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شــهــد قـــطـــاع الــمــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 
والـــشـــالـــيـــهـــات أخـــيـــرا تـــزايـــد طــلــبــات 
ــن قـــبـــل الــبــحــريــنــيــيــن  ــوزات مــ ــجــ ــحــ ــ ال
الظروف  من  الرغم  وعلى  والمقيمين. 

السياحة  قطاع  بها  يمر  التي  الصعبة 
والفنادق، القطاع األكثر تضررا من وباء 
السياحية  المنتجعات  أن  إال  كــورونــا، 
تقف على جروحها؛ لتقدم باقات بأسعار 

لم تشهدها من قبل.

البحرينيون يتدفقون على المنتجعات

)١٠(

حملة تجسس وابتزاز قطرية لمقربين من صهر ترامب

إليوت برويدي 
أحد أبرز رموز 

حملة الرئيس 
األميركي 

دونالد ترامب

دبي - العربية.نت

كشفت وثائق قضائية جديدة عن أن عمالء سابقين في وكالة المخابرات 
اختراق  بعمليات  قاموا  قطر،  في  حالًيا  ويعملون  األميركية،  المركزية 
ومستشاره  األميركي  الرئيس  صهر  من  المقربين  الدبلوماسيين  ألحد 

جاريد كوشنر، في إطار حملة طويلة من التجسس واالبتزاز.
غير  اإللكترونية  بالقرصنة  اتهامات  السابقون   ”CIA“ عمالء  ويواجه 
تبرعات  جمع  عن  سابق  مسؤول  بــرويــدي،  إليوت  قبل  من  القانونية 
لصالح الحملة االنتخابية الرئاسية لدونالد ترامب، الذي يتهم قطر بدفع 
غلوبال  العالمية  الخاصة  االستشارات  لشركة  دوالر  مليون   100 مبلغ 

.”GRA“ ١٢(ريسك أدفايزرز(

   صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيين
 معالي الشيخ عبداهلل بن راشد بن خليفة آل خليفة

سكرتيرًا شخصيًا لصاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة

 متمنين لمعاليه دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن
في ظل القيادة الحكيمة

لحظرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه

ن�ي  ها�� ا�ت ا���ت ��ي ��مى اآ اأ
 ��� عها اإ ر��ن كا�ت ��ن �بر��ي وا���ت

مملكة  تعرضت  عــقــود،   4 مــدى  على 
العربية  ــدول  ال من  والعديد  البحرين 
لتدخالت إيرانية عدوانية في شؤونها 
الــداخــلــيــة، عــبــر مـــمـــارســـات خــطــيــرة 
واستقرارها  أمنها  زعزعة  استهدفت 
وإثارة الفتن واالضطرابات والتوترات 
إرهابية  تنظيمات  وإنــشــاء  الطائفية 
انتهاكات  فــي  وتسليحها،  وتمويلها 
صارخة لكل القيم الدينية واألخالقية، 
ــراف  ــ ــد حــســن الـــجـــوار، واألعـ ــواعـ  وقـ
ــات  ــاقـ ــفـ ــيـــن واالتـ ــقـــوانـ الـــدولـــيـــة، والـ

الدولية. 
األميركية  الخارجية  وزارة  وكشفت 

النظام  تــورط  عــن  الماضي  مايو  فــي 
عملية   360 مــن  أكــثــر  فــي  ــي  ــرانـ اإليـ
إرهابية دولية، تتضمن عمليات اغتيال 
وتفجيرات وهجمات في أكثر من 40 
السنوي  تقريرها  في  موضحة  ــة،  دول
ــاب أن  ــ األخــيــر بــشــأن مــكــافــحــة اإلرهـ
إيران “الدولة األولى الراعية لإلرهاب” 
الدبلوماسي  الغطاء  باستخدام  تقوم 
ــات اإلجـــرامـــيـــة وعــصــابــات  ــعــصــاب وال
المخدرات لتنفيذ عملياتها السرية في 
األقليات  الخارج، واستهدافها نشطاء 
المدني  والمجتمع  والدينية  العرقية 
الحكومة اإليرانية  والصحافيين، وأن 

كانت تنفق أكثر من 700 مليون دوالر 
سنوًيا لدعم الجماعات اإلرهابية، قبل 
كثيًرا  الــمــالــيــة  قــدراتــهــا  تنخفض  أن 

بسبب العقوبات الدولية.
تعالى،  هللا  بفضل  البحرين  مملكة  إن 
الجاللة  البالد  عاهل  وقــيــادة  وحكمة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويقظة 
والدفاعية  األمنية  أجهزتها  وكــفــاءة 
قادرة  وتكاتف شعبها  الباسلة، ووعي 
واجتثاثه  اإليراني  اإلرهاب  ردع  على 
ــا في  ــدًمـ مـــن جــــــذوره، وســتــمــضــي قـ
مــســيــرتــهــا الــديــمــقــراطــيــة والــتــنــمــويــة 
القانون،  ســيــادة  ظــل  فــي  المستدامة 
للتسامح  كــواحــة  مكانتها  مــن  مــعــززة 
األديان  جميع  بين  السلمي  والتعايش 
ــقــافــات، وشــراكــتــهــا الــفــاعــلــة مع  ــث وال
محيطها العربي والمجتمع الدولي في 
أجل  من  واإلرهـــاب؛  التطرف  محاربة 

خير وسالمة البشرية.

نظام الماللي نفذ 360 عملية إرهابية دولية
المنامة - بنا
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البحرين بقيادة 
جاللة العاهل 

حصن في وجه 
اإلرهاب اإليراني

علي الفردان

أوضحت العالقات العامة بوزارة 
ــلــديــات  ــب ــال وشــــــؤون ال ــغــ األشــ
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي أنـــه لم 
وصرف  تمرير  في  التأخير  يتم 
للعام  المحرق  لبلدية  الميزانية 
االلـــتـــزامـــات  يــلــبــي  بــمــا   ،2020
ــيــة كـــافـــة واالحــتــيــاجــات  ــمــال ال
الخدمات  دعــم  في  تصب  التي 

المقدمة للمواطنين.
ــا ورد  وذكـــــرت تــعــلــيــقــا عــلــى مـ
ــعــدد رقــم  ــبـــالد” ضــمــن ال فــي “الـ

4280 الصادر أمس األول بشأن 
ميزانية بلدية المحرق في تقرير 
ــتــصــف الــعــام  تــحــت عـــنـــوان “ان
ميزانية”،  بــال  الــمــحــرق  وبــلــديــة 
مجلس  مــع  نسقت  الــــوزارة  أن 
يونيو  نهاية  في  المحرق  بلدي 
الماضي بمخاطبة وزارة المالية 
واالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي التــخــاذ 
ــار  اإلجــــــــــراءات الـــــالزمـــــة، وجــ
ليتم  الميزانية  اعتماد  استكمال 

صرفها إلى بلدية المحرق.

“البلديات”: استكمال اعتماد 
الميزانية لصرفها لبلدية المحرق

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ رئيسي 
فنزويال والرأس األخضر

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
فـــنـــزويـــال الــبــولــيــفــاريــة نــيــكــوالس 
استقالل  ذكـــرى  بمناسبة  ــادورو؛  مــ

بالده. 
تهنئة  برقية  الملك  جاللة  بعث  كما 
إلى رئيس جمهورية الرأس األخضر 
بمناسبة  فونسيكا؛  كارلوس  جــورج 

ذكرى استقالل بالده.

البحرين تهنئ الرئيـس الجزائـري

سمو رئيس الوزراء يكلف خليفة بن راشد إدارة شؤون سموه األمنية

بعث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيات تهنئـــة إلى أخيهم 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الشـــقيقة  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
عبدالمجيـــد تبون؛ بمناســـبة ذكرى 
اســـتقالل بـــالده، أعربـــوا فيها عن 
لـــه  وتمنياتهـــم  تهانيهـــم  أطيـــب 

بهـــذه  موفـــور الصحـــة والســـعادة 
المناسبة الوطنية.

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وبعـــث 

رئيـــس الـــوزراء وصاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

تهنئـــة  برقيتـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
األول  الوزيـــر  إلـــى  مماثلتيـــن 

الجزائري عبدالعزيز جراد.

صدر عن رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، أمـــس، قرار 

بتكليف مستشار ســـموه للقيام 
بمهـــام إدارة الشـــؤون األمنيـــة 

المتعلقة بسموه.
وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى من 

 2020 لســـنة   )9( رقـــم  القـــرار 
“يكلف مستشارنا الشيخ خليفة 
بالقيـــام  آل خليفـــة  راشـــد  بـــن 
بمهـــام إدارة الشـــؤون األمنيـــة 

المتعلقة بنا”.
ونصت المادة الثانية من القرار 
علـــى أن يعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ 

صدوره.
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سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

البحرين سباقة بدعم جهود “الصحة العالمية” لالستجابة لـ “كوفيد 19”
غيبرييســـوس: دور مركـــزي للنهـــج المتكامل فـــي إبطاء وتيرة انتشـــار الفيروس

تلقــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح رســالة شــكر وتقديــر مــن المديــر العام 
لمنظمــة الصحــة العالميــة تيدروس أدهانــوم غيبرييســوس، رًدا على تهنئتها 
بمناسبة نجاح أعمال جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين “االفتراضية” 
التي عقدت ألول مرة في تاريخ المنظمة عبر تقنية االتصال المرئي، وحققت 
األهــداف المرجــوة منهــا عبر الخــروج بالقــرارات المهمة المتعلقة في الشــأن 

الصحي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.

العـــام  المديـــر  شـــكر  رســـالة  وتضمنـــت 
أطيـــب  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
واعتـــزاز  فخـــر  وبالـــغ  التقديـــر  معانـــي 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة بجهـــود مملكة 
البحريـــن الداعمـــة لدورهـــا فـــي مواجهة 
البحريـــن  إلـــى دور  الجائحـــة، واإلشـــارة 
مختلفـــة  وأدوار  قـــرارات  واتخاذهـــا 
ســـواء على مســـتوى مشـــاركتها في عدد 
علـــى  أو  والجلســـات،  االجتماعـــات  مـــن 
مســـتوى دورها كعضو بارز في المنظمات 
الصحية العالميـــة، وكذلك العمل الدؤوب 
الـــذي تقوم بـــه الحكومة من أجـــل تعزيز 
المنظومـــة الصحيـــة والعالجية، للحد من 
انتشـــار الفيـــروس بأســـرع وقـــت ممكـــن، 
واتخاذ التدابير الوقائية الفعالة للحد من 
هذه الجائحـــة، وتضامنها مع باقي الدول 
األعضاء فـــي اتخاذ اإلجراءات الشـــاملة 
ولتوحيـــد الجهود لســـرعة إيجـــاد العالج 

الالزم.
وأشـــاد خطـــاب تيـــدروس بتبنـــي مملكة 
البحريـــن النهج المتكامل في االســـتجابة 
لـــه دور  الـــذي كان  لجائحـــة كوفيـــد 19، 

مركـــزي عبر اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة والسياســـات بشـــكل 
اســـتباقي وبالـــغ األثـــر فـــي إبطـــاء وتيرة 
انتشـــار الفيروس، وكذلك اتصالها الوثيق 
والتنســـيق المســـتمر مع المنظمة لمتابعة 
المســـتجدات ومراحـــل تطـــور الفيروس، 

وتنفيذها قراراتها بهذا الشأن.
وأكـــدت الرســـالة اســـتمرار دعـــم منظمـــة 
مملكـــة  لخطـــوات  العالميـــة  الصحـــة 
لمختلـــف  للتصـــدي  المباركـــة  البحريـــن 
كورونـــا  جائحـــة  خصوًصـــا  األوبئـــة 
لتحقيـــق  معهـــا  والوقـــوف  كوفيـــد19، 
أولوياتها الصحيـــة، ومتابعة تنفيذ القرار 
جمعيـــة  عـــن  الصـــادر   WHA 73.1 رقـــم 
الصحة العالمية الثالثة والســـبعين بشـــأن 
التصدي للكورونا ومنع انتشار الفيروس، 
والحـــد من انتشـــاره عن طريـــق مواصلة 
علـــى  والحفـــاظ  المتخـــذة  اإلجـــراءات 
تنفيذهـــا، بمـــا يتـــالءم مـــع االحتياجـــات 
والمتطلبـــات خالل هذه المرحلة، وســـعًيا 
نحو االلتـــزام بتحقيـــق التغطية الصحية 
الشـــاملة وتحقيق األهداف التي وضعت، 

التـــي  النجـــاح  علـــى مؤشـــرات  للحفـــاظ 
سجلتها مسبًقا.

يذكـــر أن البحريـــن كانـــت ســـباقة بوضـــع 
الخطط االستباقية، واتخذت اإلجراءات 
االحترازيـــة والعديد من التدابير الوقائية 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، مـــع تنفيذ 
أعلـــى معايير التتّبع لمعرفـــة تفاصيل أثر 
المخالطيـــن. كمـــا حرصـــت البحرين على 
زيادة الطاقة االســـتيعابية للمستشـــفيات 
ومراكـــز الحجر االحتـــرازي ومراكز العزل 
الفحوصـــات  أعـــداد  وزيـــادة  والعـــالج 
المركـــزة،  العنايـــة  ومعـــدات  المختبريـــة، 
ومعـــدات الحمايـــة والوقاية الشـــخصية. 
كمـــا تم وضع خطة كاملة لتوظيف القوى 
وتدريبهـــم.  وتأهيلهـــم  الالزمـــة  العاملـــة 
الحـــاالت  إدارة  فـــي  نجحـــت  كذلـــك 
وتحســـين القدرة العالجيـــة، وتجلى ذلك 
فـــي مـــا أثبتتـــه البروتوكـــوالت العالجية 

المعتمدة فـــي مملكة البحرين من فاعلية 
في تعافي عدد كبير من الحاالت القائمة، 
وقـــد كانـــت البحريـــن األولـــى عربيـــًا في 
االنضمـــام إلى “اختبـــار التضامن” لتجربة 
أول لقاح، والبدء في التجارب الســـريرية 

للعالج ببالزما المتعافين.
يذكـــر أن تيـــدروس هنـــأ مؤخـــرا رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، بمناســـبة 
اعتمـــاد مجلس الـــوزراء بمملكة البحرين 
وتخصيـــص  البحرينـــي،  للطبيـــب  يوًمـــا 
األطبـــاء  لتكريـــم  ســـموه  باســـم  جائـــزة 
البحـــث  فـــي  المتميزيـــن  البحرينييـــن 
عـــن  أعـــرب  حيـــث  والطبـــي،  العالجـــي 
اعتزازه وفخره بمشاركة مملكة البحرين 
القطـــاع  فـــي  بالعامليـــن  االحتفـــاء  فـــي 
الصحـــي والتـــي تجســـد معانـــي التقديـــر 
والتكريـــم، لجهودهـــم خصوًصـــا ما بذلوه 
مـــن جهود فـــي محاربة جائحـــة فيروس 
كورونا )كوفيد 19(. مؤكًدا أثرها وصداها 
اإليجابي في تحفيز مختلف دول اإلقليم 
كي تحذو حذو مملكة البحرين في تكريم 
المجـــال  فـــي  العامليـــن  األطبـــاء وســـائر 
التوجـــه  هـــذا  مثـــل  أن  الصحـــي، حيـــث 
ينعكـــس بـــدوره علـــى تشـــجيع وتحفيـــز 
القطاعـــات الطبيـــة والصحيـــة وتطويرها 
وتنمية مجاالت البحث العالجي والطبي 
بمـــا يصـــب فـــي تحقيـــق أهـــداف منظمة 
الصحة العالمية من أجل االرتقاء بمعايير 

الصحة ألفضل المستويات.

تيدروس أدهانوم

المنامة - بنا

أيقونة التحفيز

مــن المهــد مــن الــرؤى، والمبكــر مــن مبــادرات، كانــت لثقافــة 
الدولــة مرئياتهــا المؤثــرة وهــي تتعامــل بعنفــوان إرادي مــع 
األزمــات والجوائح والمنعطفات، في ثمانينات أو تســعينات 
القــرن الماضــي مــرت البحريــن شــأنها فــي ذلــك شــأن دول 
المنطقــة بحــروب، بمشــكالت اقتصاديــة وتداعيــات ألحقت 
األذى بعائدات النفط، لكن البحرين لم تقف مكتوفة األيدي، 
قامت الحكومة برئاسة األب القائد خليفة بن سلمان بإعداد 
القطــاع  بــأداء  لتحفيــز االقتصــاد؛ لالرتقــاء  حــزم متنوعــة 
الخــاص، واعتبــار أن هذا القطاع شــريك أساســي في عملية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وأذكــر مــن بيــن مــا أذكــر تلــك المبــادرة التــي قــام بهــا ســمو 
الرئيس إلنقاذ غرفة تجارة وصناعة البحرين من عجز مالي 
مزمــن فــي ميزانيتها، حيث قامت الحكومة بســد العجز من 

إحدى بنود العائدات المدرجة في الميزانية العامة للدولة.
للدولــة  الجمعــي  العقــل  الخــاص كان ومــازال فــي  القطــاع 
محفًزا للنشاط االقتصادي، مشارًكا فاعاًل في ناتجها القومي 
اإلجمالــي، فــي توظيــف العمالــة، وتدريــب الخريجيــن، فــي 
دعم التنمية وتدعيم أواصر التعاون مع القطاعات المبشــرة 
وتلــك التــي تنمو بالكاد مــع المتغيرات، من هنا لم يكن غريًبا 
علــى حكومتنــا الرشــيدة أن تطلــق ســراح الفــوج الثانــي من 
حزمــة التحفيــز التــي ترافقت مع جائحــة كورونا، 50 % من 
رواتب البحرينيين العاملين في منشآت ومؤسسات القطاع 
والمقاييــس  المعاييــر  كورونــا،  بجائحــة  المتأثــرة  الخــاص 
المحــددة للمؤثــرات وحجمها وطبيعتهــا تمضي بالتوازي مع 
القــرار وهي تنشــد االتجــاه الصحيح، وهــي تتعامل مع األثر 
علــى أنــه فعــل ورد فعــل، علــى أنــه جائحــة مرتــدة البــد مــن 

إيقاف كارثيتها والتقليل من تداعياتها.
وبالفعــل وعلــى نفس الطريق تم تخفيض 50 % من رســوم 
العمل، ووضع برنامج زمني مستقبلي للتعامل مع القادم من 

تأثيرات والراهن من مؤشرات، والماضي من أحداث.
بيــد  لألخــذ  األوصــاف  مكتملــة  المعالــم،  محــددة  حزمــة 
القطاعــات االقتصاديــة المتأثــرة وتلك التــي يراودها أداؤها 
الســلبي بأن تطلب المســاعدة، أو تنشــد الدعم، أو تتطلع إلى 

التمديد.
قطــاع التعليــم الــذي يئــن تحــت وطــأة العديــد مــن العوامل 
أخطرهــا تأثيــًرا وتكســيًرا للعظــام، كورونــا وغيرهــا، يحتاج 
إلــى مظلــة متميزة مــن التحفيز والدعم، مــن التقدير الفائق، 
والتســهيل منقطــع النظيــر، ليس ألن هذا القطاع على رأســه 
ريشــة، وليــس ألن القطاعــات االقتصادية األخرى أقل شــأًنا 
مــن التعليــم ال ســمح هللا، لكــن ألن ماكينــة التصنيــع الفائقــة 
القديــر  والمحاســب  العبقــري  والمهنــدس  المتميــز  للطبيــب 
وغيرهــم يكون دائما من مســؤولية التعليم المســتنير وعلى 
أرضية عالم المعرفة الذي يحدد دائما معالم التقدم ومالمح 
كان  وهيكلتــه  ووصفــه  بوضعــه  التعليــم  وألن  الحضــارة، 
طبيعًيا أن يتعرض لألثر السلبي من التباعد االجتماعي، رغم 
األون اليــن، والتكنولوجيــا الفائقــة، ورغم المعرفــة بالتقنية، 
والتفوق في مجاراتها عن بعد، ورغم اإلسراف المبرمج في 
اســتخدام اآلليات على أنها حقائق قاطعة في زمن ال يؤمن 

بنهايات األشياء، بقدر إيمانه بديمومة البقاء.
هنــا أدركــت الحكومــة برئاســة األب الرئيس أهميــة التعليم، 
قــدرة  أكثــر  أجيــال  لتخريــج  الصفــوف  متقــدم  كقطــاع 
واســتطاعة علــى مجــاراة عناصــر التفــوق فــي المخرجــات 
المرتقبــة، وفــي الخريجيــن الُمقدرين من أطباء ومهندســين 

ومحاسبين، وعلماء في كل محفل وكل مجال.
تعليمنا، مستقبل بالدنا، شبابنا الطالع، جميعهم داخل أيقونة 
التحفيــزة الرســمي، وجميعهــم فــي القلــب مــن عنــق زجاجة 
المرحلــة، نكــون أو ال نكون، ففي األمــام صواٍر مزروعة على 
أمــواج متالطمــة، وفــي الخلف جائحة أخشــى أنهــا “ال ُتبقي 

وال تَذر”.

بقلم: د. عبداهلل الحواج

الجالهمة تحاضر عن التشريعات في القطاع الصحي
ــة ــوق ــوث ــات م ــ ــدم ــ ــر خ ــيـ ــوفـ ــات وتـ ــسـ ــؤسـ ــمـ ــان الــــتــــزام الـ ــمـ ضـ

نظـــم مجلـــس الشـــورى ومعهـــد البحريـــن 
للتنميـــة السياســـية محاضـــرة إلكترونيـــة 
بعنوان “تشـــريعات القطـــاع الصحي ودور 
الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة فـــي الرقابة والتنظيـــم”، قدمتها  
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية مريم  
الجالهمـــة ألعضـــاء مجلس الشـــورى عبر 

تقنية االتصال المرئي.
وخالل المحاضرة، اســـتعرضت الجالهمة 
تشـــريعات القطـــاع الصحـــي، ودور الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة في الرقابـــة والتنظيم باعتبارها 
هيئـــة مســـتقلة أنشـــئت بقانـــون رقـــم 38 
لسنة 2009 تتولى مهمة تنظيم الخدمات 
الصحية، ويشـــرف عليها المجلس األعلى 
للصحـــة، ورؤيتهـــا خدمـــات صحيـــة آمنة 
وذات جـــودة عاليـــة، مـــن خـــالل مراقبـــة 
وتطبيـــق نظم المهـــن الصحية والخدمات 
الصحيـــة بالمملكة، واقتـــراح تطويرها بما 
يضمن الكفاءة العالية والسالمة والسرعة 
هـــذه  تقديـــم  فـــي  والفاعليـــة  الالزمـــة، 
الخدمـــات ســـواء فـــي القطـــاع الحكومي 
أو القطـــاع الخاص، وفًقا ألفضل األســـس 
الصحيـــة  الممارســـة  ومعاييـــر  العلميـــة 

المعتمدة في مملكة البحرين.

وأكـــدت الجالهمـــة الـــدور الرقابـــي للهيئة 
صحيـــة  مؤسســـات  لتوفيـــر  وســـعيها 
منظمـــة وملتزمـــة، من خـــالل ضمان توفر 
ترخيـــص  عنـــد  والمعاييـــر  االشـــتراطات 
العلمـــي  المؤهـــل  وتوفـــر  المؤسســـات، 
والخبـــرة عنـــد ترخيص المهنييـــن، إضافة 
إلـــى ضمان توفـــر دواء آمن وبأســـعار في 
متنـــاول الجميـــع عنـــد ترخيـــص الـــدواء 
وتســـعيرة، وســـالمة األجهـــزة الطبية عند 
ترخيصهـــا. كمـــا تـــم اســـتعراض القوانين 
المقتـــرح تعديلها للمرحلـــة القادمة، والتي 
تم رفعها للمجلس األعلى الصحة وعملت 
علـــى تعديـــل قانـــون مزاولة مهنـــة الطب 

البشري وطب األسنان وقانون الصيدلة.
الهيئـــة  ســـعي  إلـــى  الجالهمـــة  ولفتـــت 

لتقديـــم خدمـــات صحيـــة آمنـــة وموثوق 
بهـــا، مـــن خـــالل ضمـــان جـــودة الخدمات 
الصحيـــة عند تقييم واعتماد المؤسســـات 
الصحيـــة، واعتماد برامـــج التعليم المهني 
المستمر لضمان استمرار تأهيل المهنيين، 
وترخيـــص التجـــارب الســـريرية وتقديـــم 
األدويـــة  وســـحب  الطبيـــة  التحذيـــرات 
واألجهـــزة لضمـــان ســـالمة المرضى، وكل 

ذلك؛ من أجل حقوق صحية محفوظة.
الهيئـــة  أبـــواب  أن  الجالهمـــة  وأكـــدت 
مفتوحـــة لتلقـــي شـــكاوى المرضـــى عنـــد 
حدوث األخطاء الطبية والمهنية لمزاولي 
المهـــن الصحية والتحقيق فيهـــا، والتبليغ 
عن األخطاء الطبيـــة والمهنية والحوادث 
الجســـيمة مـــن قبـــل المؤسســـات؛ لضمان 

وتحســـين  بشـــأنها  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
األداء، واتخـــاذ اإلجراءات التأديبية بحق 

المخالفين من مزاولي المهن الصحية.
يذكـــر أن المحاضـــرة تأتـــي ضمـــن برنامج 
“مهـــارات برلمانيـــة” الـــذي يقدمـــه المعهـــد 
بالشراكة مع مجلس الشورى والمخصص 
إطـــار  فـــي  وذلـــك  المجلـــس،  ألعضـــاء 
جهـــوده لتحقيق أحـــد أهدافه، وهو تعزيز 
مهـــارات عضو مجلس الشـــورى مـــن أداء 
دوره التشـــريعي بحرفيـــة عاليـــة، وتنمية 
وتعزيـــز  الفنيـــة،  المهـــارات  فـــي  قدراتـــه 
مـــن  والدســـتورية،  السياســـية  ثقافتـــه 
خـــالل مجموعة من المحاضرات والورش 
المتخصصـــة فـــي المجـــاالت الدســـتورية 

والقانونية والسياسية واإلعالمية.

جانب من المحاضرة “عن بعد”مريم  الجالهمة

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية
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أنقذوا هذه االستراتيجية!
Û  عندمــا نشــرُت فــي يــوم األحــد الماضــي مقالــي

األسبوعي تحت عنوان “أين المشروع الخليجي 
لمواجهــة التهديــدات التركيــة واإليرانيــة؟” لفت 
نظري األخ العزيز الصحافي الســعودي المعروف 
جمال الياقوت، إلى أن صحيفة “الشرق األوسط” 
نشــرت في اليوم نفســه خبــًرا يفيد بــأن البرلمان 
العربــي قــد أقــر قبل ثالثــة أيــام “االســتراتيجية 
الجــوار  دول  مــع  للتعامــل  الموحــدة  العربيــة 
الجغرافــي”، والمقصــود بدول الجــوار الجغرافي 

تركيا وإيران.
Û  والبرلمان العربي هو كيان سياسي انبثق من رحم

الجامعــة العربية وهي في ســن اليأس، فانضوى 
تحت عباءتها، وظل يعمل “في إطارها” كما ورد 
في قرار إنشائه في العام 2005، لُيضم بذلك إلى 
متحــف أو دار العجــزة الخاصــة بمنظمــات العمل 

العربي المشترك.
Û  وتهــدف هــذه االســتراتيجية العربيــة، باختصــار

شــديد، إلــى إلــزام النظــام الُتركــي بمبادئ حســن 
الجــوار واحتــرام ســيادة الــدول العربيــة والُنظم 
فــي  تدخالتــه  جميــع  ووقــف  فيهــا،  الشــرعية 
والتصــدي  العربيــة،  للــدول  الداخليــة  الشــؤون 
التــي  التوســعية  وأطماعــه  العدائيــة  لسياســاته 
تمــس ســيادة الــدول العربيــة ووحــدة أراضيهــا، 
وتهــدد األمــن والســلم واالســتقرار فــي المنطقــة 
تعزيــز  إلــى  االســتراتيجية  وتدعــو  العربيــة، 
التضامــن العربــي لمواجهة مصــادر تهديد النظام 

الُتركي للدول العربية.
Û  وتضمنــت االســتراتيجية اإلجــراءات والتدابيــر

إليقــاف تدخــالت النظــام التركــي فــي الشــؤون 
العربية وأهمها: الطلب من األمم المتحدة سحب 
القــوات الُتركيــة من ســوريا وليبيــا والعراق، وأن 
تعــد الجامعــة الــدول العربية مذكــرة ترفعها إلى 
مجلــس األمــن الدولــي بشــأن سياســات النظــام 
التركــي العدائيــة وأطماعه التوســعية وتدخالته 
فــي الشــؤون الداخلية للــدول العربيــة، وانتهاكه 
لقرارات مجلس األمن الدولي بشأن حظر تصدير 

الســالح لليبيــا، ودعــم الميليشــيات والجماعــات 
الُمســلحة، وانتهاك سيادة الدول العربية، وإيواء 
األشــخاص الُمصنفيــن علــى قوائــم اإلرهــاب في 
بلدانهم وتوفير المالذ اآلمن لهم واحتضان ودعم 
تركيــا  محــاوالت  ووقــف  اإلعالميــة،  منصاتهــم 
للتحكم والســيطرة علــى منابع وممرات ومصادر 
الميــاه بالوطن العربــي، وحماية الحدود البحرية 
والمصالــح االقتصاديــة للــدول العربية في البحر 
األبيض المتوســط من األطماع التوسعية للنظام 

الُتركي وسياساته وأعماله العدائية.
Û  العربيــة االســتراتيجية  فــإن  إليــران  وبالنســبة 

تدخــالت  جميــع  وقــف  إلــى  تهــدف  الموحــدة 
النظــام اإليرانــي فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 
العربية، والتصدي لسياســاته العدائية التي تهدد 
األمــن واالســتقرار في المنطقــة، ومنع تكوين أي 
ميليشــيات ُمســلحة أو تنظيمــات ترتبط بالنظام 

اإليراني داخل الدول العربية.
Û  وتضمنــت االســتراتيجية اإلجــراءات والتدابيــر

إليقــاف تدخــالت النظــام اإليرانــي فــي الشــؤون 
العربيــة وأهمهــا: إعــداد جامعــة الــدول العربيــة 
مذكــرة ورفعهــا إلــى مجلس األمن الدولي بشــأن 
سياسات النظام اإليراني العدائية وتدخالته في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكثيف الجهود 
والمنظمــات  الــدول  مــع  العربيــة  الدبلوماســية 
اإلقليميــة والدولية إليضاح السياســات العدائية 
للنظــام اإليرانــي التــي تهــدد أمن الــدول العربية، 
إيــران  بإلــزام  الدولــي  األمــن  مجلــس  ومطالبــة 
بتنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي بشــأن حظر 
تزويد ميليشــيا الحوثي باألســلحة خاصًة القرار 
رقم )2216(، وإلزامها بقرار مجلس األمن الدولي 
ووضــع  النــووي،  برنامجهــا  بشــأن   )2231( رقــم 
“تدخــالت النظام اإليراني في الشــؤون الداخلية 
للدول العربية” بندا دائما على جدول اجتماعات 
االتحــاد  مــع  العربيــة  الــدول  جامعــة  مجالــس 
األوروبــي واالتحــاد اإلفريقــي ومجموعــة دول 
أمريــكا الالتينيــة والكاريبي والمنظمــات الدولية 

واإلقليمية األخرى.
Û  إيقــاف فــي  النظــر  إلــى  االســتراتيجية  ودعــت 

التبــادل التجــاري والمشــروعات المشــتركة بيــن 
لحيــن  وتركيــا  إيــران  مــن  العربيــة وكل  الــدول 
التخلي عن سياســاتهما وأعمالهمــا العدائية التي 
المنطقــة  الســلم واألمــن واالســتقرار فــي  تهــدد 

العربية.
Û  وال شك إن مبادرة البرلمان العربي بإصدار وإقرار

هــذه االســتراتيجية تســتحق اإلشــادة والتقديــر 
والثنــاء، وتأتي ضمن الجهــود الخيرة المحمودة 
التــي اضطلــع بهــا هذا الكيــان منذ إنشــائه، إال أن 
هذا الجهد المشكور قد ينتهي إلى أقبية ودهاليز 
الضياع والنسيان، كما حصل لمبادرات ومشاريع 

واستراتيجيات عربية كثيرة من قبل.
Û  ،إن آليــات وإجراءات العمل فــي البرلمان العربي

شــأنه فــي ذلك شــأن المنظمــات األخــرى المعنية 
بالعمــل العربــي المشــترك، تكبل وتشــل وتجهض 
كل جهــد، وتقضــي علــى أي مبــادرة وهي ال تزال 
فــي مهدهــا، وتحولهــا إلى جثــة أو جنــازة تنتقل 
التــراب،  تــوارى  أن  إلــى  المعزيــن  أكتــاف  بيــن 
وعلــى هــذا األســاس فقد بــدأ المشــوار الجنائزي 
للتعامــل  الموحــدة  العربيــة  ”االســتراتيجية  لـــ 
مــع دول الجــوار الجغرافــي” عندمــا تقــرر رفعهــا 
علــى  اإلجــراءات،  تقتضيــه  كمــا  أواًل،  وعرضهــا 
“مجلــس الجامعــة العربيــة” الــذي ســيجتمع على 
مســتوى “المندوبين الدائمين” في إحدى دوراته 
القادمة، والذي سيقوم بدوره بدراستها في حالة 
إدراجهــا على جدول أعمالــه، وإذا تمت الموافقة 
إحــدى  إلــى  المرحلــة ســتحال  هــذه  فــي  عليهــا 
الــدورات الســنوية العاديــة للمجلــس التــي تعقــد 
على المستوى الوزاري، وفي حالة اتفاق الوزراء 
عليهــا، وهــو أمــر مشــكوك فيــه بســبب تناقــض 
مواقــف الــدول العربيــة واصطفــاف بعضهــا إلــى 
جانــب واحــدة مــن هاتيــن الدولتيــن أو كلتاهما، 
وما ســتخضع لــه من مســاومات ومزايدات، فإذا 
نجــت االســتراتيجية من االختنــاق ونجحت في 

تخطــي هــذه المرحلــة فســتدرج ضمــن جــدول 
أعمــال أحدى دورات القمة العربية، عندها تكون 

الطيور قد طارت بأرزاقها.
Û  وعلــى افتــراض موافقــة القمــة عليهــا فإنهــا فــي

الغالــب ســتضاف وتصطف فــي طابــور مثيالتها 
والمواثيــق  والمعاهــدات  االســترتيجيات  مــن 
العربيــة المشــلولة مثــل “معاهــدة الدفــاع العربي 
فــي  الموقعــة  االقتصــادي”  والتعــاون  المشــترك 
مــن  عاميــن  بعــد  أي   1950 العــام  فــي  القاهــرة 
قيــام دولة إســرائيل، و”ميثــاق التضامن العربي” 
الصــادر عــن القمة العربية للعــام 1965، و ”وثيقة 
عهــد ووفــاق وتضامن بيــن قادة الــدول العربية” 
الصادرة عن قمة العام 2004، أي أنها صدرت بعد 
عــام من الغزو األميركي للعراق، و ”إعالن صيانة 
األمــن القومــي العربــي فــي مواجهــة التحديــات 
الراهنــة” الــذي صــدر عن قمة شــرم الشــيخ للعام 
2015، و ”وثيقــة تعزيــز األمــن القومــي العربــي 
عــن  الصــادرة  المشــتركة”  التحديــات  لمواجهــة 
قمــة الظهران للعام 2018، وغيرها من المبادرات 
والمواثيــق التــي ذهبــت أدراج الريــاح ولــم يتــم 
تنفيذهــا أو تفعيلهــا أو حتى تذكرهــا، والمالحظ 
أن االستراتيجية الجديدة استندت واستنجدت 
ودعــت إلــى تفعيــل المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى 
ولــد  الــذي  المشــترك”  العربــي  الدفــاع  “مجلــس 

كسيحا ميتا، متناسية قول الشاعر:
Û  لقــد أســمعت لو ناديــت حًيا.. ولكــن ال حياة لمن“

تنادي
Û  ولــو نــاًرا نفخــت بهــا أضــاءت.. ولكن أنــت تنفخ 

في رماِد”.
Û  وعلــى ضــوء ذلــك، فــإن مــا نتطلــع إليــه ونتمنــاه

هو أن تبادر المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
الفاعلــة  العربيــة  الــدول  مــن  بعــدد  محفوفــة 
بإنقــاذ هذه االســتراتيجية واحتضانهــا وتفعيلها 
بالتعــاون مــع الجامعــة العربيــة أو خــارج إطارها 

إذا اقتضى األمر ذلك.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

تشهد منطقة إسكان الرملي بعالي أعمال توسعة غير مسبوقة من المنتفعين، 
لعــدد كبيــر مــن الوحدات الســكنية التي تــم توزيعها من قبل وزارة اإلســكان 

مؤخرا لعدد يفوق الـ )1200( منتفع.

اإلنشـــاءات  أعمـــال  وتركـــزت 
والتوســـعة على الجهـــة الخلفية من 
الوحـــدة، وفـــي الممـــرات الجانبيـــة 
بحالـــة الوحـــدة ذات الزاويـــة، فـــي 
حين منعـــت الـــوزارة المنتفعين من 
كانـــت  مهمـــا  تغييـــرات  أي  إجـــراء 
بســـيطة فـــي واجهات المنـــزل، جاء 
ذلك على لســـان المستشار القانوني 
الخاص بها، أثناء تســـليم المنتفعين 

للعقود خالل األسابيع الماضية.
المســـاحة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
عـــام( ال  )بشـــكل  للوحـــدة  الخلفيـــة 
تتخطى األمتار القليلة، إال أن كثيرا 
مـــن المنتفعين اتجهوا لضمها لصالة 
البيـــت، وفتح غـــرف علويـــة عليها، 
أصحـــاب  مـــن  أغلبهـــم  أن  باعتبـــار 
الطلبـــات القديمـــة، ولديهـــم عوائـــل 
كبيـــرة ال تتســـعها مســـاحة الوحـــدة 
الحاليـــة، والتـــي تصنف مـــن أفضل 
حيـــث  مـــن  الســـكنية  الوحـــدات 

التصميم والتوزيع.
وتبلغ مســـاحة البناء الكلي للوحدة 
240 متـــرا مربعـــا، فـــي حيـــن تبلـــغ 

أمتـــار  ســـتة  الخلفيـــة  المســـاحة 
مربـــع في حالـــة الوحـــدات العادية، 
فـــي  الســـكنية  الوحـــدة  وتتضمـــن 
الرملـــي بالدور األســـفل علـــى صالة 
ومجلـــس وحمـــام ومطبـــخ مفتوح 
علـــى الصالـــة والحـــوش، فـــي حين 
يضم الدور األعلى على أربعة غرف 
نوم، اثنتان بدورات المياه، واثنتان 

بحمام مشترك.
وســـاهم مشـــروع الرملـــي بتنشـــيط 
حركة المقاوالت، وعمل محالت بيع 
الســـيراميك بشـــكل كبيـــر، خصوصًا 
وأن الوحـــدات المســـلِّمة تخلـــو مـــن 
أرجائهـــا  كافـــة  فـــي  الســـيراميك 

باستثناء المطبخ ودورات المياه.
ويطالب عدد واســـع مـــن المنتفعين 

بفتح المدخـــل الرئيس للمنطقة، مع 
االعتمـــاد حاليـــا على أحـــد المداخل 

األخرى الجانبية.

ــزل ــنـ ــمـ ــوا لـــضـــم “الــــــحــــــوش” إلــــــى الـ ــ ــه ــ ــج ــ ــم الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن ات ــظـ ــعـ مـ

“الرملي” تشهــد انتفاضــة توسعـــة غيــر مسبوقــة

محرر الشؤون المحلية

نشاط كبير لشركات 
المقاوالت ومحالت 

بيع السيراميك



المنامة - أمانة العاصمة

أكـــد المديـــر العـــام ألمانـــة العاصمـــة 
محمـــد الســـهلي أن األمانـــة تســـعى 
المرافـــق  بـــكل  للنهـــوض  دائمـــا 
والخدمـــات التـــي تقدمها في ســـوق 
المنامـــة المركـــزي، مؤكـــدا الحـــرص 
علـــى المتابعـــة المســـتمرة واالطالع 
عـــن كثـــب علـــى العمليـــة التنظيمية 
ونظافـــة  والبيـــع  البضائـــع  لعـــرض 
الســـوق والتأكـــد مـــن توفـــر المنـــاخ 

المناسب للمرتادين والزوار.
الميدانيـــة  الزيـــارة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
للمدير العام لســـوق المنامة المركزي 
لالطالع على سير العمل في السوق 
بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكـــي 
رقـــم )43( لســـنة 2020 بتعينه مديرا 

عاما ألمانة العاصمة. 

واطلع السهلي في الجولة الميدانية 
لســـوق المنامة المركزي في اقسامه 
واللحـــم  والفواكـــه  )الخضـــراوات 
واالســـماك( على سير اعمال التطوير 
والصيانة القائمة حاليا في المنشآت 
المقامة وما تحتويه من مرافق، كما 
استمع لمالحظات تجار السوق سعيا 
لتوفيـــر االحتياجـــات الرئيســـية لهم 
وتقديم افضل الخدمات بما يتوافق 

مع متطلبات أعمالهم اليومية.
واضاف أن أمانة العاصمة ســـتمضي 
باســـتكمال تهئيـــة وصيانـــة مكونات 
ســـوق المنامة المركـــزي التزاما منها 
بتعزيز المكانـــة المتميزة له باعتباره 
الغذائيـــة  للمـــواد  الرئيـــس  العصـــب 

والتمولية.

السهلي: تهئية وصيانة “المنامة المركزي”
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مختبر األنسجة بالبديع أنتج 855 فسيلة جاهزة للزراعة
“البلديات” تؤكد االهتمام بمساحات التخضير والبستنة في طرق وميادين المملكة

قام وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي نبيـــل أبوالفتح، ووكيل شـــؤون 
آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  البلديـــات 
خليفـــة، بزيـــارة إلـــى الموقـــع المخصـــص 
لمبـــادرة اكثـــار فســـائل النخيـــل لتجميـــل 
الشـــوارع وذلك على شارع الشيخ عيسى 
بن ســـلمان من جهة متنزه عذاري، وشارك 
فـــي الزيـــارة رئيس قســـم إنتـــاج النباتات 
التجميليـــة بـــإدارة المشـــاريع فـــي الوزارة 
عبـــاس عرفـــات.  وقال أبوالفتـــح إن هذه 
المبادرة تتركز على زراعة فسائل النخيل 
فـــي  النخيـــل  وإكثـــار  الحفـــاظ  بغـــرض 
البحريـــن، ويمكـــن بعـــد ذلـــك زراعتها في 
مناطـــق أخـــرى الحقا، وذلـــك ضمن جهود 
الوزارة ممثلة في شؤون البلديات ووكالة 
الزراعـــة والثـــروة البحريـــة؛ للحفاظ على 

الرقعة الخضراء بمملكة البحرين.
وذكـــر أن البرنامج سيشـــتمل على نوعين 
مـــن اإلكثـــار، األول هو اإلكثـــار عن طريق 
اإلكثـــار  طريـــق  عـــن  والثانـــي  الفســـائل 

النسيجي. 
وأشـــار أبوالفتح إلى النجـــاح الذي حققته 

علـــى  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكالـــة 
الـــذي  النســـيجي  النخيـــل  إنتـــاج  صعيـــد 
علـــى  وتفوقـــه  العاليـــة  بنوعيتـــه  يمتـــاز 
اإلكثـــار التقليـــدي من خـــالل توفير أعداد 
التـــي  المتجانســـة  الفســـائل  مـــن  كبيـــرة 
يمكـــن إنتاجها على مدار العـــام، كما تخلو 
مـــن األمـــراض ويكـــون نموهـــا أفضل من 
الفســـائل التقليديـــة. وأوضـــح أن مختبـــر 
األنسجة بالبديع استطاع منذ مطلع العام 
الجاري إنتاج 855 فســـيلة جاهزة للزراعة 

في األرض.

وأكـــد أن وكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية 
لـــن تدخـــر جهـــدًا فـــي ســـبيل دعـــم تنفيذ 
الرقعـــة  لتعزيـــز  الـــوزارة؛  إســـتراتيجية 
الخضـــراء، ودعم جهود تشـــجير وتجميل 

شوارع المملكة. 
من جهتـــه، قـــال المهندس الشـــيخ محمد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة إن الموقـــع المقترح 
فـــي عـــذاري ســـيحتضن المرحلـــة الثانية 
مـــن مبادرة إكثار فســـائل النخيل لتجميل 
الشـــوارع، التـــي تنفذهـــا إدارة المشـــاريع 
بشؤون البلديات ممثال في قسم المشاتل 

البلدية، وذلـــك بالتعاون مع وكالة الزراعة 
والثروة البحرية. 

وأشـــار إلـــى أن الهـــدف في هـــذه المرحلة 
هـــو زراعـــة 250 فســـيلة نخيـــل لتجميـــل 

الشوارع.
وقـــال إنه يجـــرى العمل حاليـــا على إعداد 
الرســـومات والحصـــول علـــى الترخيـــص 
الالزمة من الجهات الرســـمية ذات العالقة 

إلطالق لمبادرة.
وذكر الشـــيخ محمـــد بن أحمـــد آل خليفة 
أن هـــذه المبادرة عالوة على كونها تحقق 
االستغالل األمثل للموارد واالستفادة من 
فســـائل النخيل في إكثار عدد النخيل في 
المملكة، فإنها تسهم في تعزيز االستدامة 
الزراعيـــة وزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء ومـــا 
لذلـــك مـــن آثـــار إيجابيـــة علـــى منظومـــة 

التوازن البيئي في المملكة.
وأوضح أن مســـاحات التخضير والبستنة 
في طـــرق وميادين المملكة واالهتمام بها 
وتطويرهـــا تعـــد مـــن أول االهتمامات لما 
له من دور في تحســـين الظـــروف البيئية 
وتجميل المدينة وإعطاء الطابع الجميل، 
وتحســـين نوعيـــة الهـــواء، والتقليـــل مـــن 
المناطق الحرارية عبر التخضير والزراعة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - مكتب فاضل العود

أعلـــن ممثـــل الدائـــرة السادســـة فـــي 
مجلـــس المحرق البلـــدي فاضل العود 
عـــن تحـــرك ملـــف حديقـــة الحســـاوي 
أتمـــت  حيـــث  الديـــر،  قريـــة  فـــي 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
تصاميـــم  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الحديقـــة ورخصها المبدئيـــة على أن 

يبدأ العمل نهاية هذا العام 2020.
وأضـــاف أن المســـاحة الكلية لحديقة 
الحســـاوي تبلـــغ 1108 أمتـــار مربعـــة، 
منها 366 متًرا مربًعا مساحة خضراء، 
وما يماثـــل مســـاحتها كمنطقة ألعاب 
الحديقـــة،  طرفـــي  علـــى  موزعـــة 
ويحيطها ممشى طوله نحو 100 متر، 
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون عامل جذب 

ألهالـــي الديـــر وســـماهيج المتعلقيـــن 
بالطبيعة والخضـــرة، والذين يتوقون 

إلى مرافق عامة آمنة ألسرهم.
وأشـــار العود إلـــى أن القطاع الخاص 
ســـيتولى تمويـــل هـــذا المشـــروع بعد 
اجتماعات عديدة مع مختلف الجهات 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  شـــملت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
وممثلين مـــن القطاع الخاص، وللعلم 
أنه تم تخصيـــص العقار كحديقة في 
العـــام 2009 وذلـــك فـــي عهـــد العضو 
األسبق محمد حسن عباس، ووضعت 
هـــذا العمل ضمن برنامجي االنتخابي 
علـــى أســـاس أن المنطقـــة تفتقـــر إلى 

الحدائق والمرافق العامة.

العود: إنهاء تصاميم حديقة الحساوي في الدير

تجميل تقاطع الفاروق يقطع شوًطا بنسبة اإلنجاز
ألـــف دينـــار ألـــف متـــر مربـــع وبكلفـــة 740  علـــى مســـاحة 22 

للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــدت 
األشـــغال  بـــوزارة  المشـــتركة  البلديـــة 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المهندســـة شـــوقية حميدان أن الوزارة 
ماضيـــة في تنفيـــذ مشـــروعات تجميل 

التقاطعات الرئيسة.
جاء ذلـــك خالل قيامها بزيـــارة تفقدية 
الفـــاروق  تقاطـــع  تجميـــل  لمشـــروع 
المرحلـــة الثانيـــة، ورافقهـــا فـــي زيـــارة 
مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي 
ورئيـــس مجلـــس أمانـــة العاصمة صالح 
طرادة وأعضـــاء مجلس أمانة العاصمة 
يوســـف  المشـــروعات  إدارة  ومديـــر 
بوحجـــي ورئيس قســـم إنتـــاج النباتات 
التجميليـــة بـــإدارة المشـــروعات عباس 

عرفات وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكدت أن الزيارة تأتي ضمن توجيهات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون البلديات 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 

الطـــالع مجلـــس أمانـــة العاصمـــة علـــى 
مشـــروع تقاطـــع الفـــاروق الـــذي يعتبـــر 
من المشـــروعات التجميليـــة المهمة في 

العاصمة.
وأوضحـــت حميدان أن المشـــروع يقام 

علـــى مســـاحة تقـــدر بنحـــو 22 ألف متر 
مربع، حيث بلغت المســـاحة المخصصة 
لزراعة المسطحات الخضراء ومختلف 
أنـــواع األشـــجار والشـــجيرات والزهور 
الموســـمية نحو 12 ألف متر مربع بكلفة 

تبلغ 740 ألف دينار.
أهـــم  مـــن  المشـــروع  يعـــد  وتابعـــت 
المشـــروعات اإلستراتيجية ضمن خطة 
المملكـــة  وتجميـــل  لتشـــجير  الـــوزارة 
وسيشـــكل  الخضـــراء،  الرقـــع  وزيـــادة 
تجميـــل  فـــي  نوعيـــة  نقلـــه  المشـــروع 

التقاطعات بتصاميمه المتميزة.
مـــن جهتـــه، أشـــاد رئيس مجلـــس أمانة 
العاصمـــة صالح طرادة بما وصل له من 
نســـبة إنجـــاز لمشـــروع تجميـــل تقاطع 
الفـــاروق، والذي يعتبر من المشـــروعات 

المهمة؛ ألنه يقع في قلب العاصمة.
تقاطـــع  مشـــروع  أن  طـــرادة  وأضـــاف 
التنميـــة  ركائـــز  أحـــد  يعتبـــر  الفـــاروق 
لمـــا  وذلـــك  البحريـــن  فـــي  المســـتدامة 
يحتويه المشـــروع من عناصر تجميلية 
الخضـــراء  والمســـطحات  بالمزروعـــات 
أمانـــة  مجلـــس  أن  وأكـــد  والنوافيـــر. 
لمثـــل  كبيـــرة  أهميـــة  يولـــي  العاصمـــة 
فـــي  التـــي تســـاهم  المشـــروعات  هـــذه 
إضافة اللمســـات التجميلية في شوارع 

وتقاطعات وميدان العاصمة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بيـــت ال تمــــر فيـــه أهلـــه جيــــاع

أكد مزارعون بحرينيون لـ “البالد” 
مـــن جائحـــة  الرغـــم  أنـــه وعلـــى 
كورونـــا، فإن موســـم الرطب في 
البحريـــن بخير وللـــه الحمد، وهو 
الموسم الذي يترقبه البحرينيون 
فـــي الصيـــف بشـــغف، لمـــا للنخلة 
مـــن مكانة متميزة لـــدى البحرين 
والبحرينييـــن، فالبحريـــن كانـــت 
حتـــى وقت قريـــب بلـــد المليون 
نخلة، لما لهذه النخلة من ارتباط 
وثيـــق بذاكـــرة البحريـــن وتراثها 
قديمـــا  البيـــوت  وكانـــت  الحـــي 
عامرة بالنخل كما هي الشـــوارع، 
وال تخلـــو ســـفرة البحرينيين من 
الرطـــب أو التمـــر، مشـــيرين إلـــى 
أن النخلـــة هـــي الشـــجرة األغلى 
لدى العرب بخاصة أهل الجزيرة 
العربية، فما من شجرة استحقت 
مكانـــة أعلـــى مـــن النخلـــة التـــي 

مجدتها كافة األديـــان، وجاء ذكرها في 
التوراة واإلنجيل ولقبت بسيدة الشجر، 

وعمتنا النخلة.
ويقـــول أبو علـــي الذي يبيـــع الرطب من 
ســـنين طويلـــة في جـــد علـــي إن للنخلة 
والرطـــب قيمـــة روحيـــة لدينـــا جميعـــا، 
مضيفـــا “أن لفظ الرطـــب ذكر في القرآن 
الكريـــم في قوله تعالى في ســـورة مريم 
تســـاقط  النخـــل  بجـــذع  إليـــك  “وهـــزي 

عليـــك رطبـــا جنيـــا” صـــدق هللا العظيم، 
وقد أوصى رســـولنا الكريـــم عليه أفضل 
الصـــالة بالنخلة، حيث قـــال “بيت ال تمر 

فيه أهله جياع”.
ويقـــول قاســـم البقالـــي وهـــو متخصص 
ببيـــع الفواكه البحرينية والرطب: الحمد 
لله هذا الموســـم يبشـــر بوفرة المعروض 
من أصنـــاف متعددة من الرطب المحلي 
وإن كانـــت األســـعار غاليـــة فـــي بدايـــة 

التمـــر، حيـــث وصـــل  الموســـم وقطـــف 
ســـعر الكيلـــو إلـــى نحـــو 6 دنانيـــر، مبينا 
أن األسعار ســـتبقى متفاوتة حتى فترة 
قادمة قد تمتد خالل هذا الشهر لتصبح 
بعـــد ذلك أســـعاره فـــي متنـــاول الجميع 
وحسب العرض والطلب وقد ينزل سعر 
الكيلـــو إلـــى 500 فلـــس في بداية شـــهر 
ســـبتمبر لتصل إلى أرخص سعر للرطب 
ويرتفـــع  للكيلـــو،  فلســـا   250 وبحـــدود 

سعره مرة أخرى في آخر الموسم، حيث 
يكثر رطب خصايب العصفور والهاللي.

ويـــردف البقالـــي، فـــي رده علـــى ســـؤال 
حـــول اإلقبـــال علـــى الرطـــب فـــي زمـــن 
الحجـــر المنزلـــي وكورونا: لـــم تعد هناك 
مشـــكلة، فنحن نقـــوم بتوصيـــل الرطب 
“أون اليـــن” إلـــى أي مكان فـــي البحرين، 
فنحـــن رواد فـــي هـــذه الخدمـــة، ولدينـــا 
يســـتطيع  البحريـــن”  لـــوز  “أنســـتغرام 

الزبائـــن االطالع عليه وطلب 
مـــا يحتاجـــون مـــن الفاكهـــة 
البحرينيـــة والرطـــب، مؤكدا 
أن هنـــاك أقبـــاال واســـعا مـــن 
البحرينييـــن والمقيمين على 
طلب الرطب “أون الين” ونستقبل يوميا 

مزيدا من الطلبات.
ويســـتطرد البقالـــي بقوله، بـــأن البحرين 
تمتـــاز بوجـــود أكثـــر مـــن 16 صنفـــا مـــن 
الرطـــب، والذي يبدأ موســـم حصاده من 
منتصـــف شـــهر يونيـــو ويســـتمر وجوده 
حتى بدايات ديســـمبر مـــن كل عام ومع 
وفرة المحصول الموجود للبيع، ويضيف 
أن اإلقبال واسع على كلفة أنواع التمور، 

ومنهـــا الخـــالص والخنيـــزي والمرزبـــان 
البحرينييـــن  إن  قولـــه،  خاتمـــا  والغـــرة، 
القهـــوة  شـــرب  مـــع  التمـــر  أكل  يحبـــون 
فـــي عادة عربيـــة أصيلة تـــم توارثها من 

األجداد.
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على مدى أربعة عقود، تعرضت مملكة البحرين والعديد من الدول العربية لتدخالت إيرانية عدوانية في شــؤونها الداخلية، 
عبر ممارسات خطيرة استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها وإثارة الفتن واالضطرابات والتوترات الطائفية وإنشاء تنظيمات 
إرهابية وتمويلها وتسليحها، في انتهاكات صارخة لكل القيم الدينية واألخالقية،  وقواعد حسن الجوار، واألعراف الدولية، 

والقوانين واالتفاقات الدولية. 

الخمينـــي  نظـــام  وصـــول  ومنـــذ 
عـــن  إيـــران  كشـــفت  1979؛  العـــام 
وجههـــا كأكبر دولة راعيـــة لإلرهاب 
والتطـــرف والميليشـــيات المســـلحة 
وحقيقـــة  والعالـــم،  المنطقـــة  فـــي 
نزعتهـــا العدوانية التوســـعية كدولة 
مملكـــة  ألمـــن  وتهديدهـــا  مارقـــة، 
البحريـــن والخليج العربي بوســـائل 
ومخابراتيـــة  وعســـكرية  أمنيـــة 
تخريبيـــة،  وسياســـية  وإعالميـــة 
واستمرار احتاللها للجزر اإلماراتية 
لتصديـــر  ومخططاتهـــا  الثـــالث، 
إرهابهـــا، وخلـــق الفوضـــى وتعكيـــر 
صفو أمـــن الدول؛ كون هـــذا النظام 
ال يعيـــش إال علـــى الفتـــن واشـــعال 
االضطرابـــات، وذلـــك بتحريـــك مـــن 
الحـــرس الثـــوري اإلرهابـــي وأذرعه 

في المنطقة العربية.
اإليرانيـــة  التدخـــالت  وتصاعـــدت 
العـــام  البحرينـــي منـــذ  الشـــأن  فـــي 
فاشـــلتين  محاولتيـــن  بعـــد   ،2011
ســـابقتين في ثمانينات وتســـعينات 
واصـــل  حيـــث  الماضـــي،  القـــرن 
النظام اإليراني سياســـته العدوانية 
الباطلـــة  وادعاءاتـــه  ومؤامراتـــه 
وســـيادتها  البحريـــن  مملكـــة  ضـــد 
دعمـــه  عبـــر  وتـــورط  واســـتقاللها، 
باألســـلحة  اإلرهابيـــة  الميليشـــيات 
فـــي  والتحريـــض  والمتفجـــرات 
ارتـــكاب العديد من حـــوادث العنف 
والتخريـــب واإلرهـــاب، بلـــغ عددها 
أكثـــر مـــن 29 ألـــف عمـــل تخريبـــي 
عنهـــا  نتـــج  ســـنوات،  لقرابـــة عشـــر 
أمـــن،  35 مدنًيـــا ورجـــل  استشـــهاد 
إصابـــات  منهـــا   ،3500 وإصابـــة 

بعاهات مستديمة، وتخريب العديد 
مـــن المنشـــآت والممتلـــكات العامـــة 
كهربـــاء  محطـــات  مـــن  والخاصـــة 
ومؤسســـات  اتصـــاالت  وأبـــراج 

تعليمية ومصرفية وقطع الطرق.
ونجحت األجهزة األمنية البحرينية 
خاليـــا  مـــن  العديـــد  تفكيـــك  فـــي 
المرتبطـــة  واإلرهـــاب  التجســـس 
والشـــبكات  واألحـــزاب   بإيـــران 
اإلرهابيـــة التـــي تـــدور فـــي الفلـــك 
اإليرانـــي، وضبـــط عناصـــر إرهابيـــة 
معســـكرات  فـــي  تدريًبـــا  تلقـــت 
 الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا 
اإلرهابيين في لبنان العراق، وكشف 
مستودعات لألسلحة والمتفجرات، 
األســـلحة  لتهريـــب  وعمليـــات 
والذخائر  والمواد شـــديدة االنفجار، 
اإلجراميـــة  مخططاتهـــا  وإحبـــاط 
للتخريـــب والقتل وترويـــع األبرياء 
اآلمنيـــن، ومحاولتهـــا الفاشـــلة إلـــى 
قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها 
السياســـي بالقـــوة وتعطيـــل أحـــكام 
المنشـــآت  واســـتهداف   القانـــون، 
وتجنيـــد  والحيويـــة،  االقتصاديـــة 
اإلرهابيين وتدريبيهم، وجميع هذه 
الجرائـــم موثقـــة، واتخـــذت بشـــأنها 

اإلجراءات القانونية.
وعلـــى الصعيـــد اإلعالمـــي، واصلت 
إيران عبر أكثر من 40 قناة فضائية 
مملوكة أو ممولـــة منها والعديد من 
والحســـابات  اإللكترونيـــة  المواقـــع 
المشـــبوهة علـــى وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي دورهـــا الهـــدام في بث 
الدينيـــة  والكراهيـــة  الفتـــن  ســـموم 
الخطابـــات  وترويـــج  والعنصريـــة، 

العدوانية واالســـتفزازية للتحريض 
علـــى الفوضـــى والتوتر واالنقســـام 
فـــي مملكـــة البحريـــن والمجتمعات 
العربية، وزعزعة األمن واالستقرار، 
وتجنيد اإلرهابيين، وتدريبهم على 
وســـائل صنـــع المتفجـــرات والقنابل 

يدوية الصنع.
وتوسعت إيران في تهديدها لألمن 
القومـــي العربـــي عبـــر تدخالتها في 
ودعمهـــا  ولبنـــان،  وســـوريا  العـــراق 
الحوثـــي  ميليشـــيا  وتســـليحها 
وإمدادهـــا  اليمـــن  فـــي  االنقالبيـــة 
باألســـلحة والصواريخ الباليســـتية، 
والطائـــرات الُمّســـيرة للعـــدوان على 
دول الجـــوار، وهجماتهـــا اإلرهابيـــة 
على المنشـــآت النفطية واســـتهداف 
المدنيين واألماكن الدينية المقدسة 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
ومخالفتهـــا قـــرارات مجلـــس األمن 
الدولي بشـــأن حظـــر تزويد الحوثي 
انتهاكاتهـــا  عـــن  فضـــال  باألســـلحة، 
أمـــن  وتهديـــد  اإلقليميـــة  للســـالمة 
البحريـــة  المالحـــة  الطاقـــة وطـــرق 
المنطقـــة  فـــي  العالميـــة  والتجـــارة 
العربيـــة والعالم، وهو ما أكده تقرير 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة يوم 
تحميلـــه  فـــي  الماضـــي  يونيـــو   30
إيران المســـؤولية المباشرة لألعمال 
اإلرهابيـــة التي اســـتهدفت معملين 
تابعيـــن لشـــركة أرامكو الســـعودية، 

ومطار أبها الدولي العام الماضي.
الخارجيـــة  وزارة  كشـــفت  كمـــا 
األميركيـــة فـــي مايـــو الماضـــي عن 
تـــورط النظـــام اإليرانـــي فـــي أكثـــر 
دوليـــة،  إرهابيـــة  عمليـــة   360 مـــن 

تتضمن عمليات اغتيال وتفجيرات 
وهجمـــات فـــي أكثـــر مـــن 40 دولة، 
الســـنوي  تقريرهـــا  فـــي  موضحـــة 
اإلرهـــاب  مكافحـــة  حـــول  األخيـــر 
إن إيـــران “الدولـــة األولـــى الراعيـــة 
لإلرهـــاب” تقوم باســـتخدام الغطاء 
الدبلوماســـي والعصابات اإلجرامية 
لتنفيـــذ  المخـــدرات  وعصابـــات 
الخـــارج،  فـــي  الســـرية  عملياتهـــا 
األقليـــات  نشـــطاء  واســـتهدافها 
العرقية والدينية والمجتمع المدني 
الحكومـــة  وأن  والصحافييـــن، 
اإليرانيـــة كانت تنفـــق أكثر من 700 
مليون دوالر سنوًيا لدعم الجماعات 
اإلرهابيـــة، قبل أن تنخفض قدراتها 
العقوبـــات  بســـبب  كثيـــًرا  الماليـــة 

الدولية.
والشـــك في أن تورط نظام الماللي 
علـــى  شـــعبه  ثـــروات  تبديـــد  فـــي 
العدوانيـــة  والطائفيـــة  مؤامراتـــه 
نصـــرة   ”المســـتضعفين  بحجـــة 
والشـــعوب المظلومـــة” بنـــص المادة 
)154( مـــن دســـتوره، وإنفاقـــه أكثـــر 
مـــن 100 مليـــار  دوالر على برنامجه 
لمعهـــد  دراســـة  بحســـب  النـــووي 
يمثـــل  الدولـــي  للســـالم  كارنيجـــي 
جريمـــة أخـــرى تضاف إلـــى جرائمه 
ضـــد اإلنســـانية، الســـيما مـــع وقوع 
غالبية الشعب اإليراني تحت وطأة 
الظلم والمعاناة واالضطهاد والقمع، 
حيـــث يرزح 40 % منهم تحت خط 
الفقـــر، وارتفاع التضخم إلى 41 %، 
وفقـــدان العملـــة ألكثـــر مـــن 75 في 
المئـــة من قيمتهـــا منذ العـــام 2018 
وبرلمانيـــة  رســـمية  لتقاريـــر  وفًقـــا 
تراجـــع  مـــن  وتحذيرهـــا  إيرانيـــة، 
إمكانـــات النمو االقتصـــادي حول 2 
% خـــالل 40 عاًمـــا، وخســـارة 2.6 
مليـــون لوظائفهم بســـبب تداعيات 
منظومـــة  جانـــب  إلـــى  “كورونـــا”، 

صحية هشة ومتهالكة.

وحرًصـــا  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن 
العربيـــة  الشـــعوب  مصالـــح  علـــى 
واإلســـالمية الشـــقيقة كافـــة، ومـــن 
بينهـــا الشـــعب اإليرانـــي، وحقوقهـــا 
فـــي العيش بأمان وســـالم، وتوجيه 
ثرواتهـــا إلـــى التنميـــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة، يأتـــي حـــرص مملكة 
البحرين على تعزيز الجهود العربية 
واإلســـالمية والدولية فـــي مواجهة 
إرهـــاب النظـــام اإليرانـــي، وضرورة 
اتخـــاذ المجتمـــع الدولـــي ومجلـــس 
األمن خطـــوات حازمة لـــردع إيران 
والتصـــدي لهـــا، حتـــى تغيـــر نهجهـــا 
اإلجرامـــي الـــذي يتناقـــض مـــع كل 
المواثيـــق والقوانيـــن الدوليـــة، مـــع 
تطلعها الدائـــم إلى عالقات طبيعية 
مـــع إيران تقـــوم على مبادئ حســـن 
الجوار وعدم التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة، وضـــرورة حـــل النزاعات 
بالطـــرق الســـلمية والحـــوار البنـــاء، 
العربـــي  الخليـــج  منطقـــة  وإخـــالء 
والشـــرق األوســـط من كافة أسلحة 
الدمـــار الشـــامل بمـــا فيها األســـلحة 
رت مملكة البحرين  النووية. ولقد عبَّ
عن هذا النهج العقالني الحكيم لدى 
مشـــاركتها فـــي القمتيـــن الخليجية 
اإلســـالمية  والعربيـــة  األميركيـــة 
األميركيـــة بالريـــاض فـــي 21 مايـــو 
الكامـــل  الرفـــض  2017، وإعالنهمـــا 
لممارسات النظام اإليراني المزعزعة 
وتدخالتـــه  واالســـتقرار  لألمـــن 
والعالـــم،  المنطقـــة  فـــي  العدوانيـــة 
المتتاليـــة  العربيـــة  القمـــم  وتأكيـــد 
دعمها للبحرين والســـعودية في كل 
مـــا تتخذانه مـــن إجـــراءات لحماية 
أمنهما، وإدانـــة المحاوالت اإليرانية 
العدوانية الرامية إلى زعزعة األمن 
وبـــث النعـــرات الطائفيـــة، وهـــو مـــا 
أكدته أيًضا اللجنة الوزارية العربية 
الرباعيـــة المعنية بمتابعـــة تطورات 
هامـــش  علـــى  إيـــران  مـــع  األزمـــة 

االجتمـــاع الوزاري العربـــي بالقاهرة 
فـــي 4 مارس 2020 في اســـتنكارها 

التام الستمرار اإلرهاب اإليراني.
وأكـــدت مملكـــة البحريـــن تأييدهـــا 
لمكافحة  األميريكية  اإلستراتيجية 
أنشـــطة النظـــام اإليرانـــي المزعزعة 
المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  لألمـــن 
الخارجيـــة  وزيـــر  وجـــدد  والعالـــم، 
عبداللطيـــف الزيانـــي فـــي مؤتمـــره 
الخـــاص  المبعـــوث  مـــع  الصحافـــي 
وزيـــر  مستشـــاري  وكبيـــر  بإيـــران 
الخارجيـــة األميريكـــي برايـــن هوك 
تأكيـــد  الماضـــي  يونيـــو   29 فـــي 
موقـــف البلديـــن  الصديقيـــن بشـــأن 
التصـــدي للتدخـــالت  اإليرانيـــة في 
شـــؤون المنطقـــة، واتفاقهمـــا علـــى 
تمديـــد حظـــر األســـلحة إلـــى إيـــران 
وتشـــديد العقوبـــات عليهـــا نتيجـــة 
الســـتمرارها في تزويد الميليشيات 
المســـلحة في اليمن ولبنان والعراق 
باألســـلحة، وســـط تقديـــر بحرينـــي 
للقرار األميركـــي بتصنيف “الحرس 
الثوري” وما يســـمى “ســـرايا األشتر” 

على قائمتها للمنظمات اإلرهابية.
إن مملكة البحرين بفضل هللا تعالى، 
وحكمة وقيادة عاهل البالد  الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
ويقظـــة وكفـــاءة أجهزتهـــا األمنيـــة 
والدفاعية الباســـلة، ووعي وتكاتف 
شـــعبها قـــادرة علـــى ردع اإلرهـــاب 
جـــذوره،  مـــن  واجتثاثـــه  اإليرانـــي 
مســـيرتها  فـــي  قدًمـــا  وســـتمضي 
الديمقراطية والتنموية المســـتدامة 
في ظل ســـيادة القانـــون، معززة من 
مكانتها كواحة للتســـامح والتعايش 
األديـــان  جميـــع  بيـــن  الســـلمي 
والثقافـــات، وشـــراكتها الفاعلـــة مع 
محيطهـــا العربـــي والمجتمع الدولي 
فـــي محاربة التطرف واإلرهاب؛ من 

أجل خير وسالمة البشرية.

المنامة - بنا

إيران تدعم العمليات اإلرهابية بـ 700 مليون دوالر سنويا
البحرين بقيادة جاللة العاهل حصن في وجه إرهاب طهران... نظام الماللي نفذ 360 عملية تخريبية دولية
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أشــار القاضــي رئيــس محكمــة االســتئناف الكبــرى الجنائيــة الثانية إبراهيم ســلمان الجفن إلى أن قانون رقم 18 لســنة 2017 بشــأن 
العقوبــات والتدابيــر البديلــة، يعــد نقلــة نوعية في علم العقاب، وتعتبر مملكة البحرين هي الســباقة من بيــن دول الجوار في إصدار 
مثل هذا القانون وتطبيقه لما به من إيجابيات قضائية واجتماعية في إعطاء دور لألســرة والمجتمع المدني في إصالح المدانين 

بعقوبات سالبة للحرية والتحرر من العقوبات التقليدية التي ال تناسب بعض الحاالت.

 وقـــال القاضي إبراهيم ســـلمان الجفن إن 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، قد وجـــه بضرورة 
تفعيل قانون العقوبـــات والتدابير البديلة 
جاللتـــه  مـــن  حرصـــا  مســـتحقيها  لـــكل 
علـــى مصلحـــة أبنـــاء المجتمـــع البحريني 
واالنتفـــاع بكافـــة األســـاليب الحديثة في 
مختلف المجاالت، وبناًء على التوجيهات 
األعلـــى  المجلـــس  أولـــى  فقـــد  الملكيـــة، 
للقضاة المتمثلـــة برئيس محكمـــة التمييز 
للقضـــاة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
المستشـــار عبـــدهللا بـــن حســـن البوعينين 
جـــل اهتمامه فور صـــدور القانون بتنظيم 
الدورات للقضاة بالشق الجنائي الستيعاب 
هذا القانون الجديد الذي يحمل إطروحة 
حديثـــة غيـــر مســـبوقة تمهيـــدا لتطبيقـــه 
علـــى أكمل وجـــه ووفقا للغايـــة التي عنى 

المشرع إليها.
وحول إيجابية العقوبات والتدابير البديلة 
وأثرها على المحكوم عليهم وذويهم، فقد 
ذكـــر رئيـــس محكمـــة االســـتئناف الكبـــرى 
الجنائيـــة الثانيـــة إن اســـتبدال العقوبـــات 
الســـالبة للحرية بإحـــدى العقوبات البديلة 
لهـــا األثـــر الكبيـــر علـــى المحكـــوم عليهـــم 
وذويهـــم، فمعنـــى تطبيق العقوبـــة البديلة 
أجهزة الدولـــة  بيـــن  مـــا  مشـــاركة  هـــي 
للمجتمـــع فـــي إصـــالح الســـلوك اإلجرامي 
للجانحين بإبقاء المحكوم عليه بين أفراد 
أســـرته وعـــدم حرمانـــه من تأديـــة واجبه 
تجاههـــم وتجنب االنحدار بهاوية التفكك 
األسري وإبقاء األبناء دون والدهم مصدر 
اإللهام في تربيتهم مما قد يخلق للمجتمع 
أفـــراد يحملـــون الســـلوك اإلجرامي لغياب 

والدهـــم بســـبب تنفيـــذه لألحكام الســـالبة 
للحريـــة. أما بالنســـبة للجانب االقتصادي، 
فبقضـــاء المحكـــوم عليه بعقوبات ســـالبة 
للحريـــة قـــد يفقـــد مصـــدر رزقـــه الوحيـــد 
الـــذي يعيل من خالله أفراد أســـرته، فعند 
تطبيـــق العقوبـــات البديلـــة تســـعى الجهة 
التنفيذيـــة عنـــد إنفاذهـــا للعقوبـــة البديلة 
بحـــق المحكـــوم عليهـــم مراعـــاة أوقـــات 
عملهـــم، لكي ال يتم حرمانهـــم منها، فضال 
عـــن تجنب األضرار النفســـية التي قد يمر 
بهـــا المحكـــوم عليهـــم بالعقوبات الســـالبة 
للحرية، إضافة إلى االستفادة من خبرات 
وعلم بعـــض المدانين الذين قد يســـهمون 
في إعمار المجتمع حال إعطائهم الفرصة 

من العقوبة البديلة.
االســـتئناف  محكمـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
المجلـــس  أن  الثانيـــة  الجنائيـــة  الكبـــرى 
األعلى للقضاء دأب على إيجاد األســـاليب 
الحديثة التي من شـــأنها ســـرعة التقاضي 
وعـــدم إطالة أمد الدعوى لتحقيق العدالة 
الناجـــزة ، إال أنه بصـــدور قانون العقوبات 
والتدابير البديلة تم االنتقال إلى المرحلة 
الثانيـــة التـــي تلـــي إصدار األحـــكام، وهي 
سرعة تنفيذ تلك األحكام والسعي إلرجاع 

عليهـــم(،   )المجنـــي  ألصحابهـــا  الحقـــوق 
فعلى ســـبيل المثال ال الحصـــر في قضايا 
االتـــالف العمـــد أو القضايا المالية بشـــتى 
أنواعهـــا الســـرقة، االحتيـــال، االختـــالس، 
الجرائم، يتمكـــن  مـــن  إلـــخ  الشـــيكات، ... 
قاضـــي الموضوع من اســـتبدال العقوبات 
الســـالبة للحريـــة بتلـــك الجرائـــم بعقوبـــة 
بديلة كإصالح الضرر الناشئ عن الجريمة 
وذلـــك بإلـــزام المحكوم عليه بدفـــع المبلغ 
المالي محـــل الضرر أو االختالس للمجني 
عليه بمـــدة تحدد بمنطـــوق الحكم وبتلك 
الحالة أضحى اســـتيفاء الحقوق للمجني 
عليهم بصورة مباشرة من المحكوم عليهم 
عند نظر الدعوى الجنائية؛ ليتجنب بذلك 
المجني عليه عناء مباشرة المطالبة بحقه 
مـــن القنـــوات المختصـــة كمـــا كان الحـــال 

عليه بالمجرى التقليدي. 
أن  الجفـــن  إبراهيـــم  القاضـــي  وأوضـــح 
البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات  إيجابيـــة 
بالنســـبة للقضاء الجنائـــي أنه يعتبر خيارا 
وهـــي  التقليديتيـــن،  للعقوبتيـــن  ثالثـــا 
والعقوبـــات  للحريـــة  الســـالبة  العقوبـــات 
الماليـــة المتمثلـــة بالغرامـــات، ففـــي بعض 
الحـــاالت يكـــون المحكوم عليهـــم حديثي 
اإلجـــرام وليـــس لديهم خطـــورة إجرامية 
أو أن ظروفـــه الصحية ال تســـمح بتطبيق 
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة أو أن الفعـــل 
المرتكـــب مـــن قبلـــه ال يرقـــى إلـــى تقييـــد 
حريتـــه رغم وجوبهـــا وفق نـــص القانون، 
فجاء قانـــون العقوبـــات والتدابير البديلة 
ليكون خيارا مناسبا لتلك الحاالت والتي - 
بالشك - منحت القاضي الجنائي مساحة 
أكبـــر في تقديـــر العقوبة المناســـبة للجرم 

المرتكـــب، وقـــد نســـتذكر في هـــذا الصدد 
أحد األمثلة التي تبين مدى تلك االيجابية 
لمـــا نمر بـــه من جائحـــة كورونـــا وتحديدا 
لمخالفي التقيد وااللتزام بالحجر المنزلي، 
الســـالبة  مـــن األحـــكام  العديـــد  فصـــدرت 
للحرية مســـتبدلة بعقوبـــات بديلة تمثلت 
في تدبيـــري اإلقامة الجبريـــة، والخضوع 
للمراقبـــة اإللكترونيـــة والتـــي يضمـــن من 
خاللهـــا الحد من انتشـــار الفايروس بإلزام 
المحكوم عليـــه بالمكوث في نطاق محدد 

وفق حكم قضائي واجب النفاذ بحقه.
وأضاف رئيس محكمة االستئناف الكبرى 
الجنائيـــة الثانيـــة أنـــه بـــدًءا مـــن القاضي 
االحتياطـــي  الحبـــس  لتجديـــد  المنتـــدب 
للقضايـــا التي مازالـــت بمرحلة جمع األدلة 
مـــن قبـــل النيابـــة العامـــة، فلـــه اســـتبدال 
التدابيـــر  بإحـــدى  االحتياطـــي  الحبـــس 
البديلـــة وصـــوال إلـــى إحالـــة الدعـــوى من 
قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة 
الموضـــوع  قاضـــي  قبـــل  مـــن  لنظرهـــا 
بالمحاكـــم الصغـــرى الجنائيـــة لمـــا يحـــال 
إليها من جنح، ثـــم قضاة المحاكم الكبرى 
للجنـــح  االســـتئنافية  بصفتهـــا  الجنائيـــة 

الكبـــرى  المحاكـــم  وقضـــاة  المســـتأنفة 
الجنايـــات  بنظـــر  المختصـــة  الجنائيـــة 
وقضاة محاكم االســـتئناف العليا الجنائية 
المختصة بنظر الجنايات المستأنفة وبعد 
صـــدور األحـــكام يبـــدأ اختصـــاص قاضي 
تنفيذ العقاب الذي يمكنه كذلك اســـتبدال 
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة المقضـــي بهـــا 

بأحد العقوبات البديلة. 
بشـــأن  حـــاالت  ســـبع  هنـــاك  بـــأن  وتابـــع 
تتمثـــل:  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
في العمـــل في خدمـــة المجتمع أو اإلقامة 
الجبريـــة في مكان محـــدد أو حظر ارتياد 
أماكـــن محـــددة أو التعهـــد بعـــدم التعرض 
أو االتصال بأشـــخاص أو جهات معينة أو 
الخضوع للمراقبـــة اإللكترونية أو حضور 
برامـــج التأهيل والتدريب وإصالح الضرر 
الناشـــئ عن الجريمـــة، فلقاضي الموضوع 
اســـتبدال العقوبة الســـالبة للحرية بإحدى 
العقوبـــات البديلـــة عنـــد القضـــاء بمـــدد ال 
للعقوبـــات  بالنســـبة  أمـــا  الســـنة  تتجـــاوز 
الســـالبة للحريـــة التـــي تتجاوز الســـنة وال 
تتجـــاوز الخمـــس ســـنوات فـــي جنحة أو 
جنايـــة إذا تبيـــن أن الظـــروف الشـــخصية 

أو الصحيـــة للمتهـــم غيـــر مالئمـــة لتنفيـــذ 
عقوبـــة الحبس أو الســـجن وفقـــا للتقارير 
المقدمة، فيتم اســـتبدلها بعد تحديد مدة 
الحبس أو السجن بعقوبة اإلقامة الجبرية 
وحدهـــا مقترنـــة بأي عقوبـــة بديلة أخرى، 
وبالنســـبة لمدى تطبيـــق العقوبات البديلة 
اســـتبدال  فلـــه  العقـــاب،  تنفيـــذ  لقاضـــي 
والمقضـــي  للحريـــة  الســـالبة  العقوبـــات 
بهـــا مـــن قاضـــي الموضـــوع للمـــدد التي ال 
تتجاوز ســـنة، فله استبدالها بعقوبة بديلة 
أو أكثـــر بعد ســـماع أقـــوال النيابـــة العامة 
كما له اســـتبدال العقوبات السالبة للحرية 
للتنفيـــذ باإلكـــراه البدنـــي )العجـــز عن دفع 
الغرامـــة( بعقوبة بديلة أو أكثر بعد ســـماع 
العامـــة، وأخيـــرا لقاضـــي  النيابـــة  أقـــوال 
تنفيذ العقاب اســـتبدال العقوبات الســـالبة 
للحرية للمحكوم عليهم المنفذين لألحكام 
الصـــادرة بحقهـــم بعد مضي نصـــف المدة 

المقضي بها. 
وحول اإلجراءات المتبعة لالســـتفادة من 
قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، فإن 
للمتهم ووكيله عند نظر الدعوى أن يطلب 
مباشـــرة مـــن قاضي الموضوع اســـتخدام 
أحـــد العقوبـــات البديلـــة فيمـــا لـــو خلـــص 
الحكـــم باإلدانـــة بعقوبـــة ســـالبة للحريـــة، 
كما للقاضي من تلقاء نفســـه أن يســـتبدل 
مـــا قضـــى بـــه مـــن عقوبـــة ســـالبة للحرية 
بإحـــدى العقوبـــات البديلـــة عـــدى العقوبة 
المجتمـــع(،  خدمـــة  فـــي  )العمـــل  البديلـــة 
والتـــي تتطلـــب موافقة من المتهم نفســـه 
قبـــل تطبيقها بحقـــه، أما بالنســـبة إلمكان 
تقـــدم المتهـــم أو وكيلـــة بطلـــب تطبيـــق 
أحدى العقوبات البديلة بعد صدور الحكم 
فيكـــون ذلك من اختصـــاص قاضي تنفيذ 
العقاب الذي ينظر للطلب ومدى اســـتيفاء 
شـــروطه القانونيـــة وبعد الســـماع ألقوال 
النيابة العامة، فيقوم بتطبيقه باســـتبداله 
للعقوبة الســـالبة للحرية بإحدى العقوبات 

البديلة المناسبة للجرم المرتكب.

المنامة - بنا

القاضي إبراهيم الجفن

ــي لــلــجــانــحــيــن ــ ــرام ــ ــالح الـــســـلـــوك اإلج ــإصـ ــت بـ ــم ــاه ــة س ــل ــدي ــب الــعــقــوبــات ال

الجفن: نقلة نوعية في علم العقاب... والبحريـن سباقـة

منح القاضي 
الجنائي مساحة 
أكبر في تقدير 

العقوبة المناسبة 



وزير الكهرباء يدشن محطة صدد بجهد 66 كيلوفولت
تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قام وزير شؤون الكهرباء 
والمــاء وائــل المبــارك والرئيــس التنفيــذي لهيئــة الكهربــاء والماء الشــيخ نواف بــن إبراهيم آل خليفــة، وبحضور كل 
مــن النائــب أحمــد الدمســتاني، والنائــب محمــود البحرانــي، ورئيــس المجلــس البلــدي لبلديــة المنطقة الشــمالي أحمد 
الكوهجــي، وعضــو المجلــس البلدي لبلدية المنطقة الشــمالية زينب الــدرازي بزيارة إلى قرى المنطقــة الغربية؛ لتفقد 
احتياجــات األهالــي مــن خدمات الكهرباء والماء وخالل الزيارة تم تدشــين محطة صدد لنقل الكهرباء جهد 66 كيلو 
فولــت، والتــي تأتــي ضمن مشــروع تطوير شــبكات نقل الكهرباء لجهــدي 220 و66 كيلو فولت للســنوات وتبلغ القيمة 

االجمالية للمشروع نحو 4.3 ماليين دينار. 

علما بأن هذا المشـــروع سوف يساهم 
الشـــمالية  المحافظـــة  تزويـــد  فـــي 
الغربيـــة  المنطقـــة  قـــرى  وباألخـــص 
بالطاقة المطلوبة ويعزز من اعتمادية 
الكهربائيـــة  الشـــبكة  وامـــن منظومـــة 

بمملكة البحرين.
وقـــد قامـــت مجموعـــة من الشـــركات 
وتوريـــد  بتصنيـــع  الرائـــدة  العالميـــة 
وتركيب وفحـــص األجهزة والمعدات 
لهـــذه المحطـــة، حيـــث قامـــت شـــركة 
الفرنســـية   Grid Solution SAS

بتصنيـــع وتزويد القواطـــع والمفاتيح 
 HHI الكهربائية، في حين قامت شركة
الكوريـــة بتصنيـــع وتزويـــد المحوالت 
الكهربائية والمفاعالت وقامت شركة 
الكابـــالت الســـعودية بتصنيع وتزويد 
كابـــالت جهـــد 66 كيلـــو فولـــت، كمـــا 
تـــم إنجـــاز األعمـــال المدنيـــة للمحطة 
البحرينيـــة  جابـــو  شـــركة  قبـــل  مـــن 
لإلنشاء. وأما األعمال المدنية لتمديد 
أوكلـــت  فقـــد  الكهربائيـــة،  الكابـــالت 
فـــي  البحرينيـــة،  نـــاس  شـــركة  إلـــى 

حين يقوم باإلشـــراف الهندســـي على 
تنفيذ المشـــروع الشـــركة االستشارية 

  .)ESBI( اآليرلندية
ويأتـــي هـــذا المشـــروع ضمـــن الخطة 
الرئيســـة التي وضعتها هيئة الكهرباء 
والماء لتطوير وتوســـعة شبكات نقل 
الكهربـــاء فـــي مملكتنـــا الحبيبـــة على 
مـــن  واهتمامـــات  توجيهـــات  ضـــوء 
القيادة الرشـــيدة وعلى رأســـها عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
وحكومتـــه  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 

برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
مـــن  ومســـاندة  وبدعـــم  خليفـــة  آل 
لـــدن ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وذلـــك لتوفيـــر 

وتلبيـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  خدمتـــي 
الطلـــب المتنامـــي على اســـتخداماتها 
ألغـــراض التنميـــة والتوســـع العمراني 
والصناعـــي والتجـــاري ومن ثم توفير 
خدمة أفضـــل للمواطنيـــن والمقيمين 
جـــذب  علـــى  والعمـــل  المملكـــة  فـــي 
االســـتثمارات األجنبية للمملكة والتي 

تتوافـــق مـــع رؤيـــة مملكـــة البحريـــن 
االقتصادية 2030.

في الســـياق ذاتـــه، اســـتعرض النواب 
البلـــدي  المجلـــس  وعضـــو  ورئيـــس 
لبلدية الشـــمالية احتياجـــات المنطقة 
من الخدمـــات، والمواضيـــع التي تهم 

المواطن والمقيم.
التنفيـــذي  والرئيـــس  الوزيـــر  وأشـــاد 
بالجهـــود المخلصـــة التـــي يقـــوم بهـــا 
النـــواب في طـــرح ومناقشـــة القضايا 
المواطـــن  مصلحـــة  تمـــس  التـــي 
الســـلطة  بيـــن  المشـــترك  وبالتعـــاون 
التشـــريعية  والســـلطة  التنفيذيـــة 
المواطنيـــن،  تطلعـــات  تحقيـــق  فـــي 
واالرتقـــاء بجودة وكفـــاءة الخدمات 
المقدمة، وذلك انطالقا من توجيهات 
القيـــادة الرشـــيدة بتوثيـــق وتوطيـــد 
التعـــاون بيـــن الســـلطتين التشـــريعية 

والتنفيذية.
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“لوغو” جديد لجمعية رأس الرمان بعد ربع قرن من التأسيس
أطلقـــت جمعيـــة رأس الرمـــان الخيريـــة 
عبـــر  افتراضـــي  بحفـــل  هويـــة جديـــدة 

حساب الجمعية على “انستغرام”.
أحمـــد حســـن  الجمعيـــة  رئيـــس  وشـــكر 
الـــرأس رماني األهالـــي والرعاة وأعضاء 

مجالس اإلدارة المتعاقبين.
لكـــم  شـــكًرا  بالحفـــل:  بكلمتـــه  وأضـــاف 
ولمســـاندتكم ولكريـــم عطائكـــم وجميل 
صنيعكـــم وجهودكـــم على مـــا قدمتموه 
النهـــوض بعمـــل  وبذلتمـــوه فـــي ســـبيل 
مميـــًزا  أداؤهـــا  يعتبـــر  التـــي  الجمعيـــة 
ومتوافًقـــا مع كل اإلجـــراءات والقوانين 
الرســـمية التي تؤكدها تقارير المدققين 

للبيانات المالية سنوًيا.
وذكـــر رئيس الجمعية أن أهم اإلنجازات 
امتـــالك مبنييـــن اســـتثماريين يســـهمان 

فـــي إضافـــة نحـــو 2000 دينـــار شـــهرًيا 
مصـــادر  ينـــوع  مـــا  الجمعيـــة،  لحســـاب 
الدخل األساســـية. ولفـــت إلى أن الخطة 
المســـتقبلية محاولة إشـــراك مستثمرين 
للتعـــاون مـــع الجمعيـــة لشـــراء عقـــارات 
استثمارية، وهي من أنواع االستثمارات 
األكثـــر أماًنا واألقل خطـــورة؛ ألن عوائد 
ســـيتيح  االســـتثمار  مـــن  النـــوع  هـــذا 
مســـاعداتها  نطـــاق  توســـيع  للجمعيـــة 
وطالـــب  الخيريـــة.  أهدافهـــا  وتحقيـــق 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
بتسريع إجراءات إصدار تراخيص جمع 
المـــال؛ مـــن أجل تيســـير عمـــل الجمعية 

لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا.
وتخلل الحفل اإللكتروني كلمة لمستشار 
الجمعية الرئيس السابق عيسى إبراهيم 
خليفـــة، الـــذي أشـــار إلى أن عمر الشـــعار 

السابق 26 عاما.

وتابـــع: يأتـــي تدشـــين الشـــعار الجديـــد 
تزامًنـــا مـــع مرور ربع قرن على تأســـيس 
الجمعية؛ ألن االنطالقة األولى كانت في 
العام 1994، والثانية في نوفمبر 2010.

وأردف أن الهـــدف مـــن التغييـــر تحديث 
والمموليـــن  الجمهـــور  بيـــن  التواصـــل 

والمتبرعين.
وتحدث عـــن إبرام الجمعيـــة اتفاقا قبل 
إعالميـــة  مؤسســـة  مـــع  رمضـــان  شـــهر 
للترويـــج عبـــر “السوشـــيل ميديـــا” عـــن 
أعمـــال الجمعيـــة، وأثر التعـــاون إيجابي 
من خالل زيـــادة تفاعل الجمهور وزيادة 

اإليـــرادات. وذكر مصمم الشـــعار الجديد 
للجمعيـــة الخطاط علـــي الجد أن اختيار 
الشـــعار جـــاء بناًء علـــى أســـس ومبادئ 
معينة. وشـــرح شـــكل الشـــعار بأنه جّسد 
عمل الخير من خالل ورقة، وثّبت اســـم 
منطقة رأس الرمان برســـم شـــكل رمانة 

بالخـــط العربـــي فضال عن إثراء الشـــعار 
بتجسيد معنى السنابل القرآنية.

وعـــن داللـــة ألـــوان الشـــعار، قـــال الجـــد 
إن اللـــون األخضـــر يـــدل علـــى الحيـــاة، 
وهـــو مـــا يمثلـــه دور الجمعيـــة مـــن بعث 
الحيـــاة للقلـــوب المحتاجـــة. أمـــا الورقة 
الخضـــراء، فهـــي كمـــا عبـــر عنهـــا القرآن 
فـــي ســـورة يوســـف )ع( فـــي موضـــوع 
الســـنبالت الخضـــر، لمـــا تـــدل عليـــه مـــن 
الخير والعطاء، وهـــو الهدف الذي تعمل 

الجمعية على تحقيقه. 
وأعلنت اللجنة المنظمة لمســـابقة “رأس 
الرمـــان يـــا ســـعود” باإلعالن عن أســـماء 
الفائزيـــن فـــي المســـابقة بالســـحب على 
20 هدية عن طريق السحب اإللكتروني 
مـــن  مجموعـــة  رعايـــة  تحـــت  المباشـــر 
البحرينيـــة  والشـــركات  المؤسســـات 

الداعمة.
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الفنان الجد يخط الشعار الجديد عيسى إبراهيم خليفة أحمد الرأس رماني

محرر الشؤون المحلية

“أسبوع المنامة” ينطلق إلكترونًيا أكتوبر المقبل
ــارك ــشـ مـ آالف   5 وبـــحـــضـــور  ــرا  ــيـ ــبـ خـ  50 فــيــهــا  ــر  ــاضـ ــحـ يـ ورشــــــة   20 ــه  ــل ــل ــخ ــت ت

كشف محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة عن حزمة من البرامج والفعاليات المزمع إقامتها في 
الفترة المقبلة لتواكب األوضاع الراهنة واالستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والمنطقة، بسبب تفشي فيروس 
كورونــا ممــا يتطلــب من المحافظة التحول نحو إقامة الفعاليات بواســطة تكنولوجيــا رقمية ومتقدمة في التواصل 
واالتصــال مــع الجمهــور، إذ باتــت التقنيــة مــن أبــرز مالمح الحيــاة اليومية فــي ظل الجائحــة، منوهًا إلــى أن التقنية 

الحديثة وسيلة ناجحة لتحقيق خطط التباعد االجتماعي مع الحفاظ على سير األداء والعمل بكل مستوياته.

جمـــع  الـــذي  اللقـــاء  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
المحافـــظ مع منتســـبي نـــادي روتاري 
الســـيف، إذ اســـتعرض خطـــط تطوير 
فـــي  المحافظـــة  وفعاليـــات  برامـــج 
والنظـــرة  الحاليـــة  التحديـــات  ظـــل 

المستقبلية.
وأعلن الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة أن المحافظـــة انتهـــت مـــن 
إلقامـــة  العريضـــة  الخطـــوط  وضـــع 
األعمـــال،  لريـــادة  المنامـــة  أســـبوع 
للســـنة السادســـة على التوالي، والذي 

ســـينطلق فـــي أكتوبـــر المقبـــل لمـــدة 
أســـبوع واحد وســـيبث عبـــر االتصال 
آالف   5 يســـتهدف  والـــذي  المرئـــي، 
مشارك من البحرين وخارجها، ويقدم 
20 ورشـــة ونـــدوة يحاضر فيهـــا أكثر 
مـــن 50 خبيـــرًا ومختصـــًا فـــي مجال 
ريـــادة األعمـــال مـــن مملكـــة البحرين 

ومختلف دول العالم.
وأوضـــح محافظ العاصمـــة أن التزام 
محافظة العاصمة في تنظيم أســـبوع 
المنامة لريـــادة األعمال يأتي في ظل 

أهميـــة تقديم الدعـــم واإللهام وفرص 
والشـــباب  األعمـــال  لـــرواد  التواصـــل 
المهتميـــن باالبتـــكار والريادة في ظل 
إلـــى  باإلضافـــة  الراهنـــة  التحديـــات 
النجاح واإلقبـــال الكبير الذي حظيت 
به النســـخ الســـابقة من قبل المهتمين 

في مجال ريادة األعمال.
وأضـــاف أنـــه مـــن المقـــرر أن تتضمن 
فعاليـــات هـــذا العام مؤتمـــرا وندوات 
وورش عمـــل وفرصـــا للتواصـــل مـــع 
محلييـــن  ومســـتثمرين  أعمـــال  رواد 

البرنامـــج  سيشـــمل  كمـــا  وعالمييـــن، 
العديـــد مـــن المحـــاور مثـــل مســـتقبل 
األنظمـــة الماليـــة اإللكترونيـــة، فرص 
التعليـــم  فـــي  واالبتـــكار  االســـتثمار 
والتدريـــب عـــن بعـــد، ريـــادة األعمال 
األمـــن  دور  و  للبيئـــة  الصديقـــة 
اإللكترونـــي في ظـــل ازديـــاد الرقمنة 

والعمل عن بعد.
المحافظـــة  أن  المحافـــظ  أعلـــن  كمـــا 
تعمل حاليـــًا إلطالق منصة إلكترونية 
بمثابـــة الحاضنـــة االفتراضية، تهدف 
وأصحـــاب  األعمـــال  رواد  لدعـــم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
ومتناهية الصغر والمشـــاريع الناشئة، 

متنوعـــة  تقديـــم خدمـــات  ســـيتم  إذ 
الســـوق  فـــي  الرئيـــس  القطـــاع  لهـــذا 
التجـــاري البحرينـــي، وسيشـــمل على 
خدمات استشارية تســـويقية ومالية 
وإداريـــة، تســـاهم فـــي تطويـــر هـــذه 
المنظومـــة بطريقـــة فعالـــة وســـريعة، 
واضحـــة  اســـتراتيجية  وضـــع  مـــع 
لتفعيل الخدمات التقنية بتكنولوجيا 
متطـــورة فـــي مجـــال ريـــادة األعمال 

لمواكبة األسواق العالمية.
وأكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل 
خليفـــة أن المحافظة طـــورت تطبيق 
عاصمتي الذي أطلقته المحافظة في 
العـــام 2017، إذ تأتي الخطوة لتزويد 
المنصـــة اإللكترونيـــة بتقنيات النشـــر 
اإللكترونـــي، ولترجمة توجـــه التباعد 

االجتماعي لتجنب المخالطة.

المنامة - بنا

“البلديات” لـ “^”: جاٍر استكمال اعتماد الميزانية لصرفها لبلدية المحرق
الالزمة ــراءات  ــ اإلج التــخــاذ  “المالية”  بمخاطبة  يونيو  نهاية  البلدي  المجلس  مــع  التنسيق  تــم 

أوضحــت العالقــات العامــة بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني؛ تعليقا على مــا ورد في “البالد” 
ضمن العدد رقم ٤٢٨٠ الصادر أمس األول للكاتب الصحافي ســيد علي المحافظة بشــأن ميزانية بلدية المحرق في 

تقرير تحت عنوان “انتصف العام وبلدية المحرق بال ميزانية” اآلتي:

أن الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين 
والمقيميـــن هي أولوية مســـتمرة ضمن 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أولويـــات 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، والتي 
تســـعى دوما إلى ضمان حصولهم على 
كافـــة الخدمـــات بما يلبـــي احتياجاتهم 

ويحقق الرضا لهم.

أمـــا فيما يتعلق بتأخيـــر صرف ميزانية 
بلديـــة المحـــرق للعـــام 2020، لـــم يتـــم 
التأخيـــر فـــي تمريـــر وصـــرف الميزانية 
االلتزامـــات  كافـــة  يلبـــي  بمـــا  للبلديـــة 
الماليـــة واالحتياجات التـــي تصب في 
دعـــم الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن، 
حيـــث قامت وزارة األشـــغال وشـــؤون 

العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بالتنسيق مع مجلس بلدي المحرق في 
نهايـــة يونيـــو الماضـــي بمخاطبة وزارة 
التخـــاذ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
اإلجـــراءات الالزمـــة، وجـــار اســـتكمال 
اعتماد الميزانية ليتم صرفها إلى بلدية 

المحرق.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



تفتح العديـــد من الجامعات العالمية 
ومنهـــا جامعـــات في فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيـــا وكنـــدا وهولنـــدا أبوابهـــا 
المتميزيـــن  الطـــاب  الســـتقطاب 
العشـــرة  خصوصـــا  واألوائـــل 
مـــن  تخصصاتهـــم  فـــي  األوائـــل 
االتحـــاد  خـــارج  والطالبـــات  الطلبـــة 
األوروبـــي، وتقـــدم منحـــا كاملـــة، أو 
شـــبه كاملـــة لالتحـــاق فـــي برامـــج 
العليـــا  الدراســـات  أو  البكالوريـــوس 
كالماجســـتير والدكتوراه في اللغات 
واآلثـــار والعلوم اإلنســـانية، والطب، 
العالميـــة،  والشـــؤون  والحوكمـــة 
االجتماعيـــة  والعلـــوم  والقانـــون، 
والســـلوكية، والعلـــوم، والدراســـات، 
عـــن طريـــق المنـــح التـــي تعلـــن على 

صفحات هذه الجامعات العالمية.
األميركيـــة  الســـفارتان  وطرحـــت 
واليابانيـــة بالبحريـــن مجموعـــة من 
فـــي  الدراســـية  والبعثـــات  المنـــح 
مختلف التخصصات وعلى مســـتوى 
البكالوريوس والدراسات العليا أمام 
الطلبـــة الذيـــن أنهوا بنجـــاح المرحلة 
أعلنـــت  إذ  العـــام،  هـــذا  الثانويـــة 
الســـفارة األميركيـــة عـــن فتـــح بـــاب 
القبـــول لطلبـــات االلتحـــاق ببرنامـــج 
فولبرايـــت لمســـاعدي تدريـــس اللغة 
)FLTA ( للعـــام 2021، ويســـتمر هـــذا 
البرنامـــج لمـــدة 9 أشـــهر برعايـــة من 

إذ  األميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة 
ُيتيـــح الفرصة للمتقدميـــن للبرنامج 
لصقـــل وتطويـــر مهاراتهـــم المهنيـــة 
واللغويـــة وتعزيز معرفتهم بالعادات 
والتقاليـــد األميركيـــة بينمـــا يقومون 
بتدريـــس لغتهـــم األم العربية للطلبة 
األميركييـــن في الكليات والجامعات 

األميركية.
كما يمكن للمشـــاركين فـــي البرنامج 
التفاعـــل مـــع المجتمعـــات المضيفـــة 
من خال المشـــاركة في أنشطة غير 
صفيـــة وبرامـــج توعيـــة مجتمعيـــة. 
آخـــر موعـــد لتقديـــم الطلبـــات لـــدى 
الســـفارة األميركيـــة هو 1 أغســـطس 
2020، ودعت المهتمين ومن تنطبق 
عليهـــم الشـــروط التقـــدم للمنـــح عبر 

زيارة موقع البرنامج اإللكتروني.
فـــي  اليابانيـــة  الســـفارة  ودعـــت 
مملكـــة البحرين الطلبـــة البحرينيين 
مختلـــف  دراســـة  فـــي  الراغبيـــن 
المجـــاالت فـــي الجامعـــات اليابانيـــة 
لتقديم طلبـــات االلتحاق بالجامعات 
للعـــام 2021، وكذلك طلبـــة البحوث 
“الدراســـات العليـــا”، لتقديم طلباتهم 
للمنحة الدراسية في مجال الثقافة، 
والرياضـــة، والعلـــوم والتكنولوجيـــا، 
رســـوم  الدراســـية  المنحـــة  وتشـــمل 
والبحريـــن  اليابـــان  بيـــن  الســـفر 

والرسوم الدراسية وإعانة شهرية.

مَنح أميركية ويابانية وعالمية 
للطلبة البحرينيين للعام 2021

local@albiladpress.com07

العالي يستعرض 6 متطلبات لنجاح التعلم اإللكتروني
“األهليـــة” تنظـــم النســـخة الثانيـــة مـــن مؤتمـــر استشـــراف التعليـــم

قـــدم رئيـــس الجامعـــة األهليـــة أنموذجا 
مـــن 6 متطلبات أساســـية لنجاح تجربة 
الجامعـــات فـــي خـــوض غمـــار التعليـــم 
اإللكتروني، مؤكدا أن المستقبل سيكون 
التحديـــات  تواكـــب  التـــي  للجامعـــات 
الصحيـــة واالقتصاديـــة التـــي تواجههـــا 
البشـــرية، وأن التعليـــم ما بعد كورونا لن 

يكون كما كان قبلها.
جاء ذلك في النســـخة الثانية من مؤتمر 
الـــذي  التعليـــم  فـــي  التميـــز  اســـتدامة 
تحتضنـــه الجامعـــة األهليـــة “أون الين” 
وباحثيـــن  ومفكريـــن  علمـــاء  بمشـــاركة 
أكاديمييـــن من بلـــدان وجامعات عالمية 
وعربيـــة متعددة، ليشـــكل هـــذا المؤتمر 
خطـــوة ومهمـــة وفعالـــة في استشـــراف 
المستقبل التعليمي في المرحلة المقبلة 
مـــع ما اســـتجد في مختلـــف دول العالم 

بعد انتشار جائحة كورونا وتداعياتها.
وأكـــدت المديـــر التنفيذي لمركـــز ضمان 
الجـــودة واالعتماديـــة بالجامعة األهلية  
إســـراء الظاعـــن أن المؤتمر يهـــدف إلى 
توثيـــق وتعميم المبادرات والممارســـات 
بهـــا  قامـــت  التـــي  المتميـــزة  الرياديـــة 
التعليميـــة،  والمؤسســـات  الجامعـــات 
تحـــدي  مـــن  بعزيمتهـــا  جعلـــت  والتـــي 
كورونا فرصة ســـانحة لمزيد من العطاء 
والريادة واإلبـــداع، الفتًة إلى ما تضيفه 
هـــذه المبادرات مـــن قيمة مهمة في ظل 
أثـــًرا  الظـــروف االســـتثنائية إذ تحـــدث 
نوعًيا فـــي التعليم والتعلم في المشـــهد 

الراهن .
وأكـــد رئيـــس الجامعـــة األهليـــة منصور 
العالي أهمية أن يكون التعليم التفاعلي 
للنتائـــج  ومحققـــا  مثمـــرا  اإللكترونـــي 
المرجـــوة، منوها إلى أن هـــذا النمط من 
التعليـــم يحتـــاج لمجموعـــة مـــن عوامل 
ومتطلبات النجـــاح كما للتعليم بصورته 

التقليدية متطلبات للنجاح تماما.
واســـتعرض العالـــي 6 متطلبـــات تتصل 
بالتعليـــم اإللكترونـــي التفاعلي المباشـــر 
مـــن  بـــدًءا  المتواصـــل  التقييـــم  أولهـــا 
فـــي  األصعـــب، ويضـــم  األســـهل حتـــى 
والتقييـــم  التدريجـــي  التقييـــم  جعبتـــه 

الفعال والتقييم الهادف المتعلق بالطلبة 
والكليات والبرامج.

المهـــارات  فهـــو  الثانـــي  المطلـــب  أمـــا 
عـــدة  مهـــارات  يشـــمل  إذ  المتعـــددة، 
والتحليليـــة  والعمليـــة  كالتكنولوجيـــة 
والبحثيـــة، فيمـــا يمثـــل المطلـــب الثالث 
المهارات الشخصية بدء من السلوكيات 
وانتهـــاء  بالقيـــم  ومـــرورا  والعـــادات 
بأخاقيـــات التخصـــص أو المهنـــة، أمـــا 
المطلـــب الرابـــع فهـــو البيئـــة التعليميـــة 
للطالـــب مـــن حيـــث ضـــرورة أن تكـــون 
هادئة ومشجعة على التعلم وزرع الثقة 
ومجهزة بمختلف أدوات التعلم والدعم.
وأعـــد العالـــي البيئـــة الجامعيـــة مطلبـــا 
التعليـــم  نجـــاح  مطالـــب  مـــن  خامســـا 
اإللكتروني التفاعلي، من خال توافرها 
علـــى بنيـــة تحتيـــة متكاملـــة خصوصـــا 
مـــن الناحيـــة اإللكترونيـــة، فيما تشـــكل 
التعليـــم  واســـتراتيجيات  سياســـات 
المطلب الســـادس والتي تشـــمل طرائق 

التعليم واألنشطة المتعددة.
ودعـــت ميرليـــن ســـتون مـــن جامعتـــي 
المملكـــة  مـــاري،  بورتســـمورث وســـانت 
المتحـــدة إلى االنتقال إلى نموذج جديد 
في التعليـــم العالي خصوصا في اإلدارة 
إن  وقالـــت  المعلومـــات،  وتكنولوجيـــا 
جائحـــة “كوفيد 19” من شـــأنها أن تحفز 
الجامعات على اتخاذ هذه الخطوة؛ من 

أجل مواجهة المشاكل والتحديات التي 
ظهـــرت، داعية إلى التوســـع في التعليم 
الرقمـــي ضمـــن سياســـات تحافـــظ على 
مصداقية الجامعات مـــن ناحية النجاح 
فـــي عمليـــة ســـير التعليـــم والتعلـــم عن 
بعـــد. وقالت بـــأن لهذا التوســـع ضريبته 
من جهـــة حدوث بعـــض الصعوبات لكن 
الجامعات قادرة على اســـتنباط الحلول 

لمواجهتها.
وشـــاركت فـــي فعاليـــات المؤتمـــر نائب 
عميـــد كلية األعمـــال واالقتصاد بجامعة 
اإلمـــارات العربية المتحدة رحاب محمد 
خليفـــة، وتناولـــت التحـــول النموذجـــي 
فـــي التعليم إلـــى “األون اليـــن” بجائحة 
علـــى  الضـــوء  ســـلطت  إذ  كورونـــا، 
المرتكزات الرئيســـة في التعليم عن بعد 
وهـــي: خدمات الدعـــم، ورفاهية الطلبة 
ودعـــم التعلم، وجودة التعلم عبر “األون 
اليـــن” والتقييـــم، مشـــددة علـــى ضرورة 
العلمـــي  التحصيـــل  نتائـــج  مـــن  التأكـــد 
وجهوزيـــة خطـــط إدارة المخاطـــر فـــي 

مؤسسات التعليم العالي.
وشـــاركت خبيـــر جـــودة أول فـــي هيئـــة 
االعتمـــاد األكاديمـــي العمانيـــة جارجـــي 
تشـــو بورقة تناولت الحفاظ على تدابير 
ضمـــان الجـــودة والـــدروس المســـتفادة 
تناولـــت  فيمـــا  كورونـــا،  جائحـــة  مـــن 
مديـــر التطويـــر األكاديمـــي والمبـــادرات 
المجتمعيـــة والتجاريـــة - القائـــم بأعمال 
جامعـــة  مـــن  الطـــاب  خدمـــات  مديـــر 
بوليتكنـــك البحرين إيمـــا جناحي، تأثير 
الجائحة على الخدمات المقدمة للطلبة.

المنامة - الجامعة األهلية

الصخير - جامعة البحرين

المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  عقـــد 
وجامعـــة   )UNDP( االنمائـــي 
قدمهـــا  تدريبيـــة  دورة  البحريـــن 
مجموعة من الخبراء من مؤسسة 
كاد الدوليـــة  )Global CAD( وذلك 
حزيـــران   29-30 الفتـــرة  خـــال 
2020.   وقد تم في الدورة تدريب 
17مـــن أعضاء هيئـــة التدريس من 
بالجامعـــة  التخصصـــات  مختلـــف 
علـــى إدارة محتـــوى مقـــرر أهداف 
تـــم  الـــذي  المســـتدامة  التنميـــة 
إعداده مـــن قبل مجموعة الخبراء 
من خـــال برنامج األمـــم المتحدة 

اإلنمائي.
ويأتي هذا التعاون لتعزيز الشراكة 
وبرنامـــج  البحريـــن  جامعـــة  بيـــن 
األمم المتحـــدة االنمائي من خال 
التنميـــة  أهـــداف  مقـــرر  تطويـــر 
المســـتدامة فـــي برنامـــج دكتوراه 

التنميـــة المســـتدامة الـــذي تطرحه 
مؤسســـة  وتعـــرف  العلـــوم.  كليـــه 
كاد الدوليـــة بخبرتها الواســـعة في 
العمل في مجال األهداف اإلنمائية 
)األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف 
التنمية المستدامة( وتأكيدها على 
أهميـــة خطـــة التنمية المســـتدامة 
األبعـــاد  لتعزيـــز  2030؛  للعـــام 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
وغيرها للتنمية البشـــرية العالمية. 
ويركـــز المقـــرر الـــذي تـــم تطويـــره 
على اإلطار البيئي ألهداف التنمية 
المستدامة مع شرح الدور القانوني 
واالقتصادي لعملية تفعيل التنمية 
المســـتدامة وأثرهـــا فـــي المجتمـــع 
وحياة الفرد وذلك من خال أمثلة 
واقعيـــة وقصـــص نجاح مـــن دول 
العالـــم عمومـــا، والمنطقـــة العربية 

خصوصا. 

جامعة البحرين تعزز خطة 2030 
ألهداف التنمية المستدامة

خطة الستقطاب مختلف الفئات لبنك األسرة
وزيـــر العمـــل: ابتـــكار مزيـــد مـــن األفـــكار لتطويـــر أعمـــال “المنتجـــة”

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة بنك األسرة جميل 
حميـــدان، اجتماع مجلـــس إدارة البنك 
الثانـــي للعام الحالـــي 2020، الذي عقد 
عبر تقنيـــة االتصال المرئي، بمشـــاركة 
البنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
مصطفـــى الســـيد، والرئيـــس التنفيذي 
للبنـــك خالد عتيـــق، وعدد مـــن أعضاء 

مجلس اإلدارة.
اســـتعراض  تـــم  االجتمـــاع  وفـــي 
مستجدات الوضعين القانوني والمالي 
تأجيـــل  بشـــأن  يتعلـــق  فيمـــا  للبنـــك 
اســـتحقاق ســـداد القروض للمواطنين 
لمـــدة 6 أشـــهر التـــي أعلـــن عنهـــا البنك 
األوضـــاع  تداعيـــات  لمواجهـــة  أخيـــرا 
طالـــت  التـــي  الراهنـــة  االســـتثنائية 
مختلـــف القطاعات نتيجـــة اإلجراءات 
االحترازيـــة المتخذة للحد من انتشـــار 

19(، والتـــي  جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
شملت جميع األســـر المنتجة المسجلة 
لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
وكذلـــك األفـــراد الذيـــن اســـتفادوا من 
األســـرة؛  بنـــك  وتســـهيات  قـــروض 
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية 
وتطبيقـــا لتعميـــم البنك المركـــزي بهذا 

الخصوص.
وأشـــاد الوزير بالجهود المميزة لإلدارة 
التنفيذيـــة والموظفين بالبنك، مشـــيًدا 
بالكفاءة التي أظهروها في التعامل مع 
الظروف االســـتثنائية الحالية، والقدرة 
على تلبية احتياجات المستفيدين من 
خدمات البنك الحد من النتائج السلبية 
المترتبـــة عليهـــا، في إطار اســـتمرارية 
والتنمـــوي  االجتماعـــي  البعـــد  تعزيـــز 
لعمـــل البنـــك، داعًيـــا البتـــكار مزيد من 
األفـــكار الكفيلـــة بتطوير أعمال األســـر 

المنتجـــة ورواد األعمـــال بمـــا يمكنهـــم 
من تجاوز أي عقبات قد تعترضهم في 
الفترة الراهنة؛ ليســـاهموا في تنشـــيط 
خـــال  مـــن  المحلـــي  االقتصـــاد  دورة 
واالقتصاديـــة  اإلنتاجيـــة  مشـــاريعهم 
الملبية لحاجات الســـوق االســـتهاكية، 
مؤكـــًدا أهميـــة  إطاق خطـــة طموحة 

الســـتقطاب مختلـــف فئـــات المجتمـــع 
لاســـتفادة من الخدمـــات التي يقدمها 
ومواردهـــم،  قدراتهـــم  لتنميـــة  البنـــك 
المزايـــا  مختلـــف  علـــى  والحصـــول 
تحســـين  فـــي  تســـهم  التـــي  الميســـرة 
الوضع االقتصادي وتنمية المؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وزير العمل والتنمية االجتماعية يترأس اجتماع مجلس إدارة البنك

المنامة - بنا
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المدارس الخاصة وسلخ المواطن
Û  حيــن طفــت جائحــة “كورونــا” إلى الســطح، وأحدثت مــا أحدثت من

ضــرر فــي نمط حيــاة الناس، وفي االقتصاد، وفــي أولويات المواطن 
ويومياتــه، وميزانيتــه المتعثــرة أصــًا، كانت هناك مواقف تحتســب 
لهــذا، ومواقــف تحتســب على ذاك، فــي الجزء األخيــر تحديًدا أوجه 
أصبــع اللــوم لبعض المــدارس والمؤسســات التعليميــة الخاصة، التي 
أفضــت بجشــعها إلــى خــروج الكثيــر مــن الطلبــة منهــا، ورحيلهم إلى 

المدارس الحكومية المجانية.
Û  واليــوم، تعــود األنظــار إليها، مع وعــود البعض منها مســبًقا بتخفيض

في الرسوم بنسب تتراوح بين 10 و30 %، فهل حدث هذا فعًا؟
Û  حديــث النــاس المتكــرر في أثير األذاعة و “السوشــيال ميديا” وغيره

عــن هــذا األمــر يخالــف الرضــا المطلــوب، مع عــدم مبــاالة البعض من 
مســؤولي المــدارس الخاصــة بالحــد األدنــى مــن المطالب المشــروعة 
ألوليــاء األمــور، وعــدم انصــات الجهــات المختصــة لصــوت النــواب 

والُكتاب وغيرهم.
Û  المــدارس الخاصــة ال تدفع فلًســا واحــًدا ألغلب الخدمات التشــغيلية

لديهــا بســبب “كورونــا” ال فواتيــر كهربــاء وال مــاء وال أنترنيــت، وال 
مواصــات، وال فواتيــر قرطاســية أو حتــى ورق حمــام، يضــاف إليها 

مزايا الحزمة المالية من الدولة.
Û  هــذه الســابقة تحملــت كل  ومــن تجربتهــا  البحرينيــة  األســرة  لكــن 

النفقات، فلماذا؟
Û  على وزارة التربية والتعليم مع اقتراب الفصل الدراســي الجديد، أن

تســن قــرارات حازمة بشــكل ال يكون بــه لبس، وبحيــث تكون هنالك 
نسبة ثابتة مخفضة وعادلة ينالها أرباب األسر من الرسوم الدراسية، 
ال تقــل عمــا حــدده الســادة النــواب فــي اجتماعاتهــم المتكــررة مــع 
مســؤولي الوزارة وهي نســبة 50 %، والتي تعبر عن تطلعات األسرة 

وحقهم ورضاهم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بدور المالكي

البحرين  ضمن أكثر 10 بيئات ممولة لألعمال
ــن” ــع ”تمكيـ ــراكة مـ ــئة” بالشـ ــة “الناشـ ــر المنظومـ ــق تقريـ ــوم” تطلـ “جينـ

للمنظومـــات  جينـــوم  مؤسســـة  أطلقـــت 
الناشئة، والشبكة العالمية لريادة األعمال 
التقريـــر العالمـــي للمنظومـــة االقتصاديـــة 
الناشـــئة للعـــام 2020 فـــي أعمـــال مؤتمر 
Couch للنظم االقتصادية. ويعد التقرير 
العالمـــي للمنظومـــة االقتصادية الناشـــئة 
أكثر الدراســـات شـــمولية واألكثـــر قراءة 
لكونـــه  الناشـــئة  باألعمـــال  يتعلـــق  فيمـــا 
يقوم بدراســـة 250 بيئة أعمال، ويتضمن 
تصنيـــف 40 بيئـــة عالميـــة، وأفضـــل 100 

بيئة أعمال ناشئة. 
وبالشـــراكة مع صنـــدوق العمـــل “تمكين”، 
البيئـــة  أداء  جينـــوم  مؤسســـة  درســـت 
االقتصاديـــة فـــي البحريـــن بالمقارنـــة مع 

أكثـــر مـــن 250 منظومـــة اقتصادية حول 
العالم، إذ كشـــف التقرير عـــن أن البحرين 
تتصـــدر التصنيف العالمـــي ضمن أكثر 10 
بيئـــات ممولـــة لألعمـــال، إذ ســـاهمت في 
تطويـــر بيئـــة أعمـــال تقـــدر بــــ164 مليون 
دوالر بإجمالـــي يقـــدر بــــ13 مليـــون دوالر 
في تمويل مرحلة التأسيس في السنتين 

ونصف األخيرتين. 
كمـــا أن دعـــم األجـــور، والنظـــام الضريبي 
فـــي البحريـــن يعـــدان مـــن العوامـــل التي 
تحفـــز أصحـــاب األعمـــال الناشـــئة علـــى 
االتجاه لتأســـيس أعمالهم فـــي البحرين. 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  قـــوة  إلـــى  إضافـــة 
كأحـــد القطاعات الفرعية على المســـتوى 

اإلقليمي. 

”تمكيـــن”  لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
تمكنـــت  البحريـــن  أن  جناحـــي  إبراهيـــم 
وفـــي فتـــرة قصيـــرة مـــن تبـــّوء مكانتهـــا 
كمركـــز رائـــد للتكنولوجيـــا الماليـــة؛ بنـــاًء 

على ســـجلها الحافل كمركز مالي وتبنيها 
للتشـــريعات التـــي تســـاعد تشـــجيع رواد 
األعمـــال وتمكينهم. إضافة إلى إجراءات 
الدعـــم التي قدمتهـــا المملكة عبـــر تقديم 
حزمـــة مالية متكاملـــة لمســـاعدة لألفراد 
والمؤسســـات على تجاوز اآلثـــار الناجمة 
عـــن التفشـــي العالمـــي لفيـــروس كورونـــا 
والتي شملت قيام صندوق العمل “تمكين” 
بإطاق برنامج دعم اســـتمرارية األعمال 
بميزانية وقدرها 106 مليون دوالر والذي 
تم من خاله تزويد المؤسسات الصغيرة 
ومتناهيـــة الصغر بمنح مالية تتراوح بين 
5438 و31830 دوالرا تصـــرف على مدى 
3 أشـــهر؛ لمســـاعدتها في تغطية جزء من 

نفقاتها التشغيلية.

 إبراهيم جناحي

المنامة - تمكين



اســتضاف حســاب الناشــط الشــبابي عباس العماني عبر منصة “إنستغرام اليف” نائب رئيس 
قســم الشــؤون المحلية والسياســية بصحيفة “البالد” رئيس فريق اإلعالم االجتماعي الزميل 

راشد الغائب، بحوار تحت عنوان “صحافة المواطن.. البحريني صحافي بالفطرة!”.

ربما  الورقية  الصحافة  إن  الغائب  الزميل  وقــال 
حاليا  القائم  التحدي  ألن  تموت؛  ال  ولكن  تمرض 
ــجــيــد، وتــوجــد  يــتــمــثــل فـــي صــنــاعــة الــمــحــتــوى ال
مــنــصــات مــتــعــددة مــثــل الــيــوتــيــوب واإلنــســتــغــرام 
المحتوى  صناعة  في  والتحدي  وغيرها،  وتويتر 
القوي، وبالتالي فال يمكن لشخص أن يقول اليوم 
إن اليوتيوب سيموت بعد 10 سنوات، ولكن يمكن 
القول إن القنوات القوية ستصمد والسيئة ستغلق، 
وحسابات  اإلنستغرام  لصفحات  بالنسبة  وكذلك 
يتنافس  الجميع  أن  أّي  الورقية،  والصحف  تويتر 

بتقديم المحتوى بغض النظر عن األداة.
تنبأ  أمــازون  لموقع  التنفيذي  الرئيس  أن  وأضــاف 
بموت الصحافة الورقية بالعام 2020، ولكنه فاجأ 
بوست”،  “الواشنطن  صحيفة  باستمالكه  الجميع 
وهي صحيفة أميركية عريقة، وعمرها قرابة 143 

عاما.
تدريجيا  تــتــحــول  ــورقــيــة  ال الــصــحــافــة  أن  وبــيــن 
المحتوى  بــوجــود  وستصمد  إلكترونية  لصحافة 
الجيد، وهي ما ستجعل بطارية الصحف مستمرة.

مزاج البحريني

ولــفــت الــغــائــب إلــى ضـــرورة انــتــقــال الصحف من 
مــزاج  ولــكــن  ــرأي،  ــ ال صحافة  إلــى  الخبر  صحافة 
القارئ البحريني ما زال أكثر ميال لقراءة األخبار، 
ــهــذا الــســبــب مــا زالـــت الــصــحــف وعـــاء لألخبار  ول

بأنواعها المختلفة.
وبين أن معادلة نجاح الصحافة في تقديم معلومة 

أمينة وقارئ مسؤول يتابعك، مشيرا إلى أن القارئ 
األبرز لمحتوى الصحافة هو رئيس الوزراء صاحب 
آل خليفة،  بن سلمان  األمير خليفة  الملكي  السمو 
الصحافة،  لكلمة  جيد  مصغ  سموه  أن  إلــى  الفتا 
للصحافة  الــداعــمــة  المستمرة  توجيهاته  ويــصــدر 
ــرة  ــ والــمــســتــجــيــبــة لــمــطــالــب الــمــواطــنــيــن، واألسـ
البحرينية  للصحافة  يوم  بوجود  تفخر  الصحافية 
وجائزة باسم سموه لتكريم أفضل نتاجات مزاولي 

المهنة.

قلعة الدفاع

عن  لــلــدفــاع  قلعة  بأنها  الصحف  الــغــائــب  ووصـــف 
الــتــألــيــب أو  الــمــواطــن ومــصــالــحــه، داعــيــا لتجنب 
وليكن  بــالــدعــم،  جــديــرة  وهــي  بموتها،  التحريض 

الجميع شركاء في الوقوف معها. 
بالمعلومة  الثقة  يــربــط  زال  مــا  ــقــارئ  ال أن  وبــيــن 
ــا” إذا نــشــرت  ــســوشــيــل مــيــدي الــمــتــداولــة فـــي “ال
تجد  المواطنين  مظالم  من  كثيرا  وأن  بالصحيفة، 
نشرها  عند  الــقــرار  متخذي  لــدى  الصاغية  اآلذان 
األثر اإليجابي  بالصحيفة، وهذا ما يؤكد استمرار 

للصحافة.
عمر  مثل  ميديا”  “السوشيل  نجوم  أن  إلــى  ولفت 
في  نجحوا  غيرهما  أو  شــريــف  أحــمــد  أو  فـــاروق 
صناعة المحتوى الراقي، وهذا هو النموذج الملهم، 

للتأثير بالمجتمع كل بحسب موقعه.
ودعا لضرورة تجويد محتوى مقاالت بعض الكتاب 
تتناول  أن  إلى ضــرورة  الصحافيين، ومشيرا  غير 

المقاالت قضايا الوطن والمواطنين؛ ألنها الغاية من 
الكتابة وإلحراز التغيير اإليجابي.

المهنة،  الكبار غادروا  الكتاب  أن معظم  إلى  ولفت 
صحافيين،  غير  كتاب  مقاالت  بالصحف  وطغت 
وترتب على ذلك ارتفاع منسوب مقاالت أشخاص 
كاتب  تعريف  عليهم  ينطبق  وال  الكتابة،  يهوون 

الرأي.

مستقبل الدراسة

وعن مستقبل دراسة الصحافة، استند الغائب إلى 
تخصص  مــن  العاطلين  لــعــدد  رسمية  إحــصــاءات 

 ،2016 بالعام   999 العاطلين  عدد  بلغ  إذ  اإلعــالم، 
عدد  وأن نصف   ،2019 بالعام   290 إلى  وانخفض 
العمل  بــســوق  ــالم  اإلعــ مــن تخصص  الــخــريــجــيــن 
الخريجين  ثلث  وقرابة  البحرين،  جامعة  من  هم 

توظفوا بالجهاز الحكومي.
تحسين  لــضــرورة  بالجامعة  اإلعـــالم  طلبة  وحــث 
مستوى كتاباتهم الصحافية؛ ألنه الحظ من خالل 
النماذج المتدفقة لمساهمات الطلبة المقبلين على 
كثيرة  مثالب  وجــود  بالصحيفة  لنشرها  التخرج 

بمساهماتهم.
تقتصر  ال  اليوم  الصحافي  أن وظيفة  وبين 

على كتابة األخبار فقط، وإنما يتعين عليه 
التدرب على كيفية صناعة االنفوجرافيك 
أخرى،  تقنية  ومهارات  الفيديو  ومونتاج 

الــنــمــط  عــلــى  الــصــحــافــي  اســتــمــر  وإذا 
الـــســـابـــق فـــقـــد تــحــنــط بــطــريــقــة عــمــل 

صحافة الثمانينات.
جامعة  بــيــن  التنسيق  بــضــرورة  وطــالــب 

التربية والتعليم؛  البحرين ووزارة 
ــخــريــجــيــن  ــعـــاب ال ــيـ ــتـ السـ

العاطلين من تخصص 
اإلعالم اإللكتروني، 

ــهــــم  ــفــ ــ ــي ــــوظــ وت

مقررات  تدريس  مثل  المناسبة،  الـــوزارة  بشواغر 
بــذات  المتخصصة  األخـــرى  الــمــقــررات  أو  اإلعـــالم 

مسار التخصص. 
يشار إلى أن العماني يستضيف حوارات أسبوعية 
دوريــــة بــبــرنــامــجــه “جــمــعــة خــيــر” مــع شخصيات 
آخرها:  ومــن  التخصصات،  مختلف  مــن  متنوعة 
ومؤلف  العالي،  منصور  األهلية  الجامعة  رئيس 
كتاب عاشق الكالسيوم 

حسن فضل.

العماني محاورا الزميل الغائب

محرر الشؤون المحلية
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جواز  بعدم  التمييز  محكمة  قضت 
السالبة  العقوبة  بشأن  الطعن  نظر 
لــلــحــريــة والــغــرامــة بــحــق وافــديــن 
تقدر  كمية  وإحراز  بحيازة  ُمدانين 
دون  الهيروين  من  كيلوجرام   2 بـ 
والمحكوم  تعاطيها،  أو  بيعها  قصد 
بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات 
وبــتــغــريــم كـــل مــنــهــمــا مــبــلــغ 5000 
البالد  عن  نهائيا  وبإبعادهما  دينار، 
بها  الــمــقــضــي  الــعــقــوبــة  تنفيذ  بــعــد 
وبـــمـــصـــادرة الــمــضــبــوطــات، وذلـــك 
لصدور عفو بحقهما، وأيدت عقوبة 

إبعادهما نهائيا عن المملكة.
ورود  إلـــــى  الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــر  ــيـ وتـــشـ
ــإدارة  بـ أول  مـــالزم  إلــى  معلومات 
أكدتها  التي  الــمــخــدرات،  مكافحة 
حيازة  تضمنت  الــســريــة،  تحرياته 
لكمية كبيرة من  الطاعنين  وإحــراز 
غير  فــي  الــمــخــدرة  الهيروين  مــادة 

األحوال المرخص بها قانونا.
النيابة  من  إذنا  الضابط  فاستصدر 
العامة لتفتيش شخصهما ومسكنها، 
ونفاذا لذلك اإلذن انتقل إلى حيث 

األول  للطاعن  وبتفتيشه  يقيمان، 
عثر بحوزته على مبلغ نقدي وقدره 
173.5 دينار بحريني وما يعادل 12 
عثر  كما  خليجية،  عملة  من  دينارا 
على  يحتوي  كيس  على  بمسكنهما 
معمليا  ثبت  المسحوق  مــن  كمية 
التي  المخدرة،  الهيروين  لمادة  أنها 

بلغ وزنها 2 كيلوجرام.
أحالتهما  قد  العامة  النيابة  وكانت 
أنهما بتاريخ  للمحاكمة على اعتبار 
قصد  بغير  حـــازا   ،2019 يناير   12
االستعمال  أو  التعاطي  أو  االتجار 
المخدرة  الهيروين  مادة  الشخصي 
ــمــرخــص بها  فـــي غــيــر األحــــــوال ال

قانونا.

عدم جواز نظر الطعن بحق مدانين 
تأييد سجن شاب شرع بحرق سيارة مواطنبحيازة الهيروين دون قصد االتجار

ــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف الــعــلــيــا  ــ أيـ
الجنائية األولى معاقبة شاب بالحبس 
لمدة سنة واحدة؛ وذلك لشروعه في 
خالفات  بسبب  مواطن  سيارة  حرق 
سابقة حصلت بينهما، في حين يدعي 
شاهد  وأفـــاد  عــاديــة،  أنها  المستأنف 
عيان أنه رأى المستأنف وهو يسكب 
البنزين على السيارة ويحاول إشعال 
الــنــيــران وقــد الذ بــالــفــرار مــن الموقع 
قبل خروج المجني عليه من مسكنه، 
فتم القبض عليه من قبل الشرطة في 

وقت الحق.
وتــتــمــثــل الــتــفــاصــيــل فــيــمــا شــهــد به 
أنـــه  ــيــه  عــل الــمــجــنــي  شــقــيــقــة  زوج 
ــام مــنــزل شقيق  ــال تـــواجـــده أمــ وحــ
حضور  الحظ  عليه،  المجني  زوجته 
ويتفقدان  آخــر  وبرفقته  المستأنف 
وبعدها  طبيعية  غير  بطريقة  المكان 
بـــلـــحـــظـــات نــــــزل مــــن بـــرفـــقـــتـــه مــن 
عبوة  وبحوزته  ملثما  وكــان  السيارة 

الحجم،  كــبــيــرة  شــفــافــة  بالستيكية 
بداخلها مادة سائلة قام بسكبها على 
بنزين  أنها  علم  وقــد  سيارته،  هيكل 

من رائحتها.

حضر  المستأنف  أن  الشاهد  وأضــاف 
وسأله  وجهه  عــن  اللثام  وأزاح  إليه 
إال  منه  كــان  فما  عليه،  المجني  عــن 
هاتفيا  واتــصــل  بــســيــارتــه  تــحــرك  أن 

بزوجته المتواجدة في منزل المجني 
بما  شقيقها  إبــالغ  منها  وطلب  عليه 
شاهد، فخرج المجني عليه من فوره 
الجاني وبرفقته آخر ويهرب  وشاهد 

من المكان مسرعا.
ــمـــادة  الـ لــلــمــجــنــي عــلــيــه أن  وتــبــيــن 
البنزين  هي  سيارته  على  المسكوبة 
نتيجة  حرقها  حــاول  المستأنف  وأن 
خالفات سابقة بينهما مبعثها محاولة 
الــمــدان تسلق ســـور مــنــزلــه مــن قبل 
وتـــقـــديـــم شـــكـــوى ضــــده لــــدى مــركــز 

الشرطة بشأن تلك الواقعة.
وكانت أحالته النيابة العامة للمحكمة 
على اعتبار أنه بتاريخ 4 يناير 2020، 
السيارة  في  حريق  إشعال  في  شرع 
والمملوكة  والــنــوع  بالوصف  المبينة 
ذلــك  شـــأن  مــن  وكـــان  عليه  للمجني 
تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر 
ــاب أثـــر الــجــريــمــة لــســبــب خـــارج  وخــ
عن إرادتــه، وهو اكتشافه قبل إتمام 

الجريمة.

رفض طعن قاتل صديقته ومنتهك حرمتها وتأييد المؤبد بحقه
ــت مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز بـــرفـــض  ــضـ قـ
عليه  مــحــكــوم  عشريني  شـــاب  طــعــن 
بالسجن المؤبد؛ وذلك لنحره صديقته 
اآلسيوية بسكين، فضال عن أنه تعمد 
فقأ عينها اليسرى بإصبعه بعدما قتلها 
أنه لجأ لذلك عندما لم يتمكن  مؤكدا 
مكانها،  مــن  اليمنى  الــعــيــن  خــلــع  مــن 
الضحية  بــمــحــاولــة  جــريــمــتــه  مـــبـــررا 
مــصــادرة  وأيــــدت  جنسيا،  استمالته 

السكين المضبوطة.
وتتمثل وقائع القضية حسبما جاءت 
وبعد  أنــه  إلــى  الطاعن  اعترافات  في 
للمملكة  اآلســيــويــة  صديقته  مــغــادرة 
عليها-  -الــمــجــنــي  صديقتها  حــاولــت 
استمالته واستدراجه إلى إقامة عالقة 
جنسية ألكثر من مرة فيما بينهما، إال 

أنــه كــان دائــمــا مــا يرفض ذلــك، لكنها 
عندما تطلب منه مساعدتها باألموال 

كان ال يرفض طلبها.
ــيــوم طلبت  ــاف أنـــه فــي ذلـــك ال وأضــ
منه المجني عليها أن يحضر لمسكنها 
وتفاجأ  البسيتين،  منطقة  في  الكائن 
معانقته،  بمحاولتها  بها  التقى  عندما 
بعيدا عنه،  أن دفعها  إال  منه  كان  فما 
من  تمكن  حتى  بــشــدة  بــه  فتمسكت 
التوجه للمطبخ وأخذ منه سكين حال 
برقبته،  ممسكة  عليها  المجني  كــون 
بــإحــدى  برقبتها  ــر  اآلخــ هــو  فــأمــســك 
خصرها،  فــي  بــاألخــرى  وطعنها  يديه 
ومن ثم نحرها رقبتها من اليمين إلى 

اليسرى.
كما قرر أنه بعدما نحرها ظلت ترجف 
على  الــســاقــط  جسدها  سكن  أن  ــى  إل
عندها  مــاتــت،  أنــهــا  فتيقن  األرض، 

لم  لكنه  اليمنى،  عينها  اقتالع  حــاول 
اليسرى  عينها  ففقأ  ذلــك،  من  يتمكن 
ــة، وغــســل  ــاب ــســب بــواســطــة إصــبــعــه ال
ورماها  بالجريمة  المستعملة  السكين 
ــادر  الــمــجــنــي عليها وغـ أســفــل ســريــر 

مسكنها.
أيام   4 أنه لم يكتشف أحد طــوال  إال 
ــمــســتــأنــف، حــتــى حــاولــت  جــريــمــة ال
بها  االتــصــال  عليها  للمجني  صديقة 
فــقــررت  جــــــدوى،  مـــــرات دون  عــــدة 
والــــســــؤال عنها  لــمــســكــنــهــا  الـــتـــوجـــه 
الحظت  وهــنــاك  عليها،  واالطــمــئــنــان 
الباب  أن  حين  في  يعمل  المكيف  أن 
مغلق وال أحد يرد عليها، فما كان منها 
إال أن اتصلت بشرطة النجدة، والذين 
تــمــكــنــوا مـــن فــتــح الـــبـــاب واكــتــشــاف 

الجريمة.
النفسي  الــطــبــيــب  تــقــريــر  فــي  ــاء  وجــ

يكن  لــم  األخــيــر  أن  بالطاعن  الــخــاص 
ــراض أو عــاهــات  ــ يــعــانــي مـــن أيـــة أعـ
إدراكــه  على  مؤثرة  نفسية  أو  عقلية 
وقــت وقــوع الــحــادث، فيما أوضحت 
ألفعاله  مدركا  كان  أنه  الطبية  اللجنة 
وتصرفاته تماما ولم يكن واقعا تحت 
تأثير أي مرض عقلي أو ذهني، وبذلك 

يــعــد مـــســـؤوال مــســؤولــيــة كــامــلــة عن 
تصرفاته حيال الواقعة.

وادعى شقيق وشقيقة الطاعن -شهود 
شقيقهم  أن  المحكمة  أمـــام  الــنــفــي- 
وفاة  عقب  شديدة  نفسية  بحالة  مر 
والدهم، خصوصا أنه من كان يحاول 
إسعافه حين فارق الحياة، فضال عن 

صديقه  وفاة  عقب  المتردية  نفسيته 
أيــضــا بــحــادث ســيــر بــعــد بــقــائــه لمدة 
فــي غــيــبــوبــة. كــمــا أضــافــا أن األخــيــر 
اعــتــكــف فـــي غــرفــتــه بــالــمــنــزل لــمــدة 
أيـــام دون طــعــام أو شـــراب، وكــان   3
يكسر الحاجيات بداخلها وهو يصرخ، 
ويــلــبــس مــالبــس والـــدهـــم الــمــتــوفــى، 
فضال عن أنه تسبب بمشاكل لآلخرين 
السيارات،  ببعض  االصــطــدام  وتعمد 
نفسية  لحالة  تعرضه  يثبت  مــا  وهــو 

غير طبيعية، على حد تعبيرهما.
فيما ذكر شاهد ثالث أنه على معرفة 
بالمحكوم عليه، والذي يبادره بالتحية 
ذات  أنه  إال  به،  االلتقاء  عند  والسالم 
يوم التقى به فرمقه المذكور بنظرات 
ــم يــتــوقــف، كما  ــ غــريــبــة وصـــدمـــه ول
يتوقف  ولــم  الغير  بسيارات  اصطدم 

أيضا.
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عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

الصحافة تمرض وال تموت... والتحدي تقديم محتوى جيد
للصحف األبـــرز  الــقــارئ  ــوزراء  ــ ال رئيس  سمو  اليـــف”:  “إنستغرام  عبر  بــحــوار  الغائب 

ــه ــم مــن ــقـ ــتـ ــانـ ــاغ ضــــــده فـ ــ ــب ــ ــدم ب ــ ــق ــ ــه ت ــيـ ــلـ ــي عـ ــنـ ــجـ ــمـ الـ
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من الخطأ استباق األحداث ووضع النتائج قبل الوقائع والحكم على سياسة رئيس 
وزراء العـــراق المثير للجدل مصطفى الكاظمي الذي قلت عنه في مقاٍل ســـابق لدى 
توليـــه المســـؤولية إمـــا أن يكون نموذجـــا مصغرا لما يشـــبه مصطفى أتاتـــورك الذي 
أنقـــذ تركيـــا من براثن التخلف الديني والتطرف الموروث الذي - مع األســـف - أعاده 
أردوغان اليوم، أو أن يكون فقاعة من فقاعات الوضع العربي المزري الذي يئسنا من 
إصالحه بســـبب فقدان اإلرادة الحرة وهيمنة القوى الدينية المستصلحة التي تمثل 

والية الفقيه قمة تمثيلها وال ينافسها فيها سوى اإلخوان المسلمين.
وهنـــاك المعادلـــة الخليجيـــة التـــي يمكن أن تشـــكل توازنـــا للكاظمي مقابـــل الوجود 
اإليراني داخل العراق، وصدق وزير الخارجية األسبق هوشيار زباري عندما قال لقد 
خذلنـــا إخواننـــا العرب في مواجهة الوجود اإليرانـــي. كما قلت الحكم على الكاظمي 
بـــدأ يأخـــذ له اتجاهات مختلفـــة بعد إطالق ســـراح خلية حـــزب هللا العراقي والتي 
كلف الكاظمي نفسه بالتخطيط والرصد ثم بالتناقض في حيثيات إطالق سراحها، 
ففـــي بدايـــة االعتقـــال قيل فـــي تبرير ذلـــك إن العملية جاءت نتيجـــة تخطيط بناء 
علـــى معلومـــات اســـتخباراتية وأدلة دامغـــة بوجود خطـــة للقيام بعمليـــة تخريبية، 
وكانت المعلومات التي اســـتندت عليها أوامر االعتقال تقول إنه تم إحراز األســـلحة 

والصواريخ وكل األدلة التي هيأت إلتمام عملية االعتقال ثم ُيصدم الرأي العام بعد 
إطالق سراح الخلية بأنه ال توجد أدلة على المعتقلين!

ما يثير اهتمامي أكثر من تراجع الكاظمي وتحرير موقوفي حزب هللا، هو ردة فعل 
الجنرال عبدالوهاب الساعدي الذي ُيعتبر صديقه القوي وعضيده منذ سنوات وهو 
الذي أعاده لرئاســـة جهـــاز مكافحة اإلرهاب والمعروف أن قوات الجنرال الســـاعدي 
هي التي اعتقلت خلية حزب هللا عندما داهمت مقرات الحزب وصادرت األســـلحة 
والوثائق واألدلة، فما هو موقف الساعدي من إطالق سراح الخلية؟ هل يخلق ذلك 

شرخا في العالقة بين الساعدي والكاظمي؟
مـــا الـــذي حـــدث وفرمـــل حركـــة الرئيـــس الكاظمـــي؟ هـــل هو الخـــوف مـــن التهديد 
باغتيالـــه؟ أم هـــو تراجـــع تكتيكـــي حتى يتمكن مـــن تحقيق توازن فـــي القوى؟ من 
الســـابق الحكـــم اليوم على مشـــروع الكاظمـــي وخطته بالتحرير، أمـــا الرهان األخير 
والقائـــم بقـــوة فهو على الجنرال عبدالوهاب الســـاعدي وموقفه وردة فعله وتصرفه 

القادم؟ لست متفائال بالوضع الراهن.
تنويرة: ال تسرع وقت البطء وال تبطئ وقت السرعة. «

هل أنت سعيد؟
إلـــى أيـــن وصلـــت؟ مـــاذا حققت؟ كـــم راتبـــك؟ هل لديـــك منـــزل أم ال؟ 
تزوجـــت؟ هل لديك أبناء؟ عدد كبير من األســـئلة التـــي تحاصرنا يمينا 
وشماال وعند لقاء األهل واألصدقاء وحتى أولئك العابرين الذين نلقاهم 
لمرة واحدة أو مرات محدودة، ورغم ذلك لم أجد في قاموس األســـئلة 
الطويلة من يسأل عن مستوى السعادة والرضا! رغم أن السعادة أساس 
كل األمـــور وعليهـــا تبنى الحيـــاة، لكنني أجد إنكارا لهـــا، وكأن من يعمل 

ويملك منزال وأسرة هو بالتأكيد ودون تردد إنسان سعيد!
لمـــاذا هـــذا اإلجحـــاف في حـــق الســـعادة؟ وكأنهـــا تابع لصيـــق للوظيفة 
والمنـــزل والعائلة، لماذا نعتقد أن من يعمل في وظيفة بســـيطة ويجني 
القليل إنســـان ليس ســـعيدا؟ ولماذا نتوسم أن المسؤول في غالب أمره 
وحياتـــه ســـعيد؟ لم أفهـــم هـــذا التناقض فـــي مجتمعاتنا العزيـــزة التي 
تنظر بعين فيها أسى لفتاة تأخرت في الزواج متناسية دورها وقيمتها 
ومختزلـــة حياتها في )مســـكينة لحين ما عرســـت!(، رغـــم أنها قد تكون 
أســـعد إنســـانة على وجه الكـــرة األرضية وراضية تمـــام الرضا، وال أفهم 
أيضا نظرات االستكثار والحسد لشخص قد يكون صاحب مركز ولديه 
عائلـــة وراتـــب مجزي فيصبـــح التعليق المـــرادف لذكر اســـمه )اش يبي 
بعد عنده كل شـــي( دون إدراك ما قد يعانيه ذاك الشـــخص في كواليس 

حياته.

هل أصبحت السعادة صورا نبرزها للمجتمع عبر هندامنا، وسياراتنا،  «
وأشغالنا، وصورنا عبر وسائل التواصل االجتماعي؟ للسعادة مفهوم 
عميق يلخص أحاسيسنا ومشاعرنا ورضانا بأبسط األمور وراحة البال 

عند الجلوس مع أحدهم، بل أراها أهم وأعمق من الكثير من الصور التي 
نقدمها للحصول على مباركة مجتمعاتنا التي باتت أقل دفئا عن ذي 

قبل حيث فقدت التمييز بين السعادة وغيرها من المشاعر الجمة، وأنا 
هنا أرجو من الجميع أن يبادروا في سؤال اآلخرين عن أمزجتهم وراحتهم 

وأحاسيسهم، فكلماتنا الطيبة تبعث الراحة وتنشر اإليجابية، فال فائدة 
إن عرفت أن زميلي استبدل سيارته بأخرى أحدث، لكن سأسعد إن القاني 

بشوشا مرتاح البال سعيدا.

tariq
@cogir.org 

سمر األبيوكي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الساعدي والكاظمي بداية أم نهاية؟!

الـــكل متفـــق مـــن مؤرخيـــن وباحثيـــن وعلمـــاء أنســـاب واجتمـــاع وحتـــى 
العثمانيين أنفسهم، على أنه ال يعرف أحد حقيقة وأصل ومنبع العثمانيين، 
بل جل ما يقولونه هو أنهم من قبائل ســـكنت المنطقة الواقعة بين منغوليا 
والقوقاز، غير ذلك ال أحد يســـتطيع أن يؤكد أي شيء، وهذا بطبيعة الحال 
لـــه تأثيـــر كبير جـــدا في شـــعور العثمانييـــن وأحفادهم بالنقـــص العرقي من 
العرب المسلمين، ومحاولة استعباد وإذالل العرب بشتى الطرق وعلى مدى 
قـــرون حتى هذه اللحظة، تارة بشـــعار األخوة، وتارة بشـــعار نصرة وحماية 
العـــرب، وثالثة بحجة الدفاع عن الشـــعب الســـوري، ورابعـــة بنصرة حكومة 
الوفاق... إلخ. لهذا، فإن هؤالء العثمانيين سارقو العرق، وفي حقيقة األمر، 
هـــم خليط من بقايا مغـــول وتتار وقوقاز وفرس ومشـــردي األرمن والبلغار 
ومجرمـــي البلقـــان، ثـــم كونوا هذ الشـــعب، اجتمعوا على كـــره األمة العربية 

المسلمة ومحاولة االنتقاص منها بشتى الوسائل.
وبعد أن كونوا هذا الخليط العرقي، سرقوا خالفة دولة الرسول عليه وعلى 
آله الصالة والســـالم، ونصبوا أنفســـهم خلفاء لكي تكون الخالفة مطية لهم 
لتحقيق أحالمهم باالنتقام من بقية الشـــعوب واألعراق وإخضاعها لهم، كما 

فعلوا مع البلدان العربية المسلمة.
ولم يكتف العثمانيون - هذا الخليط العرقي من البقايا والمشردين - بسرقة 
األعـــراق والقوميـــات والخالفـــة، بـــل ســـرقوا أرض األناضول نفســـها، فهذه 
األرض لـــم تكـــن فـــي يـــوم من األيـــام ال لهذا الخليـــط العرقـــي العثماني، وال 
ألجدادهـــم الوثنييـــن الذيـــن ال يعرف لهـــم أصل وال فصـــل، ألن هذا الخليط 
جاء من الشرق وكان مثل كرة الثلج التي تلتقط كل ساقط ومشرد لينضم 
إليها، وليتستروا خلف ما تسمى بـ “الخالفة اإلسالمية”، وكلما ساروا للشمال 
كانوا يقتلون ويسلبون وينتهكون، وكانوا يتسترون بقضية نشرهم اإلسالم 

ومحاربة النصارى.

ثم استوطن هذا الخليط العرقي األناضول، وبدأ بجمع المزيد من المشردين  «
وبقايا البيزنطيين، في وقت كانت فيه الخالفة العباسية مع األسف تعيش آخر 

أيامها، نتيجة ثقتها بالعنصر الشعوبي العرقي بدل العنصر العربي المسلم. 
وهكذا، تم االستيالء على األناضول بالكامل من قبل هذا الخليط العرقي، وهذه 

أيضا سرقة ثالثة للعثمانيين. وللسرقات بقية.

د. طارق آل شيخان

سارقو التاريخ... سرقة األناضول

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

للتواصل: 17111483

تقرير “غوتيريش” ومحاسبة النظام اإليراني اإلرهابي
خاطـــب أنطونيو غوتيريـــش األمين العام لألمم المتحـــدة العالم أجمع من على 
منبر األمم المتحدة، وأكد “تحمل إيران المســـؤولية المباشرة لألعمال اإلرهابية 
التي اســـتهدفت معملين تابعين لشـــركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، واســـتهداف مطـــار أبهـــا الدولـــي العـــام الماضي، 
بصواريـــخ “كروز” وطائرات مســـيرة بدون طيار في المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة”، وقـــد أشـــادت وزارة الخارجيـــة بهـــذا التقريـــر الـــذي اتســـم بالمهنية 
والشـــفافية العاليـــة واســـتند إلـــى حقائق دامغـــة أثبتت الدور المخـــرب الخطير 
الذي يقوم به النظام اإليراني لزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة، من خالل 
مســـاندة التنظيمـــات اإلرهابية وتمويلها وتســـليحها وتدريبها، واالســـتمرار في 
دعم جماعة الحوثي اإلرهابية التي تهدد المدنيين اآلمنين في المملكة العربية 

السعودية.
لقد انتهت األلفاظ الحماســـية والعبارات اإلنشـــائية والشـــعارات االنفعالية التي 
يرددها حلفاء إيران، فتقرير األمين العام لألمم المتحدة غير قابل للجدل وجاء 
وقـــت محاســـبة النظـــام اإليراني اإلرهابـــي على طـــول الجبهات بـــكل ميادينها 
العســـكرية واإلعالميـــة والدولية للحفاظ علـــى أمن واســـتقرار المنطقة برمتها، 

فإلى جانب تمديد حظر األســـلحة على إيران، يجب معاقبة ومحاكمة مجرمي 
النظـــام اإليراني أمـــام المحاكم الدولية، وأن تكون هناك مســـاع دولية من أجل 
وضـــع حد لألعمـــال اإلرهابية لهذا النظام الرجعي الذي يغذي شـــرايين اإلرهاب 
فـــي كل مـــكان، وأصبـــح يمثل لغـــة العنـــف والتخريب ويشـــكل انتهـــاكا خطيرا 

لحقوق اإلنسان.
لقد صبرت الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أعزها هللا ونصرها كثيرا 
على جرائم وحماقات النظام اإليراني اإلرهابي، فالسعودية وذكرنا في مناسبة 
سابقة لديها من القوة العظيمة، العسكرية واالقتصادية والسياسية، لالستهزاء 
بإيـــران والقضاء عليهـــا وقطع شـــريانها وتمزيقها مثل الورق بســـهولة، وأعلنت 
فـــي رســـالتها لمجلـــس األمن قبل أيـــام، أنها لن تســـمح بأي تجـــاوز لحدودها أو 
اإلضرار بأمنها الوطني، مجددة ثقتها بقدرة مجلس األمن على وقف الخروقات 

اإليرانية الممتدة منذ عام 1979.

المطلوب اآلن تحرك جدي وفاعل من قبل المجتمع الدولي للقضاء على  «
هذا النظام الذي شوه العالم باإلرهاب وأياديه ملوثة بكل الدماء البشرية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الحفاظ على المستوى المعيشي
يأتـــي قـــرار عاهـــل البالد جاللـــة الملـــك بالتكفل بســـداد فواتيـــر كهرباء 
البحرينييـــن لمســـكنهم األول لثالثـــة شـــهور أخرى ودفع نصـــف رواتب 
البحرينييـــن العامليـــن بمنشـــآت القطاع الخـــاص األكثر تضـــرًرا للتقليل 
مـــن آثـــار وتداعيات “كوفيد 19”، مـــا يؤدي إلى الحفاظ على المســـتوى 
المعيشـــي للمواطنيـــن، وكانـــت حزمـــة المســـاعدات الماليـــة الحكوميـــة 
المتمثلة بتأجيل القروض المصرفية واإلســـكانية لألفراد والمؤسســـات 
الخاصـــة ودفـــع رواتـــب البحرينيين في القطـــاع الخاص والتســـهيالت 
الماليـــة األخرى جـــزءا من الرعاية التنموية الهادفة لتحســـين مســـتوى 
المعيشـــة والحفـــاظ علـــى نشـــاط القطاع الخـــاص في ظل هـــذا الظرف 

االستثنائي.
إن الحـــوادث واألمـــراض تؤثـــر على األمن واالســـتقرار المعيشـــي للفرد 
والمجتمـــع، فجائحـــة “كوفيـــد 19” أثـــرت كثيـــًرا على مســـتوى معيشـــة 
الناس في الكثير من دول العالم، وفي ســـبيل المحافظة على مســـتوى 
معيشـــة المواطنيـــن عملت الحكومـــة البحرينية بتوجيهـــات كريمة من 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الموقـــر حفظـــه هللا ورعاه علـــى التخفيف من آثار جائحـــة كورونا على 
الناس ومعيشـــتهم، وتعمل الحكومة على اســـتمرار الدعم وتسخير كل 

إمكانياتها للحفاظ عليه.
إن تحســـين المســـتوى المعيشـــي للبحرينيين يتوافق مع أهداف الرؤية 
االقتصادية الوطنية 2030م التي تعتبر استراتيجية اقتصادية وطنية 
وجـــزءا ال يتجـــزأ مـــن برنامـــج الحكومـــة لتحقيـــق كل آمـــال وتطلعات 
البحرينيين، وتعمل الدولة على تحقيق ذلك ضمن حدودها وإمكانياتها 
المتاحة من خالل اســـتثمار الموارد االجتماعية واالقتصادية، ما يؤدي 

إلى تحسين المستوى المعيشي.

إن األزمات بالرغم من سلبياتها إال أنها تقرب بين الدولة وشعبها وبين  «
الناس جمعًيا، وبين الفرد ومجتمعه، وتجعلهم يتآزرون جميًعا، وما 

تعمله الحكومة البحرينية لشعبها يؤكد حرصها على شعبها وتحقيق 
ما تتطلع إليه الدولة من النماء والرخاء، وهذه الجائحة مآلها النهاية 

والغروب لتشرق بعدها شمس الحياة، ليستمتع الجميع بضيائها.

عبدعلي الغسرة
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“كورونا” تداعيات  لبحث  يوليو   15 الجتماع  الشركات  دعت 

“المعارض والمؤتمرات” تناشد لشمول القطاع بالدعم

دعـــت جمعيـــة البحريـــن للمعارض 
والمؤتمـــرات جميـــع المعنييـــن فى 
هذا القطاع الى اجتماع عاجل عبر 
االوناليـــن فـــى 15 يوليـــو الجـــارى 
والتحديـــات  األوضـــاع  لمناقشـــة 
التـــى أفرزتها جائحـــة كورونا على 

القطاع. 
وقالـــت الجمعيـــة إن العديـــد مـــن 
الشـــركات بالقطـــاع اصبحـــت فـــى 
وضـــع “مقلـــق”. وناشـــدت الجهات 
الرســـمية بضـــم شـــركات المعارض 
والمؤتمرات الـــى قائمة القطاعات 
الدعـــم  وشـــمولها  تضـــرًرا  األكثـــر 

المقرر لهذه القطاعات.

كاظـــم  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الســـعيد، إن الجمعيـــة وهـــي تدعو 
الـــى االجتماع تدرك حجم األضرار 
التـــى اصابت هـــذا القطاع بســـبب 
بعـــد  انـــه  الـــى  مشـــيرًا  الجائحـــة، 
هـــذا  بمســـتقبل  التفـــاؤل  مرحلـــة 
التـــى  الواعـــدة  واآلفـــاق  القطـــاع 
كنـــا نحملهـــا ، جاءت أزمـــة كورونا 

لتلقى مع األســـف الشـــديد بضالل 
ثقيلـــة علـــى القطـــاع ، ولذلك يأتي 
االجتماع المدعوة اليه كل شركات 
بهـــدف  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
بلورة الـــرؤى والمقترحات الهادفة 
وتحديـــد  التحديـــات  لمواجهـــة 
الســـبل التـــى مـــن شـــأنها النهـــوض 

مجددًا بهذا القطاع الحيوى.

المنامة - البحرين للمعارض والمؤتمرات

القاهرة - رويترز

اإلمارات تسمح 
بالسفر للخارج

قالت وكالة أنباء اإلمارات إن اإلمارات 
بالسفر  والمقيمين  للمواطنين  ستسمح 
ــح مــتــاحــا  ــ ــب ــت  ”أصــ ــافــ ــارج.واضــ ــخــ ــ ــل ــ ل
للمواطنين والمقيمين السفر بشكل عام 
وبحسب  الصحية  لــاشــتــراطــات  وفــقــا 
مــارس  دولــيــا“.وفــي  المتاحة  الوجهات 
ــات الــطــيــران  ــارات كــل رحـ ــ علقت اإلمـ
للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين 
باإلضافة إلى الرحات التي تتوقف في 
مطاراتها وسمحت فقط باستمرار عمل 
ــرحـــات الــطــارئــة  طـــائـــرات الــشــحــن والـ

الخاصة بعمليات اإلجاء.
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رغــم الظــروف الصعبــة التــي يمر بهــا قطاع الســياحة والفنــادق، وهو القطــاع األكثر 
تضررا من وباء كورونا، إال أن المنتجعات السياحية تقف على جروحها لتقدم باقات 

للبحرينيين بأسعار لم تشهدها من قبل.

وقـــد بلغت أســـعار الفلل للعوائـــل مع بركة 
ســـباحة خاصة ومرافق داخلية نحو 100 
دينار إلى 160 دينارا مقارنة بأسعار كانت 
تصـــل إلـــى 350 دينـــارا فـــي صيـــف العام 

الماضي.
وبدأت المنتجعات بقليل األســـعار لتراعي 
مســـتوى دخـــل البحرينييـــن والمقيميـــن، 
وهـــم يعتبـــرون الزبائـــن الرئيســـيين فـــي 
هـــذه المنتجعات ليحلوا محل الخليجيين 
األساســـيين  الزبائـــن  هـــم  كانـــوا  الذيـــن 
للمنتجات في مواســـم الصيف قبل تفشي 

جائحة كورونا.
وأشـــار الرئيس التنفيـــذي لمنتجع العرين، 
عيســـى فقيـــه، إلى أن الفندق  يشـــهد هذا 
العـــام زيـــادة فـــي نســـبة الحجـــوازات من 
البحرينييـــن والمقيميـــن مع عـــدم التوجه 
للســـفر خـــارج المملكـــة، موضحـــا أنـــه في 
األعـــوام الســـابقة كانـــت نســـب اإلشـــغال 
للمنتجع تصل إلى 100 % وكانت األسعار 
تتراوح بحدود 350 دينارا للفيال الواحدة 

والتي تتضمن مختلف المرافق.
وأوضـــح أن المنتجـــع خفض األســـعار من 
نحـــو 350 دينـــارا إلـــى قرابـــة 166 دينارا، 
لفيال تحتوي على بركة سباحة وجاكوزي 

ومرافق فاخرة لفئة الخمس نجوم.
وأضاف أن نسب اإلشغال حاليا تصل إلى 
60 %، وهـــي تظل أقل من العام الماضي، 
لكـــن البحرينييـــن ســـاهموا فـــي تعويـــض 

جزء من النقص في السياح الخليجيين.
قطـــاع  يعيـــش  العـــام  هـــذا  “فـــي  وتابـــع 
الضيافة والفنادق أوضاعا صعبة، في ظل 
إجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي واإلغالق 
تحســـبا لجائحة كورونا، إذ تعد الســـياحة 
الداخلية متنفســـا ضيقا لتستطيع الفنادق 
والمنتجعـــات من تغطية ولو جزء بســـيط 

من التكاليف التشغيلية”.

واقتـــرح فقيـــه أن يتـــم الســـماح بافتتـــاح 
لســـاكني  الفنـــادق  فـــي  للمطاعـــم  جزئـــي 
التباعـــد  إجـــراءات  ضمـــان  مـــع  الفنـــدق 
االجتماعـــي، وهـــو أمـــر سيســـاعد الفنادق 
والمنتجعـــات “مثـــال لدينـــا مطعـــم ياباني 
كان الكثيـــر من الزوار يقبلون على الفندق 
لالســـمتاع بتجربة هذا المطعم الذي يوفر 
أشـــهى أطباق السوشي”. واستطرد الفقير 
بالقـــول “قمنـــا بتصميـــم باقـــات للعائـــالت 
تشـــمل اختيارات للشواء أو الفطور وذلك 
لجـــذب العوائـــل البحرينيـــة أو الجاليـــات 

المقيمة”.
المطاعـــم  نشـــاط  إغـــالق  أن  وأوضـــح 
أثـــر بشـــكل كبيـــر علـــى مســـتوى الدخـــل 
فـــي المنتجعـــات والفنـــادق، إذ اقتصـــرت 
أنشـــطتها على خدمـــات التوصيل، مؤكدا 
مـــن  عـــدد  اتخـــذت  المنتجـــع  إدارة  أن 
اإلجـــراءات االحترازية مثل قياس درجة 
الحـــرارة وتعقيـــم الغـــرف قبـــل تســـليمها 
لنزالء جدد بحيث يكون هناك فترة زمنيه 

قبل انتقال نزيل جديد للفيال.
وبـــدأت طلبـــات البحرينييـــن تـــزداد منـــذ 
شـــهر مايـــو الماضـــي، وهـــي فـــي ارتفـــاع 
مطـــرد، حيث قال فقيـــه “أعتقد أن الكثير 

مـــن البحرينيين اكتشـــفوا أن هناك الكثير 
مـــن األماكـــن والمنتجعـــات فـــي البحريـــن 
التـــي توفر خيارات لقضـــاء أوقات هادئة 
واالســـتجمام، فالخيارات متعـــددة، ونرى 
مشـــروعات ســـياحية عديـــدة تقـــوم بهـــا 
الحكومـــة مثـــل بـــالج الجزائـــر وعـــدد من 
المنتجعات الخاصة في المنطقة الجنوبية 
إلى جانب مشروعات الجزر كلها تزيد من  

الخيارات”.
وبخصـــوص وضع قطـــاع الضيافة، أشـــار 
إلـــى أن هنـــاك خســـائر كبيرة فـــي القطاع، 
طويلـــة  فتـــرة  تحتـــاج  خســـائر  وهـــي 

لتغطيتها.
مـــن جانبه، قـــال مدير منتجـــع “دراجون”، 
وهـــو أحـــد المنتجعـــات الفاخـــرة في جزر 
أمـــواج، فيصـــل الفقيـــر، إن إدارة الفنـــدق 

تفاجأت بحجم الطلب من قبل البحرينيين 
والمقيمين علـــى الفلل وخدمات المنتجع، 

فاآلن الطلب كبير جدا.
وقـــال الفقيـــر “لـــم نكـــن نتوقـــع أن نصـــل 
لنسبة إشـــغال كبيرة من الظروف الحالية 
واإلجراءات االحترازية، فنســـبة اإلشغال 

في نهاية األسبوع قد تصل إلى 80 %”.
ومع وجود 17 شـــاليه و5 فلل خاصة، فإن 

طلبـــات الحجوزات تصل ألســـابيع لبعض 
المرافق في منتجع “دراجون”.

ويقـــول الفقيـــر “فـــي الســـنوات الماضيـــة 
كانت األســـعار تتراوح مـــن 150 إلى 300 
دينـــار لليلـــة الواحـــدة، لكـــن اآلن وضعنـــا 

أسعار تحفيزية لنحو 100 دينار للفيال”.
كمـــا خفضـــت إدارة الفندق أســـعار الغرف 
مـــن 55 دينـــارا للغرفـــة لتكـــون 30 دينـــارا 
لتشمل خدمات إضافية كذلك مثل الغداء 

أو العشاء. 
وأشـــار إلـــى أنه رغم وجود نســـبة إشـــغال 
كبيرة، لكن مع مستويات االسعار الحالية، 
فإن المنتجـــع يغطي فقط بعض التكاليف 
التشغيلية وال يصل الى  مستوى الربحية، 
ففي السنوات الماضية كان االعتماد على 
الخليجييـــن لبلوغ دخـــل أعلى، حيث كان 
دخـــل الشـــاليهات والفلل أعلـــى بكثير من 

اآلن.
ويضيـــف الفقيـــر أن أكثـــر مـــن 30 % مـــن 
مـــن  يأتـــي  والمنتجـــات  الفنـــادق  دخـــل 
المطاعـــم، وأن أغالق المطاعم أثر بشـــكل 
كبيـــر علـــى مســـتوى الدخـــل، حيـــث عادة 
ترغـــب العائلة فـــي “تغيير جو” والحصول 
علـــى خدمـــات صحيـــة ومطاعـــم ليكـــون 
هنـــاك تجربة مختلفة عـــن المنزل، وهو ما 

يشكل دخال إضافيا للفندق أو المنتجع.
مـــن جانبـــه، أشـــار مديـــر شـــركة الفرصـــة 
للعقارات جواد عبدهللا، والذي ينشط في 
مشـــروعات الجـــزر مثـــل أمـــواج ودلمونيا 
وديـــار المحـــرق،  إلـــى أن هنـــاك زيادة في 
أســـعار العقـــارات فـــي مشـــروعات الجزر، 
موضحـــا  أن عـــدم وجـــود توجـــه للســـفر 
إلـــى الخارج هذا الصيـــف جعل الكثير من 
الناس تفكر في شـــراء الشاليهات مما رفع 

اإلقبال عليها.
التأجيـــر  عقـــود  علـــى  اإلقبـــال  أن  وبيـــن 
الســـنوي للشـــاليهات ارتفـــع بنســـة 30 % 
تقريبـــا، مضيفـــا أن هنـــاك توجهـــا بشـــكل 
عام لالســـتثمار فـــي مشـــروعات الجزر أو 

العقارات القريبة من البحر.

فيصل الفقيرجواد عبداللهعيسى فقيه

البحرينيون يتدفقون على المنتجعات وباقات تحطم األسعار
ــن ــواط ــم ــل ال ــ ــبــيــة الـــمـــرافـــق الــســيــاحــيــة خــفــضــت أســـعـــارهـــا لــتــنــاســب دخ غــال

يوسف: تريليونا دوالر حجم االئتمان المصرفي في االقتصاد العربي
قفــز حجم الموجــودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي، وفق آخر إحصاء 
ســنوي مؤكــد، بأكثــر مــن 7 % إلــى 3.71 ترليونــات دوالر بنهاية العــام 2019، 
قياســا بمــا كان عليــه فــي نهايــة 2018، وهو ما يشــكل نحــو 137 % من حجم 

الناتج المحلي اإلجمالي العربي. 

للقطـــاع  المجمعـــة  الودائـــع  وبلغـــت 
المصرفـــي العربي نحـــو 2.34 ترليون 
دوالر، محققة نســـبة نمو 5.6 %، فيما 
بلغـــت حســـابات رأس المال نحو 432 
مليار دوالر مسجلة نموا بنحو 7.5 % 

عما كانت عليه بنهاية العام 2018. 
أكـــد ذلك الرئيـــس التنفيذي مجموعة 
أحمـــد  عدنـــان  المصرفيـــة،  البركـــة 
يوســـف، قائـــال “تشـــير قاعـــدة بيانات 
اتحاد المصارف العربية إلى أن حجم 
االئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي 
في االقتصاد العربي حتى نهاية العام 
2019 قـــد بلغ نحـــو تريليونـــي دوالر، 
وهو ما يشـــكل نحـــو 75 % من حجم 
العربـــي،  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
محققا نســـبة نمو نحو 7 % عن نهاية 

العام 2018”. 
وأضاف “بعد تفشـــي فيـــروس كورونا 
انصبـــت  العالـــم،  فـــي  المســـتجد  

اهتمامات المصارف المركزية العربية 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  علـــى 
انتشـــار  أثـــر  لتخفيـــف  الوقائيـــة؛ 
الفيـــروس علـــى المصـــارف مـــن جهة 
وعلـــى عمالئهـــا مـــن جهـــة أخـــرى كما 

سبق أن أوضحنا”.
ألهميـــة  “نظـــرا  يوســـف  وأوضـــح 
لالقتصـــاد  بالنســـبة  العربيـــة  البنـــوك 
العربـــي ســـواء مـــن حيـــث الحجم أو 
مـــن حيـــث الـــدور الـــذي تلعبـــه، فإننـــا 
نتوقـــع أن تهيـــئ هـــذه البنوك نفســـها 
لتكـــون أول القطاعات التي تســـتعيد 
تطلـــق  وأن  كامـــل،  بشـــكل  نشـــاطها 
للعمـــالء  كافـــة خدماتهـــا ومنتجاتهـــا 
وبصـــورة أكبر، حيث يجـــب أن تلعب 
هـــذه البنـــوك وبدعـــم وتشـــجيع مـــن 
اتحاد المصـــارف العربية دور القاطرة 
لتحريـــك االقتصاد وأنشـــطة األعمال 

نحو التعافي والتدريجي”. 

وأردف “بطبيعـــة الحال نحن ال نقصد 
جمعيـــات  إلـــى  البنـــوك  تتحـــول  أن 
الغالبيـــة  أن  نعتقـــد  ولكننـــا  خيريـــة، 
مـــن األنشـــطة االقتصاديـــة  العظمـــى 
تظـــل  المتضـــررة  األعمـــال  وانشـــطة 
أنشـــطة قابلـــة للتعافـــي والعـــودة إلى 
المســـار الطبيعـــي فيمـــا لو تـــم تقديم 
التمويلـــي  والدعـــم  المرونـــة  بعـــض 
المؤقـــت لهـــا، وعلـــى أن تقـــوم البنوك 
البنـــوك  بتمكيـــن  بدورهـــا  المركزيـــة 
مـــن النهـــوض بهـــذا الـــدور مـــن خالل 
توفيـــر المزيـــد مـــن خطوط الســـيولة 
مؤقتـــا  النظـــر  وإعـــادة  أقـــل  بتكلفـــة 
في المتطلبـــات الرقابيـــة والتنظيمية 
وتشـــجيعها علـــى تأســـيس صناديـــق 
التداعيـــات  تلـــك  لمواجهـــة  جماعيـــة 

بصورة أوسع وبتكلفة أقل”.  
القطاعـــات  عـــن  توقعاتـــه  وعـــن 
األكثـــر  ســـتكون  التـــي  االقتصاديـــة 
تضـــررا وتأثـــرا بجائحـــة كورونـــا، إذا 
اســـتمرت تداعياتهـــا إلى فتـــرة أطول 
مـــن 2020، قـــال يوســـف “القطاعـــات 
التـــي تأثرت ســـلبا ولحقـــت بها أضرار 
كبيرة هي قطاعات الســـفر والسياحة 
والطيـــران والنقـــل الجـــوي والبحـــري 
إلـــى حـــد مـــا. لكـــن هنـــاك  والتجـــارة 
قطاعـــات اســـتفادت مـــن األزمـــة مثل 
صناعـــات األدويـــة والعنايـــة الصحية 
اإللكترونيـــة  والتجـــارة  واالتصـــاالت 
وتقديـــم  التجزئـــة  تجـــارة  وأســـواق 
الصحـــة  مثـــل  بعـــد  عـــن  الخدمـــات 

والتعليم والتدريب واألطعمة”.

“نحـــن نالحظ اليـــوم الجهـــود الكبيرة 
التي تبذلها الكثيـــر من البلدان إلعادة 
فتـــح اقتصاداتهـــا وخاصـــة الســـياحة 
مـــن  للمزيـــد  تجنبـــا  وذلـــك  والســـفر 
الخســـائر، ولكننـــا نعتقـــد أن ال عـــودة 
للنشـــاط الطبيعي لهذه القطاعات في 
المدى القصير، وســـوف يستغرق ذلك 

بعض الوقت”.
وبسؤاله “حسب قراءاتكم ورصدكم.. 
بقطـــاع  الضـــرر  لحـــق  مـــدى  أي  إلـــى 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
والمؤسســـات الناشـــئة فـــي البحريـــن 
بتبعـــات كوفيـــد 19؟ فأجـــاب “عـــادة 

الصغيـــرة  المؤسســـات  تكـــون  مـــا 
فـــي  األضعـــف  الحلقـــة  والمتوســـطة 
مواجهـــة تداعيـــات ضخمـــة مثـــل مـــا 
خلفته جائحـــة كورونا، وذلك بســـبب 
أن مثـــل هـــذه المؤسســـات عـــادة مـــا 
تكـــون تدفقاتهـــا النقدية شـــبه يومية 
وال تمتلـــك احتياطـــات كبيـــرة تمكنها 
مـــن الصمـــود”، لذلـــك فـــإن أي إغـــالق 
مباشـــرة  يؤثـــر  االقتصـــادي  للنشـــاط 
على هذه المؤسســـات”. ولكون األزمة 
ال تـــزال مســـتمرة، فـــإن صـــورة حجم 
التأثيـــر ال تـــزال غيـــر واضحـــة. وقـــد 
توجهـــت الحكومـــة بقســـم كبيـــر مـــن 
أعلنـــت عنهـــا  التـــي  الماليـــة  الحزمـــة 
لدعم هذه المؤسسات، حيث سمحت 
بتأجيـــل أقســـاط ديونهـــا لمـــدة ســـتة 
أشـــهر، كمـــا تـــم إعفاؤهـــا مـــن رســـوم 
الكهربـــاء لمدة ثالثة أشـــهر، كذلك تم 
إعفاؤها من رسوم العمل والعديد من 

الرسوم األخرى”. 
برنامـــج  إطـــالق  تـــم  فقـــد  كذلـــك، 
استمرارية األعمال بدعم من “تمكين” 
لتقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات. 

المنامة - مجموعة البركة المصرفية

عدنان يوسف

موجودات البنوك 
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بمستوى اإلقبال 

ولكن الدخل 
متواضع

ارتفاع الطلب 
على الشاليهات 
ومشروعات الجزر

المطاعم ال تزال 
مغلقة وهي 

تشكل 30 % من 
مستوى الدخل
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أول القطاعات التي 

تستعيد نشاطها 
بشكل كامل
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سلســلة مــن االنفجــارات تضــرب مواقــع إيرانية حساســة

اندالع حريق في محطة طاقة باألهواز

إيرانية  رسمية  إعــام  وســائــل  ذكــرت 
ــب، أمـــس الــســبــت، في  أن حــريــقــا شـ
محطة للطاقة في جنوب غرب الباد، 
وهو األحدث في سلسلة من الحرائق 
بعضها  ــاب  ــ أصـ الـــتـــي  واالنـــفـــجـــارات 

مواقع حساسة.
تافانير  شركة  باسم  المتحدث  وقــال 
مصطفى  الدولة  تديرها  التي  للطاقة 
لألنباء  تسنيم  لوكالة  مشهدي  رجبي 
الحريق  أخــمــدوا  اإلطــفــاء  ــال  رجـ إن 
الطاقة  الذي عطل محوال في محطة 
ــواز. وأضــاف  األهــ بمدينة  الــمــوجــودة 
انقطاع  بعد  عــاد  الكهربائي  التيار  أن 

جزئي.
ووقعت عدة حوادث أخرى في مرافق 

بأنحاء الباد في اآلونة األخيرة.
ــا اإلخـــبـــاري الــتــابــع  وذكــــر مــوقــع شــان
لغاز  تسربا  أن  اإليرانية  النفط  لــوزارة 
الكلور حدث في وحدة بمصنع كارون 
ميناء  مــن  بــالــقــرب  للبتروكيماويات 

اإلمام الخميني على الخليج.
ــا ”بــعــض  ــشــان ــال مـــديـــر الــمــصــنــع ل ــ وقـ

من  بــالــقــرب  كــانــوا  الــذيــن  الموظفين 
تــعــرضــوا إلصـــابـــات طفيفة  الـــوحـــدة 
أن  مضيفا  الكلور(“،  استنشاق  )بسبب 

التسرب توقف.
ويــــوم الــخــمــيــس، انـــدلـــع حــريــق في 
المسؤولين  لكن  النووية  نطنز  منشأة 

قالوا إن العمليات لم تتأثر.

حادث  أن  إلــى  سابق  مسؤول  وأشــار 
نطنز يمكن أن يكون محاولة لتخريب 
في  تــشــارك  التي  المحطة  فــي  العمل 
مع  الـــنـــووي  االتـــفـــاق  تنتهك  أنــشــطــة 
القوى الكبرى. ويوم الثاثاء، لقي 19 
شخصا حتفهم في انفجار في منشأة 
طبية في شمال طهران وقال مسؤول 

إن تسريبا للغاز تسبب في االنفجار.
شرقي  انفجار  وقــع  يونيو،   26 وفــي 
بــالــقــرب مــن قــاعــدة بارشين  طــهــران 
العسكرية حيث يجري تطوير أسلحة. 
السلطات إن سببه تسرب في  وقالت 
منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج 

القاعدة.

دبي - رويترز

مشهد عام للدمار الذي حدث عقب اندالع حريق في منشأة نطنز النووية في اصفهان يوم الخميس )رويترز(

دبي - العربية.نت

أعــلــنــت قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي، 
ــس، عــن إســقــاط طــائــرة مسيرة  أمـ
أطلقتها ميليشيا الحوثي االنقابية، 
باتجاه مواقع الجيش فوق مديرية 

صرواح، غربي مأرب.
ــال الــمــركــز اإلعـــامـــي لــلــقــوات  ــ وقـ
المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش 
استطاع  طــائــرة  أسقطوا  الوطني 
الحوثي  لميليشيات  تابعة  مسيرة 
غرب  صــرواح  جبهة  في  االنقابية 

مارب )شرقي الباد( “.
اعــتــراض وتدمير  غــداة  ذلــك  يأتي 
لتحالف  المشتركة  ــقــوات  ال قــيــادة 
ــرات بـــدون  ــائـ دعـــم الــشــرعــيــة 4 طـ

الميليشيا  أطلقتها  )مفخخة(  طيار 
من  المدعومة  اإلرهــابــيــة  الحوثية 

إيران باتجاه السعودية.
من  الــحــوثــي،  ميليشيات  وكــثــفــت 
ــمــســيــرة  ــرات ال ــ ــائ ــطــ ــ اســـتـــخـــدام ال
والــتــي  واالســتــطــاعــيــة،  المفخخة 
المتحدة  األمــم  خــبــراء  لجنة  قالت 
فــي وقــت ســابــق، إنــهــا مجمعة من 
ــات مــصــدرهــا خـــارجـــي وتــم  مــكــون
“قــاصــف”  وإن  الــيــمــن”،  إلــى  شحنها 
في  تقريبًا  متطابق  “الــمــهــاجــم”  أو 
التي  ــقــدرات  وال واألبــعــاد  التصميم 
تصنعها  التي   ،  T-أبابيل بها  تتمتع 

شركة إيران لصناعة الطائرات.

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية غربي مأرب

القاهرة - رويترز

قـــــــال رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لانتخابات في مصر الشين إبراهيم، 
ستجري  الـــبـــاد  إن  الــســبــت،  أمـــس 
 11 فــي  الشيوخ  مجلس  انتخابات 

و12 أغسطس.
ونصت التعديات التي أدخلت على 
الدستور المصري العام الماضي على 
من  يتألف  للشيوخ  مجلس  إنــشــاء 
الثانية  الغرفة  ليصبح  عضوا،   180
بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب. 
مجلس  أعضاء  ثلثي  انتخاب  ويتم 
بقية  الــرئــيــس  يعين  بينما  الــشــيــوخ 

األعضاء.
وقال إبراهيم، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــه الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــثـ بـ
أمـــــــــس، ”إجـــــــــراء 
ــات فــي  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
ــاء  ــوبـ ظـــل هــــذا الـ

الـــذى يــجــتــاح الــعــالــم يــوجــب علينا 
احترازية  ــراءات  وإجـ تدابير  اتخاذ 

عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا“.
االقــتــراع  مــراكــز  ــاف أن جميع  وأضـ
مع  الصحية،  بـــاإلرشـــادات  ستلتزم 
وموظفي  الناخبين  جميع  مطالبة 
ــراع بـــوضـــع الـــكـــمـــامـــات، كما  ــ ــت ــ االق
ســيــتــم تــطــبــيــق إجــــــراءات الــتــبــاعــد 

االجتماعي.
إصابة  حــالــة   1485 مصر  وسجلت 
جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة 
إلى  اإلصــابــات  عــدد  إجمالي  ليصل 
72711، منها 3201 
ــاة. وقــال  حــالــة وفـ
نتائج  إن  إبــراهــيــم 
ستعلن  االنتخابات 
أغــســطــس   19 ــي  فـ
ــدة  ــ ــ ــري ــ ــجــ ــ ــ فــــــــي ال

الرسمية للدولة.

انتخابات “الشيوخ” المصري 11 و12 أغسطس

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

على  انتشارها  العراقية  الــقــوات  عــززت 
طـــول الــحــدود مــع تــركــيــا، لمنع الــقــوات 
التركية من التوغل داخل إقليم كردستان 
أمنية  مصادر  كشفت  وقــت  في  الــعــراق، 
نقطة   24 أقـــامـــت  أنـــقـــرة  أن  عـــراقـــيـــة 
عسكرية داخل أراضي اإلقليم، مما يثير 
الحدود  حماية  مسؤولية  بشأن  الــجــدل 

العراقية ضد االعتداءات المتكررة.
بالمساعي  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  وتــلــتــزم 
العسكرية  الــتــحــركــات  لكبح  السياسية 
كردستان  إقليم  أراضـــي  داخــل  التركية 
في  تحتفظ،  أنــهــا  أعلنت  لكنها  ــعــراق،  ال

الوقت نفسه، بخيارات عدة
انتشارها  تعزيز  العراقية  القوات  وبــدأت 
عــلــى طـــول الــحــدود مــع تــركــيــا، إذ أقــام 
ــاث نــقــاط  ــ ــرس الـــحـــدود الـــعـــراقـــي ث حــ
مراقبة جديدة في مرتفعات قضاء زاخو 

في إقليم كرستان العراق.
 كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن 
الساح  اســتــخــدام  إلــى  اللجوء  احتمال 

على  تركيا  والتجاري، إلجبار  االقتصادي 
وقـــف هــجــمــاتــهــا الــعــســكــريــة، فــي إقليم 

كردستان.
وتــوغــلــت الــقــوات الــتــركــيــة الــبــريــة على 
عمق 50 كيلومترا، وعرض 20 كيلومترا، 
دهــوك،  لمحافظة  التابعة  األراضـــي  فــي 
تحديدا عند قضاء زاخو. وأكد مسؤولون 
التركية  الــقــوات  أن  اإلقليم  حكومة  في 

ناحية  فــي  كيلومترات   5 أيــضــًا  توغلت 
ــعــة لــمــحــافــظــة أربـــيـــل،  ــاب ــت ــيـــدكـــان، ال سـ
وأنشأت 12 نقطة عسكرية هناك. وتقول 
العسكرية  العملية  مــن  الــهــدَف  إن  أنــقــرة 
ــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي،  مــاحــقــُة حــ
تنسق  ال  لكنها  العراقية،  ــي  األراضـ على 
للقانون  خــرق  فــي  الــعــراقــي  الجانب  مــع 

الدولي، وانتهاك لسيادة دولة أخرى.

مشكلة الحدود العراقية مع تركيا وإيران موجودة منذ الثمانينيات

التوغل التركي يثير الجدل بشأن حماية الحدود العراقية

دبي - العربية.نت

وكالة  في  سابقين  عماء  أن  جديدة  قضائية  وثائق  كشفت 
المخابرات المركزية األميركية، ويعملون حالًيا في قطر قاموا 
جاريد  مــن  المقربين  الدبلوماسيين  ألحــد  اخــتــراق  بعمليات 
حملة  إطــار  في  ومستشاره،  األميركي  الرئيس  صهر  كوشنر، 

طويلة من التجسس واالبتزاز.
اإللكترونية  بالقرصنة  اتهامات  السابقون   CIA ويواجه عماء 
عن  سابق  مــســؤول  بــرويــدي،  إلــيــوت  قبل  مــن  القانونية  غير 
لدونالد  الــرئــاســيــة  االنتخابية  الحملة  لصالح  تــبــرعــات  جمع 
ترامب، والذي يتهم قطر بدفع مبلغ 100 مليون دوالر لشركة 

.GRA االستشارات الخاصة العالمية غلوبال ريسك أدفايزرز
الفدرالية، قامت  القضائية  الدعوى  لما جاء في مذكرة  ووفًقا 
السابق  والجاسوس  المخابرات  GRA ومؤسسها عميل  شركة 
السابقة  الــخــبــرة  ذوي  مــن  هــاكــرز  بتكليف  تــشــالــكــر  كيفين 
االستخبارات  جهاز  وفـــروع  األميركية  الخاصة  الــقــوات  فــي 
األميركي بالعمل على تعزيز السياسة الخارجية لقطر وتضمنت 
للمواطنين  والخاصة  الحساسة  المعلومات  “اعتراض  المهام 

األميركيين’’.
منذ   GRA شركة  إلى  طائلة  مبالغ  بدفع  قطر  برويدي  ويتهم 

سنوات الختراق أو مراقبة أو إسكات كل من:
- دبلوماسي شرق أوسطي بارز ورد أنه “على اتصال مستمر” 
األميركيين  المسؤولين  كبار  مــن  وقــريــب  كوشنر  جــاريــد  مــع 

اآلخرين.
- مواطنون أميركيون كانوا ينتقدون ممارسات الدوحة عانية.
- مسؤولون تنفيذيون في االتحاد الدولي لكرة القدم ومحققون 
كانوا يتولون التحقيق في اتهامات الرشاوى القطرية التي تم 
دفعها للفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، 

- ما ال يقل عن 1000 آخرين حول العالم.

إليوت برويدي أحد أبرز رموز حملة الرئيس األميركي دونالد ترامب

الدوحة دفعت 100 مليون دوالر لشركة أسسها جاسوس سابق لتنفيذ االختراق
حملة تجسس وابتزاز قطرية لمقربين من صهر ترامب

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

نظم الحزب الدستوري 
الحر في تونس، أمس، 
ــة احـــتـــجـــاجـــيـــة  ــ ــفـ ــ وقـ
تحت شعار “نبذ العنف 
عن  والدفاع  السياسي 

المسرح  ــام  أمـ وذلـــك  الــدولــة”  مدنية 
البلدي، في شارع الحبيب بورقيبة.

وتأتي هذه الوقفة االحتجاجية غداة 
رفض البرلمان التصويت على مقترح 

بتصنيف “اإلخوان” تنظيما إرهابيا.
واتــهــمــت رئــيــســة الــحــزب الــدســتــوري 
الــحــر عــبــيــر مــوســي مــكــتــَب مجلس 
ــتــونــســي، بــخــرق الــقــانــون  الـــنـــواب ال
الداخلي للمجلس، وذلك بعد تصويته 
لمناقشة  عــامــة،  جــلــســة  تعيين  ضــد 
الائحة التي َتقّدم بها الحزب، وتهدف 
تنظيما  اإلخـــــوان  جــمــاعــة  لتصنيف 
الحزب  أن  مــوســي  إرهــابــيــا. وأكـــدت 
يــنــظــم الــيــوم الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة، 

ــة  ــ ــب ــ ــال ــطــ ــمــ ــ ــل ــ ل
بــنــبــذ الــعــنــف 
ــي،  ــاســ ــ ــي ــســ ــ ال
ــد  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
مكتب  بخرق 
مجلس نواب الشعب، القانون الداخلي 
أمام  كلمتها  وفــي  الدستور.  وأحــكــام 
المحتجين، قالت موسي بصوت عال 
ـــن الــقــومــي  “تـــونـــس فـــي خـــطـــر.. األمـ
أن  وأوضــحــت  خــطــر”.  فــي  التونسي 
ــأن تــرجــع  ــ “حـــركـــة الــنــهــضــة وعــــدت ب
رفعت  األصــل  في  لكنها  جنة،  تونس 
ولم  الميزانية  وأكــلــت  البطالة  نسبة 
تنفع البشرية.. وما خفي كان أعظم”. 
وتــابــعــت “مـــرت ســنــوات مــن الفساد 
ــمـــات.. الــنــهــضــة فــشــلــت في  ــراكـ ــتـ والـ
الباد وسياساتها  نمو في  أي  تحقيق 
لم  ووعودها  البطالة  نسبة  لرفع  أدت 

تتحقق”.

مـــوســــي: تونـس فــــي خطــــــر
سول - رويترز

كوريا  فــي  كبيرة  دبلوماسية  قــالــت 
مبعوث  زيـــارة  قبل  أمــس،  الشمالية، 
ــيـــة إن  ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــوري ــكــ ــ ــكــــي ل ــ ــري أمــ
حاجة  هناك  أن  تشعر  ال  بيونجيانج 
ــات  ــ ــوالي ــ ــع ال إلجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــ
أكثر  يكون  لن  الــحــوار  وأن  المتحدة 
من ”أداة سياسية“ بالنسبة لواشنطن.

ــر الــخــارجــيــة في  ــ ــائــب وزي وقـــالـــت ن
هــوي  ســـون  تــشــوي  الشمالية  كــوريــا 
واشـــنـــطـــن  بـــيـــن  ــات  ــاوضــ ــ ــف ــ ــم ــ ال إن 
سياسة  وإن  تنجح  لــن  وبيونجيانج 

بادها لن تتغير.
وأضــافــت فــي بيان 
األنباء  نقلته وكالة 
الكورية  المركزية 
”ال  الــــــرســــــمــــــيــــــة 
أي حاجة  نستشعر 
ــلـــوس وجـــهـــا  ــجـ ــلـ لـ
الواليات  مع  لوجه 

بين  الــحــوار  تعتبر  ال  ألنــهــا  المتحدة 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
أداة  ســـــوى  الـــمـــتـــحـــدة  والـــــواليـــــات 

لمواجهة أزمتها السياسية“.
بيجن  ستيفن  يـــزور  أن  المقرر  ومــن 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــريــكــي 
لمناقشة  أيــام  خــال  الجنوبية  كوريا 

المحادثات المتعثرة مع الشمال.
مــون جيه  الجنوبية  كــوريــا  رئــيــس  كــان 
إنه ينبغي على  إن قد قال يوم األربعاء 
الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونج أون االلتقاء 
مجددا قبل انتخابات 
الــرئــاســة األمــيــركــيــة 
نوفمبر  فــي  المقررة 
ــد  ــاعــ ــســ ــ ــي مــــــمــــــا ســ
ــاف  ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي اسـ
النووية  المفاوضات 

المتعثرة.

كوريا الشمالية: ال حاجة إلجراء محادثات مع واشنطن

مقتل 30 مدنيا بهجوم 
مسلح في مالي

إتنية  من  مدنيا   30 عن  يقّل  ال  ما  قتل 
الـــدوغـــون األربـــعـــاء فــي هــجــوم مسّلح 
استهدف قراهم في وسط مالي، إحدى 
بحسب  البالد،  في  الرئيسية  العنف  بؤر 

ما ذكر مسؤولون محلّيون الجمعة. 
بانكاس  منطقة  فــي  الــهــجــوم  ووقــعــت 
صّحة  من  التحّقق  عملية  لكّن  األربــعــاء 
الجمعة  تــأّخــرت حتى  ــواردة  ــ ال األنــبــاء 
بسبب االفتقار إلى مصادر جديرة بالثقة 
الصحافيين  عــلــى  يصعب  منطقة  فــي 

الوصول إليها.
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باماكو - أ ف ب

القومي  األمــن  لجنة  عضو  قــال  العربية.نت: 
ــا زاده إن  يــعــقــوب رضـ ــي  ــرانـ بــالــبــرلــمــان اإليـ
محمد  الخارجية  وزير  دعا  اإليراني  البرلمان 
الذرية  الطاقة  منظمة  ورئيس  جواد ظريف، 
عــلــي أكــبــر صــالــحــي لــحــضــور الــلــجــنــة الــيــوم 
األحــداث  مابسات  وتوضيح  لشرح  األحـــد، 
واالنــــفــــجــــارات األخــــيــــرة فــــي الــمــنــشــأتــيــن 
وكالة  بحسب  وبــارتــشــيــن،  نطنز  النوويتين 
ــال رضـــا زاده: “الــهــدف مــن دعــوة  إيــلــنــا. وقـ
البرلمان، هو معرفة ما إذا كان األمر محسوما 
بأّن االنفجار كان ناتجا عن عمل تخريبي أم 
األمر  القومي في  األمــن  لجنة  تنظر  ال، حتى 

وستتخذ القرارات الازمة”.

الكندية،  الخارجية  وزارة  قالت  العربية.نت: 
ــادة  أمــــس، إنــهــا لــن تــتــفــاوض مــع إيــــران إلعـ
الخارجية  وأضافت  الدبلوماسية.  العاقات 
ــران حـــول وجــود  الــكــنــديــة أن تــصــريــحــات إيــ
مراوغة،  وهي  غير صحيحة  بيننا  مفاوضات 
ــاول تــســيــيــس قــضــيــة الـــطـــائـــرة  ــحــ ــ ــا ت ــ ــه ــ وأن
المنكوبة. وفضح تسجيل صوتي،  األوكرانية 
ــرا، تــعــمــد ســمــاح  ــم الـــحـــصـــول عــلــيــه مــــؤخــ تـ
الجوية  للرحات  العليا  اإليــرانــيــة  السلطات 
المدنية والتجارية بالتحليق من وإلى طهران 
بالتزامن مع حادث إسقاط الطائرة األوكرانية، 
بغرض التمويه، من خال إبقاء المجال الجوي 
لضرب  إيرانية  خطة  على  للتغطية  مفتوًحا 

قواعد عسكرية أميركية في العراق.

“إيران إنترناشونال”: اختفاء 
11 ألف عينة اختبار “كورونا”

ــران  ــ ــرت قـــنـــاة “إيـ ــ الــعــربــيــة.نــت: ذكـ
ــهــا حــصــلــت على  إنــتــرنــاشــيــونــال” أن
اختبار  عّينة  ألف   11 اختفاء  وثيقة 
ــواز، جــنــوب غربي  ــ كــورونــا فــي األهـ

إيران.
وُتـــظـــهـــر الــوثــيــقــة أنــــه رغــــم إنــكــار 
الصحة،  مــســؤولــي  ونــفــي  السلطات 
دعـــوى قضائية سرية  رفـــع  تــم  فــقــد 
في  كــورونــا  اختبار  عينات  الختفاء 

األهواز.
ُيــذكــر أنــه كــان قــد تــم إعـــان الوضع 
كورونا  بانتشار  يتعلق  فيما  األحمر 
في محافظة األهواز منذ عّدة أسابيع.

برلمان إيران يطالب ظريف وصالحي 
بشرح مالبسات انفجار نطنز

كندا: إيران تراوغ وال مفاوضات 
إلعادة العالقات بيننا
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جاسم محمد يكشف معاناته مع “كورونا”
ــدا ــديـ جـ ــرا  ــ ــم ــ ع لــــي  اهلل  ــب  ــ ــت ــ وك ــر...  ــ ــي ــ ــط ــ خ ــروس  ــ ــي ــ ــف ــ ال

كشــف المدرب الوطني الالعب الدولي الســابق لكرة القدم جاســم محمد عن معاناته 
العصيبــة مــع فيــروس كورونا على مدى 20 يوما بعد أن تماثل للشــفاء أخيرا، موجها 
رسالة تحذير لكل مواطن لاللتزام بالتباعد االجتماعي حماية لنفسه وأسرته ووطنه. 

وذكـــر محمـــد لــــ “البـــاد ســـبورت” أنـــه 
أصيـــب بالعـــدوى عـــن طريـــق ابنه من 
فئـــة ذوي االحتياجات الخاصة بتاريخ 
6 يونيـــو الماضـــي عندما تـــم عزله في 
مضطـــرا  وكان  المنـــزل  غـــرف  إحـــدى 
ألن يكـــون إلـــى جانبـــه معظـــم الوقـــت 
الوقائيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  مـــع 
”القفـــازات”،  و  “الكمامـــات”  كارتـــداء 
إال أن فيـــروس كورونـــا كان أقـــوى من 
جميع تلك االحتـــرازات عندما أظهرت 
الفحوصـــات التي أجريـــت له بتاريخ 8 

يونيو إيجابية العينة.
ونظـــرًا لتراجـــع حالتـــه الصحية اضطر 
لمراجعة المستشـــفى وتقـــرر نقله على 
الفور لمركز جدحفص الصحي وأجري 
لـــه تخطيـــط قلـــب وقيـــاس مســـتوى 
األوكســـجين وتبيـــن إصابتـــه بالتهـــاب 
فـــي الصـــدر؛ ليقـــرر األطبـــاء فيما بعج 
نقله إلى المستشـــفى العسكري بتاريخ 
العنايـــة  بقســـم  ووضعـــه  يونيـــو   15

الخاصة ليكون تحت المراقبة.
للمـــدرب  المعانـــاة  رحلـــة  وبـــدأت 
المستشـــفى  فـــي  محمـــد  جاســـم 
صحتـــه  تدهـــور  بعـــد  العســـكري 
مضيفـــا بالقـــول )الفيـــروس “لعـــب 
فينـــي لعب”.. جســـم منهـــك، نقص 
في األوكسجين، األدوية والسيان 
أو  األكل  أســـتطيع  ال  يفارقنـــي،  ال 
الشـــرب والوقـــوف.. تعـــب وإرهاق 
حاد.. أنام وأســـتيقظ دون وعي أو 
قـــدرة وليســـت لدي طاقـــة لإلجابة 
على الهاتف.. بكل بساطة.. المرض 
يشعرك بأنك إنسان ضعيف ضعيف 

ومضاعفـــات  أعـــراض  وهـــي  للغايـــة.. 
تصيب أشخاصا وقد ال تصيب آخرين، 
ولكنها قـــد تؤدي إلى الوفـــاة خصوصا 
بالنســـبة لكبـــار الســـن وذوي األمـــراض 
المزمنـــة.. لقـــد كنت تحـــت رحمة هللا، 
وكتب هللا لي عمرا جديدا بعد الشفاء، 
وينبغـــي على كل إنســـان في مثل هذه 

الحالة أن يكون قويا ومؤمنا بالله...”.
وذكـــر محمد أنه عـــاش لحظات مؤلمة 
وأجـــواء عصيبـــة ومخيفـــة فـــي رحلة 
العـــاج، فقـــد شـــهد عـــدد مـــن حـــاالت 
الوفاة بسبب كورونا أمام عينيه، وودع 
العديـــد مـــن األصدقـــاء الذيـــن زاملهم 
وجاورهـــم في المستشـــفى أثناء فترة 

العـــاج، مضيفـــا عـــن ذلـــك 
األمر “في كل يوم تســـمع 
وفـــاة شـــخص كان معك 

أو  المستشـــفى  فـــي 
بالقـــرب منـــك.. إنها 

تعرضـــك  أخبـــار 
ى  ذ لـــأ

مـــن  خروجـــي  ولغايـــة  النفســـي.. 
المستشفى تصلني أنباء وفاة أشخاص 
كانوا معي من بينهم علي الشـــويخ من 
قريـــة باربـــار الذي رأيتـــه قبل خروجي 
مـــن المستشـــفى بأيـــام عدة وهـــو يهم 
معـــي  وكان  الفجـــر،  لصـــاة  للوضـــوء 
رجل مســـن وابنـــه بنفس المستشـــفى، 
األخيـــر تعافـــى من المـــرض وخرج من 
المستشـــفى واتصل لي قبـــل عدة أيام 

وأخبرني بوفاة أبيه”.
ويضيـــف “مـــن قـــوة الفيروس أنـــه أثر 
علـــى ركبتي.. تخيل أنني أجريت 
عمليـــة فـــي الركبة قبـــل نحو 
أعـــاد  والفيـــروس  ســـنة   20
لـــي تلـــك اآلالم وجلـــب لـــي 
المستشـــفى دكتـــور عظام، 
وخـــال 3 أســـابيع فقـــدت 
مـــن  كيلوغرامـــا   13

وزني...”.

ووجـــه جاســـم محمـــد رســـالة إلى كل 
الشـــباب  فئـــة  وباألخـــص  المواطنيـــن 
بتعليمـــات  بااللتـــزام  فيهـــا  طالبهـــم 
التباعـــد االجتماعـــي والحـــرص علـــى 
عدم التجمع والبقاء في المنازل وعدم 

الخروج إال للحاالت الضرورية.
الجميـــع  يـــدرك  أن  “يجـــب  وأضـــاف 
خصوصـــا فئـــة الشـــباب أن الفيـــروس 
خطير جدا جـــدا؛ ألنه قادر على الفتك 
بكبـــار الســـن بســـرعة، وفـــي البحريـــن 
ال يوجـــد منـــزل ال يخلـــو من فئـــة كبار 
الســـن مـــن اآلبـــاء واألمهـــات حفظهـــم 
يتعافـــون  قـــد  الشـــباب  جميعـــا..  هللا 
مـــن المرض وقـــد يفتك بهـــم أيضا في 
كالســـكري  بأمـــراض  إصابتهـــم  حـــال 
والضغط... يجب أن يتذكر الجميع أن 
المريـــض ســـيكون بعيدا عـــن أهله وال 
يمكن زيارته، وهي حالة نفسية صعبة 
وقاســـية على المريض وأهله، وعندما 
يصـــاب أحـــد من أهلـــك فقـــد ال تتمكن 
مـــن رؤيته مـــرة أخرى ومـــن الصعوبة 
التواصـــل معه، ومن هنـــا أحذر الجميع 
من االســـتهتار وأؤكـــد أهميـــة االلتزام 
اإلمـــكان  قـــدر  الصحيـــة  بالتعليمـــات 

لنحافظ على سامة الجميع”.
وأشاد جاسم محمد بالطواقم الطبية 
التـــي تعمـــل فـــي الصفـــوف األمامية 
لمواجهة كورونا، وعلى الرغم من كل 
ما فـــي تجربة الكورونـــا من مصاعب 
أنـــه  إال  نفســـية وجســـدية،  ومعانـــاة 
يقول إنها ال تخلو من اإليجابيات في 
ظل المشـــاعر النبيلة والطيبة ودعاء 
أهـــل البحريـــن لـــه وتواصـــل الجميـــع 
معـــه ســـواء مـــن األهـــل أو األصدقاء 

والزماء وكل األسرة الرياضية.

كووورة

ال يــزال نــادي المحــرق البحرينــي مســتمًرا فــي تصويــت موقــع “كــووورة” 
للفريــق األكثر شــعبية في الوطن العربي، والــذي أطلقه الموقع على منصة 
التواصل االجتماعي )انستغرام( وضم 42 نادًيا بينهم المحرق من البحرين.

ســـباق  مـــن  اآلن  حتـــى  وخـــرج 
ظـــل  فيمـــا  نادًيـــا،   22 التصويـــت 
نـــادي المحـــرق مـــع 19 آخرين وهم: 
الـــوداد  التونســـي،  الصفاقســـي 
المغربـــي، االتحاد الســـعودي، الهال 
الســـعودي، الرجاء المغربي، الترجي 
التونســـي، األهلي المصـــري، االتحاد 
الســـعودي، الزمالك المصـــري، النصر 
الســـعودي، القـــوة الجويـــة العراقي، 
الفيصلـــي األردني، النجم الســـاحلي 
التونســـي، الزوراء العراقي، الكرامة 
الســـوري، الوحدة الســـوري، االتحاد 

الســـكندري المصري، األهلـــي الليبي 
والسيب العماني.

ويشـــهد التصويت تفاعـــاً كبيًرا من 
قبـــل الجماهيـــر العربية بشـــكل عام، 
كمـــا توجهـــت الجماهيـــر البحرينيـــة 
والمحرقية للتصويت لنادي المحرق 
الـــذي ال يـــزال بيـــن 20 نادًيـــا عربًيـــا 
يتمتعون بشعبية جارفة في الوطن 

العربي.
وكان ناديـــا الجيش الملكي المغربي 
وتشرين الســـوري آخر من خرج من 

سباق التصويت.

انتـــزع يوفنتـــوس فوًزا مســـتحًقا 
على غريمه تورينو، بنتيجة )4-1(، 
فـــي الديربي الذي جمـــع الفريقين 
أليانـــز  بملعـــب  الســـبت،  امـــس 
ســـتاديوم، فـــي منافســـات الجولة 

30 من الدوري اإليطالي.
أحـــرز أهـــداف يوفنتـــوس كل من 
كـــوادرادو،  خـــوان  ديبـــاال،  باولـــو 
وكوفـــي  رونالـــدو  كريســـتيانو 

جيجي بالخطأ في مرماه بالدقائق 
3، 29، 61 و87، بينما سجل أندريا 
بيلوتي هدف تورينـــو الوحيد من 

ركلة جزاء بالدقيقة 49. 
وبهـــذا الفـــوز، واصـــل يوفنتـــوس 
تصدره لجـــدول الترتيـــب برصيد 
رصيـــد  تجمـــد  بينمـــا  نقطـــة،   75
بالمركـــز  نقطـــة   31 عنـــد  تورينـــو 

الـ15.

“المحرق” بتصويت األكثر شعبية عربًيا

رونالدو يقود اليوفي لكسب “الديربي”

كريستيانو رونالدو

قــــرر نـــــادي ســمــاهــيــج تــأجــيــل انــعــقــاد 
ــــى يــــوم األحـــد  الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة إل
القانوني  النصاب  اكتمال  لعدم  المقبل؛ 
فـــي االجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــد عــبــر تقنية 
التواصل المرئي عن بعد يوم 26 يونيو 

الماضي.
األعــضــاء  جميع  سماهيج  نـــادي  ودعـــا 
للمبادرة  االشــتــراك  لــرســوم  المسددين 
للمشاركة  اإللكتروني؛  البريد  بتسجيل 
 7 يكون  أن  على  المقبل،  االجتماع  في 

يوليو آخر موعد لتسلم ذلك.

الكــؤوس أغلــى  نهائــي  نصــف  تأجيــل  يقتــرح  خالــد 

مدرًبــا لحــراس الفريــق الكــروي األول وحتى نهاية الموســم

النجمــة لــم يـبــدأ التحضيــرات

“الشباب” يتعاقـد مـع صـالح سلمـان

قــال الالعــب الدولــي ونجم الفريــق األول للكرة الطائرة بنــادي النجمة 
يوسف خالد إن فريقه لم يبدأ التحضير لغاية اآلن استعدادا لمواجهة 
األهلي في الدور نصف النهائي من كأس سمو ولي العهد، والتي ستقام 

27 يوليو 2020 وفقا للجدول الرسمي الصادر عن االتحاد.

وكان مـــن المفتـــرض أن يخـــوض 
النجمـــة تدريباتـــه يـــوم الســـبت 4 
اســـتئناف  ولكـــن  الجـــاري،  يوليـــو 

التدريبات تأجلت.
وأوضـــح خالد لــــ “الباد ســـبورت” 
أن فتـــرة شـــهر واحـــد غيـــر كافيـــة 
الستعادة الاعبين لياقتهم البدنية 
ومســـتواهم الفنـــي حتى لـــو كانوا 
ســـيخوضون مواجهـــة واحـــدة أو 
مواجهتين، مشيرا إلى أن جاهزية 

العبـــي األهلـــي ربما تكـــون أفضل 
علـــى اعتبـــار أنهـــم بـــدوأ الحصص 
التدريبيـــة قبـــل نحو أســـبوعين أو 

عشرة أيام تقريبا.
ورأى خالـــد بأنـــه كان مـــن األفضل 
تأجيـــل نصف النهائي إلى منتصف 
شـــهر أغســـطس أو نهايتـــه حتـــى 
بصـــورة  األربعـــة  الفـــرق  تســـتعد 
أفضـــل، مضيفا “ال يمكن ألي العب 
توقـــف عن اللعب ثاثـــة إلى أربعة 

أشـــهر أن يستعيد مستواه ولياقته 
البدنيـــة خـــال فتـــرة شـــهر أو أقل 
والموضـــوع  علمـــي.  األمـــر  وهـــذا 
ال يتعلـــق بالفـــوز والخســـارة لـــكل 
الفريـــق وإنمـــا األهميـــة تكمـــن في 

لجميـــع  الفنـــي  المســـتوى  ارتفـــاع 
الفـــرق بمـــا يليـــق بمكانـــة وأهميـــة 
الحدث وحتى ال تكـــون المباريات 
مجـــرد تحصيـــل حاصـــل وتأديـــة 

واجب..”.

تعاقـــد نـــادي الشـــباب مـــع المـــدرب الوطنـــي صـــاح 
ســـلمان؛ لإلشـــراف على تدريب حراس الفريق األول 
لكـــرة القـــدم حتى نهايـــة الموســـم الرياضـــي الحالي 

.2020 - 2019
وانتظم صاح سلمان في صفوف تدريبات الماروني 
التي اســـتأنفت بقيادة المدرب الوطني حســـين علي 
“بيليه”، وأشرف سلمان على حراس “الماروني” الذي 
يســـتعد الســـتكمال منافســـات دوري ناصـــر بـــن حمد 

الممتاز المتبقي منه 7 جوالت على النهاية.
الوطنييـــن  المدربيـــن  مـــن  ســـلمان  صـــاح  ويعتبـــر 
الحاصلين على شـــهادات متقدمة آســـيوًيا في مجال 
حراســـة المرمى، كما أنه محاضر معتمد لدى االتحاد 

اآلسيوي في مجال حراسة المرمى.
وتعـــد التجربة لصاح ســـلمان هي األولـــى من نوعها 
علـــى مســـتوى أنديـــة دوري ناصر بـــن حمـــد الممتاز، 
ويتوقـــع أن يجـــدد الشـــبابيون التعاقد معه للموســـم 
الرياضـــي المقبـــل 2020 - 2021، خصوًصـــا مع حالة 
االرتيـــاح واإليجابيـــة التـــي تســـود اإلدارة الشـــبابية 

وحراس “الماروني”.
وســـبق لصاح ســـلمان أن مثل منتخبنا الوطني لكرة 

القادم الشـــاطئية، قبل أن يتجـــه إلى مجال التدريب 
والمحاضرات.

ويســـعى الشـــباب إلـــى الظهور بصـــورة مغايرة خال 
الجـــوالت المتبقية، خصوًصا وأنه مهدد بالهبوط إلى 
دوري الدرجة الثانية؛ كونه يحتل اآلن المركز التاسع 
)قبـــل األخيـــر( وفـــي رصيـــده 7 نقاط فقط، وســـجل 
العبـــوه 9 أهـــداف فـــي 11 جولة، كما اهتزت شـــباكه 

في 26 مناسبة.
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حمود الجيب.. خير خلف
لعلني من أشــد المتفائلين بقرار تعيين الزميل حمود الجيب رئيســا لقناة البحرين 
الرياضيــة خلفــا للمتألقــة مريم بوكمال، فهذا الشــاب المبدع أهــل للمنصب ويملك 
الكفــاءة لمواصلــة عمليــة التطويــر واالرتقــاء بالعمل في القناة إلــى جانب زمائه 

المجتهدين.
ويتمتــع حمــود الجيــب بقلــم رشــيق، ونظــرة إعامية ذات قــوام ممشــوق، ويبرز 
ذلــك فــي تقاريره المتلفزة الشــبيهة بعروض األزياء، فهو يلبس الكلمات فســاتين 
عصريــة تحاكــي آخر صيحــات الموضة؛ لتلتقطها أذن المســتمع وعيون المشــاهد 

بذائقة مفعمة باالستمتاع والصدمة في آن واحد!
وأمــا التعامــل معه شــخصيا، فهو أقرب ما يكون إلــى التعامل مع األخ، والصديق، 
وهــو مســتمع جيــد، ومتحدث لبــق، أما أفكاره، فــا تأتي جزافا، وإنمــا تخرج بعد 
مخاض طويل من التأني والتفكير، وله الحق في ذلك، فهو ليس عبثيا ومتسرعا، 

وإنما يحركه طموحه واتزانه إلى المثالية المطلقة.
وال أشــك لحظــة أن قــرار تعييــن الجيــب لرئاســة القناة لم يأت من فــراغ، بل على 
العكــس تمامــا، إذ قــدم مــا يشــفع له بــأن يكون قائــد كتيبــة القنــاة الرياضية التي 
كان ضمــن طاقمهــا منــذ أن بــدأت ثورتها العصرية مع بوكمــال، المنتقلة إلى دائرة 
اإلبــداع اإللكترونــي فــي وزارة اإلعــام، ولعــل مــن أبــرز إنجازاتهــا أن خلفــت هذا 

الرجل ليسد فراغا يصعب ملؤه.
وإن كان ثمــة مــا يتمنــاه مشــاهد القنــاة الرياضيــة مــن حمــود الجيــب فــي بدايــة 
عصره، فهو حمل معول التجديد والحداثة ليواصل هدم كل الجدران األسمنتية 
التقليديــة فــي طريقة عمل القنــاة، تماما كما عودنا دائما في الفترة الماضية، وأن 
يحــاول قدر المســتطاع أن يصدمنا بأفكاره العصريــة، من خال تحديث البرامج 

الرياضية وتنويعها بشكل يفوق طموح الرياضيين.
وفــي الختــام، أتمنــى شــخصيا لهــذا الرجل كل التوفيــق والنجاح في مهــام عمله، 
فهــو يســتحق الحصــول علــى فرصتــه الكاملــة، ليترجــم أفــكاره النيــرة إلــى واقع 
جميــل يليــق بشــخص راق جدا، وَطموح جدا، وغير تقليــدي على اإلطاق، وهذه 
الصفات ال تجتمع في شــخص إال ويكون عبقريا، وناجحا في عمله، خصوصا إذا 
ما وجد إلى جانبه زماء يسيرون معه على المنهج نفسه، ويعيشون الحلم ذاته.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

حسن علي

يوسف خالد

من تدريبات نادي الشباب

صالح سلمان

أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

“سماهيج” يؤجل 
“عموميته”

حسن علي

جاسم محمد

تجربتي كانت 
مريرة... وأنصح 
الشباب بالتباعد 

االجتماعي 
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فــي   LX 570 ــزس  ــكـ لـ تــمــتــلــك 
تأسر  فــاخــرة  لمسات  تصميمها 
القلوب وتظهر الجودة اإلجمالية 
لــلــســيــارة. وقـــد حــرصــت لكزس 
ــتــفــاصــيــل  ــال ــام ب ــمــ ــ ــت ــلـــى االهــ عـ
الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــمـــيـــلـــة، ومــنــهــا 
المصنوعة  الخشبية  اللمسات 
الجلدية  المقاعد  وكذلك  يدوًيا، 
ــاعــمــة والــمــريــحــة  ــن ــفـــاخـــرة ال الـ
ــمــــة، وكـــذلـــك اإلضـــــاءة  ــــداعــ وال
الــداخــلــيــة الـــرائـــعـــة وصـــنـــدوق 
ــة” لــحــفــظ  ــ ــاجـ ــ ــثـ ــ الـــتـــبـــريـــد “الـ
المدمج في  الباردة  المشروبات 
يمنح  مما  الوسطي،  الكونسول 

عند  لتناوله  منعًشا  شيًئا  الناس 
وكذلك  الــطــريــق،  على  الــخــروج 
ال  الـــذي  الــجــبــار  التكييف  نــظــام 
يتوفر مثله في أي سيارة أخرى. 
المقاعد  فــي  الترفيه  نــظــام  أمــا 
الخلفية، فهو يتميز بقدرته على 
عرض مصدري فيديو في وقت 
واحد. يشتمل النظام على جهاز 
يمكن  ُبعد،  عن  سلكي  ال  تحكم 
نــقــطــة في  اســتــخــدامــه مـــن أي 
المتردد  للتيار  ومــأخــذ  السيارة 
الذي سيبقي األجهزة مشحونة، 
ــرأس  ال سماعات  لتوفر  إضــافــة 

الاسلكية لنظام الترفيه.

التصميم الداخلي في لكزس ال اكس ٥٧٠

التفاصيل  عــن   Bentley أعــلــنــت 
الخاّصة بطراز Bentayga الجديد، 
ويتبّنى التصميم الخارجي الجديد 
 Bentley لدى  التصميمية  األســس 
والتي تظهر اآلن بوضوح في كامل 
عائلة  مانحة  الــطــرازات،  مجموعة 
المنتجات األحدث واألكثر عصرية 
مقارنة بأي شركة أخرى للسيارات 
الفاخرة. وعبر تقديم األحدث في 
بداخل  الــخــاصــة  التقنيات  مــجــال 
أكثر  مقصورة  إلى  إضافة  السيارة 

ــإن الـــطـــراز الــجــديــد شهد  ـــا، فـ رقـــيًّ
الداخل  من  بــارزة  تحديث  عملية 

والخارج على حد سواء.
ــدرات  ــن خــــال الــجــمــع بــيــن قــ ومــ
األداء،  عــالــيــة  ــفــاخــرة  ال ــســيــارة  ال
ــفــخــمــة،  ــارة الـــلـــيـــمـــوزيـــن ال ــ ــيـ ــ وسـ
والسيارة العائلية الرحبة والسيارة 
فإن  الــوعــرة،  لــلــدروب  صة  المخصَّ
سابقاتها  خطى  تتبع   Bentayga
مقاَرنة  األكثر  بالمزايا  التمّتع  في 

بأي سيارة أخرى.

قدمت كيا ســيارة الســيدان الرائعة K5 2021 كبديل لســيارة أوبتيما 
وتتميــز الســيارة الجديــدة بمظهــر جديــد للعالمــة الكوريــة الناجحــة، 
حيــث يهيمــن علــى الواجهــة األماميــة عالمــة ”وجــه النمــر“، والــذي 
يتضمــن شــبكة أمامية واســعة ورقيقــة تمتد إلى المصابيــح األمامية 

وغطاء المحرك.

ــداخــلــي  ــتـــاءم الــتــصــمــيــم ال يـ
أحــدث  مــع  الــجــديــدة  للسيارة 
ــيــة، بـــمـــا فــي  ــن ــق ــت ــزات ال ــيـ ــمـ الـ
 CarPlay أبـــــل  نـــظـــام  ذلـــــك 
شــاشــة  فـــي   Auto ــــدرويــــد  وأن
مقاس 8 و10.25 بوصة لنظام 

ــتــرفــيــه الـــذي  الــمــعــلــومــات وال
مع  ماحة  نظام  على  يحتوي 
بيانات حركة المرور في الوقت 
توربو  بمحرك  وهــي  الفعلي. 
األســطــوانــات  ربــاعــي  لتر   1.6
بقوة 180 حصانا مقترنا بناقل 
حركة أوتوماتيكي جديد من 

8 سرعات.

جان  الجوية  ــاد  األرصـ خبير  كشف 
ــة نــشــرهــا، أن  نـــال أخــيــرا فــي دراســ
فعالة  وسيلة  تــكــون  قــد  الــســيــارات 
ــا أن  لـــقـــتـــل الــــفــــيــــروس؛ خـــصـــوصـ
يسمح  مــا  نسبيا،  شفافة  نــوافــذهــا 
بمرور أشعة الشمس وارتفاع درجة 
لــدرجــة تجعلها  بــداخــلــهــا،  الـــحـــرارة 

تقتل فيروس كورونا.
وأوضح نال أن درجة الحرارة داخل 
السيارة ال تتطلب الكثير من الوقت 

الــحــرارة  درجــة  كانت  فــإذا  لترتفع، 
ففي  مــئــويــة  درجــــة  بـــالـــخـــارج 26 
سترتفع  فــقــط  دقــائــق   10 غــضــون 

بــمــقــيــاس  درجـــــــة   19 بـــمـــقـــدار 
دقيقة   20 وخال  فهرنهايت، 
درجـــة،   29 بــمــقــدار  سترتفع 
سترتفع  دقــيــقــة   30 ــال  وخـ
 60 وبعد  درجـــة،   34 بمقدار 

ــى 45  ــ دقــيــقــة ســتــرتــفــع إل
درجة.

Bentayga الجديدة.. قمة في القوة والفخامة

كيا 2٠21 K٥ الرائعة

الحرارة المرتفعة داخل السيارات تقتل “كورونا”

السعر ــل  ــاب ــق م فـــي  رائـــعـــة  وإمـــكـــانـــات  مــمــيــز  أداء 

التي  الصغيرة  السيارات  جميع  بين  ما 
أجد  لم  السنين  مر  بتجربتها على  قمت 
التي   H2 هــافــال مــن ســيــارة  أكثر متعة 
الباد  تجربتنا في سيارات  كانت تحت 
ــام بــدعــوة خــاصــة من  ــ ــمــدة أي مــؤخــرا ل
هافال البحرين عبر التسهيات للسيارات 
من  الناجحة  للعامة  المعتمد  الــوكــيــل 
والتي  الصينية،  وال  جريت  مجموعة 
المتنوعة،  المركبات  مــن  العديد  تنتج 
وتــأخــذ الــيــوم حصتها مــن الــشــارع في 
البحرين بصورة كبيرة بمختلف أنواعها 

 .H6و H9 الثاثة، والتي تبدأ من
 H2 الشركة  بصغيرة  سنعرفكم  واليوم 

وبكل مميزاتها الرائعة والممتعة!
تتنافس سيارة هافال H2 مع الموديات 
الصغيرة المعروفة في الباد جي اس 3 
وتتفوق  وكريتا،  فــي  آر  إتــش  وكيكس 
الكبيرة جدا،  بمواصفاتها  على معظمهم 
تقدمه  بما  أبـــدا  الــتــحــدي  تقبل  ال  فهي 
السيارة  فتح  قـــدرة  مثل  مــمــيــزات  مــن 
السيارة  دون استخدام مفتاح وتشغيل 
أوتوماتيكي  وتكييف  زر  على  بالضغط 
ثــنــائــي الــمــنــاطــق ونــظــام مــراقــبــة ضغط 
هــوائــيــة ستارية  ــادات  ــ ــارات ووسـ ــ اإلطـ

وغيرها من االمتيازات.
الشبابية  السيارة  إليه في  أول ما تلفت 
هو الشبك األمامي الجديد، والذي قرب 
الــتــي كانت  الــرائــعــة    6 مــن إتــش  شكله 
الشبك  ويتميز  ســابــقــا،  تجربتنا  تحت 
المنفردة  للسيارة  الــعــامــة  الــواجــهــة  مــع 
ــا، فـــلـــم تــنــقــل  ــهـ ــــخــــاص بـ بــتــصــمــيــمــهــا ال
جانب  إلـــى  مــكــان،  أي  مــن  تصميم  أي 
واألداء  والراحة  العالي  باألمان  تميزها 
اإلقتصادي، إضافة إلى تصميمها األنيق، 
 LED وتأتي مع مصابيح أمامية، نهارية
رائـــعـــة الــتــصــمــيــم، وكــشــافــات لــوضــوح 
ويتميز  كبيرة،  بــصــورة  للسائق  الــرؤيــة 
هذا الطراز الجديد الذي حاليا معروض 
بــعــروض خــاصــة فــي األســعــار والضمان 
في  الصانع  بــذكــاء  المجانية  والصيانة 
ــكــبــيــرة في  ــازات ال ــيـ تــقــديــم كـــل االمـــتـ
مما  أكــبــر  لكنها  شكليا،  صغيرة  ســيــارة 
خير  والــتــجــربــة  الحقيقة،  فــي  تتخيل 
برهان على ذلك، في التصميم الخارجي 
بإضافة  تتميز  التي  الــســيــارة  وداخــلــيــة 
ميزات ترفيهية مثل خاصية الكار باي 
وفتحة سقف بانورامية فريدة في هذه 
الفئة من السيارات لرفاهية وراحة أكثر 

للسائق والركاب.
شعار  تــوزيــع   H2 هــافــال  جماليات  مــن 
السيارة داخل المصابيح، وعلى اإلطارات 
الــخــلــفــي، ومـــن الخلف  ــعــمــود  ال ــى  وعــل

أسفل  معدني  شكل  على  نحصل  أيضا 
الصادم، من التصميم األوروبي للخلفية 
بعد  ثانيا  انطباعا  تعطي  عامة  بصورة 
المقدمة على جودة هذه السيارة، وهي 
جميلة في إنارتها الواضحة في تصميم 
متوسطة  بمصابيحها  وتتمتع  الخلفية 
الحجم، مع لمسات من الكروم، وإضاءة 
تصميمها  تم  فقد  معها،  مميزة  للضباب 
بواسطة فريق برئاسة المسؤول السابق 
دبليو  إم  بي  لشركة  التصميم  قسم  عن 
 H2 هافال  قــدم  حيث  لوكليرك،  بيير   –
التي تقدم مزيجا متكاما من التصميم 
األنيق، وتوفير الراحة للسائق والركاب، 
مقابل  رائعة  وقيمة  خــارق  أداء  وأيضا 
صرف  فــي  كبيرة  اقتصادية  مــع  السعر 
السياقة  أنــمــاط  اخــتــيــارات  مــع  البنزين 
والرياضية  االقــتــصــاديــة  مــن  المختلفة 

وغيرها.
كافية  المساحات  تجد  إليها  وبالدخول 
تعطيك  فهي  فيها،  الركاب  لجميع  جــدا 
المكسوة  كــراســيــهــا  مــع  مــمــتــازة  ــة  راحــ
الــســائــق  يتمتع  ــفــاخــر، حــيــث  ال بــالــجــلــد 
ــة تـــامـــة وكــأنــهــم  ــراحـ ــاب مــعــه بـ ــ ــرك ــ وال
كهربائي  تحكم  مــع  كــبــيــرة  ســيــارة  فــي 
تعطي   LED الداخلية  أضــواء  بالمقاعد، 
براقة  وأضـــواء  رائــعــة،  فخامة  السيارة 
في لوحة العدادات والشاشة الموجودة 

في أعلى منتصف التابلوه، مع الكثير 
في  الــمــوجــودة  التحكم  أزرار  مــن 
منطقة منتصف التابلوه، كما وأنها 
متصلة مع الكونسول الوسطي في 
انسيابية جميلة، مع لمسات الكروم 
ــرف  الــمــطــفــي الـــمـــوجـــود عــلــى أحـ

وسط  ومنطقة  الوسطي  الكونسول 

الوسطى  التكييف  فتحات  مع  التابلوه 
والواقعة على جانبي التابلوه، كما وأنها 
مثل للتواصل  عديدة  مداخل  مع  تأتي 
قــوي  مــكــيــف  مـــع   USB - CD - AUX
يتناسب مع فصل الصيف عندنا، وغيرها 
من االمتيازات الفخمة في عجلة القيادة 
مثا مثبت سرعة، الرد على الهاتف بعد 
ــران، درجـــة الــصــوت وغــيــرهــا مع  ــتـ االقـ
كهربائي  آلية ونوافذ ذات تحكم  أقفال 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــكــمــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة 
والسامة مثل الفرامل المانعة لانغاق، 
نظام مراقبة ضغط الهواء المتطور، مع 
إلى  إضافة  االنــزالق،  في  التحكم  نظام 
توزيع  حسب  الكبح  قــوة  تــوزيــع  نــظــام 
الــســيــارة وحسب وضعها  داخــل  الـــوزن 
مــع حــســاســات خلفية،  ــطــريــق،  ال عــلــى 
كــامــيــرا خــلــفــيــة واضـــحـــة ومـــرونـــة في 

المناورات.
تندفع السيارة بصورة قوية نتيجة للعزم 
وكأنك  وتحسسا  فيها  التوربو  الممتاز 
 4 بمحرك  مــزودة  أكبر، فهي  في سيارة 

لتر   1.5 سعة  تربو  ســلــنــدرات 
دفــع أمــامــي، يولد 

148 حصانا 
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ــزم، يــتــصــل بجير  ــعـ نــيــوتــن مــتــر مـــن الـ
أوتوماتيكي من 6 سرعات، وهناك أيضا 
إيكو  هي  ذكرنا  كما  قيادة  وضعيات   3
)االقــتــصــادي(، نــورمــال )الــعــادي( و)سنو( 
السياقة  فــي  كبيرة  نعومة  مــع  للثلوج، 
بجانب  مميزة  وقــود  استهاك  وكــفــاءة 

األداء القوي.

جريت وول موتورز

شركة  مــن  بالكامل  مملوك  فــرع  هــافــال 
جريت وول موتورز، المصنع األكبر في 
والسيارات  أب  البيك  لشاحنات  الصين 
هافال  وتشكل  الدفع.  رباعية  الرياضية 
ــريــاضــيــة ربــاعــيــة  عــامــة الـــســـيـــارات ال
أكثر  الصين منذ  الدفع األكثر مبيعا في 
تعززها  مبيعات  مع  الزمن،  من  عقد  من 
السيارة   ،6 إتــش  هــافــال  مثل  طـــرازات 
شعبية  األكــثــر  الــدفــع  رباعية  الرياضية 
إتش  هافال  القمة،  والطراز  الصين،  في 
9، وخال أكثر من 35 عاما فرضت هذه 
الشركة نفسها كمنافس قوي في مختلف 

فئات السيارات.

 I-Pace كشفت جاكوار، عن
2021 بتقنيات جديدة 

وتصميم محدث بشكل 
طفيف، في حين تتوفر 
اإلس يو في الكهربائية 

الجديدة اآلن للشراء 
في بريطانيا، فيما يتعلق 
بالتقنيات الجديدة، فقد 

حصلت I-Pace الجديدة 
 Pivi Pro على نظام ترفيهي

الجديد، والذي يوفر الوصول 
إلى وظائف مختلفة.

تتميز تويوتا Highlander والتي 
وصلت البحرين مؤخرا بمجموعة 
التي تضمن  اإلضافية  المزايا  من 
راحة جميع الركاب، وتشمل نظام 
صوتي  ونــظــام  محيطي،  إضـــاءة 
بــســتــة مــكــبــرات صــــوت، ونــظــام 
ومقعد  الخلفية،  للمقاعد  ترفيه 
ا بعدة  سائق قابل للضبط كهربائيًّ
لمقاعد  بالنسبة  أمـــا  وضــعــيــات. 
لإلمالة  قابلة  فهي  الثاني،  الصف 
ويمكن   ،60:40 بنسبة  والــطــي 
الثالث  الصف  مقاعد  طي  كذلك 
بــمــثــابــة منطقة  لــتــكــون  بــالــكــامــل 

تخزين مسطحة. 
 Highlander تكتمل هوية تويوتا
الــمــمــيــزة مـــن خـــال مــقــصــورتــهــا 

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الـــــرحـــــبـــــة 

ر عن الجودة  والمريحة، والتي ُتعبِّ
المتقنة  والــلــمــســات  االستثنائية 
في جميع أنحائها. ولتوفير المزيد 
مقاعد  إزاحــة  يمكن  المرونة،  من 
ــلــحــصــول على  الـــصـــف الـــثـــانـــي ل
مساحة واسعة في الصف الثالث 
مع إتاحة الدخول والخروج منها 
وإلــيــهــا بــكــل ســهــولــة . كــمــا تمتاز 
بمجموعة  الــداخــلــيــة  الــمــقــصــورة 
من المزايا المتطورة، بما في ذلك 
أوتوماتيكي  هــواء  تكييف  نظام 
التحكم  يمكن  منطقتين  يشمل 
بدرجة حرارة كٍل منهما على حدة 
لوحة تحكم خلفية وخاصية  مع 
على  يعمل  الــذي  الذكي،  التحكم 
ــهــــواء لــلــمــقــاعــد الــتــي  ــ تــوجــيــه ال
يشغلها الركاب فقط.

Highlander مساحات كبيرة في تويوتا
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طارق البحار

تجربة قيادة “هافال H2” من التسهيالت للسيارات
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أشـــادت جمعية المرصد لحقوق اإلنســـان 
فـــي  البحريـــن  فـــي  المتطوعيـــن  بـــدور 
مواجهـــة فيـــروس كورونا ومســـاهماتهم 
فـــي إطـــاق المبـــادرات والحمـــات على 
واإللكترونـــي  الميدانـــي  المســـتويين 
انطاقا من مســـؤوليتهم الوطنية، وذلك 
ضمـــن التقريـــر التوثيقـــي الـــذي أصدرته 
الجمعيـــة مؤخـــرا لرصـــد وتحليـــل جهود 

المملكة في التصدي للفيروس.
عزيـــزة  قالـــت  الخصـــوص،  هـــذا  وفـــي 
الحســـن عضـــو فريـــق إعـــداد التقريـــر إن 
المحـــور الخامس تضمن رصـــدا وتحليا 
لـــدور المتطوعين ومبادراتهـــم المتنوعة 
التـــي تضمنت حمـــات تعريفيـــة بكيفية 
مواجهـــة الفيـــروس وطـــرق الوقاية منه، 
فضـــا عـــن توفيـــر احتياجـــات المجتمـــع 
مـــن األدويـــة واألغذيـــة والمشـــاركة فـــي 

تعقيـــم األماكـــن العامـــة التـــي يكثـــر فيها 
تواجد األفراد، إضافة إلى الحمات التي 
ركـــزت على نشـــر ثقافة الشـــكر والتقدير 
فـــي  المتواجديـــن  لألفـــراد  المجتمعـــي 

الصفوف األمامية.
وأضافـــت الحســـن أن الرصـــد لـــم يقتصر 

علـــى العمـــل المؤسســـي، بـــل امتـــد أيضًا 
للمبـــادرات الفرديـــة التطوعيـــة التي قام 
بهـــا المواطنـــون والمقيمـــون، حيث رصد 
العينيـــة  التبرعـــات  مـــن  عـــدد  التقريـــر 
تحـــت  والفنـــادق  المبانـــي  بتخصيـــص 
تصـــرف وزارة الصحـــة واللجنـــة المكلفة 
بمكافحة فيروس كورونـــا حتى االنتهاء 

من الجائحة.
وبّينـــت الحســـن أن جهـــود البحريـــن لـــم 
تقتصـــر علـــى اإلجراءات التـــي قامت بها 
الجهـــات الحكوميـــة، بل كان لمؤسســـات 
المجتمـــع المدني والمتطوعيـــن دور بارز 
في مســـاندة هذه اإلجـــراءات عن طريق 
إطـــاق العديد من الحمـــات والمبادرات 
التطوعيـــة، وبشـــكل يبين مـــدى التكاتف 
والتاحـــم الوطني والحب الذي يكنه كل 

مواطن ومقيم لهذه األرض الغالية.

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  تدعـــو 
البحريـــن جميـــع أصحـــاب ورواد 
لمتابعـــة  والمهتميـــن  األعمـــال 
النـــدوة االفتراضية التـــي تنظمها 
يـــوم الثاثـــاء الموافـــق 7 يوليـــو 
 5:00 الســـاعة  تمـــام  فـــي   2020
 Zoom مســـاًء مباشـــرًة عبر موقع
شـــغفك؟”،  تجـــد  “كيـــف  بعنـــوان 
والتي ســـيلقيها المبـــادر الكويتي 
باســـم  المعـــروف  العيســـى،  بـــدر 
أعمـــال  رجـــل  وهـــو  “بونبيـــل”، 
تحفيـــزي  ومتحـــدث  ومســـتثمر 
ورواد  الشـــباب  برؤيـــة  يحلـــم 
األعمـــال علـــى مســـتوى عـــاٍل من 

التطوير واإلنجاز اإلبداعي.
وتهـــدف غرفة البحرين من خال 
تنظيـــم هـــذه النـــدوة إلـــى خلـــق 

رواد  ومســـاعدة  إيجابـــي  تأثيـــر 
شـــغفهم  علـــى  للعثـــور  األعمـــال 
أجـــل  مـــن  الداخليـــة؛  وقيمتهـــم 
مواصلة أعمالهم التجارية بنجاح 
فـــي ظـــل تحديـــد أهدافهـــم عنـــد 
ممارسة شـــغفهم حتى وإن كانت 

علـــى أصغـــر نطـــاق، ومســـاندتهم 
للوصول إلى التميز والتفوق.

مـــن  العديـــد  العيســـى  وســـيقدم 
النصائـــح المفيـــدة حـــول مفهـــوم 
الشـــغف فـــي الحياة، وكيـــف تبدأ 
مشـــروعك الخـــاص، ومـــا الوقت 
ومـــا  األعمـــال،  لبـــدء  األنســـب 
المشـــروع األنســـب واألكثر نسبة 
في تحقيق النجاح، كما سيتم في 
ختام الندوة فتح باب التساؤالت 

واالستفسارات أمام المتابعين.
بمشـــاركة  الغرفـــة  رحبـــت  وقـــد 
جميـــع الراغبيـــن بمتابعـــة الندوة 
االفتراضيـــة مـــن خـــال المبادرة 
زيـــارة  عبـــر  بياناتهـــم  بتســـجيل 
https:// موقع الغرفة اإللكتروني

.bahrainchamber.bh

عزيزة الحسن

البحرين لجهود  التوثيقي  الحقوقي  تقريرها  ضمن  ــل ــب ــق ــم ــد” الــــثــــاثــــاء ال ــ ــعـ ــ ــد “عــــــن ُبـ ــقـ ــعـ تـ
“المرصد” تشيد بمبادرات المتطوعين لمواجهة “كورونا”“الغرفة” تنظم ندوة بعنوان “كيف تجد شغفك؟”

بدر العيسى

دراسة تناقش سلوك التنمر بمدارس الدمج
هدفـــت دراســـة علميـــة حديثـــة إلى 
لـــدى  التنمـــر  ســـلوك  علـــى  التعـــرف 
الطـــاب العادييـــن بمـــدارس الدمج 
نحو أقرانهـــم المعاقين ذهنيا، حيث 
توصلت الدراســـة إلى وجود ســـلوك 
فـــي  العادييـــن  الطـــاب  لـــدى  تنمـــر 
المعاقيـــن  المـــدارس نحـــو أقرانهـــم 
ذهنيا بالمدرسة. وقد أشارت النتائج 
أن البعد اللفظي للتنمر كان أعلى من 
البعـــد الجســـدي، كما توصـــل البحث 
إلـــى أن ســـلوك التنمـــر لـــدى الذكـــور 
أعلى من اإلناث فـــي كا المرحلتين 
الدراســـيتين االبتدائية واإلعدادية، 
كما أظهرت نتائج البحث أن ســـلوك 
التنمر أعلى في المرحلة المتوســـطة 

منه في المرحلة االبتدائية.
جاء ذلك لدى مناقشـــة الباحثة هند 
عبـــر  الجريســـي، دراســـتها  محمـــود 

تقنية وسائط الفيديو، والتي حملت 
عنـــوان )ســـلوك التنمـــر لـــدى طـــاب 
مـــدارس الدمـــج نحـــو أقرانهم ذوي 
اإلعاقـــة الذهنيـــة البســـيطة( كجـــزء 
من متطلبات الحصول على شـــهادة 
الماجســـتير في اإلعاقة الذهنية من 
قســـم صعوبـــات التعلـــم واإلعاقـــات 

النمائية بجامعة الخليج العربي.
تكونت عينة الدراسة من )84( طالبا 
وطالبة مقســـمين ما بين )50( طالبا، 

و)34( طالبـــة مـــن الطـــاب العاديين 
ذوي  دمـــج  بمـــدارس  الملتحقيـــن 
والبنـــات  البنيـــن  الذهنيـــة  اإلعاقـــة 
الذيـــن تراوحـــت أعمارهـــم مـــا بيـــن 
)10 14-( ســـنة للمرحلتين االبتدائية 

والمتوسطة.

إلـــى ذلـــك أوصـــت الدراســـة بتنويع 
واألنشـــطة  التعليميـــة  األســـاليب 
بحيث تشـــمل إســـتراتيجيات قائمة 
على توعية الطاب بالحد من سلوك 
التنمر تجاه أقرانهم من ذوي اإلعاقة 
بتدريـــب  أوصـــت  كمـــا  الذهنيـــة. 

المعلميـــن والمعلمـــات علـــى توعيـــة 
الطـــاب العادييـــن للحـــد من ســـلوك 
التوعيـــة  برامـــج  وتعديـــل  التنمـــر. 
المقدمـــة مـــن المرشـــد الطابـــي عن 
ســـلوك التنمر للطاب العاديين تجاه 
اقرانهـــم مـــن ذوي اإلعاقـــة الذهنية 

الكتشـــاف نقاط القوة فـــي البرنامج 
واكتشـــاف  أكبـــر  بشـــكل  وتعزيـــزه 
نقـــاط الضعف وعاجهـــا. إلى جانب 
يوظـــف  إرشـــادي  برنامـــج  وضـــع 
فـــي  األقـــران  دعـــم  إســـتراتيجيات 

وقف التنمر ضد األطفال المعاقين.

لنيل شهادة 
الماجستير في 
جامعة الخليج 

العربي

أعلنت شركة “سيسكو” )ناسداك: 
CSCO( عن إطاقها لتحسينات 
“Webex” األساســـية التـــي مـــن 
شـــأنها أن تســـاعد الموظفين في 
تلـــك المرحلـــة، وتضـــم: قـــدرات 
وقـــدرات  واالمتثـــال،  األمـــان 
تدفـــق المعلومـــات الذكيـــة التي 
يمكن استخدامها لتوفير تجارب 
مـــع منصـــة  والتكامـــل  مّتســـقة، 
التخزيـــن الذكيـــة Box. إضافـــة 
تقنيـــة  تهيئـــة  فـــإن  ذلـــك،  إلـــى 
“Epic” للرعاية الصحية ســـتمنح 
متعـــددة  خيـــارات  المرضـــى 
الرعايـــة  مـــزودي  مـــع  للتفاعـــل 
الصحيـــة األساســـيين لصحتهم. 
فـــي  التحســـينات  هـــذه  وتأتـــي 
إطار ســـعي الشـــركة لاســـتجابة 
المتغيـــرة  العمـــل  لمتطلبـــات 
وكبـــح الضغـــط على فـــرق تقنية 
المعلومـــات في الشـــركات خال 
دعمهـــم للتحـــول غير المســـبوق 
إلـــى العمل عن ُبعـــد وتخطيطهم 
للعـــودة إلى المكتب فـــي الوقت 

نفسه.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، قالـــت نائـــب 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
األوســـط  الشـــرق  “سيســـكو” 
“ُيعـــّد  أســـعد  ريـــم  وإفريقيـــا، 
الحفـــاظ على تواصـــل وإنتاجية 
الـــدول  ورؤســـاء  الموظفيـــن 
الصحيـــة  الرعايـــة  ومـــزودي 
وغيرهـــم الكثيريـــن مـــن أســـس 

عملنا وما نقوم به.

”Webex“ سيسكو” تدخل تحسينات على حلول“

مجانية متنقلة  ــان  ــن أس تشخيص  ــادة  ــي ع أول  ــاء  ــش إن

ضـــرر ألي  الــــفــــوري  ــد  ــ ــرص ــ ال ــح  ــي ــت ي ــار  ــكـ ــتـ ابـ ــي  ــ ف

“إليت الطبي” يعتزم افتتاح 6 فروع

“بريجستون” و“مايكروسوفت” تتعاونان لسالمة اإلطارات

قالـــت المديـــر العام لمركز إليت الطبـــي هدى الحمزي 
إن المركز يســـتهدف افتتاح 6 فروع خال الســـنوات 
الثـــاث المقبلـــة بمبلـــغ إجمالـــي يصـــل إلـــى نحـــو 10 
ماييـــن دوالر، مؤكدة أن المركز ينافس حاليا ليكون 

األفضل من فئته في منطقة الخليج العربي. 
جـــاء ذلـــك في احتفـــال المركز بتحقيـــق أكثر من 10 
آالف زائـــر يســـتفيد مـــن خدماتـــه خال عـــام واحد، 
محققا ذلك بعد 3 أعوام من افتتاحه. وبينت الحمزي 
خـــال االحتفال أن المركز ينوي جعل البحرين مركز 
لعملياتـــه الخليجية عن طريق افتتاح 6 فروع أخرى 
خـــال الســـنوات الثـــاث المقبلـــة، منهـــا فرعـــان في 

البحرين وفرعان في السعودية وآخر في عمان. 
كمـــا أوضحـــت أن إدارة المركـــز تولـــي أهمية قصوى 
لجعله “رقم واحد”، والمركز الرائد في مجال األسنان 
والتجميـــل والخدمات الطبية األولية، منوهة إلى أن 
تقديم الخدمة بجودة عالية وبســـعر منافس للســـوق 
أعطـــى المركـــز قـــوة تســـويقية هائلـــة اســـتطاع مـــن 

تحقيقها في وقت قياسي. 
بهـــا  نؤمـــن  المجتمعيـــة حقيقـــة  “الشـــراكة  وقالـــت: 
ونسعى إليها”، هذا الشعار نضعه نصب أعيننا ونحلم 
بـــأن نكون من الشـــركات التـــي تقدم الكثيـــر في هذا 
المجال، وقد بدأنا فعا في إنشاء أول عيادة متنقلة 

لتشخيص األسنان وبشكل مجاني تماما. 
كمـــا أشـــارت إلى أن المركز يســـتهدف اســـتقبال أكثر 
مـــن 100 ألف شـــخص يســـتفيد مـــن خدماتـــه خال 

السنوات الخمس المقبلة. 
المراكـــز  مـــن  يعتبـــر  الطبـــي  إليـــت  أن مركـــز  يذكـــر 
المتطورة جدا في البحرين ومنطقة الخليج العربي، 

ويســـعى إلى تقديم أفضـــل الحلـــول والعاجات في 
مجـــال التجميـــل الطبي لتحســـين وضعيـــة المرضى 
واالرتقـــاء بمســـتوى العاج ليصل إلـــى أعلى درجات 
الدقة والمقاييس العالمية، عبر تقديم خدمات طبية 
بأفضل الوســـائل، مســـتعينا بأفضل الكفاءات الطبية 

بمختلف مجاالت الطب التجميلي.

أعلنت “بريجستون” )Bridgestone(، الشركة الرائدة عالميا في صناعة إطارات المركبات والُمنتجات المطاطية، تعاونها 
مع عماق التكنولوجيا “مايكروســوفت” لتطوير نظاٍم مُبتكر لمراقبة ســامة اإلطارات ورصد تعرضها للضرر. ويتيح هذا 
االبتكار الجديد الرصد الفوري ألي ضرر ُيحدث تلفا في اإلطارات، وهي الحاالت التي تسبب 30 % من حوادث السيارات 

الناجمة عن األعطال الفنية، وهي خطوة ُمتقدمة في مسيرة تطوير ُنُظم سامة اإلطارات. 

ـــف حاالت تضـــرر وتلف اإلطارات  ُتصنَّ
إلـــى أربع فئـــات: الخلل فـــي الضغط – 
اإلفـــراط فـــي االســـتخدام - االهتـــراء 
نتيجـــة عوامـــل غير طبيعيـــة – الضرر 

الناجم عن االحتكاك بأجسام خطرة.

ويمكن الحد من احتمال وقوع ُمعظم 
حـــاالت الخلل المذكـــورة، حيث أصبح 
تركيـــب ُنُظـــم قياس ضغـــط اإلطارات 
الزاميـــا منـــذ العـــام 2012 فـــي خطوٍة 
األعطـــال  مـــن  الحـــد  فـــي  ســـاهمت 

انخفـــاض  عـــن  الناجمـــة  والحـــوادث 
ضغط اإلطـــارات. كما تشـــكل الصيانة 
الدوريـــة وتبديـــل اإلطـــارات بصـــورٍة 
ُمنتظمـــة ضمانـــًة تقـــي مـــن الحـــوادث 
الناجمة عـــن اإلفراط في االســـتخدام 

واالهتراء نتيجة عوامل غير طبيعية.
كما يشـــكل تضـــرر اإلطـــارات مشـــكلًة 
حقيقيـــة فـــي الحـــاالت التـــي ال يمكن 
اكتشـــافها دون إجـــراء فحص ُمباشـــر 
ـــف. ويســـبب هـــذا الضـــرر وقوع  وُمكثَّ
جانـــب  إلـــى  الحـــوادث،  مـــن  العديـــد 
التأثيـــر علـــى أجزاٍء ُأخـــرى من ضمنها 
الهيـــاكل المعدنية للعجـــات، مما يزيد 
من احتمال وقوع الحوادث واألعطال 

في األجزاء األخرى من السيارات.
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تدريب كالب على اكتشاف مرضى “كورونا”
تقــول جمعيــة خيرية إن التجربة التي تجريها لمعرفة إذا 
ما كانت الكالب قادرة على كشــف فيروس كورونا تســير 

“بشكل جيد”.
وتــم تدريــب كالب 6 مــن قبــل الجمعيــة الخيريــة “كالب 
بالمملكــة  كينــز  ميلتــون  مدينــة  فــي  الطبــي”  الفحــص 

المتحدة.
وقالــت مؤسســة الجمعيــة والمديــرة التنفيذيــة لهــا كليــر 
غيســت إن الــكالب تظهــر أصــال إشــارات على أنهــا قادرة 

على شم الفيروس.
ودربــت الجمعيــة، ســابقا، الــكالب لتعقب رائحــة المالريا، 

والسرطان، ومرض باركينسون.
وقالت الدكتورة غيســت إن “الدراســة تســير بشــكل جيد 

جدا واإلشارات كلها تبشر، حقيقة، بنتائج إيجابية”.
ويتوقــع الفريــق بــدء وصــول 3200 عينــة فــي األســبوع 
كان  مــا  تحديــدإذا  علــى  العلمــاء  وســيعكف  المقبــل. 
بمقدروهــم احتــواء الفيــروس وســُتكلف الــكالب بتعقــب 
العينــات اإليجابية وتمييزها عن العينات الســلبية وتنبيه 

المدربين.
وبعد تدريب أولي اســتمر ثمانية أسابيع، ستنتقل الكالب 
الناجحــة إلــى المرحلــة الثانيــة الختبارهــا فــي المواقــف 

الحيــة. ومــن المأمــول أن يتــم توســيع نطــاق المشــروع 
وتكــون الــكالب قــادرة على فحص نحو 250 شــخصا في 
الســاعة، وُيحتمل أن تشــمل عمليات الفحص المســافرين 
أيضــا  الــكالب  هــذه  اســتخدام  ويمكــن  المطــارات.  فــي 
فــي مراكــز الفحــص. ويشــارك فــي التجربة، التــي تحظى 
بدعــم 500 ألــف جنيه إســترليني من التمويــل الحكومي، 
علمــاء من كلية لندن للصحة والطب االســتوائي وجامعة 
دورهام. وبدأت الدكتورة غيســت تدريب الكالب للكشف 
عــن الســرطان في عام 2002 وأنشــأت جمعيتهــا الخيرية 

في عام 2008.

فــي  آفنجــرز  مارفلــز  أبطــال  يجتمــع 
لعبــة فيديــو جديــدة، إذ يلتقــي كثيــر 
مــن األبطــال الخارقيــن الذيــن تتوقع 
الرجــل  ذلــك  فــي  بمــا  وجودهــم، 
أميــركا.  وكابتــن  وهالــك،  الحديــدي، 
ولكــن ســتكون هنــاك إضافــة جديــدة 
علــى هــذه المجموعــة مــن األبطــال؛ 

ستكون معهم كمالة خان.
المســلمة،  األمريكيــة  المراهقــة  هــذه 
والتــي  الباكســتانية،  األصــول  ذات 
تتمتــع بالقــدرة علــى تغيير األشــكال، 
التــي  الجديــدة  الشــخصية  هــي 

ستحمل لقب “مارفل”.
 ،Square Enix شــركة  أعلنــت  وقــد 
صاحبــة حقوق نشــر اللعبة، أن، كمالة 
خــان، ســتكون شــخصيتها الجديــدة 
في اللعبة وســيكون لهــا دور جوهري 
اإلعــالن  هــذا  فحظــي  الحبكــة،  فــي 
بكثيــر مــن المديح مــن محبــي اللعبة 

ومن العاملين في هذه الصناعة.

بطلة مسلمة تنضم 
للعبة فيديو شهيرة

بــدأت الســلطات الصحيــة األردنية إعتبــارا من، أمس، بوضع ســوار تعقب الكتروني 
لألشخاص الذين سيخضعون للحجر الصحي المنزلي في إطار البروتوكول الصحي 
الهــادف إلــى تجنب إنتشــار فيروس كورونا. ويخضع جميــع القادمين لألردن لحجر 
صحي مدته 14 يوما في فنادق معدة لهذا الغرض في منطقة البحر الميت )50 كلم 
غرب عمان( والعاصمة عمان.  وبعد إنتهاء هذا الحجر يفرض على هؤالء األشخاص 
حجر منزلي إجباري أمده 14 يوما إضافيا. وســتتمكن الســلطات الصحية عبر هذه 
األســاور األلكترونيــة من تتبع حركة هؤالء األشــخاص والتأكد مــن إلتزامهم الحجر 
المنزلــي. وبــدأ األردن بتخفيــف قيود اإلغالق، لكنه أبقى قواعــد التباعد االجتماعي 

مع ضرورة وضع الكمامات والقفازات في معظم األماكن العامة. 

اتخــذت الصيــن خطــوة جديــدة ملفتة تتعلــق بمقاومــة الفيروســات، وتختص هذه 
المــرة بالدواجــن، فيمــا بدا قرار تزامــن مع تجدد معركة البالد ضــد فيروس كورونا، 

ولقي ترحيبا من المدافعين عن حقوق الحيوانات.
وأعلنــت الصيــن أنهــا ســتمنع، بصــورة تدريجيــة، ذبــح الدواجــن أو بيعهــا حيــة فــي 
األســواق التجاريــة، وجــاء هــذا اإلعــالن فــي الوقــت الــذي كثفــت فيــه الســلطات 
مراقبتها ألســواق الجملة المتخصصة ببيع المواد الغذائية، في أعقاب قرارها حظر 
بيع الحيوانات البرية واســتهالكها. وبيع الدواجن الحية التي تربى في أقفاص أمر 
شائع في أسواق المنتجات الزراعية والمنتجات الطازجة في جميع أنحاء الصين.

وسارعت جمعيات للدفاع عن حقوق الحيوان إلى الترحيب بقرار الحكومة.

األردن... سوار إلكتروني لتعقب الخاضعين للحجر

الصين تعلن قرارا تاريخيا بشأن الدواجن

صورة للمجرة “NGC 2275”، التي تضم عددا من 
النجوم “الفتية”، التقطها تلسكوب “هابل” الفضائي 

)ناسا(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  المصمميــن  كبــار  ســيجرب 
باريس هذا األســبوع تنفيذ عروض 
أزيائهــم عبــر اإلنترنت فــي محاولة 
للحفــاظ علــى اهتمــام الزبائــن، فــي 

ظل أزمة جائحة كورونا.
وســتمضي أســماء كبيــرة فــي عالم 
ديــور  كريســتيان  مثــل  الموضــة 
وفالنتينــو قدمــا بعــرض تصاميمهــا 
مــن خــالل جــدول منظــم لمقاطــع 
الفيديــو فــي الفتــرة مــن الســادس 

وحتى الثامن من يوليو.
وبذلك واصل بعض موردي النسيج 

والفنانين المحترفين عملهم.
علــى  األزيــاء  عــرض  وســيعود 
الممشــى أمــام الجمهــور إلى جدول 
األعمال في باريس بحلول سبتمبر. 
وقــال فريدريك أوكار الذي يشــرف 
الشــؤون  وبعــض  الســياحة  علــى 
الثقافية في بلدية باريس إن بعض 
العالمــات التجاريــة تحجــز بالفعــل 

مكانا لها من اآلن.

يقيــم محبــو الســينما والمســرح حفل 
وداع لمســرح ال ســكاال فــي العاصمــة 
ســينهي  الــذي  بانكــوك  التايالنديــة 
فيــروس  وبــاء  أعقــاب  فــي  نشــاطه 

كورونا المستجد.
 50 منــذ  المشــيد  المســرح  وكان 
الماضــي  العقــد  يكافــح طــوال  عامــا 
وســط  ربحيتــه  علــى  للمحافظــة 
منافســة من وســائل اإلعالم الجديدة 
وزيــادة تكاليــف إيجــار األرض التــي 

بني عليها.
علــى  والقيــود  كورونــا  وبــاء  ووجــه 
مــن  للحــد  فرضــت  التــي  الحركــة 
انتشــاره آخر ضربة إلى المسرح الذي 

يقع في قلب بانكوك. 
وتشــمل آخر العروض أفالما إيطالية 
وأخــرى وثائقيــة تايالنديــة، وبيعــت 
فــي  الراغبيــن  للــزوار  تذكــرة   3000
المســرح  إلــى  أخيــرة  بزيــارة  القيــام 
الــذي يعتبــر آخــر مبنــى مســرحي من 

نوعه في المدينة.

باريس تستعد ألسبوع 
موضة افتراضي

“ال سكاال”يقدم 
آخر عروضه

قالــت وســائل إعــالم يابانيــة، أمــس، 
إن اليابــان طلبــت مــن اآلالف إخــالء 
منازلهم في جزيرة كيوشــو الجنوبية، 
غيــر  كميــات  هطــول  أعقــاب  فــي 
مســبوقة مــن األمطار وســط مخاوف 
مــن أن 15 شــخصا لقــوا حتفهــم بينما 

يعتبر 9 في عداد المفقودين.
أن  لألنبــاء  كيــودو  وكالــة  وذكــرت 
فــي  أســرة   92200 أبلغــت  الســلطات 
وكاجوشــيما  كوماموتــو  مقاطعتــي 

بإخــالء منازلهــم، وســط خطر حدوث 
واالنهيــارات  الفيضانــات  مــن  المزيــد 

األرضية في المنطقة.
وقــال رئيــس الوزراء الياباني شــينزو 
آبــي ”مــن المرجــح اســتمرار األمطــار 
الغزيرة حتى يوم األحد ويتعين على 
الناس في تلك المنطقة توخي أقصى 
اليابــان  أن  مضيفــا  الحــذر“،  درجــات 
للمشــاركة  جنــدي  آالف   10 سترســل 

في عمليات اإلنقاذ.

اليابان تجلي اآلالف وسط هطول األمطار على كيوشو

الممثلة الفرنسية كيارا ماستروياني والمخرج السينمائي كريستوف 
هونور لدى حضورهما حفل افتتاح مهرجان كابورج السينمائي الرابع 

والثالثين الذي أقيم في بلدية كابورج بمنطقة نورماندي الفرنسية في 29 
يونيو 2020 )أ ف ب(

منسوب مياه مرتفع نتيجة هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو اليابانية أمس )رويترز(

علــى  إلكترونيــة  حملــة  أعــادت 
مواقع التواصــل االجتماعي في 
مصــر، قضية التحرش الجنســي 
إلــى الواجهــة، بعــد أن توجهــت 
عشــرات الفتيــات بتهــم تحــرش 
واغتصاب ضد شاب، باستخدام 
وسم “#المتحرش” والكشف عن 

اسمه.
إلــى  الواقعــة  أحــداث  وتعــود 
اتهامــات وجهتهــا مجموعــة من 
مواقــع  علــى  لشــاب  الفتيــات 
خاصــة  االجتماعــي،  التواصــل 
موجهــات  إنســتغرام،  تطبيــق 
وقعــن  ممــن  لغيرهــن  دعــوة 
ضحيــة لــه لإلفصــاح عمــا حدث 

لهن.
وتوالت الشــهادات مــن الفتيات، 
بالعشــرات،  عددهــن  وقــدر 
مقاطــع  أيضــا  نشــرن  بعضهــن 
تعرضهــن  فيهــا  زعمــن  صوتيــة 
لالبتــزاز مــن قبلــه، واالغتصــاب 

والتحرش.
وبدأت الحملة تحظى بتجاوب، 
بعــد أن أعلنــت مدرســة االتحــاد 
مدينــة  فــي  لألعمــال  األوروبــي 
حيــث  اإلســبانية،  برشــلونة 
أنــه  اآلن،  الطالــب  يــدرس 
اســتجابة  رســميا،  فصلــه  تــم 
لـ”شــكاوى رســمية موثقــة” ضده 

من عدد من الطالبات.

مصر... حملة إلكترونية ضد متحرش

الجوف، شمال  تتميز منطقة 
السعودية، بتنوع بيئي شكل 
طبيعية  ثــــروة  مــجــمــلــه  فـــي 
ــة مـــتـــعـــددة  ــهــ وجـــعـــلـــهـــا وجــ

الخيارات.
طليعة  فـــي  اآلثــــــار  وتـــأتـــي 
بالمنطقة،  الجاذبة  المقومات 

ــل الــشــواهــد عــلــى حــقــب زمــنــيــة مــتــجــذرة فــي الــتــاريــخ منها أقــدم  وتــدل
الرجاجيل وصوال  آثار  الشويحيطة وفي  البشرية في قرية  المستوطنات 
للعصر اإلسالمي، وأبرزها مسجد عمر بن الخطاب – رضي هللا عنه -، وحي 
وأزقتهما  الحجرية  بمبانيهما  عام   200 لنحو  العائدين  الضلع  الدرع وحي 

الضيقة، كذلك العديد من الحصون التاريخية.
والنقوش  والــرســوم  بــاآلثــار  السعودية  مناطق  أغــنــى  مــن  الــجــوف  وُتــعــد 

والكتابات اإلسالمية والثمودية والنبطية واإلغريقية.

هذه المدينة السعودية األغنى باآلثار والنقوش التاريخية

التجربة العلمية شارك فيها 6 كالب
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