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المنامة - بنا

رفعـــت الجاليـــة اللبنانيـــة المقيمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
أســـمى آيـــات الشـــكر والثنـــاء والعرفـــان إلى عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، على 
توجيهـــات جاللتـــه الســـامية لتقديم مســـاعدات إنســـانية 
وإغاثية للشـــعب اللبناني المنكوب، جراء االنفجار المدمر 
الـــذي أصـــاب مرفـــأ بيـــروت وراح ضحيتـــه مئـــات القتلى 

والمفقودين وآالف الجرحى.
وأشـــار اللبنانيـــون فـــي بيان أمـــس، إلى أن وقـــوف جاللة 
الملـــك إلـــى جانب لبنان فـــي محنته ومصابـــه الجلل ليس 

بغريـــب علـــى ملـــك القلـــوب ووالـــد الجميـــع الـــذي يشـــمل 
بعطفه وحنانه األبوي كافة الشعوب المتضررة والمنكوبة، 
ويحـــرص جاللتـــه علـــى مدِّ جســـور التـــآزر والتعـــاون بين 
جميـــع األشـــقاء فـــي كافة أصقـــاع الدنيا، وليـــس في بالد 

األْرز فقط.
وعبـــر اللبنانيون في ختام بيانهم، عـــن والئهم العظيم لملك 
القلـــوب، داعيـــن هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ صاحـــب الجاللة 
الملـــك، ويمـــد بعمر جاللتـــه ألنه نموذج في البـــذل والعطاء، 

وقدوة في التعامل اإلنساني والراقي خالل األزمات.

تنفيـــذًا لتوجيهـــات عاهـــل البـــالد الرئيـــس الفخـــري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وتحت رعاية ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، ســـلم األمين العام 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد 
شـــحنة من المســـاعدات اإلنســـانية اإلغاثيـــة العاجلة 

إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
وأشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمباركة 
ورعايـــة عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بعمل المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية واللفتـــة اإلنســـانية الكريمـــة مـــن جاللتـــه 
تجاه األشـــقاء في لبنان جراء الكارثة اإلنسانية التي 
تعرضـــت لها العاصمـــة اللبنانيـــة بيروت، مشـــيًرا إلى 
أن الدفعـــة األولى من هذه المســـاعدات تحتوي على 
المـــواد الطبيـــة وأجهـــزة التنفـــس الالزمـــة لمثل هذه 

الظروف.

تسليم شحنة المساعدات إلى لبنان
تنفيذاً لتوجيهات جاللة الملك... وتشمل المواد الطبية وأجهزة التنفس

أثناء تسليم الشحنات

المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

قال الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
أمس إن االنفجـــار الضخم في مرفأ 
بيـــروت قد يكون ناجمـــًا عن “إهمال 
وقـــت  فـــي  قنبلـــة”،  أو  صـــاروخ  أو 
ُتكثف فـــرق اإلنقـــاذ جهودها للعثور 
تحـــت  يزالـــون  ال  مفقوديـــن  علـــى 

األنقاض.
ورفـــض عـــون إجراء تحقيـــق دولي 

فـــي االنفجار الذي دّمر أجزاء كبيرة 
من العاصمة. 

وأشـــار عون في لقاء مع صحافيين 
فـــي القصر الجمهوري في بعبدا إلى 
أنـــه طلـــب مـــن ماكـــرون “أن يزودنا 
بالصـــور الجويـــة كـــي نســـتطيع أن 
نحـــدد إذا كانـــت هناك طائـــرات في 

األجواء أو صواريخ”.

عون: االنفجار إهمال أو صاروخ أو قنبلة
بيروت ـ أ ف ب

مقترح بتأجيل التصفيات المونديالية المشتركةإطالق “مختبر اإلبداع” باإلماراتعقوبات على زعيمة هونغ كونغ7.2 % ارتفاع صادرات الصيندعوة لتمديد دعم الرواتب
دعا النائب محمد بوحمود إلى  «

تمديد دعم رواتب القطاع الخاص 
3 أشهر إضافية؛ تماشًيا للخطة 

الوطنية لمواجهة انعكاسات 
االنتشار العالمي لفيروس كورونا، 

مؤكًدا أن أسباب دعم رواتب 
القطاع الخاص ما زالت باقية.

كشفت بيانات هيئة الجمارك  «
الصينية أمس أن صادرات البالد 

عادت إلى االنتعاش، بعد أزمة 
جائحة فيروس كورونا المستجد، 

إذ حققت ارتفاعا بنسبة 7.2 % 
في يوليو الماضي، مقارنة بنفس 

الشهر من العام الماضي.

فرضت الواليات المتحدة أمس  «
الجمعة عقوبات على رئيسة 

السلطة التنفيذية في هونغ كونغ 
كاري الم و10 شخصيات رفيعة 

أخرى، في خطوة جديدة لمواجهة 
تشديد الصين قبضتها األمنية 

على المدينة.

يطلق اتحاد كتاب وأدباء  «
اإلمارات في التاسع من شهر 

أغسطس مختبر اإلبداع 
األدبي وتبدأ الفعاليات مع فن 
كتابة الرواية. ومن المقرر أن 

تنطلق أولى فعاليات المختبر 
غدا.
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مستودع نفط ضخم في حي شهران، شمال طهران 

دبي ـ العربية.نت

بعـــد يـــوم مـــن تحذير أحـــد أعضاء 
مجلـــس مدينة طهـــران من احتمال 
وقـــوع كارثـــة فـــي قلـــب العاصمـــة 
اإليرانيـــة، جـــراء الموقـــع الخطيـــر 
لمســـتودع نفـــط ضخـــم فـــي حـــي 
شهران، شـــماال، أعلن رئيس منظمة 
إدارة األزمـــات بطهـــران، أمـــس، أن 

شاســـعة  كيميائيـــة  مســـتودعات 
أخرى داخـــل طهران تشـــكل خطرا 
كبيرا. فقد حـــذر رضا كرمي من أن 
هناك مستودعين كيماويين كبيرين 
فـــي منطقتـــي “ بعثت” و”شـــميران” 
تحديـــدا، إزالتهمـــا مطلـــب وطنـــي 

وليس محليا فقط.

قنابل موقوتة في طهران

المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز

شـــارك وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد 
بـــن خليفـــة آل خليفة، فـــي االتصال 
المشـــترك الـــذي جـــرى أمـــس، بيـــن 
وزيـــر الطاقـــة فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية صاحـــب الســـمو الملكي، 
بـــن  بـــن ســـلمان  األميـــر عبدالعزيـــز 
عبدالعزيز آل ســـعود، ووزير الطاقة 
في دولـــة اإلمارات العربية المتحدة 
النفـــط  ووزيـــر  المزروعـــي،  ســـهيل 
فـــي دولـــة الكويـــت خالـــد الفاضـــل، 
ووزيـــر الطاقـــة فـــي ســـلطنة عمـــان 
النفـــط  ووزيـــر  الرمحـــي،  محمـــد 
فـــي الجمهوريـــة العراقيـــة إحســـان 

إسماعيل.
وصدر عن الوزراء بيان ُمشترك أكد 
فيـــه الوزراء، مجدًدا، التزامهم التام 

باتفاق أوبك بلس.

التزام خليجي 
باتفاق “أوبك 

بلس”

16 صفحة - 210 فلوس

سفينة دورية حربية اسمها يرتبط بمنطقة عزيزة على كل بحريني

“الدفاع” تتسلم “الزبارة” من “بي أيه إي سيستميز”

الرفاع - قوة الدفاع

ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة  تســـلمت 
بقوة دفـــاع البحرين ســـفينة الدورية 
البحريـــن  مملكـــة  )ســـفينة  الحربيـــة 
إي  أيـــه  بـــي  شـــركة  مـــن  الزبـــارة( 
سيســـتميز البريطانيـــة، ظهـــر أمـــس، 
بقاعدة بورتســـموث البحرية بالمملكة 
التســـليم  المتحـــدة، وجـــرت مراســـم 
بحضـــور ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المملكـــة المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بـــن 
محمد آل خليفة، والملحق العســـكري 
بســـفارة مملكة البحريـــن لدى المملكة 
المتحدة العميد الركن أحمد الرويعي، 
وطاقم قيادة سفينة الدورية )سفينة 
مملكـــة البحريـــن الزبـــارة( من ســـالح 
البحرية الملكي البحريني، وممثل من 

شركة بي أيه إي سيستميز.

يشـــار إلـــى أن انضمـــام هـــذه القطعـــة 
لســـالح  الحديـــث  الحربيـــة  البحريـــة 
يبعـــث  البحرينـــي  الملكـــي  البحريـــة 
على الفخر واالعتزاز، واســـم السفينة 

كل  علـــى  عزيـــزة  بمنطقـــة  يرتبـــط 
بحرينـــي، وهـــي الزبارة التي أسســـها 
آل خليفة الكرام خالل حكمهم لشـــبه 

جزيرة قطر.

مملكة البحرين ممثلة بقوة دفاع البحرين تتسلم سفينة الدورية الحربية )سفينة مملكة البحرين الزبارة(
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
بتوقيع جمهورية مصر العربية 
اتفـــاق  اليونـــان  وجمهوريـــة 
االقتصاديـــة  المنطقـــة  تعييـــن 
الخالصـــة بين البلديـــن، مؤكدة 
أنها تعد خطـــوة مهمة وموفقة 
من الطرفيـــن للتعـــاون الثنائي 
االســـتفادة  وتحقيـــق  البنـــاء 
المشتركة من الثروات المتاحة 
االقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي 

الخالصـــة لـــكل منهمـــا، وتعزيز 
االقتصـــادي  التعـــاون  آفـــاق 
تطلعـــات  وتلبيـــة  المشـــترك 
شـــعبي البلديـــن فـــي مزيـــد من 

التقدم واالزدهار.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
يتماشـــى  الـــذي  باالتفـــاق 
الدولـــي  القانـــون  قواعـــد  مـــع 
واتفاقية األمم المتحدة لقانون 

البحار.

“الخارجية”: االتفاق المصري اليوناني خطوة موفقة

)04( )٠٢( جاللة الملك

أشارت وسائل إعالمية عن وجود مقترح بتأجيل موعد  «
انطالق الجولتين المقبلتين من 
التصفيات المشتركة والمؤهلة 
لنهائيات كأس العالم في قطر 

2022، وكأس آسيا في الصين 
2023 والمقرر إقامتها في 

أكتوبر المقبل.

10

ــق ــل ــغ ــار وال ــ ــن ــ ــف دي ــ ــة ألـ ــ ــرام ــ ــى غ ــ ــة تـــصـــل إلـ ــف ــال ــخ ــم عـــقـــوبـــة ال

86 حضانــــة مرخصـــة في البحريــــن

أكـــد الوكيـــل المســـاعد لتنميـــة المجتمـــع 
بـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعية خالد 
الكوهجـــي أن عدد الحضانـــات المرخصة 
فـــي مملكـــة البحرين يبلـــغ 86 دار حضانة 
تم الترخيص لها وفق القرار رقم 11 لسنة 

2014 بشأن إنشاء دور الحضانة.
األســـرة  تنميـــة  إدارة  تلقـــت  وأوضـــح 
والطفولة شـــكوى واحـــدة بوجود حضانة 
غيـــر مرخصـــة خالل هـــذا العـــام. وأكد أن 
هـــذه حـــاالت الحضانـــات غيـــر المرخصـــة 

تكاد تكون معدومة.

وعن العقوبات والجزاءات اإلدارية، أكدت 
المحامية ابتســـام الصباغ أن المشرع في 
القانـــون رقـــم 37 لســـنة 2012 مـــن قانون 
الطفـــل ينـــص على أنـــه “يعاقـــب بالحبس 
وبغرامة ال تقل عن مئتي دينار وال تتجاوز 
ألـــف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

من أنشـــأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في 
موقعها أو مواصفاتها”.

وأضافـــت “يجوز للنيابـــة العامة بناًء على 
طلـــب مـــن الـــوزارة أن تأمـــر بغلـــق الـــدار 
المنشـــأة بغير ترخيص لحيـــن الفصل في 

الدعوى.

ليلى مال اهلل

علي الفردان

)05(

)07(

)07(

الماضيـــة  الســـنوات  فـــي  تراجـــع 
استيراد السيارات الجديدة أو تلك 
المستخدمة من الســـوق األميركية 
توفرهـــا  التـــي  المواصفـــات  رغـــم 
هـــذه المركبات وهي أيضا مناســـبة 
محـــدودي  للمســـتهلكين  األســـعار 
الســـيارات  خصوصـــا  الدخـــل، 
الكبيـــرة رباعية الدفع من العالمات 

التجارية األميركية “جي أم ســـي”، 
“فورد” وغيرها.

ويعـــزو عاملـــون فـــي الســـوق األمر 
التـــي  األخيـــرة  التشـــريعات  إلـــى 
حـــدت من هذا الســـوق إلـــى جانب 
ارتفـــاع التكاليف فـــي الوقت الذي 
األســـتيراد  عمليـــات  فيـــه  تتركـــز 
مـــن الســـوق االميركية علـــى بعض 
الموديـــالت مـــن العالمـــات الكورية 

مثل “هونداي”.

تراجع استيراد السيارات من أميركا

)١٢(
)03(

)١٢(

)02(
الدفاع المدني اللبناني يبحث عن ضحايا وناجين تحت أنقاض مبنى في حي الجميزة )أ ف ب(



المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تنفيــذا لتوجيهــات عاهــل البــالد الرئيــس الفخــري للمؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، وتحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سلم األمين العام 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد شحنة من المساعدات اإلنسانية اإلغاثية العاجلة إلى جمهورية لبنان الشقيقة 
لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من آثار الكارثة التي يمرون بها جراء االنفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت.

وبهذه المناســـبة أشـــاد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بمباركـــة 
ورعايـــة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعمل 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
وهـــذه اللفتـــة اإلنســـانية الكريمة من 
جاللته تجاه األشـــقاء في لبنان جراء 
الكارثـــة اإلنســـانية التـــي تعرضت لها 
العاصمة اللبنانية بيروت، مشـــيًرا إلى 
أن الدفعة األولى من هذه المساعدات 
تحتـــوي علـــى المواد الطبيـــة وأجهزة 

التنفس الالزمة لمثل هذه الظروف.
من جانبه قال األمين العام للمؤسسة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية: يشـــرفنا 
أن نتقدم إلى ســـيدي صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بخالـــص الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان 
علـــى مبادراتـــه اإلنســـانية المســـتمرة 

وإغاثـــة  المحتاجيـــن  مســـاعدة  فـــي 
المنكوبين، والذي يعكس حرصه على 
تقديم العون والمســـاعدة إلى الجميع 
انطالقـــًا مـــن الروابط اإلنســـانية التي 
تجمـــع بين مملكـــة البحرين ومختلف 
للعالقـــات  وتأكيـــدًا  العالـــم،  شـــعوب 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المتميـــزة 
مثمنـــا  الشـــقيقة.  لبنـــان  وجمهوريـــة 
التعـــاون الكريـــم مـــن قبـــل الحكومـــة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة ومـــؤازرة ولـــي العهـــد النائـــب 
األول لرئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، مشـــيدا بجهود ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعم 
تجهيـــز  لســـرعة  المؤسســـة  عمـــل 
هـــذه المســـاعدات وتســـليمها بأســـرع 

وقـــت لألشـــقاء فـــي جمهوريـــة لبنان 
الشـــقيقة للمســـاهمة في تقديم العون 
والمســـاعدة جـــراء الكارثة اإلنســـانية 
التـــي تعرضت لهـــا العاصمـــة اللبنانية 

بيروت.
بحضـــور  الوفـــد  أن  الســـيد  وأضـــاف 
المانـــع  وليـــد  الصحـــة  وزارة  وكيـــل 
مملكـــة  ســـفارة  بأعمـــال  والقائـــم 
البحرين في جمهورية سوريا العربية 
شـــحنة  ســـلم  المحمـــود  خالـــد  علـــي 
المســـاعدات إلى األشـــقاء فـــي لبنان، 
والتـــي تحتـــوي علـــى المـــواد الطبيـــة 
الالزمة لمثل هذه الظروف اإلنسانية، 
وذلـــك بالتنســـيق مـــع وزارة الصحـــة 
والجهات والمؤسسات المختصة. كما 

قام الوفد بزيارة األماكن المتضررة.
 وبّين الســـيد أن المؤسسة تعمل على 
القيام بالعديد من المبادرات والجهود 

من أجل دعم ومســـاندة األشـــقاء في 
لبنـــان جـــراء هـــذه الكارثة اإلنســـانية 
وذلـــك انطالقًا مـــن العالقات األخوية 
التاريخيـــة المتميـــزة التـــي تربط بين 
لبنـــان  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 

الشقيقة قيادًة وشعبًا. 
من جانبه أشـــاد القائم بأعمال ســـفارة 
مملكة البحرين في جمهورية ســـوريا 
العربية بالتوجيهـــات الملكية الكريمة 
المســـاعدات  بتقديـــم  الملـــك  لجاللـــة 
اإلنسانية والتنموية للشعوب والدول 
الدعـــم  مثمنـــًا  والصديقـــة  الشـــقيقة 

الكريم للحكومة بقيادة رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة ومـــؤازرة ولي 
العهـــد النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة وما تقوم به 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
بقيادة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة من دور إنســـاني كبير في دعم 
األشـــقاء ومســـاعدتهم فـــي الظـــروف 
اإلنســـانية التي يمرون بها. كما أشـــاد 
وكيـــل وزارة الصحـــة بمبـــادرة جاللة 
الملك في دعم األشـــقاء في لبنان في 
محنته اإلنســـانية وذلك بقيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة. كما 
نقل تحيات ومســـاندة وزيرة الصحة 
بمملكـــة البحريـــن معرًبا عن ســـعادته 

بالتعاون القائم بين البلدين.
الصحـــة  وزيـــر  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
اللبناني حمد حســـن عن شكر وتقدير 
الحكومـــة اللبنانية والشـــعب اللبناني 
مملكـــة  مـــن  النبيـــل  الموقـــف  لهـــذا 
البحريـــن، مشـــيًدا بتوجيهـــات جاللة 

الملك بتقديم العون للبنان لمساعدته 
على مواجهـــة تداعيات هـــذه الكارثة 
الحكومـــة  امتنـــان  مؤكـــًدا  المؤلمـــة، 
اللبنانيـــة لما أبدته مملكة البحرين من 
تعاطف وتضامن مع الشـــعب اللبناني 
وحرصهـــا علـــى الوقـــوف إلـــى جانبه 
فـــي هـــذه الظـــروف الصعبة، مشـــيدًا 
بعمق العالقة األخوية التي تربط بين 
البلديـــن الشـــقيقين قيـــادًة وحكومـــًة 
وشعًبا. مؤكًدا أن هذا الشعور األخوي 
مـــن قبل مملكـــة البحرين تجـــاه لبنان 
غير مســـتغرب علـــى مملكـــة البحرين 
والتي كانت وال تزال ســـباقة في دعم 
أشـــقائها فـــي مختلـــف الظـــروف وأن 
الشـــعب اللبناني يســـتذكر بكل الحب 
مواقـــف مملكـــة البحرين تجـــاه لبنان 

في جميع المحافل والمناسبات.
وبيـــن وزير الصحـــة اللبنانـــي أن أكثر 
مـــا يميـــز مملكـــة البحريـــن ليس فقط 
تقديـــم المســـاعدات بـــل أيضا ســـرعة 
المســـتمرة  والمتابعـــة  االســـتجابة 

لمشاريعها.

لبنان ــي  ف األشــقــاء  تــجــاه  جــالــتــه  ــن  م كــريــمــة  إنــســانــيــة  لفتة  حــمــد:  ــن  ب ــاصــر  ن

تنفيذاً لتوجيهات جاللة الملك... تسليم شحنة المساعدات إلى لبنان

سمو الشيخ ناصر بن حمد

األمين العام 
للمؤسسة 

الملكية: مبادرات 
وجهود لدعم 

ومساندة األشقاء 
في لبنان

وزير الصحة 
اللبناني: أكثر ما 

يميز البحرين ليس 
تقديم المساعدات 

فقط بل سرعة 
االستجابة

السبت 8 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 - العدد 4316

الجالية اللبنانية: شكًرا جاللة الملك
رفعـــت الجاليـــة اللبنانيـــة المقيمة في 
مملكـــة البحريـــن أســـمى آيات الشـــكر 
والثنـــاء والعرفـــان إلـــى عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
توجيهـــات جاللتـــه  علـــى  آل خليفـــة، 
الســـامية لتقديم مســـاعدات إنســـانية 
وإغاثيـــة للشـــعب اللبنانـــي المنكـــوب، 
جـــراء االنفجـــار المدمـــر الـــذي أصـــاب 
مئـــات  ضحيتـــه  وراح  بيـــروت  مرفـــأ 

القتلى والمفقودين وآالف الجرحى.
وأشـــار اللبنانيون في بيـــان أمس، إلى 
أن وقـــوف جاللـــة الملـــك إلـــى جانـــب 
لبنان فـــي محنته ومصابه الجلل ليس 
بغريب على ملك القلوب ووالد الجميع 

الـــذي يشـــمل بعطفـــه وحنانـــه األبـــوي 
كافـــة الشـــعوب المتضـــررة والمنكوبة، 
ويحرص جاللته على مدِّ جسور التآزر 
والتعاون بين جميع األشـــقاء في كافة 
أصقـــاع الدنيـــا، وليـــس في بـــالد األرز 

فقط.
المرســـلة  الطبيـــة  المـــواد  أن  وأكـــدوا 
لجمهوريـــة لبنـــان فـــي ظـــل الظـــروف 
مملكـــة  بهـــا  تمـــر  التـــي  االســـتثنائية 
العالـــم،  دول  كل  فـــي  كمـــا  البحريـــن 
 ،”19 “كوفيـــد  انتشـــار جائحـــة  جـــراء 
ماســـة  بحاجـــة  المملكـــة  إن  وحيـــث 
لهـــذه المـــواد لمعالجة مرضـــى كورونا 
يمثـــل  والوافديـــن،  البحرينييـــن  مـــن 
أرقى معاني اإلنســـانية، ويعكس عمق 

األواصر والروابط القائمة بين البلدين 
الشقيقين.

وعبر اللبنانيـــون في ختام بيانهم، عن 
والئهـــم العظيـــم لملك القلـــوب، داعين 
صاحـــب  يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــز  هللا 
الجاللة الملك، ويمد بعمر جاللته؛ ألنه 
نمـــوذج فـــي البـــذل والعطـــاء، وقدوة 
فـــي التعامل اإلنســـاني والراقي خالل 
األزمات، فجاللته يـــد الخير الممدودة 
للمنكوبيـــن التـــي تزيل الهمـــوم وتثلج 
الصـــدور، وغيث اإلغاثة والعطاء الذي 
يرســـم على وجـــوه الحزانى بســـمتهم 
وفرحتهـــم، حفظ هللا مملكـــة البحرين 
مـــن كل مكـــروه، وجعـــل مليكهـــا ذخًرا 

وسندا لبالده ولكل البلدان العربية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

المنامة - جمعية الهالل األحمر

أطلقـــت جمعيـــة الهالل األحمر البحريني حملـــة “البحرين تغيث 
بيـــروت”؛ بهدف جمع التبرعات وتوفير ما أمكن من دعم إغاثي 

وطبـــي وصحـــي ونفســـي للشـــعب اللبناني الشـــقيق، 
ومســـاندته في محنته بعد االنفجـــار الذي حصل 

في مرفأ بيروت وأســـفر عن أضرار كارثية على 
السكان واالقتصاد والبيئة هناك.

وناشدت الجمعية جميع المواطنين والمقيمين 
البحريـــن  مملكـــة  أرض  علـــى  والمؤسســـات 

المبادرة للمشـــاركة في هذه الحملة األهلية عبر 
تقديـــم تبرعاتهـــم الماديـــة لجمعية الهـــالل األحمر 

التبرعـــات  هـــذه  بإيصـــال  لتقـــوم بدورهـــا  البحرينـــي، 
للمحتاجين والمنكوبين في لبنان.

وأعربـــت الجمعيـــة عن تفاؤلهـــا بتحقيق حملـــة “البحرين تغيث 

بيـــروت” صـــدى واســـعا وتفاعـــال كبيـــرا فـــي البحرين؛ نظـــرا لما 
يتمتـــع به المواطنون والمقيمون والمؤسســـات في البحرين من 
حس إنســـاني عالي وشـــعور بالمســـؤولية وحب الخير 
والعطـــاء والتعاطف مع الشـــعب اللبناني الشـــقيق 
في مأســـاته من جهـــة، وضخامة حجـــم الكارثة 
التـــي تعرض لها لبنـــان وحاجته الماســـة للدعم 

من جهة أخرى.
البحرينـــي  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  وأكـــدت 
ستســـخر جميـــع إمكاناتهـــا التنظيميـــة وخبراتها 
التـــي تمتد علـــى مدى أكثر مـــن 50 عاما في مجال 
العمل اإلغاثي واإلنســـاني وعالقاتها اإلقليمية والدولية 
الواســـعة والمتينـــة، في ضمـــان إيصـــال التبرعات للمســـتحقين 

الفعليين في لبنان، وبأقصى فاعلية ممكنة.

تأكيـــدات بإيصـــال التبرعـــات للمســـتحقين فـــي لبنـــان

“الهالل األحمر” تقود حملة “البحرين تغيث بيروت”

المنامة - بنا

قـــال األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد 
التـــي  إن الشـــحنة اإلغاثيـــة األولـــى 
انطلقت أمس من مملكة البحرين إلى 
الشـــعب اللبناني الشقيق تأتي تنفيذا 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  لتوجيهـــات 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبمتابعة مباشـــرة من ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
وشـــؤون الشباب سمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بتقديم مساعدات 
عاجلة للشـــعب اللبناني الشـــقيق عبر 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 

لدعمه في تجاوز تبعات انفجار مرفأ 
بيروت.

جـــاء ذلك في تصريح خـــاص لوكالة 
أنباء البحرين )بنا( قبيل مغادرة وفد 
اإلغاثـــة البحرينـــي إلـــى الجمهوريـــة 
اللبنانية، حيث ســـيتم دراسة الوضع 
باقـــي  لتوجيـــه  هنـــاك  األرض  علـــى 
الحاجـــة  حســـب  اإلغاثـــة  شـــحنات 
الفعليـــة، مضيفـــا أن الشـــحنة األولى 
مـــن المســـاعدات البحرينية للشـــعب 
اللبناني الشـــقيق تتضمن مستلزمات 

طبية وإسعافية وأجهزة تنفس.
للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  وأشـــار 

الخيرية لألعمال اإلنســـانية أن فريق 
اإلغاثة البحريني يضم مجموعة من 
الشـــباب، والذيـــن ســـيقومون بتفقـــد 
مناطق الكارثة ودراسة االحتياجات 
وتقديـــم الدعـــم والمســـاندة اإلغاثية 

لألشقاء هناك.
واختتـــم الســـيد تصريحـــه بالتأكيـــد 
علـــى أن مـــا تقـــوم بـــه البحريـــن مـــن 
جهود إغاثيـــة، بتوجيهات من جاللة 
اإلنســـانية  القيـــم  يجســـد  الملـــك، 
الراســـخة التي تميـــز المملكـــة وتبرز 
الـــدور المحـــوري والمهم الـــذي تلعبه 

على المستوى اإلقليمي والدولي.

فريق بحريني لتفقد مناطق الكارثة ودراسة االحتياجات الفعلية

الشحنة األولى تتضمن مستلزمات إسعافية وأجهزة تنفس

وصول مجموعة من شحنات المساعدة أثناء تسليم الشحنات السيد يتابع وصول المساعدات

السيد يجتمع بوزير الصحة اللبناني



ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة  تســـلمت 
ســـفينة  البحريـــن  دفـــاع  بقـــوة 
مملكـــة  )ســـفينة  الحربيـــة  الدوريـــة 
بـــي  شـــركة  مـــن  الزبـــارة(  البحريـــن 
أيـــه إي سيســـتميز البريطانية، ظهر 
أمـــس، بقاعدة بورتســـموث البحرية 
بالمملكـــة المتحـــدة، وجرت مراســـم 
مملكـــة  ســـفير  بحضـــور  التســـليم 
المتحـــدة  المملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد آل خليفة، 
والملحـــق العســـكري بســـفارة مملكة 
المتحـــدة  المملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
العميد الركن أحمد الرويعي، وطاقم 
قيادة سفينة الدورية )سفينة مملكة 
البحرين الزبارة( من ســـاح البحرية 
الملكي البحريني، وممثل من شركة 

بي أيه إي سيستميز.
الملكـــي  البحريـــة  ســـاح  أن  يذكـــر 
البحرينـــي أصبـــح اليوم أحـــد ركائز 
القوة األساســـية للوطـــن، لما وصلت 
إليه كافة تشكياته ومنظوماته من 
تقـــدم وتطور وتكامـــل على مختلف 
مجســـدًا  والمســـتويات،  األصعـــدة 

بذلـــك الـــرؤى الحكيمة لعاهـــل الباد 
القائـــد األعلى صاحب الجالة الملك 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فهذه 
القوة البحريـــة الضاربة التي تحوي 

الســـفن الحربيـــة المقاتلـــة الحديثة، 
والســـفن اإلدارية المتطورة، وســـفن 

النقـــل والتدريـــب المتقدمـــة، فضـــاً 
عـــن الفرقاطـــة صبحا لتعيـــد لمملكة 

البحـــري  التاريـــخ  ذلـــك  البحريـــن 
مـــن  بالكثيـــر  يزخـــر  الـــذي  العريـــق 
الوقائع والمعـــارك الحربية التي قام 
بهـــا األســـطول البحرينـــي علـــى مـــر 
العصور، فقد كانـــت البحرين تمتلك 
أســـطوال بحريـــًا من أكبر األســـاطيل 
في المنطقة لحقبة طويلة من الزمن، 
البحريـــة  القطعـــة  هـــذه  وانضمـــام 
الحربيـــة الحديثـــة )ســـفينة مملكـــة 
البحريـــن الزبـــارة( لســـاح البحريـــة 
الملكي البحرينـــي يبعث على الفخر 
الســـفينة  هـــذه  واســـم  واالعتـــزاز، 
كل  علـــى  عزيـــزة  بمنطقـــة  يرتبـــط 
بحرينـــي، وهي الزبارة التي أسســـها 
حكمهـــم  خـــال  الكـــرام  خليفـــة  آل 
لشـــبه جزيـــرة قطـــر، وكانـــت الزبارة 
حاضـــرة سياســـية ومركـــزًا تجاريـــًا 
وإقتصاديًا مزدهر، ومنارة شـــامخة 
للعلـــم والثقافـــة، وواجهـــة رئيســـية 
في الخليـــج العربي، وتشـــكل جزءًا 
أصيـــاً من أراضي مملكـــة البحرين، 
حيـــث كانت الزبارة عاصمة دولة آل 
خليفة في كل من شـــبه جزيرة قطر 

وجزر البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

“الدفاع” تتسلم “الزبارة” من “بي أيه إي سيستميز” البريطانية
بحريني كـــل  عــلــى  عـــزيـــزة  بمنطقة  يــرتــبــط  اســمــهــا  حــربــيــة  ــة  ــ دوريـ ســفــيــنــة 
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سيدعلي المحافظة

تعزيز جهود استقرار العمالة الوطنية في “الخاص”

خريجة دبلوما أشعة تنتظر توظيفها في الصحة

تتبع أصحاب السكن المشترك غير النظامي

للمواطنين الــمــقــدمــة  الــتــنــمــويــة  ــات  ــدم ــخ ال ــات  ــروع ــش م تــطــويــر 

مـــــرات  3 ــا  ــ ــاؤهـ ــ ــصـ ــ إقـ وتـــــــم  ــل  ــ ــم ــ ع بـــــا  ســـــنـــــوات   5

ــي الــــــدراز ــ ــة تــفــقــديــة ف ــولـ ــري جـ ــجـ مـــحـــافـــظ الــشــمــالــيــة يـ

التقـــى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان 
فـــي مكتبـــه عضو مجلـــس النـــواب عبدالـــرزاق حطاب، 
وبحـــث معـــه ســـبل االرتقـــاء بمجـــاالت التعـــاون بيـــن 
الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، خصوصا في مجال 
تعزيـــز القوانيـــن والتشـــريعات العماليـــة واالجتماعيـــة 
الهادفـــة إلـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات لجميـــع فئـــات 

وشرائح المجتمع.  
وخـــال اللقـــاء، أكـــد حميـــدان اســـتمرار وزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية في تطوير مشـــروعات الخدمات 
واســـتقرار  للمواطنيـــن،  المقدمـــة  العديـــدة  التنمويـــة 
العمالـــة الوطنيـــة فـــي منشـــآت القطـــاع الخـــاص فـــي 
مختلـــف الظـــروف، فضـــا عـــن مواصلـــة سياســـة دعم 
الحمايـــة االجتماعيـــة، منوهـــا فـــي هـــذا الســـياق بدور 
مجلـــس النـــواب فـــي دعـــم التشـــريعات والمقترحـــات 
والمبادرات الكفيلـــة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية 

واالجتماعية.
بدوره، أشاد النائب حطاب بجهود وزارة العمل والتنمية 
الراميـــة  الحكومـــة  تنفيـــذ سياســـة  نحـــو  االجتماعيـــة 
إلـــى ضمـــان العيش الكريـــم للمواطنيـــن، وتوفير أفضل 
الخدمات لهم، مشيدا باإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

في هـــذه الظـــروف االســـتثنائية التـــي يشـــهدها العالم، 
بمـــا في ذلك تقديم جميع خدماتهـــا للجمهور إلكترونيا، 
داعيـــا إلى مزيد مـــن التعاون بين الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية؛ الجتيـــاز هـــذه المرحلـــة، والمســـاهمة في 

تعزيز مسيرة البناء ونهضة بلدنا العزيز.

شكت خريجة دبلوما أشعة من كلية العلوم الصحية 
تأخـــر توظيفهـــا فـــي وزارة الصحة كســـائر خريجي 

دفعتها الدراسية المحددة بيونيو 2015.
وأشـــارت الخريجـــة فـــي حديثهـــا لصحيفـــة البـــاد 
إلـــى أنـــه رغم مـــرور نحو 5 ســـنوات علـــى تخرجها 

وتوظيـــف جميـــع خريجـــي دفعتها إال أنهـــا ما زالت 
وإحدى زمياتها قيد انتظار التوظيف.

ولفتـــت إلـــى أنهـــا خاضـــت خـــال هـــذه الفتـــرة 3 
مقابـــات شـــخصية فـــي الســـنوات التي فتـــح فيها 
بـــاب التوظيف بوزارة الصحـــة، حيث بررت الوزارة 
إقصائهـــا لهـــا بأن ذلـــك عائد إلـــى قرار اللجنـــة التي 

تعقد المقابات الشـــخصية، حيـــث ال وجود للنجاح 
أو الرسوب.

وقالت إن كل ما تطمح له هو أن يتم توظيفها كسائر 
زمائها في دفعتها والدفعات الاحقة، لتمكينها من 
أداء دورهـــا الوطني وتوظيف ما اكتســـبته من علم 

في سبيل تحقيق أهداف التنمية لمملكة البحرين.

قـــام محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
بجولـــة تفقدية في قرية الدراز شـــملت 
المـــاك  بحضـــور  المســـاكن  مـــن  عـــددا 
وأصحـــاب العاقـــة؛ للتأكـــد مـــن مـــدى 
تنفيذ اشـــتراطات األمن والســـامة في 

مساكن العمالة الوافدة. 
ورافـــق المحافـــظ خـــال الزيـــارة نائب 
الدوســـري،  خالـــد  العميـــد  المحافـــظ 
وعضـــو مجلس النواب  فاطمة القطري، 
وضابط التنســـيق األمني الرائد ســـلمان 
الزرقاوي، ورئيس التنمية االســـتثمارية 
بالمحافظـــة الشـــمالية عصـــام الخيـــاط، 
وفريـــق العمـــل الميداني لحصر الســـكن 

الوافـــدة  للعمالـــة  المشـــترك  الجماعـــي 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية بالتعـــاون مع 

الجهات ذات العاقة.
وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة بشـــأن وضع آلية 
عمـــل؛ لتخفيف كثافـــة العمالة األجنبية 
فـــي مناطـــق ســـكنهم؛ للحد من تفشـــي 

فيروس كورونا. 
وبيـــن المحافـــظ أن الهدف من المســـح 
الحلـــول  أنســـب  الميدانـــي هـــو إيجـــاد 
وتحديث قواعد البيانات؛ للوصول إلى 
أصحاب السكن الجماعي المشترك غير 

النظامي، شـــاكرا تعاون أصحاب السكن 
الجماعي المشـــترك على تطبيق التباعد 
االجتماعـــي بيـــن فئـــة العمـــال، مؤكـــدا 

الحـــرص علـــى أهميـــة توفيـــر الرعايـــة 
الصحيـــة وأنظمـــة الســـامة فـــي هـــذه 

المساكن.

مدينة عيسى- وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ــي بــــــإدارة  ــاصـ ــصـ ــتـ قـــــدم االخـ
الـــخـــدمـــات الــطــابــيــة بــــوزارة 
ــواف  ــ ــيـــم نـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــربـ ــتـ الـ
ــرة لــطــلــبــة  ــاضــ ــحــ جـــنـــاحـــي مــ
الـــثـــالـــث اإلعــــــــدادي والــثــالــث 
اختيار  كيفية  حــول  الــثــانــوي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــات الـ ــخــــصــــصــ ــتــ ــ ال
المناسبة، وكيف يتمكن الطالب 
ــه ومــيــولــه  ــدراتـ مـــن مــعــرفــة قـ
الشخصية، وللتعرف على عالم 

ــادة األعـــمـــال، واســتــشــراف  ــ ري
الــمــســتــقــبــل وتــــطــــورات ســوق 
العمل، بما يحقق أهداف رؤية 
االقتصادية  البحرين  مملكة 

.2030
ــن بـــرنـــامـــج  ــمـ ــك ضـ ــ ــ ويــــأتــــي ذل
الوزارة الصيفي المنفذ عن بعد، 
والذي يضم سلسلة متنوعة من 
والتعليمية  الترفيهية  األنشطة 

والمحاضرات اإلرشادية.

محاضرة عن اختيار التخصص الدراسي المناسب

االتفاق المصري اليوناني يتماشى مع القانون الدولي
“الخارجيـــة”: خطـــوة مهمـــة وموفقـــة مـــن الطرفيـــن للتعـــاون الثنائـــي البنـــاء

بتوقيـــع  الخارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
جمهورية مصـــر العربية وجمهورية 
المنطقـــة  تعييـــن  اتفـــاق  اليونـــان 
االقتصاديـــة الخالصة بيـــن البلدين، 
مهمـــة  خطـــوة  تعـــد  أنهـــا  مؤكـــدة 
للتعـــاون  الطرفيـــن  مـــن  وموفقـــة 
الثنائـــي البناء وتحقيق االســـتفادة 
المتاحـــة  الثـــروات  مـــن  المشـــتركة 
فـــي المنطقة االقتصاديـــة الخالصة 
لـــكل منهمـــا، وتعزيـــز آفـــاق التعاون 
وتلبيـــة  المشـــترك  االقتصـــادي 

تطلعـــات شـــعبي البلدين فـــي مزيد 
من التقدم واالزدهار.

وأشـــادت وزارة الخارجية باالتفاق 
الـــذي يتماشـــى مـــع قواعـــد القانون 
الدولـــي واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 
لقانون البحار، وأعربت عن تقديرها 
تبذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة  للجهـــود 
جمهورية مصـــر العربية وجمهورية 
اليونان لتعزيـــز التعاون االقتصادي 
المشـــترك خدمـــة لمصالـــح البلديـــن 

والشعبين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

خليفة بن سلمان.. التدبير في دفع عجلة النمو االقتصادي الكبير
Û  تاريــخ رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

سلمان آل خليفة حافل باإلنجازات في خدمة مملكة البحرين، وقد 
نجــح ســموه خال عقــود من الزمن في وضع منهــج محكم ومقنن 
ــر  ومتــوازن للتنميــة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، مــا أثَّ
فــي مكانــة المملكة لتغدوا مركــزا اقتصاديا وصناعيــا وماليا جاذبا 

للمستثمرين من المؤسسات العالمية والبنوك الدولية.
Û  المســتمر التطويــر  علــى  ترتكــز  تنمويــة  لنهضــة  ســموه  وأســس   

واالســتثمار فــي اإلنســان، حتــى أصبحت مســيرة التنمية الشــاملة 
والنهضــة الحضاريــة للمملكــة مرتبطــة باســمه، ذو اإلرث التاريخي 
ن من سلسلة من المسؤوليات التي تسلمها وأثبت  العريق الذي َتكوَّ
جدارته وقدرته إلدارتها وقيادتها وتطويرها، مكتسبا حب وتقدير 

واحترام الجميع محليا وإقليميا ودوليا. 
Û  وشهدت المملكة منذ بداية مسيرة حياته الريادية تحقيق إنجازات

كبيرة ومشهودة، حتى تربعت على عرش مليء باالزدهار والتقدم 
والتطور في مجاالت شتى، وأصبحت نموذجا استراتيجيا ُيحتذى 
ُعــه لــدى دول اكثــر تنافســية وإمكانــات تتخــذ التخطيــط  بــه وتتبُّ
االقتصــادي االســتراتيجي المتــوازن للمملكــة مســعى لهــا للوصــول 

السريع وبلوغ الهدف.
Û  وتنــوع االقتصــاد الوطنــي الذي عمل على إرســاء جــذوره وتنميته

أميــر الضميــر فــي قطاعــات متعــددة وعلــى رأســها القطــاع المالــي 
المصرفي، ما جعل من مملكة البحرين مركزا ماليا إقليميا محوريا 
فــي المنطقــة، محققــا هــذا القطــاع الحيــوي نجاحــات ومكتســبات 
متميــزة، وقــد احتضنــت المملكــة على إثــره الكثير من المؤسســات 
االنفتــاح  نتيجــة سياســة  اإلســامية،  الماليــة والمصرفيــة ومنهــا 
االقتصادي التي تتخذه المملكة في سياساتها المالية االستراتيجية 
التــي  والشــفافية  المصداقيــة  علــى  المبنــي  المســتقرة،  التنمويــة 
تواكــب المعاييــر الدوليــة، ُمحِدثة ارتــدادات إيجابيــة ناجحة على 
المؤسســات المصرفيــة وموقعهــا الريــادي المســتقر والمتميــز فــي 

المنطقة. 
Û  فــي األميــر  لســمو  االقتصــادي  االســتراتيجي  البعــد  ولــم يقتصــر 

التســهيات المقدمــة لجــذب االســتثمار المصرفــي العالمــي ومنــه 
اإلســامي، بــل أخــذ طابعــا تنمويــا اســتثماريا بشــريا لليــد العاملــة 
البحرينيــة المتخصصــة فــي توظيفها في تلك االســتثمارات، تلبية 
ألهــداف التنميــة المســتدامة وتحقيقا للرؤيــة االقتصادية الواعدة 

للمملكة.
Û  والتاريــخ الريــادي العظيم للمســيرة العملية لســمو األمير في تقلده

لمناصب عديدة والمرتبطة باالقتصاد والتنمية البشرية، هي شاهد 
علــى بلــوغ اإلنجازات المبنيــة على تكوين الفكــر المعرفي المتمكن 
في االقتصاد وما يرتبط به من قطاعات، فرئاسته لمجلس الخدمة 
المدنيــة المتمخــض منذ إنشــاء ديوان الخدمــة المدنية، الذي يضم 
في عضويته قطاعات تكاملية، قد دفع بالمجلس لوضع سياســات 
خاصــة بالتوظيــف وباالســتثمار البشــري وتحديــد حاجــة الجهــاز 
البرامــج الضروريــة لرفــع  القــوى العاملــة، ووضــع  الحكومــي مــن 

مستوى الكفاءة واإلنتاجية بين العاملين في الحكومة.
Û  ،ويعتبــر تــرأس ســمو األميــر المجلــس األعلــى للتنميــة االقتصادية

الشــؤون  وتفعيــل  التخطيــط  لهــدف  كان  والــذي  تأسيســه  بعــد 
االقتصادية في البحرين، بمثابة الركيزة األساســية التي اســتمدت 
المجلــس  رأس  علــى  وجــوده  بســبب  اقتصاديــا  ونمــت  المملكــة 
وتوجيهه فكريا وعلميا واســتراتيجيا ومده بالقوة الحركية والجد 
واالجتهاد والقدرة التنافســية على بلوغ الهدف المعني بتأسيســه. 
ووجود سمو األمير في مواقع متعددة كثيرة ذات تأثير اقتصادي 
مشــهود فــي إنجازاتــه لخدمة المملكــة ورفعتها وصدارتهــا إقليميا 
وتنافســيتها عالميــا، جعــل مــن تكامــل فلســفته الفكرية فــي اتخاذ 
القرار الحكيم االســتراتيجي االقتصادي التنموي المستقبلي محط 
نظر يســتدعي االلتفاف حوله وتتبعه والنهل منه، ألن هذا التكامل 
الفكــري االقتصــادي نابع من تاريخ متعمق لعقــود من الزمن وذكاء 
استراتيجي متبلور من توليه لمهام ريادية مهمة في مفاصل الدولة 
الحديثــة التــي بناها، فأصبحت شــامخة بالعز والرفعة والســمو بما 

احتضنته من إنسانية الضمير الذي أحياه أمير الضمير.

عادل المرزوق

حميدان ملتقيا النائب حطاب

من داخل إحدى غرف األشعة بأحد المستشفيات )أرشيفية(



local@albiladpress.com

السبت 8 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 - العدد 4316
05

لحقوق  الدائمة  النوعية  اللجنة  رئيس  أشــاد 
البناي  عمار  النائب  الــنــواب  بمجلس  اإلنــســان 
بدور وزارة الداخلية البحرينية خالل السنوات 
والتنظيمات  ــاب  االرهـ محاربة  فــي  الماضية 
التي  الخارجية  األجــنــدة  وإفــشــال  االرهــابــيــة 
لطالما أرادت الخراب والدمار لمملكة البحرين.
وأكد أن البحرين بحكمة عاهل البالد صاحب 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــاللــة 
ــوزراء صــاحــب السمو  ــ وتــوجــيــهــات رئــيــس الـ
خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي 
لرئيس  األول  الــنــائــب  الــعــهــد  ولـــي  ومــتــابــعــة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، اســتــطــاعــت أن تــوجــه 
التنظيمات  بــوجــه  ــرى  األخــ تــلــوى  الــصــفــعــات 
لطالما  التي  والخارجية  الداخلية  اإلرهابية 
من  والــدمــار  الخراب  البحرين  بمملكة  أرادت 
أجنبية  لــدول  خارجية  أجــنــدات  تنفيذ  أجــل 

حاقدة وراعية لإلرهاب.
والــجــهــات  الــداخــلــيــة  وزارة  أن  الــبــنــاي  وأكـــد 
المختصة خالل السنوات الماضية وقفت كسد 
منيع في وجة التنظيمات اإلرهابية، من خالل 
اإلجـــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا فــي حــفــظ األمــن 
البحرين.  لمملكة  الــحــدود  وحــمــايــة  واألمــــان 
الــيــوم من  بــه المنطقة  إلــى أن مــا تمر  وأشـــار 
الــتــي ســاهــمــت إيـــران  ــار االرهــــاب  أثـ مجابهة 

المنطقة  فــي  أذرعــهــا  خــالل  مــن  كبير  بشكل 
وعــلــى رأســهــم حــزب هللا االرهــابــي، أثــر على 
وساهم  العربية  المجتمعات  بعض  اســتــقــرار 
بنشر الفوضى والدمار باسم المقاومة، وهو ما 
لعروبته  المنتمي  العربي  المواطن  ثمنه  يدفع 
والذي ال يريد سوء األمن واالمان واالستقرار 

لبالده.
وتـــوجـــه الــبــنــاي بــخــالــص األســــى والــتــعــازي 
الشقيق  الــلــبــنــانــي  الــشــعــب  إلـــى  والـــمـــواســـاة 
ــيـــروت، حيث  ــادث انــفــجــار مــرفــأ بـ ــراء حــ جــ
بجانب  البحريني  الشعب  وقـــوف  على  أكــد 
الــكــارثــة  هـــذة  مــن  للنهوض  اللبناني  شقيقه 
بتوجيهات  تمثل  مــا  وهـــو  بــهــم،  حــلــت  الــتــي 
اإلنسانية  المساعدات  بــإرســال  الملك  جاللة 
واإلغاثية العاجلة إلى جمهورية لبنان الشقيقة 
لــمــســاعــدتــهــم فـــي مــحــنــتــهــم والــتــخــفــيــف من 

مصابهم األليم.

البنــاي: إيــران تنشــر الفوضــى والدمــار باســم المقاومــة
البحرين وجهت صفعات متتالية للتنظيمات اإلرهابية

محرر الشؤون المحلية

“إن  الــقــاضــي  الــنــائــب عيسى  قـــال 
العمل التطوعي في مملكة البحرين 
ــاريــخ طــويــل مــن اإلنـــجـــازات  ــه ت ل
في  النشطاء  قــادهــا  ــعــطــاءات  وال
هذا المجال في جميع التخصصات 
ومــــن مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الــعــمــريــة 
إلى  مشيًرا  المجتمع”،  وتكوينات 
من  العالم  بها  يمر  التي  الفترة  أن 
والجهود  كورونا،  لفيروس  انتشار 
للتصدي  البحرين  لمملكة  الوطنية 
ــروس كـــورونـــا  ــيـ ومـــنـــع انـــتـــشـــار فـ
لمتطوعين  نــجــاح  قصص  أبـــرزت 
الــمــعــدن  ــرزوا  ــ ــب ــ ي أن  اســـتـــطـــاعـــوا 
األصيل للبحريني وما يشعر به من 
وأخذ  الوطنية  بالمسؤولية  حس 

زمام المبادرة التطوعية.
وأشــــــــــاد الــــقــــاضــــي بــتــخــصــيــص 
جــائــزة الــعــمــل الــتــطــوعــي لــلــكــوادر 
لمكافحة  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي 
من  يقدمونه  وما  كورونا  فيروس 
عالية  وكــفــاءة  وفــــداء  تضحيات 
الوطنية  المسؤولية  مــن  انــطــالًقــا 
ــبـــروا عــنــهــا مـــن خــــالل ما  الــتــي عـ
يــقــدمــونــه مـــن أعـــمـــال تــطــوعــيــة 
الجميع،  مــن  مــشــهــودة  وإنــســانــيــة 

مشيًرا إلى أن الجائزة التي يطلقها 
وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء 
الكلمة  لجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس 
الطيبة سمو الشيخ عيسى بن علي 
دعــًمــا  تمثل  لــســنــوات  خليفة،  آل 
وتتويًجا  التطوعي  للعمل  حقيقًيا 

لجهود المتطوعين.
وذكر القاضي أن عمل المتطوعين 
الصفوف  فــي  الوطنية  والـــكـــوادر 
ــعـــة من  ــقــي إشـــــادة واسـ األولـــــى ل
والمجتمع  والحكومة  الملك  جاللة 
لالستمرار  كبيًرا  دافًعا  يمثل  وهذا 
الوطن؛  لخدمة  التطوع  قيم  فــي 
والــتــالحــم  للتماسك  ركــيــزة  كــونــه 
وطنية  جــهــوًدا  ويمثل  المجتمعي 

مخلصة.

القاضي: جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي دعم للمتطوعين

دعا النائب محمد بوحمود إلى تمديد دعم 
رواتب القطاع الخاص لـ 3 أشهر إضافية؛ 
تماشًيا للخطة الوطنية لمواجهة انعكاسات 
مؤكًدا  كورونا،  لفيروس  العالمي  االنتشار 
أن األســبــاب الــتــي دفــعــت بــدعــم رواتـــب 
ال  كورونا  جائحة  بسبب  الخاص؛  القطاع 
االستمرار  ما يستدعي  وهــذا  باقية  زالــت 

بالتأجيل ألشهر إضافية.
وشدد بوحمود، على ضرورة أن يكون هذا 
فعال  المتضّررة  للقطاعات  موجها  الدعم 
من جــراء األزمــة، مؤكدا على ضــرورة أن 
يتحلى أرباب األعمال في القطاع الخاص 
والوطنية  االجتماعية  المسؤولية  بــروح 
ــة، وعـــدم اســتــخــدام  ــ فــي ظــل هـــذه األزمـ
خيار االستغناء عن العمالة الوطنية كأحد 

الحلول لمواجهة تحدي جائحة كورونا.
وأضاف بوحمود، أن من الضرورة استمرار 

دعم القطاع الخاص وإطالق حزمة ثالثة 
لــدعــم الــمــتــضــرريــن، لــمــا فــيــه مــن حماية 
لمدخول األسر البحرينية، وما يسهم فيه 

من استقرار اقتصادي.
وأشار بوحمود إلى أن الدعم االقتصادي 
ــغ األثــــر فـــي الــتــخــفــيــف من  ــال كـــان لـــه ب
الركود  ظل  في  خصوصا  األزمـــة،  حــدة 
االقتصادي الهائل الذي لم يجتح مملكة 
إذ  اجمع؛  العالم  وإنما  وحسب  البحرين 

الشركات على اختالف أحجامها  أعطى 
دفــعــة مــالــيــة ومــعــنــويــة كــبــيــرة، مــا ينم 
النظير  منقطع  وإدراك  كبير  اهتمام  عن 
والقطاع  األعــمــال  مجتمع  الحتياجات 
التاجر  ودعــم  مكوناته،  بكافة  الــخــاص 
هذه  فــي  الــســواء  على  والصغير  الكبير 
كان  دونــه  من  إذ  االستثنائية،  الظروف 
عديدة  انهيارات  نشهد  أن  الممكن  من 

للكثير من الشركات.
وأشاد بوحمود بالدعم الذي قدمته قيادة 
والمقيم  لــلــمــواطــن  الــبــحــريــن  وحــكــومــة 
إذ  وعالمية،  دولية  بإشادة  حظي  الــذي 
الحكومة  أقــرتــهــا  الــتــي  الــدعــومــات  إن 
المواطنين  جميع  احــتــيــاجــات  المــســت 
المؤسسات  قطاع  خصوصا  والمقيمين، 
الصغيرة والمتوسطة، الذي شهد العديد 

من التحديات في هذه الفترة.

االســتقرار البحرينيــة وتعزيــز  األســر  حمايــة لمدخــول 
بوحمود يدعو لتمديد دعم الرواتب الثالثة

“الحضانات” بين اإلشهار الرسمي والتخفي المحفوف بالمخاطر
ــال ــاكات لألطفـ ــة وال انتهـ ــآت المرخصـ ــداد المنشـ ــي :86 أعـ الكوهجـ

يمكــن  ال  التــي  الضروريــات  مــن  الحضانــة  أمــور  أوليــاء  يعتبــر 
االستغناء عنها لحضانة األطفال من عمر األشهر حتى سن دخول 
ريــاض األطفــال، كمــا تجــذب الثقــة والمعرفــة الشــخصية أولياء 
األمــور للتأميــن علــى فلــذات أكبادهــم فــي الحضانــات المنزليــة، 
بهــذه  وخرجــت  األمــر،  بهــذا  المعنييــن  آراء  اســتطلعت  “البــاد” 

المحصلة:

 فـــمـــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الــوكــيــل 
الــمــســاعــد لــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع 
بــــــــــوزارة الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
االجتماعية خالد الكوهجي أن 
المرخصة في  الحضانات  عدد 
دار   86 يبلغ  البحرين  مملكة 
حضانة تم الترخيص لها وفق 
 2014 لــســنــة   11 ــم  رقـ الـــقـــرار 

بشأن إنشاء دور الحضانة.
تنمية  إدارة  تــلــقــت  وأوضــــح 
ــة شــكــوى  ــولـ ــفـ ــطـ األســـــــرة والـ
واحــــدة بــوجــود حــضــانــة غير 
مــرخــصــة خــــالل هــــذا الـــعـــام، 
اإلدارة  مع  التواصل  تم  حيث 
فـــي هـــذه الــحــضــانــة مـــن قبل 
الــفــريــق الــمــخــتــص، وإبــالغــه 
بضرورة اإلغالق لحين التقدم 
بــطــلــب الــتــرخــيــص، حــيــث ال 
أو  طبيعي  شخص  ألي  يجوز 
اعتباري إنشاء دار حضانة إال 
بــعــد الــحــصــول عــلــى ترخيص 
بذلك من الوزارة طبقا لألحكام 
 11 القرار رقم  ــواردة حسب  ال
زيــارة  تمت  وقــد   2014 لسنة 
التفتيش  فريق  قبل  من  المقر 

والتأكد من اإلغالق.

حاالت معدومة

وأكد أن هذه حاالت الحضانات 
ــمــرخــصــة تـــكـــاد تــكــون  غــيــر ال
الحضانات  إن  معدومة، حيث 
المملكة  أرجــــاء  فــي  الــعــامــلــة 
مرخصة وتمارس عملها تحت 
العمل  وزارة  وإشـــراف  رقــابــة 

والتنمية االجتماعية.
ولــــفــــت إلـــــــى تــــعــــدد أنـــــــواع 
ــاوى الــمــســتــلــمــة ضــد  ــكــ ــشــ ــ ال
الــحــضــانــات، ولــكــن الــشــكــاوى 
الــمــالــيــة تــأتــي فـــي الـــصـــدارة، 
حــيــث يــتــم اســتــالم الــشــكــاوى 
موقع  خالل  من  والمالحظات 
“تواصل”، أو بالوسائل المتاحة 
األخرى سواء االتصال الهاتفي 
بـــاألرقـــام الــمــبــيــنــة فـــي مــوقــع 
الوزارة الرسمي أو على الخط 

الساخن التابع للوزارة. 
المعني  الــفــريــق  أن  ــى  إل ونـــوه 
يحرص على اتخاذ اإلجراءات 
الـــالزمـــة بــالــســرعــة الــمــمــكــنــة، 
ــمــبــاشــر  ــالـــتـــواصـــل ال وذلــــــك بـ
مــع صــاحــب الــشــكــوى وكــذلــك 
الحضانة محل الشكوى، ويتم 
الذي  الخالف  حل  على  العمل 
ــاالت يــكــون  ــحــ ــ فـــي مــعــظــم ال

وديا.
ــتــهــاكــات  أمــــا فــيــمــا يــخــص ان
إدارة  تــســتــلــم  فــلــم  ــال،  ــفـ األطـ
أي  والــطــفــولــة  األســــرة  تنمية 
شكوى حول انتهاكات لألطفال 
خالل هذا العام، وفي حال تم 
استالم شكوى بهذا الخصوص 

للنيابة  القضية  تــحــويــل  يــتــم 
العامة، والتي تتخذ إجراءاتها 
بــحــســب الـــقـــوانـــيـــن الــخــاصــة 

بذلك. 

اإلحالة للنيابة

ــوزارة ضد  ــ ــراءات الـ ــ وعـــن إجـ
ــر الــمــرخــصــة  الـــحـــضـــانـــات غــي
وزارة  أن  ــكــوهــجــي  ال يــشــيــر 
االجتماعية  والتنمية  العمل 
ــة  ــانـ ــوم بــــــزيــــــارة الـــحـــضـ ــ ــقـ ــ تـ
األمر  تحويل  ويتم  المخالفة، 
يجوز  التي  العامة  النيابة  إلى 
لها أن تأمر بغلق الدار المنشأة 
الفصل  لحين  تــرخــيــص  بغير 
في الدعوى، ولصاحب الدار أن 
العامة  النيابة  قرار  في  يطعن 
خالل  المختص  القاضي  أمــام 
أســـبـــوع مـــن تـــاريـــخ إخــطــاره 
بالقرار، وذلك وفقا للمادة )63( 
مــن قــانــون الــطــفــل رقـــم )37( 

لسنة2012. 

ال حضانة دون ترخيص

وعـــن الــعــقــوبــات والـــجـــزاءات 
افتتاح  اإلدارية بشأن مخالفة 
تــرخــيــص  دون  حــضــانــة  دور 
مــن الــجــهــات الــرســمــيــة أكــدت 
أن  الصباغ  ابتسام  المحامية 
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الــحــضــانــة  إنـــشـــاء دور  بــشــأن 
ينص في المادة 3 على أنه )ال 
أو  طبيعي  شخص  ألي  يجوز 
اعتباري إنشاء دار حضانة إال 
بــعــد الــحــصــول عــلــى ترخيص 
بذلك من الوزارة طبقا لألحكام 

الواردة في هذا القرار(.
ذات  من   42 الــمــادة  تنص  كما 
اإلدارة  )لموظفي  على  الــقــرار 
لمن لهم صفة مأموري الضبط 
التي  الجرائم  ضبط  القضائي 
القانون  بالمخالفة ألحكام  تقع 
وتكون  له  المنفذة  والــقــرارات 
مــتــعــلــقــة بـــأعـــمـــال وظــائــفــهــم 
ــالزمــة  و تــحــريــر الــمــحــاضــر ال
أو  ــد أي شــخــص طــبــيــعــي  ضـ
إلى  المخالفة  وتحال  اعتباري 
اتخاذ  لها  التي  العامة  النيابة 
ــة إلغـــالق  ــالزمـ اإلجـــــــراءات الـ
دار الحضانة لحين الفصل في 

الدعوى(.

الحبس والغرامة

فــي  ــمـــشـــرع  الـ أن  وأضــــافــــت 
 2012 لسنة   37 رقــم  الــقــانــون 
على  ينص  الطفل  قــانــون  مــن 
وبغرامة  بالحبس  )يعاقب  أنه 
ال تــقــل عـــن مــئــتــي ديـــنـــار وال 
بإحدى  أو  دينار  ألــف  تتجاوز 
العقوبتين كل من أنشأ  هاتين 
غير  أو  للحضانة  دارا  أدار  أو 

فـــي مــوقــعــهــا أو مــواصــفــاتــهــا 
بــنــاًء  الــعــامــة  للنيابة  ويــجــوز 
حقوق  وزارة  مــن  طلب  على 
االجتماعية  والتنمية  اإلنسان 
المنشأة  ــــدار  ال بغلق  تــأمــر  أن 
الفصل  لحين  تــرخــيــص  بغير 

في الدعوى(.
يمكن  أنــه  الصباغ  وأوضــحــت 
ــالــضــرر  ــمــتــســبــب ب ــة ال مــعــاقــب
لألطفال وفق قانون العقوبات 
الترخيص  إن  حيث  الجنائية، 
ــد مـــعـــايـــنـــة مــقــر  ــعــ ــ يــــكــــون ب
الــحــضــانــة والــتــأكــد مــن تــوافــر 
المبنى،  فــي  الــســالمــة  شـــروط 
لحريق  المبنى  تعرض  لو  مثل 
األمر  ولي  بأن  علما  خالفه  أو 
ــول عــلــى  ــصــ ــحــ ــ يـــســـتـــطـــيـــع ال
ابنه  تعرض  تعويض في حال 
الحضانات ورياض  للضرر في 
ويعد  المرخصة  غير  األطفال 
مـــشـــاركـــا فــــي الــــضــــرر الــــذي 
يتعرض له في حال سجل ابنه 
مع  مرخصة  غير  حضانة  فــي 

علمه بذلك. 

 معرفة شخصية

وبشأن تجربتها في الحضانات 
تــقــول ولــيــة األمـــر “أم عــلــي” لـ 
تجبرها  وظيفتها  إن  “الــبــالد” 
الحضانات  أبنائها  إدخال  على 
لها  وإن  الــشــهــريــن،  عــمــر  مـــن 
بــاعــا طــويــال فــي الــتــعــامــل مع 
الــمــرخــصــة وغير  الــحــضــانــات 
المرخصة ويمتد إلى 11 عاما.

أبنائها  تسجيلها  ســبــب  وعـــن 
في الحضانات غير المرخصة، 
فعزت “أم علي” ذلك إلى الثقة 
ــهــا الــحــضــانــة  الـــتـــي تــحــظــى ب
التي أدخلتها أبناءها والسمعة 
ــقــهــا الــمــعــرفــة  الـــطـــبـــيـــة تــســب
الشخصية واإلدارة والعامالت 
ــنـــيـــات الــــالتــــي يــتــم  ــبـــحـــريـ الـ
األجنبيات  من  بدال  توظيفهن 
مــمــا يــســاهــم فـــي إشـــاعـــة جو 
من الطمأنينة كأولياء أمور أن 

أطفالهم في أيد أمنية.
الحضانات  أسعار  أن  وتوضح 
ــمــرخــصــة وغـــيـــر الــمــرخــصــة  ال
تــكــاد تــكــون مــتــقــاربــة، إال أن 
تــتــطــلــب  الـــمـــرخـــصـــة ال  غـــيـــر 
الى  تصل  قــد  تسجيل  رســـوم 
الطفل  إن  حــيــث  ــارا،  ــنـ ديـ  25
3 ســنــوات ال  ــى  مــن شهرين إل
 50 الشهرية  رســومــه  تتجاوز 

دينارا.

ألطفالها  نقلها  أن  وتـــواصـــل 
يكن  ــم  ل الــمــرخــصــة  للحضانة 
لتغيير  بــل  األفــضــلــيــة،  بسبب 
قــرب  إن  حــيــث  عملها،  مــكــان 
الحضانة من مقر عملها أجبرها 

على نقل أطفالها.

 كشف حساب

إحــــدى  .ع(  )ف  وأوضــــحــــت 
ــبـــات الـــحـــضـــانـــات غــيــر  ــاحـ صـ
ــي الــمــحــافــظــة  الـــمـــرخـــصـــة فــ
الشمالية أن حضانتها المنزلية 
ــا  ــهــ ــ ــص، وأن ــيــ ــرخــ ــ ــت ــ تــــحــــت ال
األهــالــي،  وثقة  بقبول  تحظى 
ترخيصها  طــلــب  تــأخــر  أن  إال 
تــعــمــل فيها  الـــتـــي  لــلــحــضــانــة 
للمتطلبات  يعود  سنوات  منذ 
الــوزارة  تفرضها  التي  المادية 
كشف  وهـــي  الــحــضــانــة،  لفتح 
دينار،  آالف   10 بقيمة  حساب 
موضحة أن المبنى الذي ترعى 
شهرين  عمر  من  األطفال  فيه 
حتى قبل ســن دخــول ريــاض 
لمتطلبات  مـــقـــارب  ــال  ــفـ األطـ
الى  ستنتقل  أنها  إال  ــــوزارة،  ال
مبنى آخر للعمل على استيفاء 

الشروط.
احتضان  رســـوم  أن  وتــوضــح 
األطفال من عمر الشهرين إلى 
3 سنوات يترواح بين 45 إلى 
تخفيض  مع  شهريا  دينارا   50
تسجيل  حــــال  فـــي  ــوم  ــرســ ــ ال

اإلخوة. 
ــتــعــاون مع  وتــســتــكــمــل أنــهــا ت
مؤهالت  بحرينيات  عــامــالت 
لــرعــايــة األطــفــال ومـــن ذوات 
في  الطويلة  والخبرة  األمــانــة 
هذا المجال، ويبدأ نظام العمل 
من 6 صباحا حتى الـ 2:30 بعد 
الظهر، مــع إضــافــة رســوم في 
ببقاء األبناء  حال رغبة األهل 
يتناسب  بما  إضافية  ساعات 

مع ظروف عملهم.
هــــذه  طــــــــوال  أن  وتــــابــــعــــت 
ــنـــوات، وهــــي فـــي مــجــال  الـــسـ
أن  يحصل  لم  األطفال  رعاية 
ــاء أمــــور بــشــأن  ــيـ اشــتــكــى أولـ
يتعرض  ولم  المعاملة  ظــروف 
األطفال لحوادث أو غيرها من 
االنتهاكات، وهو دليل استمرار 
عــمــل الــحــضــانــة، مــوضــحــة أن 
تقديم  له  يحق  األمــور  أولياء 
ــاوى فـــي حــــال الــضــرر  ــكـ ــشـ الـ

وغلق الحضانة.

عاشوراء التسامح و)الدولة األمينة(
Û  البحريــن نمــوذج مختلــف، فــي التســامح، والتقــارب، واحتــرام اآلخــر، وفتــح األبــواب كلهــا

لممارسات حرة وحية للشعائر الدينية المتنوعة، منذ التأسيس وحتى يومنا هذا.
Û  هــذا األمــر الحقيقــي والواقعي والمشــهود، ال يعبــر عن رأيي، بقدر ما هــو واقع ملموس على

األرض، تذكره الشواهد واألرقام والمكاتبات، من أبناء المذاهب واألديان المختلفة انفسهم، 
والذين يؤكدون دوما عبر منصات االعالم، وقنواتهم الشــخصية، تميز هذه البقعة المضيئة 
من العالم، وتفردها في منحهم أجواء اســتثنائية من التعايش الديني والتمازج المجتمعي، 

بال أي تقييد يذكر.
Û  وكامتداد لهذه الروح المذهلة والتي تعبر عن أصالة أبناء البلد، أطلق العاهل المفدى حفظه

هللا، مشــروعة الكونــي )مركــز الملــك حمــد للتعايــش الســلمي( كنــواة إضافية لميثــاق العمل 
الوطني، والذي يكرس الحقوق أينما وجد اإلنسان على هذه األرض، ويعتبرها بوصلة مسار 

ونجاح وتطور وتفوق.
Û  وبالرغم مما أحدثته جائحة كورونا من فوضى عارمة في العالم بأسره، وتغيير لنمط الحياة

اليومية للفرد واألسرة والمجتمع، كانت البحرين على موعد مع قصص نجاح جديدة، أولها 
االســتمرار العنيــد فــي تعزيــز الحقوق للمواطن والمقيم، بممارســة سلســة وهادئــة للحريات 

الدينية، بما تكفله المصلحة الوطنية، وصحة الناس.
Û  واستذكر هنا الواقعة التاريخية والتي سمح بها لألئمة في موسم )الطاعون( والذي تفشى 

بيــن المســلمين، بتقديــم خطبهــم ومواعظهــم فــي المســاجد، دون وجــود مصليــن، بتعديــل 
محدود تتطلبته الصحة العامة آنذاك، حماية للناس، وبشكل مؤقت حتى زوال الغمة.

Û  ،واآلن، ومع اقتراب موسم عاشوراء والذي يجتمع فيه أبناء البلد جميعا في بوتقة واحدة
وصــف وطنــي واحــد كعادتهــم، ننظــر باحتــرام وتقديــر لحــرص الدولــة فــي منــع التجمعات 
واالختالطات المتصادمة مع السياســات الوقائية التي رســمها فريق البحرين، وأوجدها من 
التوجهــات الصحيــة الدولية، وبهــدف الحفاظ على صحة المواطــن والمقيم، ومنع الجائحة 

القاتلة من التفشي.
Û  مــن المهــم ان تكون ممارســة شــعائر عاشــوراء وفق االجــراءات االحترازية التــي أعلن عنها

فريق البحرين والتي تقتضي وتؤكد على منع التجمعات وااللتزام بمبدأ التباعد االجتماعي، 
وعليــه ندعــو لممارســة الشــعائر مــن خــالل مختلــف الوســائل االلكترونيــة كاالســتماع الــى 

الخطب والدروس عن بعد.
Û  لقــد التزمــت المســاجد طيلــة االشــهر الماضيــة ومــا تــزال باالجــراءات االحترازيــة، فحماية

الصحة والسالمة العامة فوق كل اعتبار.
Û  إننــا نثنــي علــى نضج أبناء البلد، وتفهمهم لمــا يحدث في بقاع العالم المتضررة من فيروس

كورونــا، وتقديرهــم لجهــود وتضحيــات فريــق البحريــن بشــتى المواقــع والصفــوف الطبيــة 
االمامية والتي تذوب كلها في قالب واحد، يعبر عن المحبة والوفاء والعرفان لهذه األرض، 

ولمن هم عليها.
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ــارات في  ــاء اإلمــ ــ يطلق اتــحــاد كــتــاب وأدب
اإلبــداع  مختبر  أغسطس  شهر  من  التاسع 
األدبـــــي وتـــبـــدأ الــفــعــالــيــات مـــع فـــن كتابة 

الرواية. 
اإلمـــارات عن  وأدبــاء  كتاب  اتحاد  وكشف 
األدبـــي  اإلبـــــداع  بــرنــامــج مختبر  إطــاقــه 
والذي يتاقى مع رؤيته الهادفة في تزويد 
الكتاب الشباب بفنون الكتابة اإلبداعية في 
شتى المجاالت األدبية واالرتقاء بالمستوى 
الثقافي والتقني للكتاب الشباب ورعايتهم 

نخبة  بإشراف  وتطويرها  قدراتهم  وصقل 
من الكتاب واألدباء.

ومن شأن مختبر اإلبــداع األدبــي أن يمثل 
منصة معرفية نوعية لجيل الكتاب الشباب 
الموضوعات  مــن  العديد  طــرح  خــال  مــن 
وصالهم  على  وتعمل  ذائقتهم  تثري  التي 
ــعــديــد مـــن مــجــاالتــه  ال بــفــنــون األدب فـــي 

المتنوعة.
ــمــقــرر أن تــنــطــلــق أولــــى فــعــالــيــات  ومـــن ال
المختبر يوم األحد في التاسع من أغسطس 

الــســادس  حتى  تتواصل  أن  على  الــجــاري 
محطات  لتشمل  الــشــهــر،  مــن  والــعــشــريــن 
كتابة  بفن  تــبــدأ  األدب  بــحــور  فــي  عــديــدة 
ناصر  الــروائــي  الــروايــة في ورشــة يقدمها 
عراق.  وأكد محمد حمدان بن جرش رئيس 
مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 
ــداع االدبــــي ومــا  ــ عــلــى أهــمــيــة مختبر اإلبـ
إليه االتحاد من أهداف عديدة في  يتطلع 
لاستفادة  الشباب  الكتاب  بدعوة  تنظيمه 

من ورشه المتنوعة.

محمد حمدان بن جرش

والــــــــبــــــــدايــــــــة مــــــــع نـــــــاصـــــــر عــــــــراق
“اتحاد أدباء اإلمارات” يطلق “مختبر اإلبداع”
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من   12 العدد  الشارقة  في  الثقافة  بدائرة  الشعر  بيت  عن  صــدر 
مجلة “القوافي” الشهرية، وجاءت افتتاحية المجلة تحت عنوان: 
“الــشــارقــة تــثــري الــتــجــارب بــحــفــاوة اإلبــــداع” وجـــاء فيها: هكذا 
تمضي حرارة الشعر لتامس كل روح عبر النقد الذي يغوص في 
معاٍن  عن  يتساءل  وهــو  العصور،  كل  في  العربي  اإلبــداع  أســرار 
األدب  فــي  التحريرية  الــخــاصــات  إلــى  ويحتكم  ميتافيزيقية، 
والفلسفة، لكي تنفتح أبواب الكنوز وهي تضيء بصخبها الامع عبر 
قنوات الشارقة الملهمة التي أضحت بفضل صاحب السمّو، الشيخ 

محمد  بن  سلطان  الدكتور 
المجلس  عضو  القاسمي، 
ــشــارقــة،  األعـــلـــى حــاكــم ال
ــيــة  ــعــرب ال الـــثـــقـــافـــة  درة 
واإلسامية، والنواة التي 
ــا الــــرؤى  ــه تــتــمــركــز حــول

والطموحات.
وحــمــلــت إطــالــة الــعــدد 
والشعر  “الخط  العنوان 
ــرة الـــتـــاريـــخ”  ــ ــ ــي ذاك فـ
الحاج،  مجدي  وكتبه 
كــمــا تــضــمــن لــقــاء مع 
ــر اإلمــــاراتــــي  ــاعـ ــشـ الـ
وحاوره  عبيد،  أحمد 
الـــــــشـــــــاعـــــــر نـــــــــزار 

أبوناصر.

ملف الخط والشعر في “القوافي”

أطلــق مشــروع “كلمــة” للترجمــة فــي دائــرة الثقافة والســياحة - أبوظبي مبــادرة لترجمة مجموعــة من الكتب التــي تتناول 
األمــراض واألوبئــة، فــي الماضــي والحاضــر؛ بهــدف زيــادة الوعــي الصحــي، وتطويــر المعــارف المتعّلقــة باألمــور الصحّية، 
وتحفيز الجمهور على اتباع نمط حياة صحي مستدام ينعكس إيجابا على المجتمع، والتأكيد على دور اإلنسان في حماية 

نفسه ومجتمعه من مخاطر العدوى، وإلقاء الضوء على الجوانب اإليجابية والدروس المستفادة من هذه التجارب.

ــع مــطــبــعــة جــامــعــة  بـــالـــتـــعـــاون مــ
ــيــة، حصل  ــبــريــطــان ال أكـــســـفـــورد 
على  للترجمة  “كــلــمــة”  مــشــروع 
عن  كتب  أربــعــة  ترجمة  حــقــوق 
أكــســفــورد  سلسلة  مــن  األوبــئــة 
الــشــهــيــرة “مــقــدمــات مــوجــزة”. 
والكتب األربعة هي “الطاعون” 
للمؤلف بول ساك، و”األوبئة” 
ماكميلين،  دبليو  لكريستيان 
و”جـــــهـــــاز الـــمـــنـــاعـــة” لــبــول 
كــــلــــيــــرمــــان و”األمـــــــــــــراض 
الـــمـــعـــديـــة” لـــمـــارتـــا وايــــن 

وبنجامين إن بولكر. 
“كلمة”  مــشــروع  بـــادر  كــمــا 

إلى العمل على ترجمة كتاب صدر 
مــن ظهور  األولـــى  المرحلة  خــال 
فيروس كورونا في إيطاليا بعنوان 
اإليــطــالــي  للكاتب  الـــعـــدوى”  “فـــي 

باولو جوردانو، 
اختار مشروع  الكاسيكيات  ومن 
“كلمة” ترجمة كتاب بعنوان “مجلة 
عام الطاعون” للكاتب دانيال ديفو؛ 
ــتــعــرف عــلــى تــاريــخ  ســعــيــا إلـــى ال
المرض والسبل التي ساعدت على 
اختفائه.  ــى  إل وأدت  لــه  الــتــصــدي 
وفيما يلي نلقي الضوء على ما تم 
والكتب  الكتب،  هــذه  من  إنــجــازه 

التي ستصدر قريبا.

بــــــهــــــدف زيــــــــــــــادة الـــــــوعـــــــي الـــصـــحـــي
“كلمة” يطلق سلسلة ترجمات عن األوبئة

أعلــن اتحــاد الناشــرين األردنييــن عن إلغــاء دورة معرض عّمــان الدولي 
للكتــاب التــي كانت مقررة بين 23 ســبتمبر  و4 أكتوبــر المقبلين، وتنظيم 

آخر بديل ومحدود؛ حرصا على االلتزام بإجراءات السالمة العامة.

وقال رئيس االتحاد جبر أبوفارس: 
أردني  محلي  معرض  إقامة  قررنا 
بالتعاون  ذاتها  الفترة  في  للكتاب 
على  يشتمل  الــثــقــافــة،  وزارة  مــع 

فعاليات ثقافية مختلفة.
وأكــدت مصادر أن صعوبة حضور 

عــربــيــة  وشــخــصــيــات  ــنــشــر  ال دور 
قيود  في ظل  الخارج  من  ودولية 
الــطــيــران إلــى جانب  على رحـــات 
في  التجمعات  تقليص  تعليمات 
المواقع المغلقة في مقدمة أسباب 

القرار.

أعلنت دار آفاق للنشــر، عن صدور كتاب “مقدمة إلى علم الرياضيات“ 
لبرتراند راسل، من ترجمة أحمد سمير سعد قريًبا.

مــشــروع يعني  مــن  الكتاب جــزء 
ــى  ــ ــول األول ــ ــن األصــ بــالــكــشــف عـ
لـــلـــريـــاضـــيـــات واشـــتـــقـــاقـــهـــا مــن 
الناشر،  كلمة  وبحسب  المنطق، 
أثــنــاء  الــكــتــاب كتبه راســـل  فـــإن 
تواجده بالسجن بسبب معارضته 
لــلــحــرب الــعــالــمــيــة األولـــــى. وهــو 
المتخصصين؛  غــيــر  إلـــى  مــوجــه 

لــــذا لـــم يــلــتــزم فــيــه بــالــتــرتــيــب 
األكاديمي.

وقــــد حــــرص راســـــل فـــي كــتــابــه 
عــلــى الــتــبــســيــط ألقـــصـــى درجـــة 
جذابه  مادته  لجعل  محاولة  في 
لتبحروا  الــنــاس؛  مــن  كبير  لــعــدد 
ــع فـــي عــلــوم  بــعــدهــا بــشــكــل أوســ

الرياضيات والمنطق. يصدر خالل شهر أغسطس الجاري، عن دار تنمية للنشر بالقاهرة، كتاب 
“متون األهرام “ بترجمة شريف الصيفي.

عربية،  ترجمة  ٔاول  الكتاب  هــذا 
ــن الـــلـــغـــة الـــمـــصـــريـــة الــقــديــمــة  مــ
متون  من  متاح  هو  لما  مباشرة، 
األهــرام، ضمن مشروع دار تنمية 
لمصر  الجنأيزي  الــتــراث  لترجمة 

القديمة. 
ــدم نــص ديني  مــتــون األهــــرام أقـ
األول  التدوين  كان  التاريخ،  في 

لهرم  الداخلية  الــجــدران  على  لــه 
الملك “ونيس”، آخر ملوك األسرة 
الخامسة )2300 ق. م تقريًبا(، ثم 
أهرامات  في  التقليد  هذا  استمر 
وبالطبع  السادسة،  األســرة  ملوك 
لــم تظهر هـــذه الــنــصــوص فــجــأًة، 
قدًما،  أكثر  أصــل  إلــى  تعود  فهي 

لكنه لم يصل إلينا بعد.

معرض أردني بديل للكتاب

“مقدمة إلى علم الرياضيات”

صدور “متون األهرام”

فوتوغرافيــو البحريــن حققــوا إنجــازات عالميــة مشــهودة

محمد بوحسن: الصورة أهم محاور الثقافة )1-2(

ومشتغلة  مــهــمــومــة  لــعــائــلــة  ينتمي 
التصوير  الــمــســرح،  الــفــنــون،  بــأنــواع 
السينما،  الفيديو،  فن  الفوتوغرافي، 
اإلبــــداع يسري  الــكــتــابــة، عــائــلــة دم 
ــدوى جماله  فــي عــروقــهــا ويــنــقــل عـ
أفــرادهــا،  جميع  إلــى  وبهائه  ولطفه 
القرية بكل أجوائها وما فيها عجنته 
بحبها فازداد تعلقا وولعا بها “أعتقد 
وروحــه  القرية  جــو  فــي  نشأتي  أن 
األثر  أكبر  له  كــان  األصيلة  التراثية 
الجمال  استشعار  صفة  تكوين  في 
فيما حولي”. منها انطلق نحو جمال 
ــورة والــتــوثــيــق، صــــارت فــنــار  ــصـ الـ
الــتــراث  عــلــى حــفــظ  للعمل  طــريــقــه 
وقوتها  الصورة  خال  من  وتوثيقه 
فاز   2018 ديسمبر  فــي  وأهميتها، 
“بــجــائــزة األمــيــر ســلــطــان آل سعود 
الــعــالــمــيــة لــلــتــراث الـــحـــضـــاري”، في 
ألــوان  “ملتقى  من  السابعة  النسخة 
السعودية” الذي تنظمه الهيئة العامة 
بالمملكة  الوطني  والتراث  للسياحة 

العربية السعودية. 
ولــدت  الغنية  الــتــجــربــة  هـــذه  حـــول 

هذه المحادثة.
متى جاءك التصوير الفوتوغرافي،  «

وكيف؟

ــــي نــشــأت في  مـــن حــســن حــظــي أن
ــواع  ــ ــة تـــقـــدر جــمــيــع أن ــل ــط عــائ وســ
الفنون وتشجعها با حدود، مازالت 
بتجاربنا  مليئة  طفولتي  ذكــريــات 
الصورة  فــي صناعات  وإخــوتــي  أنــا 
هي  الكاميرا  كــانــت  فقد  ــام،  واألفــ
متعتنا وعالمنا الخيالي الذي يشغل 

ُجل وقتنا. كما أن دعم أفراد العائلة 
في  كثيرا  الصغار ساهم  قبل  الكبار 
وتنمية حسي  الكاميرا  تنمية عشق 

النقدي للصورة الفنية منذ الطفولة.
ال أستطيع حقيقة تحديد متى بدأت 
الــفــوتــوغــرافــي،  بالتصوير  عاقتي 
إني  هو  تحديده  أستطيع  ما  ولكن 
معها  وتــعــاطــيــت  الــكــامــيــرا  مسكت 
عــنــدمــا كـــان حــجــمــهــا يــفــوق حجم 

أصابعي الصغيرة.
لــلــكــامــيــرا مــنــذ طفولتي  أنـــا عــاشــق 
وعاشق للتراث أيضا، هذان العشقان 
كرصيفي  مــتــوازنــيــن  خطين  شكا 
طريق ساهما بتوجيهي نحو توثيق 
ــتــراث بــالــصــورة وبــالــكــتــاب. طبعا  ال
خــال  مــن  الــتــراث  توثيقي  عملية 
الصورة مستمرة منذ بدايات شبابي 
العام  منذ  بــدأ  بالكتب  توثيقه  أمــا 
بحريني،  أيــــادي  كــتــاب  مــع   2002
االنطاقة وبداية  نقطة  كانت  وهي 
ومن  الــوراقــون  النشر  دار  تأسيسي 

ثم توالت إصداراتي إلى اليوم.
القرية  جــو  فــي  نشأتي  أن  وأعتقد 
ــه الــتــراثــيــة األصــيــلــة كـــان له  وروحــ
أكبر األثر في تكوين صفة استشعار 
الجمال فيما حولي، والرغبة الجارفة 
في التقاط هذا الجمال وتوثيقه في 
كنت  ــدهــر.  ال أبــد  تبقى  فنية  صــور 
لــوحــة فنية،  الــغــروب  أرى  ومــازلــت 
أرى في كل الوجوه جمال خصوصا 
ــن خطت  ــذيـ وجـــــوه كـــبـــار الـــســـن الـ
الــحــيــاة وتــجــاربــهــا تــضــاريــســهــا في 

وجوههم الرائعة.

هل الصورة الفوتوغرافية ضرورة  «
بالنسبة إليك؟

قبل أن تكون الصورة الفوتوغرافية 
أصبحت  فهي   ، إليَّ بالنسبة  ضرورة 
ــحــيــاة،  ــات ال ــ ــروري ــن ضــ ــرورة مـ ــ ضــ
فهل تــوجــد هــويــة مــن دون صــورة 
فــوتــوغــرافــيــة؟ وبـــا هــويــة أنـــت ال 
ــيء. الـــصـــورة ضـــــرورة فـــي كل  ــ شـ
ألهم  ــرى  وذكـ الرسمية  اإلجــــراءات 
الوسيلة لحفظ  الحياة. هي  أحداث 
الـــحـــدث واإلبــــقــــاء عــلــى الـــذاكـــرة 

المجتمعية والمكانية. 
الصورة أصبحت العمود الفقري لكل 
منتج تجاري، ولكل مؤسسة أو جهة 
والوسيلة األولى للترويج ألي منتج.

الفوتوغرافية  الــصــورة  لي  بالنسبة 
أصبح  فهي  عنها،  غنى  وال  ضــرورة 
وصناعة  الثقافة  مــحــاور  أهــم  أحــد 
بإمكان  أيــضــا.  والــكــتــب  الــمــحــتــوى 
الصورة إيصال أبلغ الرسائل لقدرتها 
الــتــأثــيــر فــي النفوس  الــفــائــقــة عــلــى 

سواء بالسلب أو باإليجاب طبعا. 
الــمــعــبــرة تبقى فــي ذاكـــرة  الــصــورة 

وقد  التاريخ،  في  وتخلد  الشعوب 
ــورة مــجــريــات  يــحــدث أن تــغــيــر صــ
تــاريــخــيــة، ســيــاســيــة، تــجــاريــة أو 

ثقافية.
كيف ترى واقع التصوير  «

الفوتوغرافي في البحرين؟

البحرين  الفوتوغرافي في  التصوير 
كان وال يزال يتبوأ موقعا مهما على 
العالم العربي خصوصا وعلى العالم 
المحترفون  مصورونا  عامًة،  أجمع 
مشهودة  عالمية  إنــجــازات  حققوا 
ــدوا جـــوائـــز مـــرمـــوقـــة على  ــصــ وحــ
إنجاز  أبرز  ولعل  المستويات،  أرقى 
ــي هـــو حــصــول الــبــحــريــن على  ــ دول
الفوتوغرافي  للتصوير  العالم  كأس 
الدورة  فياب”  “بينيالي  مسابقة  في 
الثالثة والثاثين ضمن فئة التصوير 

باألبيض واألسود.
الــفــوتــوغــرافــي  الــتــصــويــر  ــأن  بـ أرى 
فـــي الــبــحــريــن يــقــف بــشــمــوخ على 
الــمــصــورون  أرض صــلــبــة، فــهــا هـــم 
والتجمعات  تزايد  في  المحترفون 
تزايد.  في  أيضا  بالتصوير  المهتمة 
أصبحنا نرى دورات تدريبية ال حصر 
لها من جميع الفئات ولجميع األعمار 

في مجال التصوير الفوتوغرافي.
ــك أصــبــحــنــا نــصــدر  ــ واألهـــــم مـــن ذل
الجوائز  تحكيم  والمدربين  الحكام 
ولتقديم الندوات والمحاضرات في 
بحد  وهــذا  الفوتوغرافي،  التصوير 

ذاته إنجاز يدعو للفخر.

حوار: الفنان عباس يوسف

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

الفوتغرافي محمد بوحسن
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القاهرة - بنا

حققـــت البورصـــة المصرية خالل 
الماضـــي  األســـبوع  تعامـــالت 
مكاســـب بنحـــو 11.5 مليار جنيه 
)مـــا يعـــادل 270.8 مليـــون دينار( 
ليبلغ رأس المال الســـوقي ألسهم 

الشركات نحو 597 مليار جنيه.
وأشار التقرير األسبوعي للبورصة 
إلـــى انخفاض قيم التـــداول لتبلغ 
مـــن خـــالل  مليـــارات جنيـــه   4.8
تداول 1.477 مليـــار ورقة منفذة 

على 123 ألف عملية.
وأوضح أن تعامالت المستثمرين 

علـــى  اســـتحوذت  المصرييـــن 
تعامـــالت  إجمالـــي  مـــن   81.2%
المســـتثمرين  وأن  الســـوق، 
األجانب استحوذوا على 12.2 % 
والعرب على 6.7 %، بعد استبعاد 

الصفقات.
ونـــوه التقريـــر إلـــى أن تعامـــالت 
ســـجلت  األجانـــب  المســـتثمرين 
صافي بيـــع بقيمـــة 388.4 مليون 
جنيـــه، وأن المســـتثمرين العـــرب 
ســـجلوا صافي شراء بقيمة 68.4 

مليون جنيه.

270.8 مليون دينار أرباح البورصة المصرية

دبي - العربية.نت

تحـــّول شـــركات شـــحن بحـــري كبيـــرة 
ســـفن الحاويـــات إلـــى مينـــاء طرابلـــس 
األصغـــر في لبنـــان بعدمـــا أدى االنفجار 
المدمـــر، الـــذي وقـــع فـــي مينـــاء بيروت 
وأودى بحياة 145 شـــخًصا لشـــل حركة 
التجارة الضرورية للبالد. ويعتمد لبنان، 
الذي يســـتورد معظـــم احتياجاته، على 
سفن الحاويات لتوريد شتى السلع، من 
شـــحنات المـــواد الغذائيـــة المجمدة إلى 
المالبس وغيرها من السلع االستهالكية. 

وال يوجـــد موعد محدد بعد إلعادة فتح 
مينـــاء بيروت، ما يضغط على سالســـل 
اإلمـــداد. وأظهـــرت بيانـــات مـــن منصـــة 
ترافيـــك”  “ماريـــن  الشـــحن  معلومـــات 
وصـــول 3 ســـفن حاويـــات إلـــى مينـــاء 
طرابلس في الساعات األربع والعشرين 
الماضية، بعد تحويلها من بيروت، ومن 
المتوقع وصول ســـفينة حاويات أخرى 
يـــوم الخميس وأخـــرى الســـبت المقبل، 

وفًقا لوكالة “رويترز”.

تحويل سفن الحاويات إلى “مرفأ طرابلس” اللبناني

االلتزام باتفاق “أوبك بلس” ومستويات االنتاج المستهدفة
ــة ــي ــرول ــت ــب ال األســـــــواق  تــــــوازن  إعــــــادة  فـــي  الـــتـــقـــدم  ــون  ــرض ــع ــت ــس ي والـــنـــفـــط  الـــطـــاقـــة  وزراء 

شــارك وزيــر النفط الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة، فــي االتصال 
المشــترك الــذي جــرى أمــس، بيــن وزيــر الطاقــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية صاحــب الســمو الملكــي، األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيز آل سعود، ووزير الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
سهيل المزروعي، ووزير النفط في دولة الكويت خالد الفاضل، ووزير 
الطاقة في سلطنة عمان محمد الرمحي، ووزير النفط في الجمهورية 

العراقية إحسان عبد الجبار إسماعيل.

وقد اســـتعرض الوزراء، في اتصالهم، 
أســـواق  فـــي  األخيـــرة  التطـــورات 
البترول العالمية، واستمرار االنتعاش 
فـــي االقتصـــاد العالمـــي وفـــي الطلب 
علـــى البترول، كما بحثوا التقدم الذي 
تم إحرازه باتجـــاه إعادة التوازن إلى 

السوق البترولية.
وفي نهاية االتصال، صدر عن الوزراء 
البيان الُمشـــترك التالي: “أشار الوزراء 

إلى أن عالمات التحســـن التي ظهرت 
مؤخًرا على االقتصاد العالمي ُمشّجعٌة 
جًدا، وأثنوا علـــى الجهود التي تبذلها 
الدول، في جميع أنحاء العالم، إلعادة 

فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.
وأكـــد الوزراء، مجـــدًدا، التزامهم التام 
باتفـــاق أوبـــك بلـــس، وأهميـــة تحقيق 
جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك 
بلس، مســـتويات اإلنتاج الُمســـتهدفة 

لهـــا، من أجـــل تســـريع إعـــادة التوازن 
إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم 
الـــدول التـــي زاد إنتاجهـــا عن النســـب 

الُمقـــررة لها، في شـــهور مايـــو ويونيو 
ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

الـــوزراء عـــن شـــكرهم   وقـــد أعـــرب 

وتقديرهم للوزير إحســـان إســـماعيل 
لجهـــوده وتعاونـــه الكبيريـــن لتحقيق 
التوازن في أسواق البترول، مؤّكدين 

علـــى أهميـــة دور العـــراق فـــي نجـــاح 
اتفاقية أوبك بلس.

أن  علـــى  ُمجـــدًدا،  الـــوزراء،  وأّكـــد 
االلتـــزام الكامـــل باتفـــاق أوبـــك بلس، 
وبنظـــام التعويض، سيســـرع انتعاش 
فيـــه  لمـــا  العالميـــة،  البتـــرول  ســـوق 
صالـــح منتجي البترول ومســـتهلكيه، 
وصناعـــة الطاقة، واالقتصـــاد العالمي 

ككل”.

وزير النفط

المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز

طوكيو - بنا

أظهر تقريـــر للحكومـــة اليابانية أمس 
أن متوســـط إنفـــاق األســـر فـــي البـــالد 
أســـاس  علـــى   % 1.2 بنســـبة  تراجـــع 
ســـنوي في يونيو في انخفاض للشـــهر 
التاســـع على التوالي، رغم المساعدات 
النقديـــة ورفـــع حالـــة الطوارئ بســـبب 
القـــراءة  وكانـــت  كورونـــا.  فيـــروس 
أفضل من متوســـط توقعـــات محللين 
صحيفـــة  أجرتـــه  اســـتطالع  شـــملهم 
“نيكـــي بيزنس ديلـــي”، الذيـــن توقعوا 

انخفاضـــا بنســـبة 8 %، بعـــد انخفاض 
بنسبة 16.2 % في مايو. وقفز الدخل 
الشهري المعدل حسب التضخم بنسبة 
بنفـــس  فـــي يونيـــو مقارنـــة   % 15.6
الشـــهر من العام الماضي، وذلك بفضل 
قدمتهـــا  التـــي  النقديـــة  المســـاعدات 
الحكومـــة. ومـــن خـــالل أول ميزانيـــة 
تكميليـــة صـــدرت فـــي أواخـــر أبريـــل 
الماضي، قـــررت الحكومة تقديم 100 

ألف ين )947 دوالًرا( نقًدا لكل مقيم.

1.2 % انخفاض إنفاق األسر اليابانية

بكين - بنا

كشفت بيانات هيئة الجمارك الصينية 
أمـــس أن صـــادرات البالد عـــادت إلى 
االنتعاش، بعد أزمـــة جائحة فيروس 
كورونا المســـتجد، إذ حققـــت ارتفاعا 
يوليـــو  شـــهر  فـــي   %  7.2 بنســـبة 
الماضـــي، مقارنـــة بنفـــس الشـــهر مـــن 

العام الماضي.
التـــي  البـــالد،  واردات  وانخفضـــت 
يجـــري تقييمهـــا بالدوالر، بنســـبة 1.4 
% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من 

العام الماضي. وحققت الصين فائًضا 
 62.3 فـــي الميـــزان التجـــاري بقيمـــة 
مليـــار دوالر الشـــهر الماضـــي، مقابـــل 
مليـــار   46.4 بقيمـــة  تجـــاري  فائـــض 
دوالر فـــي يونيـــو. وفـــي الفتـــرة مـــن 
ينايـــر حتـــى يوليو من العـــام الجاري، 
انخفضت الصادرات الصينية بنســـبة 
4.1 و 7.2 % مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة 
مـــن العـــام الماضـــي، فيمـــا انخفضت 

الواردات بنسبة 5.7 و 7.2 %.

7.2 % ارتفاع الصادرات الصينية في يوليو

المركبات الكورية بأميركا أقل سعرا واألفضل في المواصفات

تراجع استيراد السيارات من الواليات المتحدة

تراجع في الســـنوات الماضية استيراد السيارات 
الســـوق  مـــن  المســـتخدمة  تلـــك  أو  الجديـــدة 
األميركيـــة رغـــم المواصفـــات التـــي توفرها هذه 
المركبات وهي أيضا مناسبة األسعار للمستهلكين 
محـــدودي الدخـــل، خصوصـــا الســـيارات الكبيرة 
رباعيـــة الدفع مـــن العالمات التجاريـــة األميركية 
“جـــي أم ســـي”، “فـــورد” وغيرها. ويعـــزو عاملون 
في الســـوق األمر إلـــى التشـــريعات األخيرة التي 
حدت من هذا السوق إلى جانب ارتفاع التكاليف 
فـــي الوقـــت الذي تتركـــز فيه عمليات األســـتيراد 
من الســـوق االميركية علـــى بعض الموديالت من 

العالمات الكورية مثل “هونداي”.
وأشـــار حبيب العجوز  ويمتلك معرض ســـيارات 
اســـتيراد  فـــي  ينشـــط  كان  والـــذي  “المحيـــط” 
الســـيارات في الفترة مـــن 2002 إلى العام 2014، 
إلـــى أن الطلبات على الســـيارات األميركية كانت 
كبيرة ســـواء للســـيارات ذات العالمات التجارية 
األميركيـــة أو حتى اليابانية واأللمانية حيث كان 
يتعامل مع تاجر ســـيارات في الســـوق األميركية 
حاصـــل علـــى رخصـــة، اذ كان يصـــل الربـــح فـــي 
أن  قبـــل  دينـــار   700 لنحـــو  بالمعـــرض  الســـيارة 
يتقلـــص إلـــى 200 دينـــار ليصـــدر قـــرار بعـــد ذلك 
بمنع اســـتيراد الســـيارات التي يزيد عمرها عن 5 

سنوات ليكون نهاية لهذا النشاط.
وبّين أن عملية الشراء تتم على خطين “األخضر” 
مـــا تكـــون  المضمونـــة وعـــادة  الســـيارات  وهـــي 
أســـعارها أعلـــى وال توجـــد جـــدوى لجلبهـــا الـــى 
البحريـــن والخـــط “األحمـــر” وهو للســـيارات غير 
المضمونة وتكون أســـعارها أرخص نسبيًا ويمكن 
بيعهـــا بهامـــش ربـــح، حيـــث كان معرضـــه يعطي 

ضمان السترجاع السيارة.
التـــي  اليابانيـــة  الســـيارات  إن  العجـــوز  وقـــال 
يتـــم اســـتيرادها مـــن الســـوق األميركيـــة تكـــون 
مســـتوى  وحتـــى  حينهـــا  مختلفـــة  بمواصفـــات 
الصناعة، موضحا أن البعض كان يطلب سيارات 
مرسيدس وسيارات أميركية جديدة لكنهم قلة.

وبخصـــوص الوضـــع الحالـــي، أشـــار إلـــى أنـــه ال 
توجد جـــدوى اقتصاديـــة بالنســـبة للمعارض في 
اســـتيراد الســـيارات من الســـوق األميركية ولكن 
على المستوى الشخصي قد يكون ذلك ذا جدوى 

حســـب رغبة الشـــخص، ولكـــن عليـــه التعامل مع 
شـــخص مرخـــص فـــي الســـوق األميركيـــة الـــذي 

يستطيع الشراء من المعارض هناك.
أمـــا جعفر أحمد وهو يعمل في تجارة الســـيارات 
المستخدمة، فيشير إلى أن معظم االستيراد يتم 
عـــن طريـــق اإلمارات  للســـيارات الكورية بشـــكل 
أساسي فمثال هواندي “سونتا” وارد أميركي، فقد 
تجد فيها مواصفات أفضل نســـبيا من مواصفات 
الســـيارات التي تصل إلى السوق الخليجية، مثل 
عجالت األلمنيوم وأنظمة اإلنارة في حين يكون 
هنـــاك فارق في األســـعار يصل إلـــى 1500 دينار. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، هونـــداي ســـوناتا موديـــل 
2016 يبلغ ســـعرها في الســـوق المحلية 5.5 ألف 
دينار ولكن عند شرائها من السوق األميركية عن 

طريق اإلمارات يصل سعرها 4 آالف دينار.
ولفت إلى أنه يمكن اســـتيراد السيارات الجديدة 
ولكـــن عادة ما تكون أســـعارها باهظة نســـبيا وال 

توجد جدوى اقتصادية من شرائها جديدة.
واضـــاف أنـــه في الســـابق كان نشـــاط اإلســـتيراد 
مـــن الســـوق األميركيـــة يتركـــز علـــى الســـيارات 
األميركيـــة الكبيـــرة مثل “يوكـــن” و”تاهو”وغيرها 
تســـتورد  كانـــت  التـــي  الكبيـــرة  الســـيارات  مـــن 
بأعمـــار تفوق الخمس ســـنوات ولكـــن منذ صدور 
القانون قبل خمس ســـنوات تقريبا يمنع استيراد 
الســـيارات التـــي يزيد عمرها عن خمس ســـنوات 

توقف هذا النشاط الى حد كبير.
 ويشـــير ســـيد محمد من معرض “رد الين” والذي 
يتعامل فـــي الســـيارات بالمواصفـــات األميركية، 
الى “ أن األسعار بين البحرين والسوق األميركية 

متقاربـــة تقريبـــا إذا كانـــت الســـيارة لـــم تتعـــرض 
ألي حـــادث حتـــى لـــو خـــدش بســـيط، ولكـــن في 
حـــال تعرضـــت لخـــدش طفيف فـــإن ذلـــك يعتبر 
حـــادث وبالتالي يكون ســـعرها أفضل من الســـعر 
فـــي البحريـــن”. وبخصوص األســـعار بّين أن ذلك 
يختلـــف من ســـيارة إلـــى أخرى ومـــن موديل إلى 

آخر.
مـــن جانبه، قال علـــي أحمد من معـــرض الكويت 
ســـيارات  يجلـــب  مـــن  هنـــاك  إن  للســـيارات، 
مستخدمة من السوق األميركية ولكنهم قليلون، 
وقـــد تكـــون هنـــاك فـــوارق فـــي الســـيارات تصل 
مثـــال إلـــى 1500 دينار، لكنه أشـــار إلـــى أن معظم 
الزبائـــن يفضلـــون شـــراء الســـيارات محليـــًا ألنها 
تأتي بموصفات خليجية في حين أن الســـيارات 
التي يتم اســـتيرادها من الســـوق األميركية تأتي 
بمواصفـــات أميركية وقد تحتـــوي على إضافات 
أكثر من الســـيارات المخصصة للسوق الخليجي، 
موضحـــا أن الســـيارات بالمواصفـــات الخليجيـــة 
أفضـــل في إعـــادة البيـــع وأكثر رغبة في الســـوق 

المحلية.
ويتفق جاســـم شـــهاب من معرض “نيـــو كار”، مع 
أحمد، بأن الســـيارات التي يتم شراؤها من وكالة 
البحريـــن تكون أفضل مـــن ناحية إعادة البيع من 
الســـيارات التي يتم استيرادها من الخارج ولكن 

كل ذلك يعتمد على حالة السيارة أو “النظافة”.
وأوضـــح أن المعـــارض التـــي تتتعامل باســـيتراد 
واضحـــة  بصـــورة  قلـــت  األميركيـــة  الســـيارات 
لكـــن هناك نشـــاط واضح فيمـــا يتعلق باســـتيراد 

السيارات الكورية من السوق األميركية.

واشنطن - بنا

مؤشرات األسهم 
األميركية تغلق على ارتفاع

ــرات األســـهـــم الــرئــيــســة في  ــؤشـ أقــفــلــت مـ
على  األمــيــركــيــة  ســتــريــت  وول  بـــورصـــة 
ارتفاع. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 
بما يعادل 0.68  بمقدار 185.66 نقطة، أي 
وارتفع  نقطة.   27387.18 إلــى  ليصل   ،%
ــد بـــورز بــمــقــدار 21.39  مــؤشــر ســتــانــدرد آن
إلى  ليصل   ،%  0.64 يعادل  بما  أي  نقطة، 
نــاســداك  مــؤشــر  وزاد  نــقــطــة.   3349.16
المجمع 109.67 نقاط، أي بما يعادل 1 %، 

ليصل إلى 11108.07 نقاط.

علي الفردان

محمد بن خليفة 
يشارك في 

اتصال مع وزراء 
الطاقة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
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تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحومة عواطف جعفر حســين الشــعله بطلب 
تحويل المحالت التجارية التالية إلى السيد حسن عيسى عبدالكريم الخور 

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

رقم القيد

ورشة الشعلة الكهربائية

ورشة الخور الكهربائية

االسم التجاري

١٧٩١ -03

١٧٩١ -04

 Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain
 requires candidates for the following positions due

 to continued Expansion of their operations:H

HSE Officer – With Oil & Gas Experience

Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

 Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

Labour 

Mason 

Carpenter

Steel Fixer

Foreman – Oil & Gas Experience

Pipe Fitter

Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience

Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

Welders – Oil & Gas approved Personnel only

Surveyors

 Attractive salary package shall be offered to right candidates
Send your application to: recruitment@downtownbh.com
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

بيروت الصبية التي ال تكبر
تنـــام بيروت بينمـــا العالم يداعـــب ضفائرها الذهبيـــة الناعمة، 
بيروت الجميلة كريٍح ربيعيٍة هادئة، الصاخبة كموج المحيط، 
المدللة كعاشـــقة استثنائية، حين تصرخ بيروت يتوجع العالم 
كلـــه، وحيـــن تبكـــي ال يحتمـــل العالـــم دموعها، هـــذا ما حدث 
منـــذ أيـــام، بعد صراٍع طويل مـــع الثورة التـــي حدثت مؤخرًا، 
واالنهيـــار االقتصـــادي، أعقبتهما جائحـــة كورونا، لكن كل ذلك 
لم ُيبك بيروت، أبكاها االنفجار الهائل في قلبها، وكأنها تصرخ 

“ما عدُت أحتمل”.
حيـــن تبكـــي بيـــروت يبكي العالـــم كلـــه، كل النـــاس بأطيافهم 
وتوجهاتهم ومعتقداتهم، كلهم بكوا وتوجعوا لبيروت، الصبية 
التـــي ال تكبـــر، ِقبلة العشـــاق، ومئذنـــة الثقافة، وُقبلـــة الحياة، 
بيروت التي ما قصدها أحد إال اســـتقبلته بذراعين مفتوحين 
وبقلـــب المحب، بيروت التي حين تزورها مرًة تســـكنك لألبد، 

تصبح بيروت بعضًا منك، وتصبح أنت هي. 
ســـاعاٌت قليلـــة وكانـــت قوافل المحبة تشـــق طريقها من مدن 
العالـــم نحـــو بيـــروت، ولم تكن مملكتنـــا الغالية اســـتثناًء، فقد 
وجه جاللة الملك المفدى المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 

إلرسال مساعدات إغاثية عاجلة لبيروت.
إن ما يميز بيروت عن مدن العالم كله أنها مدينة تتقن الفرح، 
بإمكانها أن ترقص بفستاٍن ملطٍخ بالدم فقط كي تقول للحياة 
إن الفرح باٍق هنا، بيروت القوية كســـنديانة، ال يحنيها شـــيء، 
وال يكسرها جرح، إنها مدينة الحروب والكوارث واأللم، لكنها 

تملك القدرة دائمًا على جعل ذلك كله ماضيًا.

يوجعنا ما حّل، ولكن يعزينا يقيننا أن هذا أيضًا رغم عظمه ال يكسر بيروت  «
الجميلة الباسمة، سنكفكف دموعنا اليوم ونرفع أكفنا بالدعاء للحبيبة 

بيروت، فكوني بخير يا معشوقة العالم.

مريم أبوادريس

أطرق أبواب لبنان
التحليـــل  طاولـــة  تحـــت  لبنـــان  انفجـــارات  قضيـــة  ســـتبقى 
واالســـتنتاج غير الواقعي من فرضية المفرقعات إلى فرضية 
تخزين المواد بطريقة غير صحيحة... وآخرها هل ستســـوف 
القضية ويتهم بها بعض الموظفين الصغار بسبب  عدم اتخاذ 
موقف ضد سلطة حزب هللا وما إليران من يد بالتخزين؟ وال 
تستطيع أن تقول إن إسرائيل وراء الضربة، ألن هذا يستوجب 
الرد وما يسمى بحزب هللا ال يجرؤ أن يضرب إسرائيل، حيث 
للحزب يد بتخزين المواد والشـــعب اللبناني الجميل والبريء 
يدفع ثمن التدخل اإليراني ويدفع ثمن الصراع في المنطقة.

وبحكـــم التاريـــخ الحديـــث الـــذي يعيـــد نفســـه مـــع كل حدث 
يضـــرب المنطقة العربية نجد أن هنـــاك الكثير من األيادي من 
إيـــران وأتباعها، وأيضا للـــدول العظمى، فتاريخ حروب بوش 
جـــزء مـــن قضيـــة لبنان ألنـــه ســـهل لإليرانيين اجتيـــاح بعض 
الدول العربية عبر مليشياتهم وقضية أوباما واالتفاق النووي 
واالنسحاب األمني من العراق مقابل تسليم ملفه إليران وهو 
الجـــزء الثاني والمكمل لســـيناريو الفوضى للـــدول العربية مع 

اختالف الفصول.
والســـبب الحقيقي فـــي كل ما يحصل هو نتـــاج تلك الحروب 
والقـــرارات واالنعكســـات التـــي أخذتها الدول العظمى ســـابقا 
فـــي السياســـة االســـتراتيجية، وراهنت علـــى تبـــادل األدوار، 
فمرة تدفع إيران في الواجهة ومرة تدفع تركيا، ومرة تسمح 
وتتفـــق مـــع روســـيا، والنهاية بائســـة جدا، ما حـــدث في لبنان 
الجميلـــة الهادئة والعراق وســـوريا وليبيا، ال نحتـــاج اليوم أن 
نكتـــب عـــن كل الســـيناريوهات واألعتـــدة والتدخـــالت فكلها 

أصبحت مكشوفة. 

ربي ال تذرني فردا أحمل قرابيني معي، مذهوال سأبقى أطرق أبواب  «
تلك البلدان التي أنهكتها الحروب، حتى أرسم حمامة السالم على 

جدرانها.

فرات البسام

“بيروتشيما” وهيروشيما
حينمـــا كنت أتحدث مـــع مدير التحرير األســـتاذ أيمن همام عصر 
الثالثـــاء الماضـــي، مبديـــًا رغبتي فـــي تأجيل تســـليم مقالي لهذا 
اليوم بغية التوســـع في نصه الرتباطه بذكرى مرور 75 عامًا على 
إلقاء أول قنبلة نووية أميركية في التاريخ على مدينة هيروشيما 
اليابانية، وأبدى موافقته مشـــكورًا، لم يدر بخلدي حينها أنه بعد 
ســـاعة من انتهاء مكالمتنا ســـتقع واحدة من أســـوأ مآســـي لبنان 

الكارثية متمثلة في انفجار المرفأ المالي لعاصمته بيروت.
االنفجـــار  علـــى  إعـــالم  وســـائل  أطلقـــت  أن  المصادفـــات  ومـــن 
“بيروتشيما” تشبيهًا بمأساة هيروشيما اليابانية األفدح واألخطر 
فـــي تاريـــخ البشـــرية، وإن بـــدا انفجـــار المرفـــأ مـــن حيـــث قوتـــه 
وفداحة خســـائره بـــاألرواح والعمـــران غير مســـبوق تاريخيًا في 
تاريـــخ االنفجـــارات التي هزت المدينة؛ ســـواء بفعل االعتداءات 
اإلســـرائيلية الغاشـــمة علـــى بيروت منـــذ هزيمـــة 1967، أم خالل 
ســـنين الحـــرب األهليـــة )1975 - 1990(، مـــا فـــرض علـــّي تأجيل 
الحديـــث عـــن “هيروشـــيما” ألكتب عـــن كارثة العاصمـــة المنكوبة 

“بيروت”. 
وال شك بأن هذه المدينة الجريحة بحاجة إلى وقت طويل للملمة 
جراحاتهـــا من االنفجار الذي يختزل كل أنواع جراحات ومآســـي 
لبنـــان المزمنة والراهنة: من سياســـية واقتصاديـــة وأمنية؛ بفعل 
عوامل عديدة متشابكة؛ منها المحاصصة الطائفية التي تنعكس 
بمفاعيلها في جهاز الدولة، فتغدو المحاصصة الطائفية على الضد 
مـــن مصالـــح كل الطوائف التي يزعمـــون تمثيلها، ســـيما طبقاتها 
الفقيـــرة والوســـطى؛ ناهيـــك عن غياب ســـلطة الدولـــة المفترضة 
بمعـــزل عن مصالح وحســـابات األحزاب وممثلـــي الطوائف فيها، 
خصوصـــا في ظل اســـتقواء طرف محدد بالســـالح تحت عنوان 
وذريعة “المقاومة اإلســـالمية”؛ وحيث ال تخلو شـــبهات المحللين 
وأطراف سياســـية مســـتقلة ووطنيـــة في مســـؤوليته عن وقوع 

المأساة؛ بقصد أو بدون قصد. 
... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

قرار اللجنة التنســـيقية برئاســـة ســـمو ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا بخصـــوص شـــواغر التوظيـــف 
ونشـــرها فـــي الصحافـــة المحلية من قبل المؤسســـات الخاصـــة التي تتقدم 
بطلب استقدام من الخارج، والتركيز على أولوية التوظيف ألبناء البحرين، 
والـــذي يدخـــل مرحلـــة التفعيـــل، بكل مســـاحات التأكيـــد يعد مـــن القرارات 
الصائبـــة، إذ جـــاء في اللحظة المناســـبة، وفوق ذلك ســـيعزز ويعطي بحرنة 
الوظائـــف دفعـــة كبيرة في هـــذا الطريق الســـالك ولمســـتقبل البحرنة، أيضا 
يســـير في االتجـــاه الصحيح الـــذي يتمناه ويتطلـــع إليه اإلنســـان البحريني 

وطالب به منذ عقود من الزمن.
“اليـــوم يومج” يا هيئة ســـوق العمل “فرقصونـــه” منهم، فاألنظار متجهة إلى 
الخطـــوات التنفيذيـــة التـــي تلي هـــذا القـــرار المنصف الذي دون شـــك أثلج 
قلوب الكثير من البحرينيين الباحثين عن وظائف تليق بمؤهالتهم العلمية 

وخبراتهم العملية.
نحن هنا ال نستبق األحداث والبد أن ننتظر ما ستسفر عنه نتائج هذا القرار 
خـــالل الفتـــرة القادمة، والذي مـــن خالله نأمل أن يحقـــق الهدف الذي وضع 

مـــن أجلـــه، وفي حال تفعيله بالصورة المطلوبة حتما ســـيقضي على نســـب 
كبيـــرة مـــن البطالة أو على األقل الحـــد من وجودها، والعـــودة إلى االعتماد 
علـــى العمالـــة البحرينيـــة، “ما يعمـــر الديرة إال حصاهـــا” كما كنا في الســـابق 
والشـــواهد على ذلك كثيرة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها وإخالصها في 

كل األصعدة والميادين ومواقع العمل المختلفة وأماكن إحاللها.
األهم من ذلك كله االســـتغناء أو التقليل من اســـتقدام العمالة األجنبية غير 
الضروريـــة “اللي أمناشـــبتنه وين ما نلتفت”، وعلـــى وجه الخصوص العمالة 
الوافـــدة اآلســـيوية الموجـــودة بيننـــا والتي تســـتنزف خيرات البلـــد وتقوم 
بتحويـــالت مالية ســـنوية ضخمة تعد بالماليين مـــن الدنانير والتي بدورها 
تضـــر اقتصادنا الوطني، خصوصا في مثل هذه األوضاع االســـتثنائية التي 
تمـــور بهـــا دول العالـــم، فاســـتمرارية االعتمـــاد علـــى العمالة األجنبيـــة بهذه 

األعداد الرهيبة يقينا ال تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
عدا ذلك مزاحمتهم الشديدة ألبناء الديرة، مع ما سبق من سلوكياتهم الشاذة  «

والصور المؤلمة التي تدمي القلب بالذات داخل الفرجان القديمة ومحل إقامتهم، 
كذلك في باقي األحياء السكنية األخرى في كل أصقاع المملكة. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

عمالة وافدة “أمناشبتنه وين ما نلتفت”

ُتعـــد قـــرارات الترقـــي فـــي المؤسســـات التجاريـــة واحدة من بيـــن أكثر 
المهمـــات تعقيدًا لقائد المؤسســـة. االعتبارات كثيـــرة ومتعددة وتتطلب 
حيادية شـــبه تامة، ودقة ناتجة عن اتباع أســـاليب إدارية متزنة، يكوُن 
الهـــدف منها مصلحة المؤسســـة أوال وأخيـــرا، وتحقيق النمـــو المطلوب 
علـــى المـــدى القريـــب والبعيـــد، والوصـــول إلى ما ُيعـــرف بخلـــق القيمة 
المؤسسية المطلوبة، ويتقن مثل هذه القرارات بعض المسؤولين الذين 
ينطبـــق عليهـــم القـــول “ضعُه مديـــرًا على أي شـــيء، وســـيحقق النجاح 
تلـــو اآلخـــر”، هم هكـــذا يجري النجاح فـــي عروقهم كما يجـــري الدم في 
الوريد. وتنجح أية مؤسســـة يتولون إدارتهـــا، لعلمهم بخطوات النجاح، 
ومعرفتهم بالوســـائل الموصلة إليه، أما النوع اآلخر فالفشـــل يجري في 
دمائهـــم كأنهم ُخلقوا له، ال لســـوء أشـــخاصهم؛ بل لجهلهـــم بالطرق التي 

تصل بهم إلى أهدافهم، وعدم أخذهم بأسباب النجاح اإلداري.
هنـــاك اعتبارات عدة يتوجب على مدير المؤسســـة أن يدركها جيدا في 
عمليـــة الترقيـــات التي يجـــب أن تكون وفق مؤشـــرات األداء المعتمدة. 
مـــن أهمها قياس المعرفة الحقيقية للموظف في مهامه ودرايته العالية 

بأدائهـــا وفق المســـتويات المطلوبـــة، وكذلك قدرة الموظـــف على ابتكار 
أفـــكار مـــن شـــأنها أن تضيف ســـمة اإلبداع للعمـــل، وأن تقلل مـــن الجهد 
والوقـــت. كمـــا يذهب علمـــاء اإلدارة إلى ضرورة تحلـــي الموظف بصفة 
المرونـــة، والقـــدرة على التكيف مـــع العوامل الطارئة، وخلق جســـور من 
التفاهـــم مـــع أعضاء الفريـــق، وتحفيزهم نحو اإلنجـــاز إن أحس بأن أية 
درجـــة مـــن اإلحبـــاط بدأت تتســـلل إلى أدائهـــم. ولعل من المســـّلم به أن 
يتمتـــع الموظف بروح قيادية بعيدة عـــن المزاجية في التعامل، أو عدم 

الحيادية في القرارات.
يـــرى علمـــاء اإلدارة أن الترقـــي الوظيفي المعتمد على مؤشـــرات األداء 
مـــن شـــأنه أن يخلق لدى الموظفيـــن دافعية مبهرة للعمـــل، كما يعزز من 
قيـــم االلتزام واالبتكار والمســـؤولية، وتشـــير العديد من الدراســـات في 
هـــذا المجـــال إلى أن الشـــفافية في هـــذا اإلجراء مفتـــاح التطوير وبقاء 

المؤسسة، والعكس صحيح. 
فمن أراد بقاء مؤسسته، وتفوقها على قريناتها في العطاء فليلتمس  «

أسباب ذلك، وليطور من أدائه ليتطور أداء موظفيه، فينجح ويتصدر.

عباس ناصر

الترقي القائم على مؤشرات األداء



عــاد المــدرب الصربــي دراغــان لقيــادة الفريــق األول لكرة الســلة بنــادي الرفــاع فيما تبقى من منافســات 
الموسم الرياضي الجاري، حيث أعلن موقع “آسيا باسكت” المهتم بأخبار كرة السلة اآلسيوية والعالمية 
عــن تعاقــد نــادي الرفــاع مــع المــدرب دراغــان بعــد موافقــة األول على شــروط الثانــي ألن يعــود لتدريب 

الفريق.

“حامل  الرفاع  فريق  على  غريًبا  المدرب  يعتبر  وال 
كـــان يتولى  بــن ســلــمــان؛ كــونــه  لــقــب” كـــأس خليفة 
تدريبه في الفترة التي سبقت توقف األنشطة بسبب 
وباء كورونا، إال بعد ذلك، فتم فك االرتباط. وبذلك 
في  ويعاونه  الرئيس  منصبه  إلــى  دراغـــان  سيعاود 
ذلك المدرب الوطني أيوب حاجي الذي تولى قيادة 

الحصص التدريبية في األيام الماضية.
نظيره  لمالقاة  موعد  على  الــرفــاع  فريق  وسيكون 
الخميس  يــوم  الذهبي  المربع  مرحلة  فــي  المنامة 
بينهما  يتجدد  أن  على  المقبل،  سبتمبر   3 الموافق 
اللقاء يوم اإلثنين 7 من الشهر نفسه، وإذا ما تعادل 
الطرفان في نتيجة الفوز، فإنهما سيينتقالن لمباراة 
فاصلة ستقام يوم الجمعة الموافق 11 سبتمر. وفي 

مسابقة “أغلى الكؤوس” سيلعب الرفاع أمام المنامة 
أيًضا يوم األربعاء الموافق 16 سبتمبر.

دراغان

الســتئناف مــا تبقــى مــن منافســات الموســم الجــاري
الصربي دراغان يعود لسلة الرفاع

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تنطلق اليوم الســبت تحضيرات الطواقم التحكيمية لكرة السلة؛ استعدادا 
الستئناف مسابقات االتحاد البحريني لكرة السلة.

رئيس  لالتحاد،  المالي  األمين  وقال 
لجنة الحكام محمد ناجي، إنه وضمن 
لكرة  البحريني  االتحاد  إستراتيجية 
الحكام، عملت  وإعداد  لتهيئة  السلة 
الــلــجــنــة عــلــى تــنــفــيــذ رؤيــتــهــا بــشــأن 
الذين  اللعبة  حكام  وتحضير  إعــداد 
من  اعتبارا  التحضيرات  سيبدأون 

اليوم السبت.
وأضاف ناجي بأن المجموعة األولى 
لــلــحــكــام الــتــي ســيــتــم اســتــدعــاؤهــا 
بينهم  مــن  حكما   18 مــن  ستتكون 
أولى ودرجة  دوليون ودرجــة  حكام 

ثانية.
ــح نــاجــي أن فــتــرة تــدريــبــات  وأوضــ
الــحــكــام ســتــكــون مــســتــمــرة طـــوال 

األسبوع، بواقع 3 أيام لكل مجموعة.
سيخضعون  الحكام  إن  ناجي  وقال 
خالل فترة التحضيرات إلى تدريبات 
البدنية،  اللياقة  مستوى  لرفع  بدنية 
الجهوزية  على  الــوقــوف  جانب  إلــى 
المطلوبة من الجانب النظري للحكام 

وتجديد النقاط القانونية لديهم.
الطواقم  إعـــداد  أن  نــاجــي  وأوضـــح 
لجميع  مزدوجا  سيكون  التحكيمية 
تبقى  لــمــا  تحضيرا  وذلـــك  الــحــكــام، 
ــمــوســم الــريــاضــي  مـــن مــنــافــســات ال
للموسم  واســتــعــدادا   ،2019/2020

الرياضي الجديد 2020/2021.
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة 
الحكام بأن التعديالت الجديدة التي 

يتم  لــن  اللعبة  قــانــون  على  أدخــلــت 
المتبقية  المنافسات  خالل  تطبيقها 
 ،2019/2020 الرياضي  الموسم  من 
مــشــيــرا إلـــى أن الــقــوانــيــن الــجــديــدة 
الموسم  اعتبارا من  بها  العمل  سيتم 

الرياضي المقبل.

محمد ناجي

استعدادا الستئناف مسابقات االتحاد البحريني لكرة السلة
اليوم انطالق تدريبات اإلعداد لحكام
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الــوطــنــي  منتخبنا  العـــب  ــهــى  أن
لــكــرة الــيــد ونــــادي بـــاربـــار أحمد 
الــمــقــابــي عــالقــتــه بـــنـــادي شــبــاب 
اإلمــاراتــي فيما تبقى  أهلي دبــي 
الرياضي  للموسم  منافسات  من 

الجاري.
ــد انـــضـــم إلــى  ــمــقــابــي قـ ــان ال ــ وكـ
ــي في  ــاراتـ صــفــوف الــفــريــق اإلمـ
شــهــر فــبــرايــر الــمــاضــي كــالعــب 
حبيب،  محمد  لزميله  بداًل  مقيم 
الذي تعرض لإلصابة مع منتخبنا 

وعلى إثرها تم إنهاء عقده.
يستمر  أن  المفترض  مــن  وكـــان 
تبقى  فيما  فــريــقــه  مــع  الــمــقــابــي 
الــجــاري  للموسم  منافسات  مــن 

ــنــاف في  الــــذي حــــدد لـــه االســتــئ
شهر سبتمبر المقبل، خصوًصا مع 
تبقي جولة واحدة من منافسات 
الدوري، إضافة لبطولة الكأس، إال 
أن الالعب فضّل إجراء مخالصة 
فـــي الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة وإنـــهـــاء 

محطته االحترافية األولى.
ــدد العــبــيــنــا  ــ وبــــذلــــك، تــقــلــص عـ
ــالـــدوري اإلمـــاراتـــي إلـــى العــب  بـ
ــرزا، الـــذي  ــ ــي واحـــــد هـــو عــلــي مــ
ــوار مــــع فــريــق  ــشــ ــمــ ــ ســيــكــمــل ال
معه  التعاقد  جدد  الــذي  الشارقة 
ــر، فــيــمــا لم  لــمــوســم إضـــافـــي آخــ
مصير  حول  جلًيا  الرؤية  تتضح 
نجمنا اآلخــر علي عيد مع فريق 
ــذي مــثــلــه مــنــذ بــدايــة  ــ ــنــصــر الـ ال

الموسم.

المقابي ينهي عالقته بشباب أهلي دبي
علي مجيد

علي مجيد

سبورت

السبت 8 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 - العدد 4316

أشارت وسائل إعالمية عن وجود مقترح بتأجيل موعد 
المشتركة  التصفيات  من  المقبلتين  الجولتين  انطالق 
2022، وكأس  العالم في قطر  لنهائيات كأس  والمؤهلة 
أكتوبر  فــي  إقامتها  والــمــقــرر   2023 الصين  فــي  آســيــا 

المقبل.
ــإن رئــيــس االتــحــاد  وبــحــســب الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة، فـ
ــقــدم أحــمــد الــيــوســف قــد تــقــدم بهذا  الــكــويــتــي لــكــرة ال
المقترح خالل االجتماع الذي دار قبل يومين بين رئيس 
ورؤســاء  “الفيفا”  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأعضاء 
اآلسيوي  االتحاد  رئيس  بحضور  آسيا  غــرب  اتــحــادات 
لــكــرة الــقــدم الــنــائــب األول لــلــدولــي الــشــيــخ ســلــمــان بن 

إبراهيم آل خليفة.
المقترح الذي تقدم به رئيس  التقارير إلى أن  وأشــارت 
االتــحــاد الكويتي قــد القــى تــأيــيــًدا مــن جــانــب رؤســاء 
وخصوصا  االجتماع،  في  المشاركة  العربية  االتحادات 
أن كافة الدول متأثرة من جائحة كورونا التي مازالت 
قــائــمــة وتـــحـــدث عــراقــيــل كــثــيــرة فـــي مــســألــة تنظيم 

المباريات والتنقل بين الدول.
األشهر  خالل  مباريات  ثالث  الوطني  منتخبنا  وينتظر 
المقبلة في التصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال قطر، 
الكمبودي في  المنتخب  أن يستضيف  المتفرض  إذ من 
المنتخب  على  ضيًفا  يحل  أن  على  المقبل،  أكتوبر   8
في  كونغ  هونغ  يستضيف  ثم  اكتوبر،   12 في  اإليراني 
17 نوفمبر المقبل، حيث يحتل منتخبنا المرتبة الثانية 
المتصدر  العراق  مباريات خلف   5 نقاط( من   9( برصيد 
)11 نقطة(، وقبل إيران ثالثا )6 نقاط( من أربع مباريات 

وهونغ كونغ )5 نقاط(، وأخيرا كمبوديا نقطة واحدة.

بسبب تأثير جائحة كورونا وصعوبات التنقل وتنظيم المباريات
مقترح بتأجيل “التصفيات المشتركة”

غيــب المــوت يــوم الخميــس الماضــي الالعــب الدولــي العراقــي الســابق والمــدرب 
المعروف عبدالحي سعدون “أبوزهير” )75 عاما( والذي قضى سنوات طويلة مدربا 

للكرة الطائرة في مملكة البحرين.

البصرة  مدينة  يقطن  الـــذي  “أبــوزهــيــر” 
تعرضه  اثــر  عــاش ظروفا صحية صعبة 
2013 فقد  الــدمــاغ عــام  إلــى جلطة فــي 
على أثرها نظر العين اليمنى كليًا والعين 
ــرى لضعف  الــيــســرى تــعــرضــت هــي األخــ

النظر حتى فارق الحياة.
ــر”  ــيـ ــوزهـ ــي “أبـ ــراقـ ــعـ ــدرب الـ ــمــ ــ ــان ال ــ ــ وك
ــيـــدة مع  ن عـــالقـــات قــويــة ووطـ ــوَّ ــ قـــد ك
وكبار  اللعبة  واتحاد  البحرينية  األندية 
وكــان  الــقــيــاديــة  الــريــاضــيــة  الشخصيات 
ضيفا دائما في مجلس المغفور له معالي 
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وأحد 
المالصقين له دائما، وقد بدأ مهام عمله 

في مملكة البحرين مدربا لقطاع الفئات 
السنية للكرة الطائرة بنادي البحرين منذ 
بداية التسعينات ثم انتقل للعمل بالنادي 
أن  قبل  تقريبا   1996-1997 عام  األهلي 
والمعامير  الــرفــاع  بــنــادي  للعمل  ينتقل 
وأندية أخرى حتى غادر المملكة في عام 
2008 تقريبا، كما عمل في قيادة العديد 
ــعــراق  مـــن األنـــديـــة والــمــنــتــخــبــات فـــي ال

واألردن.
ــوب  ــر” قــل ــ ــيـ ــ ــوزهـ ــ ــدرب “ابـ ــ ــمـ ــ ــكــــن الـ وســ
البحرينيين وأسرة الكرة الطائرة تحديدا 
الــعــالــيــة وحــبــه للجميع  بــفــضــل أخــالقــه 
وإخــالصــه فــي الــعــمــل وكـــان مــن أوائـــل 

منذ  البحرين  في  عملوا  الذين  المدربين 
مطلع األلفية الجديدة.

وقد نعى وزير الشباب والرياضة العراقي 
تعازيه  عن  وعبر  الراحل  درجــال  عدنان 
الــريــاضــيــة والــــى عائلة  الـــى االوســـــاط 
يتغمد  ان  عز وجل  الباري  داعيا  الفقيد، 
الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله ومحبيه 

الصبر والسلوان.

عبدالحي سعدون

طويلــة لســنوات  قلوبهــم  وســكن  البحرينيــون  أحبــه 
وفاة المدرب العراقي عبدالحي سعدون

ــوي ــي عــبــر اجــتــمــاع الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد اآلس

اليوم يتحدد مصير بطوالت كرة اليد 2020

مــن المؤمــل أن ُيحســم اليــوم الســبت مصيــر البطــوالت اآلســيوية لكــرة اليد 
والمفترض إقامتها خالل األشهر المقبلة للعام 2020، حيث سيعقد المكتب 
التنفيــذي باالتحــاد اآلســيوي اجتماًعــا ســيناقش فيــه البطــوالت الثــالث 
اآلســيوية للشــباب والمقــرر إقامتهــا في مدينة شــيراز في أكتوبــر المقبل، 
والناشئين في الشهر ذاته بكازاخستان، وأيضا بطولة األندية في نوفمبر 

مع إعالن هوية الدولة المستضيفة لمنافساتها.

جـــانـــب  ــن  ــ مـ مـــرتـــقـــب  ــك  ــ شـ دون  ــاع  ــمــ ــ ــت اجــ
البطوالت  في  والمشاركة  األعضاء  االتحادات 
كون  والشباب؛  الناشئين  وخصوصا  المذكورة 
التدريبات  فعلًيا  بــدأت  قــد  المنتخبات  بعض 
البطولتين،  البدنية والفنية لهذه  والتحضيرات 
فيما بطولة األندية لم تتضح مالمح المشاركين 
المنافسات  استكمال  عــدم  بسبب  تماًما  فيها 

المؤهلة لهذه البطولة في بعض البلدان.

ــة  ــ ــدي ــ ــة األن ــولـ ــطـ وبــــشــــأن بـ
اآلســـيـــويـــة، فـــإن ثــالثــة أنــديــة 

بــحــســب مــــا كـــشـــف عــنــهــا “الـــبـــالد 
ــبـــورت” ســابــًقــا، وهـــي الـــوحـــدة الــســعــودي،  سـ
الشارقة اإلماراتي، العربي القطري، قد تقدمت 
المنافساتها،  استضافة  بطلب  رسمي  بشكل 
ما سيؤول  الجمر”  من  أحر  على  “تنتظر  وهي 
البطولة من  إقــامــة  فــي  االجــتــمــاع ســواء  إليه 

ــذي  ــن الـــفـــريـــق الـ عــدمــهــا وعــ
ــي اســتــضــافــة  ســيــنــجــح فــ

البطولة ذاتها.
ــج  ــ ــرامـ ــ ــى رغـــــــــم بـ ــ ــ ــل ــ وعــ
ــعـــض  ــبـ ــة لـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ تـ
الــمــنــتــخــبــات لــبــطــولــتــي 
ــاب  ــ ــب ــشــ ــ ــيــــن وال ــ ــئ ــاشــ ــ ــن ــ ال
هناك  أن  إال  الــمــذكــورتــيــن، 
ــدم إقــامــتــهــا  ــن عــ ــاوف مـ ــخـ مـ
ــا  ــورونـ بــســبــب تـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة كـ
وصعوبة التنقل بين الدول وما يصاحبها 
مــن إجـــراءات احــتــرازيــة شــديــدة، وهــذا جعل 
المدير  االتــحــاد اآلســيــوي بحسب ما صــرح به 
لـ  الليل  أبــو  أحمد  اآلسيوي  لالتحاد  التنفيذي 
“البالد سبورت” مؤخًرا أن يضع احتمالية نقل 

البطوالت لـ 2021.

ــرة الـــطـــائـــرة ــكـ ــالـ ــاء بـ ــ ــقـ ــ ــي االرتـ ــ ـــدوره ف ــ ــ ــاد ب ــ ــ أش

أمان: المعامير يدعم علي بن محمد للرئاسة

أكد رئيس نادي المعامير رضي أمان دعم ناديه لمجلس إدارة االتحاد 
البحرينــي للكــرة الطائــرة الحالــي برئاســة الشــيخ علــي بــن محمــد آل 
خليفة للدورة االنتخابية الجديدة 2020/2024 في حال قرر ترشحه.

وأضـــاف أمــان لـــ “الــبــالد سبورت” 
الشيخ  مــجــامــلــة..  أي  دون  )مـــن 
الــبــقــاء  مــحــمــد يستحق  ــن  ب عــلــي 
على رئاسة االتحاد لدورة جديدة، 
ونحن في نادي المعامير سندعمه 
كذلك  عليه  ونبصم  لــه  ونــصــوت 
في حال قرر الترشح من جديد..(.

ــأن لــعــبــة الــكــرة  ــ وأوضـــــح أمــــان ب
ــورا كــبــيــرا  ــطـ ــائـــرة شـــهـــدت تـ الـــطـ
الشيخ  تسلم  مــنــذ  رائــعــة  وقــفــزة 

رئاسة  خليفة  آل  محمد  بن  علي 
في  المجموعة  باقي  مع  االتــحــاد 
ظــل االنــســجــان والــتــنــاغــم بينهم، 
التواصل  المستمر على  وحرصهم 
ــة أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة  ــ ــدي ــ مــــع األن

العمومية.
وأضاف ) لقد زارنا الشيخ علي بن 
محمد آل خليفة قرابة ثالث مرات 
اتصلت  وكلما  المعامير  نــادي  في 
لنا  مفتوحا  وقلبه  هاتفه  كــان  بــه 

شخصية  وهــو  بالجميع  ويــرحــب 
محبوبة ومتواضعة وال يتردد في 
عطفا  لــأنــديــة،  خدمة  أي  تقديم 

على ما يتمتع به من خبرة وكفاءة 
وعالقات واسعة ..(.

كــمــا أشــــاد أمــــان بــبــاقــي اعــضــاء 
مــنــوهــا  ــاد  ــحــ ــ االت إدارة  مــجــلــس 
بــجــهــودهــم الـــواضـــحـــة فـــي دعــم 
اللعبة رغم التحديات والصعوبات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــمــر بــهــا الــريــاضــة 

بصورة عامة.

الشيخ علي بن محمد آل خليفة

علي مجيد

حسن علي

حسن علي



تمكن الرفاع من تحقيق فوز ســـهل على حساب المنامة، وذلك 
بثالثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي أقيمت على استاد 
مدينة خليفة الرياضية. ونجح الرفاع في إنهاء الشوط األول 
متقدًمـــا بهدفيـــن. ووصل الرفـــاع بهذا الفوز إلـــى النقطة )22(، 
فيمـــا بقـــي المنامة عنـــد النقطـــة )15(. “الســـماوي” تقدم بهدف 
لكميل األســـود جـــاء من ركلة جزاء في الدقيقـــة )17(، قبل أن 

يضيف سيد هاشم عيسى الهدف الثاني عند الدقيقة )42(.
وفي الشـــوط الثاني، ســـجل الرفاع الهدف الثالث في الدقيقة 
)52( عبر الالعب سيد هاشم عيسى. وسجل هدف المنامة سيد 
حســـين العلـــوي )83(. دأدار المباراة الحكم علي الســـماهيجي، 
وعاونه ســـيد جالل محفوظ وسلمان طالســـي، والحكم الرابع 

محمد بونفور.

لـــلـــرفـــاع  3 أصـــــــل  مـــــن  ــن  ــ ــي ــ ــدف ــ ه ــل  ــ ــج ــ س
“هشومي” يقود السماوي لتخطي المنامة

نجح األهلي في تحقيق فوز مستحق على حساب 
الحالة بثالثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي 
أقيمـــت على اســـتاد األهلـــي. وانتظـــر األهالويون 
حتى الشـــوط الثاني، إذ سجل قطب الدين الهدف 
األول فـــي الدقيقـــة )55(، قبـــل أن يضيف أرنســـت 
الهـــدف الثانـــي من ركلـــة جزاء فـــي الدقيقة )62(. 

وسجل جاسم الشيخ الهدف الثالث )90+5(.
ووصـــل رصيـــد األهلي إلـــى )14( نقطـــة، فيما بقي 

الحالة أخيًرا برصيد )5( نقاط.
أدار المباراة الحكـــم عمار محفوظ، وعاونه محمد 
عيســـى  الرابـــع  والحكـــم  غـــازي،  ومحمـــد  جعفـــر 

عبدهللا.

الترتيــب ذيــل  فــي  “البرتقالــي”  جراحــات  مــن  زاد 
األهلي يفوز على الحالة بثالثية

تعادل المحـــرق والحد بهدف لكليهمـــا، في المباراة 
التـــي أقيمـــت بينهما، أمـــس، ضمن الجولـــة 12 في 
اســـئتناف دوري ناصر بن حمد الممتاز. ورغم تقدم 
الحـــد بهدف لالعب ممادو فـــي الدقيقة )2+45(، إال 
أن المحـــرق عـــادل النتيجة فـــي الدقيقـــة )59( عبر 
الالعب تياغو. وحافـــظ الحد على صدارته برصيد 
)29( نقطـــة، فيما بقي المحـــرق وصيًفا برصيد )27( 
نقطـــة. وجـــاءت المبـــاراة ممتعـــة فـــي مجرياتهـــا، 

وأقيمت بدون حضور جماهيري.
كان المحـــرق المبـــادر لتهديـــد مرمى الحـــد، إذ لعب 
محمد منصر كرة عرضية تابعها جمال راشـــد قوية 
بيســـاره، إال أن الحارس عبـــاس أحمد أنقذ الموقف 
مـــن هدف محقـــق )16(. وكاد العب الحد ممادو أن 
يفتتح التسجيل، إال أن كرته الرأسية اعتلت مرمى 

المحرق قليـــالً )17(. وأجرى المحرق التبديل األول 
بدخـــول حســـين جميل مـــكان محمـــد البنـــاء الذي 
تـــرك الملعـــب؛ بســـبب اإلصابـــة )22(. وأنقـــذ العـــب 
المحـــرق أميـــن بن عـــدي هدًفا محقًقا من تســـديدة 
ألحمـــد ميرزا قـــرب المرمـــى )28(. وقـــدم الحداوي 
عبدالوهـــاب المالـــود عرًضـــا فردًيـــا حينمـــا اختـــرق 
دفاع المحـــرق من منتصف الملعـــب وانفرد بمرمى 
ســـيد محمد جعفر، إال أن الحارس المحرقاوي برع 

في إبعاد الهدف األول للحداويين )33(.
وســـجل الحـــد الهـــدف األول بعدمـــا توغـــل محمـــد 
فـــارس يميًنـــا ولعـــب كـــرة عرضيـــة أرضيـــة تابعهـــا 

ممادو بقدمه )45+2(.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني مرت كرة العب المحرق تياغو 

جوار القائم األيســـر بعد عرضية مـــن البديل برنس 
.)54(

وســـجل المحرق هدف التعادل بعدما لعب حســـين 
جميل كرة عرضية متقنة تابعها تياغو برأسه يمين 

الحارس الحداوي )59(.
وأنقـــذ عبـــاس أحمد هدًفـــا محقًقا لالعـــب المحرق 
تياغو )72(، قبل أن يواصل تألقه ويبعد كرة البديل 
المحرقاوي إســـماعيل عبداللطيف )82( بعد مجهود 

فردي رائع من برنس.
وعاونـــه  شـــكرهللا،  نـــواف  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
نواف شـــاهين وســـيد فيصل علوي، والحكم الرابع 

إسماعيل حبيب.

الحد يحافظ على موقعه في ريادة الترتيب

“قمة الصدارة” تنتهي بالتعادل اإليجابي

من لقاء المحرق والحد
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تختتــم اليوم الســبت منافســات الجولــة 12 من دوري ناصر بــن حمد الممتاز، 
وذلك بإقامة لقاءين عند 7 مساء.

يلعب النجمة مع الشباب على استاد 
مدينة خليفة الرياضية، والبسيتين 
اســـتاد  علـــى  الشـــرقي  الرفـــاع  مـــع 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
النجمـــة  اللقـــاء األول، يدخـــل  فـــي 
فنيـــة  وبقيـــادة  نقطـــة   15 برصيـــد 
جديدة متمثلة في المدرب الوطني 
خالـــد الحربـــان الـــذي يعاونـــه طاقم 
بعـــد  أيًضـــا  جديـــد  وإداري  فنـــي 
التغيير الذي شمل أعضاء الجهازين 
قبـــل أيـــام قليلـــة مـــن االســـتئناف، 
فيما يدخل الشـــباب برصيد 7 نقاط 
بقيادة المدرب الوطني حسين علي 
“بيليه”. ويسعى النجمة لكسب مزيد 
مـــن النقـــاط، فيمـــا يأمـــل المارونـــي 
الشـــبابي بتحقيـــق فـــوز يبعـــده عن 

مناطـــق الخطـــر وشـــبح الهبوط إلى 
دوري الدرجة الثانية.

وفـــي اللقاء الثانـــي، يهـــدف الرفاع 
نتائجـــه  علـــى  للحفـــاظ  الشـــرقي 
اإليجابية التي يقدمها هذا الموســـم 
واحتـــل مـــن خاللهـــا قبـــل التوقـــف 
المركز الثالث في ســـلم الترتيب، إذ 
يملـــك في رصيـــده 20 نقطة، حينما 
يالقي البسيتين الذي يملك 8 نقاط 
فقـــط في المركـــز الثامـــن، ويعد من 
الفـــرق المهددة بالهبوط إلى الدرجة 
موقفـــه.  لصعوبـــة  أيًضـــا؛  الثانيـــة 
المـــدرب  البســـيتين  علـــى  يشـــرف 
التونســـي صابر عبدالالوي، والرفاع 
الشـــرقي المـــدرب الوطنـــي مرجـــان 

عيد.

النجمة يلتقي الشباب والبسيتين 
يقابل الرفاع الشرقي

أقـــام العبـــو فريقـــي المحرق والحـــد ممًرا 
شـــرفًيا ألعضـــاء الكـــوادر الطبيـــة العاملة 
فـــي مملكـــة البحريـــن؛ وذلـــك فـــي خطوة 
البحرينـــي  االتحـــاد  قبـــل  مـــن  تقديريـــة 
لكـــرة القدم لكافة الجهـــود المبذولة خالل 

جائحة كورونا.
وأقيم الممر الشرفي قبل انطالق المباراة، 
وطاقـــم  الفريقيـــن  العبـــو  اصطـــف  إذ 
التحكيـــم، قبـــل أن يمر طبيبـــان في الممر 
وســـط تصفيق حـــار من الحضـــور وتحية 
التقديـــر  عكســـت  خطـــوة  فـــي  واســـعة، 
البارز للعين الســـاهرة على صحة وسالمة 

الجميع.
وتبـــذل الكـــوادر الطبيـــة جهـــوًدا مضاعفة 
خـــالل هـــذه الفتـــرة، وتعـــد المبـــادرة يوم 
أمـــس نوعيـــة علـــى مســـتوى المســـابقات 
المحلية التي تم اســـتئنافها؛ كونها األولى، 
ويتم تطبيقها من قبـــل االتحاد البحريني 

لكرة القدم.

ــا” ــورونـ ــة “كـ ــح ــائ ــم فـــي ظـــل ج ــوده ــه ــج تــقــديــًرا ل

ممر شرفي للكوادر الطبية

استمرت جائحة كورونا في إضفاء سمتي الهدوء والفراغ على المالعب 
البحرينية، وذلك على مســـتوى المدرجات التـــي باتت خالية من روادها 

الجماهير العاشقة والمحبة ألنديتها وكرة القدم البحرينية.
وتقام المباريات المتبقية في استئناف الموسم الحالي 2020-2019 من 
دون حضـــور جماهيـــري، وذلك ضمـــن التوجيهات الصـــادرة من الجهات 
المختصـــة إلقامـــة المباريـــات خلف أبـــواب مغلقـــة؛ حفاًظا على ســـالمة 
الجميع ولضمان عدم تفشـــي انتشار الفيروس، إذ بدت المدرجات خالية 
مـــن الجماهير وفي حـــال هدوء من أصوات تشـــجيعها وتفاعلها المعتاد 

مع فرقها.

هــــدوء وفـــــراغ

يعتبر ارتداء الكمام لتغطية الفم واألنف 
من اإلجراءات الوقائية الالزم اتخاذها 
مـــن قبل جميـــع مرتـــادي المالعب بدًءا 
من يوم أمس مع استئناف المنافسات.

وشـــهدت المباريـــات ارتـــداء الكمامات 
مـــن قبـــل الجميـــع، فيمـــا عـــدا الالعبين 
أرضيـــة  داخـــل  المشـــاركين  والحـــكام 

الملعب.
وتـــم تقليـــص عـــدد أعضـــاء الجهازيـــن 
الفني واإلداري المسموح لهم بالجلوس 
على دكـــة االحتياط إلـــى 4، مع مراعاة 
مســـافة متر على األقل بيـــن كل واحد، 

فيما جلس بقية أعضاء الجهازين الفني 
واإلداري، إضافة إلـــى العبي االحتياط 

فـــي المنطقـــة الفنيـــة بالمدرجـــات مـــع 
مراعاة التباعد االجتماعي.

إجراءات وقائـية
)اســـتاد  الثالثـــة  المالعـــب  شـــهدت 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
استاد مدينة خليفة الرياضية واستاد 
فحوصـــات  إجـــراء  األهلـــي(  النـــادي 
درجـــة الحرارة لجميـــع المرتادين من 
أعضـــاء الفريقين وطواقـــم التحكيم 
وتأتـــي  واإلعالمييـــن.  والتنظيـــم 
الفحوصات الطبية ضمن اإلجراءات 
التـــي  اآلليـــة  تنـــص  إذ  الوقائيـــة، 
اعتمدهـــا اتحـــاد الكـــرة علـــى منع أي 
فـــرد تكون درجة حرارته 37.5 درجة 

مئوية فما فوق من دخول الملعب.

فحوصات

شـــهدت مباريـــات يـــوم أمس 
غـــزارة تهديفية مع اســـتئناف 

المنافسات.
فـــي  الفـــرق  شـــباك  واهتـــزت 
معـــدل  يعـــد  إذ  مناســـبات،   9
األهداف 3 أهداف لكل مباراة.

وتعتبر مباراة الرفاع والمنامة 
شـــهدت  إذ  تهديًفـــا،  األكثـــر 
تســـجيل 4 أهداف، فيما حقق 
األهلـــي انطالقـــة إيجابية مع 
االســـتئناف وســـجل 3 أهداف 
محققا فوزا معنويا وثمينا، أما 
قمـــة الصدارة فرغـــم التعادل، 

إال أنها أوفت بوعودها.
مســـتوى  يكـــون  أن  ويتوقـــع 
خـــالل  تصاعديـــا  المباريـــات 
المباريـــات المتبقية، خصوصا 
مـــع الرغبة الكبيـــرة للفرق في 
حصد مزيد من النقاط للتقدم 
إلى األمام على سلم الترتيب.

9 أهداف

من لقاء األهلي والحالةمن لقاء الرفاع والمنامة

أحمد مهدي | تصوير: رسول الحجيري
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الرئيــس اللبنانــي يــرى وجــوب إعادة النظــر بالنظــام السياســي القائم علــى التراضي

األمم المتحدة: الوضع في بيروت مأساوي ومروع حًقا

أكدت مفوضية األمم المتحدة لحقوق 
اإلنســـان أمس الجمعـــة أن الوضع في 

بيروت مأساوي حًقا.
ومـــع تشـــرد اآلالف إثـــر الدمـــار الـــذي 
لحق بالمنازل، شـــددت مفوضية األمم 
المتحـــدة لالجئيـــن أيًضـــا علـــى وجود 
حاجـــة كبيرة لتوفيـــر مراكز إيواء في 

بيروت.
بدورها، نبهت منظمة الصحة العالمية 
إلـــى تدهـــور النظام الصحـــي الضعيف 
الوضـــع  “إن  قائلـــة  لبنـــان،  فـــي  أصـــال 
الصحي في البالد بات مشكلة خطيرة 
بعد االنفجار المروع، الذي حصد حتى 

اآلن 154 قتياًل”.
فـــي  حاليـــا  نقـــص  هنـــاك  أن  وأكـــدت 
األســـّرة؛ بســـبب األضـــرار التـــي لحقت 
 4 وأن  الســـيما  بالمستشـــفيات، 
مستشفيات في العاصمة دمرت، بينما 

بلغ عدد الجرحة أكثر من 5 آالف.
اللبنانـــي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
ميشال عون أمس الجمعة إن االنفجار 
الضخـــم فـــي مرفـــأ بيـــروت قـــد يكون 
ناجًما عن “إهمال أو صاروخ أو قنبلة”، 
فـــي وقت ُتكثف فـــرق اإلنقاذ جهودها 
للعثور علـــى مفقودين ال يزالون تحت 

األنقاض.
ورفـــض عون إجراء تحقيق دولي في 
االنفجـــار الذي دّمـــر أجـــزاء كبيرة من 

العاصمة. 
ويتوالـــى وصول المســـاعدات الدولية 
إلى لبنان، وســـتنظم فرنســـا في األيام 
المقبلة مؤتمـــًرا دولًيا لدعم لبنان أعلن 
عنـــه رئيســـها إيمانويل ماكـــرون أثناء 
زيارتـــه الخميـــس إلى بيـــروت، إذ دعا 
القادة السياسيين إلى “ميثاق سياسي 

جديد” و”تغيير عميق” في أدائهم.
وقـــال عـــون أثناء لقاء مـــع صحافيين 
في القصـــر الجمهوري فـــي بعبدا “ثمة 
احتماليـــن لما حصل، إما نتيجة إهمال 
أو تدخل خارجي بواســـطة صاروخ أو 
قنبلـــة”، وأضاف “طلب من ماكرون أن 
يزودنـــا بالصـــور الجوية كي نســـتطيع 
أن نحـــدد إذا كانت هنـــاك طائرات في 

األجواء أو صواريخ”.
وتجـــري األجهـــزة القضائيـــة اللبنانيـــة 
قالـــت  الـــذي  االنفجـــار  فـــي  تحقيًقـــا 
الســـلطات إنه ناجم عـــن تخزين 2750 
طًنـــا من مـــادة نيتـــرات األمونيوم في 
العنبـــر رقـــم 12 منـــذ 6 ســـنوات. وكان 
ملتهبـــة  “مـــواد  أيًضـــا  يحـــوي  العنبـــر 
ســـريعة االشـــتعال وكابـــالت للتفجيـــر 
لمفـــّوض  بيـــان  بحســـب  البطـــيء”، 

الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وأفـــاد مصدر قضائـــي لوكالـــة فرانس 
بـــرس عـــن ارتفـــاع عـــدد الموقوفيـــن 
علـــى ذمـــة التحقيـــق إلى 21 شـــخًصا، 
بينهم مســـؤولون في المرفأ والجمارك 
ومهندســـون. وبينهـــم، وفـــق مـــا قـــال 
مصـــدر أمني لـ “فرانس بـــرس”، رئيس 

مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم.
وأوعـــز مصـــرف لبنـــان إلـــى المصارف 
مســـؤولي  مـــن   7 حســـابات  تجميـــد 
وموظفـــي المرفـــأ علـــى األقـــل، وصدر 

قرار قضائي بمنعهم من السفر.
ودعـــت جهـــات عـــدة بينهـــا “هيومـــن 
“العفـــو  ومنظمـــة  ووتـــش”  رايتـــس 
الدوليـــة” إلـــى إجـــراء تحقيـــق دولـــي 

لكشف مالبسات االنفجار.
وأعـــرب ماكـــرون عـــن تأييـــده “إجراء 
وشـــفاف  مفتـــوح  دولـــي  تحقيـــق 
للحيلولة دون إخفاء األمور أواًل ولمنع 

التشكيك”. 
إال أن عون، ورًدا على ســـؤال صحافي 
عمـــا إذا كان مطلـــب التحقيـــق الدولي 
“تضييًعـــا للحقيقة”، قـــال اليوم “أكيد.. 

ال معنى ألي حكم إذا طال، ألن القضاء 
والعدالـــة  ســـريًعا  يكـــون  أن  يجـــب 

المتأخرة ليست بعدالة”.
ونفـــى األميـــن العام لحزب هللا حســـن 
أي  وجـــود  الجمعـــة  أمـــس  نصـــرهللا 
أســـلحة تابعة لحزبـــه مخزنة في مرفأ 
بيـــروت، رًدا علـــى تقاريـــر وتحليـــالت 

حول الموضوع منذ وقوع االنفجار.
ومطلًقـــا  قاطًعـــا  نفًيـــا  “أعلـــن  وقـــال 
وحاسًما.. أنه ال شيء لنا في المرفأ، ال 
يوجد مخزن سالح أو مخزن صواريخ 
أو  رصاصـــة  أو  قنبلـــة  أو  بندقيـــة  أو 

نيترات )األمونيوم( على اإلطالق”.

أكبر كوارث اللبنانيين

هـــول  مـــن  بعـــد  لبنـــان  يســـتفق  ولـــم 
التفجيـــر الضخم الذي ضـــرب الثالثاء 
مرفـــأه، المرفـــق الحيـــوي الـــذي تعتمد 
عليه البالد الســـتيراد الجزء األكبر من 

احتياجاتها األساسية.
فـــي المرفأ، الذي أصبح أشـــبه بســـاحة 
إنقـــاذ  انهمـــك عمـــال  خـــردة ضخمـــة، 
منذ ســـاعات الصباح األولـــى بمواصلة 
جبـــال  بيـــن  مفقوديـــن  عـــن  البحـــث 
مـــن األنقـــاض وأكـــوام الحبـــوب التـــي 
انتشـــرت فـــي كل مـــكان فـــي محيـــط 

اإلهراءات المتداعية جراء االنفجار.
وشـــاهد مراســـل “فرانـــس بـــرس” في 
الموقـــع آليـــات ثقيلة وجرافـــات تعمل 
علـــى فتح ممر بيـــن األنقاض للوصول 

الى العالقين من موظفي المبنى.
وتبحـــث فرق إنقاذ فرنســـية وإيطالية 

وألمانيـــة وروســـية فـــي الموقـــع عن 7 
موظفين على األقل كانوا يعملون في 
غرفة اإلدارة والتحّكم في اإلهراءات.
وفـــي موقـــع االنفجـــار، يخـــرق صوت 
الجرافات الهدوء وسط الدمار الكبير. 
فـــي كل  هيـــاكل ســـيارات وحاويـــات 
ناحية وصـــوب، وأكـــوام ركام وحديد 

وبضائع مبعثرة.
وتســـّبب االنفجـــار بتشـــريد نحو 300 
ألف شـــخص من ســـكان العاصمة ممن 
تصّدعـــت منازلهـــم أو تضررت بشـــدة، 

وفق محافظ بيروت مروان عبود.
ويخيـــم الحـــزن على شـــوارع بيروت. 
وال يتمكـــن كثر من حبس دموعهم من 
شـــّدة التأثر والحزن أثنـــاء تجولهم أو 
قيادة سياراتهم. على شاشات التلفزة 
المحليـــة، تتحـــدث أمهـــات وزوجـــات 
خســـارة  عـــن  مفجوعـــون  وأصدقـــاء 

أحبائهم.
فبينمـــا كان اللبنانيـــون يتابعون بعجز 
انهيار االقتصاد في بلدهم ويعيشـــون 
تبعـــات الوضـــع الصعـــب الـــذي فاقمـــه 
وباء كوفيد - 19، أتى االنفجار ليشكل 

أكبر كوارث اللبنانيين.
وحمـــل اللبنانيون مســـؤولية االنفجار 
للســـلطة الحاكمة التي انتفضوا ضدها 
قبل أشـــهر مطالبين برحيلها. واندلعت 
ليـــاًل مواجهات محدودة بين عشـــرات 
الشـــبان الغاضبين والقوى األمنية في 

وسط بيروت.

نظام “مشلول”

ورأى عـــون أمس الجمعة أيًضا وجوب 
إعـــادة النظر بالنظام القائم الذي يعيق 
تحقيق إصالحـــات. وقال للصحافيين 
“نحـــن أمـــام تغييـــرات وإعـــادة رؤيـــة 
نظامنـــا القائـــم علـــى التراضـــي بعد أن 
تبّيـــن أّنـــه مشـــلول وال يمكـــن اتخـــاذ 

قرارات يمكن تنفيذها بسرعة”.

بيروت ـ أ ف ب

جنيف ـ وكاالت

قالت منظمـــة األمم المتحدة لرعاية 
األضـــرار  إن  “يونيســـيف”  الطفولـــة 
التـــي نجمـــت عـــن االنفجـــار الهائـــل 
الـــذي ضـــرب المرفـــأ فـــي العاصمـــة 
الثالثـــاء  يـــوم  بيـــروت  اللبنانيـــة 
ألـــف   100 نحـــو  أجبـــرت  الماضـــي، 
طفـــل علـــى النزوح عـــن منازلهم في 

العاصمة بيروت.
المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  وأكـــدت   
مدرســـة   120 أن  الطفولـــة  لرعايـــة 
تخدم 55 ألف طفل تعرضت ألضرار 
مختلفـــة. مـــن جهـــة أخـــرى، قالـــت 
مفوضيـــة األمـــم المتحـــدة لالجئين 

إن هناك حاجـــة كبيرة لتوفير مراكز 
إيـــواء فـــي بيـــروت مشـــيرة إلى أن 

الوضع في بيروت مأساوي حقا.
وأدى االنفجـــار إلـــى تمزيق صومعة 
كبيرة للحبوب ودمر األحياء القريبة 
من الميناء وتناثر الزجاج واألنقاض 

في عدة بلوكات في المدينة.
وبحســـب اإلحصائيات، فإن حوالي 
300 ألـــف شـــخص - أكثـــر من 12٪ 
من سكان بيروت - غير قادرين على 
العودة إلى منازلهم بســـبب االنفجار 
الـــذي دمـــر األبـــواب والنوافـــذ فـــي 

جميع أنحاء المدينة.

“انفجار بيروت” شرد 100 ألف طفل

دبي ـ العربية نت

أكـــد وزيـــر الداخلية اللبنانـــي، محمد 
فهمي، أن “السعودية الدولة األساس 
فـــي المنطقـــة”، شـــاكرًا المملكـــة على 
المســـاعدات التـــي وجـــه بهـــا خـــادم 
الحرمين الشـــريفين لمساعدة بالده، 

عقب انفجار مرفأ بيروت.
وقال فهمـــي لـ”العربية” أمس الجمعة 
بهـــذا  يتفاجئـــوا  لـــم  “اللبنانييـــن  إن 
الدعم، فالســـعودية ساهمت في بناء 

لبنان الجديد”.
كمـــا أضـــاف أن “الســـعودية لـــم تنس 
لبنـــان منـــذ 60 عامًا. ونحـــن نعلم أن 

المملكة لن تترك لبنان وحيدًا”.
إلـــى  تحتـــاج  بـــالده  أن  إلـــى  ولفـــت 

إعادة البناء والمساعدات، وإلى 
التفاهمات السياسية التي قال 

إنها األهم.
إلـــى ذلـــك شـــدد علـــى أن 

فـــي  “التحقيقـــات 

انفجار بيروت مستمرة”.
يشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات خادم 
الحرميـــن الشـــريفين، الملـــك ســـلمان 
الشـــعب  بمســـاعدة  عبدالعزيـــز،  بـــن 
اللبناني، وصلت إلى بيروت، الجمعة، 
أول طائرتيـــن ســـعوديتين تحمـــالن 

مساعدات إنسانية للشعب اللبناني.
وكان مركـــز الملـــك ســـلمان لإلغاثـــة 
قد باشـــر صباح الجمعة تسيير أولى 
الســـعودي،  الجـــوي  الجســـر  طالئـــع 
حيث انطلقت طائرتان إغاثيتان من 
مطـــار الملك خالـــد الدولـــي، تحمالن 
األدويـــة  مـــن  طنـــًا   120 مـــن  أكثـــر 
واألجهـــزة والمحاليل والمســـتلزمات 
الطبيـــة واإلســـعافية، فضـــالً عن 
اإليوائيـــة  والحقائـــب  الخيـــام 
والمواد الغذائية، تمهيدًا لنقلها 
للمتضرريـــن فـــي العاصمـــة 

بيروت.

وزير الداخلية اللبناني: السعودية الدولة األساس بالمنطقة

دبي ـ العربية.نت

بعـــد يـــوم مـــن تحذيـــر أحـــد أعضـــاء 
مجلـــس مدينـــة طهـــران مـــن احتمال 
العاصمـــة  قلـــب  فـــي  كارثـــة  وقـــوع 
الخطيـــر  الموقـــع  جـــراء  اإليرانيـــة، 
لمستودع نفط ضخم في حي شهران، 
إدارة  منظمـــة  رئيـــس  أعلـــن  شـــماال، 
األزمات في طهران، أمس الجمعة، أن 
مســـتودعات كيميائية شاســـعة أخرى 

داخل طهران تشكل خطرا كبيرا.
فقـــد حـــذر رضـــا كرمـــي، بحســـب مـــا 
أفـــادت وكالـــة أنبـــاء “بورنـــا”، مـــن أن 
هناك مســـتودعين كيماوييـــن كبيرين 
في منطقتي “ بعثت” و”شميران” على 
وجـــه التحديد، إزالتهما مطلب وطني 

وليس محليا فقط، بحسب تعبيره.
تلـــك  ونقـــل  إخـــالء  أن  أضـــاف  كمـــا 
المســـتودعات “ليـــس مـــن مســـؤولية 
البلديـــة وإنمـــا علـــى يقـــع علـــى عاتق 

المؤسسات المركزية.

ويعود مستودع شميران، للكيماويات 
إلى شـــركة النفط الوطنية، بينما يتبع 
مســـتودع بعثـــت، إلـــى وزارة الطاقـــة 
االيرانية، وكالهمـــا يقعان في منطقة 

سكنية مكتظة بالسكان.
فـــي  الميزانيـــة  لجنـــة  رئيـــس  وكان 
مجيـــد  طهـــران،  مدينـــة  مجلـــس 
وجـــود  مـــن  ســـابقا  حـــذر  فراهانـــي، 

مســـتودع للنفط في منطقة “شـــهران” 
الســـكنية، محـــذًرا مـــن وقـــوع “ كارثة 

أكبر” من انفجار بيروت في طهران.
وكتـــب فراهانـــي عبـــر صفحتـــه على 
“إنســـتغرام” أن مســـتودع النفـــط فـــي 
شـــهران بمثابـــة “قنبلـــة هيدروجينية 
خـــط  وعلـــى  المدينـــة  داخـــل  بنيـــت 

الزلزال”.

المســتودعات الكيميائيــة.. خطــر كبيــر يحــدق بمنطقــة ســكنية مكتظة
قنابل موقوتة في طهران.. وتحذير من كارثة

نيودلهي ـ وكاالت

لقـــي 14 شـــخصا حتفهـــم وأصيـــب 123 
آخريـــن بجـــروح خطيرة عندمـــا خرجت 
طائـــرة ركاب عـــن مســـارها بعدما هبطت 
وســـط هطـــول أمطار غزيـــرة فـــي الهند، 

وفق ما أعلنت الشرطة أمس الجمعة.
وكانـــت الطائرة التابعة لشـــركة “اير إنديا 
إكسبرس” تقل أكثر من 190 شخصا بمن 
فيهـــم أفـــراد الطاقم إلى مطـــار كاليكوت 
فـــي واليـــة كيـــراال الجنوبيـــة عندما وقع 
الحـــادث. وأكـــد متحـــدث باســـم شـــركة 
الطيـــران الهنديـــة عـــن إصابـــة عـــدد مـــن 
الـــركاب بعـــد الحـــادث لـــدى هبوطهـــا في 
مطـــار مدينـــة كوزيكـــود الهنديـــة. وأفـــاد 
شـــرطي رفيع يدعى عبـــد الكريم فرانس 
علـــى  وفـــاة   14 تأكيـــد  “يمكننـــي  بـــرس 
األقل. وتعّرض 123 راكبا آخرين لجروح 

خطيرة. ال يزال الوضع يتطور”.
وقالـــت وزارة الطيـــران المدنـــي في بيان 
إن طائـــرة إيـــر إنديـــا اكســـبريس كانـــت 

قادمـــة مـــن دبـــي وعلـــى متنهـــا 191 من 
الـــركاب وأفـــراد الطاقم عندمـــا تجاوزت 
مـــدرج الهبـــوط. وكان على متـــن الطائرة 
عشرة أطفال.  وقال بيان وزارة الطيران 
المدني ”بحسب التقارير األولية، عمليات 
اإلنقاذ مســـتمرة ويجري نقل الركاب إلى 
المستشـــفى لتلقي الرعايـــة الطبية“. ولم 

ينشب حريق في الطائرة، بحسب البيان. 
وانشـــطر هيـــكل الطائـــرة المنكوبـــة إلـــى 
جزئيـــن إثـــر الحـــادث. وذكـــرت التقاريـــر 
أن 24 ســـيارة إســـعاف هرعت إلى موقع 
الحادث إلجـــالء ركاب الطائرة المنكوبة، 
تعيـــق  الســـيئة  الجويـــة  الظـــروف  لكـــن 

عمليات اإلنقاذ.

األمطار الغزيرة أخرجتها عن مسارها .. وعلى متنها 191 راكبا
انشطار طائرة هندية لدى هبوطها وسقوط ضحايا

واشنطن ـ أف ب

أمـــس  المتحـــدة  الواليـــات  فرضـــت 
الجمعة عقوبات على رئيســـة السلطة 
التنفيذيـــة فـــي هونـــغ كونـــغ كاري الم 
أخـــرى،  رفيعـــة  شـــخصيات  وعشـــر 
في خطـــوة جديدة لمواجهة تشـــديد 
الصيـــن قبضتها األمنيـــة على المدينة 

التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويقضـــي اإلجـــراء األبـــرز مـــن جانـــب 
الواليات المتحدة منذ فرضت الصين 
القانـــون األمنـــي المشـــدد، بتجميد أي 
أصـــول فـــي الواليـــات المتحـــدة لـــالم 
وغيرها من كبار المسؤولين في هونغ 
كونغ. كمـــا يّجرم إجـــراء أي تعامالت 

مالية أميركية معهم. 
وأفاد وزيـــر الخزانـــة األميركي 
ستيفن منوتشين في بيان أن 
“الواليـــات المتحـــدة تقف إلى 

جانـــب شـــعب هونـــغ كونـــغ 
أدواتنـــا  وسنســـتخدم 

وســـلطاتنا الســـتهداف مـــن يقّوضون 
سيادتهم الذاتية”.

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأفـــاد 
مايـــك بومبيـــو أن الواليـــات المتحدة 
تحّركـــت نتيجة انتهـــاك بكين تعّهدها 
الذاتيـــة  الســـيادة  علـــى  بالمحافظـــة 
لهونـــغ كونغ، وهو وعد قطعته الصين 
علـــى نفســـها قبل تســـّلمها المدينة من 

بريطانيا عام 1997.
وأفـــادت وزارة الخزانـــة األميركية أن 
الم “مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق 
سياســـات بكيـــن فـــي قمـــع الحريـــات 

والعمليات الديموقراطية”.
ومـــن بين المســـؤولين اآلخرين الذين 
فرضـــت عليهـــم عقوبـــات كريـــس 
تانـــغ، قائد شـــرطة هونـــغ كونغ، 
مكتـــب  مديـــر  هوينينـــغ،  وليـــو 
التنســـيق التابـــع لبكين في 

المدينة.

واشنطن تفرض عقوبات على زعيمة هونغ كونغ
اسطنبول ـ وكاالت

أعلـــن الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان، أمس الجمعة، اســـتئناف 
عـــن  التنقيـــب  عمليـــات  بـــالده 
المحروقات داخـــل منطقة متنازع 
عليهـــا فـــي شـــرق المتوســـط، رغم 
دعـــوات أوروبية ودولية إلى وقف 

األنشطة غير الشرعية.
وقال أردوغـــان، أثناء كلمـــة ألقاها 
فـــي اســـطنبول “اســـتأنفنا عمليات 
التنقيـــب وأرســـلنا من جديـــد بهذا 
الهـــدف )ســـفينة المســـح الزلزالـــي( 

بارباروس خير الدين في مهمة”.
وأعلنـــت أنقرة، األســـبوع الماضي، 

التنقيـــب  عمليـــات  تعليـــق 
فـــي شـــرق المتوســـط لبـــدء 
مفاوضـــات مـــع أثينـــا، فـــي 
إذعانـــا  اعتبـــرت  خطـــوة 

للتحذيرات األوروبية.
وكانت عواصم في االتحاد 

األوروبـــي قـــد حـــذرت أنقـــرة مـــن 
مغبـــة المضـــي قدمـــا فـــي عمليـــات 
التنقيـــب، ُملوحة بفـــرض عقوبات، 
فـــي حال قـــررت تركيـــا أن تواصل 

تحدي القانون الدولي.
الجمعـــة،  يـــوم  أردوغـــان،  وأكـــد 
تعليـــق  علـــى  وافـــق  قـــد  كان  أنـــه 
عمليـــات التنقيب، بنـــاء على طلب 
إنجيـــال  األلمانيـــة،  المستشـــارة 
ميركل؛ بهدف “تسهيل” المحادثات 
بين تركيا واليونان، لكنه اّتهم أثينا 

“بعدم الوفاء بوعودها”.
ولم يعِط الرئيس التركي مزيًدأ من 
التفاصيل بشأن هذا الموضوع، 
لكن استئناف عمليات التنقيب 
غـــداة  يأتـــي  التركيـــة 
بحـــري  اتفـــاق  توقيـــع 

بين مصر واليونان.

أردوغان يعلن استئناف التنقيب بشرق المتوسط

استشهاد فلسطينية 
برصاص الجيش االسرائيلي

رام اهلل ـ أ ف ب

أمــس  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
برصاص  فلسطينية  شابة  استشهاد  الجمعة 
شمال  جنين  مدينة  في  االسرائيلي  الجيش 
الضفة الغربية المحتلة، وذلك أثناء تواجدها 
ــال مـــواجـــهـــات بـــيـــن شــبــان  ــ ــي بــيــتــهــا خـ فــ

فلسطينيين والجيش االسرائيلي في حّيها.
وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان إن “دالـــيـــا أحمد 
ســلــيــمــان ســـمـــودي )23 عـــامـــًا(، اســتــشــهــدت 
برصاص  بها  أصيبت  حرجة  بجروح  متأثرة 
منطقة  فــي  الجمعة  فجر  الــحــي،  االحــتــال 

الجبريات بجنين”. 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن “الجيش 
ونشبت  جنين  في  الحي  اقتحم  االسرائيلي 
مواجهات بين الشبان والجنود االسرائيليين”.

تحّطم طائرة ركاب قادمة من دبي لدى هبوطها في الهند 

مستودع نفط ضخم في حي شهران، شمال طهران 

الدفاع المدني اللبناني يبحث عن ضحايا وناجين تحت أنقاض مبنى في حي الجميزة )أ ف ب(



أعلنت الجامعة األمريكية بالبحرين، أول 
جامعة مصممة على الطراز األميركي في 
المملكة، عن توســـيع برامجها األكاديمية 
بـــاب التســـجيل فـــي تخصصيـــن  بفتـــح 
همـــا  البكالوريـــوس  لدرجـــة  جديديـــن 

الهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر. 
وفتحـــت الجامعـــة بـــاب التســـجيل فـــي 
ســـيبدأ  اللذيـــن  التخصصيـــن  هذيـــن 
2020. ويأتـــي  تدريســـهما فـــي ســـبتمبر 
ذلك بعد أن أعلنت الجامعة أخيًرا سعيها 
إلـــى عقـــد شـــراكة أكاديميـــة مـــع جامعة 
واليـــة كاليفورنيـــا - نورثريـــدج الواقعـــة 
فـــي مدينـــة لـــوس انجلـــوس، والمعتمدة 
لدى الرابطة الغربيـــة للمدارس والكليات 
االعتمـــاد  جهـــات  مـــن  وعـــدد   )WASC(

المتخصصة. 
وبهذه المناســـبة، قالت الرئيس المؤسس 

“نحـــن  ساكســـتون  ســـوزان  للجامعـــة 
التخصصـــات  بزيـــادة  جـــًدا  فخـــورون 
األكاديميـــة التي نقدمها. وســـيوفر هذان 
التخصصـــان الجديدان للطـــاب إمكانية 
الدخـــول إلـــى قطاعـــات متســـارعة النمو 
وقـــد  والعالـــم،  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى 

مـــن  كبيـــًرا  اهتماًمـــا  بالفعـــل  اســـتقطبا 
بالجامعـــة.  االلتحـــاق  طلبـــات  مقدمـــي 
وأتطلـــع إلـــى الترحيـــب بأفـــواج الطاب 
الجـــدد الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بهذيـــن 

التخصصيين الجديدين الواعدين”. 
وفتحـــت الجامعـــة األمريكيـــة بالبحرين 
باب القبول في الجامعة للعام األكاديمي 
تقديـــم  عمليـــة  وســـهلت   2021  -  2020
الطلبـــات وأعفـــت طـــاب دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي الذيـــن قـــرروا عـــدم 
متابعـــة دراســـتهم فـــي الخارج مـــن دفع 

رسوم حجز المقعد الدراسي.
ويقـــدم فريق القبـــول المخصـــص الدعم 
للطاب ويســـاعدهم فـــي تقديم الطلبات 
إتقـــان  المتحانـــات  بديـــل  عـــرض  عبـــر 
اللغة اإلنجليزية؛ بســـبب اإللغاء الواســـع 

لامتحانات الدولية.

أعلنـــت شـــركة فورد أن جيـــم هاكيت، الذي تولى قيادة مســـيرة 
تحـــول الشـــركة منـــذ العـــام 2017، قد قـــرر التقاعد مـــن منصبه 
فـــي الشـــركة، وتعيين جيم فارلـــي خلًفا له فـــي منصب الرئيس 
والمديـــر التنفيـــذي وانضمامه إلى فريق مجلـــس اإلدارة اعتباًرا 

من 1 أكتوبر. 
وسيعمل هاكيت البالغ من العمر 65 عاًما إلى جانب فارلي البالغ 
مـــن العمر 58 عاًمـــا على ضمان االنتقال الســـلس للمهام اإلدارية 

والصاحيات في الشهرين المقبلين.
وفي ظل قيادة هاكيت، حققت فورد تقدًما ملموًسا نحو العصر 
الجديـــد للســـيارات الذكيـــة وعـــززت تركيزهـــا علـــى احتياجات 
العمـــاء ومتطلباتهـــم، ونجحـــت في الوقت نفســـه فـــي توطيد 
قاعدة أعمالها عبر إعادة هيكلة العمليات وإثراء قائمة المنتجات 

وتسريع وتيرة العمل.
وفـــي هـــذا الســـياق، قال رئيـــس مجلـــس إدارة فورد بيـــل فورد 
“أغتنـــم هذه الفرصة ألعبر عن عميق امتناني للجهود التي بذلها 
جيـــم هاكيت فـــي تحديث الشـــركة وإعدادها للمنافســـة والفوز 
مســـتقبًا، فها نحن اليوم نشهد تبلور رؤيتنا للمنتجات الجديدة 

التي تشـــمل طرازات موســـتانج ماك - أي وفورد F-150 وعائلة 
برونكـــو الجديدة. وتضم جعبتنا حالًيا خطًطا طموحة للمركبات 
الكهربائيـــة وذاتية القيادة وتقنيات االتصال الكامل للســـيارات، 
كمـــا أننـــا نتمتـــع بمزيـــد من البراعـــة والمرونـــة التـــي تتجلى في 
قدرتنا على حشد مواردنا وإمكاناتنا لتقديم معدات تساهم في 

إنقاذ حياة الناس وسط تفشي وباء “كوفيد - 19”.

سوزان ساكستون

التسجيل مفتوح في الهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر ــرة تــحــول الــشــركــة ــي ــس ــى قـــيـــادة م ــول ــت فـــارلـــي ي
“األميركية” تطلق تخصصين جديدين للبكالوريوس في 2020 - 2021 “فورد” تعلن تقاعد هاكيت من منصب الرئيس والمدير التنفيذي

ازدياد االستثمار في تقنيات أمن السحابة واألتمتة لمحاربة التعقيدات
نشرت شـــركة سيســـكو )ناسداك: 
CSCO( الرائدة في مجال تقنية 
تقريـــر  والشـــبكات،  المعلومـــات 
المعلومـــات  أمـــن  رؤســـاء  كبـــار 
مـــن سيســـكو الســـنوي الســـادس 
الوضـــع  يتقّصـــى  الـــذي  اليـــوم 
متخصـــص   2800 لـــدى  األمنـــي 
فـــي األمـــن مـــن 13 دولـــة حـــول 
العالم. ووفـــر التقرير 20 نصيحة 
لألمن السيبراني في العام 2020 
البيانـــات  تحليـــل  مـــن  مســـتقاة 
لنتائج التقرير ولجنة استشـــارية 

من خبراء أمن المعلومات.  
الرقمـــي  التحـــول  يعـــد  ومـــازال 
تكنولوجيـــا  لـــرواد  فرصـــة 
المعلومات واألمن وأداة لابتكار 
التنافســـية.  المزايـــا  واكتســـاب 
لكنه ينطوي أيضـــا على خطوات 

ضخمة في تغيير البنية التحتية، 
والـــذي غالبا مـــا يخلـــق تحديات 
جديدة لخبراء األمن في التغلب 
علـــى التهديـــدات المعقـــدة وغير 
فـــي  تتمركـــز  التـــي  المعروفـــة 

صدارة اهتماماتهم.
تستخدم الشـــركة المتوسطة في 
المشهد األمني اليوم أكثر من 20 
تقنيـــة لألمـــن، في حيـــن أن دمج 
المورديـــن يزداد باالطـــراد، فهناك 
نسبة 86 % من المؤسسات التي 
تستخدم ما بين 1 إلى 20 موردا، 
ويشـــعر أكثر مـــن 20 % منهم أن 

إدارة النظـــم متعددة البائعين هو 
أمر صعب للغاية وازداد بنســـبة 8 
% منذ العام 2017. ومن النتائج 
البـــارزة األخرى أنـــه يعاني 42 % 
مـــن المشـــاركين فـــي التقرير من 
إرهـــاق األمـــن الســـيبراني، وهـــو 
االستســـام افتراضيا عن الدفاع 
بشـــكل اســـتباقي ضـــد العوامـــل 
بالمئـــة   96 مـــن  وأكثـــر  الضـــارة، 
مـــن الذيـــن يعانـــون مـــن اإلرهاق 
يقولـــون إّن إدارة الُنظـــم متعددة 
البائعيـــن هـــو أمـــر صعـــب للغاية، 
وأّن التعقيـــد هو الســـبب الرئيس 

لذلك.
بهـــدف  األمـــن  خبـــراء  ويقـــوم 
هـــذا  فـــي  التعقيـــد  مكافحـــة 
المجال بزيادة االســـتثمارات في 
األتمتة؛ لتبســـيط وتسريع أوقات 
النظـــم األمنيـــة  االســـتجابة فـــي 

الخاصة بهم وذلك عبر استخدام 
حلـــول أمـــن الســـحابة لتحســـين 
المعلومـــات  بدقائـــق  معرفتهـــم 
واســـتدامة  شـــبكاتهم  حـــول 
التعـــاون بيـــن الشـــبكات ونقـــاط 

النهاية والفرق األمنية.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــال رئيـــس 
األمـــن الســـيبراني فـــي سيســـكو 
فـــادي يونـــس: “مـــع ازديـــاد تبني 
الرقمـــي،  التحـــول  المنظمـــات 
أصبـــح خبـــراء أمـــن المعلومـــات 
يمنحون األولويـــة لتبني تقنيات 
أمنيـــة جديـــدة؛ بهـــدف الحد من 
والتهديدات  للهجمـــات  التعـــرض 
الســـيبرانية. وال تتكامـــل العديـــد 
مـــن هـــذه الحلـــول في كثيـــر من 
األحيـــان، مما يتســـبب بتعقيدات 
كبيـــرة فـــي إدارة ُنظمهم األمنية. 
ولمعالجة هذه المشكلة، سيستمر 
خبراء األمن في اتخاذ الخطوات 
وزيـــادة  البائعيـــن  دمـــج  نحـــو 
االعتماد على حلول أمن السحابة 
واألتمتـــة؛ لتعزيز وضعهم األمني 

وتقليل مخاطر االختراق”.

فادي يونس

20 نصيحة بتقرير كبار رؤساء أمن 
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كجـــزء مـــن التزامها المســـتمر 
تقـــدم  العمـــاء،  رضـــا  تجـــاه 
شـــركة الســـيارات األوروبيـــة، 
الحصـــري  والمـــوزع  الوكيـــل 
لجاكوار الند روڤر في المملكة 
هذا الصيف خصومات مثيرة 
علـــى أفضـــل ســـيارات الدفـــع 
فـــي  األداء  عاليـــة  الرباعـــي 
 E-PACE جاكـــوار  العالـــم، 
وهـــي   ،F-PACE وجاكـــوار 
متاحـــة اآلن لتناســـب جميـــع 

األذواق.
وبهذه المناســـبة، صـــرح المدير 
العام لشركة السيارات األوروبية 

جاكـــوار الند روڤر ســـتيفن الي 
قائًا “تواصل جاكـــوار االرتقاء 
بالمعاييـــر عندمـــا يتعلـــق األمـــر 
تـــم  الفاخـــرة.   SUV بســـيارات 
E- األنيقة و F-PACE تصميـــم
PACE المناســـبة لحياة المدينة 
لتتناسب مع شخصيات العماء 

واحتياجاتهم أثناء القيادة”.
يذكر أن الخصومـــات الصيفية 
الجديـــدة تتيـــح للعماء فرصة 
امتاك سيارة أحامهم بضمان 
مجاني لمدة 5 سنوات وخدمة 
وتظليـــل  وتأميـــن  وتســـجيل 

للنوافذ.

جاكوار “E-PACE & F-PACE” تطلق عروضها لفصل الصيف

واألداء الـــقـــوة  فــائــقــة  ــزات  ــيـ ومـ خــصــائــص  ــار  ــك ــت اب

“سامسونغ” تكشف عن 5 أجهزة في منظومة “جالكسي”

“كيا” تجمع أكثر من 2000 حذاء كرة قدم

كشفت شركة سامسونغ لإللكترونيات، 
اليـــوم، أثنـــاء فعاليتهـــا الخاصـــة التي 
بشـــكل  األولـــى  للمـــرة  اســـتضافتها 
بثهـــا  وتـــم  اإلنترنـــت  عبـــر  افتراضـــي 
بشـــكل مباشـــر مـــن كوريـــا الجنوبيـــة 
لإلعان عـــن أحدث ابتكاراتها التقنية، 
بخصائـــص  جديـــدة  أجهـــزة   5 عـــن 
وميـــزات فائقـــة األداء والقوة تتكامل 
بشكل ســـلس وتتناســـب مع متطلبات 

المستهلكين في عالم سريع التغير.
التـــي  الجديـــدة  األجهـــزة  وشـــملت 
 Galaxy“ هاتفـــي  قدمتهـــا سامســـونغ 
Galaxy Note 20 Ul-”و  ”Note 20

tra”، اللذيـــن يعتبـــران أقـــوى هاتفيـــن 
سلســـة  فـــي  سامســـونغ  تطورهمـــا 
Note حتى اآلن؛ كما كشـــفت الشـــركة 
الجديديـــن  اللوحييـــن  جهازيهـــا  عـــن 
 Galaxy+“ و   ”Galaxy Tab S7“
Tab S7”، اللذيـــن يتميـــزان بتعدديـــة 

المصممـــة  ووظائفهـــا  اســـتخداماتهما 
لتعزيـــز مســـتوى اإلنتاجيـــة واإلبداع، 
أمـــا االبتـــكار الثالث الذي كشـــفته عنه 
 Galaxy“ ســـاعة  فـــكان  سامســـونغ 
الفاخـــر  التصميـــم  ذات   ”Watch 3
والميـــزات الذكية والصحية المتقدمة، 
Gal- “وقدمت الشـــركة أيًضا سماعات 

التـــي  الاســـلكية،   ”axy Buds Live
تتميز بأناقتها وتوفيرها مســـتوى عاٍل 

من الراحة عند اســـتخدامها مع جودة 
صـــوت مذهلـــة، أمـــا الجهـــاز الخامـــس 
 ،”Galaxy Z Fold2“ فقـــد كان هاتـــف
الذي يشكل الجيل القادم من الهواتف 
الذكيـــة القابلـــة للطـــي مـــع العديـــد من 

التحسينات الجديدة والمميزة.
وقال رئيس ومديـــر وحدة االتصاالت 
شـــركة  فـــي  المتنقلـــة  واألجهـــزة 
روه  تيـــم  لإللكترونيـــات  سامســـونغ 

“لـــم نعتمد مـــن قبل علـــى التكنولوجيا 
كمـــا هو حالنـــا اليـــوم، ولـــوال التقنيات 
واألجهزة الحديثة ما كنا قد تمكنا من 
البقـــاء علـــى اتصـــال بحياتنـــا وأعمالنا 
في ظـــل التحديات غيـــر العادية التي 
يشـــهدها العالـــم مـــن حولنـــا. وترتكـــز 
رؤيتنـــا في سامســـونغ علـــى أن الغاية 
أن  يجـــب  للتكنولوجيـــا  األساســـية 
تتمثل في تسهيل حياة الناس وجعلها 
أكثر بســـاطة وخالية من التعقيد. لهذا 
بخصائـــص  أجهـــزة   5 قدمنـــا  الســـبب 
قويـــة وميـــزات جديدة لتكـــون بمثابة 
زيـــادة  علـــى  تســـاعدنا  قويـــة  أدوات 
واالســـتمتاع  العمـــل  فـــي  إنتاجيتنـــا 
بتجارب استثنائية في أوقات فراغنا. 
وتعمـــل األجهـــزة مًعـــا ضمـــن منظومة 
“Galaxy” على نحو ســـلس لتمكننا من 
التركيـــز على األمور األكثـــر أهمية في 

حياتنا”.

موتـــورز”  “كيـــا  شـــركة  أعلنـــت 
واالتحـــاد األوربـــي لكـــرة القـــدم 
“جولـــة  إتمـــام  عـــن  )يويفـــا( 
بقيـــادة  الـــدوري األوربـــي  كأس 
بنجـــاح.  الثانـــي  عامهـــا  كيـــا” 
أن  الجولـــة  هـــذه  واســـتطاعت 
تجمـــع أكثـــر مـــن 2,000 حـــذاء 
كرة قدم على مدار موسمين من 
جمع التبرعات للشباب المقيمين 
في مخيم الزعتري لاجئين في 

األردن.
وكمـــا هـــي الحـــال في الموســـم 
األول لهـــذه الجولـــة، فإنها تقوم 
المحليـــة،  المـــدارس  بزيـــارة 
للفئـــات  القـــدم  كـــرة  وأنديـــة 
والمواقـــع  الصغـــرى،  العمريـــة 
المميزة في عـــدة مدن أوروبية، 
المتنقلـــة.  حملتهـــا  مـــن  كجـــزٍء 

وتـــم تعييـــن العبـــي كـــرة قـــدم 
عـــدة ســـابقين ســـفراء للجولـــة، 
هـــم: تومـــاس بيرتهولـــد، إيريك 
توتـــي،  فرانشيســـكو  أبيـــدال، 
رافائيـــل فان در فـــارت، باتريس 
إيفرا وجيرزي دوديك، إذ قاموا 

بمشاركة خبراتهم ومعارفهم مع 
مجتمعاتهم المحلية، إلى جانب 
التوعيـــة بما يواجهـــه الاجئون 
السوريون الشباب من تحديات.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي 
فـــي  موتـــورز”  “كيـــا  لعمليـــات 

الشـــرق األوســـط وأفريقيا ياسر 
شابســـوغ،: “لقد كان عاًمـــا مليًئا 
بالتحديات للشـــباب والجماعات 
المعرضـــة للخطـــر فـــي مختلـــف 
أنحـــاء العالم. كما نعـــرف، تعتبر 
كرة القـــدم لعبة جميلة، ومرورنا 
بفتـــرات عصيبة كتلـــك المرافقة 
 ‘19 ‘كوفيـــد  مـــرض  لتفشـــي 
يذكرنا بجمال الرياضة، فقدرتها 
على جمع البشر مذهلة، إذ تقدم 
الترفيـــه والنشـــاط والحافز. إنها 
مصـــدر إلهـــام لألحـــام، وكذلـــك 
لتحقيـــق األحـــام. ‘جولـــة كأس 
الـــدوري األوروبـــي بقيـــادة كيـــا‘ 
تشـــدد علـــى هـــذا األمـــر، وتمنح 
لاجئين الســـوريين الشباب أمًا 
ودفعة يحتاجونها كي يعيشـــوا 

حياتهم بأفضل شكل ممكن”.
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نشــر أمس الفنان واإلعالمي اللبناني عادل كرم صورة له 
وهو يجلس وســط منزله المدمر نتيجــة االنفجار الذي 
حصــل في مرفأ العاصمــة اللبنانية بيــروت اول أمس 
معبراً عن حزنه الشــديد لما تعرض لــه منزله من دمار 

وكتــب عليها “يا ضيعان العمر والله يرحم كل الشــهداء 
ويشــفي الجرحــى”، وتفاعل مــع العديد مــن متابعيه على 

موقع االنستغرام وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته، ومنهم الفنانة 
المصرية نيللي كريم“.

تســتعد الفنانة جنات لطرح البومها الجديد خالل األيام 
المقبلة على قناتها الرسمية على اليوتيوب، وتتعاون 
جنــات مع عزيز الشــافعي فــي أغنيتين مــن كلماته 
وألحانه األولى بعنوان “اوعى” توزيع الموســيقي هاني 

يعقــوب، والثانيــة بعنــوان “اقولك” من توزيع وســام 
عبدالمنعم، وتلك ليســت المــرة األولى التي يتعاون فيها 

عزيز الشافعي مع جنات، حيث تعاونوا مع بعض في الكثير من األغاني منهم 
أغنية “100 دليل” من كلماته وألحانه وتوزيع أسامة عبدالهادي.

تداول عدد من النشــطاء على تطبيق االنستغرام فيديو 
للفنــان اللبنانــي جوزيــف عطية وهو يســاعد في إزالة 
حطام أحــد البيوت التــي تدمرت بفعــل االنفجار الذي 
حــدث ليلة أول أمس فــي العاصمــة اللبنانية بيروت، 

وهــو الفيديو الــذي لفت أنظــار العديد مــن المتابعين 
وحقــق العديــد من المشــاهدات التي وصلــت على إحدى 

الحسابات إلى أكثر من 98 ألف مشاهده ودائمًا ما يقدم جوزيف المساعدات 
في مثل تلك المواقف ويشارك في أعمال تطوعية مختلفة.

جوزيف عطية يتطوعجنات مع عزيز الشافعيعادل كرم وسط األنقاض
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لـــم تقتصـــر رســـائل الدعـــم مـــن 
الوسط الفني على العالم العربي، 
إذ حـــرص عـــدد كبير مـــن نجوم 
الفـــن فـــي العالم علـــى التضامن 
مع الشعب اللبناني بعد االنفجار 
الـــذي ضـــرب الثالثـــاء العاصمة 
بيـــروت، وخلف عـــددا كبيرا من 
القتلى والمصابين والمفقودين.

عـــن  كامبـــل  ناعومـــي  عّبـــرت 
حزنهـــا معلقة عبر حســـابها على 
صلواتـــي  “أفـــكاري،  إنســـتغرام: 
وحبي مع شعب لبنان وعائالته”، 
ونشـــرت صـــورا لهـــا مـــن وســـط 
ســـتبقى  أنهـــا  وأّكـــدت  بيـــروت 

تتذّكر بيروت هكذا.

الكولومبـــي  المغنـــي  وعلـــق 
التـــي  النكبـــة  علـــى  “مالومـــا” 
أصابـــت الشـــعب اللبناني، وعلق 
فـــي  الســـتوري  خاصيـــة  عبـــر 
حســـابه على إنســـتغرام منشورا 
دعا فيه الجميع للصالة من أجل 

بيروت.
األمريكيـــة  الممثلـــة  وعلقـــت 
شارون ستون على انفجار مرفأ 
بيروت عبر حســـابها على تويتر، 
مشـــبهة الحادثة المأســـاوية في 
ســـبتمبر   11 بتفجيـــرات  لبنـــان 
اإلرهابيـــة، التي أطاحت ببرجي 
مركز التجارة العالمي بنيويورك 

في 2001.

مشاهير عالميون يدعمون الشعب اللبناني

كشفت النجمة 
الجميلة 

“كيتي 
بيري” أنها 

ستصدر 
الفيديو 

الموسيقي 
ألغنيتها 

الرائعة 
 ”Smile“

يوم 
الجمعة، 14 

أغسطس 
الجاري في 

كل مكان.

يومــا  40 مــن  ألكثــر  معــه  معركتهــا  خاضــت  الجــداوي 

فنانون كانوا ضحايا لفيروس “كورونا”

كشـــفت الفنانة السورية أمل عرفة 
على وســـائل التواصل االجتماعي 
أن المســـحة الطبيـــة التـــي أجرتها 
جاءت سلبية، معلنة عدم إصابتها 
بفيروس كورونا المســـتجد، وذلك 
بعد 24 ســـاعة من إعـــالن إصابتها 
عبـــر  الفنانـــة  وقالـــت  بالفيـــروس. 
صفحتهـــا الرســـمية علـــى “تويتر”: 
اللـــي  المســـحة  نتيجـــة  “طلعـــت 
عملتـــا اليـــوم ســـلبية. ألـــف الحمد 
للـــه.” وأضافـــت أن األطبـــاء الذين 
شـــخصوا حالتها معهـــم كل الحق؛ 
ألنهـــا كانـــت تعانـــي مـــن األعراض 
كوفيـــد  لفيـــروس  المصاحبـــة 

المستجد.
إلـــى متابعيهـــا  الفنانـــة  وتوجهـــت 
قائلة “برجع بقول الكورونا جريب 
“دمو تقيل جـــًدا”. الحيطة واجب. 
والحياة مزحـــة مرات دمها تقيل”. 
الفتـــة إلـــى فرحتهـــا العارمـــة بهذا 
الخبـــر الـــذي أدخـــل الســـعادة على 
أفـــراد عائلتهـــا وبناتهـــا. عرفة هي 
ثاني الفنانين السوريين المصابين 
بكورونـــا، إذ أصيـــب قبلهـــا الفنـــان 
أحمـــد رافـــع، بعدما خضـــع لتحليل 
الســـورية  بالعاصمـــة  الفيـــروس 

دمشق.
وكذلك أصيبـــت بالفيروس الفنانة 
خضعـــت  التـــي  البحرينيـــة  هنـــد 
للتحليل عقـــب عودتها من رحلتها 
إلـــى إســـبانيا، وأكدت أنهـــا مصابة 
بالفيروس، وأعلنت شفاءها الحقا.
كمـــا أصيـــب فـــي مصـــر عـــدد مـــن 
رأســـهم  علـــى  بكورونـــا،  الفنانيـــن 
الفنانة رجاء الجـــداوي التي ظّلت 
تخـــوض معركتهـــا معـــه أكثـــر مـــن 
متأثـــرة  توفيـــت  حتـــى  يومـــا   40
بالفيـــروس منـــذ عدة أســـابيع. كما 
أصيبـــت به الفنانة إيمـــان العاصي 
التي خرجت لتعلن األمر لجمهورها 
بعـــد شـــفائها تماما منـــه عقب عيد 

الفطر، مؤكدة أنها بخير.

وشـــملت القائمـــة الفنـــان المصـــري 
الشـــاب كريـــم قاســـم الـــذي خـــرج 
لجمهوره في بّث مباشر عبر موقع 
“إنستغرام” يحكي فيه تجربته مع 
المرض، وُشـــفي منه بعدهـــا بأيام. 
وأعلنـــت أيضا الفنانة الشـــابة نهال 
نبيـــل إصابتها هي ووالدتها، حيث 
وضعتـــا في الحجـــر الصحي حتى 
شـــفائهما. كما أعلنت الفنانة رحمة 
إصابتها هـــي وجميع أفراد عائلتها 

قبل أن يتم شفاؤهم.
وتضـــم القائمـــة الفنـــان مصطفـــى 
درويش، الذي أعلن تعافيه، مؤكدا 
أن أول مشـــوار ســـيقوم بـــه عقـــب 
شـــفائه هـــو زيـــارة قبـــر والدته في 
مدينة دمنهور لقراءة الفاتحة، كما 
سيزور بعد ذلك كورنيش محافظة 

اإلسكندرية.
وأعلن الفنـــان المصري عمرو وأكد 
شـــفاءه مـــن الفيـــروس المســـتجد 
بعـــد إصابته هو ونجلـــه، قائالً في 
حســـابه عبـــر “تويتـــر”: “تـــم بحمـــد 
مـــن  ابنـــي  شـــفاء  وبقدرتـــه  هللا 
فيـــروس كورونا. وســـأطّل عليكم 
فـــي بـــث مباشـــر قريبـــا أتكلـــم عن 
إصابتـــي بالفيروس كيـــف أكرمني 
هللا وشـــفاني منه. اللهم لك الحمد 

والشكر ويا رب يشفي الجميع”.
كما كشـــف الفنان الُعمانـــي إبرهيم 
الزدجالـــي عن إصابتـــه بالفيروس 

المســـتجد، واســـتطاع أن يتعافـــى 
منه بعد معاناة اســـتمرت 20 يوما، 
قائال: “شـــفيت اليـــوم من فيروس 
كورونـــا اللعيـــن بعـــد 20 يومـــا من 
المعانـــاة التي عشـــتها فـــي الحجر 
الصحـــي، وكنت فـــي حالة حرجة، 
كان هنـــاك فريـــق طبـــي على أعلى 
رعايتـــي  علـــى  حـــرص  مســـتوى 

بشـــكل جيـــد حتـــى اســـترددت 
عافيتـــي تماما. أشـــكر كل من 
وقف بجانبي وأســـهم بشكل 
أو بآخـــر فـــي انتصاري على 

هذا المرض اللعين”.
فيما غادر الفنان الجزائري 

حكيـــم دكار المستشـــفى 
عقب إصابته بالفيروس، 
لمـــدة  للعـــالج  وخضـــع 

وتماثـــل  أيـــام،  عشـــرة 
للشـــفاء، مؤكـــدا أنـــه دخـــل 

المستشـــفى عشية عيد الفطر، 
بعد شـــعوره مباشرة بأعراض 
األنفلونزا الموســـمية، وأجرى 
التـــي  الالزمـــة  التحاليـــل 

أظهرت إصابته بالفيروس.
الفنـــان  تضـــم  القائمـــة 
الســـوداني الطيـــب مدثـــر 
مـــن  تعافيـــه  أعلـــن  الـــذي 

فيروس كورونـــا بعدما خضع 
للعـــزل والعـــالج بمنزلـــه قرابة 

الشهر.

عليك أن تقوم ببعض التسويات التي تتناسب 
مع ظروفك المهنية.

يجب أن تحّدد المواعيد لبعض االجتماعات التي 
تعود عليك بالخير والنجاح.

أنت في بدايات جديدة تكشف لك ميزاتك التي 
ال يظهر في شخصيتك.

ستحتاج إلى كافة قدراتك البارعة من أجل 
كسب ثقة الجميع فى العمل.

حاول أن تحفز نفسك بالطريقة التي تناسبك 
بسبب شعور مفاجئ بالملل.

أنت داخلك براكين تغلي، وهو ما يدمرك ويؤثر 
عليك سلًبا بشكل كبير.

حاول أن تحل مشكالتك الداخلية وفكر حتى 
في زيارة طبيب نفسي.

بعض األمور المالية في العمل التي قد تؤثر 
عليك، فحاول أال تنجرف وراءها.

قد تتفاجأ الفترة المقبلة بمكافأة مالية نتيجة 
جهودك األخيرة في العمل.

عالقتك بالرؤساء ستكون أفضل في األيام 
المقبلة، عليك فقط االندماج في العمل.

تعيش فترة تباعد اجتماعي بسبب بعض 
الظروف الطارئة وعليك التأقلم.

قراءة بعض الكتب تريحك وتفيدك في الوقت 
نفسه، ال تتردد في ذلك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

شركات ستواصل العمل من المنزل حتى 2021 أو لألبد
مــع اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا حــول العالــم، باتــت تتصالــح 
الشــركات مــع مســتقبل العمــل الذي يبــدو أنه لن يعود إلى أي شــيء 
يشــبه مــا كان عليــه مــن قبــل، مــا دفــع العديــد مــن الشــركات إلعادة 

النظر في خططها للعودة إلى مقرات العمل.

وقد أعلنـــت بعض الشـــركات عن 
قرارها باســـتمرار عمـــل موظفيها 
من المنزل حتى العام 2021 على 
األقل، بينمـــا أعلنت أخرى أنها لن 
تعود إلى العمل من المكاتب على 

اإلطالق.
شـــركة تويتـــر مثـــال، أعلنـــت في 
منتصـــف مايو أن بعض موظفيها 
يمكنهـــم العمل من المنزل بشـــكل 
دائم. كما أعلنت غوغل األســـبوع 
الماضـــي أن موظفيها ســـيعملون 

من المنزل حتى العام 2021.

وقـــال ســـوندار بيشـــاي، الرئيـــس 
فـــي  غوغـــل  لشـــركة  التنفيـــذي 
 CNN مذكرة للموظفين، حصلت
على نســـخة منها: “آمـــل أن يوفر 
هـــذا المرونـــة التـــي تحتاجونهـــا 
العمـــل  بيـــن  التـــوازن  لتحقيـــق 
ورعايـــة أنفســـكم وأحبائكم على 

مدى األشهر الـ 12 المقبلة”.
فـــي  القـــرارات  هـــذه  وتأتـــي 
المخـــاوف  فيـــه  تســـتمر  وقـــت 
والتعليـــم  األطفـــال  رعايـــة  مـــن 
والســـالمة بالنمـــو، إذ مـــع إغـــالق 

المـــدارس ومراكز رعاية األطفال 
النســـاء  تضـــررت  والحضانـــات، 
بشـــكل أكبر مـــن الركـــود الوبائي، 
الدولـــي،  النقـــد  لصنـــدوق  وفقـــا 

مـــا دفـــع بعـــض الشـــركات لتغيير 
أسلوب عملها لمواجهة ذلك.

مـــا نعرفـــه اليوم هـــو أن المكاتب 
بالنســـبة  حالهـــا  علـــى  تبـــدو  لـــن 

للموظفيـــن الذيـــن يعملـــون حاليًا 
مـــن المنـــزل ويخططـــون للعودة 
العـــام  فـــي  العمـــل  مقـــرات  إلـــى 
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1815
نابليون 

بونابرت يغادر فرنسا إلى 
منفاه في سانت هيلينا إحدى 

الجزر النائية في المحيط 
األطلسي والتي 

ظل بها 
حتى وفاته 
العام 1821.

1902
والدة بول ديراك عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء. 

1940
بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية؛ بهدف احتاللها.

1954
والدة االديب الجزائري الكبير واسيني األعرج.

 2001
طالق نجمة هوليوود األسترالية نيكول كيدمان والنجم األميركي توم كروز.

2011
وفاة النجمة المصرية الكبيرة هند رستم بعد العديد من األعمال.

إبراهيم الزدجاليهند البحرينيةٔامل عرفة

تعرفوا إلى الشركات التي أعلنت أن موظفيها لن يعودوا إلى 
مقرات العمل حتى العام 2021 على األقل:

غوغل «
مجموعة يونيفرسال الموسيقية «
مجموعة وارنر الموسيقية «
سوني للترفيه الموسيقي «
شركة أمازون «
فياكوم «
سكوتيابنك «
بنك أسكتلندا الملكي «
غروب ناين لإلعالم «
إنديد «

العمل في البيت حتى العام 2021

تعرفوا إلى الشركات التي أعلنت أن 
موظفيها ليس عليهم العودة إلى مقرات 

العمل على اإلطالق:
فيسبوك «
تويتر «
سكوير «
سالك «
شوبيفاي «
زيلو. «

العمل في البيت لألبد
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البدء بتصوير البرنامج الترفيهي “يال نتعشى” في اإلمارات
 ITV شــبكة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، بالتعاون مع ،OSN كشــفت 
Studios الشــرق األوســط عــن شــروعها بتصويــر برنامــج تلفزيــون الواقــع 
 Come المرتقب “يال نتعشى”، النسخة العربية من البرنامج الترفيهي الشهير

.Dine with Me

وتم اختيار المتســـابقين فـــي برنامج 
يال نتعشـــى والبـــدء بتصويـــر حلقاته 
بعد اإلعـــالن عن دعـــوة المقيمين في 
اإلمـــارات للتقديم على تجارب األداء 
خـــالل شـــهر يونيـــو الماضـــي. ويتـــم 
حاليـــا تصويـــر الحلقـــات األولـــى مـــن 
البرنامج فـــي منازل المتســـابقين في 
جميـــع أنحاء إمارة دبـــي، بما في ذلك 
دبي مارينا وجميـــرا بيتش ريزيدنس 
ودائـــرة قريـــة جميـــرا وحـــي الورقاء. 
ومـــن المقرر أن يتـــم تصوير الحلقات 
القادمـــة في أنحـــاء اإلمارات األخرى. 
وتـــم اختيـــار المتســـابقين النهائييـــن 
للمشـــاركة فـــي البرنامـــج بنـــاًء علـــى 
جاذبيـــة شـــخصياتهم ومدى شـــغفهم 
إضافـــة  للطهـــي،  وحبهـــم  بالضيافـــة 

لطريقة أدائهم على الشاشة.   

مـــن  العربيـــة  النســـخة  وســـتلتزم 
البرنامج بالصيغة نفســـها التي تتبعها 
النســـخة العالمية األصليـــة، ففـــي كل 
أسبوع يقوم أحد المتسابقين األربعة 
بتحضيـــر وجبـــة عشـــاء مكونـــة مـــن 
ثالثة أطباق واســـتضافة المشـــاركين 
الثالثـــة اآلخريـــن فـــي منزله، ويقـــوم 
هـــذا  بتقييـــم  بدورهـــم  الضيـــوف 
العشـــاء بنقـــاط من واحد إلى عشـــرة، 
ويتـــم تكـــرار ذلـــك لكل متســـابق على 
مـــدى أربعة أيام متتاليـــة، وفي نهاية 
األســـبوع يتم الكشـــف عن المتســـابق 

الذي سّجل النقاط األعلى.
 وفي معرض تعليقها على الموضوع، 
قالت الرئيس التنفيذي باإلنابة لقســـم 
المحتوى فـــي OSN روال كرم: “تمتاز 
الثقافـــة العربية بكرم الضيافة كســـمة 

راســـخة مـــن ســـمات التـــراث العربـــي 
األصيـــل. ونأمـــل مـــن خـــالل إطـــالق 
برنامج “يال نتعشى” أن نقدم لمتابعينا 
محتـــوى فريـــدا وجديـــدا يتميـــز عـــن 
برامـــج تلفزيـــون الواقـــع األخـــرى في 
المنطقـــة، إلـــى جانب تســـليط الضوء 
على ُحســـن الضيافة العربية والتنوع 
الثقافي في المنطقة وشغفها بالطهي 
لتطلعـــات  يرقـــى  ترفيهـــي  بأســـلوب 

تصويـــر  حاليـــا  المشـــاهدين. ويتم 
الموســـم األول مـــن البرنامـــج، ونحـــن 
ســـتحظى  حلقاتـــه  بـــأن  ثقـــة  علـــى 

باستحسان المتابعين بالشك”.
ويمكن مشاهدة حلقات البرنامج البالغ 
عددها 45 من األحد إلى الخميس من 
كل أســـبوع ابتداًء من فصل الخريف 
شبكة OSN وتطبيق OSN للبث  عبر 

عبر اإلنترنت. 

الفيلم السعودي الجميل “المسافة صفر” على “نتفلكس”
تعـــرض حاليا منصـــة “نتفلكس” الفيلم الســـعودي 
“المسافة صفر”، والذي بدأ منذ أيام عيد األضحى 
المبـــارك. تدور أحداث فيلم “المســـافة صفر” الذي 
تم تصوير جميع مشاهده في العاصمة السعودية 
الريـــاض بطابـــع تشـــويقي غامـــض حـــول ماجـــد 
المصـــور الفوتوغرافـــي صاحب اســـتوديو تصوير 

في وسط المدينة، ورفيقه الذي ُأودع في السجن 
بتهمـــة الضلـــوع فـــي اإلرهـــاب. بعـــد أن هـــرب من 
ماضيه المضطرب، يجد ماجد نفســـه وســـط واقع 
غريـــب، عندما يجد فجـــأة علبة دواء الضطرابات 
الذاكـــرة تحمل اســـمه، وصـــورة لجثـــة على أرض 
شـــقته، ومسدًســـا ذا رصاصة ناقصة في سيارته، 

فيحاول إبعاد أي شبهة عنه.
ُعـــرض الفيلم أول مـــرة في الدورة الخامســـة من 
مهرجـــان أفالم الســـعودية في 22 مـــارس 2019، 
وحـــاز جائزة “النخلة الذهبية” ألفضل فيلم روائي 
فـــي مســـابقة األفـــالم الروائيـــة، ويعـــد أول فيلـــم 
سعودي طويل ُيعرض في حفل افتتاح مهرجان.

قالت المغنية األميركية الالتينية ناتاليا أوريرو إنها كانت تسعى  «
للحصول على الجنسية الروسية كتعبير عن امتنانها لحب 

 المواطنين الروس لها.
وعن احتمال حصولها على الجنسية الروسية، قالت إن هذا األمر 

سيكون شرفا لها، وهي لن تعيش في روسيا؛ ألن مكان إقامتها في 
األرجنتين التي يدرس فيها ابنها، ولكن هذه طريقة لتشكر الروس على 

كل الحب الذي قدموه لها.
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تعـــرض ســـينما الســـيارات عـــددا كبيرا مـــن األفالم 
الهوليوديـــة المعـــد عرضهـــا بســـبب الجائحـــة وقلة 
اإلنتاجـــات الجديدة حاليـــا حول العالـــم، ومن أبرز 
األفـــالم التـــي شـــاهدتها لكـــم Bombshell للنجمـــة 
 Birds of نيكـــول كيدمـــان وأيضـــا فيلـــم الفنتازيـــا
Prey للنجمـــة الجميلـــة مارغوت روبي، وهذه طبعا 
فرصة ذهبية لمن لم يشاهد هذه األفالم الكبيرة أن 

يشاهدها اليوم بخليج البحرين.

 Bombshell

تـــدور أحـــداث فيلـــم Bombshell حـــول مجموعة 
من النســـاء الالتـــي يحاولن إزاحة 

طريقهـــن  مـــن  آيلـــز”  “روجـــر 
فـــي شـــبكة قنـــوات فوكـــس 

اإلخبارية؛ بسبب سياسته 
فـــي اإلدارة، والثقافة 
الحـــادة  الذكوريـــة 
فـــي  ينشـــرها  التـــي 

عقود،  منذ  الشبكة 
أنهـــت  والتـــي 
أن  بعد  مسيرته 
توفي عـــن عمر 
عاًمـــا   77 ناهـــز 
في مايو 2017.

المذيعـــات  مـــن  عـــدد  ورفعـــت 
اإلخباريـــة  بالقنـــاة  الجميـــالت 

مـــن  سلســـلة  الشـــهيرة  األميركيـــة 
الدعـــاوى القضائية تتهمه بالتحرش 

الجنســـي، بدأت بدعـــوى قّدمتها 

مذيعة “فوكس نيوز” الســـابقة جريتشـــن كارلسون، 
فـــي يوليـــو 2016، تتهمـــه بالتحـــرش الجنســـي بها 

وإنهاء تعاقدها بصورة غير قانونية.
كيدمـــان،  نيكـــول  مـــن  كل  بطولـــة  مـــن  الفيلـــم 
جـــون  ثيـــرون،  تشـــارليز  روبـــي،  مارجـــوت 
ليثجـــو، أليـــس إيـــف، ومـــن إخـــراج جـــاي 

روش.
يقـــدم الفيلـــم الـــذي بنـــي على أســـاس 
حقيقي النساء بصورة معقدة، بصفتهن 
بطالت العمل، وشـــريرات ثانويات أيضا، 
فـــي حيـــن يقـــدم النجم جـــون ليثجـــو دور 
وال  يرحـــم  ال  الـــذي  الرئيـــس  “أيلـــس”، 
يخشى عواقب أفعاله، إلى أن يجني 
ثمرة ما يستحقه في النهاية، فهو 
وراء اختيار النســـاء على أساس 
الشكل الخارجي فقط، فالمحطة 
االخبارية قائمـــة على مجموعة من 
فقـــط!  مثيـــرة  بمالبـــس  الشـــقراوات 
والحقيقـــة أن هـــؤالء النســـاء قد بنين 
مسيرتهن المهنية في مكان مثل قناة 

فوكس نيوز بحب واقتناع كبير.

Birds of Prey

مـــن أجمـــل أفالم شـــركة دي ســـي إذا من عشـــاقها، 
وفيـــه تعـــود المجنونـــة هارلـــي كوين إلى الســـاحة 
واإلجرام بعد االنفصال عن الجوكر وتشكل لنفسها 
فريـــق لمحاربـــة األعـــداء واالنتقام وتبدأ مـــع إنقاذ 
حيـــاة فتـــاة صغيرة من ســـيد الجريمة الشـــرير في 

مدينة جوثام المظلمة.
بتقديـــم  الفيلـــم  ويبـــدا 
منـــذ  وحكايتهـــا  الشـــخصية 
اليوم األول لوالدتها، وتقص 
لنا ماضيها مع حبها الجوكر 
كانـــت  والـــذي  المجنـــون، 
حمايتـــه  تحـــت  تعيـــش 
المدينـــة،  فـــي  ونفـــوذه 
االنفصـــال  بعـــد  لكنهـــا 
مـــن  تتحـــرر  أن  تقـــرر 
سطوته الذكورية ومن 
واالعتمـــاد  اســـتغاللها 
علـــى نفســـها، وتغيـــر 
شـــكلها  مـــن  الكثيـــر 
وطريقة لبسها، لكنها 

تضيف المزيد من األلوان إلى مالبســـها ومكياجها؛ 
لكـــي فقط تلفت االنتباه إليها بأي طريقة، حتى إذا 

كان ذلك اقتناء ضبع كحيوان منزلي!
الفيلـــم يعتبـــر جـــزءا جديـــدا لـــه بعـــد أن ظهـــرت 
Sui� “الشـــخصية المرحـــة “هارلي كوين” فـــي فيلم 
cide Squad” العـــام 2016، وحققـــت شـــخصيتها 
نجاحـــا كبيرا بيـــن الجمهـــور واألخبار تؤكـــد العمل 
علـــى أجزاء جديدة للشـــخصية في 

المستقبل.
يعـــرض  الـــذي  الفيلـــم 
مـــن بطولـــة أيضـــا  حاليـــا 
وماري إليزابيث وينســـتيد 
بيـــل  ســـموليت  وجورنـــي 

وإيوان ماكريغور.

The Upside

بقصة حقيقية تشـــاهد أحداث 
هـــذا الفيلـــم الرائع جـــدا، والذي 
أنصـــح بشـــدة مشـــاهدته إذا لـــم 
تكـــن قـــد شـــاهدته فـــي أي مكان 
مـــن  مأخـــوذ   The Upside بعـــد، 

منـــذ  شـــاهدتها   ”Intouchables” فرنســـية  نســـخة 
فتـــرة طويلـــة، وهـــو يتحـــدث عـــن رجـــل األعمـــال 
المشـــلول Philippe Pozzo di Borgo المحب للفن 
والثقافة، يبحث بمســـاعدة مســـاعدته الخاصة عن 
رجل يســـاعده في مهامه اليومية، فيقوم بتوظيف 
رجـــل بســـيط جدا وفقيـــر يعيش على المســـاعدات 
االجتماعيـــة وهـــو النجم الكوميـــدي ”كيفن هارت“، 

وعليك أن تتخيل الكوميديا عند ذكر اسمه!
وفي التفاصيل تدور األحداث حول فيليب، والذي 
يقدمـــه لنـــا النجـــم المحبـــوب ”برايـــن كرانســـتون“، 
الرجـــل المليونيـــر والـــذي تعـــرض لحـــادث يصيبـــه 
فمـــه  إال  تحريـــك  يســـتطيع  وال  الرباعـــي  بالشـــلل 
ويجلـــس على الكرســـي المدولبة على طول، يختار 
رجـــل يجعلـــه يتغلـــب علـــى العديـــد مـــن األشـــياء 
المعقدة التي كان يمارســـها ويشـــاهد معه البساطة 
فـــي كل شـــيء مثـــل االســـتماع لموســـيقى الـــراب 
واألكل من ”الفاست فود“ وآكل اآليسكريم بطريقة 
عاديـــة وغيرها مـــع العديد من التحفظـــات بالطبع، 
ويحـــاول المليونير أن يدخل هذا الرجل إلى عالمه 
فـــي عالقـــة ثنائيـــة معروفـــة، مثل حضـــور حفالت 
األوبرا وزيارة معارض الفن الحديث، والموسيقى.

يقـــدم فيلـــم “The Upside“ نفســـه كوجبـــة ســـهلة 
عند المشـــاهدين، ويستحق المشـــاهدة جدا، فهوى 
يقدم القصة المليئة بالمواقف الطريفة والضحكات 
مـــرورا باللقطـــات اإلنســـانية. الحزينـــة فيهـــا لتبقى 

أجواء المرح الجزء األساسي فيه.
يشـــارك في بطولة الفيلـــم كل من: نيكول كيدمان، 
بريـــان كرانســـتون، جولشـــفتي فرحانـــي، جوليانـــا 
مارجوليس، كيفن هارت، تاتي دونفان، إخراج نيل 

بيرجر.

”Birds of Prey“ و ”The Upside“ و ”Bombshell“ فـــرصـــــة جـــديــــــدة لـمـشــــاهــــــدة

شاهدت لكم: عودة أمتع أفالم هوليوود في سينما السيارات

طارق البحار
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“كوفيد - 19” يسرع نهاية الصحافة المطبوعة في العالم
إن كانــت الصحافــة المطبوعــة فــي تراجع منذ فتــرة طويلة، 
فهذا التراجع تســارع عبر العالم مع  تفشــي وباء كوفيد - 19 
الــذي أدى إلــى زيــادة هائلــة فــي عدد القــراء علــى اإلنترنت، 
مقابــل انهيــار مبيعــات النســخ المطبوعة أو تعليــق صدورها 
بــكل بســاطة. وبــات مــن الصعــب فــي ظــل األزمــة الصحيــة 

إيصال الصحف إلى نقاط البيع، كما وصول الزبائن إليها. 
األزمــة  أن   2020 للعــام  تقريــره  فــي  رويتــرز  معهــد  وأفــاد 
رقمــي  إلــى مســتقبل  االنتقــال  أكيــد  بشــكل شــبه  “ســّرعت 
بالكامــل”، وأصابــت في الصميــم قطاعا يعاني باألســاس من 
تراجــع المبيعــات وعائــدات اإلعالنــات، وهما مصــدرا الدخل 
الرئيســان لــه. وتخّلــت بعــض الصحــف الكبــرى فــي البرازيل 
والمكســيك بصــورة مؤقتة عن إصدار نســخ ورقيــة معتمدة 

الصدور إلكترونيا، أو خّفضت عدد إصداراتها.
وينعكــس االنحســار التدريجــي للصحافــة المطبوعة في كل 
أنحاء العالم على كامل سلســلة اإلنتاج، من الصحافيين إلى 

باعة الصحف مرورا بمنتجي الورق والمطابع والموزعين.
وفــي بريطانيــا، زاد عــدد قــراء وســائل اإلعــالم الكبــرى على 
اإلنترنــت بمقــدار 6,6 مالييــن متصفح فــي الفصل األول من 

السنة، وهو رقم قياسي بحسب اتحادها المهني.

لكن معظم الصحف لم تحقق عائدات تساوي عائدات النسخ 
المطبوعــة. وحــذرت صحيفــة “بريــس غازيــت” المتخصصــة 
التــي تخلــت هــي نفســها عــن إصــدار نســخ مطبوعــة منــذ 
العــام 2013، أن “هــذا أكبــر خطــر علــى قطــاع اإلعــالم فــي 
العالــم منــذ األزمــة االقتصاديــة العــام 2008”.  وأغلقــت 250 
صحيفــة محليــة في بريطانيا بين 2005 و2018 فيما يواجه 
الواليــات  وفــي  التســريح.  خطــر  اليــوم  الصحافييــن  ثلــث 
المتحــدة، أغلقــت عشــرات  الصحــف أو انصهــرت مع صحف 
محلية منافســة، بحســب معهد بوينتر، بعدما كانت الصحف 
 2008 بيــن  باألســاس نصــف موظفيهــا  األميركيــة ســرحت 

و2019 وفق معهد بيو.

التواصــل  موقــع  مؤســس  نجــح 
مــارك  “فيســبوك”  الشــهير  االجتماعــي 
زوكربيــرغ، فــي زيــادة ثروتــه لتســجل 

100 مليار دوالر.
وجــاء فــي منشــور لوكالــة “بلومبــورغ” 
األميركيــة : “تجــاوز صافــي ثــروة مارك 
للمــرة  دوالر  مليــار   100 زوكربيــرغ 
األولــى”. وزادت ثــروة الشــاب 22 مليار 
دوالر لهــذا العــام، في حين ســجل العام 
الماضي زيادة قدرها 22.7 مليار دوالر.

وفــي مطلع العــام الحالي، ذكــرت وكالة 
“بلومبــرغ” تراجــع ثــروة زوكربيرغ نحو 
4 مليــارات دوالر لتصــل إلــى 81 مليــار 

دوالر.
 2 يــوم  فــإن  أيضــا،  يعلــم  ال  ولمــن 
ديسمبر 2015، أعلن مارك زوكربيرغ 
وزوجته بريســيال تشان تخليهما عن 
%99 مــن ثروتهمــا بعد أن رزقا ببنت 

أسمياها ماكس.

ثروة مؤسس 
“فيسبوك” تسجل 

رقما قياسيا
أصــدرت محكمــة أرجنتينيــة حكما بســجن ملكــة جمال األرجنتين الســابقة، 

روسيو سانتا كروز، مدة 3 سنوات بتهمة قتل رجل وهي في حالة ُسكر.

ووفقــا لصحيفــة “ديلي ســتار”، 
فقــد تــم توجيــه اتهــام لكــروز 
البالغــة من العمر 35 عاًما، التي 
مّثلــت األرجنتيــن في مســابقة 
العاميــن  فــي  الجمــال  ملكــة 
الرجــل  بقتــل  و2005،   ،2004
رامــون كابريــرا البالــغ من العمر 
53 عاما وهو يقود دراجته في 
أحد شــوارع مدينة بوســاداس 

العام 2016.
ملكــة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
إلــى  متجهــة  كانــت  الجمــال 
المنــزل عندما صادفــت كابريرا 
علــى دراجته الناريــة فصدمته 
ولــم تتوقــف، واســتمرت حتى 
وتركــت  منزلهــا  إلــى  وصلــت 

األمامــي  مدخلهــا  خــارج  ســيارتها 
التحاليــل،  إجــراء  وبعــد  ودخلــت. 
اتضــح أنهــا كانــت فــي حالــة ســكر، إذ 

بلغــت نســبة الكحــول فــي دمهــا 0.88 
غرام، وهو ما يزيد عن الحد القانوني 

البالغ 0.05 ٪ في األرجنتين.

سجن ملكة جمال األرجنتين السابقة بتهمة القتل

صبي ينعش نفسه في نافورة بوسط العاصمة 
األوكرانية كييف، أثناء يوم صيفي حار )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

5 طوابــق  مــن  انهــار عقــار قديــم مكــون 
الغربيــة  المحلــة بمحافظــة  بدائــرة قســم 
شــمالي مصــر، مســاء الخميــس، مــا أســفر 

عن مصرع عدد من المواطنين.
وذكــرت وســائل إعــالم محليــة أن النيابــة 
بانهيــار  العامــة المصريــة تلقــت إخطــارا، 
4 جثاميــن  اســتخراج  تــم   فيمــا  العقــار، 
اســتكمال  وجــار  األنقــاض،  تحــت  مــن 
البحــث لحصــر المصابيــن والمتوفيــن إن 
النيابــة  وأمــرت  األنقــاض.  بيــن  وجــدوا 
العامــة فــي مصــر بتشــكل لجنة مــن جهاز 
التفتيــش الفني على أعمــال البناء بوزارة 
اإلســكان المصريــة لفحــص أنقــاض العقار 
وملفــه وقوًفــا على أســباب انهيــاره، وجاٍر 
قــوات  وتواصــل  التحقيقــات.  اســتكمال 
اإلنقــاذ البــري جهودهــا للبحــث عــن باقــي 
الضحايــا مــن أســفل األنقاض، فــي الوقت 
الســكان  مــن  شــخصين  إنقــاذ  تــم  الــذى 

ونقلهما إلى المستشفى.

فــي  األساســي  الغــذاء  هــو  األرز  يعتبــر 
دول مختلفــة مــن العالــم ويعتمــد عليــه 
المالييــن مــن الناس فــي البلــدان النامية 
في طعامهم بشــكل أساسي، ويشكل في 

أغلبها طبقا رئيسيا.
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  وبحســب 
البريطانيــة، وجد علمــاء أن تناول الكثير 
مــن األرز يزيــد من خطر الوفــاة بأمراض 
القلــب بســبب احتوائــه علــى مســتويات 

منخفضة من الزرنيخ الطبيعي.
مــن   25% نحــو  أن  دراســة  ورجحــت 
مســتهلكي األرز فــي بريطانيــا، يواجهون 
القلــب  أمــراض  بســبب  الوفــاة  خطــر 

واألوعية الدموية.
وأوضحت الدراســة أن المادة الكيميائية 
تتجمــع بشــكل طبيعــي فــي المحصــول، 
مثــل  بأمــراض  كثيــرًا  ارتبطــت  والتــي 
الســرطان وأمــراض الكبد، وفــي الحاالت 

الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

انهيار مبنى في 
مصر.. وقتلى تحت 

األنقاض

دراسة: اإلكثار من 
تناول األرز قد يؤدي 

إلى الوفاة
جديــدة  وســيلة  إلــى  األردنيــون  لجــأ 
للتنفيس عــن غضبهم بعد جائحة كورونا، 
مــن خــالل إلقــاء الفــؤوس علــى أهــداف 
وضعت أمامهم في متجر بالعاصمة عّمان. 
وتمّكــن غــرف التنفيــس عن الغضــب التي 
يطلــق عليهــا “آكس ريج رومز”، في عّمان، 
تفريــغ شــحنات غضبهــم،  مــن  األردنييــن 
التلفزيــون  أجهــزة  تدميــر  ذلــك  فــي  بمــا 
ورمــي األطبــاق علــى الحائــط، هــذا إلــى 
جانــب رمي الفؤوس. ويــّروج المتجر في 

موقعــه علــى اإلنترنــت للمشــروع بالقول: 
“حقق أغرب ملذاتك المتمثلة في تحطيم 
اإللكترونيــة  أو تدميــر األجهــزة  األشــياء 
للمكتــب بالكامل مــع زمالئك في العمل ... 
كفريــق لمــرة واحــدة بدال مــن الصراخ في 

اجتماعات مملة”.
ونقلــت “رويترز” عن صاحب المتجر عالء 
اهتمامــا  هنــاك  إن  قولــه،  عطــاري  الديــن 
متزايــدا بهذه األنشــطة، فــي وقت يبحث 

فيه الناس عن أساليب جديدة للترفيه .

رمي الفؤوس.. لعبة أردنية للتنفيس عن الغضب

المصارع اإلسباني مورانتي دي ال بويبال يمرر ثوًرا خالل مصارعة ثيران 
في حلبة إل بويرتو دي سانتا ماريا )أ ف ب( وأشار عطاري إلى وجود إقبال كبير على المشروع، السيما بعد فترة الحجر الصحي الطويلة، ألن 

الناس يريدون القيام بأشياء جديدة ومسلية.

تحــول طلــب زواج رومانســي فــي 
تســبب  بعــد  كارثــة،  إلــى  بريطانيــا 
فــي  النيــران  إضــرام  فــي  صاحبــه 

شقته دون قصد.
شــب الحريــق فــي شــقة الرجــل في 
منطقة شيفلد، يوم االثنين الماضي، 
الشــموع  مئــات  وضعــه  نتيجــة 
المضيئــة داخل شــقته التــي كان قد 
أعدهــا لصديقتــه لكــي يفاجئهــا بهــا 
الــزواج منهــا، بحســب  أثنــاء طلبــه 

صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.
وبحســب خدمــة اإلطفــاء واإلنقــاذ 
الرجــل  فــإن  يوركشــاير،  بجنــوب 
غــادر شــقته بعدمــا أشــعل الشــموع 
العمــل،  مــن  لكــي يحضــر صديقتــه 

كمــا أنه أحضر مــع مفاجأته بالونات 
وزجاجة نبيذ.

إلــى  “الثنائــي”  عــاد  عندمــا  ولكــن 
الشــقة، كان في انتظارهما المفاجأة 
المشــتعلة  النــار  وهــي  الكبيــرة 
خدمــة  رجــال  وأشــار  الشــقة.  فــي 
اإلطفــاء أن صديقــة الرجــل وافقت 
علــى طلــب زواجــه منها بعــد إخماد 

الحريق “كمكافأة منها له”.
الرســمي لخدمــة  وشــارك الحســاب 
إطفاء بوركشاير على موقع “تويتر” 
البقايــا المتفحمة والســوداء وكذلك 
المهدمــة  والجــدران  األرضيــات 
نتيجــة الحريــق الكبيــر الــذي اندلــع 

في الشقة.

أراد أن يفاجئها بطلب الزواج فوقعت الكارثة

الخارجيــة  وزارة  قــط  أعلــن 
البريطانيــة، أمــس الجمعــة، أنه 
عملــه،  مقــر  ويغــادر  ســيتقاعد 
فــي  إلــى حيــاة هادئــة  لينتقــل 
الريــف.  القــط الذي عمــل طيلة 
4 أعــوام ونصــف العــام في مقر 
البريطانيــة،  الخارجيــة  وزارة 

ممارســا مهامــه فــي اصطيــاد الفئران ســيتقاعد ويغادر مقــره اللندنــي إلى الريف 
حيــث ســيعيش هنــاك. وكتــب القــط، ذو اللونيــن األبيض واألســود، على حســابه 
الرســمي علــى تويتــر، الــذي يتابعــه أكثــر مــن 100 ألــف شــخص، أنه يريــد قضاء 
المزيــد مــن الوقت في االســترخاء بعيدا عــن األضواء. وعلى الرغــم من تقاعده، 
فإنــه لــن يحــدث تغيير كبير في فريق القطط المســؤول عن مطــاردة الفئران في 
الحكومــة البريطانيــة إذ ســيظل الري، قــط مقــر الحكومــة الرئيســي فــي داونينغ 

ستريت وغالدستون الموجود في وزارة المال يمارسان عملهما كالمعتاد.

قط الخارجية البريطانية يتقاعد وينتقل لحياة هادئة الفجر:  
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