــــاط  عـــلـــيـــه  ــا  ــ ــه ــ ب ــوم  ــ ــك ــ ــح ــ ــم ــ ال ســـــنـــــوات   5 ســـجـــنـــه  أيـــــــــدت 

قبلــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى االســتئناف المقدم من قبــل النيابة العامة بقضية شــاب اعتدى علــى عدد 5 من 
رجــال الشــرطة، الذيــن قبضوا عليه بمنطقة المحرق إثر مشــاجرته مع ســيدة ورفض االنصياع ألوامرهــم بدخول الدورية ووجه 
لهــم اإلهانــات والتهديــدات، وألغــت عقوبة الغرامة بمبلغ 200 دينار والمحكوم بها على المســتأنف ضده؛ نظرا لالرتباط بين التهم، 

وأيدت بالمقابل معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، ورفضت االستئناف الذي تقدم به المدان نفسه.

غرفـــة  أن  فـــي  القضيـــة  وقائـــع  وتتمثـــل 
العمليات الرئيســـة لمركز شـــرطة المحرق 
وجـــود  مفـــاده  بالغـــا  تلقـــت  قـــد  كانـــت 
مشـــاجرة بيـــن رجل وامـــرأة، وبنـــاء على 
ذلـــك تـــم تكليـــف نائـــب عريـــف بالتوجـــه 
لموقـــع البـــالغ، الـــذي عنـــد وصوله شـــاهد 
دوريـــة نجدة وشـــرطي ورجليـــن مدنيين 
ممســـكين بالمســـتأنف ضـــده، فطلـــب من 
مركـــز  إلـــى  ومرافقتـــه  الهـــدوء  األخيـــر 
الشـــرطة لمعرفـــة المشـــكلة، ولكنـــه رفض 
ذلك وقام بالصراخ عليهم وسبهم وحاول 

الهرب، بأن دخل إلى أحد المباني.
ضـــده  المســـتأنف  العريـــف  نائـــب  فتتبـــع 
وأمسك بيده لكي يهدأ، ولكن األخير دفعه 

بيـــده من صـــدره وتســـبب بســـقوط قبعته 
العســـكرية، وعلى ضوء ذلـــك طلب دورية 
إســـناد من مركز الشرطة، وفي تلك األثناء 
أمسك به شـــرطي آخر وطلب منه الهدوء، 
فما كان من المدان إال أن دفع يده فأصابت 
زاويـــة الحائـــط، ولحقـــت بـــه جـــراء ذلـــك 
إصابة، ولكنه ظل ممسكا بالمستأنف ضده 
حتى وصلـــت دورية عســـكرية أخرى، كان 
فيها كل من المجني عليهما الثالث والرابع.

واســـتمر المدان بالتلفظ على جميع أفراد 
الشـــرطة بألفاظ غيـــر الئقة مدعيـــا أنه لم 
يقم بأي شـــيء خاطئ، فتوجه له المجني 
عليه الخامس وتحدث معه لمعرفة سبب 
قيامه بتلك األفعال إال أنه لم يســـتجب له 

وصرخ عليه وسبه، وعندما رفض مرافقته 
لمركز الشـــرطة أمســـك بيـــده ليدخله إلى 
الدوريـــة، إال أن المســـتأنف ضـــده حـــاول 
االعتـــداء عليـــه بواســـطة رأســـه فأمســـك 
بيـــده مرة أخـــرى وطلب من شـــرطي آخر 
وضع القيـــد الحديدي “الهفكـــري” في يده 
ولكنه قاومهما، وتســـبب بإصابة لشـــرطي 
فـــي يـــده اليمنـــى، كما حـــاول المســـتأنف 

ضده عّض يده.
وتمكن الشـــرطيان من وضـــع األصفاد في 
إحـــدى يدي المدان إال أن المذكور أمســـك 
القيـــد بيـــده األخرى، فحضر شـــرطي آخر 
وســـاعدهما فـــي الســـيطرة عليـــه وقيدوه 
فلـــم  للدوريـــة،  بـــه  وتوجهـــوا  باألصفـــاد، 

يكتـــف المـــدان بذلك إذ بمجـــرد وصلوهم 
عنـــد بـــاب الدورية ضـــرب بمقدمة رأســـه 

الجهة اليمنى من رأس الشرطي.
وبعـــد إدخـــال الجانـــي للدوريـــة أجلســـوه 
بمنتصف المقعد الخلفي وجلس شرطيين 
عـــن يمينه ويســـاره وتحركوا مـــن الموقع 

متوجهين لمركز شرطة المحرق.
وتفاجأ الشـــرطة خالل الطريق به يعتدي 
عليهمـــا  المجنـــي  جســـم  ســـالمة  علـــى 
الجالســـين بجانبـــه، كمـــا قام بركل ســـائق 
الدورية، فأمســـك أحدهم رأس المستأنف 
ضـــده وأنزله لألســـفل لكي يهـــدأ، فقرر له 
أنـــه ســـيهدأ ورفـــع يـــده عنـــه، إال أنـــه غدر 
ليضربـــه  بقـــوة  رأســـه  ورفـــع  بالشـــرطي 
بمؤخرة رأســـه علـــى أنفه فســـالت الدماء 
مـــن األخيـــر، كمـــا حـــاول االعتـــداء علـــى 
الشـــرطي الثانـــي بجانبـــه بـــذات الطريقة 

ولكن األخير تصدى له.
ورغـــم ذلـــك كلـــه رفـــض المســـتأنف ضده 

النـــزول مـــن الدورية عنـــد وصولهم لمركز 
الشـــرطة، ولم يتعاون مع الشـــرطة، وظل 
يصـــرخ عليهم ويطالبهم بفتـــح “الهفكري” 
ويلقـــي عليهـــم ألفاظ الســـباب والشـــتائم 
وأصر على بقائه في الدورية، فابتعد عنه 
الشـــرطة لحيـــن هدوئـــه، وبالفعـــل ترجـــل 
الحقـــا من الســـيارة مـــن تلقاء نفســـه، وما 
إن شـــاهد أحد المجني عليهم حتى بادره 
بالتهديد والوعيد باالعتداء عليه بالضرب 
ووصف الشـــرطة بألفاظ غير الئقة، ورغم 
عليهـــم  المجنـــي  الشـــرطة  امتنـــع  ذلـــك 
عـــن الرد عليـــه وقـــرروا االبتعـــاد عنه في 
ممارســـة واضحة لضبط النفـــس، وعندما 
طلـــب أحدهم منه احترام الشـــرطة تعدى 
عليـــه المـــدان عبـــر “نطحـــه” برأســـه ومن 
ثـــم عـــّض اصبع االبهـــام من يده اليســـرى، 
وهدده هو اآلخر، فتم السيطرة عليه وتم 

إدخاله للتوقيف.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة علـــى 

 ،2019 ســـبتمبر   15 بتاريـــخ  أنـــه  اعتبـــار 
ارتكب اآلتي:

أوال: اعتـــدى على ســـالمة جســـم المجني 
عليهـــم الخمســـة أثنـــاء تأديتهـــم ألعمـــال 
اإلصابـــات  بهـــم  وأحـــدث  وظيفتهـــم 
الموصوفـــة بالتقرير الطبـــي وأفضى فعل 
االعتـــداء الـــى مرض المجنـــي عليه األول 
وعجـــزه عـــن القيـــام بأعمالـــه الشـــخصية 
مـــدة تزيد علـــى 20 يوما ولـــم يفض فعل 
االعتداء إلى مرض أو عجز باقي المجني 
عليهـــم عـــن أعمالهـــم الشـــخصية لمدة 20 

يوما.
ثانيـــا: رمى علنـــا الموظفين ســـالفي الذكر 
أثنـــاء تأديـــة أعمالهم بما يخدش شـــرفهم 
واعتبارهـــم بأن وجه لهـــم األلفاظ المبينة 

باألوراق.
ثالثـــا: أهان بالقـــول الموظفين العموميين 
ألعمـــال  تأديتهـــم  أثنـــاء  الذكـــر  ســـالفي 

وظيفتهم.

عباس إبراهيم
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المرشــد خامنئي يعارض ضمنًيا اســتجواب أو عــزل روحاني

بهلوي يطالب بإسقاط “الماللي” لوأد االتفاقية مع الصين

شن ولي عهد شاه إيران السابق رضا 
الــنــظــام  عــلــى  هــجــومــا عنيفا  بــهــلــوي، 
ــنــظــام  ال إلــــى أن  ــي، مــلــمــحــا  ــ ــرانـ ــ اإليـ
بالتوقيع  السقوط  من  يهرب  اإليراني 
عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات تــطــيــل مـــن عــمــره، 
مطالبا  الصين،  مــع  االتــفــاق  خصوصا 
فوات  قبل  بالتحرك  اإليراني  الشعب 

اآلن وبيع البالد إلى دول أجنبية.
“كلما  “تويتر”:  على  حسابه  عبر  وقال 
طالت مدة بقاء الجمهورية اإلسالمية 
ــران،  فــي الــســلــطــة، تــم نــهــب كــنــوز إيــ
المفروضة  وصعوبة تصحيح األضرار 
المدى  الوحيد على  الحل  على بالدنا. 
الــطــويــل لــمــنــع مــثــل هـــذه االتــفــاقــات 
ــذا الــنــظــام في  الــمــشــيــنــة هــو إزالــــة هـ

أسرع وقت ممكن”.
وكان ولي عهد شاه إيران السابق قد 
حــذر فــي وقــت ســابــق مــن االتفاقية 
مع  اإليـــرانـــي  الــنــظــام  سيوقعها  الــتــي 
عــلــى تسليم  تــنــص  والـــتـــي  الــصــيــن 
خيرات البالد ومقدراتها للصين مقابل 
إلى  صينية  قـــوات  وإرســـال  الحماية 
إيــــران وبــنــود خفية لــم يــتــم اإلعـــالن 

عنها.
للشعب  رسالة  في  بهلوي  رضــا  وقــال 
اإليـــرانـــي عــلــى حــســابــه فــي “تــويــتــر”: 
“لقد وقع النظام الحاكم لبلدنا معاهدة 
الصين،  مــع  سنة   25 تستمر  مخجلة 
الطبيعية  ــا  مــواردن بنهب  لها  وســمــح 

مقابل إرسال جنودها إلى أرضنا”.
وتابع “إن استبدال الصناعات اإليرانية 
على  والــتــوقــيــع  الصينية  بــالــصــنــاعــة 
إجراءات  المشينة هي  المعاهدة  هذه 
للحكام  السرية  السياسات  على  تــدل 
المتغطرسين لهذا النظام غير اإليراني 
أنتم  يحرمكم  الــذي  إليــران  والمعادي 

الشعب من حقوقكم الطبيعية”.
وأضــــــاف “يــعــتــبــر هــــذا الــعــقــد الـــذي 
وموافقة  بدعم  إيــران  عليه  تفاوضت 
يمكن  ال  جريمة  زعيمها  مــن  مباشرة 
الوطنية  المصالح  ضد  معها  التسامح 

الــواضــح أن  اإليــرانــيــة”. وأردف “مــن 
ــشـــروط والــتــفــاصــيــل والــتــعــديــالت  الـ
اتفاقية  أو  معاهدة  أي  على  الكاملة 
وطنية يجب أن يراجعها أواًل الشعب 
ــــي ويـــصـــدق عــلــيــهــا بــعــد ذلــك  ــران اإليــ
الشرعيون  الممثلون  عليها  ويــوافــق 

للشعب في عملية ديمقراطية تماًما”.
واعتبر أن “توقيع المعاهدة من موقف 
ضعف، والتي نجد أنفسنا فيها لألسف 
اليوم، هو توقيع تفرضه قوى أجنبية 
ويسمح به النظام”. وختم قائال “إنني 
أدين بشدة هذه المعاهدات وأعتبرها 

باطلة”.
وأضاف “أيها المواطنون، إن إلحاحية 
الوقت تتطلب منا جميًعا، بغض النظر 
المختلفة،  السياسية  معتقداتنا  عــن 
والوقوف  إيــران  مصالح  في  التفكير 
إن  المخزية.  المعاهدة  هذه  لمعارضة 

الصمت ليس خيارا”.

خامنئي يعارض عزل روحاني

أبـــدى الــمــرشــد األعــلــى اإليــرانــي علي 
خامنئي، أثناء اجتماع له عبر الفيديو، 
)البرلمان(  الــشــورى  مجلس  نــواب  مــع 

اإليــــرانــــي، أمــــس األحـــــد، مــعــارضــتــه 
الرئيس  استجواب  لمشروع  الضمنية 
ــذي يعده  اإليــرانــي حسن روحــانــي، ال

نواب الكتلة المتشددة.
أنــشــطــة  أن  ــلـــى  عـ خـــامـــنـــئـــي  وأكـــــــد 
المتعاقبة تستمر  اإليرانية  الحكومات 
ــمــدة الــقــانــونــيــة،  عـــادة حــتــى نــهــايــة ال
روحاني  عزل  إلى  أيضا  بذلك  ملوحا 
بعض  يطالب  كما  واليته،  انتهاء  قبل 

النواب.
أثناء  اإليــرانــي  األعلى  المرشد  وقــال 
ــا  االجــتــمــاع “أعــتــقــد اعـــتـــقـــاًدا راســًخ
أنـــه يــجــب عــلــى الــحــكــومــات أن تفي 
بــواجــبــاتــهــا حــتــى الـــيـــوم األخـــيـــر وال 
بــأي  األمــــور  مــتــابــعــة  إضــعــاف  ينبغي 

شكل من األشكال”.
على  نائًبا   130 وقــع  بينما  هــذا  يأتي 
مـــشـــروع قـــــرار فـــي األيــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية، الستجواب الرئيس اإليراني 

وقدموه إلى رئاسة البرلمان.
ــى عـــزل  ــ ــواب إلـ ــ ــن ــ ــا بـــعـــض ال ــ كـــمـــا دعـ
لخطاب  وفقا  أنه  يبدو  لكن  روحاني. 
ــى، لـــن يــتــابــع أعــضــاء  ــلـ ــمــرشــد األعـ ال
إذ تعتبر  المشاريع،  البرلمان مثل هذه 

مثل  فــي  الفيصل  هــي  خامنئي  كلمة 
هذه القضايا.

عــلــى أن  وشـــدد خــامــنــئــي فــي كلمته 
في  السلطات  رؤســـاء  بين  “الــصــراع 
الــعــام”،  لــلــرأي  ومزعجة  الــبــالد مضرة 
ــه “فــي الــوضــع الــحــرج للسنة  قــائــال إن
األخيرة للحكومة وأيًضا السنة األولى 
إدارة  القوتين  على  يجب  للبرلمان، 
األمور بطريقة ال تضر بالشؤون المهمة 

في البالد”.
ــى مــثــول الــــــوزراء أمــام  ــار إلـ كــمــا أشــ
ــــه يــجــب تجنب  ــاًل: إن ــائـ الــبــرلــمــان، قـ
“اإلهانات واالفتراء” على الوزراء وأنه 

ال يجب أن تحدث مواجهة عاطفية.
إلى مساءلة  إشــارة خامنئي  وجــاءت 
ظريف  جــواد  محمد  الخارجية  وزيــر 
أمام البرلمان األسبوع الماضي، حيث 

وصفه بعض النواب بأنه “كاذب”.
كان  الــذي  اإليــرانــي  المرشد  ويتجنب 
حضور  االجتماع،  أثناء  قناًعا  يرتدي 
 4 مــن  أكثر  منذ  عامة  اجتماعات  أي 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  أشهر؛ 
ــم تــســجــيــل جميع  ــتـ ــالد، ويـ ــ ــب ــ ال فـــي 

اجتماعاته بالفيديو.

واشنطن ـ وكاالت

ولي عهد شاه إيران السابق رضا بهلوي

طهران ـ وكاالت

مرتبطا  بشريا”  “خطأ  أن  اإليراني،  المدني  الطيران  لمنظمة  تقرير  أعلن 
الــرادار كان “السبب األساسي” وراء حادث إسقاط طائرة بوينغ  بضبط 
كانوا  176 شخصا  بـ  أودى  والــذي  قرب طهران  يناير   8 في  األوكرانية 

على متنها.
وأفاد التقرير الذي نشر ليل السبت إلى األحد “كان هناك عطل نجم عن 
خطأ بشري في متابعة عملية” ضبط نظام الرادار، ما عرقل قدرته على 

التعّرف على مسار األشياء في مجاله.
وفضح تسجيل صوتي تم الحصول عليه أخيرا، تعمد سماح السلطات 
بالتحليق من وإلى  المدنية والتجارية  الجوية  للرحالت  العليا  اإليرانية 
التمويه،  بغرض  األوكرانية،  الطائرة  إسقاط  مع حادث  بالتزامن  طهران 
إيرانية  خطة  على  للتغطية  مفتوًحا  الــجــوي  المجال  إبــقــاء  خــالل  مــن 

لضرب قواعد عسكرية أميركية في العراق.
وفي 11 يناير، اعترف الجيش اإليراني أنه أسقط الطائرة في حادث غير 
متعمد وألقى باللوم على خطأ بشري، زاعًما أن تم قصف الطائرة بالخطأ 
على أنها هــدف مــعــاٍد. وجــاء االعــتــراف بعد 3 أيــام من اإلنــكــار وبعدما 

أظهرت أدلة األقمار االصطناعية أنه تم إصابة الطائرة بالصواريخ.

إيران: “خطأ في الرادار أدى إلسقاط “األوكرانية”

القاهرة ـ وكاالت

قال مدير مكتبة اإلسكندرية مصطفى 
الفقي “إن قطر تمول بناء سد النهضة 

وتحرض إثيوبيا ضد مصر”. 
وأفاد الفقي في مقابلة مع قناة “صدى 
بطريقة  يتم  التمويل  هــذا  بــأن  البلد”، 
غير مسبوقة، مؤكدا أن مصر “عصية 

على السقوط”.
وأوضح الفقي أن مصر كانت أول بلد 

يزود الجيش القطري بطائرتين.
يــديــر مكتبة  الــــذي  ــمــفــكــر،  ال وأشـــــاد 
 ”2020 “حسم  بــمــنــاورة  اإلســكــنــدريــة، 
معتبرا  المصري،  الجيش  أجراها  التي 
ضد  “يتآمرون”  من  على  رد  أكبر  أنها 

بالده.
ــار فــي وقـــت سابق  ــان الــفــقــي أشــ وكــ
تحل  لن  اإلثيوبي  السد  أزمــة  أن  إلــى 

على  حلها  يمكن  ولكن  إقليميا، 
المستوى الدولي عبر تدخل 
لديها  فــاعــلــة  كــبــرى  دول 

أدوات ضغط على الجانب اإلثيوبي.
مــصــر  فــــي  ــاه  ــيــ ــمــ ــ ال وزراء  ودخـــــــل 
والسودان وإثيوبيا، أمس األحد، اليوم 
الــعــاشــر مــن جــولــة الــمــفــاوضــات لحل 
النهضة  ســد  بشأن  العالقة  الخالفات 

اإلثيوبي.
وتـــجـــري هــــذه الــمــبــاحــثــات بــرعــايــة 
االتــحــاد اإلفــريــقــي، وحــضــور ممثلي 
للوصول  وتهدف  والمراقبين،  الــدول 
إلــى اتــفــاق بــشــأن مــلء وتشغيل سد 
ــم تفلح الــمــحــادثــات في  الــنــهــضــة.  ول
ــرت على  ــام الــمــاضــيــة، الـــتـــي جــ ــ ــ األي
الخبراء، في تحقيق اختراق  مستوى 
الفنية  أو  القانونية  النقاط  في أي من 
مقترحا  ــقــاهــرة  ال ورفــضــت  الــعــالــقــة. 
ــاء الــقــضــايــا  ــإرجــ ــ ــا يــقــضــي ب ــي ــيــوب إث
ــا بـــعـــد تــوقــيــع  ــى مــ ــ الـــخـــالفـــيـــة إلـ
االتـــفـــاق، وإحــالــتــهــا إلـــى لجنة 

فنية تشكل لتنفيذ االتفاق.

سياسي مصري: قطر تمول بناء سد النهضة

عواصم ـ وكاالت

أكــد الــمــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان، 
أمس األحد، دخول رتل عسكري للقوات 
الــحــدودي  كفرلوسين  معبر  مــن  التركية 
إدلــب، ويضم  لواء إسكندرون شمال  مع 
ــيــات  ــيــة عــســكــريــة وآل الــرتــل نــحــو 40 آل
والذخائر،  اللوجستية  بالمعدات  محملة 
الــذي  المسطومة  معسكر  نــحــو  وتــوجــه 
على  لها  قاعدة  التركية  الــقــوات  تتخذه 

طريق إدلب – أريحا.
ــال الــتــركــيــة،  ــ ومـــع اســتــمــرار تــدفــق األرتـ
فــإن عــدد اآللــيــات التي دخلت األراضــي 
ــالق الــنــار  ــف إطــ ــدء وقـ ــســوريــة مــنــذ بـ ال
آلــيــة، إضــافــة آلالف   4640 بــلــغ  الــجــديــد 
الــجــنــود. مــن جــانــب آخـــر، قــالــت وكــاالت 
إغاثة “إن قرار مجلس األمن الدولي الذي 
قضى بفتح معبر واحد بدالً من معبرين 
تركيا  من  المساعدات  لتسليم  حدوديين 
إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة 

الــمــعــارضــة ســيــؤدي إلـــى فــقــدان أرواح 
ويــزيــد مــن مــعــانــاة 1.3 مــلــيــون ســوري 
ــدول  ال وكــانــت  المنطقة”.  فــي  يعيشون 
الغربية طالبت باستمرار نقل المساعدات 
عبر المعبرين الواقعين على الحدود بين 
والصين  روســيــا  أن  غير  وتركيا،  ســوريــا 
اســتــخــدمــتــا حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( يــوم 
إلبقاء  أخــيــرة  محاولة  إلســقــاط  الجمعة 
الــمــعــبــريــن مــفــتــوحــيــن. وقـــالـــت وكـــاالت 

ــاثـــة الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــا فـــي بــيــان  اإلغـ
مشترك “ستزداد في شمال غرب سوريا، 
الحدود،  إذ تم إغالق شريان حيوي عبر 
 1.3 بنحو  يقدر  ما  إلى  الوصول  صعوبة 
مــلــيــون شــخــص يــعــتــمــدون عــلــى الــغــذاء 
المتحدة  ــم  األمــ تــقــدمــه  ــــذي  ال ــدواء  ــ ــ وال
يتلقى  “لن  البيان  وأضــاف  الحدود”.  عبر 
يحتاجون  التي  المساعدة  اآلن  كثيرون 

إليها. ستهدر أرواح. وستزداد المعاناة”.

طفل يجلس جنب أكياس مساعدات في شمال سوريا

تحذير من موت آالف الســوريين بعد قرار مجلس األمن حول المساعدات
الجيش التركي يدفع تعزيزات عسكرية نحو إدلب

عواصم ـ وكاالت

أزمات  لغارق أصال في  البلد  اليمن،  بات 
ــات بــيــن الــحــوثــيــيــن  ــزاعــ ــ ــن ــ الـــحـــرب وال
والـــحـــكـــومـــة، إضـــافـــة إلــــى انــفــصــالــيــي 
تعقيد  مــن  أخــيــرا  زادوا  الــذيــن  الجنوب 
المشهد السياسي، مهددا بكارثة إنسانية 
يحوم حول  الذي  الخطر  بسبب  جديدة 
الــتــي بنيت قبل  الــنــفــط “صـــافـــر”  نــاقــلــة 
والتي  الــحــديــدة  ميناء  قبالة  عــامــا   45
نحو  عــائــمــة  تــخــزيــن  كمنصة  ُتــســتــخــدم 
1,1 مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط الــخــام. 
سيطرة  ضمن  منطقة  في  الناقلة  وتقع 
الذين  إيــران  من  المدعومين  الحوثيين 
اإلذن  المتحدة  األمـــم  منح  فــي  تـــرددوا 
إلى  المتحدة  األمــم  وخلصت  بفحصها. 
أن الناقلة مهددة بخطر االنفجار في أي 
اإلنسانية  األزمـــة  بتفاقم  مــهــددة  وقــت، 
في  البحرية  للحياة  بالنسبة  وبــكــارثــة 

البحر األحمر، كما ذكر خبراء دوليون.

أوائـــل  مــنــذ  للصيانة  السفينة  وتــخــضــع 
بين  ــرب  ــحـ الـ خــضــم  فـــي   2015 ــام  ــعـ الـ
تآكل  إلى  أدى  ما  والحوثيين،  الحكومة 
المتحدث  وقــال  حالتها.  ــرّدي  وت هيكلها 
دوجاريك  المتحدة ستيفان  األمم  باسم 
إن مجلس األمن سيعقد اجتماعا خاصا 
في 15 يوليو لمناقشة األزمة بعد دخول 
“األمــر  السفينة  محرك  غرفة  إلــى  المياه 
ــؤّدي إلــى  ــ ــذي كـــان مـــن الــمــمــكــن أن يـ ــ ال

بالقيام  احتماال  هناك  أن  وتابع  كــارثــة”. 
ــدة، وأنــــه إذا تم  ــديـ تــفــتــيــش جـ بــمــهــمــة 
خفيفة  بإصالحات  فريق  فسيقوم  ذلــك 
أن  في  آمال  التالية،  الخطوات  وتحديد 
بسرعة  اللوجستية  الترتيبات  “تكتمل 
الحكومة  وحـــذرت  الــعــمــل”.  يــبــدأ  حتى 
اليمنية المعترف بها دوليا من أن “صافر” 
قد تنفجر وتتسبب في “أكبر كارثة بيئية 

على المستويين اإلقليمي والعالمي”.

“صافر” قد تنفجر وتتسبب في أكبر كارثة بيئية 

األمــم المتحدة تتدخل لحل أزمة قنبلــة “صافر” الموقوتة
ناقلة نفط تابعة للحوثيين تواجه خطر االنفجار

تونس ـ وكاالت

الحر  الــدســتــوري  كتلة  رئيسة  أكــدت 
أن تحرير  عبير موسي، أمس األحد، 
تونس مما أسمته “أخطبوط اإلخوان” 
ــقــة مـــن رئــيــس  ــث يــنــطــلــق بــســحــب ال
البرلمان راشد الغنوشي، مشيرة إلى” 
النيابية  الكتل  بين  مشاورات  وجــود 

في هذا اإلطار”.
وقالت موسي، في فيديو نشرته على 
“فيسبوك”،  بموقع  الرسمية  صفحتها 
نقدمها  هدية  “أجمل  إن  السبت،  ليل 
يوم  الجمهورية  عيد  في  للتونسيين 
25 يوليو القادم هي “أال يكون راشد 
عن  وذلك  للبرلمان”،  رئيسا  الغنوشي 

طريق سحب الثقة منه.
الجمعة  انطلقت  مــشــاورات  أن  ُيذكر 
بين عدد من الكتل النيابية، لتدارس 

إمـــكـــانـــيـــة ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 
التونسي،  البرلمان  رئيس 
تواقيع  عــبــر جــمــع  ــك  وذلـ

73 نــائــبــا عــلــى عــريــضــة تــقــدمــت بها 
كتلة الدستوري الحر، قبل المرور إلى 
بأغلبية  للتصويت عليها  جلسة عامة 

109 أصوات من أصل 217 صوتا.
“نحن  الجمعة:  قالت  موسي  وكانت 
ــتــوقــيــع على  ــــواب ال ــن ــ ــن ال نــنــتــظــر مـ
عــريــضــة ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس 
ــذي وصــفــتــه” بــزعــيــم  ــ الـــبـــرلـــمـــان”، الـ
الرئيسي لإلرهاب”،  اإلخوان والداعم 

بحسب تعبيرها.
كتالً  أن  كشف  برلماني  مصدر  وكــان 
ــدأت تتحضر  ــ ب لــهــا وزنــهــا  بــرلــمــانــيــة 
الثقة  سحب  ــراءات  إجـ في  للشروع 
مــن رئــيــس الــبــرلــمــان وزعــيــم حركة 
الغنوشي،  راشــد  تونس  فــي  النهضة 
بــعــد تـــكـــرار تـــجـــاوزاتـــه وفــشــلــه في 
إدارة المؤسسة التشريعية األولى 
ــبــالد، وتــحــولــه إلـــى مصدر  بــال

توتر وخالفات داخلها.

موسي: سحب الثقة من الغنوشي سيحرر تونس
بيروت ـ رويترز

في  الــمــارونــيــة  الكنيسة  رأس  صــعــد 
ــاده لــجــمــاعــة حــــزب هللا  ــقـ ــتـ لــبــنــان انـ
المدعومة من إيران وحلفائها دون أي 
يذكرها باالسم أمس األحد، وقال “إن 
اللبنانيين يرفضون عزلهم عن حلفائهم 

وتدهور أحوالهم”. 
الــتــوالــي، شدد  ثــانــي عظة على  وفــي 
على  الراعي  بطرس  بشارة  البطريرك 
أهمية حياد لبنان موجها انتقادا ضمنيا 
بسبب  بــالــســالح؛  المدجج  هللا  لــحــزب 
تأييده إليران في صراعات مع الدول 
بوصفه  كبير  نفوذ  وللراعي  العربية.  
يجب  الـــتـــي  ــفــة  ــطــائ ال كــنــيــســة  رأس 
بموجب  منها  ــة  ــدول ال رئــيــس  اخــتــيــار 
نظام الحكم الطائفي.  واعتبر البعض 
البطريرك  ألــقــاهــمــا  عظتين  آخـــر  أن 

ــى خــطــاب  ــ ــوال إلـ ــحـ يـــمـــثـــالن تـ
ــادا لــســيــاســات  ــقـ ــتـ ــر انـ ــثـ أكـ
جماعة حزب هللا والرئيس 

ويؤيد  معها.   المتحالف  عون  ميشال 
الــوزراء حسان  رئيس  االثنان حكومة 
ــاج عــلــي من  ديــــــاب.  وقــــال مــهــنــد حــ
مركز كارنيجي الشرق األوسط ”اعتبر 
التدخل تحوال في سياساته بعيدا عن 
ــرب النــتــقــاد الوضع  دعــم الــرئــيــس وأقـ
المستويين  على  البالد  في  السياسي 
اإلقليمي والدولي“.  وقال الراعي وفق 
“رويــتــرز”  تسلمتها  العظة  مــن  نسخة 
اللبنانيين  “إن  ــكــتــرونــي  اإلل بــالــبــريــد 
تتالعب  برلمانية  أغلبية  أي  يرفضون 
ــمــوذج الــحــضــاري في  ــن بــالــدســتــور وال
”األشقاء  عن  عزلهم  ويرفضون  لبنان 
الوفرة  من  يتحولوا  وأن  واألصــدقــاء“ 
ــى الــعــوز ومــن الــرخــاء إلــى الــشــدة”.   إل
إلى  اللبنانية  األزمــة  أسباب  وترجع 
عــقــود مــن الــفــســاد وســـوء الحكم 
الطائفية  الــنــخــبــة  جــانــب  مـــن 

الحاكمة.

بطريرك الموارنة ينتقد حزب اهلل وحلفاءه

حزب اهلل العراقي يهدد 
بحرب ضد القوات األميركية

هــدد حــزب هللا الــعــراقــي، أمــس، بحرب 
المسؤول  وقال  األميركية.  القوات  ضد 
ــنـــي بــكــتــائــب حــــزب هللا الــعــراقــيــة  األمـ
أبـــو عــلــي الــعــســكــري عــلــى “تــويــتــر”، إنــه 
العسكري  للعمل  الجاهزية  “كامل  على 
الواسع”. وأضاف “ليعلم األميركيون أن 
قرار إخراجهم ال رجعة فيه وال تساهل 
وال تجزئة. لن يستطيع أي كان تطمينهم 
اســـتـــمـــرار  مــــن  ــد  ــ ب وال  حــمــايــتــهــم،  أو 
واإلعالمي  والسياسي  الشعبي  الضغط 

واألمني”.
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لكـــرة  األول  الفريـــق  العـــب  أجـــرى 
القـــدم بنـــادي المحرق أحمـــد جمعة، 
عمليـــة جراحية يوم أمـــس )األحد(، 
وذلـــك بعد تعرضه لكســـر في فخذه 

األيمن.
وكان المدافع األيسر للمحرق تعرض 
إلصابـــة فـــي تدريبـــات فريقـــه الذي 
يســـتعد الســـتئناف دوري ناصـــر بن 
حمد الممتاز للموسم الحالي -2019
2020، قبـــل أن تثبـــت الفحوصـــات 
ـــا  جراحيًّ تدخـــاً  حاجتـــه  الطبيـــة 
عاجـــاً، إذ أجـــرى الاعـــب األشـــول 
العمليـــة يـــوم أمـــس في مستشـــفى 

بإشـــراف  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
استشـــاري جراحـــة عظـــام ومفاصل 

الدكتور خالد خميس الكواري.
وســـيفتقد الفريـــق األول لكرة القدم 
بنـــادي المحـــرق، لخدمـــات مدافعـــه 
فيما تبقى من الموسم الحالي، فيما 
لم تتحـــدد بعد الفترة الكاملة لغياب 

الاعب عن الماعب.
وقّدم أحمد جمعة مســـتويات طيبة 
في الفتـــرة الماضيـــة، إذ كان عامة 
بـــارزة في كونه من خيارات المدرب 
البرازيلي ماركوس باكيتا، سواء في 
مركز قلب الدفاع أو الظهير األيسر.

“كسر الفخذ” يبعد جمعة عن المحرق

أكد رئيـــس االتحاد االســـيوي لكرة القدم 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم ال خليفـــة 
أن االتحـــاد القـــاري يشـــجع دائمـــا كافـــة 
التواصـــل  علـــى  الوطنيـــة  االتحـــادات 
المباشـــر مـــع أركان اللعبـــة للوصـــول إلـــى 

تحقيق غايات التطوير المنشود.
جاء ذلك، أثناء الكلمة التي ألقاها الشيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم فـــي خلـــوة اتحـــاد 
الكـــرة اإلماراتـــي بنظام االتصـــال المرئي 
“عن بعـــد” التي افتتحت أمس بمشـــاركة 
نخبـــة من كبـــار المســـؤولين عـــن صناعة 
كـــرة القـــدم فـــي العالـــم يتقدمهـــم رئيس 
االتحـــاد الدولي للعبة السويســـري جياني 
والحـــكام  األنديـــة  وممثلـــي  انفانتينيـــو 
والمدربيـــن والاعبيـــن واإلعامييـــن في 
اإلمـــارات وذلك اســـتجابة للمبـــادرة التي 

أطلقها الشـــيخ راشـــد بن حميـــد النعيمي 
رئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدم. 

المحـــاور  بـــأن  ســـلمان  الشـــيخ  واوضـــح 
المتميزة التي تشـــتمل عليها هذه الخلوة 
ضروريـــة ومهمة لتنميـــة مختلف محاور 
التطويـــر مثـــل المســـابقات، والمنتخبات، 
وتعزيـــز  اإلداريـــة،  والكـــوادر  والحـــكام، 
مـــن  وغيرهـــا  والتســـويق،  االحتـــراف، 

المجاالت الحيوية. 
وأضاف “أشيد بمبادرة اإلتحاد اإلماراتي 
بعقد هذه الخلوة اللي تمثل منصة لتبادل 
الرؤى واألفكار مع المؤسســـات الرســـمية 
ومســـتقبل  بواقـــع  للنهـــوض  والرياضيـــة 
اللعبة، وأؤكد أن مثل هذه الملتقيات تعد 
جســـًرا لتعزيز الشـــراكة في صناعة القرار 
بين االتحاد اإلماراتي والجهات المعنية.

المشـــاريع  ســـلمان  الشـــيخ  وتنـــاول 

التطويريـــة لاتحاد القاري “ خال الفترة 
القليلـــة الماضيـــة حرصنـــا علـــى دراســـة 
افضل السبل الكفيلة الستكمال مسابقات 
األندية، وباإلضافة إلـــى تحديد البرنامج 
الشـــباب  لبطـــوالت  الجديـــد  الزمنـــي 
والناشـــئين والصـــاالت وذلك وفـــق أعلى 
تنظيـــم  علـــى  وعملنـــا  الســـامة  معاييـــر 
العديـــد مـــن االجتماعـــات مـــع اإلتحادات 
ألفضـــل  التوصـــل  تـــم  حتـــى  الوطنيـــة 

الحلول الممكنة الستئناف المسابقات”.
 وأضـــاف “يتـــم العمل على تفعيـــل تنفيذ 
مشـــروع تراخيص األندية والذي يساعد 
علـــى تعزيـــز احترافية واســـتقرار األندية 
ورش  مـــن  العديـــد  ولدينـــا  اآلســـيوية، 
المباريـــات  بمراقبـــي  الخاصـــة  العمـــل 
واألجهـــزة الطبيـــة واإلداريـــة واإلعامية 
المســـابقات  التـــي تشـــرف علـــى تنظيـــم 

وخال أسابيع قليلة سيتم تنظيم ورشة 
متخصصـــة لاتحـــادات اآلســـيوية حول 
تجاربها في التعامـــل مع مرحلة الكورونا 
واســـتعداداتها الســـتئناف المسابقات في 

الموسم الجديد”.
وشّدد الشيخ سلمان على حرص االتحاد 
برنامـــج  توقـــف  عـــدم  علـــى  االســـيوي 
المســـاعدات المالية لاتحـــادات الوطنية 
“حرصنـــا أن ال تؤثـــر أزمـــة الكورونـــا على 
برامـــج مســـاعدات االتحـــادات الوطنية، 
حيـــث تـــم صـــرف المدفوعـــات المعتمدة 
 )AFAP( ضمن برنامج المساعدات المالية
رواتـــب  دفـــع  لضمـــان  عاجلـــة،  بصـــورة 
التعاقديـــة  والمدفوعـــات  الموظفيـــن 
األخـــرى دون أي تأخيـــر ونحـــن ماضـــون 
فـــي تنفيذ مشـــاريع دعم البنيـــة التحتية 
برنامـــج  ضمـــن  الوطنيـــة  لإلتحـــادات 

مبادرات الرئيس”.
الفنيـــة  التطويريـــة  الخطـــوات  وحـــول 
واإلداريـــة قـــال الشـــيخ ســـلمان “اإلدارة 
لديهـــا  اآلســـيوي  اإلتحـــاد  فـــي  الفنيـــة 
برامج متعددة فـــي مجال إعداد وتأهيل 
المدربين ورعاية الفئات العمرية وتطوير 
المجـــال اإلداري،  النســـائية وفـــي  الكـــرة 
الماضـــي ورشـــة عمـــل  األســـبوع  عقدنـــا 
متميـــزة لألمناء العاميـــن إلتحادات غرب 

آســـيا، بهـــدف تبـــادل األفـــكار والخبرات، 
وتفعيـــل الشـــراكة بيـــن االتحـــاد القـــاري 

واتحادات المنطقة”.
نحـــن  التحكيـــم،  مجـــال  “فـــي  وزاد 
مســـتمرون في تعزيز مكتسبات التحكيم 
اآلسيوي في السنوات األخيرة من زيادة 
عدد الطواقم في كأس العالم، وتأســـيس 
أكاديمية الحـــكام التي تعتبر األولى على 

صعيد اإلتحادات القارية. 

جانب من مشاركة سلمان بن إبراهيم في خلوة االتحاد اإلماراتي

تفعيل الشــراكة مــع االتحــادات الوطنيــة لتطوير الكرة اآلســيوية

سلمـان بن إبراهيـم يشــارك في “خلـوة اتحـــاد اإلمــارات”

حسن علي

أحمد مهدي

امتـــدح الاعـــب الدولـــي للكـــرة الطائـــرة 
حســـن ضاحـــي المدرســـة البرازيليـــة في 
عالم التدريب مشيًدا بتطورها وازدهارها 
تميـــز  ظـــل  فـــي  الحالـــي  الوقـــت  فـــي 

ا. منتخباتها وكوادرها التدريبية عالميًّ
المـــدرب  مـــع  بالتعاقـــد  ضاحـــي  وأشـــاد 
منتخـــب  لقيـــادة  “ســـيرجيو”  البرازيلـــي 
الرجـــال، متمنًيـــا بأن يحقق مـــع المنتخب 
المستويات والنتائج المؤملة منه، مضيفا 
“المدرسة البرازيلية مدرسة معروفة فهم 
يعتمـــدون علـــى المهـــارة والقـــوة البدنيـــة 
وأن  والحديث..ســـبق  الســـريع  واللعـــب 
أشـــرف على تدريبنـــا البرازيلي )كارلوس( 
والـــذي اســـتفدنا منـــه كثيـــًرا ونتمنـــى أن 

نوفق مع المدرب الجديد كذلك ..”.
المدرســـة  مـــدح  أن  ضاحـــي  وأوضـــح 
البرازيليـــة واالســـتعانة بمـــدرب برازيلـــي 
ال يعنـــي أن نبخس حق المـــدرب الوطني 

ومـــا يتمتـــع بـــه من إمكانـــات فنيـــة عالية 
األنديـــة  مـــن  للكثيـــر  مطلبـــا  جعلتـــه 
الخليجيـــة والعربيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن كا 
مـــن المدرب رضا علـــي ومحمد المرباطي 
ويوســـف خليفـــة والكثيـــر مـــن المدربيـــن 
اآلخريـــن الذين ال يتســـع المجال لذكرهم 
علـــى  بـــارزة  إنجـــازات  حققـــوا  والذيـــن 
المســـتوى المحلـــي والخارجي مع األندية 
والمنتخبـــات هـــم اصحاب خبـــرة وكفاءة 
عـــن  ســـؤاله  ولـــدى  متميـــزة.  وســـمعة 

التشكيلة التي اختارها المدرب البرازيلي 
وكان هو واحد منها قال ضاحي أن “ال بد 
من تبايـــن وجهات النظر لـــدى الكثيرين.. 
ولكـــن بصـــورة عامـــة فإنني أجـــد القائمة 
مناســـبة ألنهـــا ضمـــت العبيـــن مـــن ذوي 
الخبـــرة والشـــباب وهـــذا المزيـــج هـــو أمر 
مطلوب وقرار صائب، ألن عملية اإلحال 
يجب أن تكون بصورة تدريجية وليســـت 
دفعـــة واحدة حتى ال تحدث هناك نكســـة 
للمنتخب..”. يشار إلى أن قائمة المنتخب 
تضـــم 18 العًبـــا وهـــم: المعـــدون محمـــود 
حسن، محمود العافية، محمد هرونة، في 
مركز 4 كل من فاضل عباس، ناصر عنان، 
يوســـف خالـــد، محمـــد يعقـــوب ومحمود 
عبدالواحـــد، فـــي مركـــز 2 محمـــد عنـــان 
وعلي إبراهيم، في االرتكاز كل من حسن 
ضاحـــي، علـــي الصيرفـــي، عبـــاس الخباز، 
حســـين الجشـــي، محمد جاســـم وحســـن 
الشـــاخوري، وفي مركز الاعـــب الحر كل 

من أيمن هرونة وحسين سلطان.

حسن ضاحي

والشباب الــخــبــرة  مــن  مــزيــج  الــطــائــرة  رجـــال  قائمة 

ضاحـي يمتــدح المدرســة البرازيليـــة

ضمــن مبــادرات خالد بن حمــد الداعمــة للشــباب والرياضة

تنظيم بطولة #أقوى رجل في البيت

وّجـــه النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
اللجنـــة األولمبيـــة ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفـــة، المكتب اإلعامي 
إلقامـــة  والتحضيـــر  لإلعـــداد  لســـموه 

#أقوى_رجل_فـــي_ بطولـــة 
 12 يـــوم  فـــي  البيـــت 
المقبل، والتي  أغسطس 

تأتي فـــي إطـــار مبادرات 
للشـــباب  الداعمـــة  ســـموه 

والرياضة البحرينية.
 وقال سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفـــة: “وجهنا لإلعداد والتحضير 
لتنظيـــم بطولة أقوى رجـــل في البيت 
فـــي منتصـــف شـــهر أغســـطس القادم، 
على الشـــكل الـــذي يتوافق مع قرارات 
التنســـيقية  اللجنـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
برئاســـة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، لممارســـة الرياضة 
وفق اإلجـــراءات االحترازية لمكافحة 

جائحة كورونا كوفيد 19”.
 وتابع ســـموه: “إن هـــذه البطولة تأتي 
استمراًرا للهدف الرئيسي الذي رسمناه 
#بطولة_أقوى_رجـــل_ خـــال  مـــن 

بحرينـــي، والتي اســـتطاعت أن تثبت 
نجاحهـــا وتميزهـــا وأن يصـــل 
المســـتويين  علـــى  صداهـــا 
حيـــث  والدولـــي،  القـــاري 
ارتكـــز هذا الهـــدف على 
دعم الشـــباب والرياضة، 
قـــدرات  إبـــراز  أجـــل  مـــن 
الشـــباب  وإمكانيـــات 
التنظيمية والرياضية، والذي 
يســـهم في ظهـــور طاقـــات وكفـــاءات 
تســـتطيع أن تواصـــل العطـــاء لخدمـــة 
هـــذا الوطـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت 
الســـيما الرياضي، من أجل االســـتمرار 
في تحقيق المزيد مـــن النجاحات في 
هـــذا المجـــال الحيوي”، موّجها ســـموه 
الدعوة لجميع الشـــباب للمشـــاركة في 
هذه البطولة، متطلًعا ســـموه أن تحقق 

هذه البطولة النجاح المطلوب.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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اللجنة اإلعالمية

تواصـــل منظمـــة BRAVE بنجاح حمل 
رايـــة مملكـــة البحريـــن ألعلـــى القمـــم، 
تســـخير  فـــي  مســـاهمتها  عـــن  فضـــًا 
الرياضـــة لدعم حياة االفـــراد العاملين 

في بطولة بريف.
 هذا ما جاء على لسان عمدة بالنياريو 
البرازيـــل  بجمهوريـــة  كامبوريتـــش 
أعـــرب  والـــذي  أوليفيـــرا،  فابريســـيو 
عـــن خالص شـــكره عظيـــم امتنانه إلى 
النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، على اهتمام ســـموه 
فـــي تطويـــر الرياضـــة فـــي المنطقـــة، 

ورغبـــة ســـموه فـــي االســـتثمار بهـــدف 
توفيـــر وظائـــف مؤقتـــة ودائمـــة فـــي 

شمال البرازيل عبر بطولة بريف. 
كامبوريتـــش  بالنياريـــو  عمـــدة  وكان   
بجمهوريـــة البرازيـــل قـــد تحـــدث مـــع 
رئيس منظمة بريف محمد شـــاهد عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي، حيـــث ناقش 
الطرفـــان ُســـبل تعزيز الشـــراكة بينهما 
 BRAVE بمـــا يتعلـــق بتنظيـــم بطولـــة

خال الفترة القادمة.
تســـتضيف  أن  المقـــرر  مـــن  وكان   
بالنياريو كامبوريتـــش، الملقبة بـ “دبي 
 BRAVE البرازيل”، البطولة الخامسة لـ
جائحـــة  تفشـــي  قبـــل  البرازيـــل،  فـــي 

فيروس كورونا “كوفيد19-”، ولكن تم 
تأجيل البطولة ألسباب هذه الجائحة.

الجهـــود  البرازيلـــي  العمـــدة  وثّمـــن   
المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ خالد 

بـــن حمـــد آل خليفة في ســـبيل تطوير 
الرياضات القتالية في العالم، واهتمام 
ســـموه في تطوير رياضة فنون القتال 
الُمختلطة فـــي البرازيـــل، والتي تعتبر 
الوطـــن الثانـــي لبطولـــة BRAVE بعـــد 
مملكـــة البحريـــن، حيث اســـتضافت 4 
بطـــوالت، فيمـــا اســـتضافت المملكة 5 

بطوالت.
 من جهته، شـــكر رئيـــس منظمة بريف 
العمـــدة البرازيلـــي على دعمـــه لبطولة 
بالنياريـــو  لجعـــل  وتطلعـــه   BRAVE
كامبوريتـــش المدينة البرازيلية الثالثة 
التي تســـتضيف البطولة بعد كوريتيبا 

وبيلو هوريزونتي.

فابريسيو أوليفيرا

عمــدة برازيلـي يثّمــن جهـــود خالــد بن حمـــد

حسن علي

قـــال نائـــب رئيس نـــادي الشـــباب عبدهللا 
مشـــروعان  لديـــه  النـــادي  إن  الموالنـــي 
اســـتثماريان، األول عبـــارة عـــن محـــات 
تجاريـــة والثانـــي مجمـــع تجـــاري يعـــول 
عليهمـــا مجلـــس اإلدارة لتعزيـــز مـــوارده 
الماليـــة، إال أن جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
19-( أصبحـــت تشـــكل تحدًيا كبيـــًرا أمام 

المشاريع االستثمارية لجميع األندية.
 وأضـــاف الموالنـــي لـ “الباد ســـبورت” أن 
مشـــروع المحـــات التجارية الـــذي يضم 
قرابـــة 27 محـــاً قـــد اكتمـــل العمـــل بـــه 
ا وجميعها مؤجرة على  بنســـبة كبيرة جدًّ
مســـتثمر، حيـــث إن النـــادي ال يتعامل مع 

مؤجرين.
)المجمـــع  الثانـــي  المشـــروع  بـــأن  وأشـــار 
التجـــاري.. جاردينيـــا بـــازا( وصـــل إلـــى 
مرحلة التشطيبات النهائية وبسبب أزمة 
كورونـــا فإن ذلـــك أثر على المســـتأجرين، 

رغـــم تأجيـــر معظـــم المحـــات، متطلعـــا 
مـــن  االســـتفادة  فـــي  النـــادي  يوفـــق  ألن 
المشروعين بصورة كبيرة إلنعاش خزينة 
النـــادي وقدرتـــه علـــى الوفـــاء بالتزاماته 
التـــي  الرياضيـــة  الماليـــة تجـــاه األلعـــاب 

يضمها النادي.
وفي ظل االلتزامـــات المالية الكثيرة أكد 
الموالني أن النادي ال يتجه إلضافة ألعاب 
جديـــدة إلى جانب كـــرة القـــدم والطائرة 

واليد والدراجات الهوائية وألعاب القوى، 
مـــن ضـــم  يمانـــع  النـــادي ال  أن  موضًحـــا 
أنشـــطة رياضية جديدة مستقبا متى ما 
توافـــرت المقومات األساســـية من موارد 

مالية وبنية تحتية وكوادر بشرية.
ولـــدى ســـؤالنا إياه عـــن مرشـــحي النادي 
فـــي االتحـــادات المنتخبة، قـــال الموالني 
إن مجلس إدارة النادي لم يتناقش حول 
هـــذا األمـــر بتاتـــا، كما لم يتقـــدم أي عضو 
فـــي النـــادي بطلـــب الترشـــح لاتحـــادات 
مظلتهـــا،  تحـــت  النـــادي  ينضـــوي  التـــي 
اتحـــاد  فـــي  مرشـــحان  “لدينـــا  مضيًفـــا 
الدراجات الهوائية الســـيد شـــبر الوداعي 
مـــع منصـــور البحرانـــي، وأمـــا فـــي اتحاد 
ألعاب القوى لدينـــا المدرب عادل مرهون 
وهـــو ليـــس عضـــًوا فـــي االتحـــاد ولكنـــه 
مدرب فاعل ونشـــط داخـــل االتحاد، وأما 
في بقية االتحادات ليس لدينا مرشحون 
حتـــى هذه اللحظة وســـندعم أي مرشـــح 

نجد فيه الرغبة والكفاءة..”.

عبدالله الموالني

لالتحادات مرشحينا  وسندعم  ألعاًبا  نضيف  لن  الموالني: 

مجمع الشباب التجاري بمرحلة “التشطيب”

المنامة - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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ال تكون عنيفا أو متهورا، وال تحكم على اآلخرين 
بسرعة.

شخصيتك القوية ستجعلك محط أنظار البعض.

لديك عدة أفكار رائعة لتنفيذ المشاريع في 
الفترة المقبلة.

ال تهتم برأيهم مادمت مؤمنا بأفكارك وبوجهات 
نظرك.

ستشعر بالكسل اليوم، وستكون دون إنجاز 
واضح. 

ال تتخذ أي قرارات مهمة تتعلق بمستقبلك خالل 
هذه الفترة.

تتغلب على جميع المشكالت الصحية وتزداد 
نشاطا. 

يوم مضطرب جدا، ولكن ربما تتحسن األمور 
في المساء.

وضعك الصحي السّيئ بعض الشيء سببه 
اإلرهاق.

كن على ثقة أن التقيد باإلرشادات الصحية 
تؤتي ثمارها. 

ذهنك صاف، وتستطيع استيعاب أكبر قدر من 
المعلومات.

يمكنك أن تتعلم الكثير من األمور من هذه 
الوظيفة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

يســتأنف النجم أحمــد عز تصوير مشــاهده في مسلســل 
“هجمــة مرتــدة” األســبوع المقبــل داخــل ديكــور بمدينة 
الســينما، وتجمــع المشــاهد بيــن جميــع أبطــال العمل 
ويســتمر التصويــر فــي نفــس الديكور عــدة أيــام وينتقل 

بعدهــا فريق العمل إلى ديكور آخر. وكانت الشــركة المتحدة 
للخدمات اإلعالمية برئاســة رجل األعمال تامر مرســى قد أعلنت 

عرض مسلسل “هجمة مرتدة”، للنجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصالح 
عبدالله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

تســتأنف الفنانة مي عز الدين تصوير مشــاهد مسلســلها 
“خيط حرير” بعد أسبوع في الديكور الرئيس للعمل، حيث 
تجســد دور موظفة في إحدى شــركات المقاوالت، وتتورط 
مع رئيس الشــركة والتي تكشــفها أحداث المسلســل في 

إطار اإلثارة والتشويق. مسلسل “خيط حرير”، بطولة مي عز 
الدين، ويشــارك في بطولته كل من الفنــان محمود عبدالمغني 

وسوســن بدر ونيقوال معوض مي ســليم وهنادي مهنا يوسف عثمان، ومن تأليف 
محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

أطلقت المغنية السعودية داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان 
“هــاك هاك”، عبــر قناتهــا الرســمية على “يوتيــوب”، من 
كلمات قصي عيســى، وألحــان علي صابــر، وتوزيع عثمان 
عبود، وإشراف عام محمد درويش الزرعوني. وعبر الجمهور 

عن إعجابه الشديد باألغنية العاطفية، حيث قام بتداولها على 
كل المنصــات االجتماعية. يذكر أن داليــا مبارك كانت قد أطلقت 

أغنية منذ أســابيع بعنوان “ذا ممكن”، كلمات صمت، وألحان سلطان خليفة، وقد 
تخطت حاجز 14 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية عبر “يوتيوب”.

هاك هاكخيط حريرهجمة مرتدة

غياب بحريني واضح عن مسابقة التأليف للهيئة العربية للمسرح
دعمها  للمسرح  العربية  الهيئة  تــواصــل 
في  المسرح  بشؤون  والمهتمين  للكتاب 
مختلف الدول العربية، فإلى جانب إقامة 
الــمــهــرجــان الــســنــوي “مــهــرجــان الــمــســرح 
القادمة  دورتـــه  ستكون  والـــذي  الــعــربــي” 
 2021 يناير  األول من شهر  األسبوع  في 
مسابقتيها  الــهــيــئــة  أطــلــقــت  ــمــغــرب،  ــال ب
سنة   18 فــوق  للكبار  المسرحي  للتأليف 
عــشــرة،  الــثــالــثــة  النسخة  فــي  واألطـــفـــال 
والتي تحمل شعار “نطلق الخيال لتجاوز 
النمطية” وذلك تشجيعا للمؤلف المسرحي 
العربي وفتح المجال له لألبداع ، وبدورنا 
في الصحافة ندعو كل المهتمين بالمسرح 
في البحرين بالمشاركة في هذه المسابقة 
الكبرى، حيث لوحظ عدم وجود  العربية 
من  الماضية  النسخ  في  بحرينية  أسماء 
مخضرمين  كتاب  وجــود  رغم  المسابقة، 
المسرحي،  التأليف  في  تاريخ  وأصحاب 

البحرينية  المسرحيات  غياب  عن  ناهيك 
في دورات الهيئة، وهذا شيء غير مألوف 
ووضع ال يتناسب مع ريادة البحرين في 

المسرح.
كما  المسابقة  شـــروط  إلــى  نــعــود  عموما 

حددتها الهيئة، وهي:
التي  الثيمة  على  مبنيا  النص  يكون  أن 
للعام  للمسرح  العربية  الهيئة  اعتمدتها 
لــتــجــاوز  الــخــيــال  “نــطــلــق  ــي  وهــ  ،2020
ولم  جــديــدا  الــنــص  يــكــون  أن  النمطية”. 

يسبق فوزه في مسابقة أخرى، ولم يسبق 
المسابقة نفسها ولم يسبق  أن شارك في 
عـــرض مسرحي،   فــي  تــقــديــمــه  أو  نــشــره 
يكون  وأال  مونودراميا،  النص  يكون  وأال 
نصوص  مسابقة  فــي  أيــضــا  ديــودرامــيــا 
األطفال، كما يجب أن يحدد كاتب النص 
النص،  بــهــذا  المستهدفة  العمرية  الفئة 
الفئة  تحدد  ال  التي  النصوص  تقبل  وال 

المستهدفة. 
العربية  باللغة  مكتوبا  الــنــص  يــكــون  أن 

الفصيحة، فيما ال يقل عن “15” صفحة 
المسرحي  الــنــص  يــقــدم  وأن  مــطــبــوعــة، 
البريد  بواسطة  ويرسل  بصيغة  مطبوعا 
الهيئة، كما يقدم  اإللكتروني على عنوان 
إقـــرارا  للمسابقة  الــمــقــدم  الــنــص  صــاحــب 
وآخر  بالشروط،  والتزامه  النص  بملكيته 
المقبل  أغــســطــس  شــهــر  للتقديم  مــوعــد 

.2020
أن يرسل صاحب النص المرشح بواسطة 
شخصية  صـــــورة  اإللـــكـــتـــرونـــي  الـــبـــريـــد 
وصورة بطاقة إثبات هوية، جواز السفر، 
كامال  والعنوان  مختصرة  ذاتية  وسيرة 
بما في ذلك الهاتف النقال، أن يبعث النص 
والمرفقات إلى البريد اإللكتروني التالي: 

.Script@atitheatre.ae
مشاركة  وضـــرورة  المسابقة  هــذه  حــول 
المبدع البحريني فيها، قال الفنان القدير 
كبيرة  فرصة  إنها  “البالد”  لـ  ملك  عبدهللا 
للمشاركة،  بحريني  مسرحي  مؤلف  لكل 
باع  لها  بأسماء  تزخر  والبحرين  السيما 
ال  ولــكــن  المسرحي،  التأليف  فــي  طــويــل 
في  المشاركة  عــن  ابتعادهم  سبب  نعلم 
والملهمة،  المحفزة  المسابقات  هذه  مثل 
تنظمها  التي  المسرحي  التأليف  فمسابقة 
بالمسرح  لــالرتــقــاء  مــضــمــار  الــهــيــئــة هــي 
فــي الــوطــن الــعــربــي، وبــدعــم ســخــي من 
محمد  بــن  سلطان  الدكتور  الشيخ  سمو 
المؤلف  العام  أمينها  وبجهود  القاسمي، 

القدير إسماعيل عبدهللا.

13 يوليو

 1837
المملكة  ملكة  فــيــكــتــوريــا  الملكة 
بكنغهام  إلى قصر  تنتقل  المتحدة 
هذا  في  تسكن  ملكة  أول  لتصبح 
الرسمي  المقر  مــازال  الــذي  القصر 

لألسرة الملكية.

1854
اغتيال والي مصر عباس حلمي األول في قصره في بنها.

 1930
انطالق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في األوروغواي.

 1979
مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا.

1992
إسحاق رابين يتولى رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الثانية.

 2006
قصف مطار رفيق الحريري في بيروت من قبل الجيش اإلسرائيلي.

محرر مسافات

عبدالله ملكإسماعيل عبدالله

من عروض إحدى مهرجانات الهيئة

 Baby حولت الشخصية الكرتونية
Shark إلى سلسلة رسوم متحركة 

 Nickelodeon موسيقية على محطة
 Baby Shark’s Big بعنوان
Show. وستتألف سلسلة 

الرسوم المتحركة من 
26 حلقة لمدة 
نصف ساعة 

عن شخصية 
.Baby Shark

أعلن مهرجان »العين الســينمائي« عن فتح باب تســجيل األفالم المشــاركة في دورته 
الثالثــة، والتــي ســتنطلق فــي مدينــة العيــن 23 ينايــر 2021، ووجــه إدارة المهرجــان 
دعوتــه للســينمائيين اإلماراتييــن والخليجييــن والمقيمين في دولة اإلمــارات لتقديم 
أفالمهــم، ليكــون منصــة الكتشــاف وتقديــم أفضــل إنتاجــات ومواهــب الســينما فــي 
المنطقــة، وســيبدأ المهرجــان تلقــي طلبــات األفالم المنافســة على الجوائــز في فئات 
األفــالم الروائيــة والوثائقيــة الطويلــة والقصيــرة ضمــن مســابقاته الرســمية الســتة: 
»الصقــر اإلماراتــي الطويــل والقصير« و»الصقر الخليجي الطويــل والقصير« و»الصقر 

ألفالم الطلبة« و»الصقر ألفالم المقيمين«.

 ،2020 نوفمبر   10 التقديم  باب  وسُيغلق 
العثور على نموذج  للمشاركين  كما يمكن 
التفاصيل  كافة  على  واالطــالع  التقديم، 
بتقديم  الــخــاصــة  والـــلـــوائـــح  والـــقـــواعـــد 
الموقع  الثالثة من خالل  للدورة  الطلبات 

www.alainfilmfest.com :اإللكتروني
ــدورة  ــ ــول االســـتـــعـــداد لــتــجــهــيــزات ال وحــ
المهرجان، واستقبال واختيار  الثالثة من 
عــــدد األفــــــالم الـــمـــشـــاركـــة، قــــال عــامــر 
ــري، مـــؤســـس ومــديــر  ــمــ ــ ــمــيــن ال ســال
ــام الــمــهــرجــان: يــســتــمــر »الــعــيــن  عــ
السينمائي« في تقديم كل ما هو 
مــبــادرات  مــن  ومختلف  مميز 
»الفن  خدمة  في  ومسابقات 

السابع«، ودعم الفيلم المحلي والخليجي، 
الشباب  أيضا في دعم  يــزال مستمرا  وال 
شاشات  عبر  السينمائية  أعمالهم  وإبــراز 
ــم تــأثــيــر  ــه رغــ ــ ــى أن ــ الــمــهــرجــان، الفــتــا إل
وإقــامــة  السينما  صناعة  على  »كـــورونـــا« 
السينمائي«  »العين  أن  إال  المهرجانات، 
عن  وأعــلــن  المستجد،  الــفــيــروس  تــحــدى 
جديدة  خطط  وضع  مع  المهرجان  إقامة 
في حال استمر الوضع كما هو عليه، سواء 
والوقائية  الصحية  باإلجراءات  بااللتزام 
واالحترازية، أو إقامة المهرجان »أونالين« 
األخرى،  العالمية  المهرجانات  بعض  مثل 
التي اتخذت من العالم االفتراضي منصة 

إلطالق فعالياتها. 
أنه في ظل ما  المهرجان،  وأوضــح مدير 
»كورونا«  في عصر  السينما  يعانيه صناع 

فلقد  األعمال،  تصوير  وإلغاء  تأجيل  من 
طرح »العين السينمائي« منذ فترة طرحه 
مسابقة جديدة واستثنائية تحت عنوان 
»اصــنــع فيلمك فــي زمــن كــورونــا«، حيث 
المسابقة  هــذه  اســتــحــداث  فكرة  جــاءتــه 
التي  الــجــديــدة  ــاع  ــ األوضـ مــع  لتتماشى 
 ،»19 »كوفيد  جائحة  مــع  العالم  يعيشها 
وتأتي المبادرة لتشجيع المواهب المبدعة 
على  اإلمــارات،  في  والمقيمين  المحليين 
ــمــرار فــي صــنــع أفــالمــهــم وتحفيز  االســت
تعكس حياة  فــي ســرد قصص  إبــداعــهــم 
المنزلي  البقاء  واستثمار  الصحي  الحجر 
في  لعرضها  البيت  مــن  أفـــالم  صنع  فــي 
ــدورة الــثــالــثــة مــن الــمــهــرجــان، بــأفــكــار  ــ الـ
التي  التغيرات  تظهر  ومختلفة  جــديــدة 
مؤكدا  عموما،  الحياة  نمط  على  طــرأت 

األفــالم حتى  تقديم  فترة  تمديد  تم  أنــه 
10 نوفمبر، وهو نفس آخر موعد لتقديم 
أفـــــالم الــمــســابــقــات الــرســمــيــة األخــــرى 

للمهرجان. 
إدارة  التي وضعتها  الشروط  ومن ضمن 
تكون  أن  للمسابقة،  السينمائي«  »العين 
مدة الفيلم تتراوح بين 3 دقائق إلى 15 
لإلماراتيين  متاحة  والمشاركة  دقيقة، 

ولجميع المقيمين في الدولة من مختلف 
األفــالم  مواضيع  تكون  وأن  الجنسيات، 
الحياة،  19« على  عن تأثير وباء »كوفيد 
وتــتــضــمــن الــمــســابــقــة جــائــزتــيــن: جــائــزة 
درهــم  آالف  عــشــرة  بقيمة  فيلم  أفــضــل 
آالف  بقيمة خمسة  فكرة  أفضل  وجائزة 
لمخرجي  الــجــوائــز  تــذهــب  درهـــم، حيث 

األفالم.

»العين السينمائي« يعلن عن فتح باب تسجيل.. ودعوة للبحرينيين المشاركة
خاص

عامر سالمين المري
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خليـــل  يوســـف  مجموعـــة  تفتخـــر 
الوحيـــد  المـــوزع  وأوالده  المؤيـــد 
البحريـــن  فـــي  نيســـان  لســـيارات 
فـــي  خـــاص  حفـــل  باســـتضافة 
البحريـــن لتســـليم 10 ســـيارات من 
طـــراز أورفـــان ثالثيـــة المقعـــد إلى 
الرائـــدة  الســـيارات  تأجيـــر  شـــركة 
“بالس للتأجير” لشركة “أراميكس”، 
وهـــي أكبـــر شـــركات الشـــحن فـــي 

البحرين.
وتـــم تســـليم الســـيارات مـــن قبـــل 
المدير العام لنيســـان البحرين أنس 
عبـــدهللا محمـــد يحيـــى إلـــى مدير 
فـــرع “أرامكـــس” عمـــر قمـــر، ومدير 
العمليات فاضل الجشـــي، والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة “بـــالس للتأجير” 
الســـيد محمـــود الكاظـــم وذلك في 

معرض نيسان في سترة.
وبهـــذه المناســـبة، قال أنـــس “نحن 
ســـعداء للغايـــة بتســـليم شـــاحناتنا 

الخاصـــة  الثالثـــي  المقعـــد  ذات 
لشركة “أرامكس” إلى شركة “بالس 

للتأجير”.

أطلق بنك البركة اإلسالمي، بالتعاون 
مـــع وزارة اإلســـكان حملـــة ترويجية 
لتوفير التمويل العقاري للمستفيدين 

من برنامج مزايا اإلسكاني.
وتوفـــر الحملة الترويجية العديد من 
المزايا الفريدة من نوعها، إذ ستمول 
مزايـــا  لبرنامـــج  الســـكنية  العقـــارات 
بمعـــدالت ربح تنافســـية، إضافة إلى 
إعفـــاء العمالء مـــن الدفعـــة المقدمة 
للتمويل، وكذلك إعفائهم من الرسوم 

المصرفية للتمويل. 
وســـيتحمل البنك اشتراكات التأمين 
على الحياة لصالح العمالء، وستكون 
العقـــارات محل التمويـــل مؤمنة ضد 

الحريق.
البنـــك  ســـيقدم  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 
جوائـــز قّيمـــة وفورية للعمـــالء الذي 

سيحصلون على التمويل.
وتصـــل قيمة التمويل إلـــى 120 ألف 

دينار بحد أقصى 25 سنة. 

الحملـــة  هـــذه  إطـــالق  وبمناســـبة 
إدارة  رئيـــس  قالـــت  الترويجيـــة، 
فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
البنـــك فاطمـــة العلـــوي “انطالقـــا من 
إيماننا بضـــرورة تقديم أقصى الدعم 
وأفضل التســـهيالت الممكنة لعمالئنا 
علـــى  بالحصـــول  الراغبيـــن  األعـــزاء 
مســـاكنهم الخاصـــة فـــي مثـــل هـــذه 
الظـــروف، فإنـــه يســـرنا أن نعلـــن عن 
حملتنـــا الترويجيـــة للتمويل العقاري 
للراغبين باالستفادة من برنامج مزايا 
اإلســـكاني، إذ دّعمنـــا حملتنـــا بمزايـــا 
تعتبـــر األولـــى من نوعها في الســـوق 
المحلية، تأكيًدا منا على مســـؤوليتنا 
االجتماعيـــة تجاه تلبية االحتياجات 
الحيوية للمواطنين خاصة بما يتعلق 

بالوحدات السكنية”.

“يوســـف المؤيـــد” تســـتضيف حفـــًا خاًصـــا بالمناســـبة ــي ــان ــك ــا اإلس ــزايـ ــن بــرنــامــج مـ لــلــمــســتــفــيــديــن مـ
“نيسان” تسلم “بالس” و “أراميكس” أسطول أورفان“البركة اإلسالمي” يطلق حملة للتمويل العقاري

فاطمة العلوي

”Great Wall“ التسهيــالت” تطلــق عـالمتـهـا“
أطلقــت شــركة التســهيالت للســيارات، الشــركة الرائــدة في قطاع الســيارات 
عالمتها التجارية الجديدة “Great Wall” كبرى الشــركات المصنعة للمركبات 
التجاريــة والشــاحنات الخفيفــة، بعد النجــاح الكبير للعالمــات التجارية التي 
أطلقتها شــركة التســهيالت للسيارات، إذ أصبحت تعد من العالمات التجارية 
التــي مازالــت تحقــق تســارًعا فــي النمــو ملحوًظــا فــي ســوق الســيارات فــي 

البحرين.

حســـين  المبيعـــات  مديـــر  وصـــرح 
الوداعي “نحن اليوم نعلن عن إطالقنا 
لعالمة “Great Wall” وهي واحدة من 
أفضـــل 10 شـــركات صينيـــة، وواحدًة 
من أكثر 500 عالمة تجارية قيمة في 
العالم، كما تم اعتبارها عالمة تجارية 
موصـــى بهـــا للتصدير من قبـــل غرفة 
التجـــارة الصينية الســـتيراد وتصدير 
اآلالت، ففي العام 2014، تم اختيارها 
كأكبـــر مصنـــع للســـيارات فـــي الصين، 
إضافـــة إلـــى دخولهـــا لقائمـــة فوربس 

كواحدة من أفضل 50 شركة في قارة 
 ”Great wall“ آســـيا، و حافظت شركة
علـــى صدارتها في األســـواق المحلية 
والعالمية إذ احتفظت سيارة بيك أب 
“Great wall” بصـــدارة الســـيارات من 
نفس الفئة لمدة 16 ســـنًة متتالية، أما 
علـــى الصعيد الخارجـــي فقد حافظت 
فـــي  األولـــى  المرتبـــة  علـــى  الشـــركة 
حجم الصادرات وقيمتها في مختلف 

األسواق العالمية”.
عالمـــة  “توفـــر  الوداعـــي  وأضـــاف 

أنـــواع   3 التجاريـــة   ”Great Wall“
مـــن ســـيارات الــــ بيـــك أب، بيـــك أب 
و   Wingle 6 أب  وبيـــك   Wingle 5
بيـــك أب Wingle 7، وهـــي مجموعـــة 
من الســـيارات متعددة االستخدامات 
مـــن فئـــة بيـــك أب بأشـــكال مختلفـــة 
منهـــا المركبـــة ذات المقصورة الفردية 
والمقصـــورة المزدوجـــة التـــي تتميـــز 
بمظهرهـــا األنيـــق والمناســـب لجميـــع 
االحتياجات، وتتميـــز بالقوة والمتانة 
واألمـــان العالـــي والثبات علـــى الطرق 
الوعـــرة، التـــي تأتـــي جميعهـــا مطابقا 
لمعاييـــر دول الخليج العربـــي، إذ إنها 

قـــادرة على تحمل الظـــروف المناخية 
القاسية بكل سهولة، كما تأتي بمعايير 
عاليـــة  ومصداقيـــة  عالميـــة  جـــودة 
واعتمادية ملموســـة لتلبـــي متطلبات 

السوق البحرينية كافة “.
وتابع الوداعي “حرًصا منا على تقديم 

أفضـــل قيمة اقتناء إجمالية لتســـاعد 
مؤسســـات األعمال فـــي تقليل نفقات 
التشـــغيل وزمـــن األعطـــال، فقـــد قمنا 
بتوفيـــر ورش صيانة متطورة وعالية 

 Great“ ســـيارات  ووفرنـــا  الجـــودة 
مجانيـــة  صيانـــة  باقـــات  مـــع   ”Wall
وضمـــان مجانـــي لمـــدة 3 ســـنوات أو 

100,000 كم”.

حسين الوداعي

واحدة من أفضل 
10 شركات صينية
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المحميد: نفتتح منشأة خاصة بتجهيزات حديثة الشهر المقبل

حصدت المرتبة 651 - 700 على مستوى العالم

“باس” و “أسري” توقعان اتفاقية في مجال التموين

“التطبيقية” تحتفل بتقدمها على مؤشر “الكيو إس”

وقعت خدمـــات مطار البحرين “باس”، 
التمويـــن  خدمـــات  لتقديـــم  اتفاقيـــة 
بينهـــا وبيـــن  واألغذيـــة والمشـــروبات 
الشـــركة العربية لبناء وإصالح الســـفن 
“أســـري” مطلـــع يوليـــو الجـــاري، ووقع 
االتفاقيـــة كاًل مـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة “باس” ســـلمان صالح المحميد، 
والعضو المنتدب لشـــركة أســـري مازن 
محمـــد مطـــر، تتضمن تقديـــم خدمات 
المواصفـــات  أحـــدث  وفـــق  التمويـــن 

وبأرقى معايير الجودة والتنافسية.
وبهـــذه المناســـبة، عبـــر المحميـــد عـــن 
ســـعادته بتوقيع هـــذه االتفاقيـــة التي 
تأتي ضمن جهود باس التوســـعية في 
تقديـــم خدمـــات التموين للمؤسســـات 
بالخبـــرة الكبيـــرة والكفـــاءة المتراكمة 
التـــي تمتلكهـــا الشـــركة ألكثـــر مـــن 42 

عاًما في هذا المجال.
وأضـــاف “نفتتح قريًبا منشـــأة جديدة 
خاصة بتجهيزاتها الحديثة وخدماتها 
المتميـــزة لتموين األعمال والشـــركات 
في منطقة الحد الصناعية، وســـتكون 
شركة أسري واحدة من أوائل العمالء 

هـــذه  مـــن  خدمتهـــم  ســـيتم  الذيـــن 
المنشأة”.

وأكـــد المحميـــد عن اعتزازه بالشـــراكة 
مع أســـري التي بدأت منـــذ 2016، عبر 
إدارة التمويـــن فـــي المطعم الرئيســـي 
ومقصف كبار الشـــخصيات و3 مناطق 

أخرى داخل مرافق الشركة، إذ تعكس 
فـــي  الثقـــة  تجديـــد  االتفاقيـــة  هـــذه 
الخدمـــات المقدمـــة وبمـــا تحققه باس 
مـــن إنجـــاز ونجاح وما تحظـــى به من 
تقدير وفق أفضل الشـــروط والمعايير 
القياســـية في جودة وســـالمة اإلنتاج 

الغذائي.
وأضـــاف المحميـــد “نعمـــل حاليـــا على 
توســـعة نشـــاطاتنا مـــن خـــالل تنويـــع 
األعمال التجارية القائمة على الخبرات 
المتوافرة لدينا واالســـتفادة من خبرة 
إدارة التمويـــن فـــي الرعايـــة الغذائيـــة 
إلـــى  منوًهـــا  القطاعـــات”،  لمختلـــف 
حرص الشـــركة وجميـــع طواقمها على 
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات للعمـــالء بما 
يحقـــق تطلعاتهم ويلقى استحســـانهم 

وتقديرهم.

تحـــت رعايـــة رئيـــس مجلـــس أمنـــاء جامعـــة العلوم 
التطبيقيـــة الدكتور وهيب الخاجـــة، أقامت الجامعة 
 QS حفـــاًل افتراضًيا بمناســـبة تقدمها على مؤشـــر الـ
العالمـــي وتحقيقهـــا المرتبـــة 651 - 700 في تصنيف 
وفقـــا   )QS World University Rankings 2021(
لمؤسســـة كواكاريلـــي ســـيموندس، التي تعـــد إحدى 
أكبر 3 جهات تعنى بتصنيف الجامعات على مستوى 

العالم من حيث األهمية والتأثير.
وشـــهد الحفـــل الـــذي أقيـــم بحضـــور رئيـــس مجلس 
عـــواد  الدكتـــور غســـان  الجامعـــة  األمنـــاء، ورئيـــس 
ونـــواب الرئيس، والدكتور آشـــوين فرنانديـــز المدير 
اإلقليمي لمؤسســـة QS في الشـــرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا وجنـــوب آســـيا؛ والرئيـــس التنفيـــذي لنظام 
التقييـــم QS IGAUGE، إضافـــة إلـــى عـــدد كبيـــر من 
أعضـــاء الهيئتيـــن األكاديميـــة واإلداريـــة بالجامعـــة، 
عملية تسليم افتراضية للشهادة التي قدمها الدكتور 

آشوين لرئيس الجامعة الدكتور غسان عواد.
وكانـــت الجامعـــة قـــد ظهرت فـــي تصنيـــف QS لعام 
2021 فـــي المرتبـــة 700 - 651 ضمـــن قائمـــة أفضـــل 
700 جامعـــة على مســـتوى العالم، كمـــا جاءت ضمن 
أفضل 150 جامعة ناشـــئة عالمًيا و17 جامعة عربية، 
إضافة إلى حصولها على مراكز متقدمة على مستوى 
الجامعـــات العربيـــة بتصنيف QS الخـــاص بجامعات 
الوطـــن العربـــي على مـــدار العاميـــن الماضيين، ففي 
الجامعـــة  حصـــدت   ،2019  -  2018 العـــام  تصنيـــف 
المركـــز 45 على مســـتوى الجامعـــات العربية، لتتقدم 
فـــي تصنيف العـــام 2019 - 2020 إلـــى المركز الـ 37، 
 ،QS Stars وتحصـــل علـــى 4 نجـــوم فـــي تصنيـــف
لتصبح الجامعة الوحيـــدة في البحرين التي تحصل 

على 4 نجوم.
وتقـــدم الخاجـــة بخالص شـــكره إلى مجلـــس اإلدارة 
برئاســـة ســـمير عبـــدهللا نـــاس علـــى دعمهـــم الدائـــم 

للجامعـــة ومـــا تقوم به مـــن خطط للتطويـــر، كما هنأ 
عواد و منتســـبي الجامعة كافة بهـــذا اإلنجاز، مؤكًدا 
علـــى أن ارتقـــاء الجامعـــة فـــي التصنيفـــات العالمية 
ال يعـــد وليـــد اللحظة؛ إنمـــا هو امتداد لجهود ســـابقة 
عملـــت كلها بيـــد واحدة من أجل الوصـــول بالجامعة 
إلـــى مصـــاف الجامعـــات المتقدمـــة، مضيفـــا أن هـــذا 
النجاح هو رسالة ألسرة الجامعة لتكثيف الجهود من 
أجـــل اســـتمرار التقدم وتحقيق مزيد مـــن النجاحات 

واإلنجازات التي تليق بها.
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عقب توقيع االتفاقية

محمـــد رائـــد محمـــد تخـــرج من 
مدرسة الشرق األوسط بتفوق.

ليـــان رائـــد محمـــد تخرجـــت من 
مدرسة الشرق األوسط بتفوق.

مـــن  رائـــد محمـــد تخـــرج  أحمـــد 
مدرسة الشرق األوسط بتفوق.

تهنئـــــــة 
بالتخــــرج

ــت ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ تـ
بـــــتـــــفـــــوق

تخرج من “الشرق 
األوسط”
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ا حّير العلماء 100 عام طالب تونسي يحل لغًزا فيزيائيًّ
نجح طالب تونســي في حل معادلة فيزيائية شائكة، حّيرت 
العلمــاء مئــة عــام، ليحصل علــى مقعد ضمن قائمــة ألكثر 10 

شبان تميًزا في العالم لسنة 2020.
ويدرس وســيم الذوادي ذو الـ23 عاما، الهندســة الميكانيكية 
فــي جامعــة لــوزان االتحاديــة للفنــون التطبيقيــة بسويســرا، 
وقــد تألــق فــي مســابقة عالميــة بمياديــن الفنــون والبحــث 

العلمي، شارك فيها شباب من 120 دولة.
وأوضــح الــذوادي، أن اللغــز الذي فك أســراره يتعلق بظاهرة 
حجم فقاعات الهواء في الســوائل التي تطفو على الســطح، 

وفق قوانين الفيزياء.
 غيــر أن اســتثناًء حّيــر العلماء منذ قرن مــن الزمن، إذ تنتفي 
هذه القاعدة في حال وجدت السوائل داخل أنابيب عمودية 
صغيــرة الحجــم، وهــو ما يســعى العلمــاء لتفســيره منذ 100 
عــام. وقــال الــذوادي لموقــع “ســكاي نيــوز عربية”، إنــه تمّكن 
مــن قيــاس مــا يــدور حــول فقاعــات الهــواء داخــل األحجــام 
الصغيــرة، وإثبــات أنهــا تطفــو، لكــن بســرعة صغيــرة جــدا ال 
يمكــن رؤيتهــا بالعين المجردة، إال بعد مرور 55 ســنة، وبذلك 

أثبت أن كل قوانين الفيزياء تعمل بشكل صحيح.
ويرى الطالب التونســي أن هذه النتيجة من شــأنها أن تسمح 
بتطويــر تقنيات مقاومــة االحتباس الحراري، وتطبيقات في 

مجــال الســاعات التــي تشــتغل بفقاعــات الميــاه، وغيرها من 
االختراعات.

مــن جانبهــا، تقــول المستشــارة الوطنيــة للغرفــة الفتيــة فــي 
تونس، ميســم الشــابي، إنهم قدموا ترشــح وســيم للمســابقة 
العالميــة إلــى جانــب 7 شــباب ناشــطين في مجــاالت البحث 
العلمي واإلنجاز والفنون، وهي المرة األولى التي تدخل فيها 

تونس المسابقة العالمية منذ عام 1983.
وحصــد االــذوادي علــى 30 % مــن األصــوات المســجلة فــي 
المســابقة، التــي حســمت نتائجهــا عبــر آراء لجنــة التحكيــم 
والتصويت اإللكتروني. وأثنى الرئيس التونسي قيس سعيد 
على إنجاز الطالب، خالل استقباله له، معتبًرا أن هذا اإلنجاز 
“يــدل علــى قدرة النظــام  التعليمي العمومي فــي البالد، على 

إفراز كفاءات عليا”.

بعد تخفيف قيود الســفر التي رافقت 
تفشي فيروس كورونا المستجد، قّرر 
بريطاني أن يمضي إجازته في فندق 
على شــاطئ البحر المتوسط، لتنتهي 
“الرحلــة المشــؤومة” بوفاتــه وتســببه 

بمقتل رجل آخر، في حادث غريب.
مــن  البالــغ  البريطانــي  الســائح  وكان 
العمــر 50 عاما، فــي زيارة إلى منطقة 
كوســتا ديل ســول، التــي تضم أفضل 
المنتجعــات في إســبانيا، المطلة على 
بحســب  المتوســط،  األبيــض  البحــر 

موقع “سكاي نيوز” البريطاني.
مــن  الرجــل  ســقط  الرحلــة،  وخــالل 
الســابع  الطابــق  فــي  غرفتــه  شــرفة 
بأحــد الفنــادق، إال أن المأســاة لم تكن 
بســقوطه فقــط، وإنمــا بوقوعــه علــى 

رجل آخر. 
وســقط الســائح فــوق رجــل إســباني 
يبلــغ مــن العمــر 43 عاًمــا، كان يجلس 
االثنــان  ليلقــى  الشــرفة،  أســفل 

مصرعهما معا.

سقط رجل واحد من 
الشرفة.. فمات اثنان

أعلنت النيابة العامة في مصر، مساء السبت، إغالق شاطئ النخيل في اإلسكندرية، 
حيــث لقــي 11 مصرعهــم غرقــا. وأمرت النيابــة العامة أيًضا باســتدعاء المســؤولين 
عــن الشــاطئ للتحقيــق، كمــا أصدرت أمرا يســمح بدفــن الضحايا. وكان 11 شــخصا 
قــد غرقوا في مياه شــاطئ النخيل، الشــهير بـ”شــاطئ الموت”، بحــي العجمي غربي 
اإلسكندرية، الجمعة، بعد أن حاولوا إنقاذ طفل كان يصارع األمواج. يذكر أن جميع 
شــواطئ اإلســكندرية، البالــغ عددها 61 شــاطئا، مغلقــة أمام الجمهور إلــى أجل غير 
مســمى منــذ مــارس الماضي، وذلك تنفيــًذا لقرار المحافظ، في إطــار منع التجمعات 

والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ابتكــر فريــق مــن الباحثيــن بجامعــة كاليفورنيــا األميركيــة طــالء أبيــض يمكنــه أن 
يعكس 98 % من أشــعة الشــمس، وبالتالي يســتطيع أن يحافظ على برودة المباني 
في درجات الحرارة المرتفعة. ويفتح هذا االبتكار الباب على مصراعيه أمام تطوير 
أنــواع مــن الطــالء يمكنهــا أن تخفــض تكاليف التبريــد، إذا ما اســتخدمت في طالء 
أســطح وواجهــات المبانــي، بحســب مــا ذكــر موقــع “sciencetimes”. ونقــل الموقع 
اإللكتروني “فيز دوت أورج” المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث أسواث 
رامــان أســتاذ مســاعد قســم علــوم المــواد والهندســة بجامعــة كاليفورنيــا قولــه: أن 
الطــالء الجديــد يعكس الحرارة على مســتوى طول موجات األشــعة تحت الحمراء 
التي ال يستطيع اإلنسان أن يراها بالعين المجردة، وهو ما يسمح بانخفاض الحرارة 

بشكل أكبر داخل المباني.

مصر.. السلطات تغلق “شاطئ الموت”

ابتكار طالء جديد يحافظ على برودة المباني

جانب من عملية التأكد من جاهزية رجال شرطة البحرين في إطار الحرص على أداء واجباتهم بكفاءة في حفظ األمن، وذلك في السبعينيات من القرن الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اليابانيــة  “ســوني”  شــركة  توّصلــت 
شــخصي  قميــص  “أول  لتطويــر 
مكيف”، باستخدام جهاز يتم التحكم 
بــه عــن طريــق تطبيــق خــاص علــى 
الهاتــف الذكــي. الجهــاز الــذي أطلقت 
 ،”Reon Pocke“ الشــركة عليــه اســم
يوضــع علــى ظهــر مرتديــه وبمجــرد 
عملهــا  صغيــرة  مروحــة  تبــدأ  لمســه 
بإخــراج الهــواء الدافــئ إلــى الخــارج 
بعيًدا عن الجســم. حجم الجهاز الذي 
اليتجــاوز حجــم المحفظــة الداخليــة 
“البلوتــوث”  طريــق  عــن  ربطــه  يتــم 
بالجهــاز الذكــي لمســتخدمه، ويوضع 
فــي جيــب صغيــر فــي قاعــدة العنق. 
ليعمــل الجهــاز بتأثيــر “بلتييــر” وهــو 
الحراريــة  الديناميكيــة  فــي  مفهــوم 
بمثابــة  ليصبــح  بالتبريــد،  للقيــام 
مضخــة حراريــة تعــد بالمســاعدة في 
تبريــد درجــة حــرارة جســم مرتديهــا 
إلــى مــا قــد يصــل إلــى خمســة تحــت 

الصفر في األيام الحارة.

كريســتينا  البريطانيــة،  اســتولت 
بومفــري، علــى أكثــر مــن مليــون دوالر 
فــي  عاًمــا،   15 مــدى  علــى  أميركــي، 
مخطــط احتيــال ضخــم نفذتــه ببراعة 
شــديدة. ووفقــا لصحيفة” ديلــي ميل” 
البريطانية، فإن كريســتينا استخدمت 
تفاصيــل العديد من األقــارب، للمطالبة 
بمجموعــة مــن المزايــا، وكانت تحصل 

ا. على 13 ألف جنيه إسترليني شهريًّ
كريســتينا  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
ســرقت  عامــا،   65 العمــر  مــن  البالغــة 
تفاصيل شقيقتها وزوجة ابنها وزوجة 
زوجهــا الســابق، حتــى أنهــا ادعــت أنها 
عميــاء ومقيــدة علــى كرســي متحــرك 
طــوال 15 عاًمــا، على خــالف الحقيقة، 
ولم تكتف بهذا الحد بل خدعت زوجها 
هــو اآلخــر، والذي قال إنه لم يكن لديه 
أدنــى فكــرة عمــا كانــت تفعلــه. وحكــم 
ثــالث  لمــدة  بالســجن  بومفــري  علــى 
ســنوات وثمانية أشــهر، بعــد االعتراف 

بسلسلة من جرائم االحتيال.

اليابان تطّور أول قميص 
من نوعه لمحاربة الحر

محتالة تجني أكثر من 
مليون دوالر بطريقة غريبة فوجئ ســكان العاصمة البريطانية لندن، بـ”دماء” تنهمر من نافورة “الطرف األغر”، وهي 

أحــد أبــرز معالــم المدينــة، بعــد أن ألقــى فيهــا مناصــرون لحقوق الحيــوان، طــالء باللون 
األحمــر. وألقــت الشــرطة البريطانية القبض على شــخصين، عقب الواقعة، لالشــتباه في 

أنهما “تسببا بوقوع أضرار” خالل االحتجاج.
وخــرج مناصــرون لحقــوق الحيــوان إلــى الســاحة اللندنيــة الشــهيرة، التــي تعــرف أيضــا 
بـ”ميــدان ترفلغــار”، رفضــا لمــا وصفــوه بـ”األوضــاع المأســوية” التــي تعيشــها الحيوانات، 

متحدثين عن انتهاكات بحقها.
ويقــول هــؤالء المنتمــون إلــى جماعة “تمــرد الحيــوان” إن الحكومة البريطانيــة “ملطخة 

بالدماء”، بسبب هذه االنتهاكات.
وأثنــاء االحتجــاج، ارتدى بعضهم أقنعة على وجوههم وســكبوا صبغة في مياه النافورة 

الشهيرة، ودخل بعضهم إليها رافعين الفتات تطالب باالهتمام بحقوق الحيوانات.

“نافورة الدم”.. مشهد صادم في لندن

أصيبت نجمة بوليوود، أشواريا راي، بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك 
بعد إعالن حماها نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، وزوجها النجم، 

أبهيشيك باتشان، يوم السبت، إصابتهما بالفيروس. وأظهرت نتائج 
االختبار أن أشواريا راي وابنتها آراديا مصابتان بالفيروس التاجي، 

بحسب صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.
وزعم الناشطون المشاركون في االحتجاج بأن جائحة كورونا ناجمة عن “استغالل الحيوانات”.

إدارة الموارد البشرية من يصنع شخصيتها؟
كان المســمى التقليــدي إدارة شــئون الموظفيــن األكثــر شــيوًعا خالل فترة 
ســابقة، ثــم أصبحــت تعرف بإدارة األفــراد، كما وأطلق عليهــا البعض ادارة 
رأس المــال البشــري، واســتقر الوضــع كما يبــدو اآلن على التســمية الحالية 
وهــو األكثــر تــداوالً وتقبــالً وهــي إدارة المــوارد البشــرية، ولــكل تســمية 
مؤيدوهــا ومعارضوهــا. ولكــن مهمــا تعــّددت التســميات إال أن تعريف هذه 

اإلدارة يكاد يكون موحًدا وهو كما تقول المصادر اإلدارية: 
تخطيط القوى العاملة واالستقطاب والتعيين، والتدريب ووضع نظم األجور 
والحوافز وتخطيط المسار الوظيفي وصيانة )الحفاظ على( الموارد البشرية: 

وتضيف مصادر أخرى: خدمة العاملين والرقابة والتوجيه إلى تلك المهام.
ولكــن التعريــف الــذي شــّدني كثيــًرا وربمــا ُيصنف خــارج المألــوف من قبل 
البعــض هــو تعريــف معهــد إدارة األفــراد البريطانــي في العــام 1945 حيث 
عّرفها، كما يقول أ.د. عامر خضير الكبيســي بأنها ’’ذلك الجانب من اإلدارة 
المرتبــط بالعالقــات اإلنســانية داخــل المؤسســة‘‘. هــذا التعريــف الجميــل 

نقلني إلى الموقف التالي الذي رواه لي أحد الزمالء قبل فترة:
طلب الرئيس التنفيذي من مدير إدارة الموارد البشرية إنهاء عقد عمل أحد 
اختصاصيي االســتثمار فوًرا لتســّببه في خســارة مالية للمؤسســة. لم يأخذ 
المديــر منحــى: حاضر ســيدي، تحت أمرك بل أعّد تقريــًرا للرئيس مرفًقا به 
كتاب اإلقالة الذي طلبه. قال في التقرير: هذا الموظف من أفضل العاملين 
فــي اإلدارة حســب تقريــر رئيســه المباشــر، كمــا وأنــه حقــق أرباًحــا كبيــرة 
للمؤسسة خالل الثالث السنوات الماضية. وختم المدير تقريره قائالً: أنتم 
ســيدي خير من يعلم بطبيعة العمل في هذه اإلدارة والسياســة المتبعة في 
اتخاذ القرار وهو لم يخرج عن تلك السياسة كما يؤكد رئيسه. أرجو سيدي 
أن تساعد هذه المعلومات في إعادة النظر في قراركم بفصل هذا الموظف.
مــا رأيــك ســيدي القــارئ فــي هــذا المديــر؟ أليــس هــو مــن الذيــن يصنعون 

شخصية إلدارة الموارد البشرية؟
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كشــفت الممثلــة األميركية، جادا بينكت ســميث، 
أنها خانت زوجها، الممثل األميركي، ويل سميث 

مع رجل آخر، أثناء زواجهما.
وقالــت ســميث )48 عامــا( إن خيانتها لزوجها مع 
المغنــي وكاتب األغاني، أوغســت الســينا حدثت 
خــالل فتــرة انفصالهمــا قبــل 4 ســنوات، بحســب 
شــبكة “ســكاي نيــوز”. جــاءت تصريحــات جــادا 
بينكت سميث في برنامج “ريد تيبل توك” المذاع 
االجتماعــي،  للتواصــل  “فيســبوك”  موقــع  علــى 
وبحضور زوجها ويل سميث. ونفت جادا بينكت 
سميث في اللقاء إن كان زوجها ويل سميث )51 
عامــا( منحها “إذنا” لالبتعــاد وخيانته، وأكدت أن 
“الشــخص الوحيد الذي يســتطيع منح اإلذن في 

هذه الظروف تحديدا هو أنا”.

زوجة ويل سميث تحسم جدل خيانتها له

الطالب التونسي وسيم الذوادي مع الرئيس قيس سعيد
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