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ترامب يهدد بنشر الجيش في حال استمرار العنف

شرطة 
مكافحة 
الشغب 
يدفعون 

المتظاهرين 
إلى خارج 

البيت األبيض 
)أ ف ب(

واشنطن ـ وكاالت

وعـــد الرئيس األميركي دونالد ترامب بإعادة 
فـــرض األمـــن فـــي الواليـــات المتحـــدة التـــي 
تشـــهد موجة غضـــب تاريخية، مهددا بنشـــر 

الجيش لوقف أعمال العنف.
وفـــي موجـــة جديـــدة مـــن عمليـــات العنـــف، 
ذكـــرت الشـــرطة أن 4 رجـــال شـــرطة أصيبوا 
بطلقـــات ناريـــة بعـــد احتجاجات في ســـانت 
لويس، التي بدأت سلمية اإلثنين ثم تحولت 

)١٢(للعنف في الليل.

)13(

قـــال ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة إن الجهـــود الوطنية التي 
يبذلهـــا فريـــق البحرين كٌل من موقعـــه تتطلب التزام 
المشـــتركة  المســـؤولية المجتمعيـــة  الجميـــع بحـــس 
بكافـــة التعليمـــات واإلجـــراءات االحترازيـــة. منوهـــا 
سموه بأن كافة الجهات المعنية ستواصل تقديم كل 
ما من شأنه أن يصب في تحقيق األهداف المنشودة 
من خـــال التصدي لفيروس كورونـــا وتعزيز الصحة 
العامـــة. جاء ذلـــك، لدى ترؤس ســـموه أمس اجتماع 

اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور أعضاء اللجنة.
ومـــن أجـــل مواصلـــة الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة 
الجميـــع وبناًء على توصيـــات الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 19(، تقرر توســـيع 
نطـــاق الزامية ارتـــداء الكمامات وتـــم تكليف الفريق 
الوطنـــي الطبـــي بوضـــع االشـــتراطات واإلجـــراءات 

التنفيذية الازمة.

توسيـع نطـاق إلزاميـة الكمـامـات
ســمو ولــي العهــد: مســؤولية كل فــرد االلتــزام باإلجــراءات

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

المنامة - بنا

)٠٢(

)04 و12(

ً

العربيـــة  المملكـــة  مـــن  بدعـــوة 
الثاثـــاء،  أمـــس  انطلـــق  الســـعودية، 
مؤتمر المانحين االفتراضي لليمن مع 
األمم المتحدة، في العاصمة الرياض، 
الذي يركز على دعم وتنسيق الجهود 
األمميـــة والدوليـــة لتحســـين الوضـــع 

اإلنساني في الباد، التي تواجه أسوأ 
أزمـــة إنســـانية في العالم، مع انتشـــار 
وأمـــراض  كورونـــا مؤخـــًرا  فيـــروس 
أخرى. وسعى المؤتمر لجمع نحو 2.4 
مليار دوالر لتوفير نفقات أكبر عملية 

إغاثة في العالم.

السعودية تمنح اليمن نصف مليار دوالر
الرياض ـ وكاالت

العامـــة  اإلدارة  مـــن  وفـــد  شـــارك 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
االجتمـــاع  فـــي  واإلكترونـــي 
االستثنائي لمديري مكافحة الجرائم 
اإللكترونيـــة، الذي نظمـــه أمس جهاز 
تقنيـــة  عبـــر  الخليجيـــة،  الشـــرطة 

االتصال المرئي.
واســـتعرض االجتمـــاع أهـــم الظواهر 
واألســـاليب اإلجراميـــة التي رصدت 

جائحـــة  خـــال  المجلـــس  دول  فـــي 
التوعويـــة  الجهـــود  كورونـــا، وأيضـــا 
اإللكترونيـــة  الجرائـــم  لمكافحـــة 

المرتبطة بالجائحة.
وفـــي نهايـــة االجتماع تـــم رفع بعض 
المســـتقبلية،  والحلـــول  التوصيـــات 
واالتفاق على استمرارية االجتماعات 
عن بعـــد لزيادة التنســـيق بين أجهزة 

الشرطة الخليجية.

استعراض الظواهر اإلجرامية خالل جائحة كورونا
المنامة - وزارة الداخلية

“الفورموال 1” تعلن جدول أول 8 سباقات... 
وتحديد جائزة البحرين الكبرى الحًقا
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العاهل يتلقى برقية شكر من ملك األردن
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة و ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيتي 
شـــكر جوابيتين من ملك المملكة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة صاحـــب الجاللـــة الملك عبـــدهللا الثاني بن 
ا علـــى برقيـــة تهنئة جاللته له بمناســـبة  الحســـين، ردًّ
الذكرى الرابعة والسبعين الستقالل المملكة األردنية 
الهاشـــمية.  وأعـــرب العاهـــل األردني عن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لجاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد علـــى 
مشـــاعرهما االخويـــة، متمنيـــا لهمـــا موفـــور الصحـــة 
والســـعادة ولمملكة البحرين وشـــعبها الشـــقيق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس الـــوزراء برقية 
شـــكر جوابيـــة مماثلة من ولي عهـــد المملكة األردنية 
الهاشـــمية صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر الحســـين 

بـــن عبـــدهللا الثانـــي، ردا علـــى برقية تهنئة ســـموه له 
بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين الستقالل المملكة 

األردنية الهاشمية.

المنامة - بنا

الملك عبدالله الثانيجاللة الملك

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة تكثيـــف 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  الجهـــود 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة الصديقـــة، والدفع بها نحو 
أفق أوســـع من التعـــاون على مختلف 
األصعـــدة، ومواصلة تعزيـــز العالقات 
تربـــط  التـــي  المتميـــزة  التاريخيـــة 
البلديـــن والشـــعبين الصديقين والتي 
تحظـــى باهتمـــام عاهـــل البـــالد القائد 
األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة. 
لـــدى لقـــاء ســـموه أمـــس  جـــاء ذلـــك 

بحضـــور رئيس هيئـــة األركان الفريق 
عقـــد  الـــذي  النعيمـــي،  ذيـــاب  الركـــن 
عـــن بعـــد بســـفير الواليـــات المتحـــدة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 
القـــوات  جاســـتين ســـيبيريل، وقائـــد 
البحرية بالقيـــادة المركزية األميركية 
قائد األسطول الخامس الفريق بحري 

جيمـــس مالـــوي، إذ أكـــد ســـموه علـــى 
أهميـــة زيادة التعاون بين البلدين في 
شـــتى المجـــاالت خصوصـــا مـــا يتعلق 

بالمجال العسكري والدفاعي.
ونوه سموه أن التحديات التي فرضتها 
الظروف االستثنائية لفيروس كورونا 
تضافـــر  تســـتوجب   )COVID - 19(
الجهـــود كافة؛ لضمان صحة وســـالمة 
الجميـــع، داعًيـــا ســـموه إلـــى مواصلـــة 
تعزيـــز التنســـيق والتعـــاون المشـــترك 

بين البلدين على المستويات كافة.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء بحـــث التطـــورات 
الســـاحتين  علـــى  والمســـتجدات 
اإلقليميـــة والدوليـــة والمواضيع ذات 

االهتمام المشترك.
سمو ولي العهد ملتقيا السفير األميركي وقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية عن بعد

والدفاعــي العســكري  المجــال  فــي  التعــاون  زيــادة  أهميــة  يؤكــد  العهــد  ولــي  ســمو 

تكثيف الجهود لمواصلة الدفع بالعالقات مع أميركا

المنامة- بنا

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أن المملكـــة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ســـّخرت كافة اإلمكانيات من أجل 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين وحمايتهم من فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( كونهـــا أولويـــة تســـعى دومًا 
مـــن أجـــل تحقيقهـــا، مشـــددًا ســـموه بـــأن 
مســـؤولية كل فرد بالمجتمع حماية نفسه 
وأســـرته ومجتمعـــه مـــن خـــالل االلتـــزام 

باإلجراءات االحترازية.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الجهـــود الوطنيـــة 
التـــي يبذلها فريق البحرين كٌل من موقعه 
تتطلب التـــزام الجميع بحس المســـؤولية 
المجتمعيـــة المشـــتركة بكافـــة التعليمـــات 
واإلجراءات االحترازية. منوهًا سموه بأن 
كافـــة الجهـــات المعنيـــة ســـتواصل تقديم 
كل مـــا مـــن شـــأنه أن يصـــب فـــي تحقيق 

األهـــداف المنشـــودة مـــن خـــالل التصدي 
لفيروس كورونا وتعزيز الصحة العامة.

وأعرب ســـموه عن شـــكره وتقديره لكافة 
أعضـــاء فريـــق البحريـــن الذيـــن أســـهموا 
فـــي تحقيـــق نتائـــج متقدمـــة فـــي كافـــة 
مراحـــل التصـــدي للفيروس. الفتًا ســـموه 
إلـــى أن مواصلـــة الســـير بنفـــس الوتيـــرة 
والنجاحـــات يرتكـــز علـــى وعـــي وتعـــاون 
االلتـــزام  عبـــر  المجتمـــع  أفـــراد  كافـــة 
باإلجـــراءات االحترازيـــة لـــكل مرحلة من 

مراحـــل التعامل مع فيروس كورونا حتى 
الوصول للنتائج المنشودة.

جاء ذلك، لدى ترؤس سموه أمس اجتماع 
اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور أعضاء 
اللجنة، حيث اســـتعرض الفريـــق الوطني 
CO- )الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 

VID-19( برئاســـة رئيـــس المجلس األعلى 
الشـــيخ  الفريـــق طبيـــب  للصحـــة معالـــي 
تقريـــًرا  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
حـــول اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع 

المستجدات العالمية للفيروس.
ومـــن أجـــل مواصلـــة الحفـــاظ على صحة 
وســـالمة الجميـــع وبنـــاًء علـــى توصيـــات 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا )COVID-19(، تقرر توســـيع نطاق 
الزاميـــة ارتـــداء الكمامـــات وتـــم تكليـــف 
الفريق الوطني الطبي بوضع االشتراطات 

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية واإلجراءات التنفيذية الالزمة.

ســمو ولي العهــد يؤكد أهميــة التــزام الجميــع بالتعليمات الخاصــة بالتصــدي للفيروس

مسؤولية كل فرد بالمجتمع االلتزام باإلجراءات االحترازية

مواصلة تعزيز 
العالقات التاريخية 

المتميزة بين 
البلدين والشعبين

توسيع نطاق 
إلزامية ارتداء 

الكمامات وتكليف 
الفريق الوطني 

بوضع االشتراطات

“الصحة”: الخيار متاح للراغبين في العالج من “كورونا” في “الخاص” على نفقتهم الخاصة
صحـــة  أن  الصحـــة  وزارة  أكـــدت 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـالمة 
أولويـــة قصوى في مواجهة فيروس 
إن  حيـــث  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا 
مـــن  العالجيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
مســـتمرة  وعـــالج  وحجـــر  فحـــص 
بالمجـــان في مراكـــز الحجر الصحي 
االحتـــرازي ومراكـــز العـــزل والعـــالج 
 )COVID-19( مـــن فيـــروس كورونـــا
للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكـــة 
متـــاح  الخيـــار  أن  كمـــا  البحريـــن، 
فـــي  العـــالج  تلقـــي  فـــي  للراغبيـــن 
القطاع الخاص على نفقتهم الخاصة 
بعـــد أن تـــم مســـبًقا إتاحـــة خدمـــات 
الحجـــر الصحي االحتـــرازي في عدد 
من الفنادق بنـــاءا على رغبة األفراد، 
منوهـــة الـــوزارة بتخصيص 3 فنادق 

الهيئـــة  وبيـــن  بينهـــا  التنســـيق  تـــم 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحية، الســـتقبال الحاالت القائمة 
بهـــذه  العـــالج  تلقـــي  فـــي  الراغبـــة 
الفنـــادق تحـــت إشـــراف طاقم طبي 
مؤهـــل وفًقـــا لإلرشـــادات والمعاييـــر 
المعتمـــدة مـــن قبـــل منظمـــة الصحة 

العالمية.
ودعت وزارة الصحة الجميع لتحمل 
المســـؤولية المجتمعية والشـــخصية 
لـــكل فرد من أفراد المجتمع بااللتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد مـــن 
علـــى  مؤكـــدة  الفيـــروس،  انتشـــار 
ضـــرورة اســـتمرار ارتـــداء الكمامات 
وتطبيق معاييـــر التباعد االجتماعي 
مـــن  الصـــادرة  التعليمـــات  بحســـب 
الجهـــات المعنيـــة، ومنوهـــة بضرورة 

األخذ بعين االعتبـــار تنفيذ القرارات 
مـــن  الوقائيـــة  التدابيـــر  واتبـــاع 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  كافـــة  قبـــل 
خصوًصـــا خـــالل هذه المرحلـــة التي 
عـــدد  فـــي  تزايـــًدا  خاللهـــا  ســـجلت 
الحـــاالت القائمـــة بفيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-(، وضـــرورة االلتـــزام بها 
لتخفيـــف العبء علـــى الفرق العاملة 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن كافـــة 

الجهات بما فيها الطواقم الطبية.

يذكـــر أن الحملـــة الوطنيـــة لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد19-( مستمرة 
بالتوعية واإلرشادات الصحية حول 
مـــن خـــالل موقـــع وزارة  الفيـــروس 

الصحـــة، وذلـــك بعدة لغـــات من أجل 
رفـــع الوعـــي والحفاظ علـــى الصحة، 
وتدعـــو باســـتمرار إلـــى أهمية تجنب 
التجمعـــات العائليـــة بمـــا يســـهم فـــي 

الحد من انتشـــار الفيـــروس والوقاية 
اتبـــاع  علـــى ضـــرورة  منـــه، وتشـــدد 
اإلرشـــادات التوعويـــة الصـــادرة فـــي 
هذا الشـــأن والمتمثلة في االســـتمرار 
بالمـــاء  اليديـــن  بغســـل  بااللتـــزام 
والصابـــون جيـــًدا بشـــكل دوري، مـــع 
الحرص على استخدام معقم اليدين، 
وتنظيف األسطح واألشياء التي يتم 
اســـتخدامها بشـــكل متكرر وتعقيمها 
جيـــًدا بصـــورة دوريـــة، وتغطية الفم 
عند الســـعال، والتخلص من المناديل 
الصحيحـــة،  بالطريقـــة  المســـتخدمة 
وتجنـــب لمس أي شـــخص يعاني من 
الحمى أو السعال، كما دعت في حال 
ظهور أعراض على أي شـــخص عليه 
التعليمـــات  بــــ444 واتبـــاع  االتصـــال 

التي سوف تعطى إليه.

المنامة - بنا

خدمات الفحص 
والحجر مستمرة 

بالمجان في 
المراكز



المنامة- بنا

استقبل وزير اإلعالم علي بن محمد 
الرميحـــي فـــي مكتبه أمـــس النائب 
والنائـــب  بوحمـــود  خليفـــة  محمـــد 

أحمد يوسف األنصاري.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد وزيـــر اإلعالم 
بيـــن  الفاعلـــة  والشـــراكة  بالتعـــاون 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية 
العليـــا  المصلحـــة  يحقـــق  بمـــا 
للوطـــن ويدعـــم المســـيرة التنموية 

والديمقراطيـــة خالل العهـــد الزاهر 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
مـــن جانبهما، تقـــدم النائبـــان محمد 
بوحمـــود وأحمد األنصاري بالشـــكر 
والتقديـــر  إلـــى وزيـــر اإلعـــالم علـــى 
اإلعـــالم  قطـــاع  بتطويـــر  اهتمامـــه 
واالتصـــال بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز 

مكانة مملكة البحرين.

وزيـــر اإلعـــالم يشيـــد بالشراكــة 
الفاعلـــــة مـــــع “النـــــواب”

local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

البحرين تشهد خسوف شبه الظل الجمعة
لــــــــلــــــــمــــــــرة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة هـــــــــــــــذا الــــــــعــــــــام

محمـــد  الفلكـــي  الباحـــث  أفـــاد 
رضـــا العصفـــور أن ســـماء مملكة 
البحرين تشـــهد ظاهرة خســـوف 
شبه الظل للمرة الثانية هذا العام، 
وذلك مســـاء الجمعـــة الموافق 5 
يونيـــو الجاري عندمـــا يعبر القمر 
إذ  األرض،  ظـــل  شـــبه  منطقـــة 
يتزامن ذلك مع اكتمال بدر شـــهر 

شوال للعام 1441 هجرية.

وفقـــا  أنـــه  العصفـــور  وأوضـــح 
للمعطيـــات الفلكيـــة يبـــدأ قـــرص 
القمـــر بالدخول إلى منطقة شـــبه 
ظـــل األرض في الســـاعة 20:45 
بحسب التوقيت المحلي لمملكة 
البحريـــن، إلى أن يبلغ الخســـوف 
ذروته عند الساعة 22:24، بحيث 
يكون 57 % من قرص القمر في 
تلك المنطقة، ثم يبدأ باالنحســـار 
تدريجيـــا إلى أن يخرج منها كليا 

في الســـاعة 00:04 من فجر يوم 
الســـبت الموافق 6 يونيو 2020. 
وســـتكون فتـــرة الخســـوف فـــي 

البحرين 3 ساعات و18 دقيقة.
وبين أن هذا النوع ال يصنف على 
أنـــه خســـوف شـــرعي وال صـــالة 
فيـــه، حيـــث إن ضـــوء القمر في 
هذه األثناء يصبح باهتًا دون أن 
يختفي أي جزء منه بسبب عدم 
دخوله منطقـــة ظل األرض، وقد 

ال يكـــون ذلـــك مالحظـــا بالعيـــن 
المجـــردة بوضـــوح، إنمـــا يمكـــن 

رصده عبر المناظير الفلكية.
هـــذا  أن  العصفـــور  وأردف 
الخســـوف يحـــدث فـــي كل مـــن: 
أجـــزاء  معظـــم  أوروبـــا،  جنـــوب 
آســـيا مـــا عـــدا الجـــزء الشـــمالي، 
أستراليا، أفريقيا، القارة القطبية 
الجنوبيـــة والجـــزء الشـــرقي من 

أمريكا الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
المملكـــة  أمـــس، ســـفير  صبـــاح 
المتحدة لـــدى مملكـــة البحرين 
وذلـــك  درامونـــد،  رودريـــك 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  بحضـــور 
الفريق طارق بن حسن الحسن.
وتـــم خـــالل اللقاء، اســـتعراض 
القائمـــة  الثنائيـــة  العالقـــات 

الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
ومناقشـــة الخطط واإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
والتجـــارب  الخبـــرات  وتبـــادل 
فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 
هـــذا الشـــأن، كما تـــم بحث عدد 
مـــن الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

وزير الداخلية يبحث مستجدات 
األزمة مع السفير البريطاني

التعاون مع الجهات األمنية لتلبية احتياجات “الجنوبية”
سمو الشيخ خليفة بن علي يتفقد مدينة خليفة ويستمع لمقترحات المواطنين

قـــام محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بـــن خليفة آل خليفة، 
بزيـــارة ميدانيـــة إلـــى مدينـــة خليفة، 
وذلك بحضـــور نائب المحافظ العميد 
عيســـى الدوســـري وعدد من الضباط 
ســـموه  التقـــى  حيـــث  والمســـؤولين، 
مدينـــة  مـــن  المواطنيـــن  مـــن  بعـــدد 
خليفة، عبر االتصال المرئي، واستمع 
آلرائهـــم ومقترحاتهـــم ومتطلباتهـــم، 
واالجتماعـــي  األمنـــي  المجـــال  فـــي 

والخدمي.
آراء  ســـموه،  تابـــع  اللقـــاء،  وخـــالل 
اإلطـــار  فـــي  األهالـــي  ومقترحـــات 
حـــرص  ســـموه  مؤكـــدًا  األمنـــي، 
التنســـيق  فـــي  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
والتعـــاون المثمر مع الجهـــات األمنية 
شـــرطة  كمديريـــة  الداخليـــة  بـــوزارة 
المحافظـــة الجنوبية فـــي تلبية جميع 
االحتياجات المتعلقة بالمنطقة. وأكد 
ســـمو المحافظ على المتابعة الحثيثة 
للشـــأن الخدمـــي من حيث اســـتكمال 

الخدمـــات  وتوفيـــر  العامـــة  المرافـــق 
الضرورية، حيث تشـــهد مدينة خليفة 
عددا من المشاريع الكبرى التي تعكس 
البعد التنموي المســـتقبلي للمدينة في 

مختلف األصعدة.
ومن جهتهم، عبر أهالي مدينة خليفة 
عن شـــكرهم وتقديرهم لســـمو الشيخ 
خليفـــة بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة 
محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة علـــى 
بالتواصـــل  ســـموه  واهتمـــام  حـــرص 
المســـتمر معهم ومتابعة احتياجاتهم، 
وإيصالها للجهات المختصة، مشيدين 
بمـــا تحظـــى بـــه مدينـــة خليفـــة مـــن 

مشاريع تنموية رائدة.
وفي ختام الزيارة، قام سمو المحافظ 
بجولـــة ميدانيـــة فـــي أحيـــاء المدينة 
حيـــث اطلع علـــى أعمدة اإلنـــارة التي 
تـــم تركيبهـــا مؤخـــرًا، وذلك فـــي إطار 
الجهود المبذولة بالتنســـيق والتعاون 
ووزارة  الجنوبيـــة  المحافظـــة  بيـــن 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني وهيئة الكهرباء والماء.

سمو محافظ الجنوبية يقوم بزيارة ميدانية إلى مدينة خليفة

... وسموه يلتقي عدًدا من المواطنين عبر االتصال المرئي

المنامة - وزارة الداخلية

دّشـــن وزير اإلســـكان باســـم الحمر 
الموقـــع االلكترونـــي الجديد لوزارة 
اإلســـكان بحلـــة جديـــدة، متضمنـــًا 
الجديـــدة  االلكترونيـــة  الخدمـــات 
التي أعلنت عنها الوزارة، باإلضافة 
إلـــى عدد مـــن الخدمـــات التفاعلية 
التي تســـهل تواصل المواطنين مع 
الوزارة، وبالتالي تســـهيل معامالت 
الطلبـــات  ذوي  مـــن  المراجعيـــن 
اإلســـكانية بمـــا يســـهم فـــي ســـرعة 
اإلنجاز وتحقيق الجودة المطلوبة.

وأشار وزير اإلسكان إلى أن الموقع 
لرؤيـــة  ثمـــرة  يأتـــي  اإللكترونـــي 
الـــوزارة فـــي مواكبـــة المســـتجدات 
التقنية والدخول في العالم الرقمي، 
الحكومـــة  توجهـــات  مـــع  وتماشـــيًا 
بشأن تسهيل مراجعات المواطنين، 
حيـــث تســـعى الـــوزارة إلـــى تقديم 
خدمـــات ذات جودة للمواطنين من 
خـــالل زيـــارة المنصـــة االلكترونية، 
ســـهولة  الخدمـــات  توفـــر  حيـــث 
التصفـــح وانتقال الطلب من قســـم 
إلـــى آخـــر دون الحاجـــة للمعامالت 
إلـــى  “نســـعى  وأضـــاف:  الورقيـــة، 
أتمتـــة األنظمة المعمـــول بها بوزارة 
مميـــزة  خدمـــة  وتقديـــم  اإلســـكان 
ســـتظل  كمـــا  المواطنيـــن،  لجميـــع 

أبواب الوزارة مفتوحة للجميع”.
الخدمـــات  أنَّ  الوزيـــر  كمـــا أوضـــح 
اإللكترونية تتميز بارتباطها المباشر 
بقاعـــدة البيانـــات اإلســـكانية التـــي 
ترتبط وتتكامل مع قواعد البيانات 
المؤسســـات  مـــن  للعديـــد  التابعـــة 
المختلفـــة،  الحكوميـــة  والجهـــات 
ممـــا ســـيوفر بيانات آنيـــة ومحدثة 
ودقيقـــة بصـــورة مســـتمرة، مضيفًا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه أن هـــذه الخدمة 
باإلضافة إلى الخدمات اإللكترونية 
الـــوزارة  اطلقتهـــا  التـــي  الجديـــدة 
اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر  مؤخـــرًا 

تغنـــي أصحاب الطلبات اإلســـكانية 
أو الراغبيـــن فـــي التقـــدم بهـــا عـــن 
الحاجـــة للحضور الشـــخصي لمبنى 
االزدحـــام  ممـــا ســـيخفف  الـــوزارة، 
بنسبة تزيد عن 75 %، كما سيقلص 
الوقـــت الـــالزم إلنجـــاز المعامـــالت، 
حيـــث تســـتقبل الـــوزارة نحـــو 114 

ألف طلب استعالم سنويا”.
ونوه “الحمر” إلى أن أبرز الخدمات 
التـــي تضمهـــا المنصـــة اإللكترونية 
الجديـــدة للوزارة هي خدمة تقديم 
تحديـــث  وخدمـــة  جديـــد،  طلـــب 
الطلبـــات القائمـــة، وخدمـــة تقديـــم 

مـــن  للمنتفعيـــن  الصيانـــة  طلـــب 
المشاريع اإلســـكانية، باإلضافة إلى 
توفيـــر الموقـــع لخرائـــط الوحدات 

والشقق السكنية.
المنصـــة  هـــذه  أن  أوضـــح  كمـــا   
ســـتكون شـــاملة تجيب على أسئلة 
المراجعيـــن عبر األبـــواب المتوفرة 
بهـــا، إذ تتضمـــن نبـــذة عـــن هيـــكل 
برنامـــج  عـــن  ومعلومـــات  الـــوزارة 
الســـكن االجتماعـــي “مزايا” تشـــمل 
المموليـــن والمطوريـــن العقارييـــن، 
كمـــا توفـــر نافـــذة خاصـــة تحتـــوي 
األجوبـــة  مـــن  مجموعـــة  علـــى 

لالستفســـارات المتكـــررة، وغيرهـــا 
من األبواب األخرى.

وقـــال المهندس باســـم بـــن يعقوب 
الحمـــر: “إن المنظومـــة اإللكترونية 
الحاليـــة لـــوزارة اإلســـكان تواكـــب 
وتقدمهـــا  البحريـــن  مملكـــة  ريـــادة 
علـــى صعيـــد اســـتثمار تكنولوجيـــا 
فـــي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
مجـــال التنمية المســـتدامة، بفضل 
السياســـات التـــي انتهجتها حكومة 
االنفتـــاح  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
أفضـــل  وتطبيـــق  الخـــارج  علـــى 
الممارسات التي تسهم في تحسين 

األوضاع المعيشـــية وأسلوب حياة 
المواطنين والمقيمين في المملكة”.

المنظومـــة  تحديـــث  ويعـــد  هـــذا 
اإللكترونيـــة لـــوزارة اإلســـكان فـــي 
حلتها الجديـــدة إحدى ثمار الخطة 
الـــوزارة  اإلســـكانية التـــي شـــرعت 
في تنفيذها منـــذ مطلع عام 2012، 
حيث استطاعت الوزارة من خالل 
تلـــك الخطـــة أن تســـتحدث قاعدة 
بيانـــات جديدة لبيانات المواطنين، 
وربطهـــا بقواعد البيانـــات في عدد 
مـــن الوزارات ذات الصلة، لتســـهيل 
الحصـــول على المعلومـــات الالزمة 

الخاصة بالمواطنين تلقائيًا.
ســـابقًا  أطلقـــت  الـــوزارة  أن  يذكـــر 
خدمـــة تقديـــم الطلبات االســـكانية 
خدمـــة  إلـــى  باإلضافـــة  الجديـــدة 
الكترونيـــًا عـــن  الطلبـــات  تحديـــث 
طريق زيارة الموقع، ويمكن لجميع 
التحديثـــات  إجـــراء  المراجعيـــن 
عبر المســـح علـــى الرمز الشـــريطي 
هواتفهـــم  خـــالل  مـــن  “الباركـــود” 
التحديثـــات  وهـــذه  المحمولـــة، 
العامـــة،  التحديثـــات  تشـــمل، 
تحديثـــات التخصيـــص، تحديثات 
عالوة “السكن”، وتحديثات أخرى.

المنامة - وزارة اإلسكان

%  75 بـــنـــســـبـــة  الـــــــــــــــوزارة  بـــمـــبـــنـــى  االزدحـــــــــــــــام  تـــخـــفـــيـــف 

“اإلسكـــان” ُتحــّدث منصتهـــا اإللكترونيـــة



أعلـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
االنتهـــاء مـــن المرحلـــة االولـــى لمشـــروع 
يقـــام  الـــذي  الجنبيـــة  تقاطـــع  تطويـــر 
علـــى مســـاحة 120 ألـــف متـــر مربـــع مـــن 
المســـطحات الخضراء بأشـــكال هندسية 
طبيعيـــة وبتكلفة تصل الـــى حوالي 770 

ألف دينار. 
وأوضـــح الوزير خلف أن مشـــروع تطوير 
تشـــجير  عـــن  عبـــاره  الجنبيـــة  تقاطـــع 
المحيطـــة  المنطقـــة  مثلثـــات  وتجميـــل 
بتقاطع الجنبية وإمدادها بشـــبكات الري، 
التحتيـــة  الزراعيـــة  المصـــارف  وإنشـــاء 
لتجميـــع المياه الصرف الزراعي باإلضافة 
الضـــخ  إنشـــاء مضخـــات محطـــات  إلـــى 
لشـــبكات الميـــاه المعالجـــة الســـتخدامها 
بعمليـــات الري باســـتخدام أنظمة التحكم 
وصيانـــة  تشـــغيل  وإلـــى  اإللكترونيـــة 
تصميـــم  وتعديـــل  الخرســـانية  الهيـــاكل 
األشـــكال الهندســـية للدوائـــر والمثلثـــات 
تقاطـــع كوبـــري الجنبيـــة إلضافة لمســـات 
جماليـــة طبيعية تتالئم مـــع البيئة ومناخ 

مملكة البحرين. 
جـــاء ذلـــك خـــالل جولـــة تفقدية قـــام بها 
الوزيـــر خلـــف للمشـــروع لالطـــالع علـــى 
ســـير عمليـــة تطويـــر المرحلـــة االولى من 
المنطقـــة، يرافقـــه وكيـــل وزارة لشـــؤون 
آل  أحمـــد  بـــن  الشـــيخ محمـــد  البلديـــات 
خليفـــة والقائـــم بأعمال الوكيل المســـاعد 
للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة المهندســـة 
صيانـــة  ادارة  ومديـــر  المناعـــي  راويـــة 
الطـــرق المهنـــدس بـــدر العلـــوي ورئيـــس 

قســـم انتـــاج النباتـــات التجميلية بـــإدارة 
المشـــاريع المهندس عباس عرفات، وعدد 

من المهندسين بالوزارة.
وأوضـــح أن هـــذه المشـــاريع تنـــدرج فـــي 
إطـــار الخطـــة الشـــاملة التـــي تقـــوم بهـــا 
الـــوزارة، حيـــث بـــدأت أعمـــال التشـــجير 
وتجميل المنطقة في أبريل 2019، منوًها 
أن المســـاحة المخصصة لعملية التشجير 
بلغـــت 150 ألـــف متر مربع بعـــد إضافة ما 
يقارب من ثالثين ألف متر مربع إضافية، 

يتـــم زراعتها بعدد من النخيل واألشـــجار 
والزهور الموسمية. 

وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم زراعـــة العديـــد مـــن 
أشـــجار النخيـــل الكبيرة الحجـــم يتراوح 
عددها 100 نخلة باإلضافة إلى أعداد من 
األشجار والشجيرات يتراوح عددها 600 
شجرة كما تم زراعة مساحة 30,000 متر 

مربع من المسطحات الخضراء. 
زراعـــة  تمـــت  قـــال  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
المثلثـــات باســـتخدام أنـــواع مختلفة من 

األشـــجار مثل شـــجرة الهبسكس وأشجار 
والنيـــم وأشـــجار  الفيكـــس  مثـــل  الظلـــل 
المزهـــرة والتـــي تتميـــز بكثافـــة تفرعاتها 
واوراقهـــا العريضـــة قلبيـــة الشـــكل وذات 
اللـــون االخضـــر الداكن وازهارهـــا الكبيرة 
والياســـمين  النيـــم  وأشـــجار  الصفـــراء 
الهنـــدي وهـــي مـــن االشـــجار المســـتديمة 
الخضراء، وكثرة التفريع، وتمتاز بتحملها 
للحـــرارة وارتفـــاع ملوحة التربـــة، مضيفا 
انه تم اســـتخدام بعض أنواع الصباريات 

كما تمت تغطية المســـطحات باســـتخدام 
االزهار الموسمية وسيزيفيم”. 

وأوضح أن الوزارة وضعت ضمن خطتها 
االســـتراتيجية وبنـــاء علـــى برنامج عمل 
متواصـــل، خطـــة عمـــل متكاملـــة لزيـــادة 
الرقعـــة الخضراء ومشـــروعات التشـــجير 
والتجميل في أســـفل الجســـور والشوارع 
مختلـــف  فـــي  والمياديـــن  والتقاطعـــات 

مناطق المملكة. 
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوًطا كبيًرا 
فـــي تنفيذ خططها في تجميل وتشـــجير 
فـــي مختلـــف مناطـــق  العامـــة  الشـــوارع 
التشـــجير  خطـــة  أن  مؤكـــًدا  البحريـــن، 
معطيـــات  علـــى  بنـــاًء  تأتـــي  والتجميـــل 
المخطـــط الهيكلي االســـتراتيجي لمملكة 
مـــن  مجموعـــة  تضمـــن  الـــذي  البحريـــن، 
االســـتراتيجيات التنموية ومنها الخاصة 
بالتشـــجير والتجميـــل، مضيًفـــا أن خطـــة 
الوزارة تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء 
بما يســـهم في إبـــراز الواجهـــة الحضارية 
للبـــالد، وتعمـــل الـــوزارة علـــى أن تصـــب 
مشـــروعاتها التجميلية فـــي تحقيق هذه 

الرؤية.

شارك وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس عبر االتصال المرئي 
اإللكترونـــي، في مؤتمـــر المانحين 
لليمن 2020م، الذي تنظمه المملكة 
العربيـــة الســـعودية بالشـــراكة مـــع 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة - مكتـــب 
تنسيق الشـــؤون اإلنسانية )أوشا(، 
وبرئاســـة وزيـــر خارجيـــة المملكة 
العربيـــة الســـعودية األميـــر فيصل 
بن فرحـــان بن عبدهللا آل ســـعود، 
لألمـــم  العـــام  األميـــن  ومشـــاركة 
غوتيريـــش،  أنطونيـــو  المتحـــدة 

معيـــن  اليمنـــي  الـــوزراء  ورئيـــس 
عبدالملـــك، والمستشـــار بالديـــوان 
الملكي، المشـــرف العام على مركز 
الملـــك ســـلمان لإلغاثـــة واألعمـــال 
اإلنسانية عبدهللا الربيعة، ووكيل 
األميـــن العام للشـــؤون اإلنســـانية 
حـــاالت  فـــي  اإلغاثـــة  ومنســـق 
الطـــوارئ مـــارك لوكـــوك وعدد من 
وزراء الخارجية وكبار المسؤولين 
والمنظمـــات  الـــدول  وممثلـــي 

الدولية المتخصصة.
فـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
كلمتـــه أمـــام المؤتمـــر عـــن جزيـــل 

الشـــكر والتقدير للمملكـــة العربية 
السعودية على ما تبذله من جهود 
جبارة لمساعدة األشقاء في اليمن 
اليمنيـــة  الدولـــة  اســـتعادة  علـــى 
وتحقيـــق  الشـــرعية،  وســـلطتها 
األمـــن واالســـتقرار والســـالم فـــي 
اليمـــن الشـــقيق، وما تقـــوم به من 
جهـــود مخلصـــة لتقديـــم مختلف 
والمســـاعدات  الدعـــم  أشـــكال 
المبـــادرة  أن  مؤكـــًدا  اإلنســـانية، 
الكريمـــة لعقد هذا المؤتمر الدولي 
المهم، هي دليل ناصع على الدعم 
الســـعودي المســـتمر لليمن وشعبه 

الشقيق.
 وعبـــر الزيانـــي عـــن تقديـــر ودعم 
مملكة البحرين للجهود المتواصلة 
التـــي تقـــوم بهـــا األمـــم المتحـــدة 
إلحالل األمن والســـلم فـــي اليمن، 
مشـــيًدا بالدعـــوة المخلصـــة التـــي 
أطلقها األمين العام لألمم المتحدة 
لوقف عالمي فـــوري إلطالق النار، 
وتسخير الجهود الدولية لمواجهة 
لقيـــت  والتـــي  كورونـــا،  فيـــروس 
اســـتجابة فورية مـــن تحالف دعم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن بإعالنـــه عن 
وقف إطالق نار شـــامل في اليمن، 

مضيًفا سعادته أن جماعة الحوثي 
لـــم تبـــِد أي  مـــع األســـف الشـــديد 
استجابة لهذه الدعوة الكريمة، بل 
وواصلـــت اعتداءاتهـــا وانتهاكاتها 
لوقف إطالق النار، كما أنها ترفض 
التعـــاون والتجـــاوب مـــع الجهـــود 
الدولية اإلنسانية لمواجهة تفشي 
برغـــم  كورونـــا،  فيـــروس  عـــدوى 
خطـــورة الوضع الصحـــي وضعف 
البنيـــة الصحيـــة في اليمـــن، األمر 
الـــذي يتطلـــب تدخـــالً عاجـــالً من 

المجتمع الدولي. 
كمـــا أكـــد وزير الخارجية مســـاندة 

مملكـــة البحريـــن لجهـــود مبعـــوث 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيثـــس، وعلـــى 
إلنهـــاء  السياســـي  الحـــل  أهميـــة 
الحرب في اليمن وفق المرجعيات 
الدولية المعتمـــدة، مؤكًدا أن على 
القوى االنقالبية ممثلة في جماعة 
الحوثـــي أن تدرك أن ال حل للنزاع 
قـــرارات  بقبـــول  إال  اليمـــن  فـــي 
الشـــرعية الدولية وتنفيذ ما عليها 
مـــن التزامـــات، حتى يعـــود األمن 
واالســـتقرار والســـالم مجـــدًدا إلى 

ربوع اليمن الشقيق.

وزير الخارجية مشاركا في االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية

جهود سعودية جبارة الستعادة الدولة اليمنية الشرعية
ــوة وقـــف إطـــاق الــنــار ــدع ــدوا أي اســتــجــابــة ل ــب ــم ي ــة: الــحــوثــيــون ل ــخــارجــي وزيـــر ال

local@albiladpress.com

األربعاء 3 يونيو 2020 - 11 شوال 1441 - العدد 4250
04

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ــراء ــضـ ــخـ الـ الـــمـــســـطـــحـــات  مــــن  ــع  ــ ــرب ــ م ــر  ــتـ مـ ألـــــف   120 ــة  ــاحـ ــسـ مـ ــى  ــلـ عـ

استكمال أولى مراحل “تقاطع الجنبية” بـ 770 ألف دينار

فحــص 1746 شحنــة نبــاتيــة عبـــر المنــافــذ الجمـــركيـــة
كشف تقرير صادر عن وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمراني لشــهر أبريل الماضي عن قيــام الوكالة بفحص 

1746 شحنة نباتية واردة عبر المنافذ الجمركية في مملكة البحرين.

وأشار التقرير على أن الوزارة سعت 
للحـــد مـــن دخـــول وانتشـــار اآلفـــات 
لإلرســـاليات  المصاحبـــة  الزراعيـــة 
الزراعيـــة الواردة في منافذ الشـــحن 
وصحبة المسافرين، وكذلك التوافق 
مـــع اشـــتراطات الـــدول المســـتوردة 
والمعـــاد  المصـــدرة  لإلرســـاليات 
تصديرهـــا من مملكـــة البحرين طبقا 
لإلجراءات الحجرية التي نص عليها 
قانـــون الحجـــر الزراعـــي والقـــرارات 

الوزارية المنفذة له”.
وقال “قامت وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي من 
خالل وكالة الزراعة والثروة البحرية 

بفحص 1746 شحنة واردة بالمنافذ 
الجمركيـــة وذلـــك خالل شـــهر أبريل 
الماضي، حيث بلغ عدد اإلرســـاليات 
9473، بمـــا يعـــادل 34923 طنا، فيما 
تـــم إعـــادة تصديـــر 34 إرســـالية بمـــا 

يعادل 657 طنا”.
وتابع “بينمـــا تم رفض إعادة تصدير 
10 إرســـاليات بمـــا يعـــادل 149 طنـــا 
بســـبب عدم مطابقتها لالشـــتراطات 

الحجرية “.
المقصـــود  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
بالشـــحنة “هي كمية مـــن النباتات أو 
المنتجـــات النباتية أو المواد األخرى 
الخاضعـــة للوائح الواردة من شـــركة 

مصدرة واحدة الى شركة مستوردة 
واحدة بوســـيلة نقل واحدة”، مشيرا 
إلـــى أن الشـــحنة قـــد تحتـــوي علـــى 
صنـــف نباتـــي واحـــد أو علـــى عـــدة 
)إرســـاليات(، أي عدة أصنـــاف نباتية 
نباتيـــة  صحيـــة  شـــهادة  وتغطيهـــا 
واحدة أو أكثر، ويتم فحصها حجريا 

في منفذ الوصول.
كمـــا جاء فـــي التقرير “أن الشـــحنات 
الـــواردة الى المنافذ الجمركية خالل 
شـــهر أبريل الماضـــي والبالغة 1746 
تتضمـــن خضـــروات وفواكـــه وعلف 
وأســـمدة عضويـــة ومحســـنات تربة 

قطـــف ومبيـــدات  وزهـــور  ونباتـــات 
وأوراق نباتات وبذور زراعية”.

أهـــم  مـــن  “أن  التقريـــر  وأضـــاف 
المســـتوردة  والفواكـــه  الخضـــروات 
هي الطماطـــم والبطاطـــس والبصل 

والبرتقـــال والتفـــاح تبلـــغ 1065 طنا 
خالل شهر فبراير”.

مـــن جهة أخـــرى، كشـــف التقرير عن 
323 مزرعـــة  بزيـــارة  الوكالـــة  قيـــام 
وحديقـــة موزعـــة علـــى المحافظات 

األربـــع خـــالل شـــهر أبريـــل الماضي؛ 
من أجـــل تحديـــد المـــزارع والنخيل 
النخيـــل  سوســـة  بحشـــرة  المصـــاب 
اإلصابـــة  نســـبة  وتحديـــد  الحمـــراء 
فيهـــا، حيث تراوحـــت أعداد النخيل 
 ،)124,228( المفحوصـــة  والفســـائل 
حيث تبين نســـبة اإلصابـــة فيها 0.6 
% .وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الهـــدف 
مـــن هذه الزيـــارات الدورية هو الحد 
من انتشـــار سوســـة النخيل الحمراء 
والســـيطرة عليها للحد من أضرارها، 
بالطـــرق  عالجاتهـــا  علـــى  والعمـــل 
المختلفـــة أو إزالـــة النخيل في حال 
اإلصابـــة الشـــديدة، حيـــث تـــم عالج 
626 نخلـــة وفســـيلة مصابـــة بينمـــا 
تـــم إزالـــة 114 نخلة وفســـيلة، وهذا 
يأتي ضمن مشروع حصر ومكافحة 

سوسة النخيل الحمراء.

مكافحة سوسة النخيل
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للحد من انتشار 
اآلفات المصاحبة 

لإلرساليات الزراعية



“الصحة”: استمرار العالج مؤقًتا بـ “الجلوكوفاج” ال يدعو للقلق
الــطــبــيــب ـــارة  ـــش ــن اســـت ــ ــد م ــ ب الـــســـكـــر وال  ــع  ــرفـ الــــــــدواء يـ ــن  ــ الـــمـــفـــاجـــئ ع ــوقـــف  ــتـ الـ

أكدت وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في 
بيان مشــترك أنه ال داعي للقلق حول المســتحضرات الدوائية لعالج مرضى 

السكري والتي تحتوي على مادة “ميتفورمين - جلوكوفاج”.

 وقالـــت الـــوزارة والهيئـــة فـــي البيان 
او  الـــدواء  فـــي  االســـتمرار  قـــرار  إن 
تغيـــره للمرضـــى الذين يســـتخدمون 
هـــذه األدوية هو أمر فـــي يد الطبيب 
المعالـــج، منوهـــة بأنـــه ال يوجـــد مـــا 
يثير القلق من اســـتمرار العالج لفترة 
بســـيطة إذا ارتأى الطبيب ذلك، حتى 
األيـــام  فـــي  التحاليـــل  نتائـــج  تظهـــر 

القليلة القادمة.
 ووجهت وزارة الصحة والهيئة جميع 
المرضـــى بضرورة استشـــارة األطباء 

في حـــال رغبتهم في تغييـــر األدوية 
وانتقـــاء البدائـــل المناســـبة، موضحة 
بأنه على المرضى الذين يستخدمون 
هـــذه األدويـــة كعـــالج للســـكري، عدم 
التوقف عن اســـتخدام أدويتهم دون 
البدائـــل  لوضـــع  الطبيـــب  استشـــارة 
الـــرد  وانتظـــار  والتـــروي  المناســـبة، 
النهائـــي مـــن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية حولها.
 وقـــال البيان إن الـــوزارة تقوم حاليًا 
الهيئـــة فيمـــا يخـــص  بالتنســـيق مـــع 

باســـتخدام مجموعـــة أدويـــة مـــرض 
“الســـكري” والتـــي تحتـــوي على مادة 
الخاليـــة  والســـليمة  )ميتفورميـــن( 
مـــن الشـــوائب واآلمنـــة لالســـتخدام 
واســـتخدامها،  بتداولهـــا  والمســـموح 
مشـــيرا إلـــى أن الهيئـــة أعلنـــت علـــى 
موقعهـــا اإللكترونـــي وصفحتها على 
 )nhra_bahrain( انســـتغرام  تطبيـــق 
مؤخرا عـــن قائمة األدوية المســـموح 
بهـــا، وعممت اســـم الـــدواء ومكوناته 

واسم الشركة المصنعة.
 وأوضحـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
بأنهـــا  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
تنتظـــر نتائج التحقيق، خـــالل األيام 
القليلة القادمة، وســـوف تصدر نشرة 

مســـتمرة باألدوية الســـليمة بحســـب 
ونتائـــج  المصنعـــة  الشـــركات  تقريـــر 
التحليـــل، كمـــا بينت بـــأّن أيـــة أدوية 
أخـــرى لم تتضمنها القائمة المنشـــورة 
يجـــرى التحقـــق مـــن ســـالمة نتائجها 
الهيئـــة  أمهلـــت  حيـــث  المختبريـــة، 
شـــركات األدويـــة المعنيـــة مهلـــة 72 
وســـتقوم  ســـالمتها،  إلثبـــات  ســـاعة 
الهيئـــة بتحديـــث القائمـــة بنـــاء علـــى 

ذلك.
 وأوضـــح البيـــان، أن التدقيق الحالي 
باألدويـــة  يتعلـــق  فيمـــا  فقـــط  هـــو 
المحتـــوي علـــى – ميتفورمين ســـواء 
كان لوحـــده أو مدمجًا مـــع دواء آخر 
في نفس العقار أما عالجات الســـكري 

األخرى فال يشملها البيان الصادر عن 
الهيئة.

 وجـــددت الهيئـــة دعوتهـــا للمرضـــى 
بضـــرورة مراجعة موقعها اإللكتروني 
لالطالع على قائمة األدوية للتأكد من 
أن أدويتهـــم مشـــمولة بقائمة األدوية 
المســـموحة ومراجعـــة أطبائهـــم حال 
اســـتخدامهم أدويـــة غيـــر المذكـــورة 
فـــي التعميـــم المرفق والمنشـــور على 
.)nhra_bahrain( ”تطبيق “انستغرام

العامـــة  الهيئـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر   
أكـــدت  الســـعودية  والـــدواء  للغـــذاء 
مؤخرا ســـالمة بعض المنتجات التي 
وبقيـــة  المتفورميـــن،  دواء  تحـــوي 
المنتجـــات غير المدرجة فـــي القائمة 

هي منتجات ليست ضارة ولكنها قيد 
التدقيق والتحقق من سالمتها.

 وقالت الهيئة إن دواء الجلوكوفاج 
يعـــد مـــن أقـــدم األدويـــة وأوســـعها 
انتشـــارًا إذ تعـــدت الخبـــرات الطبية 
في اســـتخدامها 60 عامًا وله الكثير 
من الفوائد لمرضى الســـكري تتعدى 
تنظيم مستوى السكر وتشمل أيضا 
الوقايـــة من الســـكري وضبط الوزن 
وعالج تكيس المبايض، وهو كذلك 
من األدوية المساعدة لصحة القلب 
الســـرطانات  بعـــض  مـــن  والوقايـــة 
والتوقـــف المفاجـــئ عـــن تناوله قد 
مســـتوى  فـــي  ارتفـــاع  عنـــه  ينتـــج 

السكر.

المنامة- بنا
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تطوير العمل بديوان سمو رئيس الوزراء و“شؤون مجلس الوزراء”
المســـؤولون حريصـــون على تنفيذ توجيهات ســـموه لالرتقـــاء بالمنظومة الحكومية

بحضـــور وزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء 
محمد المطوع، والشيخ حسام بن عيسى 
آل خليفـــة، عقـــد أمـــس بديـــوان صاحـــب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء اجتماعـــا 
حضره كل من وكيل ديوان صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل خليفـــة، ووكيـــل وزارة شـــؤون 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي آل خليفة والشـــيخ عبدهللا بن راشد 
آل خليفة،جـــرى خاللـــه اســـتعراض ســـير 
العمل والمهام في الديوان ووزارة شؤون 
مجلس الـــوزراء وما يتم إدارته ومتابعته 
تنفيذا لتوجيهـــات رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفـــة. وخـــالل االجتمـــاع، أشـــاد محمد 
المطـــوع والشـــيخ حســـام بـــن عيســـى آل 
خليفة بكفاءتهم واقتدارهم وما يمتلكونه 
من طاقات شـــبابية وخبرات، مؤكدين أن 
ثقة صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
في اختيارهم لهذه المناصب ستسهم في 
تطويـــر العمـــل في ديـــوان ســـموه ووزارة 

شؤون مجلس الوزراء.
وأكـــدا التزام وحرص الجميـــع على تنفيذ 
الســـمو  لصاحـــب  الســـديدة  التوجيهـــات 
الملكـــي رئيـــس الوزراء فـــي كل ما يهدف 
إلـــى االرتقـــاء بمنظومة العمـــل الحكومي 
وتطويرها خدمة للوطن والمواطنين في 

مختلف المجاالت.

للشـــيخ  عـــن خالـــص تمنياتهمـــا   وأعربـــا 
محمد بن راشـــد آل خليفة وســـمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفة بالنجـــاح في 
أداء مهامهـــا الجديدة بما يواكب تطلعات 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ، والحكومة برئاســـة 

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، ودعم 
ومســـاندة ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  االول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي االمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.

االطالع على سير العمل في ديوان رئيس الوزراء ووزارة شؤون مجلس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

حـــددت اإلدارة العامـــة للمرور، الفترة الصباحية من السادســـة صباحا وحتى الثانية 
ظهـــرا من األحـــد وحتى الخميـــس، لتقديم خدمـــة الفحص الفني للمركبـــات، داعية 
الجمهـــور إلـــى االســـتفادة مـــن الخدمـــة قبل 3 أشـــهر مـــن موعـــد تســـجيل المركبة؛ 
لتفـــادي انتهـــاء موعد التســـجيل. وحثـــت اإلدارة العامة للمرور على االســـتفادة من 
الخدمـــات اإللكترونيـــة المتاحـــة علـــى مدار الســـاعة من خـــالل الموقـــع اإللكتروني 
للحكومة اإللكترونية  bahrain.bh وتطبيق األجهزة الذكية etraffic وأجهزة سداد 
والمنصات اإللكترونية في جميع المحافظات، منوهة إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات 
التـــي تتطلب حضورا شـــخصيا، فيســـتوجب حجز موعد مســـبق من خـــالل تطبيق 
األجهـــزة الذكيـــة skiplino لتفـــادي وجـــود كثافة في أعـــداد المراجعيـــن في قاعات 
تقديـــم الخدمـــة. وتأتـــي هذه الخطوة ضمن مســـاعي اإلدارة العامـــة للمرور لتطوير 
اإلجـــراءات اإلداريـــة التي تدعم الجهود الوطنية االحترازية الحتواء ومنع انتشـــار 

فيروس كورونا، وتعزيزا للتدابير الوقائية المحققة للتباعد االجتماعي.

“المرور” تدعو للفحص الفني المبكر

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة عدنـــان الوداعي 
بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت 
أحكامًا ضد ستة متهمين خالفوا الحجر 
المنزلـــي المفـــروض عليهم لمنع انتشـــار 
فيروس كورونا المستجد بالغرامة ألف 

دينار لكل منهم. 
وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة 
الصحة العامة مخالفة 6 أشـــخاص قرار 
الحجـــر المنزلـــي المفـــروض عليهم بعد 
مخالطتهـــم مصابيـــن بفيـــروس كورونا 
المســـتجد، وبالمتابعة تبين عدم التزام 
أولئـــك بالحجـــر المنزلي وأنهـــم خرجوا 
مـــن مســـاكنهم فـــي تواريـــخ مختلفـــة. 
وباشـــرت النيابة العامـــة تحقيقاتها فور 
تلقيها البالغات، إذ استجوبت المتهمين 
وأقـــر المتهمـــون بخروجهم أثنـــاء فترة 
وأمـــرت  عليهـــم،  المفـــروض  الحظـــر 
بإحالتهـــم للمحكمـــة الصغـــرى الجنائية 

التي قضت بإدانة المتهمين.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة التحقيـــق في 

بالغـــات وردت إليهـــا مـــن إدارة الصحة 
العامـــة ضـــد 27 متهمـــا لعـــدم التزامهم 
بالحجـــر المنزلـــي؛ لمغادرتهـــم منازلهـــم 
فـــي أوقـــات مختلفـــة مـــن مـــدة الحجر 
المفـــروض عليهم، كما أجـــرت التحقيق 
أيضا مع خمســـة متهميـــن خالفوا القرار 
المحـــالت  بإغـــالق  الخـــاص  الـــوزاري 
التجاريـــة لمنـــع انتشـــار الجائحـــة، وتم 
اســـتجواب المتهميـــن وأخلـــي ســـبيلهم 
اســـتكمال  لحيـــن  ماليـــة  بضمانـــات 

التحقيقات والتصرف فيها.

ألف دينار غرامة لـ 6 خالفوا الحجر والتحقيق مع 27
مساندة المبادرات الوطنية الرامية لتجاوز الجائحة
ـــى طبيعتهـــا ـــاة إل ـــى الوعـــي المجتمعـــي لعـــودة الحي ـــل: الرهـــان عل زين

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل الدعم النيابي المتواصل لإلجراءات 
والتدابيــر التــي تتخذها مملكــة البحرين، في التصدي لجائحــة كورونا )كوفيد 
19(، ومســاندة المبــادرات الوطنيــة الراميــة لتجــاوز الظــروف والتحديــات، 
وتحقيــق االســتقرار لمملكة البحرين في جميــع القطاعات والمجاالت، في ظل 
القيادة الحكيمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك خـــالل زيـــارة تفقدية قامت 
بهـــا رئيســـة مجلـــس النـــواب، و عـــدد 
الفحـــص  لمركـــز  أمـــس  النـــواب،  مـــن 
فـــي مركـــز البحرين الدولـــي للمعارض 
علـــى  اطلعـــت  حيـــث  والمؤتمـــرات، 
فحـــص  فـــي  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
بإصابتهـــم  المشـــتبه  أو  المخالطيـــن 

بالفايروس.
وأشـــادت زينل باإلجراءات المتقدمة، 
والتدابير المحكمة المتبعة، والجاهزية 
الكاملـــة التـــي تمثـــل ضمانـــة لتطبيـــق 

المعاييـــر المعتمـــدة دوليـــًا، ومـــا يمثله 
التنظيم المثالي في مركز الفحص من 
انعـــكاس مميـــز للجهـــود المبذولـــة من 
قبل الفريق الوطني لمكافحة فايروس 
كورونا، بقيـــادة ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
األمـــر  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
الـــذي يبعـــث باالطمئنان بوجـــود رؤية 
واضحـــة تثبـــت قدرة مملكـــة البحرين 
علـــى تجـــاوز هـــذا التحـــدي، وتحقيق 

سالمة الجميع.
ونوهـــت إلـــى أن اإلجـــراءات األخيرة 
لعـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا بصورة 
تدريجية، تجعل من الوعي المجتمعي 
ذات أهميـــة أكبـــر، والرهـــان الحقيقـــي 
لمنع تفشـــي الفايروس، ودعم الجهود 
التنمويـــة لمملكـــة البحريـــن، وتحقيق 
االستقرار على المستويين االقتصادي 

واالجتماعي.
كمـــا أشـــادت بالـــدور الوطنـــي الرفيع، 
للمرابطيـــن  المخلصـــة  والمســـاعي 
لمكافحـــة  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي 
الفايـــروس، ومـــا يقدمونـــه من دروس 
أجـــل  مـــن  والعطـــاء  التضحيـــة  فـــي 
مصلحـــة الوطن، وســـالمة المواطنين 

والمقيمين.

زيارة نيابية لمركز فحص كورونا

القضيبية - مجلس النواب

“المرأة والطفل”: تعديل قوانين لدعم البحرينية وأسرتها
أكــدت رئيســة لجنــة شــؤون المــرأة والطفــل بمجلس الشــورى هالة رمزي فايــز في تصريح لها بمناســبة انتهــاء دور االنعقاد 
الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الخامــس، أن اللجنــة عقــدت فــي الــدور الماضــي 5 اجتماعات، مــن ضمنها اجتمــاع واحد عن 
ُبعد، إذ تم أثناء هذه االجتماعات مناقشــة مشــروعين بقانون أحيال إليها للدراســة، إلى جانب دراســة إمكانية إجراء بعض 

التعديالت على قوانين قائمة، ومواءمتها مع ما يكفل مزيًدا من الدعم للمرأة البحرينية وأسرتها.

وأشـــارت رئيســـة اللجنـــة إلـــى أنـــه 
فـــي الفتـــرة الماضية أولـــت اللجنة 
اهتماًمـــا بدراســـة مخرجـــات اللقاء 
التشـــاوري، الـــذي تـــم بين الســـلطة 
التشريعية والمجلس األعلى للمرأة؛ 
الوطنـــي  النمـــوذج  تنفيـــذ  لمتابعـــة 
إلدمـــاج احتياجات المرأة، وتحقيق 
التـــوازن بين الجنســـين عند اعتماد 
برنامـــج عمـــل الحكومـــة والموازنة 
العامـــة، وذلـــك من منطلـــق الحرص 
اللقـــاء،  هـــذا  نتائـــج  متابعـــة  علـــى 
وترجمته إلـــى تشـــريعات وقوانين 
تسهم في مســـاندة الجهود الرامية 

لتعزيز مكانة المرأة وتقدمها.
لجنـــة  مناقشـــات  صعيـــد  وعلـــى 
شـــؤون المرأة والطفل للتشـــريعات 
والقوانين في دور االنعقاد الماضي، 
أنجزت اللجنة مشروع قانون واحد 
باســـتبدال المـــادة )60( مـــن قانـــون 
الطفـــل، وكان التعديـــل يهـــدف إلى 
حظـــر إشـــراك أو تشـــغيل األطفـــال 
فـــي  أو  االنتخابيـــة  الدعايـــة  فـــي 
ســـائر إجراءات االنتخابات النيابية 
والبلدية إال بموافقة ولي أمر الطفل 
أو مـــن يقـــوم مقامـــه، فيمـــا تعكـــف 
اللجنـــة حالًيـــا أثنـــاء فتـــرة اإلجازة 

التشـــريعية علـــى دراســـة مشـــروع 
العدالـــة  قانـــون  بإصـــدار  قانـــون 
وحمايتهـــم  لألطفـــال  اإلصالحيـــة 
من ســـوء المعاملة، الذي يهدف إلى 
تحقيق العدالة اإلصالحية لألطفال 
فـــي جميع مراحل الدعوى الجنائية 
والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ 
إنشـــاء  إلـــى  يهـــدف  كمـــا  الحكـــم، 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل.
اللجنـــة  أن  إلـــى  فايـــز  وأشـــارت 
ومـــن منطلـــق الحـــرص علـــى تعزيز 
الجهـــات  مـــع  والتعـــاون  التواصـــل 
المعنيـــة والوقـــوف علـــى مرئياتها، 

التقت في أحد اجتماعاتها باالتحاد 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحرين؛ من 
القوانيـــن  حـــول  التباحـــث  أجـــل 
والتشـــريعات التـــي تخـــص المـــرأة 
والطفـــل وتوثيـــق أطر التعـــاون مع 
االتحـــاد، إذ تـــم مناقشـــة موضـــوع 
إجـــازة الوضـــع، ونتائج الفـــرق بين 
قانـــون العمـــل فـــي القطـــاع األهلي 
وقانون الخدمة المدنية، وناقشـــت 
الطفـــل  رعايـــة  ســـاعات  اللجنـــة 
الرضيـــع فـــي كال القانونين، وكذلك 
إجـــازة رعايـــة الطفل وإجـــازة عدة 

الوفاة.

القضيبية - مجلس الشورى

إحصائيات لجنة شؤون المرأة والطفل 

عقدت 5 اجتماعات 
في الدور الثاني 
أحدها “عن ُبعد”

عدنان الوداعي
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ناشدت مواطنة المساعدة لمعالجة والدتها بمستشفى في دولة الكويت. 
وقالت إن والتها تعاني من مرض يسبب لها صعوبة في البلع، وال يتقبل 
جسمها التغذية إال بالسوائل والماء. وأضافت: الحالة الصحية لوالدتي 

تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وتابعـــت: المرض يأكل بجســـم 
والدتـــي منذ 17 عامـــا، وذهبت 
البحريـــن  مستشـــفيات  الـــى 
الحكوميـــة والخاصـــة، وعملت 
أكثر من 10 مرات مناظير، الذي 
يعتبـــر خطـــر عليهـــا، وال توجـــد 
الخـــارج  إلـــى  نتيجـــة وذهبـــت 
لتلقـــي العالج، ولكن المبلغ كبير 
جـــدا، وال تســـتطيع أخـــد قرض 
بسبب الديون المتراكمة عليها.

“ال  مناشـــدتها:  واختتمـــت 
اســـتطيع أن أرى والدتـــي التـــي 

تعانـــي أكثر مـــع المرض... وبعد 
هللا ســـبحانه وتعالـــى أطلب يد 

العون”.
)البيانات لدى المحرر(

بحرينية خضعت لـ 10 مناظير 
وابنتها تناشد عالجها في الكويت

“البلديات”: ال جدوى إلنشاء كلية للزراعة
ــان ــارات وعمـ ــعودية واإلمـ ــوا بالسـ ــر... وادرسـ ــر صغيـ ــا األخضـ قطاعنـ

أشارت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لعدم جدوى إنشاء كلية خاصة للزراعة في جامعة البحرين وذلك 
لصغــر حجــم القطــاع الزراعي بالمملكة، ومن الممكن االســتفادة من المنح الدراســية التي تقدمهــا دول مجلس التعاون خصوصا 
جامعــات اإلمــارات العربيــة المتحــددة وســلطنة عمان والمملكــة العربية الســعودية، إضافة إلــى البعثات الدراســية المقدمة من 

جانب وزارة التربية والعليم لخريجي الثانوية العامة من المسار العلمي.

التنمية المستدامة

يرى النائـــب إبراهيـــم النفيعي 
كليتيـــن  اســـتحداث  ضـــرورة 
البحريـــن،  لجامعـــة  تابعتيـــن 
إحداهمـــا تعنـــى بالتخصصات 
الزراعية لتدريس التخصصات 
الزراعـــي،  بالمجـــال  المتعلقـــة 
بتخصصـــات  تعنـــى  واألخـــرى 
لتدريـــس  والمعـــادن  البتـــرول 
التخصصـــات المتعلقـــة بمجال 
البتـــرول  وبالتجديـــد  الطاقـــة 
غـــرار  علـــى  وذلـــك  والمعـــادن 
الكليات الموجـــودة في الدول 

المجاورة.
تطويـــر  فـــي  أن  موضحـــا 
مخرجات التعليم العالي يكون 
عـــن طريـــق إعـــداد خريجيـــن 
قادريـــن على المنافســـة محليا 
وإقليميا في مجـــاالت الزراعة 

مـــن  والمعـــادن  والبتـــرول 
خـــالل تقديم برامج وأنشـــطة 
وخدمات متميـــزة في التعليم 
ومنـــح  العلمـــي  والبحـــث 
الدرجات العلمية المختلفة في 

هذه المجاالت.
ضـــرورة  النفيعـــي  ويؤكـــد 
االهتمـــام بالزراعـــة التي كانت 

ومازالـــت مـــن ركائـــز االقتصاد 
مـــن  الزراعيـــة  الثـــروة  إن  إذا 
هـــم الموروثـــات، حيث عرفت 
بالميـــاه  القـــدم  البحريـــن منـــذ 
الصالحـــة  والتربـــة  العذبـــة 
للزراعـــة، فيكـــون لزامـــا علينـــا 
المحافظـــة على هذه الموروث 

بشتى الطرق. 

كليـــة  اســـتحداث  أن  ويبيـــن   
الزراعـــة وكليـــة البتـــرول مـــن 
التنميـــة  شـــأنها دعـــم أهـــداف 
تقـــوم  التـــي  المســـتدامة 
عليهـــا عجلـــة التنميـــة، كمـــا أن 
االكتشـــافات النفطيـــة االخيرة 
تدعو إلـــى مزيد مـــن االهتمام 
وبالتحديـــد  الطاقـــة  بمجـــال 
أن  مبينـــا  النفطـــي.  الجانـــب 
البحرين من أول دول المنطقة 
التي تـــم اكتشـــاف النفط فيها 
الجوانـــب  تولـــي  أن  تحتـــاج 
بالبتـــرول  المتعلقـــة  العلميـــة 
خاصـــا،  اهتمامـــا  والمعـــادن 
الســـيما مع ما تـــم اإلعالن عنه 
للنفـــط  مؤخـــرا مـــن اكتشـــاف 
الصخـــري بمخـــزون احتياطي 
يضاهي االحتياجـــات العالمية 
مما ينعكس على ســـوق العمل 

في القريب العاجل.

إبراهيم النفيعيوكيل البلديات

استجواب إدارة األوقاف الجعفرية
Û  إن مجلــس اإلدارة الجديــد مطالــب اليــوم قبــل غــد أن ينبــش فــي أوراق اإلدارة

السابقة، وينفض الغبار، ويرصد بعين نسر وقلب أسد وإصبع فنان كل التجاوزات 
الســابقة؛ لتصليــح األخطــاء خصوصا أن بعضها موثقة فــي تقارير ديوان الرقابة. 
واألمل بعد تعقيم الملفات السابقة عرضها على الدولة، وعلى الناس؛ لتخبرنا ماذا 
فعلت تجاهها، وتجاه القرارات )القراقوشــية( و)االنكشــارية( التي تذكرنا بقرارات 

الخالفة العثمانية وما فعلته في العالم العربي لستة قرون. 
Û  حدثــت تجــاوزات فــي الوقــف التــي ال يصــل لهــا حتى )برنــارد مــادوف( في وول

ســتريت في أمريكا. ونريد تقريرا مفصال بوضوح: كم كان حجم خزانة األوقاف 
مــن الماضــي الســحيق إلــى يــوم اســتالم المجلــس الجديــد؛ لنعــرف حجــم الهــدر 
السابق، وكم صرف منها، وعلى ماذا صرف، وكيف يمكن إرجاع كل األموال التي 
ذهبــت مــع الريــح ومع الجيوب. وما نوعيــة المناقصات التي تمــت، و كيف تمت، 
وقائمة لكل المستثمرين الذين رست عليهم المناقصات؛ لفرز المناقصات السليمة 
والمناقصــات المشــبوهة خصوصــا إذا كانــت هنــاك صلــة قرابة ألي فــرد في إدارة 
األوقاف. ثم إلزام المستفيدين بصورة غير قانونية بإرجاع األموال جميعا حتى 
لــو قــاد إلــى تصفيــر حســاباتهم وصــول القضايــا ألروقــة المحاكــم دون النظر إلى 

نوعية قماش األسماء. فال هيبة إال للقانون. 
Û  لهــذا، اليــوم مجلــس اإلدارة الجديــد مطالــب ليبــرئ ذمتــه مــن أي خطــأ ســابق لم

يرتكــب فــي عهــده- وكلنا نقف معه - بتحقيق شــفاف واضــح يعرضه على الدولة 
ويتعاطى مع الصحافة بشــفافية وبلغة األرقام مع نشــر الحقيقة عن كل األموال 

السابقة، والتجاوزات وعن وضوح تام للتحقيق في ذلًك. 
Û  ،وكلنــا ثقــة فــي أن هــذا ســيكون خيــار المجلــس الكريم. هــذا مال وقفــي مقدس

فبمنطــق الفقــة ال يجــوز شــرعا، وبمنطــق القانــون المدنــي يعاقــب عليــه القانون. 
واليــوم كلنــا فــي انتظــار ما ســتؤول إليه األمور، ولكشــف واضح عــن كل صغيرة 
وكبيرة من أموال مأتم الهملة الذي أصبح هذا المأتم بين أســنان تمســاح الديون 
وســياط القدر. وســوف يكون لهذا المأتم مقاالت خاصة إلعادة األمر إلى مســاره 
الصحيح. إلى معرفة المناقصات التي تم إرســاؤها في بناء إو تشــييد أو ترميم 

أي مسجد أو مأتم من مسجد شيخ عزيز وغيره وبلغة األرقام. 
Û  وأقــول ذلــك لصالــح مجلــس اإلدارة الجديد؛ ألنه إذا اتخذ هذا الموقف ســيعطيه

مصداقيــة كبــرى لــدى الدولة، ولــدى المجتمع بان فــي عهده تمت الشــفافية، وتم 
محاســبة الجميــع، وليــس فقــط األســماك الصغيــرة. موضــوع ســرقة مكيــف هنــا 
أو مــال مــن ضريــح هنــا مســالة مهمــة، ولكــن األهــم مــن كل ذلــك هــو أن نبــدأ من 
التجاوزات التي بالماليين، فهي أهم حتى ال نكرر قصة )جان فالجان( في رواية 
البؤساء لفيكتور هيجو، وإن بصورة مختلفة بأن يحاسب الصغار وينسى الكبار.

Û  وهــذا هــو المؤمــل. إذا كان هنــاك مــن تّربــح مــال مــن الوقــف، فيجب إرجــاع هذا
المــال؛ ألنــه مــال وقــف اإلمــام الحســين “ع”، والمال المقــدس ال يســقط بالتقادم . 
خزانــة األوقــاف مليئة بالشــقوق والثقوب، وعلــى اإلدارة ترميم ذلــك، ولن يكون 
أفضــل مــن إرجــاع األمــوال بالتعــاون أيضــا مــع وزارة العــدل. وهنــا اســمحوا لــي 
بالترافــع واالســتجواب الصحافــي عبــر منصــة الصحافــة بهــذه األســئلة، ونريــد 
إجابات شافية، وسيستمر االستجواب لسبعين استجوابا من األسئلة إلى أن نرى 
اإلجابــات الشــافية أو إذا وجدنــا حلوال على األرض لــكل التجاوزات التي حصلت 
ســابقا. الســؤال األول: كــم حجــم ملــف األراضي غير المســجلة لآلن؟ ومــاذا فعل 
مجلــس اإلدارة فــي الســعي لإلصــدار وثائــق ملكيــة لهــا، وإن عــدم الحصول على 
حيــازة وثيقــة ملكيــة ألكثر من 700 أرض في مختلف مناطق البحرين يعد كارثة 
بحق وقف اإلمام الحسين “ع”، وعند تسجيلها يمكن استثمارها لتصب في خدمة 
الوقــف وخدمــة الوطن والمجتمع علما أن جهاز المســاحة والتســجيل العقاري قد 
اســتندا إلى ســجل الموثق األول )الســيد عدنان الموســوي(؛ كونه المرجع الرسمي 
الوحيد الذي يوثق األراضي الوقفية، ومواقعها وحدودها، وتم وضع قيد عقاري 

في المسح العمومي يثبت كونها وقفا تابعا إلدارة األوقاف الجعفرية؟
Û  لهــذا نلتمــس مــن حكومتنا الموقــرة أن تدعــو القائمين على هذه الشــأن بالتوثيق

مشــكورة، ونحــن علــى إيمــان أن الدولــة لــن تألــو جهــدا فــي ذلــك كمــا حــدث في 
2004 عندمــا كتبــت فــي ذلك، وترافعت عن حقــوق األوقاف، وحققت في الملف، 
فالدولة وقفت معنا مشــكورة. ونحن نعلم أن ســمو رئيس الوزراء ســباق لخدمة 
كل ما يتعلق بالوقف كرئيس لسلطة تنفيذية، وأنا على يقين بأن أغلب الوقفيات 
نســتطيع تســجيلها، وســنقيم ذات يــوم حفــال كبيــرا مــع النــاس، شــاكرين كل مــن 

ساهم في ذلك خصوصا جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. 
Û  .في عهد اإلصالح لجاللة الملك يمكن تحقيق عظيم اإلنجازات
Û  والســؤال اآلخــر: مــاذا فعلــت إدارة االوقــاف مــع ملف األراضــي الوقفيــة الواقعة

ضمن المشــاريع اإلســكانية، والتي كان بعضها عالقا في المحاكم لســنوات طويلة 
في الســابق؛ بســبب ضم األراضي الوقفية غير المسجلة ضمن مشاريع االستمالك 
للمنفعــة العامــة. علمــا أن هنــاك تاكيــدا كتابيــا حصلــت اإلدارة عليــه مــن وزارة 

اإلسكان تتعهد فيه الوزراة بالتعويض عن األراضي الوقفية.
Û  وهنــا نوجــه الخطــاب لــوزارة اإلســكان بــأن تقــوم مشــكورة بتســريع التعويــض

المناسب الأاضي الوقفية على أن يكون ذلك بسعر األراضي وقت ذروة أسعارها 
المرتفعة أيام أخذها، وسيكون لي مقاالت نقاشية مع وزارة اإلسكان عن أراضي 
الرملي وسند وسترة لنصل لحل هذه الملف. وهنا ينبغي إلدارة األوقاف مراجعة 
تعويضــات مأتــم كــرزكان، والتأكــد مــن أنه حصل علــى التعويضات المناســبة عن 

االستمالكات المخصصة للمأتم.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ال مساجد في مدينة سلمان والكبائن ضاقت بالمصلين
الدوســري لـــ“^”: مجمع 581 يفتقــر للخدمات األساســية وأبرزها الجوامع

بمدينـــة   518 مجمـــع  أهالـــي  طالـــب 
ســـلمان األوقاف السنية باإلسراع في 
بنـــاء جامع فـــي األرض المخصصة له 

من قبل وزارة اإلسكان.
المجمـــع  أن  لـ”البـــالد”  وأوضحـــوا 
الســـكني يفتقـــر لوجود المســـاجد في 
علـــى  فيـــه  يعتمـــدون  الـــذي  الوقـــت 

الكبائن المؤقتة ألداء الصالة.
وناشـــدوا الجهات المختصة لإلسراع 
فـــي اتخاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لبناء 

المسجد والجوامع في المدينة.
ال  المصليـــن  مـــن  كثيـــًرا  إن  وقالـــوا 
يجدون متســـعا لهم فـــي المصلى مما 
يضطرهـــم النتظـــار بعضهـــم البعـــض 
لألداء الصالة أو العودة إلى منازلهم.

البلـــدي  العضـــو  طالـــب  جهتـــه،  مـــن 
محمد الدوســـري ممثل الدائرة الثالثة 
بالمحافظة الشمالية بضرورة اإلسراع 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة للشـــروع 

ببناء مساجد مجمع 581 بالمدينة.
المجمـــع  أكثـــر مـــن نصـــف  وقـــال إن 
خصصـــت  وقـــد  بالســـكان  مأهـــول 
فـــي هـــذا المجمـــع 7 مواقـــع لمســـاجد 

باإلضافة إلى جامع واحد.
وتابـــع أن المطالبـــات األهالـــي بازدياد 
انتقالهـــم  خاصـــة وأنـــه مضـــى علـــى 
للســـكن فـــي المجمع أكثر مـــن عامين 
في حين إن الخدمات األساســـية غير 

متوفرة.
لبنـــاء  متبرعيـــن  وجـــود  إلـــى  ونـــوه 
مســـجد فـــي المجمـــع إال أن األراضي 
مـــا تـــزال فـــي عهـــدة وزارة اإلســـكان 

وال تســـتطيع وزارة العـــدل والشـــئون 
اإلسالمية واألوقاف التصرف بشأنها.
وذكر الدوسري أن مجمع 581 يحتوي 
علـــى كبينتيـــن للصـــالة ال تكاد تتســـع 
األهالـــي  أن  30 مصلـــي، موضحـــا  لــــ 
تقدمـــوا فـــي أكتوبـــر الماضـــي يطلب 
المصليـــن،  لتتســـع  الكبائـــن  لتوســـعة 
مطالبـــا بضرورة الشـــروع ببناء جامع 
بمدينة سلمان على األرض المخصصة 
لذلـــك من قبل وزارة اإلســـكان خاصة 
وان المنطقة أصبحت مأهولة بصورة 

كافية مع تزايد نسبة العمران فيها .
وتابـــع من المتوقـــع أن تفتح الجوامع 
أهالـــي  أن  إال  الجمعـــة  صـــالة  ألداء 
المدينـــة يحرمـــون مـــن أداء الصـــالة 

الجمعة لعدم وجود الجامع فضال عن 
صغر حجـــم كبائن الصـــالة الموجودة 

حالية.
والجديـــر بالذكـــر أن وزارة اإلســـكان 
خصصت 31 موقعا لمســـاجد بأحجام 
مختلفـــة فـــي المدينـــة لـــم يتـــم بنـــاء 

اي منهـــا حتـــى االن فـــي حيـــن يعتمد 
األهالي في مختلف جزر المدينة على 

الكبائن المؤقتة.

محمد الدوسري

كبينة مؤقتة ألداء الصالة

مؤسسات تسرح موظفيها رغم التسهيالت الحكومية
ـــة ـــة الوطني ـــبات العمال ـــوق ومكتس ـــة حق ـــب بحماي ـــامي” تطال ـــر اإلس “المنب

دعـــا األمين العام لجمعية المنبر الوطني 
اإلســـالمي محمـــد العمادي إلـــى ضرورة 
الحفاظ على حقوق ومكتســـبات العمالة 
أي  تحـــت  تســـريحها  وعـــدم  الوطنيـــة 
ذريعة، متمنًيا أال يتحمل المواطن خالل 
االقتصاديـــة  التبعـــات  المقبلـــة  الفتـــرة 

السلبية ألزمة فيروس كورونا.
وأضـــاف أن المواطـــن هو الهـــدف األول 
للتنميـــة االقتصاديـــة فـــي البـــالد وهـــو 
المحـــور الرئيـــس واألســـاس للمشـــروع 
وللجهـــود  الملـــك  لجاللـــة  اإلصالحـــي 
رئيـــس  ســـمو  يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة 
الوزراء وســـمو ولـــي العهد مـــن أجل أن 
يحيـــا المواطـــن حيـــاة كريمـــة، وبالتالي 
فـــإن أي حديث عن خســـائر فـــي العمالة 
الوطنيـــة ســـتضاف إلـــى قائمـــة البطالة 
هـــو بمثابة عرقلة لتلك الجهـــود الكبيرة 

التـــي تبذل من قبل القيادة الحكيمة من 
اجـــل مزيد من التنمية واالزدهار للوطن 

والمواطن.
وقـــال العمادي: “نتمنـــى أن اليضاف إلى 
طوابيـــر البطالـــة عاطلين جـــدد لما لهذه 
المشكلة من تبعات اجتماعية وسياسية 
وأمنيـــة خطيـــرة حيـــث أنهـــا مـــن أكثـــر 

المشاكل التي تؤرق األوطان”.
ونـــدد العمادي بما يتـــم تداوله من انباء 
المؤسســـات  مـــن  مجموعـــة  عـــزم  عـــن 
مـــن  كبيـــر  لعـــدد  تســـريح  االقتصاديـــة 
العمالـــة الوطنيـــة، وبنســـبة تبـــدأ من 30 
% مـــن العمالـــة لديها وربمـــا أكثر، تحت 
بند إعـــادة الهيكلة. مؤكـــدًا أن مثل هذه 
الخطوات لها آثار ســـلبية على االقتصاد 

الوطني.
وناشد القيادة الحكيمة بضرورة التدخل 

لمنـــع مثل هذه القرارات المزمع اتخاذها 
والتـــي تمثل أضـــرارًا بالغة علـــى الحياة 
المعيشـــية لكثير من العائالت البحرينية 
والتي هـــي بطبيعة الحال تتحمل أعباء 

معيشية كبرى.
بعـــض  قيـــام  العمـــادي  واســـتهجن 
العمالـــة  بعـــض  بتســـريح  المؤسســـات 
الوطنيـــة بحجـــة إعـــادة الهيكلـــة وهذه 
المؤسســـات قد حصلت على تســـهيالت 
كبرى مـــن الحكومة خالل أزمة فيروس 
رواتـــب  دفـــع  فـــي  تمثلـــت  كورونـــا، 
وإلغـــاء  أشـــهر،   3 لمـــدة  البحرينييـــن 
وخفـــض العديـــد مـــن الرســـوم وتكفـــل 

الحكومة بدفع فواتير الكهرباء.
ودعـــا القطـــاع الحكومي والخـــاص إلى 
الوطنيـــة  مســـؤولياته  تحمـــل  ضـــرورة 
واالجتماعيـــة والحـــرص على الشـــراكة 

المجتمعيـــة مـــع مؤسســـات الدولـــة مـــن 
الوطنيـــة  العمالـــة  الحفـــاظ علـــى  أجـــل 
ودعمهـــا مؤكـــدا انـــه على ثقة مـــن قيام 
ورجـــال  والمؤسســـات  الهيئـــات  كافـــة 
االعمـــال فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن اداء 
الواجبـــات االنســـانية مـــن اجـــل حمايـــة 
العامليـــن اجتماعيـــا وباعتبارهـــم قـــوي 

االنتاج األساسية.
وطالـــب العمادي مجلس النواب بتفعيل 
أدواتـــه الرقابية بشـــكل صـــارم من أجل 
حمايـــة العمالة الوطنية وضمان حصول 
المواطنيـــن أو الوافديـــن العامليـــن لدي 
الخاصـــة  اصحـــاب االعمـــال والمصانـــع 
واالســـتثمارية علـــى رواتبهـــم المتوقفة 
ال  ذلـــك  وان  أشـــهر خاصـــة  عـــدة  منـــذ 
يتماشـــى مـــع السياســـة العامـــة للدولـــة 

والدستور والقانون.

المنامة - جمعية المنبر الوطني اإلسالمي

محرر الشؤون المحلية

قالت إن والدتها 
تعاني من صعوبة 

في البلع وال يتقبل 
جسمها إال السوائل

“اإلسكان” خصصت 
31 موقًعا لمساجد 
بأحجام مختلفة لم 

يتم بناء أي منها



المنامة - وزارة الداخلية

أحرزت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة 
 ROI الوقاية مـــن الجريمة، جائزة معهد
الدوليـــة بالواليات المتحـــدة األميركية 
لســـنة 2019 عـــن برنامج ســـاعي أعمال 
أبـــرز  كأحـــد  )ســـامع(  العامـــة  المنفعـــة 
برامج التأهيـــل والتدريب، الذي تطبقه 
مملكـــة البحرين في مجال تنفيذ قانون 
العقوبات والتدابير البديلة، حيث أحرز 
البرنامج، المركـــز األول، في فئة أفضل 
دراســـة أثـــر علـــى المســـتوى الحكومي 
الدراســـات  مئـــات  بيـــن  مـــن  عالميـــا، 

المقدمة من 70 دولة مشاركة.
إدارة  مديـــر  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
أمينـــي  علـــي  الجريمـــة  مـــن  الوقايـــة 
ومتابعـــة  الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات 
آليـــات  بتطويـــر  العـــام،  األمـــن  رئيـــس 
قانـــون  تطبيـــق  فـــي  للتوســـع  جديـــدة 
وتوفيـــر  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
البرامـــج التأهيليـــة التـــي تتناســـب مـــع 
الظـــروف الشـــخصية للمحكـــوم عليهـــم 
بغـــرض إصالحهـــم وتفاعلهـــم اإليجابي 

مع محيطهم المجتمعي.
وثمن مديـــر إدارة الوقاية من الجريمة، 
تنفيـــذ  إدارة  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
األحكام برئاســـة الشـــيخ خالد بن راشد 
بن عبدهللا آل خليفة، منوها إلى أن هذا 
األمر، أسهم في تحقيق نقلة نوعية في 
مســـيرة برامج تنفيـــذ العقوبات البديلة 

وتحقيق هذا اإلنجاز الدولي الرفيع.
وأوضـــح أنـــه تـــم إعـــداد دراســـة األثـــر، 
بالمقارنة بين تنفيـــذ العقوبات األصلية 
علـــى  وتطبيقهـــا  البديلـــة،  والعقوبـــات 

برنامـــج “ســـامع” حيـــث أظهـــرت أهمية 
تنفيـــذ البرنامـــج للوقايـــة مـــن العـــودة 
للجريمة، كما حـــددت المخرجات، كافة 
العوائـــد اإليجابيـــة للبرنامـــج من خالل 
الملمـــوس  وغيـــر  الملمـــوس  المـــردود 
اللذين يحققان التنمية واالستدامة في 
المنظومـــة األمنيـــة والعدالـــة القانونيـــة 
عبـــر تنفيـــذ برنامـــج مبنـــي على اســـس 
علمية في التنمية البشـــرية واالستفادة 
تأهيـــل  إلعـــادة  المتاحـــة  المـــوارد  مـــن 
المحكوميـــن وتزويدهم بالمهارات التي 
تســـهم في تحســـين البيئـــة االجتماعية 
واالقتصادية للمستفيدين من البرنامج.
وتأتي هذه الجائـــزة، لتعكس المواءمة 
مع الممارســـات الدولية المنفذة حســـب 
معايير جائزة معهد ROI والتي تتضمن 
المقاييـــس والمعـــادالت وآليـــة التنفيـــذ 
والتـــي  واألداء،  التطبيـــق  ومعاييـــر 
ســـاعي  برنامـــج  تطبيـــق  مـــع  تماشـــت 
أعمـــال المنفعـــة العامـــة )ســـامع( حيـــث 
تعتمـــد النظريـــة علـــى التوســـع لتقييـــم 

البرنامج باستخدام نماذج عملية.
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رفض طعن مدان بحرق دورية شرطة وسور مدرسة
ــداث ــ ــن أح ــريـ ــى 4 آخـ ــ ــى الــمــداَنــيــن بـــاإلضـــافـــة إل ــل ــض ع ــب ــق ال

قضــت محكمــة التمييــز بقبــول طعــن شــاب شــكال وفــي الموضــوع برفضــه، 
والمحكوم عليه مع آخر بالســجن لمدة 3 ســنوات وبتغريمه مبلغ 500 دينار؛ 
إلدانتهما بالشــروع في حرق دورية أمنية بمنطقة الدراز، والتســبب بحريق 

في سور مدرسة.

الجهـــات  أن  إلـــى  األوراق  وتشـــير 
األمنيـــة كانـــت تلقـــت بالغـــا، مفـــاده 
وجـــود تجمهر بجوار إحدى المدارس 
بمنطقـــة الـــدراز، والتي نشـــب حريق 
هـــو  كان  الهـــدف  وأن  ســـورها،  فـــي 
المتمركـــزة  الشـــرطة  دوريـــة  حـــرق 
بمكان قريب من المدرسة، وبالتحرك 
إلـــى مـــكان الواقعـــة تـــم التعامـــل مع 
علـــى  القبـــض  وتـــم  المتجمهريـــن، 
آخريـــن   4 إلـــى  باإلضافـــة  المداَنيـــن 

أحداث.
عليهمـــا  المقبـــوض  مـــع  وبالتحقيـــق 
اعترفـــا أنهما اتفقا فيهـــا بينهم برفقة 
آخريـــن مراهقيـــن تتـــراوح أعمارهـــم 
بين 14 و15 عاما على تنظيم تجمهر 
بهدف إشعال النار في دورية الشرطة 

المتمركزة بجوار المدرسة.

وأضافـــا أنهما واألحـــداث اتفقوا على 
التجمـــع بيـــوم الواقعـــة فـــي الســـاعة 
10:00 مســـاء، وحضـــر المتهـــم األول 
لشـــراء  بســـيارته وذهـــب  -الطاعـــن- 
زجاجـــات مشـــروبات غازيـــة بهـــدف 
اســـتخدامها وملئهـــا بالبنزين، وعقب 

ذلك تحركوا ناحية المدرسة.
وأوضح المتهـــم الثانـــي بأقواله أنهم 
بعدما أشعلوا فتيل النيران بزجاجات 
“المولوتـــوف” اكتشـــفوا أن المســـافة 
بين ســـور المدرســـة ودورية الشرطة 
بعيـــدة، وأن الزجاجات لـــن تصل إلى 
الدوريـــة، ورغم ذلك حاولوا، وبالفعل 
لـــم تصل تـــل “المولوتوفـــات” لدورية 
الشرطة، وسقط بعضا منها على سور 
المدرســـة فاشـــتعلت النيران فيه بدال 

من الدورية، والذ الجناة بالفرار.

أحالتهمـــا  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
للمحاكمـــة علـــى اعتبار أنهمـــا بتاريخ 

20 مارس 2018،
بينهـــم  أوال: اشـــتركا برفقـــة آخريـــن 
أحـــداث في إشـــعال حريق في ســـور 
المدرســـة بـــأن ســـكبوا عليـــه البترول 
وأشـــعلوا النـــار فيـــه تنفيـــذا لغـــرض 
إرهابي بهـــدف تعريض حيـــاة الناس 

للخطر.
ثانيـــا: شـــرعا وآخريـــن أحـــداث فـــي 
إشعال حريق عمدا في دورية شرطة 

تنفيـــذا  الداخليـــة  لـــوزارة  مملوكـــة 
لغرض إرهابـــي لتعريض حياة الناس 
وأموالهم للخطـــر وخاب أثر الجريمة 
لســـبب ال دخـــل إلرادتهـــم فيـــه وهـــو 
عدم وصـــول الزجاجات الحارقة إلى 

السيارة.
ثالثـــا: اشـــتركا وآخريـــن فـــي تجمهـــر 
فـــي مكان عام مؤلف من أكثر من 15 
شـــخصا الغرض منه اإلخـــالل باألمن 
العـــام واســـتخدموا العنـــف لتحقيـــق 

ذلك الغرض.

المنامة - “نهرا”

كشـــفت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
قـــد  الهيئـــة  أن  الصحيـــة  والخدمـــات 
تمكنت من ضبط امرأة وافدة آسيوية 
فـــي  بـــإدارة مكتـــب  تقـــوم  الجنســـية 
منطقـــة القضيبيـــة لتوفيـــر ممرضـــات 
وفنـــي عالج طبيعي دون أخذ موافقة 

الهيئة بذلك.
وأشـــارت القائـــم بأعمال رئيس قســـم 
تنظيم المرافق الصحية بالهيئة حصة 
الدوســـري أن فريـــق التفتيـــش التابـــع 
للهيئة قد ضبط المرأة متلبسة بتوفير 
مملكـــة  فـــي  مرخصـــة  غيـــر  ممرضـــة 
البحرين للعمل لدى من يطلب الخدمة، 
فـــي حين أّن ترخيص المكتب يحتوى 
على أنشـــطة العمـــل االجتماعي بدون 
اإلقامة للمسنين والمعاقين. وعليه تم 

تحريـــر المحاضر الرســـمية لذلك، وتم 
تحريز األوراق والدالئل الثبوتية وكل 
ما يتعلق بالحادثة واتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الالزمـــة مـــن غلـــق المكتـــب 

وتحويلها للنيابة العامة.

وافدة تدير مكتًبا مخالفا لتوفير ممرضات

ا 4 سنوات لوافد أدار منازل للقمار بالمحرق وضرب شرطيًّ
لمعاونيـــه ســـنة  إلـــى  أشـــهر   3 مـــن  تتـــراوح  بالســـجن  عقوبـــات 

أقــّرت محكمــة التمييــز عقوبــة وافد محكوم بالســجن 4 ســنوات؛ إلدارته 
منــزال فــي منطقــة المحــرق لممارســة القمــار فيــه واعتداؤه على شــرطي 

حال القبض عليه.

إذ قضـــت بعدم قبول الطعن شـــكال 
يقـــدم  لـــم  المحامـــي  وكيلـــه  ألن 
التوكيـــل الصـــادر لـــه مـــن المحكوم 
عليـــه عنـــد التقريـــر بالطعـــن أمـــام 
محكمـــة التمييـــز، وعندمـــا تقدم به 
تبيـــن أن التوكيـــل صـــدر فـــي وقت 
الحـــق للطعـــن، لـــذا فـــإن المحامـــي 
يكـــون قـــد قرر بالطعن مـــن غير ذي 
صفـــة حينهـــا، ممـــا يســـتوجب عدم 
قبوله شـــكال لهذا الخطـــأ، فضال عن 
عـــدم جـــواز نظـــر الطعـــن بالنســـبة 
لمـــا تبقى مـــن مدة العقوبة الســـالبة 

للحرية المحكوم بها على الطاعن.
وكانـــت محكمـــة االســـتئناف أيدت 
فـــي وقـــت ســـابق معاقبـــة 5 عمـــال 
وافديـــن، تتـــراوح أعمارهـــم ما بين 
بـــإدارة  والمدانيـــن  عامـــا،  و54   33
أحـــد  فـــي  القمـــار  لممارســـة  محـــل 
المنازل بمنطقـــة المحرق والمقامرة 
فيـــه، واالعتـــداء علـــى أحـــد أفـــراد 
األول  المتهـــم  بســـجن  الشـــرطة، 
-الطاعن- لمدة 3 ســـنوات عن تهمة 
االعتـــداء على الشـــرطي، باإلضافة 
إلى حبسه واثنين من معاونيه لمدة 
ســـنة واحدة إلدارتهـــم جميعا محال 
لممارســـة القمار، كمـــا عاقبت اثنين 
آخرين بالحبس لمدة 3 أشـــهر فقط، 
المضبوطـــات  بمصـــادرة  وأمـــرت 
وبإبعـــاد جميـــع المدانيـــن نهائيا عن 
المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقضي 

بها.
وتتمثـــل تفاصيـــل القضية حســـبما 

أن  فـــي  الدعـــوى  بملـــف  وردت 
معلومـــات وردت إلى أحـــد الضباط 
بهـــا،  موثـــوق  ســـرية  مصـــادر  عبـــر 
بـــإدارة  يقـــوم  الطاعـــن  أن  مفادهـــا 
محـــل للعـــب القمـــار فـــي عـــدد مـــن 

المنازل الكائنة بمنطقة المحرق.
وبتكثيـــف التحريات حول الواقعة، 
المنـــازل  أحـــد  وجـــود  فعـــال  ثبـــت 
فـــي هـــذه األعمـــال، وتـــم  يســـتغل 
الحصـــول علـــى عنوانـــه، وتبين أنه 
يتـــم فيـــه إدارة لعـــب القمـــار فيمـــا 
بيـــن الجاليـــة التـــي ينتســـب إليهـــا 
المتهـــم، فتـــم إجـــراء عمليـــة  هـــذا 
المراقبـــة المســـتمرة للمنزل المشـــار 
إليـــه في أيام وفتـــرات مختلفة من 
قبل شـــرطيين، إذ اتضـــح أنه مكان 

مفتوح للعامة الدخول إليه.
وشاهد الشرطيان المراقبان للمكان 
عـــددا مـــن األشـــخاص اآلســـيويين 
يدخلون للمنزل بـــدون تمييز بينهم 
وبعد مرور مدة من الزمن يخرجون 
منـــه في أوقات مختلفـــة، خصوصا 
وأن المنزل ال يوجد به باب خارجي 

ويمكن ألي شخص الدخول إليه.
وباســـتمرار مراقبـــة المـــكان تمكـــن 
أفـــراد الشـــرطة من تحديـــد الوقت 
الفعلـــي لبدء أعمـــال القمـــار، والتي 
الســـاعة  عنـــد  تبـــدأ  أنهـــا  اتضـــح 
10:00 مســـاء وتنتهـــي فجـــرا فـــي 
حـــدود الســـاعة 3:00، كما أســـفرت 
التحريـــات أن الطاعن يحضر يوميا 
في آخر الوقت الستالم حصته في 

إدارة المحل للعـــب القمار الممنوعة 
قانونا.

وفي يـــوم ضبـــط المدانين توجهت 
قـــوة من أفراد الشـــرطة إلى المنزل 
بابـــه  كان  والـــذي  إليـــه،  المشـــار 
مفتوحا، وبعد أخـــذ األذون الالزمة 
لذلك، أرســـلوا مصدرا ســـريا ليدخل 
للمكان ويتأكد بنفسه، وبالفعل دخل 
وخـــرج وأبلغهـــم بوجـــود المتهمين 
مـــن الثانـــي وحتـــى الخامـــس وهم 
المنـــزل  فدخلـــوا  القمـــار،  يلعبـــون 
وكان فيه فعـــال المذكورون األربعة 
يمارســـون القمار، إذ شـــوهدت أمام 
كل منهم مبالـــغ مالية وورق اللعب، 
فتـــم القبـــض عليهـــم وتحريـــز ورق 
اللعـــب والمبالـــغ التـــي كانـــت علـــى 

الطاولة.
وبسؤالهم عمن يدير المكان اعترف 
أحدهـــم أن الطاعـــن هـــو مـــن يديـــر 
المحـــل للعـــب القمـــار، فتـــم االتفاق 
معـــه علـــى مســـاعدة الشـــرطة فـــي 
ضبـــط األخيـــر، فاتصـــل بـــه وطلب 
منـــه الحضور للمـــكان، فأبلغه األول 

أنه قريب من المكان.
لـــم  الـــذي  الطاعـــن  حضـــور  وبعـــد 
يكـــن على علم بـــأن أفراد الشـــرطة 
بانتظـــاره، خـــرج لـــه ذلـــك المتهـــم، 
وتمكنت الشـــرطة مـــن القبض عليه 

بعد مقاومة شديدة أبداها تجاههم 
وضرب أحد أفراد الشرطة.

وأوضح أفراد الشـــرطة أن شـــرطيا 
توجه للطاعـــن وعرض عليه هويته 
العســـكرية، فاســـتجاب لـــه المذكور 
وســـار معه مســـافة بســـيطة، إال أنه 
باغتـــه وفر هاربـــا واختبأ خلف أحد 
الجدران، فطارده الشرطي، وعندما 
وصل بجانـــب الطاعن دفعه األخير 
بيده ما تســـبب بســـقوط الشـــرطي 

في حفرة.
الشـــرطي  أن  المحكمـــة  وأضافـــت 
للمـــدان  مطاردتـــه  وواصـــل  نهـــض 
وأمســـكه من رجلـــه، فتعمـــد دهس 
اليد اليمنى للشـــرطة وضربه بهاتفه 
النقـــال بالقـــرب مـــن عينـــه اليمنـــى، 
لكنـــه لـــم يتمكـــن مـــن اإلفـــالت من 
قبضـــة المجنـــي عليـــه الـــذي تمكـــن 
مـــن الســـيطرة عليـــه لحيـــن حضور 
الضابط وشرطي آخر وساعداه في 

تكبيله باألصفاد.
الثالـــث  المتهـــم  مـــع  وبالتحقيـــق 
والطاعـــن  أنـــه  اعتـــرف  بالقضيـــة 
يستأجران المنزل المضبوطين فيه 
يمارســـان القمـــار ويديـــران المـــكان 
كذلـــك، إذ ســـمحا لألشـــخاص بلعب 
القمـــار فيه، فيما يحصالن هما على 

مبالغ مالية من هؤالء الزبائن.

5 سنوات لمزور استمارة فحص سيارة “مكنسلة”
رفضت محكمة التمييز طعن شــاب في العشــرينات من عمره، وأيدت ســجنه لمدة 
5 سنوات وبمصادرة المحرر المزور؛ لتعمده تزوير استمارة الفحص الفني لسيارة 
كان قــد اشــتراها ســابقا، والتــي دّون فيهــا الموظــف الفاحــص للســيارة بــاإلدارة 
العامــة للمرور عيوبا تشــكل ســببا لعــدم اجتيازها الفحص، حيث أشــار المدان إلى 

عيوب غير المذكورة وادعى أنه تم تصليحها فاكتشف أمره موظف آخر.

وكانت وجهت النيابة العامة للطاعن أنه 
في غضون عامي 2017 و2018، ارتكب 

اآلتي:
أوال: ارتكـــب تزويـــرا فـــي محرر رســـمي 
وهو اســـتمارة الفحص الفني المنســـوب 
صدورهـــا لـــإدارة العامة للمـــرور، وذلك 
عـــن طريـــق وضـــع إمضـــاء مزور نســـبه 
زورا لموظـــف، كمـــا حـــرف الحقيقـــة في 
المحـــرر حـــال تدوينـــه بـــأن دون أعطاال 

في المركبة على خالف الحقيقة، بغرض 
استعمال المحرر كمحرر صحيح.

ثانيا: اســـتعمل المحرر المـــزور موضوع 
البنـــد أوال مـــع علمه بتزويـــره، وذلك بأن 

قدمه لإدارة العامة للمرور.
وذكـــرت المحكمـــة أن تفاصيـــل الواقعة 
تتمثـــل في أن أحـــد المواطنين اشـــترى 
ســـيارة من شـــخص آخر بعدما اشـــتراها 
التأميـــن  شـــركات  إحـــدى  مـــن  األخيـــر 

لحـــادث  تعرضـــت  كونهـــا  المعروفـــة، 
فقـــام  بيعهـــا،  فـــي  ترغـــب  والشـــركة 
المواطن بتحويل تلك الســـيارة باســـمه، 
وعندما أراد تسجيلها لدى اإلدارة العامة 
للمرور، لم تجتز الفحص الفني، فعرضها 

هو اآلخر للبيع.
ذات  لشـــراء  الطاعـــن  حضـــر  وعندمـــا 
الســـيارة موضوع الفحص من المواطن، 
أعطـــاه المذكور اســـتمارة الفحص الفني 
التـــي توضـــح أنها لم تجتـــزه، لكي يقوم 

إجـــراءات  بإنهـــاء  -المـــدان-  المشـــتري 
للمـــرور،  العامـــة  لـــدى اإلدارة  تســـجيلها 
إال أنـــه اشـــترك مـــع آخـــر مجهـــول فـــي 
ارتـــكاب تزويـــر فـــي المحـــرر الرســـمي، 
وهو اســـتمارة الفحص الفني المنســـوب 
صدورهـــا لإدارة، بأن قـــام المتهم بملء 
صلـــب بيانـــات تلك االســـتمارة في حين 
قام المجهول بوضع إمضاء مزور نســـب 
صـــدوره للمجني عليـــه -المواطـــن الذي 
باعـــه الســـيارة- بـــأن حرفـــا الحقيقة في 

المحرر حال تدوينه.
وبينـــت أن الطاعـــن دون مشـــكالت فـــي 
المركبـــة موضـــوع الفحـــص على خالف 
كمحـــرر  اســـتعماله  بغـــرض  الحقيقـــة؛ 
ذلـــك  بتقديـــم  المـــدان  وقـــام  صحيـــح، 
المحرر الرسمي سالف البيان إلى اإلدارة 
فتمـــت  بتزويـــره،  علمـــه  مـــع  مذكـــورة 

الجريمـــة بنـــاء علـــى ذلك االتفـــاق وتلك 
المساعدة.

وبالتحقيـــق مـــع الفاحـــص الفنـــي الـــذي 
اكتشف الواقعة، ذكر بأن المحكوم عليه 
حضر إليه لفحص السيارة، وقدم له في 
ســـبيل إتمام الفحص اســـتمارة الفحص 
الســـابقة الخاصة بالمركبة، وعندما اطلع 
علـــى االســـتمارة تبيـــن لـــه أنها لـــم تجتز 
الفحص الفني، كما الحظ بأن االستمارة 
تضم توقيعا في خانـــة الفاحص، والذي 
ال يخص أيا من العاملين بالقسم، كما أن 
االســـتمارة قد تم فيهـــا وضع دوائر على 

المشـــكلة علـــى خـــالف ما هـــو معتاد من 
وضع دوائر على رقم المشكلة، وبفحص 
المركبـــة تبيـــن أن بهـــا عدة مشـــكالت لم 

يتم إثباتها في االستمارة المزورة.
وثبـــت مـــن خالل تقريـــر خبيـــر التزييف 
والتزويـــر بـــأن المتهم هـــو الكاتب بخط 
يـــده لجميـــع بيانـــات صلـــب االســـتمارة 
موضوع الفحص بيانات المالك وبيانات 
المشـــتري وأن المجنـــي عليـــه لـــم يحرر 
أيـــا من بيانات صلب وتوقيع االســـتمارة 
موضوع الفحـــص وإنما هو توقيع مزور 

عليه.

ادعى أنه تم 
تصليحها فاكتشف 

أمره موظف آخر

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

بعـــدم  التمييـــز  محكمـــة  قضـــت 
قبـــول طعـــن فتـــاة، محكـــوم عليها 
بالحبس لمدة أســـبوعين، كانت قد 
اختلســـت مبلـــغ 1575 دينـــارا مـــن 
ســـلمتها  والتـــي  شـــقيقتها،  أمـــوال 
تلـــك األموال علـــى ســـبيل الوكالة، 
وكانـــت قضت محكمة االســـتئناف 
ســـابقا باستبدال عقوبتها بأن تدفع 
المبلـــغ المذكـــور لصالـــح شـــقيقتها 

-المجنـــي عليهـــا- في غضون شـــهر 
مـــن تاريـــخ صـــدور الحكـــم؛ وذلك 
إصالحا للضرر الناشئ بسبب فعلها 

المجرم.
أحالـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
المتهمة للمحاكمـــة على اعتبار أنها 
في غضون العام 2018، اختلســـت 
القـــدر  المبينـــة  النقديـــة  المبالـــغ 
والمســـلمة إليها على سبيل الوكالة 
مـــن قبـــل مالكتهـــا المجنـــي عليهـــا 

-شقيقتها- إضرارا بها.

تخون أمانة شقيقتها وتستولي على 1575
محرر الشؤون المحلية

حصة الدوسري

مدير إدارة الوقاية من الجريمة

عباس إبراهيم
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ناشئة بحاضنة مشروعات التكنولوجيا المالية
ــروف “كـــورونـــا” ــ ــط ظـ ــ ــة وس ــي ــم ــرق ــة الــحــلــول ال ــي ــم ازديــــــاد أه

قال الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية “BFB”، خالد دانش، 
إن عــدد الشــركات أو المشــروعات الناشــئة التي تســتضيفها حاضنــة األعمال 

المتخصصة في مشروعات “الفنتك” قد بلغ زهاء الخمسين شركة ناشئة.

لخليـــج  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
البحريـــن للتكنولوجيا المالية خالل 
لقـــاء صحافـــي عبـــر تقنيـــة الفيديو 
على هامش إطـــالق برنامج لتحفيز 
المشـــروعات التكنولوجية الريادية، 
ازديـــاد أهمية التطبيقـــات والحلول 
الخدمـــات  وتكنولوجيـــا  الرقميـــة 
الماليـــة فـــي ظـــل جائحـــة “كورونا” 
في الوقت الذي تستمر فيه الشركة 
من خالل الحاضنة التي تديرها في 
المنامة بمبـــادرة من مجلس التنمية 
البحريـــن  ومصـــرف  االقتصاديـــة 
خدماتهـــا  تقديـــم  فـــي  المركـــزي 
لمختلـــف الشـــركات العاملة في هذا 

القطاع حول العالم.
واشـــار دانـــش، إلـــى أن كثيـــرا مـــن 
البحريـــن  فـــي  مســـجلة  الشـــركات 
خصوصـــا أن عـــددا منهـــا يعمـــل من 

خـــالل البيئـــة التجريبيـــة الرقابيـــة 
البحريـــن  مصـــرف  يوفرهـــا  والتـــي 
المركزي والتي يحـــوم عددها حول 

األربعين شركة.
ويقـــع “خلیج البحريـــن للتكنولوجیا 
“أركابیتـــا”  مبنـــى  فـــي  المالیـــة” 
الواقع فـــي خلیـــج البحرين، وتصل 
 10000 مـــن  أكثـــر  إلـــى  مســـاحته 
قـــدم مربـــع. وبـــدأ أعماله فـــي بداية 

“اتحـــاد  تعییـــن  تـــم  أن  بعـــد   2018
البحريـــن للتكنولوجیا المالیة” وھي 
شـــركة تابعة لــــ “اتحـــاد التكنولوجیا 
بھـــدف  ســـنغافورة؛  فـــي  المالیـــة” 
إنشـــاء وتشـــغیل البیئـــة الحاضنـــة، 
وتطبیـــق الحلول الرقمیـــة والتقنیة 
إلدارتھا، إذ تتيـــح الحاضنة المجال 
التقلیديـــة  المالیـــة  الشـــركات  أمـــام 
والشـــركات الناشئة الســـتغالل ھذه 

المســـاحة لتطويـــر واختبـــار حلولھا 
المبتكـــرة، ومن بینھا تلك المســـجلة 
التجريبیـــة  الرقابیـــة  البیئـــة  ضمـــن 
)Sandbox(، مســـتفیدة من مكاتب 
مـــزودة بمرافق حديثة، ومســـاحات 
عمـــل مشـــتركة، ممـــا يجعلـــه مركًزا 
مثالًیـــا لدعـــم االبتـــكارات المحلیـــة 
والدولیـــة والشـــركات الناشـــئة فـــي 

مجال التكنولوجیا المالیة.

لتســريع نمو وتطوير منظومة “الفنتــك” بالبحرين والمنطقة

“ABC” تبرم شراكة مع “خليج التكنولوجيا المالية”

أعلــن بنــك “ABC”، وشــركتاه التابعتان بنــك “إلى”، المصرف الرقمــي الذي يقدم 
خدماته عبر الهاتف النقال فقط، وشركة الخدمات المالية العربية، وهي الشركة 
الرائــدة فــي توفير حلــول المدفوعات وتطوير التقنية الماليــة في المنطقة، أنه 

دخل في شراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية كشريك مؤسس.

ويؤكـــد هـــذا التحالـــف االســـتراتيجي 
االلتزام المتواصل لبنك “ABC” وخليج 
البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة للقيـــام 
بـــدور حيوي ورئيس في عملية تطوير 
قطاع خدمات التقنية المالية “الفنتك” 
فـــي البحرين ودفع جهود التحول نحو 

اقتصاد رقمي خاٍل من المال النقدي. 
وفي ســـياق اتفاقية الشراكة، سينضم 
ممثلون عن بنك “ABC”، وهم يوســـف 
لمجموعـــة  االبتـــكار  رئيـــس  المـــاس، 
بنـــك “ABC”، محمـــد المعـــراج، الرئيس 
التنفيذي لبنك “إلى”، وأميرة إسماعيل، 
رئيسة تطوير األعمال لعمليات اكتساب 
التاجـــر فـــي شـــركة الخدمـــات الماليـــة 
االستشـــاري  المجلـــس  إلـــى  العربيـــة، 
لخليج البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية؛ 
بهـــدف تعزيـــز التعـــاون بيـــن الطرفيـــن 
البحريـــن  خليـــج  مســـاعي  ومســـاندة 
للتكنولوجيـــا المالية الهادفـــة إلى دعم 
اإلبداع واالبتكار وتوفير بيئة مناســـبة 
الناشـــئة  الماليـــة  التقنيـــة  لشـــركات 
والمساهمة في تطوير هذا القطاع في 

البحرين. 
إن هـــذه الشـــراكة الجديـــدة ســـتضيف 
زخًمـــا إلى جهود بنك “ABC” في ريادة 
ثورة التقنية المالية في منطقة الشرق 
وبالتالـــي  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
الســـتقطاب  المحليـــة  الجهـــود  دعـــم 
ورجـــال  الماليـــة  التقنيـــة  شـــركات 
األعمال لتأســـيس أعمال فـــي البحرين 
الهائلـــة  اإلمكانـــات  مـــن  واالســـتفادة 
المتاحة أمـــام خدمات التقنيـــة المالية 

المبتكـــرة فـــي الشـــرق األوســـط. فهذه 
المنطقـــة لديهـــا فئـــة كبيـــرة ومتزايدة 
من الشباب، إذ يفوق عدد من هم دون 
الخامســـة والعشـــرين عاًمـــا مـــن العمـــر 
نصف حجم السكان، إضافة إلى وجود 
فئـــات كبيرة من العمـــال الذين ما زالوا 
يحتاجون المزيد من الخدمات المالية، 
مما يجعل المنطقة سوًقا مثالية لطرح 
الماليـــة  التقنيـــة  المنتجـــات والحلـــول 

الجديدة. 
وقـــال رئيـــس االبتـــكار لمجموعـــة بنك 
“ABC” يوســـف الماس “نحن ملتزمون 
باتباع أســـاليب التفكيـــر غير التقليدية 
الخدمـــات  قطـــاع  فـــي  واالبداعيـــة 
الماليـــة. كما أن تفشـــي الوبـــاء الحالي 
غيـــر المســـبوق قد أكـــد أهميـــة تمكين 
العمالء من اســـتخدام الحلول الرقمية 
المتاحة التي تلبـــي احتياجاتهم، األمر 
الـــذي دفـــع أيًضـــا المؤسســـات الماليـــة 
توفيـــر  طـــرق  فـــي  التفكيـــر  إلعـــادة 
خدماتها ومنتجاتها. ونحن مسرورون 
لقيامنا بتســـهيل ودعـــم عملية التحول 
الرقمـــي بالتعـــاون مـــع خليـــج البحرين 

للتكنولوجيا المالية”. 
مـــن جانبـــه، قـــال محمـــد المعـــراج “إن 
النجـــاح الكبيـــر الذي حققه بنـــك “إلى”، 
الـــذي يقـــدم خدمات ماليـــة رقمية عبر 
الهاتـــف النقـــال ويشـــهد نمـــًوا ســـريًعا 
الرغبـــة واإلقبـــال  فـــي أعمالـــه، يؤكـــد 
الشـــديدين فـــي البحرين علـــى الحلول 
المصرفية الذكية والســـهلة التي تمكن 
العمـــالء من التحكم بشـــكل أفضل في 

حياتهم المالية”. 
وأضاف المعراج “أن النمو الســـريع في 
حجم قاعدة عمـــالء بنك “إلى” وحجم 
 4 الـــذي تضاعـــف  الماليـــة  المعامـــالت 
التباعـــد  ممارســـات  ظـــل  فـــي  مـــرات 
االجتماعـــي الحاليـــة يعتبـــر دليـــاًل آخر 
الحلـــول.  لهـــذه  الســـوق  حاجـــة  علـــى 
كذلك فإن شـــراكتنا مع خليج البحرين 
للتكنولوجيا المالية ســـوف تساعد في 
مد الجسور بين السوق المحلي وشبكة 
عالمية من الشركات التي توفر وتدعم 
خدمـــات التقنيـــة الماليـــة، وفـــي تعزيز 
الجهـــود إليجاد اقتصـــاد رقمي حيوي، 
وفـــي ترويـــج البحرين كمركـــز إقليمي 
رائـــد للتقنيـــة الماليـــة وإحـــداث تغيير 

إيجابي طويل المدى في المجتمع”. 
مـــن جهتهـــا أوضحت أميرة إســـماعيل 
“إن الشـــركة ســـاهمت بقوة فـــي حركة 
تطويـــر التقنيـــة الماليـــة فـــي المنطقـــة 
فـــي الســـنوات الماضيـــة. وهـــذا تأكيد 
المزيـــد  وتحقيـــق  بتســـريع  اللتزامنـــا 
مـــن التقدم فـــي تطبيق حلـــول التقنية 
الماليـــة فـــي أنظمـــة تســـديد األمـــوال 
كمـــا  ككل.  والمنطقـــة  البحريـــن  فـــي 
أن أســـاليبنا المبتكـــرة فـــي اســـتقطاب 

العمـــالء والتقنيـــات الماليـــة المتطورة 
والرائدة التي نقدمها قد غيرت بالفعل 
قواعـــد اللعبـــة فـــي الســـوق، وســـاندت 
تبّنـــي  إلـــى  الســـاعية  شـــركائنا  جهـــود 
والســـهلة  الحديثـــة  الماليـــة  التقنيـــات 
التي غيـــرت طريقـــة حياتنا وحّســـنت 

معامالتنا المالية بشكل كبير”.
وقال الرئيس التنفيذي لخليج البحرين 
للتكنولوجيا الماليـــة خالد دانش “نحن 
ســـعداء باإلعالن عن هذه الشـــراكة مع 
مجموعـــة بنـــك “ABC”. ونحن نواصل 
مســـاعينا لتعزيـــز االبتـــكار فـــي ســـوق 
الخدمـــات الماليـــة بالتعاون مع شـــبكة 
قوية من الشـــركاء الذين يسعون مثلنا 
إلى دعم جهود المملكة االســـتراتيجية 
الرقمـــي.  االقتصـــاد  وتعزيـــز  للتحـــول 
وفي ظل هذه األزمة الصحية العالمية، 
ســـتتجلى أهمية االبتكار واإلبداع أكثر 
من أي وقت مضى. ومن خالل تعاوننا 
مـــع مجموعـــة بنـــك “ABC” ككل فإننـــا 
ســـندعم جهودها لطرح أفضل الحلول 
والخدمـــات المالية وســـنعمل مًعا على 
جعـــل مملكـــة البحرين المركـــز الرئيس 

للتقنية المالية في المنطقة”.

ABC المنامة - بنك

المشاركون في ابرام الشراكة بين الجانبين

بكين - رويترز

نمو مبيعات 
السيارات في الصين

السيارات  لصناعة  اتحاد  أكبر  قــال 
مــبــيــعــات  “إن  ــس  ــ أمـ الـــصـــيـــن  ــي  فــ
بنسبة  ترتفع  الصين  في  السيارات 
11.7 % على أساس سنوي في مايو 
اآلمال  يعزز  ما  التقديرات،  بحسب 
زيــادة  انتعاش مع أول  في حــدوث 
منذ  متتاليين  شهرين  في  للمبيعات 

عامين”.
تشير  التقديرات  “إن  االتحاد  وقال 
إلى  السيارات  مبيعات  ارتفاع  إلــى 

2.14 مليون وحدة في مايو”.

االقتصاد األزرق واالستفادة من الموارد
يشـــير مصطلـــح االقتصاد األزرق إلى أنـــه يعني اإلدارة الجيدة للمـــوارد المائية 
وحمايـــة البحـــار والمحيطات بشـــكل مســـتدام للحفاظ عليها مـــن أجل األجيال 

القادمة.
وتعـــود تســـمية االقتصاد األزرق إلى رجل االقتصـــاد البلجيكي غنتر بأولي، في 
إعقاب مؤتمر “ريو 20” العام 2012 من أجل الحفاظ على بيئة مائية مستدامة.
ويعمـــل االقتصـــاد األزرق كمحفز لتطوير السياســـات واالســـتثمار واالبتكار في 
دعـــم األمـــن الغدائـــي، والحد مـــن الفقـــر والبطالة عـــن طريق اســـتدامة الموارد 

المائية. وتقدر أهمية االقتصاد األزرق ألسباب عديدة من أهمها: 

Û  ترتبــط 350 مليــون وظيفــة حول العالم بصيد األســماك وتعد الزراعة المائية
أســرع القطاعــات الغذائيــة نموا، وتوفير نحو 50 % من األســماك المخصصة 

لالستهالك البشري.
Û  تشــير التقديــرات إلــى إن نحــو 34 % مــن النفــط الخــام ســيأتي مــن الحقول

البحرية بحلول 2025.
Û  هنــاك نحــو 48 دولــة فــي حول العالم، محاطــة بالكامل بدولــة واحدة أو أكثر

مــن دولــة، وال تطــل على أي مصدر مائي، مما يقلل فرصها في وجود وســائل 
نقل أقل تكلفة.

Û  تقــر اتفاقيــة األمــم المتحدة لقانون البحار 1982، بحق كل دولة ســواء كانت
ساحلية أو غير ساحلية، أن تبحر سفنها رافعة علمها.

Û  وفــي البحريــن بــدأت وزارة األشــغال وشــؤون البلدية والتخطيــط العمراني
المرحلة األولى من مركز الحاضنات السمكية في المركز الوطني لالستزراع 
البحــري فــي رأس حيــان، والهدف من المشــروع هو توفيــر التدريب وتهيئة 
بيئــة عمــل مناســبة لعــدد 10 مــن رواد األعمال، ومنحهم مســاحة تقدر بنحو 
2000 متــر مربــع، وعدد 40 حوضا يتم من خاللها تدريب عمالهم على ســبل 
نمــو األســماك ومســاعدتها علــى تجــاوز فترة الصيــف التي تعد فتــرة صعبة، 
ومــن المتوقــع التوســع فــي المشــروع ليضــم عدد 20 مــن أصحــاب األعمال، 

والهدف هو تحقيق األمن الغدائي المستدام.
Û  الخالصــة نحــن شــعوب الجزر التي عاشــت وتربــت على ضفــاف البحر، وكل

مــا قامــت بــه وزارة األشــغال بصــب الميــاه فــي مجاريهــا ويعتبــر خطــوة في 
الطريــق الصحيــح ولــو جــاءت متأخرة، واألهــم أن مزارع األســماك تنتج من 

أجل االكتفاء الذاتي وإنعاش األسواق المحلية. 
وإن ردم ســـواحلنا وثروتهـــا البحريـــة على حســـاب التمدد العمراني أثر بشـــكل 
ملحوظ على الحياة البحرية خصوصا أصناف األسماك، منها على سبيل المثال 
أســـماك الهامور، الـــذي أصبح وجوده علـــى المائدة البحرينية نـــادرا ومكلفا في 
نفـــس الوقـــت، ونشـــاهد ســـمك الصافي الـــذي وصل ســـعره 5 دينـــار للكيلو في 

الفترات السابقة.
وهل يكفي أن نخلد موروثنا البحري والغدائي، بإقامة نصب تذكارية لألســـماك 
التي أصبحت أثرا بعد عين في ميادين وطرقات ومناطق، بعد تالشـــيها بسبب 
العوامـــل المذكـــورة، أم المطلوب مـــن الصيادين االلتزام بمواعيـــد حظر الصيد، 
وعلى الجانب الرســـمي التوجه نحو تبني المشـــاريع البرمائية من إنشـــاء المدن 
الحديثـــة والعمل؛ من أجل إعادة الحيوية لمياهنا الراكدة حماية ألمننا الغدائي 

واستدامته لألجيال القادمة.
والســـؤال المطـــروح هل اســـتفدنا من االقتصـــاد األزرق خصوصا نحن شـــعوب 
الجـــزر؟ ومـــا دور جمعيـــة الصيادين البحرينيـــة من حصيلة االقتصـــاد األزرق؟ 
وهل نشهد تطويرا حقيقيا لخليج توبلي وانتشاله من حالته البيئية المدمرة أم 

سيكون مثل العيون الجوفية التي رحلت عنا بال رجعة؟
 علمـــا أن االقتصـــاد األزرق يوفـــر الكثير من العوامل االســـتثمارية والســـياحية 

الجذابة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

البالد - علي الفردان
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الحاضنة ُأنشئت  
بمبادرة من مجلس 

التنمية والمصرف 
المركزي 

“كورونا” يؤثر على فعاليات “الدمى المتنقلة والعرائس”
ــهــا ــه عـــن أطــفــال ــي ــرف ــت ــل ــاب ل ــ ــع ــ عـــوائـــل تــســتــفــســر عـــن األل

تحريـــك  مســـارح  فعاليـــات  تنشـــط 
داخـــل  المتنقلـــة  والدمـــى  العرائـــس 
والتنســـيق  وخارجهـــا  البحريـــن 
والتنظيـــم للحفالت الشـــخصية عادة، 
مـــن  التخـــرج  حفـــالت  موســـم  فـــي 
المـــدارس والجامعات، وفـــي رمضان، 
إال أنهـــا عانـــت مـــن التوقف منذ شـــهر 
لإلجـــراءات  نظـــًرا  الماضـــي؛  مـــارس 
لمواجهـــة  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
فيـــروس كورونـــا،  تداعيـــات جائحـــة 
وأخذت أخيًرا تشـــهد استفسارات من 
العوائـــل للطلـــب علـــى األلعـــاب وذلـــك 

تعايًشا منها مع الجائحة.
“رمضـــان  مؤسســـة  صاحـــب  ويقـــول 

للفعاليـــات” )مســـرح الطفـــل المتنقـــل(، 
رمضان يوســـف عبدهللا لــــ “البالد”: إن 
الطلـــب متوقف تماًما منذ بداية شـــهر 
تداعيـــات  بســـبب  الماضـــي؛  مـــارس 
جائحة فيروس كورونا، مســـتدركا أنه 
وفي مسعى للتعايش مع الحياة وسط 
أزمة فيروس كورونا، فإن هنالك بعض 
العوائل ترغب فـــي الترفيه عن أبنائها 
داخـــل المنـــازل، وبـــدأت هـــذه العوائل 

تستفسر عن أسعار هذه األنشطة.
وأضـــاف يوســـف “يكـــون هنالك طلب 
عـــادة فـــي هـــذه الفتـــرة التـــي تشـــهد 
موســـم حفـــالت التخـــرج، إال أن أزمـــة 
كورونا حرمتنا من موســـم القرقاعون 
في شهر رمضان وعيد الفطر وحفالت 

التخرج”.

يذكر أن شركة رمضان للفعاليات تعمل 
في مجال أنشـــطة التنسيق والتنظيم 
بيـــع  وتجـــارة  الشـــخصية،  للحفـــالت 

األلعاب واللعب.
وتطرق يوسف للحديث عن الخطوات 
التـــي اتخذهـــا فـــي مجـــال عملـــه بعد 
الجائحـــة، قائال “اتخدت خطوات منها 
تقليـــص العمالـــة األجنبيـــة، والمحليـــة 
الجزئـــي  الـــدوام  التـــي تعمـــل بنظـــام 
)البارتايـــم(، كمـــا أننـــا حالًيـــا في صدد 

تقليص المخازن المستأجرة”.
“رمضـــان  مؤسســـة  أن  إلـــى  يشـــار 
للفعاليات” لديها مسرح الطفل المتنقل 
البحريـــن  داخـــل  الدمـــى  لتحريـــك 
وخارجهـــا، وتقوم المؤسســـة بتحويل 
وأي  عرائـــس  مســـرح  إلـــى  فكـــرة  أي 

معلومة يرغب الشـــخص فـــي إيصالها 
بشكل مباشر للطفل عن طريق الدمى، 
العرائـــس.  بطريقـــة  إيصالهـــا  يتـــم  إذ 
القصـــص  بتحويـــل  تقـــوم  أنهـــا  كمـــا 
مـــن مقـــروءة إلـــى مشـــاهدة، بإضافة 
واســـتخراج  الصوتيـــة  المؤثـــرات 
الشـــخصيات مـــن القصـــة، حيـــث يتم 
تحويـــل القصـــة بأكملهـــا مـــن صناعـــة 
وتنفيـــذ، وفي بعض األحيـــان يتضمن 
تأليًفا عبر تحويل األفكار إلى نصوص.
والمؤسســـة لديها مسرح شامل للدمى 
مـــن صناعة وإخراج وتنفيذ وتحريك، 
ولديها فريق مختص في هذا المجال، 
إذ نظمـــت مهرجانات داخـــل البحرين، 
منهـــا مهرجان التراث ومهرجان صيف 

فعاليات الدمي والعرائس تنشط في مواسم معينة البحرين بشخصية “نخول”.

أمل الحامد
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وجـــود أزمـــة ال يعني عدم وجود فرص عمل وابتكار، فكثيًرا ما يكون وقت األزمات 
والضائقـــة مناســـبا للنجاح وتحقيق طفرة في اإلبـــداع، فأغلب المنجزات في العالم، 
اختراعات، منجزات، اســـتثمارات، توظيفـــات، حدثت خالل عمق األزمات وخرجت 
هـــذه االبتـــكارات من رحم التحديات، لذلك ال يجب علينـــا التوقف اليوم في حياتنا 
بالقول إن الوقت أزمة، وعلينا االنتظار والتمهل وعدم التسرع واتخاذ القرارات، ألن 
المرحلـــة مرحلة أزمة وال نعرف المســـتقبل وهناك المجهـــول... مثل هذه النظرة في 
كثيـــر من المراحل تشـــكل عائقا أمام التقـــدم والتطور، فلو تأملنا كرة األرض وخالل 
العقـــود األخيرة من القرن الماضي وحتـــى اليوم لوجدنا ُجل المنجزات واالبتكارات 

والتقدم واالزدهار الذي شهدته البشرية حدث أغلبه وقت األزمات والمحن.
اليـــوم مجتمعنـــا البحريني أمـــام تحٍد حقيقي، يريد من لديه قـــراءة عميقة للمنظور 
البعيـــد، فالوبـــاء والركـــود وهبـــوط أســـعار النفط للحد األدنـــى ربما أعمـــى الكثيرين 
وســـدَّ عقولهـــم وجعلهـــم يستســـلمون للجمـــود واليـــأس ويكتفـــون بالتأمل الســـلبي 
الذي ال يجلب ســـوى النحس على الدول والشـــعوب، الشـــعوب الحية تلك توجد بها 
عقـــول خارقـــة للمألـــوف، وال تتعامل مـــع الظواهر الخارجية، بل تســـبر غور األزمات 
وتفكك محتواها وتســـتخرج ركائز تلك األزمـــات وتدورها إلى ركائز إبداعية تصب 
في تســـخير كل األوراق التي تبدو خاســـرة ومحترقة إلى أوراق رابحة... باختصار 
اســـتغالل األزمـــة والركـــود لخلـــق تحـــٍد جديد يخـــرج من قلـــب التحديـــات الراهنة 

لتحقيق منجزات ومكاسب على مختلف األصعدة وفي كل المجاالت.
اقتصادًيـــا يمكـــن اقتنـــاص فرص اليوم ربمـــا لم تتوفـــر بوقت الروتيـــن، يمكن خلق 
أعمال جديدة وابتكار أســـاليب ووســـائل من وحي هذه األزمة، فعلى سبيل التدليل 
يمكـــن توظيـــف نتائـــج العمـــل مـــن المنـــازل والتســـوق عـــن بعـــد وإدارة األعمال عن 
بعـــد كذلـــك وغيرها، جعـــل ذلك نظاما جديدا يأخـــذ طابعًا أكثر تطـــوًرا وتنظيًما بعد 
زوال األزمـــة، ربما نكتشـــف حينها نظريات ومفاهيم وقوانيـــن تؤدي البتكارات غير 
مسبوقة، هذا مثال على ما يمكن أن نفعله في األزمات بدل الجلوس والتأمل وندب 
الحظ واالكتفاء بالترقب، حالنا حال العاجز الذي ينتظر رحمة هللا لتنزل عليه وهو 

مقعد اختيارًيا وليس إجبارًيا.
مثلما في عالم المال واالقتصاد كذلك في عالم الثقافة واألدب والصحافة واإلعالم، 
طبعا غير الرسمي، يمكن ابتكار الكثير وتأسيس العديد من المشاريع التي تستخرج 
مـــن رحم األزمة بكثير مـــن الجهد والعمل وقليل من اليأس والكالم والترقب. اليوم 
هذا الجيل يملك خيارات وفرصا وإمكانيات لم يملكها أي جيل ســـبقه، وعليه يمكن 
أن نبني منصات ونبتدع أفكارا، ونؤســـس شـــركات ومؤسســـات كلها من خالل هذه 
األزمة التي نرى اآلن بعيون يائسة أنها فترة ركود وشلل، مع أنها فرصة سنرى كيف 

سيستثمرها العالم الحر في الخارج إلعادة بناء العالم من جديد.
تنويرة: كل أزمة تحمل معها طفرة. «

مؤتمر المانحين لليمن ودور مملكة السالم
حقيقـــة مـــا نشـــاهده مـــن أعمال جليلـــة للمملكـــة العربية الســـعودية فـــي مجال 
المســـاعدة واإلغاثة يجعلنا نقدم الشـــكر والتقدير لحكومتنـــا، وهذا ليس غريبا 
علـــى بلـــد التوحيـــد، وعلى أبنـــاء عبدالعزيز وأحفاده، وعلى الشـــعب الســـعودي 
الَخّيـــر بعملـــه وأفعاله، وهـــذه األعمال الجليلـــة واألفكار المتميزة تجعلنا نشـــعر 
بالفخـــر واالعتزاز. للســـعودية مواقف مميزة في دعمهـــا كل قضايا العالم، فمنذ 
تاريـــخ إعـــالن المملكـــة العربية الســـعودية فـــي عهد الملـــك عبدالعزيـــز - رحمه 
هللا - وصـــوال إلـــى عهد خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
- حفظـــه هللا - وأنامـــل العطاء ممتدة فـــي كل اتجاه لتقديم المســـاندة والدعم 
للدول الشقيقة، نعم إنها مملكة العطاء والخير، مملكة السالم، وهذا الخير يأتي 
انطالقا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وقلب نابض للعالم 
اإلســـالمي، فما قدمته وتقدمه المملكة من مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة 
شملت العديد من الدول النامية، وال تزال جسورها ممتدة بالعطاءات اإلنسانية 
المستمرة.  ورغم الظروف التي نعيشها ويعيشها العالم نجد السعودية حاضرة 
بقائدها وشـــعبها تســـاند وتدعم وهاهي تنظم مؤتمًرا افتراضًيا للمانحين لليمن 
مع األمم المتحدة، للمساعدة والتخفيف على اليمن، وتعمل على دعم وتنسيق 
الجهود األممية والدولية لتحسين الوضع اإلنساني في اليمن التي تواجه أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخرًا وأمراض أخرى.
وبجهودهـــا تســـعى في المؤتمر لجمع نحـــو 2.4 مليار دوالر لتوفيـــر نفقات أكبر 
عمليـــة إغاثة تشـــهدها اإلنســـانية، وتأتـــي دعوة المملكـــة لعقد المؤتمـــر امتدادا 
لمســـاهمتها اإلنســـانية والتنموية عالمًيا وفي اليمن على وجه الخصوص حيث 
تعـــد المملكـــة الدولـــة األولـــى المانحة لليمـــن تاريخًيـــا، خصوًصا في الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة بتقديمهـــا مســـاعدات إنســـانية وإغاثيـــة ومعونـــات لالجئين 
اليمنييـــن ومســـاعدات تنمويـــة من خـــالل إعادة اإلعمـــار ودعم البنـــك المركزي 
اليمني.  ندعو هللا أن يكلل المؤتمر بالنجاح للوصول للهدف األسمى، والمتأمل 
للسعودية يرى المساعدات والجهود والمواقف المشرفة، التي ال يحصيها مقال، 
مـــا يؤكـــد وقوف الســـعودية وقائدها خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بتوجيهاتـــه األبويـــة، الحانيـــة والحكيمة مع جميـــع الدول، وولـــي عهده األمين 
األمير محمد بن سلمان بنظرته الحكيمة الثاقبة لما فيه مصلحة المسلمين، وال 

أحد ينكر دور المملكة حيث طال خيرها القريب والبعيد.
ستظل السعودية العظمى دائمًا وأبداً قبلة المسلمين، وقبلة الخير  «

لجميع الدول، حفظ الله المملكة العربية السعودية من كل مكروه، وأدام 
الله عزها وقيادتها، و”دمت يا وطني شامخا”.

غدير الطيار

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

كّل أزمة... طفرة للبناء!

رأينـــا كيـــف أن كثيًرا من أنشـــطة القطاع الخـــاص التجارية وغيرها، قـــد توقفت أو 
تعّطـــل عملها فترًة ليســـت قصيـــرة أو هّينة في الُعرف االقتصـــادي، منذ بدء الحجر 
الصحي االحترازي، وما نجم عنه من كساد بعض األنشطة، وخسارة أخرى، ويستوي 
فـــي ذلك األفراد أصحاب المشـــاريع الصغيرة؛ إذ نزل عليهم الوبـــاء بالوبال، وتضرر 
منهـــم َمن تضـــرر، ولوال الدعم الحكومي لرأيتهم ينفضون األكّف، ويقّلبونها؛ حســـرة 

وخشية.
فـــي األثنـــاء، وجدنا الغالبية مـــن موظفي الحكومة في حالة من الســـكينة والهدوء، 
يعيشـــون الطمأنينة، لوال الشـــائعات أو بعض األخبار التي تصل إلى مســـامعهم بين 
فترة وأخرى، حول فرض ضرائب أو تخفيض رواتب وأجور، ولطالما كان العمل في 
القطاعات الحكومية العامة، الخيار المفضل لدى الكثيرين؛ إذ يرونه أكثر استقرارا، 
وأمًنا؛ فنسبة المخاطر تكاد تكون صفًرا، وفي ظل عقلية مجتمعية تهاب المجازفة، 
أو المخاطرة؛ فإن نســـبة األفراد الذين يمتهنون أكثر من مهنة أو نشـــاط؛ منخفضة، 

إذا ما قارّناها بنسبة ذوي الوظيفة الواحدة، من اآلمنين في ِسرب القطاع العام.
والحقيقة، أن الظرف )الكوروني( الذي حّل فجأة، وقلب كثيًرا من الموازين؛ أثبت لنا 
أن ما كّنا نراه مستقبال بعيدا أصبح قاب قوسين أو أدنى مّنا، وأن ما استبعدنا وقته 

حول أفول وظائف أو انقراضها، واستحداث أخرى؛ بدأت بوادره أمام أعيننا! جلسنا 
فـــي منازلنـــا من دون مقدمـــات طويلة؛ لنمارس العمل أو الدراســـة عـــن بعد؛ وليحل 
الفـــرد الواحـــد – في الوظيفـــة التعليمية مثال – محل جحافل من المدرســـين؛ ليصل 
درســـه إلـــى آالف التالميذ، متجـــاوًزا الزمان والمكان! أليســـت هذه بدايـــة تجريبية، 
غير مسبوقة التخطيط في بالدنا العربية، تؤدي إلى تقليص الوظائف في مستقبل 
وشـــيك، ووشـــيك جًدا، والســـيما أن العالم الذي ُيسمي نفســـه متقدًما )ُيدندن( حول 
هذا الموضوع، وإحالل علوم المســـتقبل، محل الحالية التقليدية؛ ما ســـيجعل كثيًرا 

من الشهادات األكاديمية، عديمة الجدوى، ما لم تقترن بمهارات ذات عالقة بها. 

الخالصة: هذا زمن متحرك نحو األمام، بصورة مفرطة في السرعة، والمستقبل  «
مجهول، وال شيء آمن أو مضمون - كما رأينا – لذا يجب )جًدا( أن يكون للفرد 
أو المؤسسة أكثر من نشاط، أو تجارة، أو وظيفة، أو مهنة، مع ضرورة اللحاق 

بالمهارات المستجدة، وتعلمها أوال بأول. كل سنة جديدة ال تحمل قيمة 
مضافة هي تأخر ورجعية وابتعاد شديد عن هذا الحاضر المتربع – بشدة - 

ُحضن المستقبل. هذا المستقبل يجري باتجاهنا بسرعة قصوى، وكأنه ينوي 
اقتالعنا؛ ليجرنا نحوه، فإما أن نتحرك معه، أو نقف على األطالل، ونتحّجر.

د. زهرة حرم 

َتحّرك أو َتحّجر!

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

للتواصل: 17111483

ال تفريط في األمن
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب “دعا إلـــى ضرورة إصدار أحكام ســـجن لمدد 
طويلـــة علـــى المخربين، وأضاف حـــول التخريب... ليس هذا مـــا تريده أميركا، 
وشـــدد علـــى أن تجـــاوز خطوط الدولة يســـتوجب قوة عســـكرية غير محدودة 

واعتقاالت”.
فـــي هـــذه الحالة قد يكـــون من المفيد التفكيـــر في تناقض الغـــرب وفهمه العام 
لألمـــور والقـــوى المحركـــة ولواء الدعوات والشـــعارات والتدقيـــق في مجريات 
األمـــور، فليســـت هناك وجهات نظـــر مختلفة حـــول التخريب وأعمال الشـــغب، 
إنمـــا هنـــاك وجهة نظر واحدة وإجراء واحد واتخـــاذ خطوات صارمة “لتصفية” 
التخريب والتصدي بقوة وحزم لكل من يحاول المساس بهيبة الدول ويتجاوز 
خطوطهـــا، لكـــن األمر المحير هو تجاهل الغرب أعمال التخريب والشـــغب التي 
تحدث في المجتمعات العربية وأية دولة تضرب بيد من حديد على المخربين 
ومـــن يتجـــاوز خطوطهـــا، تســـمع الغـــرب يصيح عالنية عـــن حرية اإلنســـان وال 
تلتفـــت إال وتجـــد عشـــرات المنظمـــات الحقوقيـــة، وكتـــاب القصـــص والقنوات 

الفضائية وطابورا طويال عريضا من الفرق االستكشافية.

في أميركا الناس تموت في الشـــوارع ألتفه األســـباب، فمواجهة رجال الشرطة 
تعد أمرا خطيرا للغاية وال يمكن التســـاهل مع أي فرد كان، ويحق لرجال األمن 
التصـــرف وإطـــالق النار على المشـــتبهين ومثيري الشـــغب، وال تســـمع هناك عن 
المبـــادئ والتصرف بحكمة وتأن وبقية الرواية، فاألمن خط أحمر وهذه الجملة 
تخرج من ألســـنة جميع األميركيين، لكن النظـــرة تختلف تماما حين تقوم دولة 
عربيـــة بالدفـــاع عـــن أمنهـــا واســـتقرارها، فيتم تأليـــف كتاب ضخـــم عن حقوق 
اإلنســـان وطموحـــه وتطلعاتـــه، بـــل يطلبون بـــكل وقاحـــة الرأفة مـــع المخربين 
والمشـــاغبين واإلرهابيين، ويتم التحشـــيد واالستنفار ضدنا وتصطف جمعيات 
حقوق اإلنســـان وجبهات الكذب والتلفيق، ال لشيء، إال لقيام الشرطة بالحفاظ 

على األمن والممتلكات.

على بياض الورق يقول األميركان والغرب عموما إنه ال تفريط في األمن،  «
وهذا شيء صحيح، ونحن أيضا ال نفرط في أمننا وال نساوم على وحدتنا 

وسالمتنا، ونتمنى لكل المجتمعات األمن واالستقرار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الوباء الذي ال لقاح له )2(
مـــا يؤكـــد أن حـــادث وفـــاة رجل مـــن ذوي البشـــرة الســـوداء مؤخرا فـــي والية 
مينيسوتا األميركية أثناء القبض عليه، واالعتداء عليه بصورة همجية بتثبيته 
علـــى األرض بالضغـــط على رقبتـــه بالقوة دليل على رســـوخ ظاهـــرة مقلقة في 
المجتمع األميركي هو ذلك البيان الذي أصدرته عضو مجلس الشيوخ عن والية 
مينيســـوتا آمي كلوبوبشـــار والذي دعت فيه إلى تحقيق خارجي كامل وشامل 

وضرورة تحقيق العدالة ليس لهذا الرجل وعائلته فقط بل للمجتمع والبلد.
هـــذا يعنـــي أننا إزاء معاناة لفئـــة أو عرق من أعراق المجتمـــع األميركي، ويمثل 
شريحة معتبرة منه، فقد تزامنت حادثة والية مينسوتا مع حادثة أخرى تمثلت 
في شجار بين امرأة “بيضاء” تقوم بتمشية “كلبها” في “سنترال بارك” بنيويورك 
ورجـــل “أســـود” فقـــط ألنه طلب منهـــا أن تقيد كلبهـــا، فما كان منهـــا إال أن تهدد 
الرجل باســـتدعاء الشـــرطة، قائلة: “ســـأخبرهم أن هناك رجال أميركيا من أصل 

أفريقي يهدد حياتي”.
وتظهـــر بيانـــات أن العـــام الماضـــي شـــهد مقتل أكثر مـــن ألف شـــخص من ذوي 
البشـــرة الســـوداء على يد الشـــرطة، كما تؤكد العديد من الدراسات والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة أن األميركيين الســـود أكثـــر عرضة ألن يقعوا ضحايا للشـــرطة 
مقارنة باألعراق األخرى. لهذا، قال الكاتب “جونب ليك” في مقال نشرته شبكة 
“ســـي إن إن” األميركيـــة إن الواليات المتحدة األميركيـــة تواجه وباء قد ال يتم 
العثـــور علـــى لقاح له، يتمثل بالخوف من المواطنين الســـود، محذرا من أن هذا 
الوبـــاء يجعل أميـــركا البيضاء مشـــلولة، ويهدد حياة الكثير من الرجال الســـود 
ويعرضهـــم لالكتئـــاب جراء تلك العنصريـــة التي تحيط بهم فـــي المجتمع الذي 

يعيشون فيه، حيث ينظر للرجل األسود كـ”بعبع” في “أميركا البيضاء”.
ما يحدث في أميركا يحدث بصورة أو بأخرى في الكثير من المجتمعات  «

والدول ومن بينها دول عريقة وتعد مضرًبا لألمثال عند الحديث عن الحرية 
والديمقراطية، وهو ما يؤكد أن هذه القيم التي يتحدثون عنها ويعتبرون 

أنفسهم حماة لها ليست مجرد نصوص تذكر وقوانين تكتب، ولكن األهم من 
كل ذلك أن تتجسد في أخالقيات وسلوكيات البشر وأبناء المجتمع كافة.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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االسم التجارياالسم التجاري

االسم التجاري

) CR2020-73446 ( إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري 

تقدم إلينا المعلن أدناه : غانم مســلم غانم علي   بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
: إلى السيد / السيد ة محمد حسين علي السبع

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

) CR2020-78904( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه \ ليلى حســين خليفــه المالكي بطلب تحويــل المحل التجاري 
التالي إلى السيد \ لولوه محمد يوسف خليفه المناعي

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

تاريخ : 28\5\2020تاريخ : 20 / 05 / 2020

تاريخ :2020/05/20

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-80961 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدم إلينا السيد المعلن فاطمه محمد جاسم محمد بطلب تحويل المحل التجاري التال ي 
: إلى السيدة نوره عيسى جاسم محمد اسماعيل

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

1-70375

رقم القيد

برادات تليلة

االسم التجاري

القيد  109168

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  التاريخ 19/1/2020
ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000  ( لسنة 2020 
بشان تحويل  مؤسسة فردية  الى شركة الشخص الواحد

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها  الســيده 
/ دانيــه بنــت ناجــي بــن حســن كابلــي المالكــه لمركــز دانيــه للتأهيــل )مؤسســة فرديــة (   
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  109168 يطلب تحويل المؤسســة المذكورة الى شــركة 
الشــخص الواحــد براســمال وقــدره 50 دينــار لتصبــح مملوكــة مــن دانيــه بنــت ناجي بن 
حســن كابلي لتصبح تحت اســم تجاري مركز دانيه للتأهيل ش.ش.و فعلى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اكوليبريا ديجيتل سوليشن ذ.م.م
سجل تجاري رقم 125117

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنها تقدم إليها اكوليبريا ديجيتل 
سوليشــن ذ.م.م و المســجلة بموجــب القيــد رقــم 125117 بطلــب تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختيارية وتعيين السادة محمد عبدالرحمن كاظم عبدالرحمن البستكي واحمد محمد فرج 

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

العنوان التالي:
المصفي: محمد عبدالرحمن كاظم عبدالرحمن البستكي

رقم الهواتف: 37750566 - 39855500
a.jawadi@hotmail.co.uk – mb@mbastaki.com :البريد اإللكتروني

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص
مكتب زهرة الربيع لأليدي العاملة

يعلــن مكتــب زهــرة الربيــع لأليــدي العاملــة والمســجل لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة 
والســياحة فــي مملكــة البحرين تحــت القيد التجــاري رقــم 2-90738 والمرخص لدي 

EA14R103/2019 هيئة تنظيم سوق العمل تحت رقم
بإغالق المكتب نهائيا منذ تاريخ 31/05/2020

وعليه، يتقدم المكتب إلى جميع المراجعين والمتعاملين مع المكتب بالتأكد من عدم 
وجود أي استحقاقات أو التزامات على المكتب خالل فترة زمنية أقصاها 90 يوما

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة السيد/ حسن مكي الشاخوري
رقم اإلتصال: 36553844

) 73446-CR2020( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : غانم مســلم غانم علي بطلب تحويل المحل التجاري التالي : 
إلى السيد / السيدة محمد حسين علي السبع

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
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رفـــع النائب محمود البحراني اســـمى 
آيات الشـــكر والعرفان لرئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة لتوجيهاته وزارة 
بشـــأن  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
واقـــع البنيـــة التحتيـــة والخدمية في 

كرزكان.
وقـــال إن توجيهـــات صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء تؤكـــد دائمـــا 

علـــى ضـــرورة اســـتكمال جميـــع قرى 
ومدن البحرين من الخدمات.

وأردف “إن القيادة تمد أيادي الرعاية 
البحريـــن،  أبنـــاء  لجميـــع  واالهتمـــام 
رئيـــس  الســـمو  صاحـــب  وتصريـــح 
الـــوزراء باألمـــس هـــو برهـــان واضح 

على ذلك.
واســـتدرك قائال “غير أن المؤسف هو 
عـــدم تنفيذ بعض الوزراء التوجيهات 

الصريحة من قبل القيادة”.
وأشـــار البحراني إلى أن ســـمو رئيس 
الـــوزراء وجـــه ســـابقا لالهتمـــام بقرى 
المنطقة الغربية، واســـكتمال الناقض 
فيهـــا مـــن الخدمـــات، غيـــر أن وزيـــر 
ورغـــم  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
زياراتـــه المتكررة للمنطقـــة .. لم ينفذ 

على أرض الواقع أي تغيير يذكر.
بعـــض  أن  إلـــى  البحرانـــي  ولفـــت 

توصيـــالت الميـــاه والصـــرف الصحي 
فـــي المنطقـــة الغربيـــة قديمـــة جـــدا، 
وتحتاج تغييرهـــا عوضا عن صيانتها 

المكلفة.
وحـــذر من اســـتمرار إهمـــال الوزارات 
ومـــا  الغربيـــة  المنطقـــة  الخدميـــة 
تبعـــات  مـــن  اإلهمـــال  هـــذا  ســـيتركه 
سلبية اجتماعيا واقتصاديا على قرى 

محمود البحرانيالمحافظة الشمالية جميعا.

البحراني يشكر سمو رئيس الوزراء ويدعو خلف للتنفيذ السريع
القيـــادة تمـــد يـــد الرعايـــة واالهتمـــام لجميـــع أبنـــاء البحريـــن
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العامر يشيد بموافقة مجلس الوزراء على مقترح سكن العزاب
ــل خـــاص ــك ــش ــة” ب ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــة و “الـ ــك ــل ــم ــم ــاة تـــطـــول كـــافـــة مـــنـــاطـــق ال ــانـ ــعـ ــمـ الـ

العامـــر  أحمـــد  النائـــب  أشـــاد 
بموافقة مجلس الوزراء برئاسة 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة وبحضـــور ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى المقتـــرح 
النيابـــي الـــذي تقـــدم بـــه بوضـــع 
الحلول لظاهرة انتشـــار الســـكن 
المشترك للعمالة األجنبية داخل 
المناطـــق الســـكنية للمواطنيـــن، 

واالقتـــراح برغبـــة بشـــأن إيجاد 
العـــزاب  العمالـــة  لمشـــكلة  حـــل 
األجانـــب بالمملكـــة بشـــكل عـــام 
وبالمحافظـــة الجنوبيـــة بشـــكل 

خاص.
مجلـــس  توجيهـــات  أن  وذكـــر 
الجهـــات  بتكليـــف  الـــوزراء 
الحكوميـــة المختصـــة بوضعهـــا 
موضـــع التنفيـــذ وفقـــًا لألنظمـــة 
واإلجـــراءات المعمـــول بهـــا في 
هـــذه  تضـــع  الخصـــوص  هـــذا 
المشـــكلة موقـــع نقـــاش إليجـــاد 
الحلـــول التي تـــؤرق المواطنين 

مـــن ســـلوكيات شـــريحة كبيـــرة 
ال  التـــي  الســـائبة  العمالـــة  مـــن 
والتقاليـــد  العـــادات  تعـــرف 
وتتســـبب بمضايقـــات لألهالـــي، 
كما يتم استغالل بعض المساكن 
واإلدمـــان  المســـكرات  لصناعـــة 
عليهـــا وتهريب عامالت المنازل، 
بـــدور  الداخليـــة  وزارة  وتقـــوم 
كبيـــر لمعالجة هـــذا الوضع لذلك 
الســـائبة  العمالـــة  إبعـــاد  يجـــب 

والعزاب عن المناطق السكنية.
ورأى العامـــر أن مشـــكلة ســـكن 
مملكـــة  منهـــا  تعانـــي  العـــزاب 

البحرين بشكل عام، والمحافظة 
الجنوبيـــة بشـــكل خـــاص وتؤثر 
االجتماعـــي  المســـتوى  علـــى 
فـــي  والمعيشـــي  واألخالقـــي 

المحافظة الجنوبية.
المحافظـــة  أهالـــي  أن  وبيـــن 
شـــديد  عـــن  عبـــروا  الجنوبيـــة 
الحالـــي  للوضـــع  اســـتيائهم 
المترتـــب عـــن وجـــود هـــذا الكم 
الكبير من العـــزاب األجانب بين 
ظهرانيهـــم وما يترتـــب عن ذلك 
من مشاكل أخالقية واجتماعية 

في المنطقة.

المنامة- مكتب النائب أحمد العامر

أحمد العامر
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ترامب يهدد بنشر الجيش في حال استمرار أعمال العنف في البالد

وسط استنفار أمني.. إصابة 4 شرطيين بإطالق نار في أميركا

شــهــدت الـــواليـــات الــمــتــحــدة على 
ــام الــمــاضــيــة تــظــاهــرات  ــ مـــدى األي
مقتل  عــلــى  احــتــجــاجــا  واســـعـــة 
الــــمــــواطــــن األمــــيــــركــــي األســـمـــر 
الماضي  فــلــويــد األســبــوع  ــورج  جـ
ــد عــنــاصــر الــشــرطــة  ــد أحــ ــى يـ عــل
بعض  تخللتها  مينيابوليس،  فــي 
عــمــلــيــات شــغــب وتــكــســيــر ونــهــب 
وعد  حين  في  التجارية.  للمحال 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
الواليات  في  األمــن  فــرض  بإعادة 
المتحدة التي تشهد موجة غضب 
الجيش  بــنــشــر  مــهــددا  تــاريــخــيــة، 

لوقف أعمال العنف.
مــن عمليات  وفــي موجة جــديــدة 
العنف، أفادت السلطات األميركية 
أمـــس الــثــاثــاء بـــأن رجـــل شرطة 
أصــــيــــب بــــالــــرصــــاص فـــــي الس 
مع  تتعامل  أنها  مضيفة  فيغاس، 

حادث إطاق نار آخر.
عنصر  أن  الشرطة  أوضــحــت  كما 
الــشــرطــة تــعــرض إلطـــاق نــار في 
في  ستريب،  فيغاس  الس  شــارع 
حين شــارك رجــل شرطة آخــر في 
إطـــاق نـــار بــوســط الــمــديــنــة، في 

الس فيغاس بوليفارد.

إصابة 4 شرطيين

أربعة رجال  أن  ذلك، أضافت  إلى 
بعد  نارية  بطلقات  أصيبوا  شرطة 
احــتــجــاجــات فـــي ســانــت لــويــس، 
ــيــن ثم  ــن الــتــي بــــدأت ســلــمــيــة االث
الليل، حيث  للعنف خال  تحولت 
المتظاهرون نوافذ وسرقوا  حطم 
وأشــعــلــوا  شــركــات،  مــن  مقتنيات 

حرائق في وسط المدينة.
في  )تويتر(  على  الشرطة  وكتبت 
ساعة مبكرة من صباح الثاثاء أن 
رجال الشرطة نقلوا إلى مستشفى 
بعد إصابتهم بجروح ال يعتقد أنها 

مهددة للحياة.
في سانت  الفوضى  بعد  أنه  يذكر 
احتجاجات  خرجت  أمس،  لويس 
في ميزوري، بعد وفاة فلويد، من 
مع  الشرطة  بتعامل  التنديد  أجل 
إفريقية،  أصــول  مــن  األميركيين 
ــا نـــظـــمـــت احـــتـــجـــاجـــات فــي  ــمـ كـ
ــانـــســـاس ســيــتــي وجــيــفــرســون  كـ

سيتي.
كما تظاهر مئات األشخاص خارج 
محكمة سانت لويس، وكان بينهم 
عــمــدة الــمــديــنــة لــيــدا كــريــوســون، 
في  العامة  السامة  إدارة  ومدير 

سانت لويس، جيمي إدواردز.
وســـــار الـــمـــتـــظـــاهـــرون فـــي وقــت 
آرتش  جيتواي  حديقة  إلى  الحق 
السريع  الطريق  إلــى  ثــم  الوطنية 

رقم 64 القريب.
ــت الحـــــــق، تــجــمــع  ــ ــ ــن فــــي وق ــكـ لـ
مــتــظــاهــرون أمــــام مــقــر الــشــرطــة، 
الغاز  قنابل  القوات  أطلقت  حيث 

المسيل للدموع.
في حين حطم بعض المتظاهرين 
ــذ مــتــجــر بـــوســـط الــمــديــنــة،  ــوافـ نـ
وسرقوا مقتنيات من الداخل قبل 

إضرام النار في المبنى.

استنفار أمني

الرئيس  أعــلــن  أن  بعد  هــذا  يــأتــي 
ــرامـــب في  ــركـــي، دونـــالـــد تـ ــيـ األمـ
خطاب إلى األمة نشر “آالف الجنود 
المدّججين باألسلحة” وعناصر من 
ما  واصفًا  واشنطن،  في  الشرطة 
من  الفيدرالية  العاصمة  شهدته 
أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه 

“وصمة عار”.
ألــقــاه في  كما أضــاف فــي خطاب 
الــورود في البيت األبيض  حديقة 
األولى،  للمرة  رسميًا،  فيه  وتناول 
الباد  تشهدها  التي  العنف  أعمال 
ــام، احــتــجــاجــًا عــلــى مقتل  ــ مــنــذ أي

أميركي  )مـــواطـــن  فــلــويــد  جـــورج 
أحــد  بــعــد أن خنقه  ــزل(  أعــ ــود  أسـ
مينيابوليس  في  الشرطة  عناصر 
األســبــوع الــمــاضــي، أّنـــه طلب من 
ــواليــات أخــذ اإلجـــراءات  حــّكــام ال
الشوارع”،  على  “للسيطرة  الازمة 
“إرهــاب  أعمال  اعتبره  بما  مــنــّددًا 

داخلي”.
في حين أكد رئيس هيئة األركان 
ميلي،  مارك  المشتركة،  األميركية 
خال تفقده شوارع واشنطن، أن 
حرية التعبير والتظاهر مصانة في 
نص  لما  وفقًا  المتحدة،  الــواليــات 

عليه الدستور األميركي.
لــكــنــه شـــدد عــلــى وجــــوب الــتــزام 
ــن الــعــنــف  ــ ــدًا عـ ــ ــي ــ ــع ــ الـــســـلـــمـــيـــة ب
ــال: “نــدعــم حرية  والــتــخــريــب. وقـ
الــتــجــمــع والـــتـــظـــاهـــر، كــمــا حــريــة 
بالدستور”،  مصان  فهذا  التعبير، 
مضيفًا أن الحرس الوطني يحمي 

حقوق المواطنين”.

واشنطن ـ وكاالت

شرطة مكافحة الشغب يدفعون المتظاهرين إلى خارج البيت األبيض )أ ف ب(

الرياض ـ وكاالت

ــن الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــوة مـ ــ ــدعـ ــ بـ
الــثــاثــاء،  أمــس  انطلق  الــســعــوديــة، 
لليمن  االفتراضي  المانحين  مؤتمر 
العاصمة  الــمــتــحــدة، فــي  ــم  مــع األمـ
ــى دعــم  الــــريــــاض، الـــــذي يـــركـــز عــل
والدولية  األممية  الجهود  وتنسيق 
لتحسين الوضع اإلنساني في الباد، 
التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في 
كورونا  فيروس  انتشار  مع  العالم، 

مؤخًرا وأمراض أخرى.
وسعى المؤتمر لجمع نحو 2.4 مليار 
عملية  أكــبــر  نــفــقــات  لتوفير  دوالر 

إغاثة في العالم.
السعودي  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ وأعــلــن 
كلمته  بن فرحان في  األمير فيصل 
تتبرع  المملكة  أن  الــمــؤتــمــر،  أمـــام 

اليمن،  بنصف مليار دوالر لمساعدة 
للمساهمة  الدولية  المنظمات  داعيا 
أن  وكــاشــفــا  المانحين،  مؤتمر  فــي 
باده كانت قّدمت أكثر من 16 مليار 

دوالر كمساعدات لليمن.
األمين  افتتح  االنطاق،  بداية  ومع 
ــمــتــحــدة انــطــونــيــو  ــام لـــأمـــم ال ــعـ الـ
أكــد  لـــه،  بكلمة  الــمــؤتــمــر  غــوتــيــرش 
يمني  مــلــيــون   24 هـــنـــاك  أن  فــيــهــا 
عدد  أن  لمساعدات، مضيًفا  بحاجة 
النازحين داخل اليمن بلغ عددهم 4 

مايين شخص.
الــيــمــنــيــيــن غـــدوا  كــمــا أضـــــاف أن 
بحاجة ماسة للسام، داعًيا الجميع 
ــمــويــل مــواجــهــة  ــي ت ــلــمــســاعــدة فـ ل

األزمة اإلنسانية هناك.

السعودية تمنح اليمن نصف مليار دوالر مساعدات

تونس ـ وكاالت

المطالبة  تتعالى األصوات في تونس 
ــيــس حــركــة الــنــهــضــة راشـــد  ــعــزل رئ ب
ــاســة  ــي رئ ــن مــنــصــبــه فـ ــغــنــوشــي مـ ال
بتونس  زج  أن  بعد  وذلـــك  الــبــرلــمــان، 
في وضع لم تعهده من قبل، بانحيازه 
لطرف ما على حساب األمن الداخلي 
لدول الجوار، كما هو الحال في ليبيا 

المجاورة.
في  واضحا  السياسي  الفرز  وأصبح 
في  ــداث  األحــ بعد  خصوصا  تــونــس، 
أصبحت  إذ  وتطوراتها،  ليبيا  الجارة 
جهة  فــي  وحــلــفــاؤهــا  النهضة  حــركــة 
على  خافيا  يعد  لم  معين  حلف  دعــم 

أحد.
فرئيس الحركة راشد الغنوشي 

متكررة،  اتــصــاالت  وبــعــد 
ــس الـــتـــركـــي  ــ ــي ــ ــرئ ــ ــال ــ ب
رجــب طيب أردوغــان 
فايز  لحكومة  وتهنئته 

على  بالسيطرة  وميليشياتها،  السراج 
أجزاء من التراب الليبي، أصبح عنصر 
استفزاز لجل القوى السياسية الكبرى 

في الباد.
الغنوشي  التحركات من  تلك  وأثــارت 
الغضب فــي الــشــارع وبــيــن األوســـاط 
مــن  تـــجـــمـــع حـــشـــد  إذ  ــيـــة،  ــيـــاسـ الـــسـ
يوم  البرلمان،  مبنى  أمام  المعارضين 
رئاسة  مــن  بعزله  للمطالبة  االثــنــيــن، 
ــا االتـــحـــاد الــعــام  ــنـــواب. أمـ مــجــلــس الـ
النقابية  القوى  أكبر  للشغل،  التونسي 
لــهــا وزن سياسي  الــتــي  تــونــس،  فــي 
ــن األحــــــــزاب، فقد  يـــفـــوق الـــعـــديـــد مـ
بما  يندد  اللهجة،  شديد  بيانا  أصدر 
ــدول بنقل  ــ تــقــوم بــه عـــدد مــن ال
الجبهة  مــن  اإلرهابيين  آالف 
السورية إلى ليبيا، ما يشكل 
تـــهـــديـــدا مـــبـــاشـــرا ألمــن 

تونس واستقرارها.

تونس... تصاعد المطالب بعزل الغنوشي

عواصم ـ وكاالت

قالت بعثة األمم المتحدة لليبيا في وقت 
المتحاربين  الطرفين  “إن  االثنين  متأخر 
في الباد اتفقا على بدء محادثات لوقف 
إطاق النار بعد قتال مكثف دام أسابيع 
قـــرب الــعــاصــمــة طــرابــلــس أجــجــه تدفق 

أسلحة أجنبية”. 
في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  وقالت 
ليبيا في بيان نشرته على اإلنترنت “إنها 
التي  المحادثات  استئناف  رحبت بخطة 
تستند إلى اجتماعات ما يطلق عليه 5+5 
بارزين من كل  5 مسؤولين  التي شملت 

طرف”. 
ــنــاطــق بــاســم  ــرب ال ــر، أعــ مـــن جــانــب آخــ
)بقيادة  الليبي  للجيش  العامة  الــقــيــادة 
حــفــتــر( الـــلـــواء أحـــمـــد الـــمـــســـمـــاري، عن 
قال  تركية  شحن  سفينة  بشأن  شكوك 
ليبيا  إلى  مريبة  رحلة  في  رصــدت  “إنها 

ويشتبه في أنها نقلت دبابات”. 

وكـــتـــب الــمــســمــاري عــلــى صــفــحــتــه في 
تركية  شــحــن  سفينة  أن  “الــفــيــســبــوك”، 
حكومية  تــركــيــة  لــشــركــة  تــعــود  مملوكة 
اســطــنــبــول  ــادرت  ــ غـ  ،”CIRKIN“ ــاســم  ب
يومي 20 و21 مايو، ووصلت إلى ميناء 

مصراتة صباح يوم 28 مايو.
في  يتمثل  األمـــر  فــي  المريب  أن  ورأى 
فــرقــاطــات  مــع  السفينة  حــركــة  “تــزامــن 

على  عـــاوة  مــنــهــا”،  قريبة  كــانــت  تركية 
رصد موقع مختص على “تويتر” بتاريخ 
29 مــايــو بــعــد وصــــول الــســفــيــنــة بــيــوم 
“مـــغـــردون يــشــكــرون تــركــيــا وقــطــر على 
المتحدث  وتابع   .”M60 دبــابــات  إرســال 
الــعــســكــري الــلــيــبــي أن مــغــرديــن “نــشــروا 
ــقــرب مـــن مــصــراتــه  ــال صــــورة لــشــاحــنــة ب

تحمل آلية عسكرية تبدو دبابة”.

صور متداولة لدبابات حملتها السفينة التركية

المسماري يكشف تفاصيل مريبة عن سفينة شحن تركية
طرفا أزمة ليبيا على طاولة المفاوضات

عواصم ـ أ ف ب

بــعــد أشــهــر مــن الــمــعــانــاة وفــــرض قيود 
ــســار مــن منظمة  الــتــنــقــل، أتـــى الــخــبــر ال
الثاثاء  أعلنت  فقد  العالمية.  الصحة 
أرواح  حصدت  التي  كورونا  جائحة  أن 
تراجعت  العالم،  حول  شخص  ألف   370
باستثناء  ــا”،  ــ “أوروب فــي  ملحوظ  بشكل 
الــقــويــة شــرقــا. وأوضــحــت  التفشي  ــؤر  ب
اإلصــابــة  مــعــدالت  أن  العالمية  المنظمة 
التي تسجل يوميا بمرض “كوفيد - 19” 
في  مطرد  بشكل  االنخفاض  فــي  آخــذة 
التي  المناطق  أوروبــا دون  مناطق غرب 
روسيا  فــي  للمرض  ساخنة  بـــؤرا  تمثل 
المتحدثة  وقــالــت  الــشــرقــيــة.   ــا  ــ وأوروبـ
هــاريــس في  مــارجــريــت  المنظمة  بــاســم 
مطردا  تــراجــعــا  “نشهد  صحافية  ــادة  إفـ
ــا  ــ ــرب أوروب ــاالت( فــي غـ ــحـ ــدد الـ ــي عـ )فـ
ال يحدث  أنه  الجاري. ورغم  الوقت  في 
بوتيرة سريعة إال أنه مطرد في الحاالت 

الجديدة التي يجري تسجيلها يوميا، أي 
أن عدد الحاالت الجديدة ال يزال كبيرا، 
باستثناء روسيا  التناقص  لكنه آخذ في 
وأوروبا الشرقية، إذ ال نزال نشهد ارتفاعا 
ــنـــاك”. وفــتــحــت الــمــقــاهــي الــبــاريــســيــة  هـ
أرصفتها مجددا للرواد أمس، في مؤشر 
إلى عودة الحياة ببطء إلى طبيعتها في 

أوروبــــا، فيما يــواصــل فــيــروس كــورونــا 
المستجد تفشيه في أميركا الجنوبية.

خططا  البريطانية  الــحــكــومــة  ــــدرس  وت
المملكة  إلى  القادمين  للمسافرين  تسمح 
الــذي  الصحي  الحجر  بتفادي  المتحدة 
يــحــذر مــنــه الــقــطــاع الــســيــاحــي، عــلــى ما 

أفادت الصحف الثاثاء.

المقاهي والمطاعم الفرنسية تعيد فتح أبوابها )أ ف ب(

المقاهي تعيد فتح أرصفتها في فرنسا وبريطانيا تدرس دعم القطاع السياحي
“الصحة العالمية”: “كورونا” يتراجع بشكل ملحوظ

واشنطن ـ وكاالت

أعرب وزير الخارجية األميركي مايك 
بــومــبــيــو، عــن ثــقــتــه فــي تــمــديــد حظر 
المتحدة  األمــم  تفرضه  الــذي  األسلحة 
على إيران، قائاً “إن واشنطن خططت 
بومبيو  وأكـــد  الــهــدف”.  هــذا  لتحقيق 
أسئلة  رد فيه على  في حــوار مجازي، 
أن  إنتربرايز”  “أميركان  معهد  باحثي 
تعتمد  تجاه طهران  واشنطن  “سياسة 
على خطط بعيدة المدى لتغيير سلوك 
النظام اإليراني”. وقال “لقد استخدمنا 
إيران”،  لمنع عدوان  والقدرات  الموارد 
وأضاف “نستخدم قدرتنا الدبلوماسية 
اإليراني  اإلرهـــاب  ضد  العالم  لتوحيد 
إلى  أشـــار  ذلــك  إلــى  بــطــرق مختلفة”. 

الخطوة األخيرة التي اتخذتها 
ــزب  ــا إلعـــــــان حـ ــيـ ــانـ ــمـ ألـ

منظمة  الــلــبــنــانــي  هللا 
ــًا إلــى  ــتـ ــة، الفـ ــيـ ــابـ إرهـ
أقنعت  “واشــنــطــن  أن 

برلين بذلك”. يذكر أن ألمانيا كانت تميز 
لحزب  السياسي  الــجــنــاح  بين  ســابــقــًا 
 11 في  لكنها  العسكري،  وجناحه  هللا 
مايو، أعلنت أنها حظرت جميع أنشطة 
حزب هللا على أراضيها وأن الميليشيا 
المدعومة من النظام اإليراني أصبحت 
وزيــر  وتــطــرق  إرهــابــيــة.  منظمة  اآلن 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي إلــى قـــرار حظر 
المتحدة  األمــم  تفرضه  الــذي  األسلحة 
على إيران، الذي ينتهي في 18 أكتوبر 
قائاً   ،2231 األمن  مجلس  لقرار  وفقًا 
إليران  معدات  تبيع  أن  لروسيا  “يمكن 
إنهم يبحثون  إذ  اليوم،  بــدءًا من ذلك 
أن  للصين  يمكن  الفرصة.  هــذه  عــن 
متأكد  أنــا  إليـــران.  الدبابات  تبيع 
يــتــطــلــعــون لكسب  أنـــهـــم  ــن  مـ
المال بهذه الطريقة، إال أننا 
أنها  نعتقد  خــطــة  لــديــنــا 

ستمنع حدوث ذلك”.

بومبيو: واثقون من تمديد حظر األسلحة على إيران
بغداد - وكاالت 

القائد  العراقي  الـــوزراء  رئيس  وصــل 
مصطفى  الــمــســلــحــة  لـــلـــقـــوات  ــام  ــعـ الـ
الكاظمي، أمس الثاثاء، للمقر المتقدم 
للعمليات المشتركة في منطقة كركوك؛ 
لإلشراف على انطاق عمليات “أبطال 

العراق”.
ــراق”  ــعــ ــ ــيــة “أبــــطــــال ال ــدف عــمــل ــهــ ــ وت
وتجفيف  واالســتــقــرار،  األمـــن  لتعزيز 
فلول  بقايا  وماحقة  اإلرهـــاب،  منابع 
مناطق جنوب  فــي  اإلرهــابــي  داعـــش 
بين  الفاصلة  والــحــدود  كــركــوك  غــرب 

محافظتي صاح الدين وكركوك.
البيان،  بحسب  ــوزراء  ــ ال رئيس  وأكــد 
بجميع  المسلحة  ــقــوات  ال أن”أبـــطـــال 

وتقوم  العدو  تتحدى  صنوفها 
لتجفيف  بــطــولــي  بـــــدور 

ــع اإلرهـــــــــاب فــي  ــابـ ــنـ مـ
الصعبة  الظروف  هــذه 
والــتــحــديــات الــعــديــدة 

التي يمر بها البلد”، بحسب تعبيره.
العمليات  الثانية من  المرحلة  أن  يذكر 
األمنية انطلقت أمس، لتفتيش مناطق 
ــركـــوك فـــي الـــحـــدود  جـــنـــوب غـــربـــي كـ
الدين  صــاح  محافظتي  مــع  الفاصلة 
وكركوك. وتأتي هذه العملية بعد تزايد 
مناطق  فــي  داعــــش  تنظيم  هــجــمــات 
محافظات  بين  الــمــوت  بمثلث  تعرف 

ديالى وكركوك وصاح الدين.
التنظيم  الماضي، شّن  مايو  ففي شهر 
على  عــدة  مسلحة  هجمات  اإلرهــابــي 
مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل 

وجرح أشخاص.
ــتــحــالــف الـــدولـــي  ــوات ال ــ ــذت قـ ــفـ ونـ
ضربات جوية على مواقع يتخذها 
مسلحو داعش مخابئ لهم في 
للحكومة  الــعــراق، في دعــم 
العراقية الجديدة برئاسة 

مصطفى الكاظمي.

الكاظمي يطلق عملية “أبطال العراق”

مقتل 7 مدنيين بانفجار 
لغم في أفغانستان

قندوز ـ أ ف ب

قتل 7 مدنيين في انفجار لغم مدفون على 
قارعة الطريق في والية قندوز في شمال 
ــاد مــســؤولــون،  ــق مــا أفــ أفــغــانــســتــان، وفـ
وراء  بــالــوقــوف  طــالــبــان  حــركــة  متهمين 
باسم سلطات  المتحدث  الحادث. وصرح 
“طالبان  أن  ــرادي  مـ هللا  عصمت  الــواليــة 
تدفن بشكل عام األلغام الستهداف قوات 
بشكل  المدنيين  تقتل  ألغامها  لكن  األمن، 
متكرر”. وكان الضحايا بصدد التنقل على 
متن حافلة صغيرة لحظة وقوع االنفجار، 
الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد.
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أجرى العـــب الفريق األول 
لكـــرة القـــدم بنـــادي مدينة 
عيسى جاسم رضا، عملية 
المستشـــفى  جراحيـــة في 
العســـكري مع الطبيب فهد 

الخليفة.
الجراحي  التدخـــل  وجـــاء 
بعـــد تعـــرض العـــب خـــط 
وسط فريق مدينة عيسى 
إلـــى إصابة تم تشـــخصيها 
علـــى أنها خلع فـــي الكتف، 

إذ أجرى جاســـم رضا حديًثا العملية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح. 
وبناًء على هذا التدخل الجراحي، فإن فريق مدينة عيســـى ســـيفتقد 
خدمات الالعب جاسم رضا لمدة 3 أشهر، خصوًصا مع مرحلة العالج 
والتأهيـــل مـــن جديد؛ األمر الذي يعني عودة الالعب بشـــكل فعلي مع 

بداية الموسم الرياضي المقبل 2020 - 2021.
وكان جاسم رضا قد تعرض إلصابة مع فريقه المدناوي في منافسات 
الموســـم الرياضـــي الجـــاري 2019 - 2020، والمتوقـــف حالًيـــا بســـبب 
فيـــروس كورونـــا، إذ اســـتغل الالعـــب الشـــاب فتـــرة التوقـــف إلجراء 

العملية ومعالجة اإلصابة.
ويعتبر جاسم رضا من الالعبين األساسيين في صفوف فريق مدينة  «

عيسى، وهو من الشباب الذين يمتلكون إمكانات مميزة في خط الوسط، 
وسبق له تمثيل منتخباتنا على مستوى الفئات العمرية.

جاسم رضا يغيب عن المدينة 3 أشهر

الفورموال 1 تعلن جدول أول 8 سباقات
ــا ــًقـ ــا الحـ ــدهـ ــديـ ــحـ ــن الـــكـــبـــرى ســـيـــتـــم تـ ــريـ ــحـ ــبـ جــــائــــزة الـ

العالـــم  لبطولـــة  الرســـمي  الموقـــع  نشـــر 
للفورمـــوال 1 للســـيارات، أمـــس الثالثـــاء، 
دون  ســـباقات   8 مـــن  مبدئيـــا  جـــدوال 
مشـــجعين هـــذا الموســـم، حيـــث تضمـــن 
مـــن  كل  فـــي  ســـباقين  إقامـــة  الجـــدول 
حلبتي رد بول في النمســـا وسيلفرســـتون 
فـــي بريطانيـــا، خـــالل يوليـــو وأغســـطس 

المقبلين، على الترتيب.
وســـينطلق الموســـم بســـباقين متتالييـــن 
في النمســـا يومي 5 و12 يوليو، وسيطلق 
عليهما سباق جائزة النمسا الكبرى وسباق 
جائزة ستيريا الكبرى، وهي المنطقة التي 

توجد فيها الحلبة في سبيلبيرغ.
وستســـافر الفرق العشـــرة شـــرقا للتنافس 
فـــي  التوالـــي  علـــى  الثالـــث  لألســـبوع 
بودابســـت بالمجر )هنغاريا( في 19 يوليو 
قبل العـــودة إلى مقراتهـــا وفقا إلجراءات 

سالمة صارمة.
حلبـــة  تســـتضيف  أن  المقـــرر  ومـــن 
التـــي شـــهدت أول ســـباق  سيلفرســـتون، 
فـــي فورموال 1 العام 1950، ســـباق جائزة 
بريطانيا الكبرى في الثاني من أغســـطس، 
وســـباق الذكـــرى 70 للجائـــزة الكبـــرى في 

التاسع من نفس الشهر.
وتستضيف برشلونة سباق جائزة إسبانيا 
الســـتكمال  أغســـطس   16 فـــي  الكبـــرى 
قبـــل  التنافـــس،  مـــن  متتاليـــة  أســـابيع   3
الحصـــول علـــى راحـــة أخـــرى ثـــم خوض 
سباقين متتاليين في بلجيكا وإيطاليا في 

30 أغسطس والســـادس من سبتمبر على 
الترتيـــب. وســـتقام ســـباقات فورمـــوال 2 
وفورموال 3 في نفس األسابيع المذكورة.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة فورمـــوال 1، 
تشـــيس كاري، فـــي بيـــان: “نحـــن ســـعداء 
بإمكانيـــة تحديد مواعيد أول 8 ســـباقات 
فـــي الموســـم، ونتطلـــع إلـــى إعـــالن باقي 

الجدول في األسابيع المقبلة”.
وأضـــاف: “فـــي الوقـــت الـــذي نتوقـــع فيه 
بدء الموسم دون مشجعين في سباقاتنا، 
فنحن نأمل في األشـــهر المقبلة أن يسمح 
لنـــا الموقـــف بالترحيـــب بهـــم مـــرة أخرى 

عندما تصبح األمور آمنة”.
وتأمـــل فورموال 1 إقامة عدد يتراوح بين 
15 و18 ســـباقا في الموســـم الجاري، على 
أن يكون الختام في أبوظبي في ديسمبر، 

وبعد إقامة سباق أيضا في البحرين.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

إدارة  مجلـــس  عضـــو  شـــارك 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
المســـابقات  لجنـــة  رئيـــس 
ورئيـــس  حقيقـــي،  عبدالرضـــا 
والتســـجيل  المســـابقات  قســـم 
باالتحـــاد  األنديـــة  وتراخيـــص 
حسن إســـماعيل، في االجتماع 
التنســـيقي الذي أقامـــه االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، الثالثاء 2 
يونيو الجـــاري، بنظام التواصل 

المرئي عن بعد.
وناقـــش المجتمعون اقتراحات 
قدمهـــا  مختلفـــة  وخيـــارات 
حـــول  اآلســـيوي  االتحـــاد 
استكمال مسابقة كأس االتحاد 
اآلســـيوي للموســـم الحالـــي، إذ 
اســـتقرت األطـــراف المجتمعـــة 
علـــى خيـــار إقامـــة المتبقي من 
المجموعـــات  دور  مباريـــات 

بنظـــام التجمع في دولة واحدة 
خالل الفتـــرة 27 أكتوبر وحتى 
4 نوفمبر المقبلين، على أن تقام 
األدوار اإلقصائية )نصف نهائي 
نهايـــة  فـــي  المناطـــق(  ونهائـــي 
نوفمبـــر وبدايـــة ديســـمبر، فـــي 
حيـــن ســـتقام المبـــاراة النهائية 

للبطولة في 12 ديسمبر.

االجتماع التنسيقي اآلسيوي

اللجنة اإلعالمية

يعلن نادي داركليب افتتاح باب التجديد 
واالشتراكات ألعضاء الجمعية العمومية 
 2020 يونيو   1 اإلثنين  يــوم  مــن  ابــتــداء 
حتى يوم السبت 30 يونيو 2020 الساعة 
9:00 مساء إلغالق باب تجديد العضوية. 
ويدعو مجلس اإلدارة تجديد العضويات 
واستالم نموذج العضوية من سكرتارية 
العضوية  نموذج  استالم  ويمكن  النادي، 
مــن يـــوم الــثــالثــاء 2 يــونــيــو الــجــاري من 
 9:00 الساعة  حتى  مساء   7:30 الساعة 
مـــســـاء، وفــــي أيـــــام الــســبــت واإلثــنــيــن 

واألربعاء حتى تاريخ 30 الجاري.
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الرياضــي الشــارع  ســؤال  علــى  يجيــب  ســبورت”   ^“

ماذا يعني تحويل األندية البحرينية إلى شركات استثمارية؟

وافـــق مجلس الوزراء الموقـــر يوم اإلثنين الماضي 
على تعديل قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافيـــة والهيئـــات العاملـــة فـــي ميدان الشـــباب 
والرياضـــة فـــي خطـــوة غيـــر مســـبوقة، لكنهـــا غير 

واضحة لدى الكثيرين.
ويجيـــز التعديل لألندية المشـــهرة بموجب القانون 
الحالي تغيير كيانها القانوني إلى شـــركات تجارية، 
كمـــا يســـمح بتأســـيس أنديـــة جديدة كشـــركات أو 
تحويل القائمة منها الى شركات، فماذا يعني ذلك؟

“البـــالد ســـبورت” يحاول أن يوضح للقـــراء ما جاء 
فـــي تعديـــل القانـــون الـــذي تـــم مـــن خاللـــه توجيه 
الوزير المختص لتحديد شكل الشركات التي يجوز 

لألندية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها.
علمـــا أنه للقيام بتنفيذ هـــذه الفكرة من الناحية 
القانويـــة، قـــرر المجلس الموافقة على مشـــروع 
مرســـوم بقانـــون بإضافـــة مـــادة جديـــدة برقـــم 
)62 مكـــررا( إلـــى قانـــون الجمعيـــات واألنديـــة 
االجتماعيـــة والثقافيـــة والهيئـــات العاملـــة في 
ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1989؛ 
ليتسنى تحويل الفكرة التي حلم بها الرياضيون 

منذ زمن إلى واقع.

مقترح نيابي لتطوير الرياضة

ويأتي القانون الجديد تماشـــيا مع مقترح مرفوعة 
ع عليه خمســـة من األعضاء  مـــن مجلس النواب وقَّ
وهـــم: الدكتـــور علـــي النعيمـــي، غـــازي آل رحمـــة، 

عبدهللا الدوســـري، زينب عبداألميـــر، محمود مكي 
قبل أكثر من سنة.

وتهدف فكرة المقترح الذي اضطلع “البالد سبورت” 
عليه، إلـــى تطوير الرياضة واألنديـــة الرياضية في 
البحرين ونقبها من الهواية والتطوع إلى االحتراف 
الرياضي وذلك عن طريق وضع األســـاس الثانوني 
الـــذي يســـمح بإنشـــاء أنديـــة خاصـــة وفقـــا لقانون 

الشركات التجارية.
إلـــى  األنديـــة  بتحويـــل  القانـــون  يســـمح  حيـــث 
مؤسســـات رياضية، تدار بشـــكل تجاري استثمتري 
ما يســـاهم بشـــكل كبير في تطوير الرياضة ويعمل 
علـــى تنميتهـــا وتحســـين قدراتهـــا التنافســـية على 

المستوى المحلي والخارجي.

االستثمار والعبء المالي

كمـــا يهـــدف تطبيـــق نظـــام تحويـــل األنديـــة إلـــى 

شـــركات استثمارية إلى المساهمة في تحفيز النمو 
االقتصادي في القطاع الرياضي، إذ سيخلق النظام 
بيئة صالحة لالعبين والرياضيين والفنيين وجميع 

العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وســـينعكس ذلك بشكل طبيعي في زيادة المنشآت 
الرياضـــي وتطويرهـــا، فضـــال عن تخفيـــف األعباء 
المالية على ميزانية الدولة العامة، والمســـاهمة في 
تحويـــل القطـــاع الرياضي إلى قطـــاع منتج وفعال 
فـــي االقتصاد المحلي، ويســـاهم بتطويـــر الرياضة 
البحرينية وإعطائها المكانة الدولية التي تستحقها.

ومثلمـــا يعلـــم الجميـــع أن تطوير الرياضـــة، يحتاج 
المـــال، وهـــو مـــا دفـــع باتجـــاه فتـــح المجـــال أمـــام 
مضمـــار  فـــي  للدخـــول  والمســـتثمرين  الشـــركات 
مـــن بوابـــة االســـتثمار وتملـــك األنديـــة؛  الرياضـــة 
بهدف إيجاد سيولة تسمح بدفع نفقات ومصاريف 

القطاع الرياضي الذي يستنزف أمواال طائلة.

أحمد مهدي

جاسم رضا في المستشفى بعد إجرائه العملية

من سباقات الفورموال 1 في البحرين

أحمد كريم

خطــة جديــدة إلعــداد منتخبــات القــوى
أكـــد عضو مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي أللعاب 
القـــوى، مديـــر المنتخبـــات محمـــد عبدالعزيـــز نهايـــة 
الموسم الرياضي بالنسبة لكافة العدائين والعداءات 
بعدما خاضوا سلســـلة من التحضيرات والمعسكرات 
التدريبية اســـتعدادا ألولمبياد طوكيو 2020 وبطولة 
العالـــم للشـــباب قبـــل أن يتوقـــف النشـــاط الرياضـــي 
والعالميـــة  األولمبيـــة  االســـتحقاقات  كافـــة  وتأجـــل 

والقارية بسبب تفشي وباء كورونا )كوفيد 19-(.
وأضـــاف عبدالعزيـــز أن االتحاد ســـيضع خطة إعداد 
متكاملـــة للعام المقبل 2021 والذي سيشـــهد سلســـلة 
مـــن المشـــاركات الخارجيـــة فـــي مقدمتهـــا أولمبيـــاد 
طوكيـــو 2020 وعـــدد مـــن البطـــوالت القاريـــة التـــي 
كشـــف عنهـــا االتحـــاد اآلســـيوي، فيمـــا لم يتـــم لغاية 
اآلن تحديـــد مواعيـــد باقـــي البطـــوالت العالميـــة من 
قبـــل االتحـــاد الدولي أللعاب القـــوى، ومن المؤمل أن 

يتـــم اإلعـــالن عن الروزنامـــة الدولية الجديدة بشـــهر 
أغســـطس المقبـــل. وأوضـــح عبدالعزيـــز بـــأن كافـــة 
العدائيـــن والعـــداءات يخضعون للمتابعـــة، حيث أن 
غالبيتهـــم يواصلـــون التدريبـــات مـــن تلقاء أنفســـهم 
للمحافظـــة علـــى مســـتوياتهم ولياقتهـــم البدنيـــة مع 
اإللتزام بكافة االحتياطـــات واإلجراءات اإلحترازية 
والوقائية، فيما يخضع البقية للراحة بعد سلسلة من 

التحضيرات والمعسكرات التدريبية.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

باب العضوية لداركليب
اللجنة اإلعالمية

وضــع نــادي االتفــاق إعالًنــا فــي موقــع التواصــل االجتماعــي “االنســتغرام” يبحــث فيــه 
عــن إدارييــن للعبتــّي كــرة اليــد والقــدم، والقى إعــالن اللعبة األولــى كًما من التســاؤالت 

والتعليقات من أنصاره وجمهوره حول حقيقته.

“البـــالد ســـبورت” بـــدوره تواصـــل مع عضو 
مجلـــس اإلدارة بنـــادي االتفاق ســـيد جعفر 
سيد طاهر الذي قال “إن هذا اإلعالن مجرد 
تنويـــه، لمن يريد ويرغب من أبناء المنطقة 
فـــي االنخـــراط والعمل ويجد فيـــه الكفاءة 
لذلـــك، فعليـــه التقـــدم بالطلـــب وهـــذا حـــق 
مشـــروع للنـــادي وللمنطقة نفســـها”. مضيًفا 
“أن هذا القرار صادر من ِقبل مجلس اإلدارة 
الـــذي يريـــد أن إيصـــال رســـالة لكافـــة أبناء 
ومحبي االتفـــاق بأن أبواب النادي مفتوحة 
للجميـــع، وليســـت حكًرا على أحـــد معين أو 
مجموعة محددة، وأن من حق أبناء القرية 
أخـــذ الفرصة وتولي المناصـــب اإلدارية إذا 

كانـــت تتســـم بالكفـــاءة والجودة والشـــغف 
للعمـــل اإلداري، وهـــذا مـــن منطلـــق تحقيق 
مبدأ تســـاوي الفـــرص وحرًصا على التقارب 

ما بين النادي ومحبيه”.
وبيـــن ســـيد جعفـــر أن اإلعـــالن الـــذي مـــن 
المفتـــرض تطبيقـــه فـــي الموســـم المقبـــل، 
يهـــدف إلى انتداب أصحـــاب العقول النيرة 
والفكـــر التطويـــري فـــي المجـــال الرياضـــي 
والـــذي مـــن المفتـــرض أن يخـــدم ويصـــب 
في صالـــح النادي والمنطقة مســـتقبالً كون 
وأن  نفســـه،  بالمصيـــر  مرتبطيـــن  االثنيـــن 
هـــذه اللفتـــة يجـــب أن تلقـــى االستحســـان 

واإلعجاب، وليس العكس.

اإلدارييـــن  أن  إلـــى  جعفـــر  ســـيد  وأشـــار 
الحالييـــن باقـــون فـــي مناصبهم ولـــم يتغير 
حيالهم شـــيًئا وهم موجودون ولهم التقدير 
على جهودهم المضنية، وأن مجلس اإلدارة 
لم تخطر أي شخص بأي شكل من األشكال 
بإنهـــاء عقده وخدمته، بل على العكس فهم 
محـــل ثقـــة لمـــا لمســـوه منهـــم مـــن إخالص 
وتفانـــي فـــي أدائهـــم وبإمكانهـــم الترشـــح 
أيضـــا وهـــم كإدارة حريصون علـــى إبقائهم 
داخـــل هـــذا الصـــرح الثقافـــي والرياضـــي. 

وأكـــد ســـيد جعفر فـــي ختـــام تصريحه، أن 
النادي ينظر للمســـتقبل بعين ثاقبة ويسعى 
جاهـــًدا بسياســـته المنفتحـــة لتطوير العمل 
اإلداري والفني والذي سيعود بالمنفعة على 
صعيـــد المســـتويات والنتائـــج التـــي يطمح 
إليها الجميع، وهذا لن يتحقق إال بالشـــراكة 

والتعاون مع أبناء المنطقة.

سيد طاهر: نبحث عن صاحب العقل والفكر التطويري

صورة لإلعالن المنشور في انستغرام نادي االتفاق

علي مجيد
أكد أن سياسة نادي 

االتفاق هي تعزيز 
الشراكة مع أبناء 

المنطقة

عبدالرضا حقيقي 

سيد جعفر سيد طاهر
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والء جاسم: التصميم يقدم شخصيتي وأفكاري بسيطة
والء جاســـم طالبة تصميم داخلي سنة 
ثانية بجامعة البحرين، بدأت مشـــوارها 
في التخصص ببصعوبة، فكان يجب أن 
تتبـــع قواعد معينة مختلفـــة عن العادة، 
كانت تستصعب أن تسلم أعماال مختلفه 
لمواد كثيـــرة في الوقت نفســـه، وكانت 
الرســـم صعـــب قليـــا بســـبب قياســـات 
معينـــة في الرســـم، كانت تعيد الرســـمه 
عدة مرات لكي تضبط القياسات جيدا، 
ولكن مع مرور الوقت أصبح أمر الرسم 
أســـهل كثيـــرا، بـــدأت أول خطواتهـــا مع 
تصميم األشـــكال في تحديد القياسات 
والمبـــدأ ودمـــج األلـــوان المناســـبة مـــع 
بعضه، وفي النهاية نحول التصميم إلى 
مجسم 3D، ولمعرفة المزيد كان لنا هذا 

اللقاء السريع معها:
 هل تعتبرين الفن دواء لعالج  «

المشكالت؟

العديـــد من النـــاس يـــرى أن الفن مجرد 
هوايـــة يمارســـها او للنـــاس الموهوبين، 
الفن ليس مجرد هواية، الفن له تأثيرات 
من الناحية النفســـية ويقلـــل من التوتر 
والضغوطات، بالنســـبة لي الفن يأخذني 
إلـــى عالـــم آخـــر بعيـــدا عـــن ضغوطـــات 

الحياة والحياة الروتينية.
قبـــل فتـــرة كنـــت فـــي ضغـــط كبيـــر من 

الجامعـــة وأثـــر علـــى نفســـيتي كثيـــرا، 
فقـــررت أن اشـــترك فـــي ورشـــة رســـم 
لقـــد  وفعـــا  الضغوطـــات،  عـــن  ألبتعـــد 

أفادني كثيرا.
 من أين تستوحين أفكار التصميم؟ «

معيـــن  منظـــر  مـــن  األفـــكار  اســـتوحي 
واألشياء البسيطة مثل الطبيعة وغيره، 

وكثرة البحث واالطاع تعطيني الكثير 
من األفكار. 

 هل تميلين ٕالى الديكور الكالسيكي  «
أم الحديث؟

أحب الدمج بين االثنين.
ما ٔاكبر خطٔا تقع فيه السيدة أثناء  «

تصميم المنزل؟

عندما تقوم بتصميم ليســـت مقتنعة به 
بشكل كامل؛ ألنها ســـوف تقوم بإعادته 
من جديد حتى تقتنع به، وعندما يكون 
غير مهيئ مـــن الناحية الخدماتية، وأن 
تقـــوم بعمـــل نفـــس التصميم مـــن منزل 

آخر.
 كيف تتحفظين على لمساتك في  «

التصميم؟

 بتميز األسلوب الخاص بي مع اللمسات 
التي اتبعها.

 هل فعال التصميم يعكس شخصية  «
الشخص، هل تٔويدين هذا الشيء؟ 

بالتأكيـــد، التصميـــم يعبر عن شـــخصية 
الشـــخص، ويكون لكل شـــخص لمســـته 

الخاصة من ناحية األلوان واألثاث .
ما الحلم الذي تسعين له؟  «

أن أتـــرك بصمة في حياتـــي وأصقل كل 
مهاراتي، وأن أكون مصورة محترفة.

ما المقوله التي تٔومنين بها؟ «

اهتـــم بـــأن تحصل علـــى ما تحبـــه، وإال 
ســـتكون مجبرا على ان تقبل ما تحصل 

عليه.
لقاء طالب اإلعالم محمد حميدان 
 جامعة البحرين

محيط  العمل يفرض عليك الكثير من التغيرات. 

عليك النظر إلى حالتك الصحية في الفترة المقبلة. 

يجب عليك مراجعة الطبيب؛ الستكمال التحاليل. 

النظر إلى الماضي من األمور القادرة على عرقلة طريقك.

ي مناعتك.  تحتاج تطبيق نظام غذائي صحي يقوِّ

تنجح في كشف مؤامرة تحاك ضده من أحد األشخاص.

قد تحتاج شغال إضافيا لحل  مشكلة األعباء المالية. 

أنت تهمل صحتك بشكل كبير وبصورة ملحوظة.

عليك بالعودة إلى األهل واألصدقاء الذين ابتعدت عنهم. 

يجب اتباع نظام غذائي مفيد، واالبتعاد عن التدخين والسهر.

التمس األعذار لغيرك، وال تكن صلبا وغير متسامح.

البداية تتطلب الجهد والصبر، ومن ثم تأتي النتيجة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

يعــد المطــرب الكويتــي نبيل شــعيل أحد أهــم المطربين في 
العالــم العربــي لمــا يحظى بــه مــن جماهيريــة عريضة من 
مختلــف البلدان بفضل مســيرته الفنيــة الطويلــة، وأغانيه 
المميــزة، ومؤخرا تفاعل المطرب الشــهير مــع متابعيه عبر 

حســابه على موقع إنســتجرام بصورة نادرة له علق عليها بأنها 
مــن محل مصــري مثلما اتضح خــال تعليقه. وكتب شــعيل: “إلى  

لبــس بجامة “محات حــاوة مصر” ال يطلع اليــوم”، كما كتب تاريــخ التقاط الصورة، 
حيث جاءت في سبعينات القرن الماضى وتحديدا العام 1976.

تصــدر الفنان يوســف شــعبان قائمة البحــث األكثر 
قراءة على موقع “غوغل”، بعد تعليقه على خبر وفاة 
الفنان حســن حسنى، الذي رحل عن عالمنا عن عمر 
يناهــز 89 عامــا بعد تعرضه ألزمة قلبيــة، إذ يعيش 

“شعبان” في حالة من الصدمة على الراحل.
وكان شــعبان قد علق على خبر وفاة زميله الفنان حســن 

حســني، مؤكًدا أن الوســط الفني فقد قيمة فنية، إذ جمعتهما العديد من 
األعمال الفنية من ضمنها فيلم “النظرة األخيرة” وغيرها.

احتفــل النجم محمــد رمضــان بزفاف شــقيقته إيمان 
رمضان، على حســام حامــد بحضور شــقيقه محمود 
رمضان، وعبدالحميد والد العريس، وأقارب العروسين 

واألصدقاء المقربين في إحدى الفيات.
يذكــر أن رمضــان حقــق نجاًحــا كبيــًرا عبــر مسلســل 

“البرنس”، الذي عرض في شــهر رمضــان. وتدور أحداثه حول 
عائلة “البرنس” و “رضوان البرنس”، الذي يجسد شخصيته رمضان، ويعمل 
في السمكرة بورشة والده، ليجد نفسه مسؤواًل عن عائلته بعد وفاة والديه.

زفاف بالكماماألكثر قراءةصورة نبيل

عبداهلل السعداوي وتغير االتجاهات التركيبية في الشكل المسرحي

يقف الفنان المسرحي القدير عبدهللا السعداوي كواحد من األعمدة األساسية التي يقوم فوقها البناء 
المســرحي المعاصــر فــي الخليــج، وإذا كان هناك ثالثة قد غيروا وجه الفن المســرحي في فرنســا وهم: 
كوبو، وأرتو، وفيالر، فان عبدهللا الســعداوي اســتطاع أن يغير وجه المســرح في دولنا، ومازال شــعلة 
متوهجــة تضــيء المســرح كل ليلــة، ودما حارا يمأل الجو المســرحي حركة وحياة، جاء يغزو المســرح، 

فلم يضف جديدا إلى وجهه الذي تغير بقدر ما خلق له وجها آخر جديدا.

عبدهللا السعداوي وضع “اإليماء” في خدمة العمل 
الفنون   “ واســتــخــدم  کــوبــو،  فعل  كما  المسرحي 
التشكيلية “ كما فعل أرتو، وحافظ على “اإليقاع” 
في الفعل والحدث والحركة كما فعل فيار، ولكنه 
جمع بين هذه الرؤى المسرحية المختلفة؛ للوصول 
التي من  إلى خلق “لغة مسرحية” قوامها الحركة 
تحريكهم  جانب  إلــى  المشاهدين  تحريك  شأنها 

نفسيا. 
الــتــي خــرجــت من  الــمــســرحــيــات  حــضــرت معظم 
“مــؤلــفــا ومــخــرجــا”، وأحــدثــت  الــســعــداوي  عقلية 
ــرأة فــي تــاريــخ  صــرخــات فــكــريــة كــانــت األكــثــر جـ

الـــمـــســـرح الــخــلــيــجــي، رومـــانـــســـيـــة، وصــــراعــــات، 
العاطفة،  مــن  درامــيــة، وخــيــاال مستمدا  ومــواقــف 
جميلة  خاصة  ونكهة  التفكير  في  جديدا  ومنطقا 
إخــراج  أفضل  بجائزة  فــاز  عندما  واذكــر  الــمــذاق، 
التسعينات  فــي  التجريبي  القاهرة  مهرجان  فــي 
عن مسرحية” الكمامة” للكاتب اإلسباني الفونسو 
ساستري، ذهبت إليه وباركت له ورأيته كما نعرفه 
القلب  بطيبة  وينطق  بالحياة  يتدفق  إنسانا  دائما 

ومحبة كل من حوله.
فـــي  الســـعداوي  التـــي عالجهـــا  الفكريـــة  القضيـــة 
“كمامة” الفونسو ساستري، تألق في مفاهيمها بكل 

معاني التقدم واإليجابية والروح الثورية الخالصة، 
واســـتطاع بـــذكاء أن يحقـــق الكفايـــة والرفاهيـــة 
واالستمتاع لكل المشاهدين، فكل ما كان يهمه هو 
أن يفعل شـــيئا جديـــدا ويداوم علـــى عمل الجديد 
وتقديمه في صورة مبتكرة، واســـتخدام أســـاليب 
درامية مـــن التعبيرية وتحليل الدوافع النفســـانية 

التي تكمن وراء ما يرتكبه المرء من أثام. 
مســـرحيات الســـعداوي في كمها وكيفها تدل على 
أنـــه يســـعى وراء التجديـــد ومهاجمـــة المعتقـــدات 
القديمـــة في المســـرح، وجعـــل “التجريـــب” مقبول 
لـــدى جميع الناس باختـــاف طباعهم وتصرفاتهم، 
االتجاهـــات  ـــر  غيَّ الســـعداوي  باختصار..عبـــدهللا 

التركيبية في الشكل المسرحي.

3 يونيو

 2007
فـــي  جونـــو  إعصـــار  تكـــون   
ضـــرب  الـــذي  العـــرب،  بحـــر 
ســـواحل ســـلطنة عمـــان بقـــوة، 
ودمـــر وخلـــف خســـائر بمايين 
الدوالرات، ثـــم اتجه إلى إيران 

بعد أن أصبح عاصفة مدارية.

1974
 رئيس األركان اإلسرائيلي إسحاق رابين يتولى رئاسة الوزراء.

 1989
الحكومة الصينية ترسل قواتها إلى ميدان تيان آن من لفرض السيطرة عليه.

 1991
تدفقات الحمم من جبل أونزين في ناغاساكي تقتل 43 شخًصا.

 2006

الجبل األسود يعلن استقاله وانفصاله عن اتحاد صربيا والجبل األسود.

1098

الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية األولى.

جاء يغزو المسرح مكرما من قبل مهرجان المسرح العربي

 Future“ طرحت دوا ليبا ألبومها الجديد
Nostalgia”، وذلك عبر احد التطبيقات 

الموسيقية، رغم انشغال العالم حاليا 
بفيروس كورونا ونتائجه السلبية، التي 

ترمي بظالها على المواطنين في كل 
الدول، وقد وصفت الصحافة العالمية 

ألبومها الجديد باأللبوم المنتظر.

أعلنت مؤسسة نقش لألفام عن إطاق فرع سعودي لمسابقتها ) مسافة (  «
وإتاحة الفرصة لمحبي ومنتجي األفام في السعودية، وذلك بدعم من شركة  

production 360 الراعي الرئيس للمسابقة في المملكة العربية السعودية 
والتي بدورها آثرت على دعم مسابقة مسافة لألفام التي تسعى لتوثيق 

الفترة االستثنائية التي تمر بها البشرية من خال أفام قصيرة تحاكي الواقع.

مع دعم شـــركة production 360 لمســـابقة مسافة لألفام ستتيح للشباب 
الســـعودي المبـــدع مشـــاركة حصريـــة في هـــذا الفـــرع وزيادة فـــرص الفوز 
بالجوائز، الســـيما كون عدد المشـــاركات الدولية للمســـابقة قـــد تجاوز 726 
فيلما مع بداية الشـــهر الجاري. ومن منطلق مسؤوليتها االجتماعية، تندرج 
مســـاهمة الشـــركة الســـعودية المتخصصة بصناعة الترفيه وتنظيم وإقامة 
وتجهيـــز مهرجانـــات ومؤتمرات محليـــة ودولية، تندرج تحـــت جهود دعم 

مواهب الشباب السعودي المحب والمهتم بصناعة األفام.

وكانت مؤسسة نقش لألفام رفعت شعارا للمسابقة ‘’اصنع فيلمك .. وأنت  «
بين أحبابك’’ وأخذت على عاتقها وشركائها دورهم المجتمعي كمؤسسات 

ترعى صّناع السينما في تقديم أفام إبداعية حتى في أصعب الظروف 
التي يمر بها العالم. كما يمكن المشاركة في المسابقة من خال الموقع 

.www.naqshfilms.com اإللكتروني لمؤسسة نقش لألفام

“نقش لألفالم’’ تطلق فرعا 
سعوديا لمسابقتها “مسافة”

أسامة الماجد



ــنــت شـــركـــة إبـــراهـــيـــم خــلــيــل كــانــو،  أعــل
الــشــركــة الـــرائـــدة فــي قــطــاع الــســيــارات 
في  بالسيارات  العناية  خدمات  وتوفير 
“ميشالن”  “عــرض  إطــالق  عن  البحرين، 
لتغطية تلف اإلطارات” في جميع فروع 

“تايربالس”.
للعمالء  ُيــمــكــن  الـــعـــرض،  ــذا  بــمــوجــب هـ
العرض عند شرائهم  الحصول على هذا 
فروع  من  أي  من  “ميشالن”  إطـــارات   4
“تـــايـــربـــالس” الــمــنــتــشــرة فــي الــبــحــريــن، 

مقابل دفع مبلغ رمزي.
غير مشروط  العرض ضماًنا  هذا  ويوفر 
على اإلطارات يشمل التصليح المجاني 
أو االستبدال لإلطارات في حالة حدوث 
فترة  أثناء  األعطال  من  غيرها  أو  ثقب 
تمتد  التي  لإلطارات،  االفتراضي  العمر 

إلى 12 شهًرا.
المدير األول لقسم اإلطــارات في  وقال 
شركة إبراهيم خليل كانو، ساي كريشنا 
ديــبــاك بــوثــوال “لــم يسبق إطــالق عرض 
ونحن  قبل،  من  اإلطــارات  تلف  لتغطية 

الــعــرض  هـــذا  ــالق  للغاية إلطـ فــخــورون 
الــجــودة  بمستوى  ثــقــة  وكــلــنــا  المبتكر، 
إطــارات  بها  تتمتع  التي  التحمل  وقــوة 
ــعــرض  ــذا ال ــك هــ ــر لـ ــــوفــ ــالن”. وُي ــشـ ــيـ “مـ
إذ  التعطل على الطريق،  الحماية وعدم 
يضمن لك تصليح اإلطارات عند حدوث 
أي تلف عرضي، تمزق أو تلف في الجدار 
الجانبي. عادة ما يتسبب الطقس الحار 
في فصل الصيف في إتــالف اإلطــارات 
بشكل أسرع، لذلك نهدف من خالل هذا 

العرض الشيق إلى تزويد العمالء بفرصة 
على  والحصول  جديدة  إطــارات  شــراء 

راحة بال تامة”.
بحرينية  دنانير   5 العرض  رســوم  وتبلغ 
لإلطارات بقياس 16 بوصة أو أقل و10 
ــإلطــارات بــقــيــاس17 بــوصــة أو  دنــانــيــر ل

أكثر.
ــراء 4  ــ ــرض فــقــط عــنــد شـ ــعـ ــري الـ ــسـ ويـ
فرع  أي  من  جديدة  “ميشالن”  إطــارات 

من فروع “تايربالس”.

قــد يكــون الغســل عمــًا روتينًيا ممــًا، خصوًصا عندمــا يتعلق األمر باختيــار دورات 
وإعــدادات الغســيل المختلفــة. إال أن “إل جــي” )الكترونيكــس( تعمــل علــى دمــج 
التقنيــات المبتكــرة فــي المهــام اليومية، من خال االســتفادة من الغســالة الجديدة 
المدعمــة بتقنيــات الــذكاء االصطناعي؛ من أجل تحســين كفــاءة التنظيف، وإتاحة 
مستوى جديد من الراحة وسهولة االستخدام للمستهلك عبر زيادة السرعة وتعزيز 

كفاءة الطاقة، في حين تضمن الحفاظ على نعومة األقمشة.

المدعم  المباشر  الــدفــع  تقنية  وتعد 
 AI Direct( االصــطــنــاعــي  ــذكــاء  ــال ب
لشركة  الــمــمــلــوكــة   Drive (AI DD
من  عــاًمــا   20 مــن  ألكثر  تتويًجا   LG
ــتــطــويــر الــتــي  ــات الــبــحــث وال ــ دراســ

أجرتها الشركة.
 ”LG ThinQ“ ــة  ــالـ ــسـ غـ ــح  ــمـ ــسـ وتـ
المزودة بتقنية محرك الدفع المباشر 
AI Di� بالذكاء االصطناعي  (المدعم 
للمستهلكين   rect Drive (AI DD
والموثوقية  األداء  مــن  باالستفادة 
ميزة  توفيرها  إلى  إضافة  الرائدين، 
ــول الــتــقــلــيــص مــن تلف  إضــافــيــة حـ
المالبس بنسبة 18 %، ما يساهم في 

إطالة عمر كل قطعة ثياب.
وتستطيع غسالة “إل جي” الجديدة 
حمولة  كــل  ووزن  حــجــم  اكــتــشــاف 
غــســيــل وتــســتــخــدم تــقــنــيــة الــذكــاء 
االصــــطــــنــــاعــــي والـــمـــســـتـــشـــعـــرات 
المتطورة لتحديد أنواع األقمشة في 

كل حمولة. 
التعلم  تقنية  الــغــســالــة  وتــســتــخــدم 
ــذه الــمــعــلــومــات  الــعــمــيــق لــتــقــارن هــ
ضمن أكثر من 20 ألف وحدة بيانات 
لبرمجة  الغسالة؛  باستخدام  تتعلق 
من  األمــثــل  الغسيل  دورة  ــدادات  إعـ
النتائج  أفضل  على  الحصول  أجــل 
على  والــحــفــاظ  التنظيف  وتحسين 

الذكية  للغسالة  ويــمــكــن  الــمــالبــس. 
مالبس  هناك  كانت  إذا  ما  استشعار 
مختلطة على سبيل مثال، إذ ستقوم 
كي  الغسيل  دورة  ببرمجة  حينها 
الحرارة  ودرجــات  حركات  تستخدم 
واألوقات المخصصة من أجل توفير 

الغسيل األمثل.

يشــمل التصليح المجاني أو االســتبدال حال حدوث عطل ”LG“ شــركة  لــدى  البحــث  مــن  عاًمــا   20 لـــ  تتويًجــا 
“تايربالس” تطلق عرض “ميشالن لتغطية تلف اإلطارات”غسالة “الكترونيكس” تعمل بـ “الذكاء االصطناعي”

“الراشد” و “العاصمة” يقدمان إعانة للعمال الوافدين
أعلنت مجموعة شــركات التجزئة والضيافة المحلية البحرينية، مجموعة الراشــد 
)ARG(، أحــد أقســام مجموعة الندمارك في المملكــة، عن قرارها بالعمل مع وحدة 
العاصمــة لتوفيــر اإلغاثــة الفورية وضمــان األمن الغذائي، وذلــك لدعم احتياجات 

المجتمعات المحلية والمتضررين بشدة من جائحة “كوفيد - 19”.

 8 الــمــبــادرة، ستجتمع  هــذه  وكجزء من 
بما  للمجموعة  التجارية  العالمات  من 
رعاية  سبالش،  “سنتربوينت،  ذلك  في 
األمومة، شومارت، اليف ستايل، ماكس، 
 2000 لتوزيع  بوكس”  هوم  سنتر،  هوم 
عبوة طعام على العمال المحرومين في 

جميع أنحاء البالد.
المستمر  المجموعة  التزام  مع  وتماشيًا 

التي  المجتمعات  ورفاهية  صحة  بدعم 
تــخــدمــهــا، أطــلــقــت الــشــركــة الــعــديــد من 
المنطقة؛  أنــحــاء  جميع  فــي  الــمــبــادرات 
في  هــم  لمن  المساعدة  وصــول  لضمان 
ــذه الــفــتــرة  أمـــس الــحــاجــة إلــيــهــا فــي هـ

الصعبة.
الــمــبــادرة، قــال رئيس  وفــي حديثه عن 
الشيخ  الراشد،  مجموعة  إدارة  مجلس 

حــســن بـــن راشــــد آل خــلــيــفــة “لــقــد أثــر 
من  العديد  على   ”19  - “كوفيد  انـــدالع 
نهتم  ونـــحـــن  الــضــعــيــفــة  الــمــجــتــمــعــات 
بــشــدة بــدعــمــهــم. الــغــذاء شـــرط أســاس 
للمحتاجين، خصوًصا في هذه األوقات. 
نــحــن مــمــتــنــون لــلــعــمــل مـــع مــحــافــظــة 
لمجتمعات  دعــمــنــا  لــتــقــديــم  الــعــاصــمــة 
الــعــمــال ذوي الــيــاقــات الـــزرقـــاء والــحــد 
من  بشدة  تأثروا  الذين  لألجور  األدنــى 

الوباء المستمر”.
وأضاف “اآلن أكثر من أي وقت مضى، 
على  الجميع  حصول  ضمان  المهم  من 

يتمكنوا  حتى  الــجــودة  عالية  وجــبــات 
من البقاء بصحة جيدة. سنواصل دعم 
رفاهية الناس هنا في البحرين وسنظل 

على  التغلب  على  بمساعدتهم  ملتزمين 
هذه األزمة “.

وقال محافظ محافظة العاصمة، الشيخ 
هشام بن عبد الرحمن آل خليفة “نشكر 
النــدمــارك  ومجموعة  الــراشــد  مجموعة 
وجهودنا  اإلنساني  لعملنا  دعمهما  على 
ــى تقديم اإلغــاثــة “كــوفــيــد -  الــرامــيــة إل
الــدعــم، سنتواصل  هــذا  19”. من خــالل 
الذين  الزرقاء  الياقات  ذوي  العمال  مع 
تــأثــروا بــشــدة بــهــذا الــوبــاء ونــوفــر لهم 
واحــدة  تعد  التي  الغذائية،  اإلمــــدادات 
هذا  فــي  أهمية  احتياجاتهم  أكــثــر  مــن 

الوقت”.
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هذه الصفحة برعاية

أعلنت “شاومي” عن 3 هواتف ذكية جديدة، “ريدمي نوت 9 برو” و 
“ريدمي نوت 9” و “مي نوت 10 اليت”.

ــي نـــوت”  ــدمــ ــ وتـــقـــدم ســـالســـل “ري
التي  الذكية  الهواتف  من  مجموعة 
الفئة  أنــواع هواتف  تعد من أفضل 
ناحية  مــن  الــســوق  فــي  المتوسطة 

الروعة والمميزات.
ويبدو ذلــك واضــًحــا من خــالل بيع 
أكثر من 110 مليون هاتف “ريدمي 

نوت” في جميع أنحاء العالم.

إضــافــة إلـــى هــاتــف “ريـــدمـــي نــوت 
السوق،  في  حديًثا  المطروح   ”9S
يواصل خط “ريدمي نوت” الجديد 
لــلــهــواتــف الــذكــيــة الــتــمــيــز بــأحــدث 
إلى  تــطــوًرا،  وأكــثــرهــا  التصميمات 
دون  االبتكارات  من  المزيد  جانب 
لفئة  السعرية  النقطة  إلى  الوصول 

“الفالج شيب”.

“شاومي” تعلن عن 3 هواتف ذكية جديدة
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ــة ــ ــوم ــ ــة الـــطـــفـــل واألم ــ ــاي ــ ــة رع ــي ــع ــم ــج الـــتـــابـــعـــة ل

ــي لــلــشــركــة ــمـ ــرسـ ــع الـ ــوقـ ــمـ ــا عـــلـــى الـ ــًيـ ــراضـ ــتـ افـ

حلبة البحرين تقدم تبرعات لألسر المحتاجة

“الحداد” تدشن معرض “مرسيدس - بنز”

قـدمـــت حـــلبة البحـریـــن الـدولـــیة، بـــروح الـــعطاء والـمشاركـة، تـبرعـــات لـدعـم 
األســـر الـمحتاجـــة، وذلـك بـالـتعاون مـع جـــمعیة رعـایـة الـطفل واألمـومـة، وتـم 
تـقدیـم الـتبرعـات مـن قـبل الـلجنة االجـتماعـیة لحـلبة البحـریـن الدولیة، كجزء 

من جھود المسؤولیة االجتماعیة، وذلك بھدف دعم األسر المحتاجة.

ــات بـــــحــضــور  ــتــبــرعـــ ـــ وتـــــــم تــســـــلــیــم ال
الـلجنة  وأعـــــضــاء  مـسؤلـي  مـن  عـدد 
البحـریـن  حـــــلــبــة  فـــــي  االجـــــتــمــاعـــــیــة 
رئـیسة  اآلخـر  الـجانـب  ومـن  الـدولـیة 
واألمـــــومـــــة،  الـطفل  رعـــــایـــــة  جـمعیة 
الشـیخة ھـند بـنت سـلمان آل خـلیفة، 
ــلــجــنــتــیــن االجــتــمــاعــیــة  وأعــــضــــاء ال

والثقافیة وذلك في مقر الجمعیة.
وأكـدت الشـیخة ھـند بـنت سـلمان آل 
خـلیفة “نـحن مـمتنین لـلغایـة لمجـلس 
ــیــة،  ـــ ــدول ـــ ال ــریـــــن  الــبــحـــ حـــــلــبــة  إدارة 
الـتبرعـات  عـلى  والـموظـفین  واإلدارة 
وسـتساھـم  قـدمـوھـا،  الـتي  الـقیمة 

الـعوائـل  دعـــــم  فـي  الـتبرعـات  ھـــــذه 
ــة  ــویـــ ـــ الـــــمــحــتــاجـــــة وخـــــصــوصـــــا األول
الـعزیـمة وكـبار الـسن ولـلعوائـل  لـذوي 
الـــــمــتــعــفــفــة والــمــســجــلــة تــحــت مظلة 
الجمعیة، خاصة خالل األزمة الصحیة 

التي یواجھھا العالم بأسره حالیا”.
الـتنفیذي  الـرئـیس  قال  جـانـبه،  ومـن 
الشـیخ  الـــــدولـــــیــة،  البحـریـن  لحـلبة 
“نـشكر  خـلیفة  آل  عیسـى  بـن  سـلمان 
فـي  یـعمل  مـــــن  وكـــــل  ھـند  الشـیخة 
جـمعیة رعـایـة الـطفل واألمـومـة عـلى 
حـلبة  لـلمجتمع،  الجـمیل  رد  فـرصـة 
البحـریـن الـدولـیة عـلى اسـتعداد دائـما 

لـمد یـد الـمساعـدة لـلمحتاجـین خـاصـة 
خـالل األوقـات الـصعبة، وخـتامـا نـقدم 
وأعـضاء  ھـند  الشـیخة  إلـى  تـحیاتـنا 
دعـم  فـي  جـھودھـم  عـلى  الجـمعیة 

األسـر المحتاجة”. 
وتولي حلبة البحرین الدولیة اھتمامھا 
بخدمة المجتمع والمشاركة ضمن أبرز 

المناسبات المجتمعیة.

للسيارات  الــحــداد  شركة  أطلقت 
أخــيــًرا مــعــرض “مــرســيــدس - بنز” 
االفتراضي على موقع “مرسيدس 

- بنز” الرسمي.
ــي  ــراضـ ــتـ ــعـــرض االفـ ــمـ ويـــتـــيـــح الـ
معرض  على  نظرة  إلقاء  للعمالء 
تماًما  الجديد  بــنــز”   - “مــرســيــدس 
الموجود في منطقة توبلي، فضالً 
ــحــصــول عــلــى عـــرض 360  عـــن ال
وكل  المعروضة،  للمركبات  درجــة 

ذلك في راحة بمنازلهم.
االفتراضية  العرض  صالة  وتوفر 
حول  تفصيلية  معلومات  للعمالء 
الــمــعــروضــة  المختلفة  الــمــركــبــات 
السيارة  مــواصــفــات  ــك  ذل فــي  بما 

وأسعارها.
وهناك روابط لحجز اختبار القيادة 
وإلجراء االتصال مع فريق خدمة 
وجعلها  العملية  لتسهيل  العمالء؛ 

أكثر مالءمة لعمالئنا.
ــا مــقــاطــع فــيــديــو  ــًضـ وتـــتـــوافـــر أيـ

تفاصيل  مــع  مــعــروض  طـــراز  لكل 
ــارة؛ لــيــتــمــكــن الــعــمــالء من  ــيـ ــسـ الـ

الحصول على رؤية أفضل لداخل 
السيارة وخارجها.
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الشـیخة ھـند بـنت سـلمان الشـیخ سـلمان بـن عیسـى
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“وحش في صورة إنسان”.. خطفها طفلة وأنجب منها 9 أوالد
عليها  االعــتــداء  من  سنوات  عقب 
أميركي  قــام  صغيرة،  طفلة  وهــي 
 20 لمدة  زوجته  طفلة  باختطاف 
 9 إنــجــاب  على  إيــاهــا  مجبرا  عاما 

أطفال.
 10 العمر  من  تبلغ  روزالــيــن  كانت 
أمها هنري  زوج  بــدأ  أعــوام عندما 
عليها  االعتداء  في  بييت  ميشيل 
الـــ43  صــاحــب  اعــتــاد  كما  جنسيا، 
والدتها  معاملة  على  أنـــذاك  عــامــا 
بعنف شديد، قبل أن تقرر األخيرة 

االنفصال عنه.
ــــري الـــــــذي تــــم وصــفــه  ــن وقـــــــام هــ
العام  إنــســان”،  بـــ”وحــش فــي هيئة 
التي  ــيـــن  روزالـ بــاخــتــطــاف   1997
بحسب  عشر،  الثاني  عامها  أتمت 

صحيفة “ديلي ميل”.
وفــشــلــت الــشــرطــة األمــيــركــيــة في 
كان  حيث  روزالــيــن،  على  العثور 
ــمــدن  ــهــا فـــي ال خــاطــفــهــا يــنــتــقــل ب

ــار حــتــى أنــه  ــظـ إلخــفــائــهــا عـــن األنـ
اصطحبها إلى المكسيك.

ــن عــامــهــا  ــ ــي ــ وعــنــدمــا بــلــغــت روزال
أنــه  إال  مــنــه،  الــثــالــث عــشــر حملت 
أن  قبل  المبرح،  بالضرب  أجهضها 
تنجب منه رغما عنها 9 أطفال، ولد 

أولهم عام 2000.
من  عشرة  الثامنة  بلغت  أن  وبعد 
إلى  الــذهــاب  على  أجبرها  عمرها، 
أحـــد مــراكــز الــشــرطــة لــتــزعــم أنها 
وليست  والدتها  مــن  هــاربــة  كانت 
“تغدر  أال  يضمن  ولكي  مختطفة، 

بـــه” انــتــظــرهــا فــي ســيــارتــه خــارج 
المخفر وهددها أنه سيهرب بأبنائها 

الثالثة ولن تراهم مرة أخرى.
وأوالدهــا  بروزالين  الحال  وانتهى 
ــت مـــتـــهـــالـــك  ــيــ ــ ــي ب ــ ــ بـــالـــعـــيـــش ف
بالمكسيك، كان يجبرهم فيه على 

التسول. 
إنهاء  روزالــيــن  قــررت  النهاية  في 
الشرطة  لمركز  وذهــبــت  الــمــعــانــاة 
كاملة، وبمساعدة  وسردت قصتها 
ــســفــارة األمــيــركــيــة حصلت  مــن ال
على  الثمانية  وأطفالها  ــيــن  روزال
ملجأ مؤقت، بينما كان االبن األكبر 

قد سبقها في الهروب.
وفي  هنري  اعتقال  تم  عــام  عقب 
أوائل 2020 قضت إحدى المحاكم 
ــســجــن الـــمـــؤبـــد مــــدى الــحــيــاة  ــال ب
حكم  كما  الخطف،  بتهمة  إلدانــتــه 
القترافه  عــامــا   30 بالسجن  عليه 

جرائم جنسية.

تناقلت وسائل إعالم سورية محلية 
التواصل االجتماعي جريمة  ومواقع 
وقعت في ريف دمشق بين شقيقين؛ 
بسبب خالف على 4 أمتار من منزل 

والدهما. 
السورية،  الداخلية  وزارة  وبحسب 
تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 
القاتل وضبط بحوزته بارودة حربية 
اعترف  معه  وبالتحقيق  مــذخــر،  مــع 
بإقدامه على قتل شقيقه باستخدام 
النار  بارودة حربية أطلق من خاللها 
على شقيقه الذي سقط على األرض، 
ثــم أكــمــل بــاتــجــاهــه وأطــلــق عليه 8 
أنحاء  جميع  على  أخــرى  رصــاصــات 

جسمه للتأكد من أنه مات فعال.
وأن ســبــب قــتــلــه يــعــود إلـــى خــالف 
ــده  ــ ــزل والـ ــنـ ــار مــــن مـ ــتــ ــأن 4 أمــ ــشـ بـ
بينهما،  المنزل  قسم  الــذي  المتوفى 
إلى خالف بشأن مبالغ مالية  إضافة 

وأمور تتعلق بالورثة.

جريمة بين 
شقيقين تهز 

مدينة بريف دمشق
المراكز  دبــي  فتح  حكومة  أعلنت 
فيها  الخاصة  والشركات  التجارية 
اليوم  مــن  اعــتــبــاًرا   %  100 بنسبة 
األربعاء.وكانت دبي قد زادت ساعات 
االقتصادي  والنشاط  للحركة  السماح 
 11 إلــى  6 صباًحا  من  لتكون  والــمــرور 
من”  الوقاية  إجـــراءات  إطــار  في  لياًل، 

كورونا”.
ــان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة  ــ وكـ

مــطــارات دبــي، بــول غريفيت، قــال إن 
مــطــارات دبــي اتــخــذت قـــرارا بتقليص 
التكاليف لما يصل إلى 50 %، كما شمل 
لتخفيف  العمالة  تخفيض  أيضا  األمــر 

العبء عن المؤسسة.
إعمار  إدارة  رئيس مجلس  قال  بــدوره 
المرحلة  إن  ــار،  الــعــّب محمد  الــعــقــاريــة، 
الحالية تتطّلب جرأًة أكبر ومرونًة أكثر.

فلندرز  جامعة  من  بحثي  فريق  نجح 
مــواصــفــات  تحسين  فــي  األســتــرالــيــة، 
عــن طريق  البالستيك  مــن  بــنــاء  مـــادة 
ــن الــبــولــيــمــر  تــدعــيــمــه بـــنـــوع جـــديـــد مـ
المطاطي، ليصبح أكثر مالءمة وتحمال 

للبناء.
المصنوع  الجديد  المطاطي  والبوليمر 
من الكبريت وزيت الكانوال، يتم ضغطه 
وتسخينه ثم خلطه مع مواد أخرى يتم 

البالستيك،  تدوير  من  عليها  الحصول 
التقليدية،  الــبــنــاء  مـــواد  مــحــل  ليحل 

بحسب موقع “ساينس دايلي”.
الكيمياء  فــي  المساعد  الباحث  وقــال 
جوستين  فــلــنــدرز  بجامعة  الــعــضــويــة 
توفر  أن  يمكن  الطريقة  “هــذه  تشالكر 
يتسبب  ــذي  ال لإلسمنت،  بديال  منتجا 
إنتاجه في تأثيرات سلبية كبيرة على 

البيئة”.

دبي تعلن فتح “الموالت” والشركات 100 %

بدياًل لألسمنت.. ابتكار مادة بناء من البالستيك

يسترخي الناس على ضفاف نهر وارف في إلكلي، 
شمال إنجلترا، مع تخفيف القيود ضد انتشار 

فيروس “كوفيد ـ 19” في بريطانيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تمكن طفل برازيلي يبلغ من العمر 
فيروس  على  التغلب  من  أشهر   5
أكثر  قضاء  بعد  المستجد،  كورونا 
من شهر في غيبوبة بسبب إصابته 

به.
دوم  الطفل  حــالــة  تشخيص  وتــم 
أنـــدريـــد إيــجــابــيــًا بــمــرض “كــوفــيــد 
والدتــه  مــن  قليلة  أشــهــر  بعد   ”19
في  كارديكو”  “بــرو  مستشفى  في 
ريو دي جانيرو، بحسب ما ذكرت 

شبكة “سي أن أن” األميركية.
تصريحات  في  الطفل،  والد  وقال 
للشبكة، إن ابنه أمضى 54 يومًا في 
غيبوبة  في  منها   32 المستشفى، 

ومتصل بجهاز تنفس صناعي.
ابنهما  شــفــاء  واألم  األب  ووصـــف 

بأنه “معجزة”.
ومن  باالرتياح،  “أشعر  األب  وقــال 
أتوق  ال توصف،  التي  السعادة  ثم 

لعودته للمنزل”.

ــت مــريــضــة بــفــيــروس كـــورونـــا  ــ رزقـ
المستجد، بأول مولودة لها، بعد تأخر 

عن اإلنجاب دام 11 عاما.
والدة  لــجــراحــة  المريضة  وخضعت 
كفر  داخــل مستشفى حجر  قيصرية 
الدوار الشاملة، في محافظة البحيرة 

المصرية، بحسب موقع “مصراوي”.
ــتـــور مــحــمــد الـــشـــاذلـــي،  ــدكـ وقـــــال الـ
اختصاصي النساء والتوليد: “وصلت 
األم محولة من حميات إيتاي البارود 
وهي  التحليل  إيجابية  ثــبــوت  بعد 
انــفــجــار مبكر فــي جيب  تــعــانــي مــن 
القيصرية  ــــوالدة  ال وأجــريــنــا  الــمــيــاه، 
فورا وبدون تردد، والسيدة وطفلتها 
الطبيب:  وأضــاف  جــيــدة”.  حالة  في 
ــوالدة ســـادت حــالــة فرحة  ــ “عــقــب الـ
كــبــيــرة وصــــاح بــعــض الــمــتــواجــديــن 

مخاطبين األم سموها كورونا”.

ابن الـ 5 أشهر 
يهزم “كوفيد 19”

“سموها كورونا”.. 
والدة طفلة داخل 

مستشفى حجر
خرجت المطربة البريطانية، أديل، من اعتزالها مواقع التواصل االجتماعي، 
لتعلــق علــى حــادث مقتــل المواطــن األميركــي األســود، جــورج فلويــد، فــي 

مينيابوليس في الواليات المتحدة.

وأشارت في منشور لها عبر حسابها على 
موقع “إنستغرام” إلى أن “العنصرية على 
قيد الحياة وبصحة جيدة في كل مكان”.

ــويــد  فــل جـــــــورج  مـــقـــتـــل  “إن  وقـــــالـــــت: 
العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي  صدمة  يحدث 
االحــتــجــاجــات والــمــســيــرات تــحــدث في 
وال  واحــد  وقــت  في  العالم  أنحاء  جميع 

تكتسب سوى الزخم. لذا كن غاضبا بحق 
استمر  االستماع،  في  استمر  ركــز!  ولكن 

بالسؤال واستمر في التعلم!”.
ــزة عــلــى جــائــزة  ــحــائ ــل ال ــ واخــتــتــمــت أدي
بكل  “أقف  رسالتها:  الموسيقية  “غرامي” 
الــكــفــاح مــن أجــل  مــع  للتضامن  إخـــالص 

الحرية والتحرر والعدالة”.

أديل: “العنصرية بخير وفي كل مكان”

زوجان يستجمان في أنجليت بعد تخفيف فرنسا من إجراءات اإلغالق 
المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا )أ ف ب(

طــور أحــد المصوريــن الفوتوغرافيين في مدينة تشــيناي، عاصمة 
واليــة تاميــل نــادو الهنديــة، كمامــات جديــدة، تحمل صــور وجوه 

مستخدميها. 

يسمح  نظاما  غانديناغار  وابــتــكــر 
لــك بــطــبــاعــة الــنــصــف الــســفــلــي من 
وجهك على الكمامة، وهكذا تصبح 
عند  الشخص  شكل  تشبه  الكمامة 

ارتدائها.
ــذه الـــكـــمـــامـــات هــــي كــمــامــات  ــ وهــ
مع  والفم  األنــف  تغطي  كالسيكية 
ربــاطــيــن مــطــاطــيــيــن فــي الــجــانــب 
واالختالف  األذنــيــن،  حــول  يعلقان 
ــرئــيــس هـــو أنـــه بــــدالً مـــن قطعة  ال

ترسم  الكمامة  فــإن  عادية،  قماش 
النصف السفلي من وجه الفرد.

وللحصول على كمامة كهذه، يقوم 
المطور بالتقاط صورة العميل ومن 
ثم طباعة صورته، ويستغرق األمر 

20 دقيقة فقط.
ــــه حــصــل على  وقــــال الـــمـــصـــور: إن
العالم  بــلــدان  مختلف  مــن  طلبات 
ما  بحسب  والكويت،  أميركا  مثل 

نقلته “برينت ويك”.

موضة كمامات جديدة بصور مستخدميها

صورة تذكارية لمجموعة من الضابطات واألفراد بالشرطة النسائية، التي 
يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1970
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