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(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)
ســـجلت قيمة التبادل التجاري بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة بنهايـــة الربـــع األول من العام الجـــاري 461.8 مليـــون دوالر، 
بزيـــادة قدرهـــا 25 مليـــون دوالر، أي ما نســـبته 5.7 % قياًســـا بـ 436.8 
مليـــون دوالر فـــي الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك وفًقا ألحدث 

بيانات لمكتب اإلحصاء األميركي. 
وبلـــغ مجموع الـــواردات األميركية إلـــى البحريـــن 252.1 مليون دوالر، 
و209.7 مليـــون دوالر مجموع صادرات المملكة إلى الواليات المتحدة. 

وبلغ الميزان التجاري 42.4 مليون دوالر لصالح أميركا.

5.7 % ارتفاع التبادل التجاري 
البحريني األميركي
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بااللتزام..
نحمي مجتمعنا

إن  القطـــري  فاطمـــة  النائـــب  قالـــت 
االختالف ليس هو أســـاس المشكلة 
في العالقة الزوجية ولكن المشـــكلة 
مـــع  التعايـــش  كيفيـــة  فـــي  تكمـــن 
مـــن  طـــرف  كل  وتفهـــم  االختـــالف 

أطراف العالقة لطبيعة اآلخر.
وأكدت “شـــهدنا في اآلونـــة االخيرة 
ارتفاعا ملحوظـــا في حاالت الطالق 
حيـــث تشـــير دراســـة إلـــى أن نســـبة 
الطالق فـــي البحرين وصلت 34 %، 
وهـــو مـــا يبعث علـــى القلق ويشـــكل 
المجتمـــع  اســـتقرار  يهـــدد  خطـــرا 
وينعكـــس ســـلبا على أفـــراده ويؤدي 

إلى انتشار االنحرافات السلوكية”. 
ونظمـــت صحيفـــة “البـــالد” ندوة عن 
بعـــد لمناقشـــة جهـــود خفـــض عـــدد 
حاالت الطـــالق بالبحرين، بمشـــاركة 
والجهـــات  الشـــخصيات  مـــن  عديـــد 

النـــدوة  انعقـــاد  وواكـــب  المعنيـــة. 
1136 حســـابا من مختلـــف المنصات 

الرقميـــة، ومن بينها 649 عبر الموقع 
اإللكترونـــي، و350 عبـــر “أنســـتغرام 

اليـــف”، و102 عبـــر “اليوتيوب”، و35 
عبر “زووم”.

34 % نسبة الطالق... رقم يبعث على القلق
أكثر من 1136 حســابا واكب ندوة “^” عن أســباب الطالق

المشاركون في ندوة “البالد”

قـــدم عدد مـــن النواب اقتـــراح برغبة 
بشأن توحيد ساعات العمل للعاملين 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  مـــن 
بمعـــدل 6 ســـاعات عمـــل يومية فقط 
ووقـــع علـــى االقتراح كل مـــن النواب 
أحمـــد الدمســـتاني وخالـــد بـــو عنـــق 
وعبدالرزاق حطاب ومحمد السيسي 

ومحمود البحراني.
ويتلخـــص مضمـــون االقتـــراح برغبة 
كمـــا جـــاء فـــي المذكـــرة اإليضاحيـــة 
في قيـــام الحكومة بتوحيد ســـاعات 
العمل للعاملين من ذوي االحتياجات 
عمـــل  ســـاعات   6 بمعـــدل  الخاصـــة 
يوميـــة فقـــط، وذلـــك مراعـــاة للوضع 
الصحـــي الخـــاص للعامليـــن من ذوي 
االحتجاجـــات الخاصة إلدماجهم في 
سوق العمل وفق إمكاناتهم الصحية.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  ورأت 
االجتماعية أن االقتراح برغبة بشـــأن 
توحيـــد ســـاعات العمـــل للعاملين من 

بمعـــدل  الخاصـــة  ذوي االحتياجـــات 
6 ســـاعات عمـــل يوميـــا متحقق على 
تجـــارة  غرفـــة  ورأت  الواقـــع  أرض 
وصناعـــة البحريـــن فـــي ردهـــا علـــى 
االقتـــراح إعـــادة النظـــر فيـــه، مؤكدة 
إلـــى  ســـيؤدي  باالقتـــراح  العمـــل  أن 
إحجام أصحاب األعمال عن توظيف 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
يعرقـــل  ممـــا  الخـــاص  القطـــاع  فـــي 
إدماجهـــم فـــي ســـوق العمـــل وإزالـــة 
الحواجز التـــي تحول دون ذلك وفقا 
لما جـــاء في اإلســـتراتيجية الوطنية 

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وفي ردها على االقتراح برغبة أكدت 
أمـــور  ألوليـــاء  البحرينيـــة  الجمعيـــة 
المعاقين وأصدقائهم دعمها للمقترح 
على أن يتم تعديله ليشـــمل العاملين 
مـــن ذوي اإلعاقـــة الذيـــن تســـتوجب 
ظروفهـــم الصحية تخفيض ســـاعات 

عملهم.

مقترح يحدد 6 ساعات عمل 
يومية لذوي الهمم
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وزير الخارجية في اجتماع “التعاون اإلسالمي”: حشد الدعم للمبادرة المصرية

البحرين تجدد إدانتها الشديدة لالعتداءات اإلسرائيلية

المنامة - وزارة الخارجية

قال  وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني 
إن مملكة البحرين تجدد إدانتها الشديدة 
مدينـــة  علـــى  اإلســـرائيلية  لالعتـــداءات 
الفلســـطينية  األراضـــي  وكل  القـــدس 
وقـــف  إلـــى  األطـــراف  ودعـــوة  المحتلـــة، 
التصعيـــد في قطاع غـــزة وباقي األراضي 

الفلسطينية.
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  أمـــس  وشـــارك 
االجتمـــاع  فـــي  المرئـــي،  اإللكترونـــي 
الطـــارئ للجنة التنفيذيـــة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، برئاســـة وزير خارجية المملكة 
العربيـــة الســـعودية صاحب الســـمو األمير 
فيصـــل بن فرحان آل ســـعود، وبمشـــاركة 
وزراء خارجيـــة الـــدول العربيـــة، واألمين 

العام لمنظمة التعاون اإلسالمي.
وأضاف الزيانـــي أن مملكة البحرين تؤكد 
تأييدها للمبادرة المصرية التي تسعى إلى 
تحقيـــق هدنة بيـــن الفصائل الفلســـطينية 

ودولـــة إســـرائيل، وإتاحـــة المجـــال أمـــام 
الجهـــود الدبلوماســـية للتوصـــل إلى وقف 
شـــامل إلطـــالق النـــار لمنع ســـقوط المزيد 

من الضحايا.
وأكد أن مملكة البحرين تدعو إلى توحيد 
لحشـــد  الدبلوماســـية  الجهـــود  وتكثيـــف 

الدعـــم الالزم للمبـــادرة المصريـــة، والعمل 
علـــى أن يســـندها قرار مـــن مجلس األمن 
يحـــث جميـــع األطـــراف علـــى الترحيـــب 
والقبـــول بالمبادرة المصريـــة، بما في ذلك 
دولة إســـرائيل والفصائل الفلسطينية في 

غزة.

وزير الخارجية يشارك في االجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي

دبي ـ العربية.نت

رجـــح تقريـــر صـــادر مـــن اســـتخبارات الجيـــش األميركـــي تدهـــور األوضـــاع 
اإلنســـانية في اليمن، إذ يعاني الشـــعب اليمني من عدم االســـتقرار منذ العام 
2011. وتعتبـــر التوقعـــات الجديـــدة التـــي عّبـــرت عنهـــا اســـتخبارات الجيش 
أن الحالـــة الصحيـــة واإلنســـانية فـــي اليمن تعد األســـوأ في العالـــم، وأن تلك 
الكارثة ســـتتواصل وتســـتمر بفعل الحرب، متهمة الحوثييـــن بالوقوف خلف 
هـــذه األزمـــة. كمـــا اتهـــم التقريـــر إيـــران بمواصلة دعـــم الحوثيين باألســـلحة 

والمستشارين العسكريين، ما يزيد من ثقة الحوثيين بشكل واضح.

تقرير أميركي: تدخل إيران 
يزيد معاناة اليمنيين

المنامة - مصرف السالم

وقع مصرف السالم مذكرة تفاهم مع 
وزارة اإلســـكان وبنك اإلسكان ليقدم 
لزبائنه الكرام حلواًل للتمويل العقاري 
بمعدالت ربح تنافسية المتالك منزل 
أحالمهـــم في مشـــروع دانـــات البركة 
الكائـــن في منطقـــة جنوســـان، وذلك 

ضمن برنامج “مزايا”. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
لـــدى مصـــرف الســـالم رفيـــق النايض 
مشـــروًعا  “مزايـــا”  برنامـــج  “يعتبـــر 
مهًمـــا لتقديـــم حلـــول إســـكانية تلبي 
احتياجـــات المواطنيـــن، ونتطلع إلى 
مواصلـــة التعاون مع وزارة اإلســـكان 
وبنك اإلســـكان في كل ما يساهم في 

راحة المواطنين”.

“السالم” يتعاون 
مع “اإلسكان” 

بـ“دانات البركة”
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إسهامات لـ “فيكتوريوس البحرين” في الدوري الفرنسيمواقف مضحكة مع أحمد مباركاجتماع طارئ لوزراء خارجية “األوروبي”44 % زيادة االستثمارات األجنبية لإلماراتغلق 5 مطاعم ومخالفة 53 أخرى
قالت إدارة الصحة العامة بوزارة  «

الصحة إنها قامت بإغالق 5 
مطاعم من مختلف المحافظات 
غلًقا إداريا لمدة أسبوع ومخالفة 

53 مطعًما، إثر رصد مخالفات 
لإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائية للحد من انتشار كورونا.

حققت االستثمارات األجنبية  «
المباشرة الواردة إلى اإلمارات 

نمًوا بنسبة 44.2 % في العام 
الماضي 2020 مقارنة بالعام 
2019. وأشارت إلى أنها بلغت 

19.88 مليار دوالر.

أعلن وزير خارجية االتحاد  «
األوروبي جوزيب بوريل أمس 

األحد أن وزراء خارجية دول 
التكتل سيجرون غدا محادثات 

طارئة عبر الفيديو بشأن 
تصاعد العنف بين إسرائيل 

والفلسطينيين.

كثيرة هي المواقف المضحكة  «
والغريبة التي تعرض لها الفنان 
القدير أحمد مبارك في مسيرته 

الفنية. مبارك في لقاء مع 
“البالد” استذكر مبارك عددا من 

تلك المواقف.

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل  «
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشئون الشباب أن شعار 

“فيكتوريوس البحرين” حقق العديد 
من اإلسهامات لمملكتنا الغالية من 
خالل فريق باريس أف سي الفرنسي 
في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

أمل الحامد

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل



شارك وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي أمس عبـــر تقنية االتصال 
اإللكتروني المرئـــي، في االجتماع 
الطـــارئ للجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
برئاســـة  اإلســـامي،  التعـــاون 
وزيـــر خارجيـــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية صاحـــب الســـمو األمير 
ســـعود،  آل  فرحـــان  بـــن  فيصـــل 
وبمشـــاركة وزراء خارجيـــة الدول 
العربيـــة، واألميـــن العـــام لمنظمـــة 

التعاون اإلسامي.
وزيـــر  ألقـــى  االجتمـــاع،  وفـــي 
فيهـــا  أعـــرب  كلمـــًة  الخارجيـــة 
للمملكـــة  الشـــكر  خالـــص  عـــن 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة على 
االجتمـــاع  هـــذا  لعقـــد  دعوتهـــا 
الطـــارئ للجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
لبحـــث  اإلســـامي  التعـــاون 
التطـــورات الجارية فـــي األراضي 
الفلســـطينية، معرًبـــا عـــن التقديـــر 
للجهود المخلصـــة التي تبذلها كل 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 

وجمهورية مصر العربية والمملكة 
الهاشـــمية والجمهوريـــة  األردنيـــة 
التونســـية من أجل وقف التصعيد 
والتوصـــل إلـــى وقف إطـــاق النار 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وقال وزير الخارجية إن اســـتمرار 
يهـــدد  الخطيـــر  التصعيـــد  هـــذا 
حيـــاة المدنيين األبريـــاء ويعرض 
بالســـكان  المأهولـــة  المناطـــق 
إلـــى دمـــار كبيـــر، وقـــد يقـــود إلـــى 
تهـــدد  خطـــورة  أكثـــر  مواجهـــات 
وقـــال  اإلقليمـــي.  والســـلم  األمـــن 
إن مملكـــة البحرين تجـــدد إدانتها 
اإلسرائيلية  لاعتداءات  الشديدة 
علـــى مدينة القدس وكل األراضي 
ودعـــوة  المحتلـــة،  الفلســـطينية 
التصعيـــد  وقـــف  إلـــى  األطـــراف 
في قطـــاع غـــزة وباقـــي األراضي 

الفلسطينية، 
وأضاف أن مملكـــة البحرين تؤكد 
تأييدهـــا للمبـــادرة المصريـــة التي 
تســـعى إلـــى تحقيـــق هدنـــة بيـــن 
ودولـــة  الفلســـطينية  الفصائـــل 

إســـرائيل، وإتاحـــة المجـــال أمـــام 
للتوصـــل  الدبلوماســـية  الجهـــود 
إلـــى وقـــف شـــامل إلطـــاق النـــار 
لمنع ســـقوط المزيد مـــن الضحايا، 
التوصـــل  يمـــر دون  يـــوم  كل  ألن 
إلـــى وقـــف إطاق النـــار ألمد بعيد 
يعنـــي ســـقوط المزيـــد مـــن القتلى 
المنشـــآت  وتدميـــر  والجرحـــى 

المدنيـــة، ويصعـــب الوصـــول إلـــى 
حل سلمي للصراع.

وأكـــد الزياني أن مملكـــة البحرين 
تدعـــو المجتمـــع الدولـــي ومجلس 
المؤثـــرة  والـــدول  الدولـــي  األمـــن 
فـــي المنطقـــة إلى دعـــم المبـــادرة 
المصريـــة، وحـــث األطـــراف علـــى 
قبولها وبـــدء المفاوضات للتوصل 

إلى وقف دائم إلطاق النار.
وقال إن مملكة البحرين تدعو إلى 
تضافـــر الجهـــود الدوليـــة لتحقيق 
األمـــن واالســـتقرار والســـام فـــي 
التـــي  الحساســـة  المنطقـــة  هـــذه 
عانت على مـــدى عقود من انعدام 
األمن واالســـتقرار وفقـــدان األمل، 
معرًبا عن تطلع المملكة إلى العمل 

فـــي  للشـــروع  مـــواٍز  مســـاٍر  علـــى 
مباحثـــات سياســـية للوصـــول إلى 
حل سياسي يحقق األمن والسام 
العـــادل والدائم في المنطقة مبني 
على حصول الشـــعب الفلســـطيني 
علـــى حقوقـــه المشـــروعة بإقامـــة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
الشـــرقية وفًقـــا لقرارات الشـــرعية 
الدوليـــة وحـــل الدولتيـــن ومبادرة 
ختـــام  وفـــي  العربيـــة.  الســـام 
كلمتـــه، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن 
مملكة البحريـــن تدعو إلى توحيد 
الدبلوماســـية  الجهـــود  وتكثيـــف 
للمبـــادرة  الـــازم  الدعـــم  لحشـــد 
المصرية، والعمل على أن يسندها 
مـــن مجلـــس األمـــن يحـــث  قـــرار 
جميـــع األطـــراف علـــى الترحيـــب 
والقبـــول بالمبـــادرة المصريـــة، بما 
في ذلك دولة إســـرائيل والفصائل 
الفلسطينية في غزة، وأن تتواصل 
الجهود لتحقيق التعاون بين دول 
المنطقـــة لجعلهـــا آمنـــة ومســـتقرة 

ومزدهرة لصالح جميع شعوبها.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية في اجتماع “التعاون اإلســامي”: التصعيد الخطير يهدد حياة المدنيين األبرياء

البحرين تؤيد المبادرة المصرية بشأن الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

وزير الخارجية يشارك في االجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي

غلـــــــق 5 مطــاعـــــــم ومخــالفـــــــة 53 أخـــــــــرى
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  قالـــت 
الصحـــة إنها قامت بإغاق 5 مطاعم من 
مختلف محافظات مملكة البحرين غلًقا 
إداريا لمدة أســـبوع ومخالفة 53 مطعًما، 
وذلـــك إثـــر رصـــد مخالفات لإلجـــراءات 
االحترازية والتدابيـــر الوقائية للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( 
الصادرة مـــن وزارة الصحـــة، وتم اتخاذ 
اإلجراءات الازمة إلحالة هذه المطاعم 
للجهـــات القانونية بالتنســـيق مـــع وزارة 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة 
للســـياحة  البحريـــن  وهيئـــة  والســـياحة 

والمعارض.
جـــاء ذلـــك في الزيـــارة التفتيشـــية التي 
قـــام بهـــا مفتشـــو إدارة الصحـــة العامـــة 
بالـــوزارة  األغذيـــة  مراقبـــة  قســـم  مـــن 
وبالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة ووزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة متمثلـــة 

 163 شـــملت  والتـــي  بإدارةالتفتيـــش، 
مطعما ومقهى في ثالث أيام عيد الفطر 

المبارك.
وبينـــت الـــوزارة أنـــه نظـــًرا لمخالفة تلك 
واالشـــتراطات  لإلجـــراءات  المطاعـــم 
التنظيميـــة المنصـــوص عليها فـــي القرار 
بشـــأن   2020 لســـنة   51 رقـــم  الـــوزاري 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعـــم والمقاهي الحتـــواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19(، 
للتعليمـــات الصـــادرة  ورصـــد مخالفـــات 
بهذا الشـــأن، تـــم تطبيـــق القوانين حيال 
المطاعـــم المخالفة، ولفتت الـــوزارة إلى 
قامـــوا  القضائـــي  الضبـــط  مأمـــوري  أن 
بالتنســـيق مع مأمـــوري الضبط القضائي 
الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة  بـــوزارة 
بـــإدارة  متمثلـــة  والســـياحة  والتجـــارة 
هـــذه  مخالفـــة  ضبـــط  وتـــم  التفتيـــش، 

المطاعـــم وغلقهـــا إدارًيـــا لمـــدة أســـبوع، 
اإلداريـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ  تمهيـــًدا 

والقانونية بهذا الشأن.
أمـــا بشـــأن بقيـــة المحـــات التـــي تمـــت 
الرقابـــة عليها فـــي كل المحافظات، فقد 
تـــم تنبيـــه بعـــض المحات ممـــن لوحظ 
لديهـــم قصـــور فـــي آليـــة تطبيـــق بعـــض 
اإلجراءات والتي هـــي قابلة للتصحيح، 
فتـــم تصحيحهـــا فـــي الحـــال مـــن قبـــل 

أصحاب تلك المحات.

اســـتمرار  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
الجهـــات  بمعيـــة  الميدانيـــة  الزيـــارات 
رقابتهـــا  بتكثيـــف  المختصـــة  الرقابيـــة 
فـــي فتـــرة إجـــازة عيـــد الفطـــر المبـــارك 
لضمـــان عـــودة فتـــح المحـــال التجاريـــة 
وممارســـتها ألنشـــطتها وفقًا لإلجراءات 
المطلوبـــة منها، كإحـــدى الركائـــز المهمة 
وحفـــظ  الفيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
الســـامة للجميـــع، متمنيًة الـــوزارة على 
المحـــال التجاريـــة والمرتاديـــن التحلـــي 
بالتدابيـــر  االلتـــزام  فـــي  بالمســـؤولية 
دوره،  بحســـب  كٌل  منهـــم،  المطلوبـــة 
وذلـــك للتأكد من تطبيـــق البروتوكوالت 
الوقائيـــة والصحيـــة، مـــع التشـــديد على 
فـــي  باالحتـــرازات  االلتـــزام  ضـــرورة 
كافـــة هذه المحـــال التجاريـــة والمطاعم 
للمســـاهمة في الحد من انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد - 19(.

“الصحة”: حمالت 
تفتيشية في ثالث 

أيام العيد شملت 163 
مطعما ومقهى

جاللة الملك يهنئ 
ملـــك النرويـــج

بعـــث عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
مملكـــة  ملـــك  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  النرويـــج 
ذكـــرى  بمناســـبة  الخامـــس،  هارالـــد 
اليـــوم الوطني لباده، أعرب جالته 
فيهـــا عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه 
لـــه بموفـــور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

االثنين 17 مايو 2021 - 5 شوال 1442 - العدد 4597

ملك النرويججاللة الملك

المنامة - بنا

بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  هنـــأ 
خليفة بن سلمان آل خليفة  سمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
المجلـــس  لرئيـــس  النائـــب األول 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
العامـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 
للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
صـــدور  بمناســـبة  البحرينيـــة، 
المرســـوم الملكي بتعيين ســـموه 
الهيئـــة  إدارة  لمجلـــس  رئيســـا 
العامة للرياضة، مؤكدا أن تعيين 
إدارة  لمجلـــس  رئيســـا  ســـموه 
يؤكـــد  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
دور ســـموه الرائد واسهاماته في 
الشـــأن الرياضـــي وقـــدرة ســـموه 
مســـارات  تطويـــر  فـــي  وتميـــزه 
العمـــل الرياضي فـــي المملكة في 
ظـــل المســـيرة التنمويـــة الزاهرة 

لحضـــرة صاحـــب الجالـــة حمـــد 
بن عيســـى ال خليفـــة ملك الباد 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه هللا ، و متمنيًا لســـموه كل 

التوفيق والنجاح والسداد.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ سلمان بن خليفة

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  بعـــث 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة، برقية 
لرئيـــس  األول  النائـــب  إلـــى  تهنئـــة 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكـــي 
من لـــدن عاهل البـــاد القائد األعلى 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، بتعييـــن ســـموه 
رئيســـًا لمجلـــس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وبـــارك 
البحرين، لسمو النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 

رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبيـــة البحرينية، مؤكدًا 
تأتـــي  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  أن 
تكليـــاً للـــدور الكبيـــر الـــذي يحققه 
بمســـتويات  االرتقـــاء  فـــي  ســـموه 
الرياضـــة، فـــي ظـــل مـــا تحظـــى بـــه 

رعايـــة  مـــن  البحرينيـــة  الرياضـــة 
واهتمام ودعم من قبل عاهل الباد 
القائد األعلى صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فضاً 
عـــن دور ســـموه الكبيـــر فـــي حصـــد 
اإلنجازات في المشاركات الرياضية 
القارية والدولية والتأهل المتواصل 
لعدد مـــن الرياضـــات البحرينية في 

األلعاب األولمبية.
ودعـــا القائـــد العـــام المولـــى العلـــي 
القدير أن يمـــد النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الرؤيـــة  لترجمـــة  وتوفيقـــه  بعونـــه 
الملكية الســـامية لتطوير المنظومة 

الرياضية في المملكة.

القائد العام يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد

الشيخ خليفة بن أحمد
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مقترح يحدد 6 ساعات عمل يومية لذوي الهمم
قدم عدد من النواب اقتراح برغبة بشــأن توحيد ســاعات العمل للعاملين من ذوي االحتياجات الخاصة 
بمعدل 6 ســاعات عمل يومية فقط ووقع على االقتراح كل من النواب أحمد الدمســتاني وخالد بو عنق 

وعبدالرزاق حطاب ومحمد السيسي ومحمود البحراني.

ويتلخص مضمون االقتراح برغبة كما جاء في المذكرة اإليضاحية في قيام الحكومة بتوحيد ســاعات 
العمــل للعامليــن مــن ذوي االحتياجات الخاصة بمعدل 6 ســاعات عمل يومية فقط، وذلك مراعاة للوضع 
الصحــي الخــاص للعامليــن مــن ذوي االحتجاجــات الخاصــة إلدماجهــم في ســوق العمل وفــق إمكاناتهم 

الصحية.

وذكر مقدمو االقتراح أن من شأن 
هـــذا المقترح أن يعود بالنفع على 
فئـــة ذوي االحتجاجـــات الخاصة 
التي باتت تمثل شـــريحة واســـعة 
فـــي  البحرينـــي  المجتمـــع  فـــي 
كافـــة جوانب حياتهم المعيشـــية 

واالقتصادية واالجتماعية. 
وجـــاء فـــي اعتبـــارات المصلحـــة 
العامـــة لعـــرض االقتـــراح مراعـــاة 
للوضـــع الصحـــي الخـــاص لـــذوي 
االحتجاجـــات الخاصـــة بتخفيف 
األعبـــاء عليهـــم، وتأكيـــدا لحرص 
والحكومـــة  الرشـــيدة  القيـــادة 
علـــى شـــعبها ومراعـــاة أحوالهـــم 

وظروفهم الخاصة.

متحقق

العمـــل  وزارة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
والتنمية االجتماعية أن االقتراح 
برغبة بشأن توحيد ساعات العمل 
للعامليـــن مـــن ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة بمعـــدل 6 ســـاعات عمل 
يوميـــا متحقق علـــى أرض الواقع 

لألسباب التالية:
أوال: ضمن جهـــود المملكة لرعاية 
كافة شـــرائح المجتمـــع بمن فيهم 
االحتياجـــات  ذوي  األشـــخاص 
رقـــم  القانـــون  صـــدر  الخاصـــة 
رعايـــة  بشـــأن   2006 لســـنة   )74(
االحتياجـــات  ذوي  وتشـــغيل 
الخاصـــة المعدل بموجـــب قانون 
رقم )40( لســـنة 2010، واســـتنادا 
للقانـــون آنف الذكر صـــدر القانون 
بتعديـــل   2014 لســـنة   )59( رقـــم 
المـــادة )5( مـــن القانـــون رقم )74( 
لسنة 2006 الذي نص على التالي 

“ويمنـــح الموظـــف أو العامـــل من 
ذوي اإلعاقة أو الذي يرعى معاقا 
مـــن أقربائه مـــن الدرجـــة األولى، 
ممـــن يثبـــت بشـــهادة صـــادرة عن 
اللجنة الطبية المختصة حاجتهم 
إلـــى رعاية خاصة، ســـاعتي راحة 
يوميا مدفوعة األجر و ذلك وفق 
الشـــروط و الضوابط التي يصدر 

بها قرار عن الوزير”. 
ثانيـــا: نظم القرار رقم )80( لســـنة 
2018 الشـــروط والضوابـــط لمنح 
أو  للموظـــف  الراحـــة  ســـاعتي 
العامـــل مـــن ذوي اإلعاقة أو الذي 

يرعى شخصا ذا إعاقة.
القانـــون  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
كفل توحيد ســـاعات العمل لذوي 
االحتياجـــات الخاصة، بـــل تعدى 
ذلـــك إلى منـــح كل موظف يرعى 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  شـــخصا 
ضمـــن  راحـــة  ســـاعتي  الخاصـــة 
شـــروط وضوابط محـــددة نظمها 

القانون. 
كما وأكدت انه لم ترد أي شكاوى 
للـــوزارة بخصـــوص عـــدم التـــزام 

صاحـــب العمـــل بســـاعات العمـــل 
االحتياجـــات  لـــذوي  المحـــددة 

الخاصة. 

عرقلة

تجـــارة  رأت غرفـــة  مـــن جهتهـــا، 
وصناعـــة البحرين فـــي ردها على 
االقتراح إعادة النظر فيه، مؤكدة 
أن العمـــل بهذا االقتراح ســـيؤدي 
األعمـــال  أصحـــاب  إحجـــام  إلـــى 
ذوي  األشـــخاص  توظيـــف  عـــن 
االحتياجـــات الخاصة في القطاع 
الخاص ممـــا يعرقل إدماجهم في 
سوق العمل وإزالة الحواجز التي 
تحول دون ذلك وفقا لما جاء في 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة لحقـــوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضحـــت الغرفة بأنـــه نظرا إلى 
أن الفقـــرة ) أ ( من المادة )53( من 
قانـــون العمل في القطـــاع األهلي 
الصـــادر بالقانـــون رقم )36( لســـنة 
2012 والتـــي تنـــص علـــى أنه: “ال 
تشـــغيال  العامـــل  تشـــغيل  يجـــوز 
فعليا أكثر من ثماني ســـاعات في 

اليـــوم الواحـــد ما لم يتـــم االتفاق 
علـــى خـــالف ذلـــك، علـــى أال تزيد 
فعليـــا  العامـــل  تشـــغيل  ســـاعات 
على عشـــر ســـاعات يوميـــا”، وأنه 
وبنـــاء علـــى هذا النـــص القانوني، 
فإن تقليل ساعات العمل اليومية 
يكون فقـــط باالتفاق بين صاحب 
العمـــل والعامـــل حســـب مصلحة 
المنشـــأة وحســـب الوضع الصحي 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  للعامـــل 

الخاصة. 
 )27( المـــادة  أن  الغرفـــة  وبينـــت 
لحقـــوق  الدوليـــة  االتفاقيـــة  مـــن 
التـــي  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
صادقـــت عليهـــا مملكـــة البحريـــن 
بموجـــب القانون رقم )22( لســـنة 
أن  علـــى  تنـــص   2011 لســـنة   22
بحـــق  األطـــراف  الـــدول  تعتـــرف 
فـــي  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
العمـــل علـــى قـــدم المســـاواة مـــع 
الحـــق  هـــذا  يشـــمل  اآلخريـــن، 
إتاحـــة الفرصة لهم لكســـب الرزق 

فـــي عمـــل يختارونـــه أو يقبلونـــه 
بحرية في سوق عمل وبيئة عمل 
منفتحتين أمام األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة وشـــاملتين لهم ويســـهل 

انخراطهم فيهما. 
كمـــا تحظـــر ذات المـــادة التمييـــز 
على أســـاس اإلعاقة فيما يختص 
بجميـــع المســـائل المتعلقـــة بكافة 
شـــروط  ومنهـــا  العمالـــة،  أشـــكال 
والعمـــل  والتعييـــن  التوظيـــف 
والتقـــدم  العمـــل،  واســـتمرار 
الوظيفي، وظـــروف العمل األمنة 

والصحية.
وأشـــارت غرفـــة التجـــارة إلى أن 
المادة آنفـــة الذكر تضمنت حماية 
حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
قي ظروف عمـــل عادلة ومالئمة، 
على قدم المســـاواة مـــع اآلخرين 
الفـــرص  تكافـــؤ  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
وتقاضي أجر متســـاو لقاء القيام 
بعمل متســـاوي القيمـــة، وظروف 

العمل المأمونة والصحية. 

استثناء 

وفي ردهـــا على االقتـــراح برغبة 
أكدت الجمعية البحرينية ألولياء 
أمور المعاقين وأصدقائهم دعمها 
تعديلـــه  يتـــم  أن  علـــى  للمقتـــرح 
ليشمل العاملين من ذوي اإلعاقة 
ظروفهـــم  تســـتوجب  الذيـــن 
الصحية تخفيض ساعات عملهم.
وذكرت أن شمول المقترح لجميع 
العاملين من ذوي اإلعاقة سيكون 
ســـببا أو عائقـــا أمـــام توظيفهـــم، 
خصوصـــا وأنهـــم قـــادرون علـــى 
كفـــاءة  بنفـــس  أعمالهـــم  تأديـــة 
زمالئهم في العمل، باســـتثناء من 
كانت لديه ظروف صحية خاصة 
بســـبب إعاقتـــه وهـــو مـــا يتطلب 
تحديـــده فـــي حيثيـــات المقترح 
من خـــالل تقارير طبيـــة مصدقة 

من الجهة الحكومية المعنية. 
واقترحـــت الجمعيـــة البحرينيـــة 
المعاقيـــن  أمـــور  ألوليـــاء 
التعديـــل  تضميـــن  وأصدقائهـــم 
ســـاعات  “توحيـــد  وهـــو  التالـــي، 
العمل للعاملين مـــن ذوي اإلعاقة 
ممكن تتطلـــب ظروفهم الصحية 
الخاصـــة ذلـــك بمعدل 6 ســـاعات 

يومية فقط.

أحمد الدمستاني يشاور محمد بوحمود

“الغرفة”: االقتراح 
يعرقل إدماجهم 
في سوق العمل
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ليلى مال اهلل

العمل: االقتراح 
متحقق على 

أرض الواقع 
سمير ناس وزير العمل 

العودة إلى اإلسالم... الدعوة التي طال انتظارها
Û  اللقــاء ُبــتَّ  أن  منــذ  قليلــة  أســابيع  مضــت 

التلفزيوني المهم، الذي أجري مع صاحب السمو 
الملكــي األميــر محمد بن ســلمان آل ســعود ولي 
عهــد المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة، وقد 
َنشــرُت مقــااًل علــى هــذه الصفحــة بعــد أيــام من 
اللقاء المذكور تحت عنوان “محمد بن سلمان... 
فيــه  رأيــي  حصــرت  األمــام”،  إلــى  واالنطــالق 
ومالحظاتي بشــكل أساسي في بعض الجوانب 
المتعلقــة بالنجاح الذي حققته حتى اآلن “رؤية 
2030”، مــع إشــارات خاطفــة إلى مــا تطرق إليه 
ســمو األمير من قضايا سياسية متعلقة بالوضع 
األمنــي فــي المنطقــة وعالقــة المملكــة العربيــة 

السعودية بالواليات المتحدة وإيران.
Û  ،إال أن الجانــب األهــم الــذي ميــز تلــك المقابلــة

والــذي يســتحق التوقــف عنــده طويــاًل، وإعادة 
المــرور عليه وقراءته هــو المضامين والدعوات 
والرســائل الهامة الواضحة التي أطلقها  ســموه، 
والتــي تنبــئ عــن عزمــه علــى القيــام بنقلــة أو 
ثــورة تصحيحيــة، أو مبــادرات جذرية لتحريك 
الميــاه الراكدة المحيطــة بتراثنا الفقهي، ووضع 
حــد لعمليــة اختطــاف ديننا اإلســالمي الحنيف، 
األصيلــة  بقيمــه  واالنحــراف  بثوابتــه،  والعبــث 
الســامية، وتشــويه صورتــه الحقيقيــة الناصعة؛ 
بحيــث جعلــه المختطفون يظهر لآلخرين وكأنه 
والعنــف  والكراهيــة  والتعصــب  التخلــف  ديــن 

واإلرهاب.
Û  وباختصار شــديد، فإن رســالة محمد بن ســلمان

هــي دعــوة للعــودة إلــى اإلســالم أو اســتعادته، 
دعــوة لإلنقــاذ واإلصــالح، يجــب علينــا جميعــا 
أن نصطــف ونلتــف حولهــا، ونؤازرها ونســاندها 
بصــوت واثــق مرتفــع، وعلينــا جميًعــا اإلســراع 
بالتقــاط الرســائل الواضحة والصريحة، رســائل 
ينتظرونهــا  والمســلمون  العــرب  كان  ودعــوات 

كانــت  والتــي  عــام،  ألــف  طيلــة  الصبــر  بفــارغ 
الحاجــة إليهــا تــزداد إلحاًحــا يوما بعــد يوم منذ 

ذلك الوقت.
Û  وعلينــا جميًعــا فــي العالــم العربــي واإلســالمي

فيتحــرك  الدعــوة،  هــذه  لنصــرة  نهــب  أن 
العتناقهــا ودعمها وحمايتهــا القادة والمفكرون، 
والمثقفــون، وحملــة األقــالم وقامــات الصحافة 
واإلعــالم، ورجــال التجــارة واالقتصــاد، ودعــاة 
والغيــورون  والسياســيون،  والتنويــر،  الحداثــة 

الحريصون على روح اإلسالم ونقائه.
Û  الصحــوة هــي  ســلمان  بــن  محمــد  دعــوة  إن 

اإلصــالح،  معانــي  تجســد  التــي  الحقيقيــة، 
والشــجعان؛  واألبطــال  المصلحيــن  ومبــادرات 
وحملــة الرســائل، وأصحــاب المشــاريع والــرؤى 

والجرأة على تحطيم قالع الجمود والتخلف.
Û  ،وهــي دعوة صادقة مخلصة للتوحيد والوحدة

وإيقــاظ الوعــي، وتحريــك العقــل، والعــودة إلى 
القرآن الكريم الذي “ال يأتيه الباطل من بين يديه 
وال مــن خلفه”، والــذي افترقنا عنه، وتفرقنا إلى 
كتــب أخرى ومناهــج فقهية مختلفــة ومتفرقة، 
وتعلقنــا  المبيــن،  الحــق  الخالــق  كالم  فأهملنــا 
بمرويــات المخلوقيــن القابلــة للخطــأ والزلل، إن 
المســلمين لــم ولــن يختلفوا علــى القــرآن، إن ما 
فرقنا وسيظل يفرقنا هي بعض من تلك الكتب 
ومــا احتوتــه مــن ســرديات ومرويــات أوقعــت 

الشقاق في ما بيننا.
Û  لقد دعا األمير محمد بن ســلمان إلى إعالء قيم

االعتــدال والوســطية واالنفتــاح، ونبذ التعصب 
والغلــو والتطــرف، وعــدم التخنــدق فــي كهوف 
العــرب  آمــال  أنعشــت  دعــوة  وهــي  الماضــي، 
والمســلمين، الذيــن طــال انتظارهــم وتطلعهــم 
يتعــرف  أن  علــى  قــادر  قائــد واع شــجاع  إلــى 
علــى مواضــع الخلــل والوجــع، وأن تكــون لديــه 

“عــش  الجــرأة والشــجاعة والقــوة ألن يقتحــم 
الدبابيــر” ويطرق أبــواب التاريخ، ويبادر بقيادة 
حركــة إصالحيــة يتــم مــن خاللهــا تنقيــة الدين 
مــن الشــوائب التــي ألصقت بــه، وانتشــال األمة 
مــن هاوية الجهل والتخلــف وقيادتها إلى عصر 

النهضة والتقدم الذي تستحقه.
Û  لقــد طغت على خطاب األمير محمد بن ســلمان

الدعــوة إلى االجتهاد، وإعمــال العقل، واإلصرار 
على التمســك بالقرآن الكريم وتطبيق نصوصه، 
واألخــذ بمــا ثُبــت وصــحَّ مــن أحاديــث الرســول 
األعظــم )عليــه أفضــل الصــالة والســالم( وليس 
كل مــا ينســب إليــه، فــال عقوبــات ال تســتند إلى 
نبــوي متواتــر  أو حديــث  قرآنــي واضــح  نــص 

وقطعي الثبوت.
Û  لديهــا الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  ومــع 

دســتور وضعــي مكتــوب صــدر في العــام 1992 
فــي  للحكــم”  األساســي  “النظــام  عنــوان  تحــت 
عهــد المغفــور له الملك فهد بــن عبدالعزيز طيب 
هللا ثــراه، إال أن األميــر محمــد بــن ســلمان أكــد 
أن القــرآن الكريــم ســيظل دســتور المملكــة؛ وال 
غرابــة فــي ذلــك فالمملكــة هــي أرض الحرميــن 
الشــريفين ومهبــط الرســالة المحمديــة، والقرآن 
يكفل أهم قواعد الحكم وأســس التشــريع وهي 
العدالــة والمســاواة، أي بمعنى آخــر أن المركزية 
ستكون للقرآن الذي سيبقى المرجعية والمصدر 
للتشــريع؛ وعلــى أساســه ســيتم تطويــر “النظام 
األساســي للحكم”، وتجدر اإلشــارة بهــذا الصدد 
إلــى أنــه ليــس غريًبا أيًضــا أن ال يكــون لدولة ما 
دســتور وضعي مكتــوب، فبريطانيــا ليس لديها 
دستور مكتوب، وبالمناسبة فإن ملكة بريطانيا، 
وهــي ليســت من رجــال الديــن أو نســائه، تتربع 
علــى قمــة المؤسســة الدينيــة فــي بالدهــا مــن 
لـــ “كنيســة إنجلتــرا” وهــي ال  موقعهــا كرئيســة 

تملك عشر المعلومات الدينية التي اكتشفنا من 
خالل المقابلة أن محمد بن سلمان يملكها.

Û  لقد أعلن محمد بن ســلمان عن عزمه على فصم
العالقــة وإنهاء انحياز الدولة، والتوقف عن جر 
األمــة برمتهــا إلــى مدرســة واحــدة مــن مدارس 
الفقــه اإلســالمي، وهــي مدرســة اإلمــام الشــيخ 
محمــد بــن عبدالوهاب رحمــه هللا، أو غيرها من 
مــدارس الفقــه اإلســالمي المختلفــة، والتوجــه 
واالنحياز عوًضا عن ذلك إلى كتاب هللا والثابت 
من سنة نبيه. إن هذا التوجه يحمل بين طياته 
أيًضــا نيــة التخلــي عــن مبــدأ تكفير مــن يختلف 
معنا وال يتبع المدرسة الفقهية التي نتبعها؛ وهو 

مبدأ ذاقت األمة من ويالته وضاقت به ذرًعا.
Û  لقــد ظــل العلم والزمن واقفيــن بكل إجالل أمام

لكنهمــا تخطيــا معظــم  نزولــه،  منــذ  كتــاب هللا 
تعاليــم تلــك المدارس الفقهية وســبقاها، فباتت 
الحاجــة أكثــر إلحاًحا إلى تجاوز تلــك المدارس 
وتعاليمها، والرجوع إلى روح اإلسالم الحقيقية 
النقية، وإلى قيمه الســامية للتسامح والتعايش 
واحتــرام اآلخــر، وعــدم الــزج بالديــن واقحامــه 
فــي السياســة وفــي كل أمــور الحيــاة وشــؤون 

الدولة وكيفية إدارتها.
Û  مــرة أخــرى نقــول، إن علينــا جميًعــا فــي العالــم

العربي واإلســالمي أن نهب لنصرة دعوة األمير 
محمــد بــن ســلمان، فيتحــرك العتناقهــا ودعمها 
وحمايتها القادة والمفكرون، والمثقفون، وحملة 
األقــالم وقامــات الصحافــة واإلعــالم، ورجــال 
التجــارة واالقتصــاد، ودعــاة الحداثــة والتنوير، 
والسياسيون، والغيورون الحريصون على روح 

اإلسالم ونقائه، وعلى هللا التوفيق.
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عبدالنبي الشعلة



^   اعتبـــرت رئيســـة لجنـــة 
المرأة والطفل بمجلس الشـــورى 
ابتســـام الدالل فـــي مداخلتها أن 
الطالق مشـــكلة باعتبار أن إنهاء 
األسرة يؤثر على المجتمع حيت 
إنهـــا الوجـــه الحضـــاري للمجتمع 

الذي نتمسك به جميعها.
معقـــد  الموضـــوع  إن  وقالـــت 
وشـــائك ونحتـــاج إلـــى دراســـات 
وحلول وال يجـــب االعتماد على 
أن  معتبـــرة  الشـــخصية،  اآلراء 
إلزامية الـــدورات التثقيفية غير 
منطقي للزوج في عمر الخمسين 
والســـتين أو فـــي حـــال زواجـــه 

الثاني. 
وأوضحـــت الـــدالل أن في 2020 

زواج،  حالـــة   6026 هنـــاك  كان 
مقابـــل 1724 حالة الطالق أي أن 
احصائيـــات تقـــول إن مقابل كل 
16 حالـــة زواج 5 حـــاالت طـــالق 

يوميا في المحاكم.
نحصـــر  أن  أردنـــا  “إذا  وقالـــت 
الحلـــول للحـــد مـــن الطـــالق البد 
مـــن النظـــر إلـــى نواحـــي التفكير 

والثقافة واالمور المادية والوازع 
الدينـــي والبيئـــة، ولإلعالم اليوم 
دور كبير وعلى وزارة االعالم أن 
تتبنـــى هذا الموضـــوع بأن يكون 

لها برامج هادفة بشأنه”. 
ودعت الدالل إلى إيجاد مقررات 
تعليميـــة لطلبة المـــدارس وليس 
الجامعات تهتم بالزواج واالسرة 

وتربيـــة األطفال كما هو مطروح 
فـــي كثير مـــن مناهج الدراســـية 

في الدول العربية.

وأوضحـــت أن كثيـــًرا من حاالت 
غيـــر  لالختيـــار  تعـــود  الطـــالق 
المتكافـــئ، بســـبب الفجـــوة فـــي 

التفكير، معتبرة أن فترة الخطوبة 
مهمة جـــدا وهي مفقـــودة حيث 
يتم الزواج مباشرة فال يمكن أن 
تالحظ الزوجـــة قبل هذه الفترة 
كاإلدمـــان،  الـــزوج  ســـلوكيات 
ودعت إلـــى التوفيق بيـــن العمل 
ورعايـــة االســـرة، وتفهـــم الـــزوج 
انفصـــال الذمـــة الماليـــة للزوجة 
التي يمكن أن تساعد ولكن ليس 
عليها التزام قانوني، كما اعتبرت 
أن الســـكن المســـتقل يلعب دورا 
وإن كان فـــي بيـــت الـــزوج، كمـــا 
أن الســـكن فـــي بيـــت الزوجـــة ال 
يشعر الزوج بالمسؤولية وينتهي 

بالطالق.
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الخالفات إدارة  عن  إلزامية  لــدورات  الــزواج  على  المقبلين  إخضاع   :”^“ بندوة  القطري 
^ قالـــت النائـــب فاطمـــة القطري إن 
االختـــالف ليس هو أســـاس المشـــكلة في 
العالقة الزوجية ولكن المشكلة تكمن في 
كيفيـــة التعايش مع االختـــالف وتفهم كل 

طرف من أطراف العالقة لطبيعة اآلخر.
وأوضحـــت القطـــري أن عدم حســـن إدارة 
هذا االختالف ســـيؤدي في نهاية المطاف 
إلـــى الطـــالق وهـــو مـــا يتطلـــب أن يكـــون 
الشـــركان واعييـــن فـــي هـــذه المســـؤولية 
والـــزوج بالدرجة األولى، إذ هو القّيم على 

األسرة وحفظ كيانها ورعاية شؤونها.
وذكـــرت أن قانون األســـرة نص في المادة 
)98 -ج( أن علـــى القاضـــي بذل الجهد في 

إصالح ذات البين.  
وأكدت “شهدنا في اآلونة االخيرة ارتفاعا 
ملحوظـــا في حاالت الطالق حيث تشـــير 

دراسة إلى أن نســـبة الطالق في البحرين 
وصلـــت 34 %، وهو ما يبعـــث على القلق 
ويشـــكل خطـــرا يهـــدد اســـتقرار المجتمع 
وينعكـــس ســـلبا علـــى أفراده ويـــؤدي إلى 

انتشار االنحرافات السلوكية”. 
المبـــادرات  بطـــرح  القطـــري  وأشـــادت 
الالزمـــة  التشـــريعات  وســـن  التوعويـــة 
لحفـــظ كان األســـرة والحد مـــن التأثيرات 
االجتماعيـــة الخطيـــرة، موكـــدة أن أغلب 
المشـــاكل ناتجة عن قله وانحســـار الوعي 
بيـــن الزوجيـــن فـــي الحقـــوق والواجبـــات 
الخالفـــات  إدارة  وكيفيـــة  الزوجيـــة 

الزوجية.
وذكـــرت أن الدولـــة ركـــزت جهودهـــا نحو 
لـــدى  االجتماعـــي  الوعـــي  مســـتوى  رفـــع 
الشـــباب المقبليـــن علـــى الـــزواج، منوهـــة 

بجهـــود المجلس األعلى للمرأة في توعية 
المقبليـــن على الـــزواج والمتزوجين فضال 
عـــن الدور المهم الـــذي باتت تلعبه مكاتب 
التوفيـــق األســـرى فـــي تســـوية النزاعـــات 
إلـــى  اللجـــوء  قبـــل  الخالفـــات  معالجـــة 

المحاكم.
,أوصـــت القطـــري بإخضـــاع المقبلين على 

علـــى  للتعـــرف  إلزاميـــة  لـــدورة  الـــزواج 
حقـــوق وواجبـــات الطرف االخـــر وكيفية 
إدارة الخالفـــات الزوجية حيث ســـاهمت 
هـــذه الفكرة عند تطبيقهـــا في ماليزيا في 

خفض الطالق 70 %.

كمـــا وأوصـــت بتعزيـــز الثقافـــة الزوجيـــة 
واألســـرية فـــي المناهـــج التعليميـــة علـــى 
يتـــالءم  بمـــا  التعليميـــة  المراحـــل  جميـــع 
مـــع كل مرحلـــة، فضـــال عن تشـــكيل لجنه 
مشـــتركه بيـــن جميـــع الجهـــات الرســـمية 

المختصـــة تضـــم مجموعـــه مـــن الخبـــراء 
والقانونييـــن  واالجتماعييـــن  النفســـيين 
ورجال الدين تتولى رسم االستراتيجيات 
والسياســـات الخطـــط الكفيلـــة بالحفـــاظ 

على استقرار األسرة.

تبني االقتراحات

وقـــررت النائب فاطمة القطـــري تبني مما 
ورد فـــي نـــدوة “البـــالد” لعرضـــه وتقديمه 
كاقتراحات لتعديالت تشـــريعية بمجلس 
النـــواب، ومـــن أبـــرز االقتراحـــات: الربـــط 
اإللكتروني الفعال بين الجهات المختصة، 
وتجريـــم عدم النفقة بحد أقصى 6 أشـــهر 
مع القـــدرة الماليـــة، ودراســـة اقتراح حق 

الزوجة في الوحدة السكنية.

34 % نسبة الطالق في البحرين... رقم يبعث على القلق

فترة الخطوبة 
مهمة ولكنها 

مفقودة حيث يتم 
الزواج مباشرة

لتعزيز الثقافة 
األسرية في 

المناهج بجميع 
المراحل التعليمية

أكثر حاالت 
الطالق تعود 

لالختيار غير 
المتكافئ

القطري: عدم التعايش مع االختالف أبرز أسباب االنفصال

الــثــانــي بـــزواجـــه  أو  للستيني  مــنــطــقــي”  ــر  ــي “غ التثقيفية  ــدورات  ــ ــ ال ــة  ــي ــزام إل

الدالل: 5 حاالت طالق يوميا مقابل 16 حالة زواج

الدالل: التفاهم على اإلنفاق والسكن المستقل يحمي الزواج

^ نظمــت صحيفــة “البالد” نــدوة عن بعد لمناقشــة جهود خفض 
عدد حاالت الطالق بالبحرين، وذلك بمشــاركة عديد من الشخصيات 

والجهات المعنية.
 1136 أكثـــر  النـــدوة  انعقـــاد  وواكـــب 
المنصـــات  مختلـــف  مـــن  حســـابا 
الرقميـــة، ومن بينهـــا 649 عبر الموقع 
“أنســـتغرام  عبـــر  و350  اإللكترونـــي، 
اليـــف”، و102 عبـــر “اليوتيـــوب”، و35 

عبر “زووم”.
وقـــال رئيس قســـم الشـــؤون المحلية 
مديـــر  اإللكترونـــي،  والمحتـــوى 
النـــدوة، الزميـــل راشـــد الغائـــب بـــأن 
الفعالية ناقشـــت أبرز أســـباب الطالق 
المبـــادرات  أثـــر  وتقييـــم  بالبحريـــن، 
الرسمية واألهلية لخفض عدد حاالت 

واقتراحـــات  الـــزواج،  عالقـــة  إنهـــاء 
تعديـــل التشـــريعات النافـــذة لخفـــض 
حـــاالت الطـــالق، والفتـــا إلـــى أن مـــن 
طاولـــة  أن  الفعاليـــة  نجـــاح  عوامـــل 
النقـــاش االفتراضيـــة جمعت مختلف 

الشخصيات والجهات المعنية.
وشـــكر الغائب، منســـق الندوة الزميل 
إبراهيم النهـــام، على جهوده للترتيب 
مـــن  كان  والتـــي  الفعاليـــة،  لهـــذه 
المفترض أن تتوج بإدارته الندوة لوال 
مشيئة الخالق بصعود روح والده إلى 

بارئها في فجر يوم تنظيم الندوة.

توصيات الندوة

ونبـــه الزميـــل راشـــد الغائـــب إلـــى أن 
فريـــق المحرريـــن بصحيفـــة “البـــالد” 
ســـيحصر توصيات الندوة وســـيجري 
إرســـالها للجهـــات المعنيـــة التخـــاذ ما 
يلـــزم. وفيمـــا يأتـــي توصيـــات الندوة 

للجهات المعنية:
الـــزواج  علـــى  المقبليـــن  إخضـــاع   .1
لـــدورة إلزاميـــة؛ للتعـــرف على حقوق 
وواجبات الطرف اآلخر وكيفية إدارة 

الخالفات الزوجية.
2. تعزيـــز محتـــوى الثقافـــة األســـرية 

بالمناهج المدرسية.
3. بـــث تلفزيـــون البحريـــن ووســـائل 
االعالم برامج هادفة للتوعية بأخطار 

الطالق.

4. إجـــراء تعديـــل تشـــريعي لمعاقبـــة 
األب الممتنـــع عـــن زيـــارة أبنائه لضرر 

ذلك على نفسية االبن.
الـــزواج  علـــى  المقبليـــن  إخضـــاع   .5

لفحص نفسي مثل الفحص الطبي.
6. وجوب اشـــتراط المحكمـــة القدرة 

المالية في حال الزواج الثاني.
7. إجـــراء تعديـــل تشـــريعي لتمليـــك 

الزوجة جزءا من بيت العمر.
8. تجريـــم االمتنـــاع عـــن تنفيذ حكم 
النفقة لمدة تتجاوز 3 أشهر دون عذر.
9. تغليظ عقوبة االعتداء على سالمة 
جســـم الغير وجعلهـــا جنايـــة؛ لحماية 

األسرة من العنف األسري.

االفتراضية الطاولة  مناقشات  خالصة  المعنية  للجهات  توصيات   9 رفــع  الغائب: 

أكثر من 1136 حسابا واكب ندوة “^” عن أسباب الطالق

الزميل راشد الغائب مفتتحا الندوة
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^ بّين مستشـــار التنمية األســـرية، النائب 
هنـــاك  أن  العصفـــور  مجيـــد  الشـــيخ  الســـابق، 
اهتمامـــا رســـميا بمعالجـــة قصيـــة الطالق على 
الصعيد الرســـمي، في الوقـــت ذاته نحتاج إلى 
دراسة ما قمنا به من أجل تقليل حاالت الطالق 
والنتائج التي تم التوصل إليها وقياس فعالية 

هذه البرامج المتبعة.
وأوضـــح العصفور أن الجهات الرســـمية أكدت 
أن الظاهـــرة ليســـت في ارتفـــاع وال حاجة إلى 
“ليســـن الزواج”، موضحا أنه كأي عالقة أخرى، 
فـــإن أســـباب الطـــالق تتغيـــر، ومنهـــا الخيانـــة 
الزوجية بسبب سهولة الوصول لآلخر ووسائل 
التواصـــل االجتماعـــي والحساســـية المرتفعـــة 

للمرأة.
وتابـــع إن معالجاتنا لهذه الحـــاالت تعتمد على 
المعالجات الدينيـــة التي تالمس الضمير وهي 
معالجات غير كافية، وبهذا تتضح الحاجة إلى 
دراســـة الخطوات التي تمارس وســـاهمت في 

خفض نسبة الطالق.
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المستشـــار  ^اســـتعرض 
األعلـــى  للمجلـــس  القانونـــي 
للمـــرأة محمـــد وليـــد المصـــري 
جهـــود المجلـــس حـــول حماية 
المملكـــة  أن  مؤكـــدًا  األســـرة، 
تشـــريعية  منظومـــة  وضعـــت 
أســـرية متقدمـــة، شـــكلت فيها 
منيعـــًا  حصنـــًا  التشـــريعات 
قـــادرة علـــى  لألســـرة، فكانـــت 
حمايتهـــا وتعزيـــز الروابط بين 
أفرادها، مضيفا “أن الجائحة لم 
تتمكـــن من األســـرة البحرينية، 
بل علـــى العكـــس زادتهـــا منعة 
باآلثـــار  نســـمع  ولـــم  وحصانـــة 
المدمـــرة التـــي ســـمعنا بهـــا في 

باقي اقطار العالم”.
االســـرة  قانـــون  أن  وأوضـــح 
يشـــكل   2017 فـــي  الصـــادر 
الدعامة األولى لألســـرة والذي 
وضع حماية قانونية شاملة لها، 
حيث ينص على أســـس تستند 
اإلســـالمية،  الشـــريعة  ألحـــكام 

فنظم الـــزواج بإحكام واضحة 
إال  التطليـــق  إلـــى  يلجـــأ  ولـــم 

ليكون أهون الضرر.
مـــا  إذا  القانـــون  أن  وأكمـــل 
وصـــل األمـــر الى الطـــالق نظم 
اإلجراءات بعد محاولة إصالح 
ذات البيـــن وفـــي حالـــة تعذره 

ألـــزم القانـــون تعييـــن حكميـــن 
لكال الطرفين، كما نظم القانون 

موضوع انهاء العالقة الزوجية 
بمـــا يضمن عدم التســـاهل فيه، 

كمـــا قصر حـــاالت التطليق في 
حـــال دفـــع الضـــرر الكبيـــر عـــن 
الزوجـــة و فـــي حـــاالت الغياب 
أو الحبـــس أو التعاطي أو عدم 

االنفاق.
التشـــريعات  تضمنـــت  كمـــا 
العنـــف  مـــن  الحمايـــة  قانـــون 
صنـــدوق  وقانـــون  االســـري 
النفقة  وغيرها من التشريعات 
التـــي صبت في صالح االســـرة 
 ، لالســـرة  الخدمـــات  وتقديـــم 
و تســـاهم فـــي إرســـاء دعائـــم 
االســـرة المتينة و التخفيف من 
اســـباب الفرقـــة والخـــالف بين 

الزوجين.

مستشارة “مجلس المرأة”: مكاتب التوفيق األسري قّدمت خدماتها إلى 4097 حالة في عام
^ اعتبرت مستشارة استقرار 
األســـرة بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
فـــي  الطـــالق  أن  الجيـــب  بدريـــة 
البحرين ليـــس ظاهرة وليس هناك 
دراســـة علميـــة تثبت ذلـــك مؤكدة 
إلـــى  تشـــير  اإلحصائيـــات  كل  أن 
أن هنـــاك انخفاًضـــا ملحوًظـــا بيـــن 
عامـــي 2019 و2020 حيث وصلت 
نســـبة االنخفـــاض إلـــى 18 %، كما 
تشـــير اإلحصائيات فـــي مركز دعم 
المـــرأة التابع إلـــى المجلس األعلى 
للمـــرأة إلى انخفـــاض عدد الحاالت 
المتقدمة بطلب الطالق للمركز في 
عام 2019 عن 2020 بنسبة 45 %، 
في حين يشار إلى أن هناك ارتفاع 

في عـــدد القضايـــا المنظـــورة أمام 
المحاكم الشـــرعية بمقـــدار حوالي 
ثالثـــة أضعـــاف بيـــن عامـــي 2015 
و2020 بمتوســـط عمر بلغ أقل من 
احصائيـــات  بحســـب  شـــهريًا   2.6

.2020

وذكـــرت أنه بفضـــل تكامل الجهود 
اإلرشـــاد  ومراكـــز  مكاتـــب  بيـــن 
والتوفيـــق األســـري المتمثـــل فـــي 
العـــدل  لـــوزارة  التابعـــة  المكاتـــب 
اإلســـالمية واألوقـــاف،  والشـــؤون 
ومكاتـــب حمايـــة االســـرة والطفل 

التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة، ومركـــز 
للمجلـــس  التابـــع  المـــرأة  دعـــم 
األعلـــى للمـــرأة، ومكاتـــب اإلرشـــاد 
االســـري التابعة إلـــى وزارة التنمية 
تطويـــر  إلـــى  أدت  االجتماعيـــة 
منظومـــة حماية االســـرة بما يدعم 

تماسك النسيج االجتماعي.
مـــن  بالرغـــم  إنـــه  الجيـــب  وقالـــت 
المكاتـــب  هـــذه  أن  إال  الجائحـــة 
واصلت عملها وسهلت على طالبي 
الخدمـــة فـــي 2020، حيـــث قدمت 
على سبيل المثال مكاتب التوفيق 
األســـري خدماتها إلـــى 4097 حالة 
العـــام  عـــن   %  17 زيـــادة  بنســـبة 

.2019

انخفاض الحاالت المتقدمة بطلب الطالق لمركز دعم المرأة بنسبة 45 %

الجيب: جهود لدعم تماسك النسيج االجتماعي

المستشــار القانونــي بـــ “مجلس المــرأة”: الجائحــة لم تقــَو على األســرة بل زادتهــا منعًة

منظومة تشريعية متقدمة بالبحرين تشكل حصنا منيعا لألسرة

المصري: قانون األسرة وضع حماية قانونية شاملة لألسرة

العصفور: لقياس فعالية البرامج الرسمية لخفض حاالت الطالق

مديــرة المركــز: تقديــم الدعــم للزوجيــن علــى حــد ســواء
زيادة اإلقبال على االستشارات األسرية بمركز دعم المرأة 

ردًا علـــى الحديـــث بشـــأن ارتفـــاع 
نسب الطالق، اعتبرت مديرة مركز 
دعم المرأة بالمجلس األعلى للمرأة 
عبير دهام أن الطالق ليست مشكلة 
الصحيحـــة  والقـــراءة  ظاهـــرة  أو 
لإلحصائيـــات الرســـمية تثبت ذلك، 
مستنكرة في ذات الوقت التساهل 
العالقـــة  إنهـــاء  فـــي  واالســـتعجال 

الزوجية واألسرية.
وأوضحـــت أن قســـم االستشـــارات 
االســـرية بمركـــز دعـــم المـــرأة يقدم 
الدعـــم للمـــرأة والرجـــل علـــى حـــد 
إصـــالح  خدمـــات  ويقـــدم  ســـواء 
البيـــن واتفاقيات الصلـــح، وهذا ما 
اتضـــح في الجائحة زيـــادة االقبال 
على خدمات االستشارات االسرية 

فـــي مركز دعم المـــرأة خاصة وأنها 
تحولت إلى استشـــارات إلكترونية 

ورقمية بنسبة 100%.
وقالـــت إن رغبـــة الطرفيـــن بعـــدم 

تصعيـــد المشـــكالت إلـــى المحاكـــم 
دورا  المراكـــز  عاتـــق  علـــى  يلقـــي 
كبيرا، وجعل الهـــدف تقديم أفضل 
الخدمـــات فـــي أقـــل وقـــت ممكـــن، 

مؤكـــدة أن هـــذا اإلقبال يـــدل على 
عبـــر  البحرينـــي  المجتمـــع  وعـــي 
تمكين ذاته نفســـيا وحـــل خالفاته 

وسعيه للتوافق بين كل األطراف.
الســـرية  علـــى  “نحافـــظ  وأكـــدت 
وتوجيههـــم  لألســـر  والخصوصيـــة 
قـــدر اإلمـــكان التخـــاذ اإلجـــراءات 
الرســـمية  القنـــوات  عبـــر  الالزمـــة 

المباشرة.

دهام: نحافظ على السرية والخصوصية لألسر 

تحويل االستشارات 
األسرية إللكترونية 

ورقمية بالكامل

الطالق في 
البحرين ليس 

ظاهرة وال دراسة 
علمية تثبت ذلك 

تكامل الجهود بين 
مكاتب ومراكز اإلرشاد 

والتوفيق األسري طّور 
منظومة حماية االسرة

^

المحامية هدى  ^اعتبرت 
ظاهـــرة  الطـــالق  أن  الشـــاعر 
مرعبـــة ال يمكـــن إخفاؤهـــا، وال 
تحتـــاج إلـــى عبـــارات رنانة بل 
إلـــى خطـــوات عملية ونصوص 
تقلـــل  وتشـــريعات  قانونيـــة 
مـــن قضايـــا الطـــالق، كما بعض 
التشـــريعات التي البد أن تتغير 
عـــن  األب  امتنـــاع  حالـــة  فـــي 
زيـــارة األبناء لضمان الســـالمة 

النفسية للطفل.
كما نحتاج إلى وقوف الجهات 
الرسمية وقفة تضامنية عملية 
وليست إعالمية فقط، معتبرة 
أن للمحامـــي دورا كبيـــرا جـــدا 
الطـــالق،  حـــاالت  مـــن  للحـــد 
تقتصـــر  ال  المحامـــي  فمهمـــة 
علـــى الترافع أمـــام المحاكم بل 
يجـــب أن يتبنى المحامي دورا 

آخر مهمـــا جدا فيكـــون محققا 
ومنقـــذا، وان يتعاطى بطريقة 

مغايـــرة مـــع هـــذه القضايـــا فال 
يتقوقع في المهنية البحتة.

الشاعر: الحاجة لتعديالت تشريعية تخفض قضايا الطالق

الطالق ظاهرة مرعبة ال يمكن إخفاؤها وال للعبارات الرنانة

الشاعر: لمعاقبة األب الممتنع عن زيارة أبنائه
ــة” ــر كافيـ ــر و”غيـ ــس الضميـ ــة تالمـ ــات الدينيـ المعالجـ

العصفور: وسائل التواصل االجتماعي سّهلت الخيانة

قانون الحماية من 
العنف األسري 

وصندوق النفقة 
صبا بصالح األسرة

قانون األسرة لم 
يلجأ إلى التطليق 

إال ليكون أهون 
الضرر
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األســري التوفيــق  بمكاتــب  نفســًيا  اختصاصــي  ال 
جناحي: مع خطوبة دون عقد لمدة سنة

فوزيـــة  المحاميـــة  أيـــدت 
الفحـــص  ضـــرورة  جناحـــي 
الـــزواج،  قبـــل  مـــا  النفســـي 
الـــزواج  قبـــل  مـــا  ودورات 
الكتشـــاف المســـتوى النفسي 

والعقلي للمقبلين عليه.
أن  جناحـــي  وأوضحـــت 
االســـري  التوفيـــق  مكاتـــب 
اختصاصـــي  بهـــا  يوجـــد  ال 
نفسي، إذ ينص القانون على 
نفســـي  اختصاصـــي  وجـــود 
واجتماعـــي  واختصاصـــي 

بالمكاتب.
 واقترحـــت أن تكـــون فتـــرة 
عقـــد  دون  مـــن  خطوبـــة 
زواج لتقليـــل نســـب الطـــاق 

للتعارف لمدة أشـــهر أو سنة، 
كمـــا اقترحـــت جناحـــي فـــي 
القـــدرة  المحكمـــة  اشـــتراط 
الـــزواج  حـــال  فـــي  الماليـــة 
يتـــم  أن  يجـــب  إذ  الثانـــي، 
الـــزوج،  دخـــل  مـــن  التأكـــد 
الزوجـــة  تمليـــك  واشـــتراط 

جناحي: ضرورة الفحص النفسي ما قبل الزواجلجزء من البيت.

للتأكد من القدرة 
المالية في حال 

الزواج الثاني

^

الطبي الفحص  مثل  ــزواج  ال لــدورة  الخضوع  اشتراط  تؤيِّد  االجتماعية”  “الرعاية  مديرة 
إدارة  مديـــرة  قالـــت   ^
بـــوزارة  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
العمـــل والتنمية االجتماعية هدى 
الحمـــود، إن مـــن أســـباب الطاق 
العنـــف األســـري وســـوء التواصل 
بيـــن الطرفين الذي يؤدي للخيانة 
الزوجيـــة، وخصائص الشـــخصية 
ألحـــد  النفســـية  واالضطرابـــات 
الطرفين، وتأثـــر العاقة الزوجية 
االجتماعـــي  التواصـــل  بوســـائل 
واإلدمـــان عليهـــا، وتدخـــل األهل 

لألزواج الجدد غالبا.
“جمعنـــا  مبـــادرة  أن  وأوضحـــت 
مجلـــس  مـــع  بالتعـــاون  بينكـــم” 
األعلـــى للمرأة نجحت في إصاح 

كثيـــر من الحـــاالت، فـــي حين أن 
بعـــض الحـــاالت التي فشـــل الحل 
الـــودي في إصاح ما بينهم خال 
الجائحـــة كان لمكاتـــب التوفيـــق 
األســـرى دور فـــي حلهـــا وتطبيـــق 
الحـــاالت األخـــرى التـــي تـــرد مـــن 

المحاكم.
عـــدد  احصائيـــة  عـــن  وتحـــدث 
بالمراكـــز  األبنـــاء  رؤيـــة  زيـــارات 
االجتماعية، حيث اســـتقبل مركز 
ابن خلدون االجتماعي 60 أســـرة 
وعدد األطفال فيه يبلغ 95 طفا، 

ومركـــز الرفـــاع فضم 83 أســـرة و 
142 طفـــا، فـــي حين ضـــم مركز 

مدينة حمد 94 أسرة و123 طفا، 
ويتـــم تنفيـــذ زيارات فـــي المراكز 

االجتماعية لعدد 237 أسرة وعدد 
األطفال 360 طفا، وهذه األرقام 
متغيـــرة وتعتمـــد علـــى األحـــكام 
التي تصدر بحـــق الحاالت، الفتة 
إلى أن هناك عددا كبيرا من األسر 
تنفـــذ زيـــارة األبنـــاء بشـــكل ودي 

خارج هذه المراكز االجتماعية.
وأكـــدت الحمـــود أن هنـــاك حاجة 
إلى قياس أثر المبادرات الرسمية 
واألهلية بهدف تطويرها، مشددة 
بـــدورة  التقيـــد  ضـــرورة  علـــى 
المقبليـــن على الزواج الســـتكمال 
وجعلهـــا  الـــزواج  عقـــود  توثيـــق 
الفحـــص  كمـــا  أساســـيا  شـــرطا 

الطبي.

237 زيارة ألبناء المطلقين بالمراكز االجتماعية

الحمود: مبادرة “جمعنا بينكم” نجحت في إصالح بين كثير من الحاالت

تدخل األهل 
بعالقة األزواج 

الجدد من أسباب 
الطالق

سوء التواصل بين 
الزوجين يؤدي 

للعنف والخيانة 
ثم الطالق

مقترح بتمليك الزوجة جزءا من “بيت العمر”

للحد من سوء استخدام حق الرجل للتطليق.. والمرأة مظلومة

الصبـــاغ: معنفـــات يخفـــن مـــن اإلقـــدام علـــى أخـــذ حقوقهـــن قضائيـــا

ــة ــباب مقنعـ ــى أسـ ــى علـ ــن ال يبنـ ــة حيـ ــواء” جريمـ ــاق “األهـ ــام: طـ عـ

ابتســـام  المحاميـــة  اعتبـــرت   ^
القضايـــا  أحـــكام  نشـــر  أن  الصبـــاغ 
األســـرية بالصحافة يهدف إلى الوعي 
أصبـــح  حيـــث  حولهـــا،  المجتمعـــي 
المجتمـــع يعتقد أن المـــرأة لن تنصف، 
هـــو  القانـــون وتطبيقـــه  لكـــن وجـــود 
الكفيـــل بحماية المجتمـــع والمرأة من 
العنـــف، وهـــو الهـــدف مـــن نشـــر هـــذه 
االحـــكام، خاصة وأن هنـــاك كثيرا من 
المعنفـــات يخفـــن من خطـــوة اإلقدام 

على أخذ حقوقهن.
الضحايـــا  هـــم  األطفـــال  أن  وأكـــدت 
من انتهاء أي عاقة أســـرية، مشـــيدة 
بتجريـــم  العـــدل  وزيـــر  بتصريـــح 
الحاضن من تنفيـــذ حكم الرؤية دون 
عـــذر، موضحة أنه رغم صدور أحكام 
شـــرعية إال أننا نجد عقبات كبيرة في 
تنفيـــذ الحكـــم بســـبب غيـــاب وجـــود 
قوانيـــن ترتب اثرا على هذا االمتناع.

واقترحـــت تجريم االمتناع عن تنفيذ 
حكم النفقة لمدة تتجاوز 3 أشهر دون 
عذر مما يحد من االمتناع عن االنفاق 
عنـــادا، ويخفـــف العبء علـــى محاكم 
التنفيـــذ، حيث إن كثيـــرا من الحاالت 
رغـــم قدرتهـــم الماليـــة يمتنعـــون عـــن 

ســـداد النفقة بانتظام مما يشكل عبئا 
على الحاضنة ومحاكم التنفيذ. 

كما اقترحت تغليـــظ عقوبة االعتداء 
وجعلهـــا  الغيـــر  ســـامة جســـم  علـــى 
لحمايـــة  جنحـــة  مـــن  بـــدال  جنايـــة 
االســـرة مـــن العنف االســـري، مشـــيدة 
حيـــث  اإلســـكان  وزارة  بإجـــراءات 
هناك ضرورة لقوانين مساندة لقانون 

أحكام األســـرة، ومنه اشـــتراط وجود 
الزوجة الســـتكمال إجراءات االنتفاع 
بالوحـــدات اإلســـكانية ممـــا حـــّد مـــن 

حاالت تعليق النساء في المحاكم. 
واقترحـــت تمليـــك الزوجـــة جزءا من 
الوحدة الســـكنية التـــي باعتبارها من 
التـــي تقدمهـــا  الخدمـــات الحكوميـــة 
لاســـرة، ومن غير اإلنصاف أن تنتظر 

علـــى  للحصـــول  عامـــا   20 الزوجـــة 
الوحدة ثـــم تطلق وتجد نفســـها دون 
مســـكن، فـــي حيـــن كان تقديـــم عقـــد 
الـــزواج شـــرطا للحصـــول علـــى هـــذه 

الوحدة السكنية.

^ شـــددت اإلعامية ســـماح 
عام على ضرورة التطوير الدائم 
للتشريعات والقوانين وإخضاعها 
للمراجعـــة بهدف حماية االســـرة. 
موضحة أن االســـر ليســـت نسخا 
من بعضها بعضا وال توجد قواعد 
للنجاح، فاألسرة مشروع مشاركة 
األخطـــاء  وتجـــاوز  وتحمـــل 

واالعتراف بها وعدم المكابرة.

االســـرة  مســـؤولية  إن  وقالـــت   
رب  فهـــو  أوال  الـــزوج  يتحملهـــا 
التدبيـــر  حســـن  وعليـــه  االســـرة 
ثـــم تتحملهـــا للزوجـــة مـــن بعـــده، 
وأكـــدت أن هناك مشـــاكل أســـرية 
كبيرة وما نـــراه يصل إلى الطاق 
فهو الظاهر منها فقط إال أن هناك 
كثيـــرا المشـــاكل المخفيـــة وهـــي 

بحاجة الى البحث.

الطـــاق  أن  عـــام  واعتبـــرت 
جريمـــة حين ال يبنـــى على منهج 
وال ألســـباب مقنعة بـــل قائم على 
أهواء وبذلك يكـــون جريمة على 
والدينـــي  األخاقـــي  المســـتوى 
والمـــرأة  والنفســـي  واالجتماعـــي 
تظلم في كثير من حاالت الطاق.
ودعـــت إلى تبني مبادرة لمراجعة 
التشـــريعات والقوانين الموجودة 

وإيجـــاد أطر تنظيمه تضمن الحد 
من ســـوء اســـتخدام حـــق الرجل 
للتطليـــق، وحفـــظ حـــق الزوجات 
فـــي الســـكن فـــا يكـــون مصيرها 
الشارع، وتقوية القوانين الداعمة 
الســـتقرار األســـرة فـــي المنظومة 
واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
وضمـــان حقـــوق الجميـــع والمرأة 

أوال باعتبارها الحلقة األضعف.

^ اعتبرت رئيس لجنة 
مراجعـــة وتعديـــل القوانين 
زينـــب  النســـائي  باالتحـــاد 
الدرازي بـــأن قضية الطاق 
جدليـــة  اجتماعيـــة  قضيـــة 
وأن أغلـــب المشـــاركين في 
النـــدوة تطرقوا إلى أســـباب 
الطاق حسب ما يعتقدونه 
الخاصـــة  وأســـبابهم 
غيـــر  العموميـــة  واألســـباب 

العلمية. 
وأردفـــت: ال يوجـــد مؤشـــر 
لمعرفـــة  وحقيقـــي  عملـــي 
وراء  الحقيقيـــة  األســـباب 
يجـــب  لذلـــك  الطـــاق 
لتحديـــد  بالدراســـة  القيـــام 
المتغيـــرات واالســـباب ومـــا 
الحلـــول  لوضـــع  نحتاجـــه 
بشـــكل موضوعـــي، معتبرة 
أن االختصاصيين النفسيين 
هم االجدر بتحديد أســـباب 
الطـــاق النفســـية وعاجهـــا 
وليـــس  الحقيقـــي  بشـــكلها 
رجل الدين أو االختصاصي 

االجتماعي أو المحامي.

ودعت الـــدرازي إلى اعتماد 
لمعرفـــة  علميـــة  طريقـــة 
أســـباب الطـــاق واالنطاق 
منها للعاج لتغيير القوانين 

ومناهج التعليم.

االتحاد النسائي: رجل الدين ليس 
جديرا بتحديد أسباب الطالق وعالجه

الصباغ: األطفال هم الضحايا من انتهاء أي عالقة أسرية

عالم: يجب حفظ حق الزوجات في السكن

زينب الدرازي

اعرفوا األسباب 
وغيروا مناهج 

التعليم

لتجريم االمتناع عن 
تنفيذ حكم النفقة لمدة 
تتجاوز 3 أشهر دون عذر

 تغليظ عقوبة العنف 
الجسدي وجعلها 

جناية بدال من جنحة

مطلقون ميسورون 
يمتنعون عن سداد 
النفقة للتأثير على 

الحاضنة 
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العطاوي: الطــاق “حل” لزواج مبكر أو اســتعجال أو دون وعي
وساطات األهل أحياًنا ال تفيد... واألطفال أداة لالنتقام

^ قال األســـتاذ المســـاعد 
اإلســـامي  القانـــون  فـــي 
بجامعـــة  األســـرية  والعاقـــات 
أن  العطـــاوي  أحمـــد  البحريـــن 
الطـــاق  تحـــول  المجتمعـــات 
إلى مشـــكلة في حيـــن أنه حل 
إلشكالية عدم توافق الزوجين.
للجهـــود  اللجـــوء  أن  وأكمـــل 
لحـــل  واألهليـــة  الفرديـــة 
المشكات االسرية جيد إال أنه 
ال يفيـــد، فهنـــاك الـــزواج المبكر 
دون وعي والذي ســـيؤدي إلى 
طاق مبكر، وهناك االستعجال 
فـــي الطـــاق الناتـــج عـــن عدم 
العاقـــة  مســـألة  اســـتيعاب 
الزوجية، وعدم إقامة الحقوق 
األطـــراف  تجـــاه  والواجبـــات 

األخرى فضا عن زواج الشباب 
بالمزاج والطاق للتغيير.

األزواج  أغلـــب  أن  وأضـــاف 
فـــي  الطـــاق  أداة  يســـتخدم 
غيـــر موقعهـــا، حيـــث يحـــدث 
خاصـــة  واالنتقـــام،  العـــداء 
فـــي حالـــة وجـــود األطفـــال إذ 

العطاوي انتقد زواج الشباب بالمزاج والطالق للتغييريستخدمونهم كأداة لانتقام.

أغلب األزواج 
يستخدم أداة 
الطالق في 
غير موقعها

مشكلة الزوج البحريني عدم االلتزام بالمبدأ الشرعي لإلنفاق
^أكد المحامي محمود ربيع أن زواج القاصرات ال يشــكل 
ظاهرة في البحرين بســبب تحديد قانون األســرة لســن الزواج 

)16 سنة(.
وعن أسباب الطاق، اعتبر ربيع 
أن الخافات المادية هي األكثر 
ورودا إلى المحامين والمتسبب 
فيها كل مـــن الطرفين، موضحا 
أن مشـــكلة الزوج البحريني هو 

عـــدم االلتـــزام بالمبدأ الشـــرعي 
لإلنفـــاق، حيث يفترض أن على 
الزوجـــة العاملة تحمل جزء من 
المسؤولية المالية وهو أمر غير 
صحيح شرعا، ولكن يكون ذلك 

بطلـــب مـــن الـــزوج لإلنفـــاق أو 
يكون بعدم إنفاقه على االســـرة 
ضمنا لجبر زوجته على اإلنفاق.

المقابـــل  فـــي  ربيـــع:  وتابـــع 
بعـــض الزوجـــات تثقـــل الـــزوج 
إحـــدى  ومنهـــا  بالمصروفـــات 
الحـــاالت التـــي طلبـــت الزوجة 
الـــوالدة فـــي مستشـــفى خاص 

وكان األمـــر يفوق قـــدرة الزوج 
الماديـــة، ولتضعـــه أمـــام األمـــر 
دون  بالـــوالدة  فقامـــت  الواقـــع 
موافقتـــه في مستشـــفى خاص 
ضـــده  قضيـــة  بعدهـــا  لترفـــع 
المستشـــفى  فواتيـــر  لتســـديد 
والتي خسرتها لتتفاقم المشكلة 

وتصل إلى الطاق.

ربيع: زوج رفض والدة زوجته بمستشفى خاص ثم تطلقا

ربيع: الخالفات المادية األكثر ورودا للمحامين للتطليق

اد الطالق بارتفاع من حالة في الشهر إلى 5 عدَّ
االنــفــصــال ــاالت  ــ ح ــن  م  %  88 وراء  األســــري  الــعــنــف  الــبــســتــكــي: 

^  قالـــت اختصاصيـــة اإلرشـــاد 
األسرى ســـميرة البستكي إن حاالت 
الطـــاق فـــي ازديـــاد واضـــح، ففـــي 
الســـابق كانـــت ترد حالـــة واحدة كل 
شـــهر واآلن أصبحـــت خمس حاالت 

طاق أو التخطيط للطاق.
وأرجعت البســـتكي أســـباب الطاق 
إلـــى الخيانـــة الزوجيـــة، والظـــروف 
المالية التي من شـــأنها أن تؤثر على 
التواصـــل  وقلـــة  األزواج،  نفســـيات 
المباشر إال عبر وسائل التواصل وإن 
كانوا في بيت واحد، والعنف األسرى 
األطـــراف  تجـــاه  المعاملـــة  وســـوء 
أو  المخـــدرات  وتعاطـــي  األخـــرى، 
المســـكرات، وعـــدم التفاهـــم وكثرة 
الخافـــات فضا عن الـــزواج المبكر، 
وسوء العاقة الحميمية، واختاف 

األولويات بين الطرفين. 
الدراســـة  حســـب  أنـــه  وأوضحـــت 
التـــي أعدتها لجنة التوفيق األســـرى 
الطـــاق  أســـباب  مـــن   %  88.2 أن 

تعود للعنف االســـري، وأوصت بسن 
القوانين الرادعة لعاج مسألة العنف 
والـــدورات،  المحاضـــرات  وإعـــداد 

ونشر الوعي بالحقوق والواجبات.
وســـوء  الـــزوج  بخـــل  أن  وأكملـــت 
العشـــرة مـــن أصعـــب األمـــور التـــي 
يجـــب  ولحلهـــا  األســـرة،  تواجههـــا 

التركيز على الجانب اإلعامي.
بتشـــجيع  البســـتكي  وأوصـــت 
حـــول  دراســـات  إلعـــداد  الباحثيـــن 

البرامـــج  وإعـــداد  الطـــاق،  أســـباب 
التوعويـــة واإلرشـــادية لخفض هذه 

األعداد.
كمـــا أوصـــت بفرض إجـــراء الفحص 
النفســـي قبل الزواج أسوة بالفحص 
الصحي، وتكثيف الرسائل اإلعامية 
وإدراج المـــواد التوعوية في مناهج 
والثانويـــة،  اإلعداديـــة  المراحـــل 
أســـرية،  تأهيـــل  مراكـــز  وإعـــداد 
وتخصيـــص صفحـــات على وســـائل 

التواصـــل لإلرشـــاد، وتوقيع معاهدة 
الـــزواج،  عقـــد  مـــع  واحتـــرام  حـــب 

واالبتعاد عن زواج القاصرات.

رئيـــس  تحـــدث   ^
بـــوزارة  الشـــرعية  المحاكـــم 
العدل والشـــؤون االســـامية 
الحـــاي  عبـــدهللا  واألوقـــاف 
فـــي مداخلتـــه عـــن سياســـة 
تصنيـــف  فـــي  العـــدل  وزارة 
والطـــاق  الـــزواج  حـــاالت 
التحليليـــة  والدراســـة 
تضـــم  حيـــث  لإلحصائيـــات، 
حـــاالت زواج حســـب العقود 
مـــن  صـــادرة  عقـــود  ومنهـــا 
المحكمـــة المختصـــة المعنية 
بإصـــدار عقود الزواج ســـواء 
للبحرينييـــن أو غيرهـــم، كمـــا 
تضم عقـــود زواج صادرة من 
الخارج ألطراف بحرينية يتم 
التعامـــل معها إمـــا بالتصديق 

أو المعادلة.
وأوضـــح الحـــاي أن الـــوزارة 
تصنف عقود الطاق بحسب 
الحـــاالت ومنها عقـــود طاق 
المختصـــة  المحكمـــة  أمـــام 
طـــاق  لحـــاالت  أو  الكبـــرى، 
خارج المحكمة بإقامة دعوة 
لـــدى  الطـــاق  لحالـــة  إثبـــات 
المحكمـــة، فضا عـــن حاالت 
دعوى الطاق للضرر أو الخلع 
أو الطـــاق باالتفـــاق، مضيفا 

أنه يندرج تحـــت بند الطاق 
لعقـــود  البحرينييـــن  توثيـــق 
طاق في الخارج وهي نادرة 
جدا ليتـــم اعتمادهـــا إلصدار 
عقود الطاق أو معادلتها لدى 
المحكمـــة المختصـــة، مؤكـــدا 
حـــاالت  مراعـــاة  يجـــب  أنـــه 
الطـــاق التـــي يتـــم التراجـــع 
عنهـــا قبـــل انتهـــاء العـــدة أو 
بعقـــود زواج جديـــدة، خـــال 

رصد احصائيات الطاق. 
وقـــال إن 40 % مـــن حـــاالت 
الطـــاق هـــي لثبـــوت الضـــرر 
معتبرا هـــذه الحاالت صحية 
ويجب النظر إليها من منظور 
عامـــل  أنهـــا  علـــى  إيجابـــي 
أساســـي في استقرار االسرة، 
موضحـــا أنـــه مع رفـــع العنف 
والضـــرر الفاحش عـــن الزوج 
أو الزوجـــة أو الطفل تتحقق 

حماية األسرة.

رئيس المحاكم الشرعية: 40 % من الطالقات للضرر

 البستكي أوصت بإدراج مواد توعوية بالمناهج المدرسية
عبدالله الحاي

التقصير في النفقات يؤدي النحراف الزوجات
القاضي الشرعي السابق الذوادي: األوالد من مسؤولية األب وإن كانت األم غنية 

الســـابق  القاضـــي  قـــال   ^
بالمحاكم الشـــرعية الشيخ جاسم 
الذوادي إن هناك جهودا تشريعية 
واجتماعيـــة للحـــد مـــن مشـــكات 

الطاق والمشكات األسرية.
فـــي  نمارســـه  كنـــا  “مـــا  وقـــال 
المحاكـــم الشـــرعية هـــو اإلصـــاح 
بيـــن الزوجيـــن بداية حيـــث إنهم 
الطـــاق  لعواقـــب  مدركيـــن  غيـــر 
ولتســـاهلهم به، موضحا أن العناد 

بيـــن الزوجين يـــؤدي إلـــى التأثير 
علـــى نفســـية األوالد، وقـــد تكون 
هنـــاك تبعات من مشـــاكل اإلهمال 

والتربية والنفقة.
وأكـــد أن التقصيـــر فـــي النفقـــات 
الزوجـــات  انحـــراف  إلـــى  يـــؤدي 
وأن الـــزوج يجـــب أن يراعي هذه 
النفقـــة،  مـــن  يحـــد  وال  المســـألة 
وذلك ألنه مسؤول عليها من هللا، 
فالرســـول صلـــى هللا عليـــه وآلـــه 

ســـلم يقول “كفـــى بالمـــرء اثما أن 
يضيع من يقوت”.

واختتـــم بـــأن هناك مـــن اآلباء من 
يتنازل عن مسؤولياته، مؤكدا أن 
وإن  االب  مـــن  مســـؤولية  األوالد 
كانـــت االم غنية، وأشـــاد الذوادي 
أقامتـــه  التـــي  النفقـــة  بصنـــدوق 
وزارة العدل والشـــؤون اإلسامية 
لمصلحة المرأة التي ال ينفق عليها 

زوجها بعد الطاق. الشيخ جاسم الذوادي

ضرورة إجراء فحص 
نفسي قبل الزواج 

أسوة بالطبي

لتوقيع معاهدة 
حب واحترام مع عقد 

الزواج

بخل الزوج وسوء العشرة 
من أصعب األمور التي 

تواجه األسرة

حاالت تراجعوا 
عن التطليق قبل 

ة انتهاء العّدِ

مدير الندوة: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب. «

منسق ندوة “البالد”: إبراهيم النهام «
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بهيئـــة  ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة  تشـــارك 
وشـــركة  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
طيـــران الخليـــج الناقـــل الوطنـــي لمملكـــة 
البحرين في “معرض ســـوق السفر العربي 
مركـــز  فـــي  أمـــس  افتتـــح  الـــذي   “  2021
التجـــارة العالمـــي بدبـــي، بحضـــور وزيـــر 
رئيـــس  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
مجلـــس إدارة هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض رئيـــس الوفـــد البحريني زايد 
الزيانـــي وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض ناصر قائدي 
إلـــى الفعاليـــة، إضافـــة إلـــى ممثليـــن عـــن 
شـــركة طيران الخليج وعدد من المنشآت 

السياحية البحرينية.
ويمتـــد الجنـــاح البحرينـــي علـــى مســـاحة 
أكثـــر مـــن 400 متـــر مربـــع صمـــم بطريقة 
تعكـــس جاذبيـــة البحريـــن الســـياحية في 
مـــكان مميـــز بــــ المعـــرض، وتقـــدم هيئـــة 
السياحة عبره للزوار تعريفا شامال بقطاع 
السفر البحريني وأهم المقاصد السياحية 
والبرامج المتنوعة التي ترحب من خاللها 

البحرين بالسياح والزوار.
ويضم الجناح البحريني في السوق قسما 
مميـــزا لطيـــران الخليـــج الناقلـــة الوطنية 
لمملكة البحرين إضافة إلى 7 من منشـــآت 
القطـــاع الســـياحي الخـــاص التـــي تقـــدم 
أفضـــل عروضهـــا فـــي هـــذا الحـــدث الذي 
يعتبر األكبر من نوعه في المنطقة، ويقام 
هذا العام تحت شـــعار “بـــزوغ فجر جديد 
للســـفر والســـياحة”، ويســـتمر حتـــى يـــوم 

األربعاء المقبل.
وقـــال الزياني في تصريح له على هامش 
االفتتاح أن سوق السفر العربي يأتي هذا 
العام في توقيت مهم جدا مع بدء تعافي 
القطـــاع الســـياحي مـــن فيـــروس كورونا، 
وعـــودة تدفق الســـياح خاصـــة إلى الدول 
اقة في منـــح التطعيمـــات وتحصين  الســـبَّ
وفـــي  البحريـــن،  مملكـــة  مثـــل  المجتمـــع 

السياق ذاته أشاد وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة بمبادرات عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الشـــاملة للقطـــاع االقتصادي والســـياحي 
في مملكة البحرين، مشـــيرًا إلى أن إقامة 
معرض ســـوق الســـفر العربي 2021 بدبي 
عبـــر الحضـــور الفعلي للمعرض لهـــذا العام 
سيكون له نتائجه إيجابية مشجعة لكافة 
الدول للنهوض في قطاع السياحة، حيث 
تلتـــزم دبـــي بالحفاظ علـــى أعلـــى معايير 
وبروتوكـــوالت الصحـــة والســـالمة العامة 

في هذا المعرض.
شـــارك  المعـــرض  أعمـــال  هامـــش  وعلـــى 
الزياني متحدثا في الحلقة النقاشية التي 
ضمت كال من وزير الدولة لريادة األعمال 
والمشـــاريع الصغيرة والمتوسطة والوزير 
بدولـــة  الســـياحة  قطـــاع  عـــن  المســـؤول 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة أحمـــد بالهول 
الفالسي، ووزيرة السياحة بدولة إسرائيل 
أوريـــت فركاش – هكوهين، والمدير العام 
لفنـــادق ومنتجعـــات IHG للهنـــد والشـــرق 
حيـــث  مطـــر،  هيثـــم  وأفريقيـــا  األوســـط 
تـــم فـــي الحلقـــة النقاشـــية التـــي جـــاءت 
تحـــت عنـــوان: “بـــزوغ فجر جديد للســـفر 
والسياحة” تم بحث عدد من الموضوعات 
ذات االهتمام المشـــترك ورســـم الخطوط 
الرئيســـة للتعـــاون فـــي القطاع الســـياحي 
و الفرص الســـياحية وتحديـــد الدور الذي 
ستلعبه السياحة في النهوض واالستثمار 
االســـتثنائي  الظـــرف  بعـــد  أخـــرى  مـــرة 
وكيفيـــة إحياء الســـياحة بيـــن الدول في 
المرحلة المقبلة في ظل اســـتمرار عمليات 
التطعيم في كافة دول العالم، كما ســـوف 
أخـــرى  موضوعـــات  عـــدة  مناقشـــة  يتـــم 
وتشـــمل الموضوعات األخرى التي ستتم 
مناقشـــتها أيضًا كالً من: المعرفة والتبادل 
الثقافي واالبتـــكار التكنولوجي والتعاون 

الدولي. 

الجلســـة  هامـــش  علـــى  الزيانـــي  وذكـــر 
المشـــاركة  أن  كمتحـــدث  النقاشـــية 
البحرينيـــة فـــي ســـوق الســـفر العربي هذا 
العـــام تهـــدف إلى اســـتعادة حصـــة مملكة 
البحريـــن فـــي ســـوق الســـياحة العالمـــي، 
وبـــل تحقيق معدالت أعلى بالنســـبة لعدد 

السياح ومدة إقامتهم ومعدل إنفاقهم.
وأضـــاف “تملؤنـــا الحماســـة لرؤيـــة قطاع 
الســـياحة فـــي البحريـــن وقـــد عـــادت إليه 
الحيـــاة من جديـــد، ونعمل على اســـتثمار 
الوطنـــي  الفريـــق  حققـــه  الـــذي  النجـــاح 
المعنـــي بالتصـــدي لجائحـــة كورونـــا على 
النشـــاط  إعـــادة  فـــي  الصحـــي  الصعيـــد 
بســـرعة إلـــى القطـــاع االقتصـــادي، والذي 
يشكل القطاع الســـياحي أحد أهم أركانه، 
وأن مشـــاركة مملكـــة البحريـــن هـــذا العام 
المبذولـــة إلعـــداد  الجهـــود  مـــع  تتماشـــى 
االنتعـــاش الســـياحي بعـــد الجائحـــة على 
مســـتوى العالـــم ووضـــع البحريـــن كوجهة 
ســـفر مفضلـــة مع االســـتمرار فـــي الحفاظ 

على اإلرشادات الصحية”.
وبعدها شارك الزياني متحدثا في منتدى 
الســـياحة الصيني الذي تم هذا اليوم وتم 
تســـليط الضـــوء مـــن خاللـــه علـــى أحدث 
الصيـــن  مـــن  للخـــارج  الســـفر  اتجاهـــات 
باإلضافـــة إلى أفضـــل طريقـــة لتلبية هذا 
الطلـــب، وضـــم نخبة مـــن أعضـــاء اللجنة 
منظمـــات  يمثلـــون  الذيـــن  المحترميـــن 
إدارة الوجهات الســـياحية وتجارة الســـفر 
الصينيـــة الخارجية. وبهذه المناســـبة قال 
جميـــع  اتخـــذت  الحكومـــة  إن  الزيانـــي: 
اإلجـــراءات الالزمة لتأميـــن دخول الزوار 
والســـياح إلـــى البـــالد بـــكّل ســـهولة ودون 
التنســـيق  مســـتوى  ورفعـــت  عوائـــق،  أي 
الحكومـــي الصحـــي بيـــن مختلـــف بلـــدان 
دول الخليـــج العتمـــاد شـــهادات التطعيم 
والتعافـــي من فيروس كورونـــا، كما جرى 
اعتماد ممر ســـفر آمن بين مملكة البحرين 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
يتيـــح للمواطنين والمقيميـــن في البلدين 

التنقـــل بينهمـــا دون الحاجـــة إلـــى تطبيق 
متطلبـــات الحجـــر الصحـــي، إضافـــة إلـــى 
والـــزوار  الســـياح  الســـتقبال  االســـتعداد 
األشـــقاء مـــن المملكـــة العربية الســـعودية 

بدءا من يوم 17 مايو الجاري.
وقـــال ناصـــر قائـــدي إن هيئـــة البحريـــن 
مـــن خـــالل  للســـياحة والمعـــارض تعمـــل 
المشـــاركة فـــي ســـوق الســـفر العربي على 
تأكيد حضور مملكة البحرين في األسواق 
دول  فـــي  للســـياح  المصـــدرة  الرئيســـية 
الخليـــج العربي والعالم، والترويج لحزمة 
المبـــادرات والمشـــروعات المتنّوعـــة التي 
أعدتهـــا هيئـــة الســـياحة لتنشـــيط القطاع 
مـــع  بالتعـــاون  البحريـــن  فـــي  الســـياحي 
مختلـــف المنشـــآت الســـياحية، والتعريف 
بالمشـــروعات الكبرى مثـــل مركز البحرين 
للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة 
الصخيـــر، كمـــا تركـــز هيئة الســـياحة على 
العالـــم  دول  كل  مـــن  المســـافرين  جميـــع 
المؤتمـــرات  واســـتقطاب األعمـــال ضمـــن 

فضـــال علـــى التركيـــز علـــى الســـياح مـــن 
دول الخليـــج من خالل الســـياحة العائلية 
باعتبـــار البحريـــن وجهة ســـياحية مثالية 
لألسرة الخليجية لقضاء العطل المختلفة، 
وذلـــك لوجود معالـــم ســـياحية وترفيهية 

تستهدف مختلف أفراد األسرة.
الســـياحة  هيئـــة  حـــرص  قائـــدي  وأكـــد 
علـــى المشـــاركة في أكبـــر قـــدر ممكن من 
مـــن  الحـــدث  يضمنهـــا  التـــي  الفعاليـــات 
جلســـات ومؤتمرات إضافة إلى الفعاليات 
ذات الصلة بالصناعة الفندقية ومنتديات 
للســـياحة  الدولـــي  والمؤتمـــر  المشـــترين 
التكنولوجيـــا  واســـتخدام  واالســـتثمار 
عـــرض  بهـــدف  وذلـــك  الســـياحة،  فـــي 
جهـــود مملكـــة البحرين للنهـــوض بالقطاع 
منتجاتـــه  وتكامـــل  وتنويـــع  الســـياحي 
المحلـــي  الناتـــج  فـــي  مســـاهمته  ورفـــع 
اإلجمالي ضمـــن رؤيـــة 2030، إضافة إلى 
االســـتفادة من أفضل التجارب والخبرات 
والممارســـات ذات الصلـــة بتطوير صناعة 
الســـياحة إقليميا وعالميـــا، وتوطينها في 
البحرين، وتابع أن هيئة الســـياحة تمكنت 
مـــن تحويـــل جنـــاح البحريـــن فـــي ســـوق 
الســـفر العربـــي إلـــى منصـــة تواصـــل بيـــن 
المنشـــآت الســـياحية والفنـــادق وشـــركات 
تنظيم الرحالت ووكاالت السفر المعتمدة 
في البحرين مع الموردين والمندوبين من 
مختلف أنحاء الشـــرق األوســـط وخارجه 
بهـــدف تقديـــم رؤى رائـــدة حـــول أحـــدث 
التقنيـــات واالتجاهـــات التي ستشـــكل بال 
شك مســـتقبل السفر والســـياحة، وأضاف 
أن الهيئـــة ستشـــارك أيضـــا فـــي الفعاليـــة 
االفتراضية التي ستقام بعد انتهاء فعالية 
ســـوق الســـفر العربـــي بأســـبوع، للتواصل 
مـــع المتخصصيـــن والخبراء فـــي المجال 
الســـياحي مـــن جميع أنحـــاء العالـــم الذي 
لم يتمكنوا من حضور النســـخة الحية من 

الفعالية هذا العام.

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

البحرين تسعى الستعادة حصتها في سوق السياحة العالمي
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Vacancies Available
NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

 suitably qualified applicants can contac

17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALHELAL GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33006161  or  A.RAHMAN@ALHELALTRANSPORT.COM 

Blueprint Bahrain Interiors W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17746945  or  ralph.sayegh@blueprintme.com 

RICI Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33180321  or  mazharh@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

FOURJIOO PHONE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

77229911  or  info@awtadi.com 

KHOLOOD INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17789585  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

SABAR AYOOB GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

GAH MEDICAL CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED NURSE 

 suitably qualified applicants can contac

17626977  or  HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROAD-ROLLER OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Nawaz grill 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

33118489  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

LAHORE CHAPATI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

63666602  or  786mba@gmail.com 

STAR SHINE LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39632899  or  KESARALI487@GMAIL.COM 

NOOR MAHAL SALON 2 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

35479727  or  noormc4wll@gmail.com 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17251315  or  sales@lucky4group.com 

CITY RELIANCE SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17257628  or  ALZAYED2008@HOTMAIL.COM 

Elloods Hairdressing 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

77321111  or  info@ellood.com 

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

FOREMOST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39905590  or  FOREMOSTCLEANING@GMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

BASHAYER GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

33921417  or  KASHIF.SN@GMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17001640  or  info@sss.bh 

ARABIC HOME GOODS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

34131584  or  arabichomegoods@gmail.com 

GOLDEN ROCK GYM 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 

 suitably qualified applicants can contac

34386811  or  bmax.bh@gmail.com 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Bahrain Duty Free Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

House of Patong Thai Spa & Salon 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contac

33360666  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

FOREMOST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39905590  or  FOREMOSTCLEANING@GMAIL.COM 

Blue Sky Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39091518  or  UM-MARWAH@HOTMAIL.COM 

BURGER GATE 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contac

36331518  or  ALABRARELECTRICALS@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

NUZUL WOOD WORKS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

36665363  or  ACCOUNTS@NUZULGROUP.COM 

Irish specialisty clinics center 

has a vacancy for the occupation of

  DENTAL CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contac

77185006  or  EBRAHIMALAWADHI@HOTMAIL.COM 

INNER STYLE CARPENTRY WORKSHOP WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 

 suitably qualified applicants can contac

39964163  or  INNERSTYLE1@GMAIL.COM 

POSBANK TECHNOLOGY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

39999549  or  ALI@MAST-IT.COM 

MOHAMMED SAFDAR ALAM SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39158604  or  SAFDARMUHAMMED5@GMAIL.COM 

Zero zero saven car accessories 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17448671  or  ALAWAIDH@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

SARA SAEED JAFFAR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32123332  or  SARAJAAFAR91@GMAIL.COM 

Mueller Middle East B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

16632660  or  hussainalbazzaz@gmail.com 

Platoan car Services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39266663  or  UBOSALAH123@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL AWASIF TRANSPORTATION EST 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

34437765  or  HUSAINALIABDULNABI@GMAIL.COM 

WINNERS BOOKING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33212833  or  3HMED3LAALI@GMAIL.COM 

Naqel- Branch of Foreign Company 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contac

16030646  or  a.alawadhi@naqel.com.sa 

Naqel- Branch of Foreign Company 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR OF ADMINISTRATION 

 suitably qualified applicants can contac

16030646  or  a.alawadhi@naqel.com.sa 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33051349  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39245209  or  INAMCONST@GMAIL.COM

 AMINA AWADH ISMAEEL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

SEEMA KUWAIT TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17773731  or  SEEMAKUWAIT@HOTMAIL.COM 

KARAMI FOODS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39338545  or  hr@karamigroup.com 

Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

36574740  or  admin@enmabh.com 

Oris Food W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33115200  or  LEENAZ333@GMAIL.COM 

DOGAR TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contac

33569572  or  SHUMAILA.MUHAMMAD@GMAIL.COM 

MOHD AKTHAR CONSTRUCTION CO PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

34185885  or  MOHDAKTHAR2017@GMAIL.COM 

Krishna for Construction of Floating Structures W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39804140  or  BALAJIKRISHNACONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 

has a vacancy for the occupation of

  FARMER 

 suitably qualified applicants can contac

36446668  or  MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED & YOUSIF ALI AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17500331  or  ABDULHA@BATELCO.COM.BH 

STEEL FORCE TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contac

33776617  or  AYOOBALI6631@GMAIL.COM 

CEEDEX CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33883638  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

SARHAN TO RENT MARINE ENTERTAINMENT EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39474001  or  MRYMALSARHAN@GMAIL.COM 

OKA VETERINARY CLINIC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contac

38083339  or  OKA.VET@HOTMAIL.COM 

NADEER OASIS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39093285  or  HAMMAD33882@GMAIL.COM 

ISTAR Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36171122  or  ROUSHUTHAHA222@GMAIL.COM 

AL-NOWRA LADY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39797930  or  EABDULLA1968@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

ENVIRON PLASTIC TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contac

17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

TOY WORLD TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39842631  or  JALEELJMCC99@GMAIL.COM 

M S D INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33506093  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

Local Junction Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39132848  or  YALDAFLOWER1@GMAIL.COM 

DHA REPAIR OF MACHINERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

DHA REPAIR OF MACHINERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

SOFT CORNER DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contac

39256550  or  NAS_APON@YAHOO.COM 

H R CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ELITE BUILDING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

FIVE MOON EST FOR PEST CONTROL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39191815  or  fmepcbh@yahoo.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

77777070  or  gosi@DRM.BH 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

MONROE HOTEL S P C 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17001640  or  info@sss.bh 

Suprema marine co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contac

33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

36574740  or  admin@enmabh.com 

NAZ SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

EGCT IRONING CLOTHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39390595  or  3LLOOY20019@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

FATA SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

WAHAT SAAR GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

34483074  or  ALIALI1984BH@GMAIL.COM 

WAHAT SAAR GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34483074  or  ALIALI1984BH@GMAIL.COM 

SHIFAN CARGO AND COURIER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35437262  or  MMFAROOQ130@GMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH (SAQER ALSAFON - 8146) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39094999  or  fadheledrabooh82@gmail.com 

ENERFLEX MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

33667675  or  bshuqair@enerflex.com 

Zawraq Alalwan for Decoration 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

ACUTA REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

36354153  or  MUKESHSEN159@GMAIL.COM 

AMBH TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

77921100  or  info@ambhco.com 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ALJOBANI AUTO SPARE PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17001549  or  RANAAL08@HOTMAIL.COM 

FUTURE POWER SWITCHGEAR FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac

17670840  or  FUTUREWLL.BH@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

66767587  or  Forceps17@gmail.com 

Sunrise Marketing & Promotion Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34334979  or  HKBCLEARANCE@GMAIL.COM  
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40 شهيًدا في غزة... غوتيريش يحذر من أزمة “ال يمكن احتواؤها”

بوتيرة هي األعلى... 3000 صاروخ سقطوا على إسرائيل

حـــذر األمين العام لألمـــم المتحدة في 
بداية اجتمـــاع لمجلس األمـــن الدولي 
“ال  إقليميـــة  أزمـــة  مـــن  األحـــد  أمـــس 
يمكن احتواؤها” فـــي إطار النزاع بين 
اســـرائيل والفلســـطينيين، بينمـــا أدت 
ضربـــات إســـرائيلية مكثفـــة علـــى غزة 
أمـــس إلـــى استشـــهاد أربعين شـــخصا 
بينهـــم أطفـــال، مســـتهدفة مواقع عدة 
بينهـــا منـــزل رئيس المكتب السياســـي 
لحمـــاس في القطـــاع، في حيـــن أعلن 
الجيـــش اإلحتـــال أمس أن اســـرائيل 
تواجه إطاق صواريـــخ على أراضيها 
بوتيـــرة هي األعلـــى ولم تشـــهدها من 
قبـــل، وأوضـــح أن الفصائل المســـلحة 
في قطاع غزة أطلقت نحو ثاثة آالف 

صاروخ على إسرائيل منذ اإلثنين.
وقـــال قائـــد قيـــادة الجبهـــة الداخليـــة 
أوري جوردين في لقاء مع صحافيين 
إن وتيـــرة إطـــاق النار هـــذه تجاوزت 
تلـــك التي شـــهدها تصعيد فـــي 2019 
وحـــرب العـــام 2006 ضـــد حـــزب هللا 

اللبناني. 
وقـــال جورديـــن “تـــم إطاق مـــا يقرب 
مـــن 3000 صاروخ من قطاع غزة نحو 
إســـرائيل )...( حمـــاس تقـــوم بهجـــوم 
مكثـــف للغاية من حيـــث وتيرة إطاق 

النار”. 
من جهته، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي 
بينـــي غانتس عبر حســـابه على تويتر 
“منذ اإلثنين، تم اعتراض أكثر من ألف 
صـــاروخ كان مـــن يفتـــرض أن تســـقط 

على مناطق مأهولة”. 
صبـــاح  اإلســـرائيلي  الجيـــش  وأشـــار 
األحـــد أنـــه اســـتهدف تســـعين موقعـــا 
لحركتـــي حمـــاس والجهاد اإلســـامي 
والعشـــرين  األربـــع  الســـاعات  خـــال 

الماضية. 
واســـتهدفت غارات جوية إســـرائيلية 
األحـــد منزل رئيس المكتب السياســـي 
لحركـــة حماس اإلســـامية فـــي قطاع 
غـــزة يحيـــى الســـنوار، علـــى مـــا أكـــد 

الجيش اإلسرائيلي في بيان. 

ولـــم يتضـــح فورا مـــا إذا كان الســـنوار 
متواجدا في المنزل. 

علـــى  اإلســـرائيلية  الغـــارات  وخلفـــت 
قطاع غزة 188 قتيا على األقل بينهم 
1230 جريحـــا  مـــن  وأكثـــر  55 طفـــا 

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. 
قضـــى  اإلســـرائيلي،  الجانـــب  وفـــي 
عشـــرة أشـــخاص بينهم طفـــل وجندي 
بصواريـــخ أطلقت من قطاع غزة الذي 
تحاصره إســـرائيل منذ نحـــو 14 عاما، 

حسب السلطات.
وقـــال األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
“يجـــب أن يتوقـــف القتـــال. يجـــب أن 
بأنـــه  العنـــف  واصفـــا  فـــورا”،  يتوقـــف 
“مـــروع”. وأضـــاف أن التصعيد “يمكن 
أن يـــؤدي الى أزمة أمنية وإنســـانية ال 
يمكن احتواؤهـــا والى تعزيز التطرف، 
الفلســـطينية  األراضـــي  فـــي  ليـــس 
المحتلـــة وإســـرائيل فحســـب، بـــل في 

المنطقة برمتها”.
وقبـــل ســـاعات مـــن اجتمـــاع مجلـــس 
األمـــن دعت اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
األحمـــر أعضاءه إلى “ممارســـة أقصى 
قدر من النفوذ لوقف األعمال العدائية 
بين غزة وإســـرائيل”، معتبرة أنه نزاع 

“غير مسبوق في شدته”. 
الدبلوماســـية  المفاوضـــات  وتتكثـــف 
في الكواليس ســـعيا لوضع حد للعنف. 
وإلى جانب اجتماع مجلس األمن عبر 
الفيديـــو أمـــس، يعقـــد وزراء خارجية 

اجتماعـــا  األوروبـــي  االتحـــاد  دول 
الثاثـــاء إلجراء محادثـــات طارئة عبر 

الفيديو حول التصعيد الحالي.
والتقـــى وفـــد أميركي رفيع المســـتوى 
برئاســـة المبعوث الخـــاص هادي عمرو 
أمس األحـــد وزير الدفاع اإلســـرائيلي 
فـــي  غانتـــس  وعبـــر  غانتـــس.  بينـــي 
منشـــور عبـــر حســـابه علـــى تويتـــر عن 
“تقديـــره العميق للدعم األميركي لحق 
إســـرائيل فـــي الدفاع عن نفســـها أمام 

الهجمات اإلرهابية”. 
وأضـــاف “علـــى عكـــس أعدائنـــا، نحـــن 
األهـــداف  مهاجمـــة  علـــى  حريصـــون 

العسكرية فقط”.

غواصات مسيرة لحماس

أمـــس  اإلســـرائيلية،  اإلذاعـــة  أفـــادت 
اإلســـرائيلي  الجيـــش  بـــأن  األحـــد، 
اســـتهدف غواصـــات مســـيرة لحركـــة 
حماس قادرة على حمل 50 كيلوغراما 

من المتفجرات.
اإلســـرائيلية  اإلذاعـــة  تكشـــف  ولـــم 
بعـــد تفاصيل أوفى بشـــأن اســـتهداف 

غواصات مسيرة لحماس.
وتلمح هـــذه التقارير إلى أن المواجهة 
بيـــن إســـرائيل والفصائل الملســـطينية 
المســـلحة بدأت تنتقل مـــن الجو والبر 
إلى البحر، الســـيما وأن الجانبين عما 
خـــال الســـنوات الماضية علـــى تقوية 

وحداتهما البحرية بشكل كبير.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوســـت” 
أن هـــذا التطـــور يأتـــي بعدمـــا حاولت 
الغـــاز  منشـــآت  مهاجمـــة  حمـــاس 

اإلسرائيلية في البحر المتوسط.

دهس 4 شرطة اسرائيليين 

أمـــس  اإلســـرائيلية  الشـــرطة  أكـــدت 
األحـــد إصابـــة عـــدد مـــن عناصرها في 
هجـــوم بواســـطة ســـيارة فـــي القدس 

الشرقية المحتلة. 
وأشارت الشـــرطة في بيان إلى إصابة 
“أربعـــة عناصر بجـــروح وإطـــاق النار 
علـــى المخرب من قبـــل الضباط الذين 
ردوا علـــى مـــا حصل”، مؤكـــدة “إغاق 

حي الشيخ جراح”. 
ووقع الهجوم عنـــد مدخل الحي الذي 
يواجه عدد من ســـكانه الفلســـطينيين 
تهديـــدا باإلخـــاء لصالـــح الجمعيـــات 

االستيطانية.
ويتمركز الجنود منذ عدة أســـابيع عند 
مداخـــل الحـــي ويدققون فـــي هويات 

الداخلين اليه والخارجين منه. 
وُقتـــل إســـرائيلي فـــي الخمســـين مـــن 
العمـــر الســـبت فـــي ضواحي تـــل أبيب 
بصـــاروخ أطلقتـــه حركـــة حمـــاس ردا 

على الضربة اإلسرائيلية.
وبـــدأت العملية اإلســـرائيلية، ردا على 
حمـــاس  حركـــة  أطلقتهـــا  صواريـــخ 
مئـــات  مـــع  “تضامنـــا”  إســـرائيل  علـــى 
فـــي  أصيبـــوا  الذيـــن  الفلســـطينيين 
اإلســـرائيلية  الشـــرطة  مـــع  صدامـــات 
فـــي القدس الشـــرقية المحتلة وداخل 

المسجد األقصى.
واندلعـــت الصدامـــات على أثـــر تهديد 
إسرائيلي بطرد عائات فلسطينية من 
حي الشيخ جراح في القدس الشرقية 
المحتلـــة لصالح جمعيات اســـتيطانية 
تقـــول إن األرض كان يملكها يهود قبل 

.1948

عواصم ـ وكاالت

فلسطينيون يستعيدون جثة طفل من تحت أنقاض مبنى مدمر في حي الرمال السكني 
بمدينة غزة )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  قـــال 
بنيامين نتنياهو إن انتهاء العمليات 
ســـبعة  منـــذ  المســـتمرة  القتاليـــة 
أيـــام ليـــس وشـــيكا رغـــم تحـــركات 

دبلوماسية الستعادة التهدئة.
قـــال نتنياهـــو، أمـــس األحـــد، إن تل 
أبيب ســـتفعل كل ما يلزم الستعادة 
النظـــام، معربا عن أمله أال يســـتغرق 

ذلك وقتا طويا.
وأوضـــح نتنياهـــو فـــي تصريحـــات 
لشـــبكة “ســـي بي إس” األميركية أن 
بـــرج الجاء الـــذي كان يضم مكاتب 
لوكالـــة أسوشـــيتد بـــرس هـــو هدف 
مشـــروع تمامـــا، مشـــيًرا إلـــى أنهـــم 

قدمـــوا للمخابـــرات األميركيـــة أدلـــة 
عن وجود نشاط إرهابي في البرج.

الدفـــاع  وزيـــر  صـــرح  جهتـــه  مـــن 
قائـــا  غانتـــس،  بينـــي  اإلســـرائيلي، 
منعنـــا حماس من تحقيق انتصارات 
اســـتراتيجية وضربنـــا قدرتهـــا على 
مهمـــة  وســـأكمل  الصواريـــخ  إنتـــاج 
فيهـــا  بمـــا  حمـــاس  قـــدرات  تدميـــر 
وزيـــر  دعـــا  المقابـــل  فـــي  األنفـــاق. 
الخارجيـــة والمغتربين الفلســـطيني، 
رياض المالكي، أمس ، إلى “تشـــكيل 
جبهة دولية للتصـــدي بقوة للجرائم 
والتصعيد اإلســـرائيلي بحق الشعب 

الفلسطيني األعزل.

نتنياهو: العمليات القتالية في غزة ستستمر

عمان ـ وكاالت

لمجلـــس  جلســـة  خـــال  األردن  حمـــل 
مســـؤولية  إســـرائيل  الدولـــي  األمـــن 
التصعيد الحاد للتوتر بين اإلسرائيليين 
والفلســـطينيين، مشـــددا علـــى ضرورة 
المجتمـــع  وتحـــرك  االحتـــال”  “زوال 

الدولي إلنهائه.
وقـــال وزيـــر الخارجية األردنـــي، أيمن 
الصفـــدي، في كلمة ألقاهـــا أمس األحد 
خـــال جلســـة مفتوحة لمجلـــس األمن 
الدولي عبر الفيديو: “تتحمل إسرائيل، 
باالحتـــال،  القائمـــة  القـــوة  بصفتهـــا 
التـــي  الخطيـــرة  األوضـــاع  مســـؤولية 
تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة، 
وكل ما تسبب من عنف وقتل ودمار”.

يتوقـــف  أن  “يجـــب  وأضـــاف: 
العـــدوان  بوقـــف  التصعيـــد 

وبوقـــف  غـــزة،  علـــى 
الممارســـات  جميـــع 
الاشرعية  اإلســـرائيلية 

التي فجرت أساســـا هـــذا التصعيد في 
القـــدس المحتلـــة وفي باقـــي األراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة. يجـــب التحـــرك 
فـــورا لتحقيق ذلـــك، ولتوفيـــر الحماية 

للشعب الفلسطيني”.
وشدد وزير الخارجية األردني على أن 
“االحتال هو مصدر الصراع واالحتال 
هو أساس الشر كله، االحتال والسام 
نقيضـــان ال يجتمعان ويتحقق الســـام 
قفـــز  “ال  وأضـــاف:  االحتـــال”.  بـــزوال 
فـــوق فلســـطين. وال قفز فـــوق القضية 
الصـــراع،  أســـاس  فهـــي  الفلســـطينية. 
وحلها على أســـاس حل الدولتين، الذي 
يجســـد الدولة الفلســـطينية المســـتقلة 
ذات الســـيادة وعاصمتهـــا القـــدس 
المحتلـــة على خطوط الرابع من 
1967، وفـــق  للعـــام  حزيـــران 
القانـــون الدولـــي ومبـــادرة 

السام العربية”.

األردن: ال بد من زوال االحتالل االسرائيلي

جدة ـ وكاالت

عقدت منظمة التعاون اإلسامي، أمس األحد، اجتماعًا افتراضيًا 
طارئًا بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين.

وفـــي بيانهـــا الختامي، دانـــت منظمة التعاون اإلســـامي بأشـــد 
العبارات “االعتداءات الوحشـــية التي تشـــنها إسرائيل”، مشددة 
علـــى “ضـــرورة الوقف التـــام والفـــوري لجميع االعتـــداءات على 
المدنييـــن”. وحـــّذر البيان الختامي من “اآلثـــار الخطيرة لتأجيج 
إســـرائيل للحساسيات الدينية”، مشـــددًا على ضرورة “وضع حد 
لجميع االنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل”. وتابع البيان الختامي: 
“إســـرائيل بوصفهـــا ســـلطة االحتـــال تتحمل مســـؤولية تدهور 
الوضـــع”، كمـــا دان “االعتـــداء الهمجـــي الواســـع علـــى قطاع غزة 
المحاصـــر”. واعتبر البيان أن “علـــى مجلس األمن التحرك لوقف 
العدوان الهمجي اإلســـرائيلي” حيث إن “فشل مجلس األمن في 

تحمل مسؤولياته سيدفعنا للتوجه إلى الجمعية العمومية”.
وشـــدد البيان الختامي على أن “القدس والمسجد األقصى خط 
أحمـــر لألمـــة اإلســـامية”، مثمنـــًا “دور رئاســـة لجنـــة القدس في 
حماية المقدســـات”. وفي انطاق الجلســـة، كان وزير الخارجية 
الســـعودي األميـــر فيصل بـــن فرحان قد قال إن “إســـرائيل تقوم 
بانتهاكات صارخة بحق الفلســـطينيين”، مضيفًا: “ندين استياء 

إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس”.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن “القدس الشرقية أرض 
فلســـطينية ال نقبـــل المس بهـــا”، مضيفًا: “المملكـــة ترفض رفضا 
قاطعـــا االنتهاكات اإلســـرائيلية بحـــق الفلســـطينيين.. والمملكة 

تدعو إلى وقف فوري للتصعيد اإلسرائيلي”.
وأكد أن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته 
أمـــام انتهـــاكات إســـرائيل”، معتبـــرًا أن “علـــى المجتمـــع الدولـــي 

التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات اإلسرائيلية”.

صواريخ إسرائيل تدفن الفلسطينيين أحياء تحت أنقاض منازلهم

“التعاون اإلســامي” تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد اإلسرائيلي

دبي ـ العربية.نت

رجح تقرير صادر من اســـتخبارات الجيش األميركي تدهور 
األوضاع اإلنســـانية في اليمن، إذ يعاني الشـــعب اليمني من 

عدم االستقرار منذ العام 2011.
وتعتبـــر التوقعـــات الجديـــدة التـــي عّبرت عنها اســـتخبارات 
الجيش أن الحالة الصحية واإلنسانية في اليمن تعد األسوأ 
فـــي العالـــم، وأن تلـــك الكارثـــة ســـتتواصل وتســـتمر بفعـــل 

الحرب، متهمة الحوثيين بالوقوف خلف هذه األزمة.
كمـــا اتهـــم التقرير إيران بمواصلة دعم الحوثيين باألســـلحة 
والمستشارين العسكريين، ما يزيد من ثقة الحوثيين بشكل 
واضـــح. وقال المبعـــوث األممي إلى اليمـــن مارتن غريفثس 
يـــوم األربعـــاء: إن الوضع فـــي مأرب خطير بســـبب هجمات 
الحوثيين، مشيًرا إلى أن موقف الحكومة اليمنية من عملية 
الســـام كان ممتاًزا. يأتي ذلك فيما أكدت الواليات المتحدة 

وفرنسا أن الحوثيين يأخذون مستقبل اليمن رهينة.
ميدانًيـــا، قتـــل مدنـــي وأصيب 5 آخـــرون، أمـــس األحد، في 
هجـــوم نفذتـــه ميليشـــيا الحوثـــي االنقابيـــة المدعومة من 
إيران بطائرة مســـيرة واســـتهدف ســـوًقا شـــعبية، بمحافظة 

الحديدة، غربي اليمن.

وقالـــت مصادر محلية وطبية: إن ميليشـــيا الحوثي قصفت 
بقذائف متفجرة من طائرة مسيرة، سوًقا شعبًيا في منطقة 

الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.
وصعـــدت الميليشـــيات الحوثية هجماتها بالطيران المســـير 
وقذائـــف المدفعيـــة والصاروخيـــة وبالطيـــران المســـير على 
مختلـــف مناطـــق الحديـــدة، ضمـــن خروقاتهـــا المتصاعـــدة 
للهدنة األممية، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، 

بحسب اإلعام العسكري للقوات المشتركة.

من ضحايا هجوم نفذته ميليشيا الحوثي

مقتــل وإصابــة 6 مدنيين بطائــرة حوثية مســيرة بمحافظــة الحديدة
تقرير أميركي: تدخل إيران يزيد معاناة اليمنيين

الفاتيكان ـ أ ف ب

حـــّذر البابا فرنســـيس أمس األحد 
الوضـــع  تدهـــور  إمكانيـــة  مـــن 
الفلســـطينيين  بيـــن  النـــزاع  فـــي 
ســـقوط  واصفـــا  واإلســـرائيليين، 
“الفظيـــع  باألمـــر  مدنييـــن  قتلـــى 

وغير المقبول”.
وقال البابـــا في أعقاب صاة “في 
اشـــتباكات  تهيمـــن  األيـــام،  هـــذه 
مســـّلحة عنيفـــة بيـــن قطـــاع غزة 
وإسرائيل )على المشهد(، وتنطوي 
علـــى خطـــر التحـــول إلـــى دوامـــة 

موت ودمار”.
البالـــغ  األعظـــم  الحبـــر  وأضـــاف 
مـــن  العديـــد  “أصيـــب  عامـــا   84

األشـــخاص بجـــروح وقتل 
العديـــد مـــن األبريـــاء، 

بينهم أطفال أيضا. 
إنه أمر فظيع وغير 

مقبول”.

وتابع “أتســـاءل: إلى أين ســـتقود 
الكراهيـــة واالنتقـــام؟ هـــل نعتقـــد 
حقا أنه بإمكاننا إقامة السام عبر 

تدمير بعضنا البعض؟”.
وجـــاءت تصريحـــات البابـــا التـــي 
ســـاحة  فـــي  حشـــد  إلـــى  وجههـــا 
القديـــس بطـــرس فـــي الفاتيـــكان 
بعدمـــا أقام قداســـا خاصـــا ببورما 
صبـــاح األحـــد دعا فيـــه إلى وقف 

العنف.
كما حض البابا، الذي يتطرق عادة 
إلـــى األحداث الجارية خال عظة 
األحـــد، علـــى التهدئة في الشـــرق 
األوسط. وقال “أدعو إلى التهدئة 
وليوقف المســـؤولون ضجيج 
فـــي  وليســـيروا  الســـاح 
درب الســـام، بمســـاعدة 

المجتمع الدولي”.

البابا يحّذر من “دوامة موت ودمار”
كابول ـ أ ف ب

تجـــدد القتـــال بيـــن حركـــة طالبـــان 
وقـــوات الحكومـــة األفغانيـــة أمس 
األحـــد فـــي واليـــة هلمنـــد الجنوبية 
المضطربة، وفق ما أفاد مسؤولون، 
مع انتهاء وقـــف إلطاق النار مدته 
3 أيام اتفق عليه الطرفان لمناســـبة 

عيد الفطر.
وتصاعـــد العنـــف في وقـــت يمضي 
الجيـــش األميركـــي قدمـــا بخطتـــه 
بحلـــول  جنـــوده  جميـــع  لســـحب 
حملـــة  صفحـــة  فيطـــوي  ســـبتمبر، 
فـــي  20 عامـــا  اســـتمرت  عســـكرية 

أفغانستان.
وأفـــاد رئيـــس مجلس واليـــة هلمند 

عطـــاء هللا أفغان “بـــدأ القتال 
مـــن  مبكـــر  وقـــت  فـــي 

أمـــس األحـــد وال يـــزال 
مســـتمرا”، بينما انتهت 
هدنـــة موقتـــة مدتها 3 

أيام في وقت متأخر السبت.
طالبـــان  عناصـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
هاجمـــوا نقـــاط تفتيـــش أمنية على 
مـــن  وغيرهـــا  قـــاه  لشـــكر  أطـــراف 

المناطق.
وأكد ناطق باســـم الجيش األفغاني 
فـــي جنـــوب البـــاد تجـــدد المعـــارك 
بينما تحّدث مكتب حاكم هلمند عن 
مقتـــل 21 مقاتـــا من طالبـــان حتى 
باســـم  الناطـــق  أفـــاد  بـــدوره،  اآلن. 
حركة طالبان ذبيح هللا مجاهد “هم 
)القوات األفغانية( بدأوا العملية.. ال 

تحّملونا المسؤولية”.
وتعّهدت الواليات المتحدة إنهاء 
أطـــول حـــرب فـــي تاريخهـــا 
لكنهـــا تجاوزت مهلة األول 
مـــن مايو لســـحب كامل 

جنودها.

تجدد القتال جنوب أفغانستان مع انتهاء الهدنة

فتح معبر فرح وعبور أول 
دفعة من مصابي غزة

ــال الـــجـــرحـــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن في  ــدأ اســتــقــب ــ ب
المستشفيات المصرية بعدما أعلنت مصر فتح 
معبر رفح، صباح أمس األحد، الستقبال ضحايا 

الهجمات اإلسرائيلية.
بدأ  رفـــح،  معبر  فتح  مــن  قليلة  ســاعــات  وبــعــد 
الفلسطينيين  والمصابين  الجرحى  استقبال 
في  العالج  لتلقى  المصري  الجانب  إلى  ونقلهم 
مع  للتعامل  المخصصة  المصرية  المستشفيات 
بــوزارة  مسؤولة  مصادر  وقالت  الــحــاالت.  تلك 
الجرحى  من  دفعة  أول  إن  المصرية،  الصحة 
الذين ُنقلوا للعالج في مصر عبر معبر رفح، تم 
تصنيف حاالتهم الصحية تمهيدا لتوجيههم إلى 

مستشفيات شمال سيناء.

االثنين 17 مايو 2021 - 5 شوال 1442 - العدد 4597

رفح ـ وكاالت
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فـــي موضوع متشـــعب ومطـــول تطرقـــت “اإلندبندنـــت” قبل فتـــرة إلى ملف 
أعتبـــره شـــخصيا من أهـــم الملفات أال وهو “التعليم في ظـــل جائحة كورونا”، 
وذكرت بعض النقاط المهمة التي تخص “التحول االســـتراتيجي في مفاهيم 
المنظومة التعليمية” وأين يقف التعليم من العالم الرقمي في الدول العربية، 
ومدى االستفادة من ظهور مالمح لثورة رقمية خامسة وتطبيق البرمجيات 
الخاصـــة والتطبيقـــات واألدوات الرقمية ضمن هذه المنظومة التعليمية، ولم 
يقتصـــر التقرير على الجانب التعليمي بل توســـع ليشـــمل الجانب التقني في 

مجاالت التصنيع المختلفة بعد الثورتين الصناعيتين.
وبعـــد قراءتـــي هـــذا التقرير تذكرت اإلشـــادة الدوليـــة بما وصلت لـــه المملكة 
من مكانة رفيعة وســـمعة طيبة في الجانـــب التعليمي في اجتماعات منظمة 
اليونسكو والسيما االجتماع األخير في أبريل الفائت الذي ذكر فيه بكل فخر 
اســـم المملكة ثالث مـــرات وبحضور أكثر من 170 دولـــة عندما اطلع المحفل 
الدولـــي علـــى تجارب الدول فـــي التعامل مـــع جائحة كورونا بـــكل تحدياتها 
وانعكاســـاتها، وتم ذكر اسم البحرين في “استمرار التعليم، وتوفير الخدمات 

التعليميـــة المتنوعـــة، وعـــدم توقـــف التعليم عـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة 
وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم”.

نعـــم عندما نتحدث عـــن التعليم في مملكة البحرين فـــي ظل جائحة كورونا 
فنحـــن نتحـــدث عـــن جهـــود كبيرة حافظـــت على اســـتدامة التعليـــم في ظل 
أصعـــب الظـــروف التـــي مر بهـــا العالم بأســـره في ظـــل تحديات وانعكاســـات 
ضخمـــة فرضها هذا الوبـــاء، وفي نفس الوقت كان اإلبـــداع في دمج التقنية 
واألدوات الرقميـــة وترســـيخ ركائـــز “التعلـــم عـــن بعـــد” بجهود كبيـــرة وأمانة 
تشـــرف بحملهـــا على عاتقهم معلمـــوا المملكة الذين ضربـــوا أروع األمثلة في 

البذل والعطاء.

نقطة أخيرة

إن ذكـــر اســـم المملكة بشـــكل متكرر في المحافل الدوليـــة يؤكد ما وصلت له 
المملكة من تقدم ورقي في مختلف المجاالت والسير على الطريق الصحيح 

في البناء والتنمية.

مشهد يصفع العالم المتمدين
هـــل رأى العالـــم المتمديـــن وهـــل رأت منظمـــات حقوق اإلنســـان 
وصحافـــة أوروبا وأميركا مشـــهد الجندي اإلســـرائيلي وهو يركل 
الرجـــل الفلســـطيني وهـــو علـــى ســـجادة الصـــالة؟ هـــل ســـتصدر 
الخارجية األميركية بيانا حـــول الحريات الدينية وحرية العبادة 
فـــي فلســـطين المنكوبة كمـــا تفعل تجـــاه دول عربية وإســـالمية 
ألســـباب أقل شـــأنا بكثير؟ وهل ســـيصدر االتحاد األوروبي بيانا 

ناريا حول هذا المشهد المهين؟
رغم بشاعة الصورة ال أعتقد أن شيئا مما سبق سيحدث، فإهانة 
مشـــاعر المالييـــن من المســـلمين ال تعني شـــيئا لألمـــم المتمدينة 
التـــي تقدس جميع الحقوق ابتداء من حقوق الكالب وصوال إلى 

حقوق الشواذ والمثليين. 
أين موقع هذا الرجل المسلم الذي كان على سجادة صالته أعزل 
عندما فوجئ بحذاء الجندي اإلســـرائيلي فـــوق رقبته؟ الحقيقة 
أن هـــذا المشـــهد لم يهن المصلي الفلســـطيني بقدر مـــا أهان ذلك 
العالم المتمدين، فأين أنت يا حمرة الخجل؟ هذا المشـــهد يكذب 
كل مـــا أنتجـــه العالم الغربي حول حقوق اإلنســـان طوال تاريخه 

ويجعلنا ال نصدق أية 
شـــعارات يطلقها هذا العالم بعد اليوم، فحقوق اإلنســـان شعارات 
صاغهـــا العالـــم الغربـــي للضغط على بعـــض الـــدول والتدخل في 
شـــؤونها والتضييق عليها وابتزازها، لكنها ال تستخدم ضد جيش 

االحتالل اإلسرائيلي.
وبرلمانات العالم ومنظماته يمكن أن تجتمع وتشـــتعل نارا بسبب 
تقاريـــر مفبركـــة يعدهـــا بعـــض الخارجين علـــى القانـــون في بالد 
العرب، لكنها تصمت صمت القبور أمام مشـــهد ناطق مثل مشـــهد 

الجندي اإلسرائيلي وهو يدوس الرجل بحذائه.

فلسطين في القلب
انســـابت دمـــوع المصليـــن أثنـــاء دعـــاء الخطباء فـــي خطبة عيد 
الفطر المبارك إلخواننا الفلسطينيين الذين تعرضوا لموجة قصف 
إســـرائيلي وحشـــي دون رادع من ضمير أو قانون أو حتى سلطة 
جبريـــة لدولـــة قـــادرة أو منظمـــة دولية معنيـــة، لكنه جـــر تعاطًفا 
عالمًيـــا كبيًرا وتســـبب فـــي انـــدالع مظاهرات شـــعبية عارمة في 
بلدان إسالمية وغير إسالمية، وأدى لتزايد الغضب من االحتالل 
اإلســـرائيلي الـــذي لـــم يـــراع أبســـط حقوق اإلنســـان الفلســـطيني 

بخنقه بالحصار والضغط.
ورغـــم مرارة وقســـوة ما حدث، واأللم الـــذي ألم بنا جراء كل هذا 
البطـــش اإلســـرائيلي ضد إخواننـــا الفلســـطينيين، إال أنه أثبت أن 
تلـــك القضية لم ولن تنســـى وســـتظل اختبـــاًرا لعدالـــة وأخالقية 
النظـــام الدولـــي، وأن المنطقـــة لن تســـتقر فعال إال بحـــل عادل لها 
يضمن للفلســـطيني حقوقه وأمنه، ويوفر له حياة طبيعية كغيره 

من أبناء دول العالم.
لقد صدق المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان عندما وصف 
الهجمـــة اإلســـرائيلية األخيـــرة بعمليـــة التدميـــر الممنهجة، حيث 
اســـتهدفت مناطـــق ســـكنية ومؤسســـات مدنية في قطـــاع غزة، 
بمئات القذائف الثقيلة والغارات الجوية لســـالح الجو والمدفعية 
الشـــهداء ومئـــات  إلـــى ســـقوط عشـــرات  أّدى  مـــا  اإلســـرائيلية، 
المصابين وتدمير تلك المناطق المستهدفة ونزوح عشرات األسر 
من بيوتها، محذرا المرصد من أّن الجيش اإلسرائيلي انتهك مبدأ 
التناســـب والتمييـــز، واســـتخدم الكثافـــة النيرانيـــة العالية بهدف 
الترهيب واالنتقام والعقاب الجماعي للمدنيين وليس لضرورات 

عسكرية.
وثـــق المرصـــد األورومتوســـطي جرائـــم خطيرة من بينها مســـح 
مبـــان ســـكنية بالكامـــل، وتدميـــر أحيـــاء كاملـــة، دون أي اعتبـــار 
لقواعد القانون الدولي اإلنســـاني، وهو ما شجع العناصر اليمينية 
المتطرفـــة فـــي إســـرائيل على تكثيـــف هجماتهـــم العنصرية على 
الفلســـطينيين ومزارعهـــم وممتلكاتهـــم فـــي جميع أنحـــاء الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
فهـــل هـــذه الجرائم كافية لتحـــرك المجتمع الدولـــي بفعالية ليس 
إلنقاذ اإلنســـان الفلســـطيني، بل إلنفاذ القوانيـــن وتطبيق قرارات 
الشـــرعية الدولية التي اســـتغرقت عقوًدا من النضال والعمل إلى 

أن تم التوصل إليها ألجل خير البشرية كلها؟.

عندما يذكر اسم المملكة في اجتماعات منظمة اليونسكو

ُعـــّدت البحريـــن منذ العـــام 1900م من أوائل بلـــدان المنطقة التـــي حظيت خدماتها 
الصحية باهتمام كبير ُمْذ كان يتولى “مستشفى فكتوريا التذكاري” بالمنامة العاصمة 
عـــالج مرضـــى األمـــراض المعدية آنذاك، وصـــوالً إلى ما هي عليـــه اآلن من تطورات 
مشـــهودة واكبـــت فيهـــا دوالً متقدمة فـــي ناحية تقديـــم الرعاية األوليـــة ومكافحة 
األمراض بعد توّسعها المتسارع في بناء وتجهيز المستشفيات العامة والمتخصصة 
علـــى امتـــداد المناطـــق والمحافظـــات البحرينيـــة بأعلى مســـتويات التأهيـــل الطبي 
وتأميـــن المعـــدات ولـــوازم العمليات الجراحيـــة، حتى برزت هذه الجهـــود المخلصة 
بوضـــوح فـــي مكافحـــة وبـــاء كورونـــا العالمـــي وتصييرها مثـــااًل ُيحتذى فـــي إدارة 

األزمات ومواجهة المخاطر واتخاذ القرارات بمهنية واحتراف فريدين.
وعلى الرغم من الجهود الوطنية الجّبارة التي يدور “ِسجال الحرب” فيها على مدار 
)24( ســـاعة، ويشـــهد بها القاصـــي والداني في التصّدي والمكافحـــة لهذا الوباء الذي 
نالت فيه مملكتنا الحبيبة الريادة واإلشادة العالميتين في تقديم الخدمات العالجية 
المتطابقـــة مـــع متطلبات منظمة الصحة العالمية، ما عزّز من مكانتها وفريقها الطبي 
في المحافل الدولية؛ إال أّن “ِرَماح” هذه الجهود الُمسّددة في خاصرة هذه الجائحة 
القاتلة، تبقى قاصرة إذا لم تتكامل فيها اإلســـهامات الشـــعبية من مختلف قطاعاتها 
الوطنيـــة التـــي تتجلـــى أبهـــى صورهـــا بااللتـــزام الوطني المســـؤول الـــذي يرفع من 
مســـتويات الوعي الشعبي والمجتمعي في اتباع االحترازات اآلمنة وتسخير شامل 
القدرات اإلعالمية إليصال المعلومات الضرورية وتوظيف متعدد المنّصات الخبرية 

لتطبيـــق الســـلوكيات الصحيـــة ومواكبة المســـتجدات العالجية وتنفيـــذ اإلجراءات 
الوقائيـــة، الســـّيما في اآلونة األخيرة التـــي تصاعدت فيها أعـــداد اإلصابات بصورة 
متســـارعة حســـب ما يرد يوميًا في موقع وزارة الصحة الرســـمي، في وقٍت جسدت 
فيـــه القيـــادة الحكيمة موقًفا تاريخيًا مشـــرًفا فـــي إدارتها الفريدة لهـــذا الملف الذي 

حافظ على سالمة المواطنين والمقيمين والوافدين والعابرين.

نافلة:

تصّدر الكوادر الطبية – بمعية الطواقم الســـاهرة من حّراس األمن والســـالمة بإدارة 
الصحـــة العامـــة - في الصفوف األمامية بمملكتنا الغاليـــة، أظهر عزمًا ال مثيل له في 
معركـــة الّتصـــدي وحمايـــة األرواح، بـــل ســـطّروا أروع األمثلة بـــإرادة ال تعرف الكلل 
والملـــل مـــن أجـــل عودة الحيـــاة إلى طبيعتهـــا منذ األيـــام األولى النتشـــار الفيروس 
عالميـــًا. وهـــذا مـــا يتطلب – جنبـــًا إلى جنـــب - وعيًا مجتمعيـــًا فائقًا إلنجـــاح المهمة 
باتباع اإلجراءات االحترازية وااللتزام بالتعليمات الوقائية التي ُتسهم في تحجيم 
رقعة اتساع المرض بضرورة إفصاح المخالطين ألنفسهم وتحّمل أرباب العمل كلفة 
الفحص لمنتســـبي مؤسساتهم من الوافدين؛ تخفيفًا على مواقع الفحص العشوائي 
المجاني من جهة وإفساح المجال للمواطنين في تلقي حّق العالج بسهولة من جهة 

أخرى بعد تخصيص أماكن لهم حسب ما أفاد به القّراء وبعض النيابيين.

“ِرماٌح” بحرينية في معركة كورونا

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

للتواصل: 17111483

قد يأتي يوم نفقد فيه “الكنترول” ال قدر اهلل
قبل أيام كانت صـــورة كورونا عنيفة أكثر 
ممـــا كنا نتصور، األمر الذي أزعج المواطن 
الملتزم الذي يرفض خسارة أية جولة في 
معركتـــه مـــع كورونا، فألول مـــرة منذ بدء 
الجائحـــة تســـجل البحرين أعلـــى حصيلة 
وفيات بكورونا بلغت 17 حالة، وقد ذهب 
المنزليـــة  التجمعـــات  إن  بالقـــول  البعـــض 
ليست وحدها الســـبب، بل إن االحترازات 
مـــن  الكثيـــر  فيهـــا  العائلـــة  نطـــاق  خـــارج 
القصور وتحتاج إلى وقفة جادة واحتواء 

حقيقي.
لنضع األســـئلة في مكانها الدقيق ونقول.. 
لمـــاذا يحـــدث كل ذلك ومن هو المســـؤول 
أتصـــور  القائمـــة؟  الحـــاالت  ارتفـــاع  عـــن 
شـــخصيا أن العمالـــة اآلســـيوية تنظر إلى 

العالـــم مـــن منظـــار آخـــر، فكما هـــو واضح 
مـــن خـــالل الفيديوهـــات والمقاطـــع التـــي 
نشـــاهدها فـــي مختلـــف وســـائل التواصل 
االجتماعي بأنهـــا غير ملتزمة باإلجراءات 
حيـــث  الوقائيـــة،  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
يتجمعـــون أمام المنـــازل للثرثرة وبعضهم 
يلبـــس الكمـــام والبعـــض اآلخر غيـــر مهتم 
إطالقـــا، كمـــا أن الفريق الوطنـــي للتصدي 
لفيروس كورونا أوضح في أوقات عديدة 
أن نتائـــج الفحـــص أظهـــرت وجـــود أعداد 
كبيـــرة مـــن الحـــاالت القائمـــة بيـــن العمالة 
الوافـــدة، ومن ضمن أســـباب االرتفاع في 

هذا العدد تجمعهم في مساكنهم.
الوقائـــع  رصـــد  أو  الحـــوادث  وبمتابعـــة 
يتضـــح لنـــا أن العمالـــة اآلســـيوية ســـواء 

عمـــال توصيـــل الطلبـــات أو مـــن يبيعـــون 
لهـــم  تعـــرف  “ال  وغيرهـــم  البـــرادات  فـــي 
ســـماء وال أرضـــا”، ال قناعـــة وال ثقافـــة وال 
مسؤولية، بل استهتار بالتعليمات، وكذلك 
بعـــض العوائل التي مازالـــت تعيش اللقاء 
األســـبوعي الدائـــم والمســـتمر دون أدنـــى 
مســـؤولية، ولـــم يفـــد معهـــا قـــرع أجراس 
الخطـــر في أســـماعها، ومثل هـــذه العوائل 
تحتاج حقيقة إلى دراسة تحليلية لطريقة 

تفكيرها وتمحيص تصرفاتها.
لقد توســـعت الدائرة كثيرا، وقد يأتي يوم 
نفقـــد فيه “الكنترول” ال قدر هللا، لهذا البد 
من النفاذ إلى أعمق أعماق المشـــكلة وحل 
الرمـــوز واإلشـــارات طالما قطعنا أشـــواطا 

طويلة وبذلنا جهودا مضنية.
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تلقى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس االعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، برقية تهنئة من محمد بن 
إبراهيم المطوع وزير شــئون مجلس الوزراء، بمناســبة صدور المرســوم الملكي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، بتعيين 

سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. 

وأعرب ســـعادته عن خالص التهاني إلى 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
بالثقـــة الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي 
يحظى بها ســـموه من لـــدن جاللة الملك 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، مـــا هـــي إال 
تأكيـــد على الجهود المتميزة التي يبذلها 
ســـموه لخدمة مملكـــة البحريـــن، متمنيا 
لســـموه التوفيق والســـداد فـــي مواصلة 
لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة  تطويـــر 
وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة  التطلعـــات 

الرياضة البحرينية.
إلى ذلك، تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائب األول لرئيس المجلس 
االعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينية، برقية تهنئة من الشـــيخ خالد 
بن علي آل خليفة وزير العدل والشـــئون 
اإلســـالمية واألوقـــاف، بمناســـبة صدور 
المرسوم الملكي من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
إدارة  لمجلـــس  رئيســـا  ســـموه  بتعييـــن 

الهيئة العامة للرياضة. 
وأعـــرب عـــن خالـــص التهاني إلى ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظى 
بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، ما هي إال تأكيد على 
الجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه 
لخدمة مملكـــة البحرين، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد في مواصلـــة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق التطلعـــات 
الرياضـــة  وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة 

البحرينية. 
إلـــى ذلـــك، تلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 

والرياضـــة  للشـــباب  االعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، برقية تهنئة 
مـــن الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد آل خليفة 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى الواليـــات 
صـــدور  بمناســـبة  األميركيـــة،  المتحـــدة 
المرسوم الملكي من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
إدارة  لمجلـــس  رئيســـا  ســـموه  بتعييـــن 

الهيئة العامة للرياضة.
وأعـــرب عـــن خالـــص التهاني إلى ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظى 
بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، ما هي إال تأكيد على 
الجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه 
لخدمة مملكـــة البحرين، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد في مواصلـــة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق التطلعـــات 
الرياضـــة  وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة 

البحرينية.
 وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
االعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 

البحرينيـــة، برقيـــة تهنئـــة من هشـــام بن 
محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية مصر العربيـــة المندوب الدائم 
لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة، بمناســـبة 
صدور المرســـوم الملكي من لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعاه، بتعيين سموه رئيسا لمجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأعرب ســـعادته عن خالص التهاني إلى 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
بالثقـــة الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي 
يحظى بها ســـموه من لـــدن جاللة الملك 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، مـــا هـــي إال 
تأكيـــد على الجهود المتميزة التي يبذلها 
ســـموه لخدمة مملكـــة البحريـــن، متمنيا 
لســـموه التوفيق والســـداد فـــي مواصلة 
لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة  تطويـــر 
وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة  التطلعـــات 

الرياضة البحرينية. 
 وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
االعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن أحمد بن 
زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية، 

بمناسبة صدور المرسوم الملكي من لدن 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، بتعيين ســـموه رئيسا 

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
 وأعـــرب عـــن خالـــص التهاني إلى ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظى 
بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، ما هي إال تأكيد على 
الجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه 
لخدمة مملكـــة البحرين، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد في مواصلـــة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق التطلعـــات 
الرياضـــة  وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة 

البحرينية.
علـــى صعيد متصل، تلقى ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة النائـــب األول 
للشـــباب  االعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
برقية تهنئة من جمال عبدالعزيز العلوي 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيم ســـوق 
العمل، بمناســـبة صدور المرسوم الملكي 
مـــن لدن حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد 

المفدى حفظه هللا ورعاه، بتعيين سموه 
العامـــة  الهيئـــة  إدارة  لمجلـــس  رئيســـا 

للرياضة.
وأعـــرب عـــن خالـــص التهاني إلى ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظى 
بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، ما هي إال تأكيد على 
الجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه 
لخدمة مملكـــة البحرين، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد في مواصلـــة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق التطلعـــات 
الرياضـــة  وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة 

البحرينية.
 وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
االعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن دانة بنت 
خميس الزياني وكيل الوزارة للتخطيط 
والتوفيق األســـري والنفقة وزارة العدل 
والشئون اإلسالمية واألوقاف، بمناسبة 
صدور المرســـوم الملكي من لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعاه، بتعيين سموه رئيسا لمجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
وأعربـــت عن خالـــص التهاني إلى ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكـــدة أن الثقـــة التي يحظى 
بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، ما هي إال تأكيد على 
الجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه 
لخدمـــة مملكة البحرين، متمنية لســـموه 
التوفيـــق والســـداد في مواصلـــة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق التطلعـــات 
الرياضـــة  وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة 

البحرينية. 
 إلـــى ذلـــك، تلقى ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 
والرياضـــة  للشـــباب  االعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، برقية تهنئة 
من محمد بن حسن النصف االمين العام 
بمناســـبة  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  للجنـــة 
صدور المرســـوم الملكي من لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعاه، بتعيين سموه رئيسا لمجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
وأعـــرب عـــن خالـــص التهاني إلى ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي يحظى 
بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه، ما هي إال تأكيد على 
الجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه 
لخدمة مملكـــة البحرين، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد في مواصلـــة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق التطلعـــات 
الرياضـــة  وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة 

البحرينية.
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تغطية - المكتب اإلعالمي

أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الشـــباب ســـمو  اإلنســـانية وشـــؤون 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز 
دراج فريـــق البحريـــن فيكتوريوس 
للدراجـــات الهوائيـــة فيـــل بوهـــوس 
بالمركز األول وحصوله على القميص 
األخضـــر في طـــواف هنغاريـــا. وأكد 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن هـــذا االنتصـــار امتـــدادًا لسلســـلة 
مـــن النجاحات التي حققهـــا ومازال 
يحققها فريق البحرين فيكتوريوس 
للدراجـــات الهوائية في المشـــاركات 
العالميـــة الكبـــرى والتي يزينها أســـم 
مملكـــة البحرين، مشـــيرا ســـموه إلى 
نجاحات الفريق تأتي بفضل تكاتف 
وتعـــاون أفـــراد الفريـــق مـــن فنييـــن 
وإدارييـــن ودراجين وكافة العاملين 
فـــي الفريق. وأوضح ســـمو الشـــيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفـــة أن الفترة 
الماضية شـــهدت تفـــوق كبير لفريق 
للدراجـــات  فيكتوريـــوس  البحريـــن 
الهوائية في المشـــاركات ســـواء في 
المشـــاركة كفريـــق أو كأفـــراد، حيث 
حققـــوا العديد مـــن النتائج المتميزة 

التي تســـاهم في مواصلـــة الترويج 
المحافـــل  فـــي  الغاليـــة  لمملكتنـــا 
الخارجية والسير بخطى ثابتة نحو 
المساهمة في تحقيق رؤية البحرين 

االقتصادية “2030”.
وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة عـــن خالـــص تهانيـــه إلى 
وحصولـــه  بوهـــوس  فيـــل  الـــدراج 
علـــى القميـــص األخضر فـــي طواف 
هنغاريا، مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن هذا 
االنتصار سيكون دافعًا كبيرا للفريق 
فـــي مواصلـــة حصد اإلنجـــازات في 

المشاركات الخارجية.

ناصر بن حمد يشيد بفوز البحرين فيكتوريوس

بتعيينه نائًبا لرئيس الهيئة العامة للرياضة

ناصــر بن حمد يشــيد بفــوز باريس أف ســي على شــامبلي

سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ سلمان بن محمد

إسهامات عديدة لـ “فيكتوريوس البحرين” في الدوري الفرنسي

ســـمو  الركـــن  أول  الفريـــق  هنـــأ 
آل  بـــن عيســـى  الشـــيخ محمـــد 
خليفة رئيس الحـــرس الوطني، 
سمو الشيخ سلمان بن محمد بن 
عيسى آل خليفة رئيس المجلس 
القتاليـــة،  لأللعـــاب  البحرينـــي 
بالثقـــة الملكية الســـامية بتعيين 
سموه نائبًا لرئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.

صـــدور  أن  ســـموه  وأكـــد 
يإنشـــاء  الملكـــي  المرســـوم 
الهيئـــة، ترجمًة للرؤيـــة الملكية 
الرياضيـــة  المنظومـــة  بتطويـــر 
بهـــا  والوصـــول  المملكـــة،  فـــي 
لمستويات أعلى من االحترافية 
وتحقيـــق اإلنجـــازات فـــي كافة 
مشـــيرًا  الدوليـــة،  المشـــاركات 
للدور الناجح الذي حققه ســـمو 

الشـــيخ ســـلمان بـــن  محمـــد بن 
عيســـى آل خليفة على مستوى 
مـــن  للعديـــد  المملكـــة  حصـــد 
الدوليـــة  واأللقـــاب  اإلنجـــازات 
فـــي األلعاب القتاليـــة من خالل 
البحرينـــي  للمجلـــس  ترؤســـه 
لأللعاب القتالية، متمنيًا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مهامـــه 

بالهيئة العامة للرياضة.

أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب أن شـــعار 
“فيكتوريـــوس البحريـــن” حقق العديد 
مـــن اإلســـهامات لمملكتنـــا الغاليـــة من 
خالل فريق باريس أف ســـي الفرنسي 
في دوري الدرجـــة الثانية لكرة القدم، 
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  ســـموه  معربـــًا 
البـــارزة التي بذلهـــا الفريق في الدوري 
وتحقيق المركـــز الخامس في الدوري 
والبقـــاء فـــي دائـــرة المنافســـين علـــى 
حجز بطاقات الصعود للدرجة األولى.

 وأشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة باالنتصـــار الذي حققـــه باريس 
أف ســـي علـــى شـــامبلي )3/صفـــر( في 
األســـبوع 38 للدوري الفرنسي، مشيرًا 
ســـموه إلـــى أن النتائج المتميـــزة التي 
ســـار عليها الفريق في الفتـــرة القادمة 
اهتمام اإلدارة ودعمها للفريق وحرص 
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري والالعبيـــن 
علـــى بـــذل الجهـــود وتحقيـــق النتائج 

الطيبة.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
“فيكتوريـــوس  شـــعار  أن  خليفـــة  آل 
المتميـــزة  العالمـــة  يعتبـــر  البحريـــن” 
فـــي الـــدوري الفرنســـي، وقـــال ســـموه 
“نحن ســـعداء برؤية أســـم المملكة في 
الدوريـــات األوروبيـــة، وهـــذا جزء من 
المســـاهمة في تحقيق رؤيـــة البحرين 

االقتصاديـــة “2030”، حيـــث ســـنمضي 
علـــى تحقيق رؤيتنـــا المســـتقبلية في 
العديد مـــن المجـــاالت وأهمها الجانب 
الرياضي”.  وأعرب ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود 
البـــارزة التي بذلها الالعبين في مباراة 

شامبلي وفوزهم بثالثية نظيفة.

بشـــعار  ســـي  أف  باريـــس  وتمكـــن   
الفـــوز  مـــن  البحريـــن”  “فيكتوريـــوس 
علـــى شـــامبلي )3/صفر(، حيث ســـجل 
وعلـــي  ماندوكـــي  ســـيريل  األهـــداف 
العابدي وجوليـــان لوبيز، ورفع الفريق 
المركـــز  فـــي  نقطـــة   64 إلـــى  رصيـــده 

الخامس.

الصخير- الحرس الوطني

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو رٔييس الحرس الوطني

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

فرحة العبي الفريق
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سموه يتلقى المزيد من برقيات التهنئة بتعيينه رئيًسا للهيئة العامة للرياضة



أطلقــت النجمــة اللبنانيــة نــوال الزغبــى أغنيتيــن جديدتين 
باللهجة المصرية على موقع يوتيوب بمناسبة عيد الفطر.

وجــاءت األولــى بعنــوان “بكلم خيالــى” من كلمــات وألحان 
صالح الكردي وتوزيع ريمي مراد وماســتر طوني حداد، والثانية 

بعنوان “أســعد لحظة” كلمــات مالك عــادل، ألحان مصطفى 
العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام. 

وأعلنت الزغبى قبل أيام اســتقالتها من نقابة الفنانيــن المحترفين في لبنان، بعد أن 
طلبت النقابة من أعضائها عدم التعرض لألحزاب والتيارات السياسية.

أكد النجم هاني رمزي أن مسرحية “أبو العربي” التي يعرضها 
حاليا على أحد مســارح مدينة نصــر ليس لها عالقة بفيلم 

“أبو العربي”، الذي قدمه في السينما وحقق نجاحا كبيرا.
وأشــار إلــى أن المســرحية تحمــل عــددا مــن المفاجآت 

الكوميدية وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.
ويشــاركه فــي البطولــة: حجاج عبــد العظيم، محمــد جمعة، 

أحمد فتحي، عمرو عبدالعزيز وداليا البحيري وآخرون، ومن إخراج تامر كرم وتأليف 
محسن رزق.

كشف الموزع أحمد عبد السالم تفاصيل أغنية “سيبتك”، 
التي يتعاون فيها مع النجمة كارول ســماحة قائاًل: إنها 
تحمل طابعا دراميا حزينــا، ومن المقرر تصويرها على 
طريقة الفيديو كليب وطرحها في الفترة المقبلة، وهي 

من كلمات نادر عبد الله وألحان محمد عبيه.
وأضــاف أن األغنيــة تحمل عدًدا من المفاجــآت وتمنى أن 

تنــال إعجاب الجمهور أثنــاء طرحها، وتقدمها كارول بشــكل جديد ومختلف 
عليها عن أغانيها السابقة.

أغنية “سيبتك”أبو العربيأغنيتان جديدتان

tariq.albahar@albiladpress.com13

أسامة الماجد

توافرت جميع حلقات مسلسل 
أمازون الحربي والتاريخي 

 The Under Ground“
Railroad”. وتدور األحداث 

عن شابة تدعى كورا وتكتشف 
اكتشافا مذهال أثناء محاولتها 

التحرر من العبودية في أقصى 
الجنوب. والمسلسل جميل 

وجدير بالمشاهدة جًدا.

tariq_albahhar

”La Casa de Papel“ االنتهاء من تصوير المسلسل اإلسباني
ــاء مــــن تــصــويــر  ــهـ ــتـ ــيــــرا االنـ تــــم أخــ
 La Casa de“ الــشــهــيــر  الــمــســلــســل 
حسبما  “الــبــروفــســور”،  أو   ”Papel
كشفت منصة “نتفليكس” رسميا عبر 

قنواتها بالسوشيال ميديا.
ــتــهــاء  ــن خـــبـــر ان وفــــــور اإلعـــــــالن مــ
“متى  التالي  السؤال  كان  التصوير، 

سيتم عرضه؟“.
تاريخ  رسميا   ”Netflix“ تشارك  ولم 
اإلصدار للموسم الخامس للمسلسل 

الناجح في البحرين والعالم.
التي  الشائعات  بعض  هناك  وكانت 
سيعرض  الجديد  الموسم  إن  قالت 
في ربيع 2021 أو في شهر رمضان.

ــم يــحــدث،  ومـــن الــواضــح أن هـــذا ل
يصورون  يــزالــون  ال  كانوا  فالطاقم 

المشاهد.
الــمــوســم  “نــتــفــلــيــكــس” أن  وأكـــــدت 
الجديد قادم في النصف الثاني من 
العام، وفي سبتمبر من العام الجاري، 

ولم يتم تأكيد ذلك بعد.
وتمتلك “La Casa de Papel” حاليا 
السجل العالي ألكثر المسلسالت غير 
اإلنجليزية من حيث المشاهدات في 
الرابع  الجزء  حطم  إذ  “نتفليكس”، 
جميع األرقام القياسية السابقة التي 

وصلت إلى 65 مليون مشاهدة.

Net� حساب  على  نشر  بيان  “وفــي 
الخطوة  “إنها  بتويتر  الرسمي   ”flix
من  يقرب  ما  أمضينا  “لقد  التالية“: 
تفريق  كيفية  في  التفكير  في  عــام 

”البروفسور“  يضع  كيف  الفرقة، 
ــوط،  ــطــ ــخــ ــ ــى ال ــ ــل يـــــــده عــ

إلــى  ــوصــول  ال وكيفية 
الــــــحــــــاالت الــــتــــي ال 

لكثير  فــيــهــا  رجــعــة 
الشخصيات.  مــن 

والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة 
هــــــي الــــجــــزء 
الــــــخــــــامــــــس 
كــاســا  ال  مـــن 
ــل.  ــ ــابـ ــ بـ دي 

تصل  الــحــرب 
مستوياتها  إلـــى 

ــا  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ األكــــــــــثــــــــــر تـ

ووحشية، لكنها أيضا الموسم األكثر 
ملحمية وإثارة”.

الــمــوســم  الـــمـــقـــرر أن يــشــهــد  ومــــن 
 ،”La Casa De Papel“ الخامس من
إلــى  جــديــديــن  نجمين  انــضــمــام 
ميجيل  وهما  العمل  طاقم 
الذي  سيلفستر،  أنخيل 
شارك في أعمال مثل: 
 Sky Rojo“, ”Sense“
وبـــــاتـــــريـــــك   ،”8
المرشح  كيريادو 
ــزة جــويــا  ــائـ ــجـ لـ
 La عــن أعــمــال
 gran familia
و  Espanola
Vivir sin per�

.miso
أن  الـــــمـــــقـــــرر  ومـــــــــن 

يــتــكــون الــمــوســم الــخــامــس مــن 10 
حــلــقــات، وســيــكــون األخــيــر على ما 
يبدو وفقا لصحيفة ماركا اإلسبانية 
من  المسلسل  كتابة  إن  قالت:  التي 
أصعب الكتابات حاليا وسط انتشار 
الجائحة، ومن الصعب بشكل متزايد 
السرقات،  مــن  المزيد  وجــود  تبرير 

وسنخاطر بالعرض إذا استمرينا.
يذكر أن المسلسل من بطولة: ألفارو 
البروفيسور وأورسوال  بدور  مورتي 
ــبـــا  ــرو بــــــدور طـــوكـــيـــو، وألـ ــيــ ــ ــورب كــ
فلوريس بدور نيروبي، وباكو توس 
بدور  بدور موسكو، وميغيل هيران 
ريـــو، وبــيــدرو ألــونــســو بـــدور برلين، 
وخايمي لورينتي بدور دنفر وداركو 
ــدور هــلــســنــكــي وروبـــرتـــو  ــ بــيــريــك بـ
ونجوى  أوسلو،  بدور  رويز  جارسيا 

نمري بدور المحققة إليثيا.

رصد باحثون أدلة جديدة على أن تأثير الوجبات السريعة على آلية عمل  «
المخ له تداعيات حتى بعد الشعور بالشبع.

فالنظرة إلى مائدة الطعام األنيقة العامرة بأطباق مجهزة بعناية وبألوان  «
خضروات متنوعة، تثير في المخ الشعور الطيب الذي يعقب تناول هذه 

الوجبة، وتفتح الشهية لها، لكن بمجرد أن نشبع، يقوم جزء معين في 
المخ بالحد من هذا الشعور وبالتالي تتراجع رغبتنا في الحصول عليه.

ووفًقا للدراسة، التي أجرتها جامعة ماكواري ونشرت في دورية “رويال  «
سوسيتي أوبن ساينس”، فإن التغذية المعتمدة على البرغر والبيتزا 

والبطاطا المقلية، لمدة أسبوع، كافية إلتالف هذه الوظيفة التي تقوم بها 
منطقة “هيبوكامبوس” في المخ.

وحذر اختصاصيو التغذية العالجية، من تأثير تناول األطعمة السريعة  «
على الجسم؛ ألنه قد يكون أخطر مما نتوقع على الصحة، خصوصا عندما 

يصل األمر لدرجة اإلدمان على تناولها وتكون أخطر من المخدرات.

وأوضح االختصاصيون أن تأثير انسحاب الوجبات السريعة قد يكون  «
موازًيا لتأثير انسحاب العقاقير المخدرة من الجسم، وسيؤدي في النهاية 

إلى حماية األشخاص من اإلصابة ببعض األمراض الخطيرة.

كثيــرة هــي المواقــف المضحكــة والغريبة التي تعرض لهــا الفنان القديــر أحمد مبارك 
في مسيرته الفنية، وفي لقاء مع “البالد” استذكر مبارك عددا من المواقف نذكر منها 

ما يلي:

الجزء  قدمنا  سنوات  قبل  مبارك:  يقول 
الكوميدي  اإلذاعــي  المسلسل  من  الثاني 
للكاتب  ســحــنــون”  أم  “يــومــيــات  الشعبي 
النجوم،  الماجد وتمثيل نخبة من  أسامة 
ــدى الــحــلــقــات تــنــاولــنــا مــوضــوع  وفـــي إحـ
التي  المطاعم  وبــعــض  الجائلين  الــبــاعــة 
ــة، فــيــقــوم  ــتــزم بــالــصــحــة والـــســـالمـ ال تــل
أنا،  “أم سحنون” وهو  الحجية  ابن  ناصر 
ويأكل  المطاعم  تلك  أحــد  إلــى  بالتوجه 
عليه  تظهر  بساعات  وبعدها  “سمبوسة”، 
إلى  أخــذه  يستدعي  ما  التسمم،  أعــراض 
ــان من  ــراء الـــــالزم. وكــ ــ الــمــســتــشــفــى إلجـ
آلــم معدة  هــنــاك  تــكــون  أن  الـــدور  طبيعة 

وصراخ ناتج عن التسمم. 
في  األهــل  مع  كنت  وبينما  بأيام  وبعدها 
“الشياب”  المحرق، استوقفني أحد  سوق 
وقال لي: إن شاء هللا الحين أشوه يابوك، 
حائرا  وقفت  بــالــدوه”.  تلتزم  أهــم شــيء 

وســألــتــه عــمــا يــقــصــد، فــأجــاب: ألـــم تأكل 
أيام وأصابك  “سمبوسة حايفه” من عدة 

تسمم، لقد سمعتك في اإلذاعة.
ضحكت كثيرا وقلت له: “يبه” ما سمعته 
في اإلذاعــة كان مجرد تمثيل، كنا نطرح 
عبر  ونــحــاول  المطاعم،  تسمم  مــوضــوع 
الحلقة توصيل رسالة إلى الناس بتوخي 

الحذر. 
يابوك..  أنت صاحي  “يعني  بعفوية  فقال 

ما فيك شيء”.
ويستذكر مبارك موقفا آخر حصل له على 
قدم  إذ  “ســعــدون”،  أيــام تصوير مسلسل 
الدراما  وأقوى شخصية في مسيرة  أهم 
البحرينية وهي شخصية “سنتول” الرجل 
إن  ويقال  الوفي،  الكلب  صاحب  السكير 
شخصية “سنتول” كانت حقيقية وعاشت 

في فترة من الفترات.
ــول” رجــل  ــتـ ــنـ ــارك: كــــان “سـ ــ ــب ويـــقـــول مــ

ــوهــيــمــي، ومــــن الــطــبــيــعــي كــــان شكله  ب
العامي  وبالمعنى  الشفقة  يثير  وهندامه 

“كان وصخ”.
المنزل  إلى  وذات يوم وبينما كنت عائدا 
رجال  كان  وأيضا  المارة،  أحد  استوقفني 
لماذا  بالحرف:  لي  وقــال  السن  في  كبيرا 
ــد نــاس..  تعمل فــي نفسك كــذا وأنـــت ول

لماذا ال تلبس مالبس نظيفة؟
بعدها شرحت له أيضا أن ما شاهده كان 
وليس  الــتــلــفــزيــون  فــي  يــعــرض  مسلسال 
التي حصلت  المواقف  حقيقة، وكل هذه 
الناس  بعض  وبــســاطــة  عفوية  تبين  لــي 

وطيبة قلوبهم.

محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  مركز  ينظم 
محاضرة  والبحوث،  للثقافة  خليفة  آل 
بــعــنــوان “اإلعــــالم فــي زمـــن الــتــحــوالت 
ــة”  ــ ــال ورســ دور  تـــحـــديـــات،  الـــكـــبـــرى: 

لإلعالمية اللبنانية ماجدة داغر.
في  المستجدات  أبــرز  فيها  وستناقش 

ساحة اإلعالم العربي، وأهم التحوالت 
التي يشهدها اإلعالم في مجال التطور 
الصحافة،  صناعة  ومستقبل  الرقمي 
الثقافي  الــمــوســم  ــــك، ضــمــن  ذل يــكــون 
 17 االثنين  اليوم  باألَمِل”،  “محُكوموَن 
مايو 2021، عند الساعة الثامنة مساًء، 

فــي مقر الــمــركــز. وســيــتــاح حــضــور 30 
بعين  األخــذ  مع  المهتمين،  من  شخصا 
االعتبار لإلجراءات االحترازية وقواعد 
الكمامات،  ولبس  االجتماعي  التباعد 
الــمــحــاضــرة عبر  بــث  أيــًضــا  كــمــا سيتم 

رابط صفحة المركز على “اليوتيوب”.

لماذا استوقف أحد “الشياب” أحمد مبارك في سوق المحرق؟

داغر في ضيافة “الشيخ إبراهيم للبحوث”

كشفت الفنانة السعودية إلهام علي أنها شعرت بخجل حقيقي 
فــي حلقة من  الفنان خــالــد صقر  مــع زوجــهــا  أدتـــه  فــي مشهد 
ــا رمــضــان،  مسلسل “مــمــنــوع الــتــجــول”، الـــذي عــرض فــي درامـ

ويقوم ببطولته الفنان ناصر القصبي.
برنامج  مــع  “زووم”،  تطبيق  عبر  مقابلة  فــي  ــهــام،  إل وذكـــرت 
“تفاعلكم” تقديم اإلعالمية السعودية سارة دندراوي، أن مخرج 
تداعيات  بسبب  بزواجها  احتفالها  عــدم  فــي  وجــد  المسلسل 
فيروس كورونا فرصة في أن تكون الحلقة بين الزوجين في 

فترة شهر العسل.
وأكدت إلهام، أنها تعيش سعادة حقيقية مع زوجها خالد صقر، 
ووجهت نصيحة لمن لديه عقدة من الزواج أو قرر عدم خوض 

تلك التجربة بأن يتزوج ويقدم على هذه الخطوة.
وقالت الفنانة السعودية: إن سبب تحفظها في بداية عالقتها 
هويته؛  عن  اإلفصاح  عدم  على  واإلصــرار  صقر  خالد  بزوجها 
كونها كانت ترغب في أن يكون خبر زواجهما مفاجأة للجميع، 

لكنه تسرب قبل إعالنه رسميا.
وتطرقت إلهام، للحديث عن سبب مشاركتها في عمل درامي 
نفسها  تشتت  أال  فــي  رغبت  إنها  فقالت:  رمــضــان،  فــي  واحــد 
مسلسل  بتصوير  تقوم  كانت  أنها  السيما  عمل  مــن  أكثر  فــي 

“اختطاف”، الذي يجد طريقه للعرض عرضه بعد العيد.

إلهام علي: شعرت بخجل حقيقي 
مع زوجي في “ممنوع التجول”

االثنين 17 مايو 2021 - 5 شوال 1442 - العدد 4597

إدمان الوجبات السريعة أخطر من المخدرات

أثناء تسجيل “أم سحنون”

شخصية سنتول
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2021 األول  الربــع  بنهايــة   %  5.7 بنســبة  ارتفــع 

التبادل التجاري البحريني األميركي

ســـجلت قيمة التبادل التجاري بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة بنهايـــة الربـــع األول مـــن 
العـــام الجـــاري 461.8 مليون دوالر، 
بزيـــادة قدرها 25 مليـــون دوالر، أي 
مـــا نســـبته 5.7 % قياًســـا بــــ 436.8 
مليون دوالر في الفترة المماثلة من 
العـــام الماضي، وذلـــك وفًقا ألحدث 
بيانات لمكتب اإلحصاء األميركي. 

وبلغ مجمـــوع الـــواردات األميركية 
إلـــى البحريـــن 252.1 مليون دوالر، 
مجمـــوع  دوالر  مليـــون  و209.7 
الواليـــات  إلـــى  المملكـــة  صـــادرات 
المتحـــدة. وبلـــغ الميـــزان التجـــاري 

42.4 مليون دوالر لصالح أميركا.
واتضـــح مـــن البيانـــات أن الواردات 
الربـــع  بنهايـــة  ارتفعـــت  األميركيـــة 
مـــا  أي  دوالر،  مليـــون   11.7 األول 
 240.2 بــــ  قياًســـا   %  4.9 نســـبته 
مليون دوالر في الفترة المماثلة من 

العام الماضي.
كمـــا ارتفعـــت الصـــادرات البحرينية 
مليـــون   13.3 األول  الربـــع  بنهايـــة 
دوالر، أي ما نســـبته 6.8 %، قياًســـا 
بــــ 196.6 مليـــون دوالر فـــي الفترة 

المماثلة من العام الماضي.
وفي شهر مارس الماضي، بلغ حجم 
التبادل التجاري بين البلدين 191.6 
مليـــون دوالر، بنســـبة ارتفـــاع علـــى 
أساس شهري 41.67 %، كما سجل 
ارتفاًعا على أســـاس ســـنوي بنســـبة 

.% 37.74
الـــواردات  إجمالـــي  وســـجلت 
الماضـــي  مـــارس  فـــي  األميركيـــة 
ارتفاًعـــا بــــ 17 مليـــون دوالر، أي مـــا 
نسبته 21.8 % على أساس شهري، 
فـــي  دوالر  مليـــون   95.7 بلغـــت  إذ 
مارس قياًســـا بــــ 78.7 مليون دوالر 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، كما ســـجلت 
الـــواردات األميركيـــة علـــى أســـاس 
سنوي ارتفاًعا بـ 11.2 مليون دوالر، 
أي مـــا نســـبته 13.42 % إذ بلغـــت 
مـــارس  فـــي  دوالر  مليـــون   95.7
الماضي قياًسا بـ 84.5 مليون دوالر 
في الفترة المماثلة من العام 2020. 
كما ســـجلت صـــادرات البحرين إلى 
الواليـــات المتحدة في شـــهر مارس 
مليـــون   39.4 بــــ  ارتفاًعـــا  الماضـــي 
دوالر، أي مـــا نســـبته 69.34 %، إذ 
بلغت في مارس 95.9 مليون دوالر 
بــــ 56.5 مليـــون دوالر فـــي  قياًســـا 
فبراير الماضي، كما سجلت ارتفاًعا 

بــــ 41.3 مليون دوالر، أي ما نســـبته 
75.42 % علـــى أســـاس ســـنوي إذ 
بلغت 54.6 مليون دوالر في مارس 

.2020

وجـــاءت مملكـــة البحريـــن بالمرتبة 
76 بيـــن أفضل الشـــركاء التجاريين 
للواليـــات المتحـــدة األميركيـــة في 
شـــهر مارس الماضـــي، متقدمة عن 

مرتبتهـــا فـــي الفتـــرة المماثلـــة فـــي 
العام 2020 إذ حلت في المرتبة 79.
أميركيـــة  واردات   3 هـــم  وكانـــت 
حســـب القيمـــة فـــي مـــارس، هـــي: 
وأجزاؤهـــا،  المدنيـــة  الطائـــرات 
القيمـــة  منخفضـــة  شـــحنات 

والسيارات.
أمـــا أهـــم 3 صـــادرات بحرينية بحســـب 
مـــارس،  شـــهر  فـــي  والحمولـــة  القيمـــة 
كالتالي: البنزين وأنواع الوقود األخرى، 
وألـــواح  المصقـــول  غيـــر  األلومنيـــوم 

األلمنيوم التي تزيد عن 0.2 مم.

دبي - شركة ريد إكزيبشنز العالمية

افتتاح معرض سوق 
السفر العربي 2021

افتتح رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس 
األعلى لمجموعة طيران اإلمارات سمو 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رسمًيا 
من  والعشرين  الثامنة  الــدورة  فعاليات 
)الملتقى  الــعــربــي  السفر  ســوق  مــعــرض 
إلى  العام  الــذي يقام هذا  2021( أمــس، 
عارض   1300 ويضم  الــجــاري،  مايو   19

من 62 دولة.
يقام  الـــذي  الــمــعــرض  فعاليات  وتنعقد 
لصناعة  جديد  فجر  “بــزوغ  شعار  تحت 
ــات،  ــاعـ ــة” عـــبـــر 9 قـ ــاحـ ــيـ ــسـ الـــســـفـــر والـ
في  شــخــص   11000 هــنــاك  وســيــحــضــر 

القاعات.

أخبار متفرقة

مصرف السالم يتعاون مع “اإلسكان” في “دانات البركة”
ــح تــنــافــســيــة ــ ــدالت ربـ ــعـ ــمـ ــل الـــعـــقـــاري بـ ــوي ــم ــت ــل ــول ل ــلـ حـ

وقع مصرف السالم مذكرة تفاهم مع 
وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان ليقدم 
لزبائنه الكرام حلواًل للتمويل العقاري 
بمعدالت ربح تنافسية المتالك منزل 
أحالمهم في مشـــروع دانـــات البركة 
الكائـــن فـــي منطقة جنوســـان، وذلك 

ضمن برنامج “مزايا”.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
لـــدى مصرف الســـالم رفيـــق النايض 
مشـــروًعا  “مزايـــا”  برنامـــج  “يعتبـــر 
مهًمـــا لتقديم حلـــول إســـكانية تلبي 
احتياجـــات المواطنيـــن، ونتطلع إلى 
مواصلة التعاون مع وزارة اإلســـكان 
وبنك اإلسكان في كل ما يساهم في 

راحة المواطنين”.
من جانبه، قـــال رئيس مجلس إدارة 
شركة دانات البركة طارق كاظم “إنه 
لمـــن دواعـــي ســـرورنا أن نعقـــد هـــذا 
التعـــاون المتميز مع مصرف الســـالم 
الزبائـــن  مـــن  واســـعة  فئـــة  لتمكيـــن 
مـــن الحصـــول علـــى فرصـــة لتمّلـــك 
الفلـــل الســـكنية المرموقة بمشـــروع 
“دانـــات البركة”. وانطالًقا من ســـعينا 
للمشـــروع،  أكبـــر  نجاحـــات  لحصـــد 
ترّكـــز حرصنـــا على توفيـــر مجموعة 
واسعة من الحلول السكنية الجاهزة 
والمجهـــزة بكافة المرافق األساســـية 
التـــي تلبـــي االحتياجـــات المختلفـــة 
لألســـرة البحرينيـــة، وذلـــك لتضمـــن 
هـــذا  ومـــن  الجميـــع.  ورضـــا  راحـــة 

المنطلـــق، نتطلـــع عبـــر فلل مشـــروع 
“دانات البركة” لوضـــع معايير رفيعة 
للجـــودة، ونســـعى كذلـــك للمســـاهمة 
في تعزيـــز وتيرة الحركـــة العمرانية 

في مملكة البحرين”.
وفي حديثه حول هذا التعاون، قال 
مدير عام بنك اإلسكان خالد عبدهللا 
“نعتـــز جـــًدا بشـــراكتنا مـــع مصـــرف 
الســـالم لتســـهيل شـــراء فلل “دانات 
البركة” لفئة المواطنيـــن البحرينيين 
اشـــتراطات  عليهـــم  تنطبـــق  الذيـــن 
للســـكن  “مزايـــا”  برنامـــج  تمويـــل 
االجتماعي. ونهدف عبر هذا التعاون 
الُمشترك لدعم كل من زبائن مصرف 
الســـالم والمســـتفيدين مـــن “مزايـــا” 
والخدمـــات التمويليـــة المقدمـــة من 
وزارة اإلســـكان، مـــن الحصـــول على 
إحـــدى  المتـــالك  الميّســـر  التمويـــل 
الحلول السكنية الرائدة في مشروع 
“دانـــات البركـــة” الكائـــن فـــي منطقة 

جنوســـان بالقرب من شـــارع البديع. 
وسيســـاهم التـــزام مصـــرف الســـالم 
بتزويـــد خدمـــات التمويـــل العقـــاري 
على هذا المشـــروع، بتحفيز جهودنا 
المتواصلـــة لتلبيـــة الطلـــب المتنامي 
علـــى فـــرص الســـكن االجتماعي في 
البحرين، بما في ذلك تعزيز استدامة 

الخدمات االسكانية”.
وأضـــاف “نثنـــي على الـــدور الحيوي 
القطـــاع  مـــن  كل  يؤديـــه  الـــذي 
تحقيـــق  فـــي  والعقـــاري  المصرفـــي 
أهـــداف المملكـــة بالملف اإلســـكاني. 
وقـــد أثمرت هـــذه الجهـــود المتتابعة 
بتمكين العديد من األســـر البحرينية 
مـــن التمّلك واالنتقال إلى مســـاكنهم 
الخاصـــة، نتيجًة لتوافر التســـهيالت 
أوســـع.  بشـــكل  المالئمـــة  التمويليـــة 
وعلـــى الرغم مـــن التحديات الناتجة 
من جائحة “كوفيد 19”، نؤكد مجدًدا 
التزامنا بتوثيق شراكاتنا المثمرة مع 

مؤسســـات هذين القطاعين، ونتطلع 
مًعـــا لتحقيـــق المزيد مـــن المنجزات 

الرائدة في المراحل المقبلة”.
ويتضمن مشـــروع دانات البركة 211 
فيال، وتبلغ المساحة اإلجمالية للبناء 
وتتميـــز  مربعـــا،  متـــرا   234 حوالـــي 
جميـــع الفلـــل بــــ 4 تصاميـــم معاصرة 
األســـرة  احتياجـــات  جميـــع  تلبـــي 
المختلفـــة، ويحتـــوي كل منها على 4 
غرف نوم، وصالتين للمعيشـــة، وهي 

مجهزة بأحدث المرافق.
وفلل العرض متاحة اآلن في الموقع 
للزيـــارة مـــن قبـــل الزبائـــن المهتمين. 
لالستفســـار والمزيد مـــن المعلومات 
حـــول الحلول العقاريـــة التي يقدمها 
التواصـــل  الســـالم، يرجـــى  مصـــرف 
مـــع أي مـــن مـــدراء العالقـــات بالبنك 
 ،37373780  ،36688833( علـــى 

39393139 أو 39115795(.

رفيق النايض خالد عبدالله طارق كاظم

المنامة - مصرف السالم

ســـجلت أصـــول البنـــوك العاملـــة 
في الســـعودية مســـتوى قياســـي 
بنهاية مـــارس الماضي، عند نحو 
3.04 تريليـــون ريـــال )مـــا يعادل 
810.7 مليـــار دوالر(، مقابل نحو 

2.72 تريليـــون ريـــال )مـــا يعادل 
725.3 مليـــار دوالر( فـــي الشـــهر 
نفســـه مـــن العـــام 2020، مرتفعة 
11.4 % بقيمـــة 311 مليـــار ريال 

خالل عام.

810.7 مليار دوالر أصول البنوك العامة السعودية 

بلغـــت إجمالـــي الودائـــع األجنبية 
فـــي البنـــوك الكويتيـــة نحـــو 8.4 
مليـــار دينار كويتـــي، تعادل 27.8 
مليـــار دوالر، تضـــاف إلـــى ودائـــع 
المقيميـــن مـــن القطـــاع الخـــاص 
والحكومـــة ومـــا تتبادلـــه البنـــوك 
مـــن ودائـــع والبالـــغ قيمتهـــا نحـــو 

43.9 مليـــار دينـــار كويتي، ليصل 
القطـــاع  فـــي  الودائـــع  إجمالـــي 
المصرفي بنهايـــة مارس الماضي 
نحـــو 52.3 مليـــار دينـــار كويتي، 
تســـاوي 173 مليـــار دوالر، وفقـــا 
لبيانات صـــادرة عن بنك الكويت 

المركزي.

27.8 مليار دوالر الودائع األجنبية بالبنوك الكويتية

حقـــق الجنيـــه المصري مكاســـب 
نســـبية منذ بداية العـــام الجاري 
بلغـــت  الـــدوالر األميركـــي  أمـــام 
نحو 6 قـــروش، مدعوما بالعديد 
مقدمتهـــا  فـــي  العوامـــل  مـــن 
نجـــاح السياســـات النقدية للبنك 

المركـــزي المصـــري فـــي تحقيـــق 
اســـتقرار في السياســـة النقدية، 
االرتفـــاع  إلـــى  أدت  والتـــي 
المتواصـــل لالحتياطـــي النقـــدي 
فـــوق  األجنبيـــة  العمـــالت  مـــن 

حاجز 40 مليار دوالر.

الجنيه المصري يحقق مكاسب نسبية منذ بداية العام

أمـــس  األردنيـــة  البورصـــة  أغلقـــت 
األحد، على ارتفاع بنســـبة 0.56 %، 

عند مستوى 1841.77 نقطة.
وبلغـــت كمية األســـهم المتداولة 4.5 

مليـــون ســـهم، بقيمـــة إجمالية بلغت 
نحـــو 8.2 مليون دينار أردني، تعادل 
4.3 مليـــون دينـــار بحرينـــي، نتيجة 

تنفيذ 3129 صفقة.

البورصة األردنية تغلق على ارتفاع

أعلـــن “بريوريتـــي بـــاس”، البرنامـــج 
فـــي  االنتظـــار  لصـــاالت  العالمـــي 
المطـــارات، أنـــه ســـيضيف أكثـــر من 
150 صالة انتظار فاخرة جديدة في 
جميـــع أنحاء العالم في العام 2021. 

وإلى جانب التجارب المائة الجديدة 
لتناول الطعام واالسترخاء وصاالت 
السكك الحديدية والموانئ البحرية، 
فإن هذه اإلضافة تمثل نمًوا بنســـبة 

20 % للشبكة. 

بدأت هيئة قناة السويس في أعمال 
التكريـــك إلطالـــة مســـار ثاٍن يســـمح 
بالعبـــور فـــي االتجاهيـــن فـــي جـــزء 
جنوبي من القناة بالقرب من المكان 
الـــذي جنحـــت فيه ســـفينة حاويات 

عمالقة لمدة 6 أيام في مارس.
أن  أيـــام  قبـــل  الهيئـــة  وأعلنـــت 

قنـــاة موازيـــة افُتتحـــت فـــي العـــام 
2015 ســـيتم تمديدهـــا مســـافة 10 
كيلومتـــرات فـــي الجانـــب الجنوبي 
من البحيـــرة ليصل الطول اإلجمالي 
إلـــى 82 كيلومتـــًرا، وأنهـــا ستوســـع 
لقنـــاة  الجنوبيـــة  المنطقـــة  وتعمـــق 

السويس.

20 % توسعة محفظة “بريوريتي باس”

قناة السويس تبدأ أعمال الحفر لتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية

تعامـــالت  فـــي  بيتكويـــن  ووصلـــت 
دوالر،  ألـــف   49 إلـــى  األحـــد  أمـــس 
ورفعـــت خســـائرها إلـــى 15 % فـــي 
يـــوم. وألن المصائـــب ال تأتي فرادا، 
األميركيـــة  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
 ”IRS“ الداخليـــة  اإليـــرادات  وإدارة 
فتح تحقيق مـــع أكبر منصة لتداول 
BI�  العمـــالت المشـــفرة فـــي العالـــم

.NANCE HOLDINGS
ويبحـــث المســـؤولون التحقيـــق في 
جرائـــم غســـل األمـــوال والضرائـــب 

مـــن  معلومـــات  علـــى  والحصـــول 
BI�  األفـــراد المطلعيـــن على أعمـــال

NANCE وســـريعا تعرضت العمالت 
إذ  قاســـية،  بيـــع  لموجـــة  المشـــفرة 
تراجعـــت عملـــة بيتكويـــن بخمســـة 
عشر ألف دوالر خالل ساعات قليلة.

ولـــم يقـــف النزيـــف علـــى العمـــالت 
المشـــفرة فـــق، بـــل تبعه ليصـــل إلى 
األســـهم المرتبطـــة بعملـــة بيتكويـــن 
والشـــركات التي استثمرت في هذه 

العمالت.

بيتكوين.. اقتربت من 49 ألف دوالر

األجنبيـــة  االســـتثمارات  حققـــت 
اإلمـــارات  إلـــى  الـــواردة  المباشـــرة 
العـــام  فـــي   % 44.2 بنســـبة  نمـــًوا 
بالعـــام  مقارنـــة   2020 الماضـــي 
بلغـــت  أنهـــا  إلـــى  2019. وأشـــارت 
رغـــم  وذلـــك  دوالر،  مليـــار   19.88
التـــي  كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات 

ألقت بظاللها على حجم االستثمار 
والتجـــارة واقتصـــادات العالـــم، إذ 
ارتفـــع الرصيد التراكمـــي لتدفقات 
االستثمار األجنبي المباشر الداخل 
محقًقـــا  دوالر،  مليـــار   174 لنحـــو 
فـــي   % 12.9 نمـــًوا بنســـبة  بذلـــك 

الفترة ذاتها.

44 % زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة لإلمارات 
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“داداباي” تخطط لخفض الضمانات المصرفية 50 % بحلول العام المقبل
قــال المديــر التنفيذي لشــركة دادابــاي نيتين مينون “إن الطلــب في أيامنا 
الحالية يتزايد على استخدام المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء العالم، 
إذ تبحــث شــركات الســفر والســياحة عــن طــرق جديــدة لخفــض التكاليف 

تسهيل اإلجراءات وخدمات دفع آمنة، مرنة وشفافة”

وأردف “وفـــي منطقة الشـــرق األوســـط، 
فقـــد أصبـــح نظـــام مدفوعـــات B2B هو 
النظـــام الرائـــد فـــي مجـــال المدفوعـــات 
الرقمية بالنســـبة لقطاع شـــركات الســـفر 

والسياحة”.
تســـهيل  فـــي  “وللمســـاعدة  وأضـــاف 
مدفوعات B2B بشـــكل أفضل وأســـهل، 
وقعـــت أماديـــوس اتفاقيـــة شـــراكة مـــع 
شـــركة أبيســـو الرائدة في أنظمـــة الدفع 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي   B2B المدمـــج 
وشـــريكها للخدمات المصرفية شركة إن 
إي ســـي بيمنتـــس، لتمكيـــن عمالئها في 
الشرق األوسط من استخدام مدفوعات 

البطاقـــات االفتراضيـــة B2B المتعـــددة 
العمالت والقنوات”.

وتابـــع “ُتعـــد شـــراكة أماديوس وأبيســـو 
خطـــوة عمالقـــة فـــي توســـيع وتيســـير 
الشـــرق  فـــي  الرقمـــي  الدفـــع  خدمـــات 
محفظـــة  مـــع  الدمـــج  عنـــد  األوســـط. 
هـــذه  فـــإن   ،B2B التجاريـــة  أماديـــوس 
الدفـــع  الســـفر  وكاالت  تمّكـــن  الخدمـــة 
للموردين باستخدام البطاقة االفتراضية 
المناسبة إلجراء حجوزات معينة بطرق 
اكثر فعالية. سوف ُتساهم هذه الشراكة 
الفريدة على تلبية متطلبات العمالء في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وتمكينهم من 

إتمام معامالتهم بعمالت متعددة”.
وقـــال مينـــون “بالنســـبة لوكالـــة داداباي 
مقرهـــا  يقـــع  التـــي  والســـياحة  للســـفر 
اســـتراتيجية  كانـــت  األوســـط،  الشـــرق 
الدفـــع ضرورية فـــي العـــام 2020، إذ إن 
تخفيض التكاليف اصبح أولوية بالنسبة 
للشـــركات عندما تم وقف وتقييد السفر 
الدولي. كانت رســـوم الضمان المصرفي 
هي المصدر األســـاس للتكاليف المرتفعة 
خطـــة  تتطلـــب  إذ  دادابـــاي،  لوكالـــة 

كل  الضمـــان  دفـــع  التقليديـــة  التســـوية 
15 يوًمـــا، مقابـــل حجوزات الســـفر التي 
كانـــت محـــدودة. ظلـــت األمـــوال راكدة 
تلـــك الفتـــرة وبالمقابل كان مـــن الممكن 
استخدامها في مجاالت أخرى لمساعدة 

الشركة ماليا في تلك الفترة الصعبة”.
 B2B وأضـــاف “مـــع محفظـــة أماديـــوس

المدعومـــة مـــن شـــركة أبيســـو، تمكنـــت 
تكاليـــف  تقليـــل  مـــن  دادابـــاي  وكالـــة 
 %  35 بنســـبة  المصرفيـــة  الضمانـــات 
مثـــل  للمورديـــن  الدفـــع  طريـــق  عـــن 
شـــركات الطيـــران باســـتخدام البطاقات 
االفتراضيـــة عوًضا عن الطـــرق األخرى. 
ومـــن خـــالل اســـتخدام هـــذه الخدمـــات 

يمكـــن للوكالـــة االســـتفادة مـــن األمـــوال 
التـــي كان يجـــب اســـتخدامها للضمانات 
مـــن  أخـــرى  مجـــاالت  فـــي  المصرفيـــة، 
األعمـــال وذلـــك للمســـاهمة فـــي تحريك 

عجلة النمو.
واختتـــم “كان هـــذا الحـــل مفيـــًدا جـــًدا 
لشـــركتنا خـــالل عـــام ملـــيء بالتحديات 
بالنســـبة لقطاع السفر والســـياحة. لدينا 
مكاتب في جميع أرجاء المنطقة وكانت 
تكاليـــف الضمـــان المصرفي عاليـــة جًدا. 
لقـــد منحنـــا نجـــاح محفظـــة أماديـــوس 
B2B حافـــًزا قوًيـــا لمواصلـــة االســـتثمار 
في اســـتراتيجية وخطـــة الدفع الخاصة 
بنا. نخطط لخفض الضمانات المصرفية 
بنسبة 50 % بحلول العام المقبل. حيثما 
كان لدينـــا الخيـــار باســـتخدام البطاقات 
االفتراضيـــة لزيـــادة إيراداتنـــا إلى الحد 

األقصى، سوف نفعل ذلك”.

مينون: “أماديوس” و 
“أبيسو” ساعدا الشركة 

على تقليل تكاليف الدفع 
35 % بفترة الجائحة
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للســـيارات،  الزيانـــي  شـــركة  أعلنـــت 
لســـيارات  الحصـــري  الوكيـــل 
ميتسوبيشـــي وفوســـو فـــي مملكـــة 
البحرين، مؤخًرا عن قيامها بتســـليم 
الحديثـــة  ســـياراتها  مـــن  مجموعـــة 
لشـــركة غاز البحرين، الشريك األكثر 
موثوقية فـــي مجـــال التوزيع اآلمن 
للغـــاز في مملكـــة البحرين بخبرة 59 
عامـــا، ومتخصصو معـــدات وأجهزة 

.”A 2 Z“ المطبخ
 وقد ضمـــت المجموعـــة التي قامت 
الشـــركة بتســـليمها بتاريخ الســـادس 
مـــن الشـــهر الجـــاري ثالثـــة ســـيارات  
ميتسوبيشي أتراج، ســـيارة المدينة 
ميتسوبيشـــي،  مـــن  شـــعبية  األكثـــر 
 ،L200 أب  بيـــك  شـــاحنات  وثالثـــة 
آب  البيـــك  شـــاحنات  أكثـــر  إحـــدى 
الموثوقـــة فـــي فئتهـــا، إضافـــة إلـــى 

شـــاحنتي فوســـو كانتر المشـــهود لها 
عالمًيا بكفاءتها العالية ومتانتها.

وبهذه المناســـبة، تم إقامة إحتفالية 
الزيانـــي  شـــركة  مقـــر  فـــي  خاصـــة 
للســـيارات بمنطقة المعامير لتســـليم 
المركبات، وذلك وسط حضور المدير 
العام لشركة الزياني للسيارات محمد 
زكـــي، وعدد مـــن ممثلـــي اإلدارة في 
شـــركة غاز البحرين، منهم فهد بشار 
الحسن و طالل بشار الحسن، ومدير 
عام الشركة شيمي بيالي، إضافة إلى 
عدد من المســـؤولين من الشـــركتين، 
منهـــم مديـــر المبيعـــات التجارية في 
شـــركة الزيانـــي للســـيارات، جيريش 
بايـــد، ومدير مبيعات ميتسوبيشـــي، 
الخدمـــات  ومديـــر  باتيـــل،  فينيـــش 
اللوجســـتية في غـــاز البحرين، بيجو 

كيه ناير.

“الزياني “ تسلم “غاز البحرين” مجموعة من سياراتها الحديثة

“البحرين الوطني” يختتم “نقصتنا”... والحلقة األخيرة في المطار

اإلعالن عن الفائزين بالجوائر الربع سنوية في “ادخار”

اختتم بنـــك البحرين الوطنـــي الحلقة 
الرمضانـــي  برنامجـــه  مـــن  األخيـــرة 
“نقصتنا” بطريقة مميزة، إذ تم اإلعالن 
عـــن أســـماء الفائزيـــن بالجوائـــز الربـــع 
ســـنوية المقدمـــة مـــن برنامـــج “ادخار 

الوطني” ألبريل عبر البرنامج.
وحرص الفريـــق المعني على التواصل 
لميـــس جـــواد  الثالثـــة:  الفائزيـــن  مـــع 
حبيـــب وعلي أحمد الحمري وحســـين 
ســـيد علـــي ســـلمان، وإبالغهـــم أنه تم 
اختيارهم عشوائًيا من ضمن مجموعة 
من العمالء المخلصين للبنك، من أجل 
الحضـــور إلـــى موقع البرنامـــج إلجراء 
لقـــاء معهم خـــالل البث المباشـــر على 
منصـــة اإلنســـتغرام. كمـــا تـــم منحهـــم 
هديـــة رمزية وهي عبـــارة عن “نقصة” 

مقدمة من البرنامج.
مقدمـــو  قـــام  الحلقـــة،  نهايـــة  وفـــي   
البرنامـــج رئيس المنتجـــات المصرفية 
لألفراد في بنك البحرين الوطني أحمد 
منتجـــات  واختصاصـــي  المســـقطي، 
الودائـــع المصرفيـــة لـــدى البنـــك مريم 
الزيرة، بمفاجأة المشاركين الثالثة في 
البث المباشـــر على منصة اإلنســـتغرام 
واإلعالن عـــن فوزهم بجوائـــز برنامج 

“ادخار الوطني” الربع سنوية.
وبلـــغ مجمـــوع الجوائـــز المقدمـــة ربـــع 
مليـــون دوالر أمريكـــي، إذ حصـــل كل 
من لميـــس جواد حبيب علـــى الجائزة 
األولى وقدرها 100,000 دوالر، وعلي 

أحمـــد الحمـــري علـــى الجائـــزة الثانية 
التـــي بلغـــت قيمتهـــا 100,000 دوالر، 
فيما حصل حســـين ســـيد علي سلمان 
بلغـــت  والتـــي  الثالثـــة  الجائـــزة  علـــى 

قيمتها 50,000 دوالر.
هـــذا وتـــم اســـتضافة الحلقـــة األخيرة 
من البرنامج فـــي مبنى مطار البحرين 
الدولـــي الجديـــد، الـــذي افتتـــح أخيًرا 

لترســـيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي 
رئيســـية  ســـياحية  ووجهـــة  للطيـــران 
في المنطقة، وشـــهد تدشين فرع بنك 
البحرين الوطني الذي يعمل على مدار 
الســـاعة وطوال أيام األسبوع. ويضم 
الفرع الجديد جهاز صراف آلي معتمد 
لجميـــع أنـــواع العمـــالت، وذلـــك لتلبية 

احتياجات ومتطلبات المسافرين.

وتعليًقـــا علـــى المبـــادرة، صـــرح رئيس 
المنتجـــات المصرفيـــة لألفراد في بنك 
المســـقطي  أحمـــد  الوطنـــي  البحريـــن 
“نحـــرص دائًمـــا علـــى مكافـــأة عمالئنا 
المخلصين وتقديم المفاجآت التي من 
شـــأنها أن تضفي روح السعادة ألجواء 
العيـــد؛ ولطالمـــا اعتمـــد بنـــك البحرين 
الوطني منهج مركزيـــة العميل ووضع 
رضـــا العمالء فـــي قمة أولوياتـــه. ولذا 
نحـــن نفخر بقدرتنا واســـتطاعتنا على 
خلق أجواء تســـودها الرضا والسعادة 
المتنوعـــة،  عبـــر مبادراتنـــا وخدماتنـــا 
ونحـــن ملتزمـــون دوًمـــا بالوعـــد الـــذي 

قطعناه لنكون أقرب لجميع العمالء”.
مـــن جانب آخـــر، صرحـــت اختصاصي 
منتجـــات الودائع المصرفية لدى البنك 
مريـــم الزيـــرة “نحن في بنـــك البحرين 
الوطنـــي نؤمـــن بأهميـــة االدخـــار فـــي 
حيـــاة جميـــع العمـــالء، ولـــذا تـــم طرح 
حســـاب الوطنـــي للتوفيـــر الـــذي يقدم 
أربـــاح ســـنوية، ومرونـــة فـــي اإليـــداع 
والســـحب غير المحـــدود والتحويالت 
اشـــتراط  دون  ذلـــك  وكل  الميســـرة، 
الحصـــول علـــى شـــهادة توفيـــر. كمـــا 
فتـــح  الكـــرام  العمـــالء  باســـتطاعة 
حســـابهم في برنامـــج “ادخار الوطني” 
بســـهولة مـــن خـــالل تحميـــل تطبيـــق 
الخدمات المصرفيـــة الرقمية للهواتف 
الفـــوز  بفرصـــة  واالســـتمتاع  الذكيـــة 

بجوائز قيمة على مدار العام”.

االثنين 17 مايو 2021 - 5 شوال 1442 - العدد 4597

”RM 40-01 مكالرين أوتوموتيف” و“ريتشارد ميل” تكشفان عن “سبيدتيل“
وتميــًزا وتقدًمــا  ســرعًة  األكثــر  الســيارة  تمثــل  والفريــدة  المذهلــة  الســاعة 

الســـيارات  صنـــع  شـــركة  دخـــول  مـــع 
McLaren Automo� الفاخـــرة  الفائقـــة 
tive وريتشـــارد ميـــل العـــام الخامـــس من 
شـــراكتهم المســـتمرة، تكشـــف الشـــركتان 
عن أحـــدث تعاون بينهـــم واألكثر طموحًا 
RM 40� حتى اآلن – ساعة ريتشارد ميل
McLaren 01 ســـبيدتيل األوتوماتيكيـــة 

التوربيونية.
و كمـــا يوحـــي اســـمها، تمثل هذه الســـاعة 
المذهلـــة والفريـــدة مـــن نوعهـــا، الســـيارة 
األكثر سرعة وتقدما وتميزا التي أنتجتها 
ســـيارة   – اآلن  حتـــى   McLaren شـــركة 

سبيدتيل ذات المظهر المستقبلي.
وتجســـيدًا لمظهـــر الدمعة، الشـــكل األكثر 
فاعليـــة من الناحيـــة الديناميكية الهوائية 
الموجـــودة فـــي الطبيعـــة، ســـبيدتيل تعد 
تمجيـــد للســـيارة الفائقـــة، ســـيارة هايبـــر 

جرانـــد تـــورر ذات الثالثـــة مقاعـــد والتـــي 
أصبحـــت الثالث من نوعهـــا في مجموعة 

.McLaren Ultimate
وبفضـــل المجموعـــة الهجينـــة التـــي تبلـــغ 
قوتها 1070 حصانًا، فإن سبيدتيل تغطي 
112 متـــرًا في الثانية عند القيادة بأقصى 
ســـرعتها البالغـــة 250 ميـــالً في الســـاعة / 
402 كيلومتـــرًا فـــي الســـاعة، ممـــا يجعلها 
علـــى  ســـرعة   McLaren ســـيارات  أكثـــر 

اإلطالق.
 McLaren شـــركة  ســـعي  خـــالل  ومـــن 
المتواصـــل لتحقيق الكفـــاءة الديناميكية 
الهوائيـــة، والتـــي أصبحـــت ذلـــك بمثابـــة 
نقطـــة البدايـــة لتصميـــم ســـاعة ريتشـــارد 
ســـبيدتيل   RM 40�01 McLaren ميـــل 

األوتوماتيكية التوربيونية.
وقال روب ميلفيل، مدير التصميم لشركة 

 RM معلقـــًا علـــى McLaren Automotive
01�40 التـــي تعد مثاالً على ســـبب توافق 
العالمتيـــن التجاريتين كشـــركاء مثاليين: 
“هنالـــك العديـــد مـــن أوجـــه التشـــابه بيـــن 
طريقـــة تعامـــل شـــركة ريتشـــارد ميـــل و 
التصميـــم  مـــن ناحيـــة   McLaren شـــركة 
والهندسة، مثل توفير الوزن والتقليل من 

تأثير االهتزازات والحد من المقاومة”.
RM 40� و أضـــاف: “عندما يتعلـــق األمر بـ
01، فكان لدينا توجه إلبراز مزايا السيارة 
والفلسفة الكامنة وراءها. ومع سبيدتيل، 
تمكننـــا مـــن إنتـــاج ســـيارة تتميـــز بجودة 
فنية، وبالتالي ظهر ذلك في الســـاعة التي 
مثلت بشـــكل جميل العديد من التفاصيل 
المختلفة لســـيارة ســـبيدتيل في اللمسات 
األخيـــرة والمواد المســـتخدمة والتصميم 

الفريد”.
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دون علم ذويهم.. مدارس بريطانية تغير أسماء الطالبات
تفاجــأ عــدد من أولياء األمر في بريطانيا، باتخاذ المدارس 
اإلعدادية إجراءات “غريبة” للطالب، من دون علم األهالي.

ووفقــا لصحيفة “ديلي ميــل” البريطانية، فإن عدد الطالب 
الــذي يرغبــون “بالتحــول جنســيا”، علــى الــورق فــي تزايــد 

كبير.
تدعــم  المــدارس  بعــض  أن  األهالــي  مــن  عــدد  واكتشــف 
الطالب الصغار، الذين يطلبون تغيير أســمائهم، من االســم 
الحقيقــي الســم مذكــر، رغبة منهــم في تغييــر هويتهم من 

أنثى إلى ذكر.
وأقدمــت عــدد مــن المــدارس، على تغييــر أســماء عدد من 

الطالبات، وفقا لرغبتهم، من دون علم ذويهم.
واســتخدمت المــدارس البريطانيــة األســماء الجديــدة في 

المعامالت الرسمية للطالب، تلبية لرغباتهم.
ووفقــا “لديلــي ميــل”، أخبــرت إحــدى المــدارس أم أبــدت 
اعتراضهــا علــى تغييــر اســم ابنتهــا، أنهــا “ال رأي لهــا” فــي 

الموضوع، وأن طفلتها اختارت التغيير.
الرســائل  فــي  الطالبــة  اســم  تعديــل  المــدارس  ورفضــت 
مــن  الرغــم  علــى  الرســمي،  الســمها  والبيانــات،  الرســمية 

معارضة عائلة الطالبة.
ســتيفاني  الجنســي،  التحــول  موضــوع  خبيــرة  وأكــدت 

دايفيــز أراي، أن موضــوع تغيير أســماء الطالب والطالبات 
فــي المــدارس مــن دون علــم أهاليهــم صــار أمرا شــائعا في 

بريطانيا.
وقالــت أراي: إن المــدارس “تخاف” مــن اتهامها بالعنصرية 
ضد المتحولين جنســيا، في حال لم تلبي مطالب الطالب، 

بتغيير األسماء.
ويعتبــر ملــف “التحــول جنســيا” مــن الملفات الســاخنة في 
بريطانيــا ودول غرب أوروبــا، إذ تكثر المنظمات الحقوقية 
التــي تكفل للشــبان حق التحول، مــا يدخلهم في صراعات 

من عائالتهم.

تمكنت الشــرطة في مدينة هيوســتن 
بوالية تكســاس األميركية من العثور 
علــى نمــر مفقــود منــذ 6 أيــام، إذ كان 

يتجول في أحد أحياء المدينة.
وقالــت شــرطة مدينــة هيوســتن: إن 
النمر، المســمى “الهند”، لم يصب بأذى 
وبصحــة جيــدة. وكان النمــر مفقــوًدا 
منذ يوم األحد الماضي عندما شوهد 
النمــر  يقــود  فيكتــور كويفــاس وهــو 

غربي هيوستن.
قائــد  قــال  صحافــي،  مؤتمــر  وفــي 
صديًقــا  إن  بــورزا:  رون  الشــرطة 
بالشــرطة  اتصــل  كويفــاس،  لزوجــة 
إلبالغه بمكان وجود النمر. واستلمت 
الزوجــة النمر من الشــرطة وأخبرتهم 
بأنــه يعــود لزوجهــا. ويمتلــك الرجــل 
النمــر منــذ حوالي 9 أشــهر، ويبلغ عمر 
النمر 9 أشــهر أيضا. ونشــرت الشرطة 
مقطــع فيديــو يظهــر الرجــل وزوجته 
وهمــا يطعمــان النمر بعد تســليمه إلى 

إدارة الصحة والسالمة.

العثور على “نمر 
تكساس الضائع”

أعلنــت شــركة “روكيــت الب”، المتخصــة فــى مجال العلــوم الفضائية، عــن فقدها ألحد 
الصواريــخ اإللكترونيــة، وذلــك بعدمــا فشــلت عمليــة إطالقــه. يأتــي ذلك بعــد أيام من 
ســقوط الصــاروخ الصينــي الشــارد، الذي حبس أنفــاس العالم أليام، فــي البحر. وقالت 
الشــركة عبــر موقعهــا في “تويتر” إن الجزء األول مــن الصاروخ، من المفترض انطالقه 
كما كان مخططا له، ولكن في المرحلة الثانية من اإلشــعال، حدث شــيء مفاجئ وهو 
انقطــاع المحــرك، وفشــل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له. وأكدت الشــركة 
خــالل التغريــدة أن الصــاروخ كان يحمــل قمريــن صناعييــن. وذكر مختصــون أن األمر 
ليس مثيرا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني، إذ إن وزن صاروخ الشركة األميركية 

يزن فقط 500 كيلوغرام بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق21 طنا.

قالــت بريطانيــا إنهــا تعتزم زيادة معدالت التشــجير 3 مرات في الســنوات الـ 3 المقبلة؛ 
للمســاعدة فــي الوصــول إلى هدفها المتمثــل في إنهاء انبعاثات الكربــون تماما بحلول 
2050، لمكافحة تغير المناخ. وتريد بريطانيا المضي قدما في خططها البيئية وتشجيع 
الــدول األخــرى علــى أن تحــذو حذوها، قبــل اســتضافتها لمؤتمر األمم المتحــدة لتغير 
المنــاخ فــي جالســكو فــي نوفمبر المقبل. ومــن المقرر أن يعلــن وزير البيئــة البريطاني 
جورج يوستيس، غدا الثالثاء، أن معدالت التشجير ستتضاعف 3 مرات بحلول مايو 
2024، مع زراعة نحو 7 آالف هكتار من الغابات سنويا. ونبه مسؤول المناخ البريطاني 
رئيــس مؤتمــر األمــم المتحدة لتغير المناخ، ألوك شــارما، إلى ضــرورة أن يوافق زعماء 

العالم على إنهاء استخدام الفحم لمنع حدوث كارثة مناخية.

بعد الصيني .. صاروخ أميركي يضل طريقه!

التشجير.. خطة بريطانية لمكافحة تغير المناخ

أشخاص يسيرون على جسر مشاة معلق بالقرب من 
الكرملين، وسط العاصمة الروسية، موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الجوفضائيــة  المؤسســة  أطلقــت 
األقمــار  لتجميــع  أول خــط  الصينيــة 
الصناعية صغيرة الحجم، باســتخدام 

تكنولوجيات الذكاء االصطناعي.
اليــوم”  “الصيــن  صحيفــة  وأفــادت 
الذكــي  المصنــع  إن  قالــت  التــي 
الخــاص بإنتاج األقمــار الصناعية يقع 
الصيــن،  بوســط  أوهــان  مدينــة  فــي 
وبمقدوره أن ينتج كل عام 240 قمرا 

صناعيا بوزن يقل عن طن واحد.
المؤسســة  فــرع  رئيــس  وقــال 
دون  لــوي  الصينيــة  الجوفضائيــة 
التابــع  اإلنتاجــي  المرفــق  إن  مينــغ: 
لقاعدة أوهان للمؤسسة الجوفضائية 
 68.8 مســاحة  يشــغل  الصينيــة 
كيلومتر مربع. ويتموضع في المجمع 
اإلنتاجــي نحــو 100 معمــل مختلــف 
بوســعها أن تطلــق كل عــام منتجــات 
تقــدر قيمتهــا بـــ 30 مليــار يــوان )مــا 

يعادل نحو 4.6 مليار دوالر(. 

لــن  البريــة،  الحيوانــات  كل  مثــل 
تتوقــف الخنازيــر عنــد أي شــيء 
إلطعــام نفســها وصغارهــا، حتــى 
لــو كان ذلــك يعنــي الدخــول فــي 

صراع مع البشر.
موقــع  علــى  نشــر  فيديــو  ففــي 
“يوتيوب”، حاصــرت خنازير برية 
امــرأة بعد خروجها من متجر في 

قرية إيطالية بالقرب من روما.
ويظهر فــي المقطع، كيف تحاصر 
مواقــف  فــي  المــرأة  الخنازيــر 
علــى  واالســتيالء  الســيارات 

مشترياتها.
كمــا قــام أحــد المــارة بتصويــر مــا 
الصفحــة  إلــى  وإرســاله  حــدث، 
اإليطاليــة  للجمعيــة  الرســمية 
فيســبوك،  علــى  الريفيــة  للثقافــة 
التــي أكــدت أنه “ال يمكن الســماح 
فــي  بالتجــول  الحيوانــات  لهــذه 
شوارع المدينة”، مطالبة بتنشيط 

خطة احتواء فعالة على الفور.

الصين تطلق إنتاًجا ذكًيا 
ألقمار صناعية صغيرة

خنازير برية تحاصر امرأة 
وتسرق مشترياتها

إثــر  األقــل  علــى  إندونيســيين   7 قضــى 
غــرق ســفينتهم المحّملة فــوق طاقتها في 
بحيرة بجزيرة جاوة؛ بســبب تجمع سياح 
على متنها اللتقاط صورة سيلفي، على ما 
أعلنت الشرطة اإلندونيسية أمس األحد.

ووقعــت الحادثــة فــي منطقــة بويواللــي 
حيــن تجّمــع الــركاب العشــرون فجــأة في 
جهــة واحــدة من الســفينة اللتقــاط صورة 
جــاوة  شــرطة  قائــد  بحســب  جماعيــة، 
أحمــد لطفــي. وقــال لطفــي للصحافييــن 

إن “الحادثــة ناجمــة عــن االكتظــاظ” علــى 
الســفينة، مشــيرا إلى أن “الركاب العشرين 
الجانــب  علــى  ســيلفي  صــورة  التقطــوا 
األيمن، ما أدى إلى فقدان السفينة توازنها 
وانقالبها”. وأشــارت الشــرطة إلى مقتل 7 
أشــخاص في الحادثــة وإغاثة 11 آخرين، 
فيمــا مــازال اثنــان فــي عــداد المفقوديــن 
وأعمــال البحــث عنهــم جاريــة. وســتحقق 
الســلطات لتحديــد أي إهمــال محتمــل من 

جانب منظمي الرحلة البحرية.

صورة سيلفي تغرق سفينة وتودي بحياة سبعة

فنان يرسم لوحة جدارية لممثلة بوليوود آشا باريخ في مبنى سكني في 
مومباي)أ ف ب(

ولفت لطفي إلى أن فتى في الثالثة عشرة من العمر كان يقود السفينة عند حصول المأساة.

أظهــرت لقطــات فيديــو، إصابــة الفنانــة 
الهــادي،  عبــد  ميســاء  الفلســطينية 
أثنــاء  اإلســرائيلي،  الجيــش  برصــاص 
فــي حيفــا  فــي احتجاجــات  مشــاركتها 
علــى تهجيــر ســكان حــي الشــيخ جــراح 
من قبل الســلطات اإلســرائيلية. ونشرت 
منصة االســتقالل الثقافية، المتخصصة 

بالثقافة والفنون في فلســطين، فيديو يظهر إصابة الفنانة الفلســطينية ميساء برصاص 
الجيش اإلســرائيلي. وظهرت ميســاء في الفيديو في حالة إعياء شــديد، مستلقية على 
مقعد خشــبي، ويتضح أن اإلصابة في قدمها. وكان المخرج المصري، عمرو ســالمة أول 
من أعلن عن خبر إصابة الفنانة الفلســطينية عبر حســابه الشــخصي على موقع “تويتر”، 
وكتب: “الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال 
أميركيــة وأعمــال عربيــة حصــدت جوائز في أهــم المهرجانــات العالمية، تم إطــالق النار 
عليها من الشــرطة اإلســرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشــارك في تظاهرات لالعتراض 

على اإلخالء الجبري لألسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح”.

إصابة ممثلة فلسطينية برصاص االحتالل

عدد من طالبات بريطانيا طلبن التحول إلى شبان باالسم
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يحمل مؤهاًل من أرقى الجامعات...
Û  يــكاد يتفــق ممارســو وخبــراء العمــل اإلداري علــى أن الفــرق بيــن الذيــن يمتلكون

المعرفــة والخبــرة العمليــة مًعا، وبيــن أصحاب المعرفة النظرية فقــط هو أن الفئة 
األولــى لديهــا المؤهل المناســب الذي يســاعدها على التحرك مــن نقطة إلى أخرى 
فــي خــط مســتقيم، ألنهــا تعرف مــا تريد وكيــف تحقق ما تريــد. أما الفئــة الثانية 
فهــي ربمــا تعــرف ما تريــد ولكنها قد تأخذ وقتــا طوياًل ربما أضعــاف الوقت الذي 

تستغرقه الفئة األولى للوصول إلى تحقيق ما تريد.
Û  الفئــة األولــى وفــرت الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والمــال، أمــا الثانية فقد ســلكت

المســار المعاكــس تماًمــا فأضاعت الكثير من الوقت والجهــد والمال؛ لكونها تفتقر 
إلــى الخبــرة العمليــة والتجــارب الميدانيــة التــي تؤهلهــا التعامــل مــع مثــل هــذه 
المشاريع والمسائل والخطط بمهنية واقتدار وبمنهجية أكثر فاعلية. إليك سيدي 

القارئ هذا الموقف..
Û  تســلم المديــر ملــف مشــروع مهم من الرئيــس التنفيذي طالًبا منه األخير دراســته

وإبــداء الــرأي. قــرأ المديــر الملــف أكثــر من مــرة واحــس بضيق وعدم اإلحســاس 
باالستقرار النفسي لعدم قدرته على تلبية الطلب بالصورة التي يتوقعها الرئيس، 

وفي ذات الوقت شعر بشيء من الراحة لعدم وجود تاريخ محدد لتسليم الرد.
Û  وضــع المديــر الســيناريوهات التاليــة أمامــه: هــل يطلب المســاعدة واالستشــارة؟

وهذا قد يفسر بعجزه كما كان يعتقد! هل يطلب من الرئيس نقل هذه المسؤولية 
إلــى جهــة أخــرى؟ وهــذا قد يعطــي االنطباع بعــدم كفاءته خصوًصــا وأنه حديث 
التعييــن! هــل يطلــب تأســيس فريــق عمل وهذا قد يكشــف قدراتــه الحقيقة أمام 
اآلخرين كما كان يظن! أما السيناريو األخير فقد كان حبس المشروع في اإلدراج 
ليتعامل معه الزمن خصوًصا انه لم يحدد تاريخ تسليم الرد وربما غياب المتابعة 

النشغاالت اإلدارة العليا. 
Û  ربمــا تســتطيع القــول إن الخبــرة تعني المعرفــة اإلجرائية، أي معرفــة كيفية عمل

شــيء أو المعرفــة العمليــة وليس مجرد المعرفة الخبريــة )القولية( أو االفتراضية 
كمــا تقــول بعــض المصــادر. عالــم االجتمــاع ابــن خلــدون فــي هــذا الســياق يقــول 
“المعرفة كنز والممارســة مفتاحها”. ويقول طه حســين: طوبى لمن جمع بين همة 

الشباب وحكمة الشيوخ”. ما رأيك سيدي القارئ؟
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