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عباس يفوز بلقب الدوري الصربي مع “النجمة الحمراء”
توج العب منتخبنا الوطني  «

لكرة الطاولة محمد عباس 
بلقب الدوري الصربي الممتاز 
للمحترفين مع فريق النجمة 

الحمراء “رد ستار” الصربي وذلك 
بعد الفوز على فريق “نات” حامل 

اللقب في النهائي بنتيجة 4/0.

ً 9:00
17 مايو 2021

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنت قيادة خفر الســـواحل أن 
مركـــز العمليـــات، تلقـــى )فاكس( 
من اإلدارة العامة ألمن السواحل 
والحـــدود بدولـــة قطـــر، مفـــاده 
حجـــز دراجـــة مائيـــة “ســـكوتر” 
تحمـــل لوحة بحرينيـــة، بدعوى 
“الدخول للمياه اإلقليمية لدولة 
قطر” والقبض على بحريني “32 

عامـــا” كان علـــى متـــن الدراجة، 
وذلـــك بتاريـــخ 16 مايـــو 2021 
الجهـــات  إلـــى  تمهيـــدا إلحالتـــه 

المختصة في قطر.
وأشـــارت قيادة خفر الســـواحل 
إجراءاتهـــا  تتابـــع  أنهـــا  إلـــى 
هـــذا  فـــي  الالزمـــة  القانونيـــة 

الشأن.

قطر تلقي القبض على بحريني 
على متن “سكوتر”

نقلت قناة “العربية” الســـعودية عـــن خبير اقتصادي بحريني 
قولـــه “إن اقتصـــاد البحريـــن سيشـــهد زيـــادة فـــي المداخيل 
قدرها 2.9 مليار دوالر بعد رفع قيود السفر السعودية”. وأكد 
نـــواب لــــ “البالد” أن فتح الجســـر يضـــخ مليـــارات الدوالرات 
علـــى االقتصـــاد البحرينـــي، فـــي حين أكـــد نـــواب أن دخول 
الســـعوديين للبحرين ســـيضخ مليارات الدوالرات لالقتصاد 

الوطني.
وتواكب تدفق الزوار األشـــقاء في ساعات مبكرة من صباح 
يوم أمس بعد أكثر من عام من إغالق جســـر الملك فهد أمام 
حركة الســـياح األشـــقاء مـــن المملكـــة، مع ترحيـــب كبير من 
إخوانهم في مملكة البحرين، حيث شـــهدت المنامة فعاليات 

واستقباالت على جميع المستويات.

وأكـــد اقتصاديـــون أن إعادة فتح جســـر الملك فهد ســـيكون 
لـــه انعكاســـات إيجابيـــة على حركـــة المطاعـــم والمقاهي مع 
عودة النشـــاط الســـياحي، متوقعين انتعاش الحركة بنســـبة 
تصل إلى 90 %. وأشار رئيس لجنة السياحة والسفر بغرفة 
تجارة وصناعة البحرين ورئيس جمعية مكاتب السفر، جهاد 
أميـــن إلـــى أنـــه حتى قبيل فتح جســـر الملك فهد فإن نســـبة 
اإلشغال في الفنادق تجاوزت 60 % في العديد من الفنادق. 
واجتـــاح وســـم #ولهنا_عليكم الـــذي أطلقته هيئـــة البحرين 
للســـياحة تزامًنا مع الســـاعات األولى الفتتاح الجسر، مواقع 
التواصل االجتماعي، وعبر من خالله الشـــعب البحريني عن 
بالغ فرحته لقرار الســـلطات في الشـــقيقة الســـعودية السماح 

لمواطنيها بالسفر.

عـودة السعودييـن تضخ المليارات في االقتصاد الوطني
%  60 يــتــجــاوز  ــادق  ــفــن ال ــال  ــغ وإش  ...%  90 بنسبة  والــمــقــاهــي  الــمــطــاعــم  انــتــعــاش 

نساء سعوديات: “ولهنا على الحلوى البحرينية” )تصوير: خليل إبراهيم(

)07 - 04(

محرر الشؤون المحلية

14

جناحي تفوز بعضوية “العمل الدولية”
في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجل مملكة  «

البحرين الحافل باإلنجازات، فازت سيدة األعمال 
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين 

سونيا جناحي بعضوية مجلس إدارة منظمة 
العمل الدولية كعضو مناوب عن مجموعة 

أصحاب األعمال لدول غرب آسيا، لمدة 3 
سنوات.

جاللة الملك يبارك لخادم الحرمين إعادة افتتاح جسر الملك فهد للمسافرين
روابط قوية تجمع بين البحرين والسعودية جذورها ضاربة بأعماق التاريخ

المنامة - بنا

عاهـــل  بيـــن  أمـــس  هاتفـــي  اتصـــال  جـــرى 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب 
المملكـــة  ملـــك  عيســـى آل خليفـــة وأخيـــه 
العربية الســـعودية الشقيقة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبـــد العزيز آل 

سعود.
واســـتعرض جاللـــة الملك وخـــادم الحرمين 
الوثيقـــة  األخويـــة  العالقـــات  الشـــريفين 
والراسخة بين البلدين الشقيقين وما وصل 

إليه التعاون والعمل المشـــترك من مســـتوى 
متميز في جميع المجاالت.

وأكـــد جاللتـــه الروابـــط والصـــالت القويـــة 
التي تجمع المملكتين وشـــعبيهما والضاربة 
جذورها في أعمـــاق التاريخ، مباركًا جاللته 
ألخيـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين إعـــادة 
افتتاح جســـر الملك فهد للمسافرين، منوهًا 
بما يجســـده هذا الصـــرح والمعلم الحضاري 
والتنموي الكبير من امتداد لجســـور المحبة 

والمـــودة واألخـــوة والتواصـــل بيـــن أبنـــاء 
الشعبين الشقيقين.

عـــن  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  وأعـــرب 
شـــكره وتقديـــره ألخيـــه جاللة الملـــك على 
جهـــود جاللته الرائدة فـــي توثيق العالقات 
التاريخية المتميزة وتعزيز مجاالت التعاون 
والتنســـيق األخوي بين البلدين الشـــقيقين، 
متمنيًا لشـــعب البحرين العزيز دوام التقدم 

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملكوالنماء تحت قيادة جاللته الحكيمة.
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ــر الــــحــــركــــة الـــريـــاضـــيـــة ــ ــوي ــ ــط ــ مــــواصــــلــــة ت

سمو الشيخ علي بن خليفة يهنئ خالد بن حمد

هنـــأ نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل خليفة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس مجلس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيين 
سموه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وأكد سمو الشيخ علي 
بـــن خليفة أن تعيين ســـموه رئيســـًا لمجلس إدارة الهيئـــة العامة للرياضة، 
يؤكـــد الجهـــود المتميـــزة التي يبذلها ســـموه لخدمة مملكـــة البحرين، في 
ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة لملك البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ومتابعة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، متمنيًا لســـموه التوفيق 
والسداد في مواصلة تطوير الحركة الرياضية، لتحقيق التطلعات الملكية 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ علي بن خليفة

من هنا ابتدأ المشوار
منذ عشرين عاما، وأنا أمارس ذات الخطاب. مشروعي هو نشر الوسطية، 
ومنهــج االعتــدال، وثقافــة الحيــاة. كل علــم درســته، قرأتــه بمنطق عقلي 

نقدي، ال أؤمن بصنمية المعرفة وجعلها تمثاال من دون هللا.
أحمــل مطرقــة وريشــة فن، مطرقة نقد ألي شــيء يخالــف العقل، كما هو 
الفيلسوف ابن رشد، ولو لقناعة شخصية، دون أن أفرضها على اآلخرين، 

وريشة ألون بها الفكرة التي أؤمن بها.
درســت الفلســفة كــي أمارس النقد فــي الحياة، فكرا وسياســة واجتماعا. 
بــدأت عنــدي عمليــة النقــد، وأنــا في عمــر 26 عاما فــي مدينة )قــم( عندما 
أصبت بصدمات معرفية وسياسية للواقع، وبسبب تسرب كتب فلسفية، 
تســللت إلــى مكتبتــي. أتذكــر حينهــا، رحــت أقضــي كل يوم من ســبع إلى 
عشــر ســاعات، وأنــا أقرأ منقبا عــن الحقيقة الوجوديــة، وكيف هي عالقة 

اإلنسان مع هللا عز وجل.
قرأت لنيتشه وفولتير وجان جاك روسو وديكارت وسيرة حياتهم... إلخ. 
أصبحت أقرأ مفاهيم جديدة، تختلف عما كنت أقرأه وأسمعه، وهنا بدأت 
تتســاقط الحجــارة عن اإلســمنت العقلــي الذي كنت أرى فيــه الوجود. إن 
الجنة فقط للمسلمين، أو إن العالم الغربي عبارة عن شيطان، وال إيجابية 
فيــه، وإن كل نظــام ليــس دينيــا هــو نظــام شــيطاني، وإن المــوت أفضــل 
مــن الحيــاة، وإن ))الدنيا ســجن المؤمن وجنة المنافــق(( التي فهمت خطأ 
مــن المفســرين. رحــت أنقب فــي األحاديث بـ ))فلتــر نقدي(( لــكل األديان، 
فاكتشــفت الجميــل منهــا، واآلحــاد والضعيــف والمتواتــر... إلــخ، فعرفــت 
كثيــرا مــن التفاســير هــي تفاســير بشــرية محكومــة بمــدى عمق المفســر. 
انتقلت إلى كتب ســيد قطب وتفســيره ))في ظالل القرآن ((، والمودودي. 
وحضرت دروس علماء كالشيخ حسن الجواهري في منتدى جبل عامل، 
والســيد الشــاهرودي، وبعــض الحلقــات ودروس القــرآن واألخــالق عنــد 

الشيخ محمد مهدي اآلصفي، حضرت لهم لكن بعقل نقدي ديكارتي.
حصلــت علــى ))Satellite(( من شــخص عراقي في طهــران، وبقيت لليال، 
وأنــا أبحــث عن أفكار خارج الصنــدوق، وكنت مقتنعا بالعودة لوطني بعد 
عشــر ســنوات مــن معانــاة مكابــرة غربة مؤلمة، إلــى أن تقلــد جاللة الملك 
مقاليد الحكم، وانبثاق ميثاق العمل الوطني. رحت مســرعا للســفارة في 
طهران مصوتا بنعم، رغم معارضة كثير ممن كانوا معي من الطلبة وعلية 
القــوم فــي قــم. رأيت فــي التلفاز الزيــارة الميمونــة لجاللة الملــك لمنطقة 
ســترة، ورأيــت جاللــة الملــك، وهو يبعــث األمل، وكيــف يوزع النــور على 
الناس عبر مشروعه اإلصالحي، وكان يدور في خلدي، كيف كانت عالقة 
بعض فالســفة ومثقفي الغرب مع قادتهم الحكماء، فقلت في نفســي، إن 
رجعت للوطن، ســوف أحارب بكل أســلحة المعرفة، والواقعية السياســية 
الوطنيــة، وبحــب ووالء وبشــفافية ووضــوح فــي الدفــاع عــن المشــروع 
اإلصالحي، وعن هم الناس بكل وطنية؛ ألني قرأت في المشروع حياة.

ورجعــت البحريــن، قبلــت ترابهــا عنــد خروجي مــن المطــار، وأخذت على 
نفســي عهــدا، أن أدافــع عن التنويــر، وعن اإلصالح، وأن أنور الشــباب من 
تجربتــي المؤلمــة في غربة حولت القلب إلى شــظايا مبعثرة على شــغاف 
القلــب، وأن أنقذ أي إنســان، وأال يقــع في أخطاء االنفعال الوجودي، الذي 
وقعت فيه بســبب قلة الخبرة وهياج الشــباب وإغراء الشــعارات، واضعا 
يدي بيد جاللة الملك في الدفاع عن المشــروع اإلصالحي وحب الوطن، 
مدافعــا عــن الُحكــم والوحــدة الوطنية والنــاس. ومنذ عشــرين عاما، وأنا 
أدافع، ال يوقفني شيء، خطابي شفاف كدمعة وكقطعة كرستال. وبقيت 
أطــرح الثقافــة التنويريــة كمنهــج. مشــيت علــى حــد الســكين، وفــي يدي 
مصبــاح، وعيني يســكنها قناص، أخرج كل صبــاح الصطياد الجمال، أكان 
كتابــا أو قطعــة ثيــاب أو لوحــة فنية أو ديكور ســاحر، أو موســيقى رائعة 
أو بلــدا جميــال، ورحت مســافرا في كل العالــم أبحث عن قطع مبعثرة في 

العالم ألكمل لوحة الحقيقة المقطعة والموزعة على الكرة األرضية. 
احتضنتنــي باريــس، ونمت على ذراعها لســنين ألخفف غربة مركبة. كنت 
أعلــم أن بعــض الجماهيــر ســتبرمج ضــد خطابــي، وتتوتــر، لكنــي آثــرت 
أن أخــدم النــاس حتــى المضلليــن ليــوم مــا سيكتشــفون أنــي أبحــث عــن 
سعادتهم ومصلحتهم، لذلك صرخت مع المشاركة النيابية ضد المقاطعة 
فــي كل المراحــل، ورفضــت )الربيــع العربــي(؛ ألنــي أعلــم من خــالل خبرة 
الوجــع أنــه مصيدة لألوطان، والشــباب الضائع. وكنــت أفتح ملفات تمس 
النبــض وأدافــع بوطنيــة واعتــدال وبضميــر وقلب ينبض بحب المشــروع 

اإلصالحي والوطن والناس.
ومنــذ تشــريع قانــون العقوبــات البديلــة، وأنــا أدافــع عنــه؛ إلنقاذ أي شــاب 
ذهــب ضحيــة شــعار قاتــل ومضلــل ألمنحــه فرصــة االندمــاج فــي الوطن 
وحــب القيادة وبناء الوطن، فالمســت أوجــاع األمهات بخطابات صوتية 
وفيديوهــات ونصــوص ومقــاالت ومازلــت مســتمرا، لصناعــة أمــل. وكلما 
أنقذت شابا كلما كانت سعادتي الكبرى؛ ألني أجد اإلنسانية هي فلسفتي 

في الوجود؛ ألني مؤمن بإله الحب والجمال واإلنسان. 
مــن يقتــرب مــن جاللــة الملــك يعرف نبــض حبــه للنــاس، وتطلعاتــه لبناء 
وطن كبير، وسعادته عندما يرى كل مواطن سعيدا. المشروع اإلصالحي 
والمنظمــات  والقنــوات  الجنينيــة  المرحلــة  فــي  وهــو  فرصــة،  يعــط  لــم 
والشخصيات تحاول إجهاضه وتشويهه بكل الصور. صدقوني، المشروع 
يحتــاج إلــى رجــال وطنييــن ووســطيين، وال يؤمنــون بالقفــز السياســي 
وحــرق المراحــل. قفوا مع المشــروع، وســترون بأم العيــن أن أجمل األيام 

يوم لم يأت بعد.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

في البدء البد من تقديم الشــكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة جريدة البالد األســتاذ 
عبدالنبــي الشــعلة ولرئيــس تحريــر الجريــدة األســتاذ مؤنــس المــري ولطاقــم عمــل 
الجريدة من صحافيين وفنيين على الجهود الكبيرة في إدارة الندوات االفتراضية، 
وال شــك أن هــذا العمــل الكبير بحاجــة إلى طاقم عمل كبير مــن صحافيين ومعدين 
وفنييــن متمكنيــن فــي التكنولوجيا وغيرهم من المختصيــن إلدارة ندوة أو مجلس 

افتراضي على مستوى البحرين بل ودول الخليج والعالم العربي.
ولو رجعنا إلى آلية إدارة الندوات والمجالس االفتراضية التي عقدتها جريدة البالد 
لرأينــا االحترافيــة فــي التنظيــم واالحترافية في اإلداريــة واالحترافيــة العالية في 
تقديم الندوات والمجالس الرمضانية. ومن هنا البد من اإلشــادة باألســتاذ عبدالنبي 
الشعلة في إدارته وآلية تقديم الندوات، فقد أعطى خبرته السابقة وعلمه وعالقته 
عندمــا كان وزيــرا ومســؤوال حكوميــا رفيــع المســتوى فــي إدارة وتقديــم النــدوات 
والمجالــس االفتراضيــة وبمعيــة صحافــي متمــرس ومتمكــن فــي تقديــم النــدوات 
أال وهــو األســتاذ مؤنــس المــردي فكالهمــا مكمــالن لبعضهمــا، وســاعدهما فــي هــذه 
المهمــة اإلدارة التنفيذيــة برئاســة األســتاذ أحمــد البحــر ومجموعة مــن الصحافيين 
المتمرسين منهم األستاذ راشد الغائب وإبراهيم النهام وكان أيضا لمشاركة األستاذ 
القديــر إبراهيــم التميمــي فــي التقديم واإلعداد مع األســاتذة الكبار األثــر الكبير في 
نجــاح النــدوات والمجالــس الرمضانيــة، وال شــك أن هنــاك طاقــم عمــل كبيــًرا خلــف 

الكواليس يعمل من أجل نجاح هذه الندوات االفتراضية والتي نتمنى استمراريتها 
وخاصــة ان جائحــة كورونــا تفرض علينا عدم اللقاءات المباشــرة لمجموعات كبيرة 
كمــا كنــا في الســابق يتم الترتيب لها من خالل قاعــات كبيرة وترتيبات مختلفة من 
حيث اللقاءات والندوات والمجالس المباشرة، ونحن ال نقلل من اللقاءات المباشرة 
ونتمنــى عودتهــا بأســرع وقت ممكن بــإذن هللا، ولكننا أمام أمر واقــع ومؤلم يتحتم 
علينا التباعد الجسدي، ولكن جريدة البالد قربت ولو بالقليل هذا التباعد من خالل 
اللقــاءات االفتراضيــة عن طريق تطبيق زوم وبقية تطبيقــات التواصل االجتماعي 
لتكــون قريبــة مــن جميع فئــات الناس داخل وخــارج البحرين، ويكفــي اللقاء الكبير 
مــع صاحــب الســمو الملكــي األميــر تركــي الفيصل ومع مجلس ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي آل خليفــة محافــظ المحافظــة الجنوبيــة ومجالــس عائلــة كانــو والحــواج 
والبحارنــة وزينــل وغيرهــا من الندوات على مســتويات المحليــة والعربية، كل هذه 
اللقــاءات تمــت مــن خــالل مجالس جريــدة البالد االفتراضيــة لتقرب البعيد وتنشــر 
هموم ومشــاكل المواطنين والقطاعات التجارية وتصل الناس بالجانب االجتماعي 
كمــا كنــا في الماضي. فشــكًرا لجريدة البالد على الســبق الصحافــي والتغير الجذري 
في التواصل مع كل فئات المجتمع والنجاح في عقد اللقاءات االفتراضية، ونتمنى 
لهــم التوفيــق والنجاح، وأكرر الشــكر لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأســرة تحرير 

جريدة البالد.

ناصر علي األهلي

ندوات ومجالس ^ االفتراضية... نقلة نوعية في 
التواصل مع المجتمع في ظل جائحة كورونا

  عضو مجلس إدارة جمعية رجال االعمال البحرينية

نظام إلكتروني لرصد أي محاولة دخول غير قانونية
ـــد ـــل واف ـــون عام ـــات لــــ 1.5 ملي ـــة وبصم ـــون وثيق ـــاظ بــــ 23 ملي االحتف

أكـــد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لقطاع 
بهيئـــة  المعلومـــات  ونظـــم  العمليـــات 
تنظيـــم ســـوق العمل علـــي الكوهجي، 
اإللكترونـــي  الهيئـــة  نظـــام  جاهزيـــة 
لرصـــد أي محاولة اختراق أو الدخول 
بصـــورة مخالفـــة لألنظمـــة والقوانين 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المملكـــة  فـــي 
الداخليـــة، الســـيما مع توقعـــات عودة 
النشـــاط االقتصـــادي وزيـــادة حركـــة 

العمالة.
وأشار الكوهجي إلى أن الهيئة عملت 
فـــي الفترة األخيرة علـــى تطوير فرع 
مطـــار البحريـــن الدولـــي – الـــذي يعد 
الواجهـــة األولى للقادمين إلى المملكة 
المواصـــالت  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
علـــى  قدرتـــه  وزيـــادة  واالتصـــاالت، 
خدمـــة أكبـــر عـــدد مـــن القادميـــن في 
وقت زمنـــي قصير، إلى جانب تطوير 
البيانـــات  ومضاهـــاة  حفـــظ  نظـــام 
الحيوية بالهيئـــة والذي يعمل بصورة 
العمالـــة  إدارة  نظـــام  مـــع  متوازيـــة 
أن  إلـــى  الكوهجـــي  ولفـــت  الوافـــدة. 

تطوير نظام حفظ ومضاهاة البيانات 
الحيويـــة يعمل علـــى تحصيل وحفظ 
ومطابقة البيانات البيولوجية بصورة 
إلكترونيـــة والتـــي تشـــمل )البصمـــات 
وقزحيـــة  الوجـــه  وبصمـــة  العشـــرية 
بالقطاعيـــن  الوافـــد  للعامـــل  العيـــن( 
التجاري والمنزلي بمجرد وصوله إلى 
المملكـــة، كمـــا يقوم النظـــام بتحصيل 
وتوقيعـــه،  للعامـــل  حديثـــة  صـــورة 
مشـــيًرا إلـــى أن تطوير النظام يســـهم 
فـــي زيـــادة كفـــاءة توفـــر المزيـــد من 
الحمايـــة األمنية واالجتماعية وحفظ 
حدود المملكة من االختراق أو دخول 
أي مـــن العمالـــة المبعـــدة أو الممنوعة 

من الدخول إلى مملكة البحرين.
وأوضح أن حفـــظ ومضاهاة البيانات 
الحيويـــة – الـــذي يعتمـــد أحـــد أحدث 
األنظمـــة العالمية- يعمـــل بالتزامن مع 
تســـجيل بيانـــات العمالة على إرســـال 
نســـخة إلكترونية من صـــورة وتوقيع 
العامـــل الوافـــد إضافـــًة إلـــى بصمـــات 
اليديـــن إلـــى نظـــام هيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية حال تحصيلها 
بمنفـــذ مطـــار البحرين الدولـــي، وذلك 
ليتســـنى لهم إصـــدار البطاقـــة الذكية 
األمـــر  البصمـــات؛  لتلـــك  وتضمينهـــا 
الـــذي يســـهم فـــي تســـهيل إجـــراءات 
مـــع  تماشـــيا  الحكوميـــة  المعامـــالت 
الرشـــيدة،  الحكوميـــة  التوجهـــات 
وتقليـــل نســـبة المراجعـــة والخطأ في 

تلك المعامالت. 
 وشـــدد الكوهجي علـــى حرص الهيئة 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  العمـــل  علـــى 
ســـوق  وضبـــط  لتنظيـــم  الحكوميـــة 
العمـــل، ومنـــع أية تجـــاوزات، مشـــيًرا 
إلـــى أن الهيئـــة ومـــن خـــالل عالقتهـــا 

الوثيقة مع وزارة الداخلية تعمل على 
تزويـــد الـــوزارة بكافـــة البيانـــات متى 
ما طلبت ذلك، مشـــيًرا إلـــى أن النظام 
يعـــد أضخم بنك معلومـــات إلكتروني 
يتعلـــق بالعمالة، إذ يحتفـــظ بنحو 23 
مليـــون وثيقة، إلى جانـــب بصمات ما 
يزيد على 1.5 مليون شـــخص مسجل 

في نظام العمالة الوافدة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وأعـــرب 
لقطـــاع العمليـــات ونظـــم المعلومـــات 
بهيئة تنظيم ســـوق العمل عن شـــكره 
إلـــى جميـــع الجهـــات الحكوميـــة التي 
تعمـــل كفريـــق عمـــل واحـــد الســـيما، 
وزارة الداخليـــة بمختلف أجهزتها من 
شـــؤون الجمـــارك، وشـــئون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامة، واإلدارة العامة 
الجنائيـــة  والتحقيقـــات  للمباحـــث 
إلـــى  واالتصـــال  المواصـــالت  ووزارة 
جانـــب هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
وتعاونهـــم  لعملهـــم  اإللكترونيـــة، 
المشـــترك مع الهيئة بما يخدم المملكة 

وحماية حدودها. 

علي الكوهجي

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

تعقب طلبات جمع المال لألغراض العامة
تخويـــل بعض موظفـــي “العـــدل” والوقفين صفة مأمـــوري الضبط القضائي

نظـــم معهـــد الدراســـات القضائية أخيرا 
بالتعـــاون مع مكتـــب قيد طلبـــات جمع 
محاضـــرة  الدينيـــة  لألغـــراض  المـــال 
ُبعـــد لمأمـــوري الضبـــط القضائـــي  عـــن 
بالـــوزارة، بعنـــوان “الضبطيـــة القضائية 
في قانون جمع المال لألغراض العامة”، 
وذلـــك ضمـــن الحملـــة التوعويـــة التـــي 
أطلقهـــا مكتـــب قيد طلبات جمـــع المال 
لألغراض الدينية مطلع ابريل الماضي، 
تحـــت وســـم #جمع_التبرعات_التزام_

ومسؤولية.

ويأتـــي تنظيـــم المحاضـــرة انطالقا من 
القرار رقـــم )32( لســـنة 2021م، الصادر 
من وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي بـــن 
عبدهللا آل خليفة، بشـــأن تخويل بعض 
موظفـــي الشـــؤون اإلســـالمية وإدارتي 
صفـــة  والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف 

مأموري الضبط القضائي.
وتم أثنـــاء المحاضرة التي تحدث فيها 
كل مـــن رئيس النيابة عدنـــان الوداعي، 
ووكيل النيابة نورة المعال، التطرق إلى 

مراحـــل الدعوى الجنائيـــة واإلجراءات 
التـــي تمـــر بهـــا، والقوانيـــن والقـــرارات 
واختصـــاص  المـــال  بجمـــع  المتعلقـــة 
إعدادهـــم  وكيفيـــة  الضبـــط،  مأمـــوري 

للمحاضر وأنواعها.
الضبـــط  مأمـــور  أن  المتحدثـــان  وبيـــن 
القضائي هو الموظف المختص بالبحث 
عـــن الجرائم وتعقـــب مرتكبيهـــا وجمع 
االســـتدالالت التـــي تلـــزم للتحقيق في 
الدعـــوى، موضحيـــن أن المادة )45( من 
قانـــون اإلجـــراءات الجنائية قـــد بينت 

مـــن هم مأموري الضبـــط القضائي ذوي 
االختصـــاص العـــام والخـــاص كل فـــي 
دائـــرة اختصـــاص، كمـــا تم اســـتعراض 
الفـــرق بيـــن الضبـــط اإلداري والضبـــط 
االســـتدالل  وإجـــراءات  القضائـــي، 
األصليـــة واالســـتثنائية التي يقـــوم بها 
مأمـــوري الضبـــط فـــي أحـــوال التلبـــس 
والنـــدب فضالً عـــن بيان األســـس التي 
ينبغي مراعاتها واألخطاء الشائعة التي 
ينبغي تجنبهـــا عند إعداد محاضر جمع 

االستدالالت.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف



فرجل األعمال فؤاد شويطر كتب:
“بقلـــوب يملؤهـــا الحزن واللوعـــة، بلغنا 
رحيل األمير خليفة بن ســـلمان صاحب 
فـــي  نســـتحضره  الـــذي  الكبيـــر  القلـــب 
الكثيـــر من المواقـــف والمناســـبات. وال 
أنسى زيارات ســـموه لحلويات )حسين 
محمـــد شـــويطر( فـــي ســـوق المحـــرق 
فـــي الســـنوات األخيـــرة ضمـــن زياراته 
المتواصلة لمناطق المحرق وأســـواقها، 
إذ كان ســـموه حريصـــا علـــى المتابعـــة 
والســـؤال عـــن الكل مـــن أهـــل البحرين 
عموما وأهالي المحرق تحديدا. يســـأل 

عن الصغير وعن الكبير. 
كان ســـمو األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
بالمـــودة  ملـــيء  كبيـــر  قلـــب  صاحـــب 
فـــؤاده  ثنايـــا  فـــي  ويحمـــل  الصادقـــة 
الطيبة والمعزة لوطنه وشعبه، ويتضح 
بتكشـــف  خـــال توجيهاتـــه  مـــن  ذلـــك 
التحتيـــة  البنـــى  وتعزيـــز  المشـــاريع 
لمناطق البحرين، رحم هللا سمو أميرنا 

الراحل واسكنه فسيح جناته”.
أما عبدالوهاب الحواج فكتب: 

“أستحضر من ذكرياتي مع سمو األمير 
الراحل صورة التقطناها مع ســـموه في 
العـــام الماضـــي، إذ قبلهـــا بنحو أســـبوع 
سألني سموه أين إخوتك التوأم؟ وكان 
ســـموه يقصـــد أحمد وحســـين، فأجبت 
ســـموه “أبشـــر ســـموك”. وفي األســـبوع 
التالي تشرفنا بزيارة سموه في دیوانه 
العامـــر. كان ســـموه بحق )أبـــا الجميع(، 
بالـــكل  ويهتـــم  الجميـــع،  عـــن  ويســـأل 
وكان ســـموه أيضا دقيقا فـــي متابعاته 
وماحظاتـــه وفي جميـــع األمور. رحمه 

هللا وأسكنه فسيح جناته”.
وتحت عنوان “المحبـــة والتواصل اهم 

جوانـــب القيادة الناجحة” كتب خميس 
محمد المقلة:

“بلغنـــي خبـــر هـــذا الفقد العظيـــم بوفاة 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
صباح يوم األربعاء 11 نوفمبر وأنا في 
المكتـــب، تذكـــرت حينهـــا وفاة شـــقيقه 
األميـــر الراحـــل عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، الـــذي وافتـــه 
المنية يوم 6 مارس 1999 وكنت يومها 
فـــي زيارة عمـــل للقاهرة وعـــدت حينها 
مباشـــرة إلـــى الوطـــن الغالي للمشـــاركة 
في مراســـم العزاء، وكان يوما مشهودا 
حضرته جموع عفيره مـــن المواطنين. 
أمـــا اليـــوم فإننا نـــودع فقيدنـــا الراحل 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
بقلوبنـــا وجوارحنا ومشـــاعرنا الفياضة 

بعـــد أن تعـــذرت علينا 
شـــخصيا  المشـــاركة 
في مراسم العزاء في 

ظل جائحة كرونا.
أيضـــا  يســـتحضرني 
الفريد  القيـــادي  الدور 
للفقيـــد الراحـــل الـــذي 
وهـــب حياتـــه وجهده 
لبنـــاء  الغزيـــر  وعملـــه 

شـــعبا  البحرين  ونهضـــة 
ووطنا، حيث توافرت في سموه رحمه 
هللا صفـــات قلمـــا توافـــرت لـــدى القادة 
اآلخريـــن، فضا عن وطنيتـــه الصارمة 
القـــوي، فقـــد عـــرف  العروبـــي  وحســـه 
عـــن ســـموه الرصانـــة والبشاشـــة وقوة 

الشكيمة ومحبته لآلخرين”.

“خليفـــة بن ســـلمان... 
الخلـــد”...  جنـــة  الـــى 
مقـــال للشـــيخ صـــاح 

الجودر جاء فيه:
الراحـــل  “األميـــر 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
هـــو امتـــداد الماضـــي 
بالحاضر، بين األصالة 
وحجـــر  والحداثـــة، 
الزاويـــة في هذا الوطن، 
فقـــد كان مدرســـة بحـــد ذاتهـــا، وفـــي 
جميـــع المجاالت، وكانـــت عباراته حكم 
األقـــام،  أصحـــاب  ينقلهـــا  ودروس 
كل  يشـــد  الممتنـــع  الســـهل  بأســـلوبه 
الحاضريـــن إليه دون ملل وال كآبة، فقد 
كان مقبـــا علـــى النـــاس بقلـــب مفتوح 

وابتســـامة جميلة وحضور متميز، وقد 
كانت أمنية الكثيرين من الناس السام 

عليه ومصافحته.
الراحـــل  األميـــر  ســـمو  تمیـــز  فقـــد   
للنـــاس،  بمعرفتـــه  بـــن ســـلمان  خليفـــة 
يعـــرف  فســـموه  منطقتـــه  حســـب  كل 
اليهـــم  كانـــت رؤيتـــه  ولـــو  األشـــخاص 
مـــن زمـــن طويـــل، بـــل ويتعـــرف علـــى 
آبائهـــم وعوائلهم وســـيرهم، فهو يعرف 
الشـــخص والمنطقـــة التـــي عـــاش بهـــا، 
بل ويتذكـــر أصدقائه القدمـــاء، وكثيرا 
ما كان يســـألني شـــخصيا عن أصدقائه 
القدماء بالمحرق، ويســـأل عن صحتهم 
وأوالدهـــم، لـــذا يقـــدم لكل مـــن ياقيه 
النصائح كل حسب ما يقرأه في عينيه.
بـــن  خليفـــة  الراحـــل  األميـــر  مواقـــف   

ســـلمان اإلنســـانية كانـــت كثيـــرة وعلى 
جميع األصعـــدة، وقد ترك بغيابه فراغا 
كبيـــرا وحزنـــا عظيمـــا. برحيلـــه فقـــدت 
البحريـــن والدهـــا الحنـــون الـــذي عمـــل 
من اجلها، ومن اجل امنها واســـتقرارها 
ومن اجل تقدمهـــا وازدهارها. فقد كان 
شـــخصيه فذة لما تمتع به من إنســـانية 
وحـــب للبحرين وال نقـــول إال ما يرضى 

ربنا، فانا لله وإنا إليه راجعون”.
كما نشـــرت المجلة مقاال للفنان الراحل 
أحمـــد الفـــردان يبيـــن فيه أنه اســـتأذن 
األمير خليفة بن ســـلمان للســـماح بأول 

غناء لفتاة على المسرح، وجاء فيه:
“مـــع انطاقـــة )أســـرة هواة الفـــن( وهي 
أول فرقـــة فنيـــة شـــاملة بالبحرين في 
صاحـــب  أيـــادي  كانـــت  الخمســـينيات، 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة تمتـــد لتحافظ على 
هـــذا الكيـــان الذي هـــو مجمـــع للفنانين 
البحرينيين، وحينما اســـتقلت من هذه 
الفرقة كونت “فرقة األنوار الموسيقية” 
لتعنى بالموسيقى فقط دون التمثيل أو 
غيـــره من الفنون. وفي ديســـمبر 1965 
قمـــت بزيـــارة ســـمو األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان “رحمه هللا” وشـــاورته مستأذنا 
من ســـموه إلظهـــار أول فتاة تغني على 
خشـــبة المســـرح، بعد أن رفض األستاذ 
الـــذي كان مســـؤول الشـــؤون  مســـاعد 
االجتماعية وقتذاك، فما كان من سموه 
إال أن طلب مني مشاورة أخيه صاحب 
الســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان الذي 
كان وليا للعهد وقتذاك بصفته أكبر منه 
ســـنا، فوافق الشيخ عيسى على طلبي، 
وكانـــت الحفلـــة رائعـــة جـــدا بحضـــور 
ســـمو الشـــيخ خليفة الذي دعـــم الحفل 

والفنانين”.

الحواج: كان 
سموه بحق أبا 
الجميع ويهتم 

بالجميع

الجودر: عباراته 
حكم ودروس 

ينقلها أصحاب 
األقالم

المقلة: سموه 
امتلك صفات 

قلما تتوافر في 
القادة

شويطر: سموه حمل 
في ثنايا فؤاده 
الطيبة والمعزة 

لوطنه وشعبه
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مجلـة “رويـــال” تخصص ملفا 
خاصا يخلد فقيد الوطن الكبير

ــن ســـلـــمـــان كـــرس  ــ ــر خـــلـــيـــفـــة بـ ــ ــيـ ــ  األمـ
ــن ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــ ــض ــ ــه ــ ــاء ون ــ ــن ــ ــب ــ ــه ل ــ ــات ــ ــي ــ ح

تضمن العدد األخير من مجلة “رويال” المتخصصة في السرد والمزادات والتوثيق ويرأس تحريرها حافظ عبد الغفار، 
ملفا خاصا يخلد فيه فقيد البحرين واألمة العربية واإلســامية صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 

)طيب هللا ثراه(، حيث أفردت المجلة صفحات تضيء بمواقف وإنجازات ســموه )طيب هللا ثراه( وكلمات ومقاالت لشــخصيات 
عاشت عن قرب مع سموه وتأثرت بشخصيته الملهمة الفذة )رحمه هللا(. 

رئيس تحرير مجلة رويال
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المنامة - بنا

شـــهد جســـر الملك فهد مع 
الساعات األولى من صباح 
أمـــس اإلثنين حركة ســـفر 
مرتفعـــة للقادميـــن لمملكة 
البحريـــن مع رفـــع المملكة 
العربية السعودية الشقيقة 
قيود الســـفر عن مواطنيها 
فـــي  الشـــتراطات  وفقـــا 
إطـــار إجراءاتهـــا الوقائية 
للتصـــدي  واالحترازيـــة 
النتشـــار فيـــروس كورونـــا 
واســـتئناف   ،)19 )كوفيـــد 
الجسر نشـــاطه االعتيادي 

أمام حركة السفر.

مــــــــــع الـــــــــســـــــــاعـــــــــات األولــــــــــــــــــــى مــــــــــن صـــــــــبـــــــــاح أمـــــــس

جســـر الملــك فهــد يشهــد إقبــاال سعوديــا كبيــرا



تواكب تدفق الزوار األشقاء من المملكة العربية السعودية في ساعات مبكرة من صباح يوم أمس الموافق 
17 مايــو 2021 بعــد أكثــر مــن عام من إغالق جســر الملك فهد أمام حركة الســياح األشــقاء من المملكة، مع 
ترحيــب كبيــر مــن إخوانهــم فــي مملكــة البحريــن، حيث شــهدت المنامــة فعاليات واســتقباالت علــى جميع 
المســتويات. وبالطبــع تظــل الحلــوى البحرينية هي الحاضرة في هكذا مناســبات  خصوصا مع تزامنها  مع 

حلول عيد الفطر المبارك، حيث تعبر الحلوى عن عبق وتراث وكرم أهل البحرين.

وضاعفت حلويات حســـين شويطر، 
وهي إحدى أعرق مصنعي الحلويات 
فـــي البحريـــن، مـــن طاقـــة اإلنتاجية 
لمصنع الشـــركة لثالث مرات تحســـبا 
الرتفاع الطلب على الحلوى من قبل 
األشـــقاء الســـعوديين الذين يمثلون 

نسبة كبيرة من الزبائن.
وقـــال فؤاد شـــويطر رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة حســـين محمد شويطر 
للحلويـــات، والتـــي تتربع على عرش 
صناعة الحلـــوى البحرينية لما يقرب 
مـــن 150 عامـــا، إن محـــالت الحلوى 
شهدت تدفقا من قبل الزوار األشقاء 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 
واصفا الســـوق بـ “المكتظة”، مشـــيرا 
إلى أن الحلوى شـــهدت إقبـــاال كبيرا 
يـــوم أمـــس. ورحب شـــويطر بالزوار 
من المملكة العربية الســـعودية قائال 
دول  مـــن  باإلخـــوة  نرحـــب  “دائمـــا 
الخليـــج، والبحريـــن تفـــرح لفرحتهم 
رب  للـــه  الحمـــد  فيهـــم  ونرحـــب 
العالميـــن، كل عام وهم طيبون، وإن 
شـــاء هللا يزول هذا الوباء عنا جمعا 

ونكون مجتمعين وال نتفرق”.
“الحلـــوى  أن  إلـــى  بالقـــول  وأشـــار 
بأهـــل  إال  تحلـــو  ال  البحرينيـــة 
الخليج، نرحـــب بإخوننا الخليجيين 
بمحالتهـــم، وأهال وســـهال بهم، حيث 
حيـــن  صوغتهـــم  الحلـــوى  تعتبـــر 
يعـــودون ألوطانهـــم، وهنـــاك عشـــق 

كبير للحلوى، اليوم الســـوق مكتظة، 
اليوم إقبال كبير”. 

وأشـــاد رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 

ســـوق  بافتتـــاح  شـــويطر  حســـين 
القيصريـــة بالتزامن مع العيد وزيارة 
مشـــيدا  الســـعودية،  مـــن  األشـــقاء 

بجهـــود هيئة الثقافـــة، حيث أوضح 
أنـــه قـــام بزيـــارة إلى الســـوق ولمس 

إقبال الجمهور.
من جانبه، قال المدير العام لحلويات 
حسين شـــويطر، مهنا فؤاد شويطر” 
الســـعوديين  إخوتنـــا  دشـــت  اليـــوم 
علـــى الديـــرة دشـــة خيـــر علينـــا، من 
اإلخـــوة  تعليقـــات  نـــرى  الصبـــح 
الســـعوديين فـــي وســـائل التواصـــل 
االجتماعي التي تعبر عن اشـــتياقهم 
للحلـــوى البحرينية حتـــى رأيت أحد 
األشـــخاص يكتب في ســـاعة مبكرة 
من الصباح، قائال هال حلوى شويطر 
إن  شـــويطر  وقـــال  اآلن”.  فاتحـــة 
الشـــركة وفرت جميع أنواع الحلوى، 
ومنها 4 أنوع أساســـية وهي الحلوى 
ملـــك  ونـــوع  والخضـــراء،  الحمـــراء 

الحلـــوى التـــي تتميـــز بأفخـــر أنـــواع 
والمكســـرات  والزعفـــران  الســـمن 
التيـــن.  أنواعهـــا، وحلـــوى  بمختلـــف 
وأشار مهنا شـــويطر إلى أنه هناك ما 
يصل إلـــى 15 نوعا من الحلوى التي 

يمكن للزبائن االستمتاع بها.
أنـــواع   4 اآلن  المتواجـــدة  األنـــواع 
والحمـــرة  الحلـــوى  ملـــك  أساســـية 

والخضرة والتين. 
وأشـــار مهنا إلـــى أن فـــروع حلويات 
حســـين شـــويطر تتواجـــد حاليا في 
كل مـــن المحـــرق والرفـــاع ومجمـــع 
العالـــي فـــي ســـوق المنامـــة وكارفور 
في ســـيتي ســـنتر و”جـــواد دوم” في 
ســـوق  جانـــب  إلـــى  البديـــع،  شـــارع 

المحرق المركزية الجديدة.
وأوضـــح أنه مـــا قبل فتـــرة الكورونا 

قرابـــة  يشـــكلون  الســـعوديون  كان 
80 % مـــن إجمالـــي الزبائن والباقي، 
موزعيـــن علـــى بقيـــة دول الخليـــج، 
حيـــث إن زبائـــن الشـــركة يفضلـــون 
فـــرع المحرق رغـــم أن إنتاج المصنع 

في جميع الفروع متشابه”.
وتابـــع أن عمليـــة التصنيـــع في فترة 
جائحة كورونـــا كانت تتم على فترة 
ويمكـــن  الصباحيـــة  وهـــي  واحـــدة 
زيادتهـــا أذا دعت الحاجـــة، ولكن مع 
افتتـــاح الجســـر، فإن عمليـــة اإلنتاج 
ســـترجع لســـابق وضعهـــا مـــع ثـــالث 
دفعـــات إنتاج فـــي الصبـــاح والعصر 

والمغرب.
واختتم بقوله “من مساء أمس بدأنا 
بتشـــغيل المصنع بطاقتـــه اإلنتاجية 

الكاملة لتلبية الطلب على الحلوى”.

“شويطر” تعمل بطاقتها القصوى لتلبية طلبات األشقاء السعوديين
الـــعـــربـــي ــج  ــيـ ــلـ ــخـ الـ ــل  ــ ــأه ــ ب إال  ــلـــى  تـــحـ ــا  ــ مـ ــا  ــنـ ــوتـ ــلـ حـ فـــــــــؤاد:  ــا  ــنـ مـــهـ

جهـــاد أمـــين: حجـــوزات الفنـــادق تتجـــاوز 60 %
قال رئيس لجنة الســياحة والســفر بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جمعية مكاتب الســفر، جهاد 
أميــن، إن األشــقاء الســعوديين يشــكلون نحــو 85 % مــن زوار البحريــن فــي الســنوات الماضيــة، وأن 
عودتهم مجددا إلى المملكة ســتكون لها انعكاســات كبيرة على تنشــيط الحركة االقتصادية والتجارية 

في مختلف القطاعات.

وقال األمين فـــي تعليقه على بدء 
تدفـــق الســـعوديين إلـــى البحريـــن 
مـــع الســـماح لهـــم بالســـفر اعتبـــارا 
 17 الموافـــق  اإلثنيـــن  أمـــس  مـــن 
مايـــو 2021 بعـــد تخفيـــف القيـــود 
االحترازيـــة التي وضعت لمكافحة 
وباء كورونا، أن الســـائح السعودي 
يكتسب أهمية كبرى في البحرين، 
حيث شكلوا في الســـنين الماضية 

قرابة 85 % من عدد الزوار.
وأشـــار إلى أن عددا من القطاعات 
الســـعوديين  الـــزوار  علـــى  تعتمـــد 

مثل الســـياحة والفنادق والمقاهي 
والمطاعم واألسواق التجارية.

“بالنســـبة  القـــول  فـــي  واســـتطرد 
للبحريـــن عودة الحركة على جســـر 
الملـــك فهد لهـــا تأثيـــر إيجابي جدا 
وتنعـــش العديد القطاعـــات وتمثل 
فرصة لاللتقاء باإلخوة السعوديين 
والترحيب بهم في مملكة البحرين 
مـــع  وجـــه  أتـــم  علـــى  وخدمتهـــم 
اإلجـــراءات  االعتبـــار  فـــي  األخـــذ 
االحترازات التـــي وضعت من قبل 
فريـــق البحريـــن واللجـــان الطبيـــة 

المختصة”.
وأشـــار إلـــى أنـــه حتـــى قبيـــل فتح 
نســـبة  فـــإن  فهـــد  الملـــك  جســـر 
اإلشـــغال في الفنـــادق تجاوزت 60 
% فـــي العديد من الفنـــادق، معبرا 
عـــن تمنياتـــه بزيـــادة هذه النســـبة 
خصوصا في العطالت األســـبوعية 
والتـــي ســـيكون لهـــا انعـــكاس كبير 

على حركة السياحة.
التـــي  االســـتفادة  إلـــى  وتطـــرق 
قائـــال  الســـفر  مكاتـــب  ســـتحققها 
“كذلـــك مكاتب الســـفر والســـياحة، 

تســـتعد لطـــرح الباقات الســـياحية 
ســـواء المخصصة لداخل البحرين 
الكثيـــر  فهنـــاك  البحريـــن،  وخـــارج 
مـــن اإلخـــوه الســـعوديين يرغبـــون 
بالســـفر عـــن طريق مطـــار البحرين 
الدولي خصوصا مع حلته الجديدة 

والتسهيالت”.
وتحدث أميـــن عن زيادة ملحوظة 
في حركة الرحالت من وإلى مطار 

البحريـــن الدولـــي والتـــي ســـتدعم 
تحفيـــز قطاع الســـفر فـــي المرحلة 
نقطـــة  البحريـــن  وجعـــل  المقبلـــة 
إلـــى  الفتـــا  ســـياحية،  اســـتقطاب 
أن شـــركة طيـــران الخليـــج بـــدأت 
اســـتئناف عـــدد مـــن الرحـــالت إلى 
جانب تشغيل رحالت إضافية على 
عدد مـــن الوجهات مثـــل المالديف 

والتي رفعتها إلى ثالث رحالت. 
وأشار إلى أن كثير من السعوديين 
يفضلـــون الســـفر عن طريـــق مطار 
ســـهولة  مـــع  الدولـــي  البحريـــن 
بالتســـهيالت  اإلجـــراءات، مشـــيدا 
البحريـــن  مطـــار  يقدمهـــا  التـــي 
للمســـافرين الســـعوديين مع وجود 

مواقف السيارات المجانية.

جهاد أمين

زيادة ملحوظة 
في حركة 

الرحالت من وإلى 
مطار البحرين

السعوديون 
يشكلون 85 % 
من زوار البحرين
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إقبال كبير من األشقاء السعوديين على محالت حسين شويطرمهنا شويطرفؤاد شويطر

أقدم قدر لصناعة الحلوى في محل حسين شويطر في المحرق الذي يعود 1856

 حسين فؤاد شويطر يرافق األشقاء السعوديين ويقدم موجزا عن تاريخ صناعة الحلوى في البحريننساء سعوديات: “ولهنا على الحلوى البحرينية”



أكــد رجــال أعمــال وســيدات أعمــال أن إعــادة فتــح جســر الملــك فهــد ســيكون لــه 
انعكاســات إيجابيــة علــى حركــة المطاعــم والمقاهــي مــع عــودة النشــاط الســياحي، 

متوقعين انتعاش الحركة بنسبة تصل إلى 90 %.

وأوضحـــوا لــــ “البـــاد” أن عـــودة األشـــقاء 
الســـعوديين إلـــى البحرين مـــع إعادة فتح 
الجســـر سوف يساهم بشكل تدريجي في 
تنشـــيط الحركـــة التجاريـــة فـــي المطاعم 
والمقاهي والمجمعـــات التجارية والعديد 

من الشركات والمؤسسات.
وأضافـــوا أن مـــن المتوقع أن تســـاهم في 
زيـــادة اإلنفـــاق فـــي المطاعـــم والمقاهـــي 

بنسبة تصل إلى 90 %.

تنشيط الحركة

وتوقع رجل األعمـــال، رئيس لجنة الثروة 
الغذائيـــة بغرفـــة تجـــارة البحريـــن خالـــد 
األمين تنشـــيط حركة المطاعم والمقاهي 
بنســـبة تصـــل إلـــى 80 % مع إعـــادة فتح 
الجســـر، خصوًصا أنها تعمل حالًيا بنســـبة 

تصل ما بين 20 إلى 30 %.
وأكد أن األشقاء السعوديين خصوًصا في 
أيـــام اإلجازة األســـبوعية والعطل ســـوف 
يســـاهمون في تنشـــيط الحركة بالمطاعم 
والمقاهـــي بنســـبة تصـــل إلـــى مـــا بين 80 
و90 %، متوقًعـــا أن تكـــون حركـــة جيـــدة 

في المطاعم والمقاهي.

اإلنفـــاق  لحجـــم  التوقعـــات  وبخصـــوص 
والدخل بعد عودة النشاط السياحي، قدر 
األمين نســـبة االنحسار في اإلنفاق بنسبة 
تتراوح ما بين 20 و30 %، ومع إعادة فتح 
الجســـر ســـوف يرتفع إلى ما بين 80 و90 
%، مؤكـــًدا أن إعادة فتح الجســـر ســـوف 
تســـاهم فـــي تنشـــيط الحركة فـــي العديد 
من الشـــركات والمطاعم والمؤسســـات مع 

عودة األشقاء السعوديين.

انتعاش بالمطاعم والمقاهي

وأوضـــح رئيس جمعيـــة البحريـــن لتنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، النائب 
حركـــة  زادت  كلمـــا  أنـــه  أحمـــد  الســـلوم 
الســـياحة وتلقـــي المزيـــد من األشـــخاص 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا مـــع 
التـــزام المطاعـــم والمقاهـــي باالحترازات 
المتوقـــع  مـــن  فـــإن  المطلوبـــة،  الصحيـــة 
الزيادة واالنتعاش في المطاعم خصوًصا 

في ظل استقبال الزبائن.
وأشـــار إلـــى أن غالبيـــة المطاعم تســـتقبل 
دون  والتوصيـــل،  الخارجيـــة  الطلبـــات 
وجـــود إلقبال علـــى المســـاحات الداخلية 

التـــي تعتمد علـــى الســـياح والقادمين من 
الخارجـــي، وبالتالـــي بســـبب اإلجـــراءات  
االحتـــرازي والوضع الصحـــي كان الجميع 
يتجنـــب الجلـــوس بهـــذه المســـاحات فـــي 
المطاعـــم، الفًتـــا إلـــى أنـــه مع إعـــادة فتح 
الجســـر ورجوع اإلخوة مـــن دول الخليج 
بشـــكل تدريجـــي فـــإن المتوقـــع انتعـــاش 
هـــذه المســـاحات الداخليـــة بنســـبة ال تقل 
عـــن 100 % في معظم األوقات التي يتم 
فيها تقـــدم الوجبات والخدمـــات األخرى، 
طلبـــات  ارتفـــاع  المتوقـــع  مـــن  أن  كمـــا 
التوصيـــل والطلبات الخارجية بنســـبة 50 
% خصوًصا أن غالبية الســـياح يســـكنون 
في فنادق أو شـــقق فندقية، مؤكًدا أن مع 
هـــذا االنفتاح فـــإن النصيب األكبر ســـوف 
يكـــون للمطاعـــم والمقاهـــي كـــون الحركة 

السياحية  في البلد تعتمد عليها.

زيادة القوة الشرائية

وأكـــد أن االنفتـــاح ووجـــود شـــرائح أكبـــر 
باســـتطاعتها دخـــول المطاعـــم والمقاهي 
الشـــرائية  القـــوة  تزيـــد  ســـوف  بالتالـــي 
وعـــدد مرتاديها، موصًيـــا الجميع بااللتزام 

باالشتراطات الصحية.
وأعـــرب عـــن أملـــه خـــال األشـــهر المقبلة 
مـــع التزام الجميع باالشـــتراطات الصحية 
وعودة الدول الخليجية خصوًصا المملكة 
العربيـــة الســـعودية بشـــكل تدريجـــي إلى 
البحرين، بأن يســـاهم فـــي تقليل التبعات 

االقتصاديـــة والثقـــل التجاري فـــي الفترة 
الماضية التي شهدت ركوًدا في القطاعات 
الســـياحية والخدميـــة وقطاعات التجزئة 
التي تعتمد بشـــكل كبير على الســـياح في 

البحرين.
وأشـــار إلـــى أن البحريـــن كانـــت تســـتقبل 
ومـــع  ســـائح  مليـــون   11 نحـــو  ســـنوًيا 
العـــدد  اإلجـــراءات االحترازيـــة انخفـــض 
بنســـبة 90 %، كما أن الجسر كان يستقبل 
بمعدل 100 ألف سيارة يومًيا ذهاًبا وإياًبا 
ثم توقف خال الجائحة، وبعد ذلك ارتفع 
الســـيارات  مئـــات  إلـــى  بشـــكل تدريجـــي 
فـــي اليـــوم، الفًتا إلى أن قـــرار إعادة فتح 
الجســـر ســـوف يؤدي إلى ارتفـــاع الحركة 
وهـــذه تعتبـــر فرصة لتعويـــض التحديات 
القـــوة  وارتفـــاع  واجههـــا،  التـــي  الماليـــة 

الشرائية بشكل تدريجي.

تضاعف عدد الزبائن.

وأوضحـــت مديـــرة مقهـــى ال لونـــا، مريـــم 
شـــكيب أن المطاعـــم والمقاهـــي شـــهدت 
في الفتـــرة األخيرة انتعاًشـــا، لكنها أكدت 
أن إعـــادة فتـــح الجســـر وعـــودة األشـــقاء 
الســـعوديين إلـــى الســـوق المحلي ســـوف 
تســـاهم فـــي تضاعـــف انتعـــاش الحركـــة 

بنسبة تفوق التوقعات.
وأكـــدت أن عـــودة األشـــقاء الســـعوديين 
في البحرين ســـوف يلعـــب دوًرا كبيًرا في 
انعـــاش الســـوق، وكذلـــك ارتفـــاع اقتصاد 

الدولة والمحات.
وأشـــارت إلـــى أن توقعاتنـــا لعـــدد الزبائـــن 
فـــي المســـاحات الداخلية تتـــراوح ما بين 
3 و4 زبائـــن فـــي اليـــوم، ولكـــن مـــع إعادة 
فتـــح الجســـر فـــإن التوقعـــات بـــأن يرتفع 

عدد الزبائن في المســـاحات الداخلية إلى 
مـــا بيـــن 10 و20 زبون يومًيـــا، مضيفة أن 
المناخ يلعب دوًرا في إشـــغال المســـاحات 
الداخليـــة مع دخول فصل الصيف، كما أن 
تلقـــي التطعيم المضـــاد لفيـــروس كورونا 
يلعـــب دوًرا فـــي االقبال على المســـاحات 
الداخليـــة والتي ســـوف تكـــون حافًزا في 

انتعاش المطعم والكوفي شوب.
وأعربـــت شـــكيب عـــن ســـعاتها خصوًصـــا 
تديـــر  وكذلـــك  مشـــروع  صاحبـــة  أنهـــا 
المحـــل، مؤكـــدة تفاؤلهـــا بقدوم األشـــقاء 
السعوديين، كما أن غالبية البحرينيين من 
أصحاب المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
ســـعداء باألشـــقاء ونأمل في فتـــح الباب 
لعودة جميع دول مجلس التعاون للقدوم 
إلى البحرين ورفع االقتصاد في المملكة. 
وأشـــارت شـــكيب إلـــى أن العامليـــن فـــي 
قطـــاع المطاعم والمقاهـــي عملوا على تم 
تســـويق المنتجات على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي والتـــي شـــهدت تفاعـــا كبيًرا 
للســـؤال عن المنتجات الجديـــدة والرغبة 
فـــي تجربتها، وهـــذه تعتبر فرصـــة جيدة 
للمنتجـــات البحرينيـــة واإلدارة البحرينية 
للمطاعـــم والمحـــات بوجـــود إقبـــال مـــن 
المنتجـــات  لتجربـــة  البحرينـــي  خـــارج 

والوجبات.
يذكـــر أن مقهـــى ال لونـــا أحد اســـتثمارات 
شـــركة خدمات مطـــار البحرين )باس( في 

مجمع دستريكت.
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أكــد نــواب بــأن عــودة الســياحة الخليجيــة لمملكــة البحريــن ســتدفع عجلــة 
االقتصاد بوتيرة أسرع وسترفع من مستوى اإلنفاق على قطاعات متعددة، 
داعيــن قطــاع الســياحة للبحــث عــن أفــكار جديــدة وتطبيــق إســتراتيجيات 

جديدة  لالبتكار والتكيف مع الوضع الحالي والمستقبلي. 

فمـــن جهتـــه، توقع عضـــو اللجنـــة المالية 
إســـحاقي  علـــي  النائـــب  واالقتصاديـــة 
انتعاشا كبيرا للقطاع السياحي والخدمي 
وقطاع التجزئة بنســـبة 50 % في مملكة 
البحريـــن ممـــا ســـيعود بالنفـــع والتدفـــق 
الـــذي  الوطنـــي  االقتصـــاد  علـــى  المالـــي 
إثـــر تداعيـــات جائحـــة  ُأصيـــب بوعكـــة، 
كورونـــا التي عصفـــت بالعالم منـــذ قرابة 

السنة ونصف السنة.

انفراجة كبيرة

وأكـــد إســـحاقي فـــي تصريحه لــــ “الباد” 
بـــأن عـــودة الســـياحة الخليجيـــة عموما، 
والســـعودية خصوصـــا لمملكـــة البحريـــن 
ســـتدفع عجلـــة االقتصـــاد بوتيرة أســـرع 
علـــى  اإلنفـــاق  مســـتوى  مـــن  وســـترفع 
قطاعـــات متعـــددة التـــي أنهكهـــا تفشـــي 
فيروس كورونـــا وإغاق المعابر والمنافذ 

كالفنـــادق والمطاعـــم ووجهـــات الترفيـــه 
واأللعـــاب ومحـــات البيـــع، وُتعتبـــر هـــذه 
العـــودة انفراجـــة كبيـــرة لتنشـــيط العمـــل 
التجـــاري واســـتئنافه. وقـــال “إن القيـــادة 
قامـــت برعايـــة القطاعات المتضـــررة من 
أزمة كورونا بكل األوجه والُسبل وتقديم 
مختلـــف أنواع الدعم لهـــم، وتعتبر مملكة 
البحريـــن مـــن الـــدول القليلة التـــي برزت 
عالمًيـــا فـــي مـــؤازرة شـــعبها ورفدهم في 
ظل هـــذه الجائحة بشـــتى الطرق لتجاوز 
تراجـــع  ُنخفـــي  وال  الفادحـــة،  الخســـائر 
األربـــاح لـــدى جهـــات كثيـــرة، ولكـــن عدم 
إغاقهـــا واســـتمرار غالبيتهـــا يـــدل علـــى 
وجـــود مســـاندة حقيقيـــة من لـــُدن قيادة 
االلتـــزام  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــا  حكيمـــة”. 
باإلجـــراءات الوقائيـــة فـــي كل األماكـــن، 
وتشديد أصحاب المحات والفنادق على 
أهميـــة االنضبـــاط باحتـــرازات الســـامة، 

حيث إن الفيروس ال يزال نشًطا ومنتشًرا 
والحفـــاظ علـــى ســـامة الجميـــع أولويـــة 
أساسية حتى يستمر هذا االنفتاح وتعود 
الحيـــاة طبيعية كســـابق عهدهـــا، وكذلك 
لتشـــجيع الناس والُســـياح لزيـــارة مملكة 
البحريـــن من خال عكس صورة إيجابية 

في التعاطي بحذر مع فيروس كورونا.

مردود قوي

صبـــاح  أحمـــد  النائـــب  أكـــد  باألثنـــاء، 
الســـلوم أن عـــودة األشـــقاء الخليجييـــن 
والســـعوديين خصوصا لدخـــول البحرين 
مـــرة أخرى   – بعيـــدا عن األهميـــة الكبيرة 
والروابـــط  العاقـــات  وتوثيـــق  لتأصيـــل 
األخوية التي تجمع بين  الشعب الخليجي 
الواحـــد أســـريا واجتماعيا – ســـيكون لها 

مردود كبير على الصعيد  االقتصادي.
وتوقـــع إضافـــة مليـــارات الـــدوالرات إلى 
اقتصـــاد البحرين الوطنـــي مع  إعادة فتح 
الجسر الملك فهد وتدفق آالف السيارات 
منـــذ الســـاعات  األولـــى لفتـــح البوابـــات، 
متمنيـــا أن يرتفع عدد الـــزوار الخليجيين 
إلى مســـتويات ما قبل  الجائحة تدريجيا، 
فـــي ظل ارتفـــاع عـــدد المطعمين بشـــكل 

كبيـــر وحمـــات التوعيـــة التـــي تقـــوم  بها 
المملكـــة وجميـــع دول مجلـــس التعـــاون 

حاليا.

هبوط حاد

 وأعرب السلوم عن أمله في زيادة معدالت 
السياحة الوافدة خليجيا مع عودة افتتاح 
بنحـــو  بعـــد أن هبطـــت معدالتهـــا   الجســـر 
80 % مـــن عدد الـــزوار خال العـــام 2020 

مقارنة  بالعام 2019 )قبل جائحة كورونا(.
وأشار إلى أن “عام كورونا” كان عاما صعبا 
بجميـــع  المقاييس على قطاع المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر وفـــي القلب 

منها القطاع  السياحي البحريني الذي يؤثر 
بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر علـــى العديد 
من القطاعـــات  االقتصاديـــة األخرى وعلى 
رأسها الفنادق والمطاعم والمقاهي وتجارة 
التجزئـــة  والمجمعات التجاريـــة والصرافة 
الصحـــي  والقطـــاع  والصيدليـــات  والنقـــل 
المؤسســـات  أن  الســـلوم  وأكـــد  وغيرهـــا.  
البحرينية الصغيرة والمتوســـطة متشوقة 
لعـــودة األوضاع  االقتصادية إلـــى ما كانت 
عليـــه قبـــل جائحـــة كورونـــا، بعـــد أن نالت 
منهـــا الجائحـــة وكبدتها  كلفـــة كبيرة خال 
العام ونصف العام الماضية.  ودعا الســـلوم 
إلـــى التمســـك باإلجـــراءات االحترازية مع 

“الفتح التدريجي” الستقبال  الوافدين عبر 
جســـر الملك فهـــد من الســـعودية والكويت 
وغيرهـــا مـــن بلـــدان الخليـــج، محـــذرا مـــن 
 العواقـــب الوخيمـــة التـــي قـــد تســـفر عنهـــا 
حالة االســـتهتار بتعليمات الجهات المعنية 
بمكافحـــة  فيـــروس كورونـــا وعلـــى رأســـها 

الفريق الطبي الوطني ووزارة الصحة. 
وقـــال “عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم بـــدأت تفتـــح حدودهـــا مـــع 
وضـــع  ضوابـــط صارمـــة على حركة الســـفر 
فـــي محاولـــة إلنعـــاش االقتصـــاد العالمـــي 
المتأثـــر بتبعـــات  الجائحـــة، وهـــو مـــا بدأت 
البحرين في تنفيذه قبل فترة، مشـــيرا إلى 
أن منظمة السياحة  العالمية تتوقع انتعاشا 
تدريجيا لقطاع الســـياحة في العام 2021، 
لكن الســـياحة قـــد ال تعود  إلى مســـتوياتها 
كمـــا كانـــت مـــا قبـــل الجائحـــة حتـــى العام 
2023.  كمـــا طالب قطاع الســـياحة بالبحث 
عـــن أفكار جديدة وتطبيق إســـتراتيجيات 
جديدة  لابتكار والتكيف مع الوضع الحالي 
والمســـتقبلي حتـــى تعـــود األمـــور لســـابق 
عهدهـــا  تدريجيا، مؤكدا أن قطاعات أخرى 
اســـتفادت من الجائحة فـــي تطوير أعمالها 
وخاصـــة  غيمـــا يتعلـــق بالشـــق اإللكتروني 

والتعامل عن بعد. 

نــواب يدعــون إلســتراتيجيات اقتصاديــة جديــدة واالســتمرار فــي اإلجــراءات االحترازية

فتح جسر الملك فهد يضخ مليارات الدوالرات على االقتصاد الوطني

علي إسحاقي أحمد السلوم

الخارجــي التوصيــل  علــى  الطلــب  وارتفــاع  الداخليــة  المســاحات  إشــغال   %  100

توقعات بانتعاش المطاعم والمقاهي بنسبة تصل إلى 90 %

مريم شكيب خالد األمين

إبراهيم النهام

أمل الحامد

محرر الشؤون المحلية

  أكدت رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة األعمال، سيدة األعمال فريال 
عبــد هللا نــاس، أن خبــر إعــادة فتــح جســر الملك فهد ســيكون لــه مــردود إيجابي كبير 
على الشارع التجاري البحريني والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة، مرحبة 
نــاس بوصول األشــقاء الســعوديين لبلدهــم الثاني البحرين مؤكدة أن توافد األشــقاء 
الخليجييــن يصنــع “حالة انتعاش” في أغلب القطاعــات التجارية بما يمثلونه من قوى 

شرائية إضافية للسوق البحريني.

وقالت ناس “مثلما نحن شعب واحد فنحن 
ســـوق واحد أيضا، وكثيـــرا ما نتحدث عن 
الســـوقين البحريني والسعودي على وجه 
الخصوص بأنهما ســـوق واحد بفرعين، لذا 

نحن سعداء اليوم بالتئام الشمل السعودي 
البحريني والخليجي البحريني مرة أخرى 
عبر الجسر بما يمثله من شريان اقتصادي 

مهم وحيوي للسوق في المملكة”.

متابـــع  أي  ينكـــر  “ال  نـــاس  وأوضحـــت   
ألوضـــاع الســـوق البحريني حجـــم التأثير 
اإليجابي للســـياحة الخليجية بشـــكل عام 
والســـعودية علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى 
الســـوق البحريني والعديد مـــن القطاعات 
االقتصاديـــة على رأســـها القطـــاع الفندقي 
والعقاري والمطاعم والمقاهي والمجمعات 
التجارية وتجـــارة التجزئة بجميع فروعها 
فتـــح  عـــودة  تكـــون  أن  وغيرهـــا، مؤملـــة 
الجســـر “فاتحـــة خيـــر” علـــى جميـــع هـــذه 
القطاعـــات، وعـــودة النتعاش الســـوق مرة 

أخرى”.

وتابعت “ليس أدل على حجم تأثير الجسر 
على االقتصاد الوطني من المؤشرات التي 
شـــهدها عـــام 2020 وخاصة عقـــب إغاق 
الجســـر فـــي شـــهر مـــارس حيـــث انخفض 
إجمالـــي إيـــرادات الســـياحة الوافـــدة فـــي 
2020 نحـــو 80 % مـــن 1.5 مليـــون دينـــار 
إلى 300 ألف دينار فقط وفقا للتقرير الذي 
نشـــرته غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين، 
وعـــن عـــدد الوافديـــن عبـــر جســـر الملـــك 
فهـــد تحديدا انخفض الســـياح بنســـبة 84 
% فـــي 2020 مقارنـــة بعام 2019، بســـبب 
إغاق الجســـر منذ مـــارس 2020 للحد من 

انتشار الجائحة بين البحرين والسعودية، 
وانخفـــض عـــدد الـــزوار الوافدين ألغراض 
ســـياحية بنســـبة 83 %، مـــن 11.1 مليون 
زائر في 2019 حتى وصل إلى 1.9 مليون 

زائر فقط في 2020”.
نـــاس علـــى ضـــرورة التمســـك   وشـــددت 
باإلجراءات االحترازية وقالت “ال يجب أن 
تنسينا فرحتنا بإعادة فتح الجسر بالوضع 
الصحـــي العام في البحرين وخاصة أعداد 

المصابين بفيروس كورونا”.
وأكـــدت ناس على أهمية االلتـــزام الصارم 
بمكافحـــة  المعنيـــة  الجهـــات  بتعليمـــات 

الفريـــق  رأســـها  وعلـــى  كورونـــا  فيـــروس 
الطبي الوطنـــي ووزارة الصحة البحرينية 
الســـامة  أحـــد، متمنيـــة  يتـــأذى  حتـــى ال 

والصحة للجميع على أرض البحرين.

فريــال نــاس: “فاتحــة خيــر” وقــوى شــرائية إضافيــة للســوق البحرينــي

توافد األشقاء السعوديين يصنع “حالة انتعاش” بالقطاعات التجارية

فريال ناس



اجتــاح وســم #ولهنا_عليكــم الذي أطلقتــه هيئة البحرين للســياحة تزامًنا مع 
الســاعات األولــى الفتتــاح جســر الملــك فهــد، مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وعبــر مــن خاللــه أبناء البحرين عن بالغ فرحته لقرار الســلطات في الشــقيقة 

السعودية السماح لمواطنيها بالسفر.

ورحب أبناء البحرين في وسم “ولهنا 
عليكم” بمشـــاعره الفياضة الستقبال 
الذيـــن  الســـعوديين  المواطنيـــن 
وصدحـــت  “األحبـــة”.  بــــ  وصفوهـــم 
العديـــد مـــن التغريـــدات فـــي فضـــاء 
موقع تويتر حتى بات وســـم #ولهنا_ 

عليكم “ترند” منذ حين إطالقه.
وتكـــررت الكلمات الدالـــة على أواصر 
المحبـــة والتالحـــم بين الشـــعبين في 
العديد مـــن التغريدات والمنشـــورات 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
مثـــل: “نورتونا، تو ما نورت البحرين، 
الـــدار  بالغاليـــن، حياكـــم هللا  مرحبـــا 

داركم”.
والناشـــرون  المغـــردون  واســـتخدم 
علـــم البحريـــن والشـــقيقة الســـعودية 
تعبيـــًرا علـــى مدى التالحـــم واالتحاد 
بين البلدين قيادة وحكومة وشـــعب، 
مشـــيرين إلـــى أن مصيـــر البلدين هو 
بيـــن  يربـــط  مـــا  وأن  واحـــد،  مصيـــر 
البحرين والســـعودية أكثر من حدود 

بل هو الدم والروح ووحدة المصير.
وفي تغريدة لها قالت المواطنة دولة 
الخالصـــي “قلتهـــا مـــن قبـــل وباقولها 
واحـــد  وطـــن  والســـعودية  البحريـــن 
وشـــعب واحـــد وامتـــداد واحـــد وأنـــا 
بحرينية بقدر ما أنا ســـعودية وعسى 
هللا يحفظنـــا، وفعال فقدناكم في هل 

األزمة هللا يعديها على خير”.
بدوره، قـــال المواطن خليفـــة الماجد 
“الدار دراكـــم والبلد بلدكم وانتم أهم 
الـــدار وحنـــا الضيـــوف”، ووضـــع علم 
البحرين والسعودية يتوسطهم قلب، 
فيمـــا غردت غـــادة البحريـــن “المنامة 
اليـــوم خضـــراء ســـعودية ووضعـــت 
صـــورة تجمـــع جاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة والملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود”.
ونشـــر حســـاب “اســـأل البحريـــن” في 
تغريـــدة لـــه “العلـــم الســـعودي يزيـــن 
شـــوارع البحريـــن ترحيًبـــا واحتفـــاال 
بقـــدوم أهـــل الســـعودية بعـــد غيـــاب 

دام 434 يومـــا”، وختمها بوســـم ولهنا 
عليكم.

 وقالـــت ســـماوه خالـــد الشـــيخ فـــي 
تغريـــدة لها على حســـابها فـــي تويتر 
“وحشـــتونا يا أهل الســـعودية حياكم 

هللا”.
وقالت المحامية بنت سالم “باختصار 
الليلـــة ليلـــة عيد ولهنـــا عليكم حياكم 
والديـــرة  وناســـكم  أهلكـــم  بيـــن  هللا 

ديرتكم فعال الليلة ليلة عيد”.
 فيمـــا قال زياد فيصـــل آل خليفة “يا 
محـــال قدومكـــم بـــه نـــورت دار الوفـــا 

البحرين”.

بحرينيون: ما يجمعنا بالسعودية الدم ووحدة المصير
ــل االجـــتـــمـــاعـــي ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــص ــ ــن ــ ــاح م ــ ــت ــ ــج ــ #ولـــهـــنـــا_عـــلـــيـــكـــم ي

الحلواجي: 30 عاما من التشرف بتركيب صور القيادة
كثيرون ال يعرفون مدى الجهد الذي بذل ويبذل في عنوان تركيب األعالم 
والصــور علــى أعمدة اإلنارة في شــوارع البحرين، وكثيــرون يعتقدون أن 
مثــل هــذه المهمــة ســهلة، وأن من يقوم بهــذه المهمة أجانــب، ولكن الواقع 
بما يمور به من معطيات كشف لنا العكس، فإن من يقوم على تثبيت هذه 
األعــالم الوطنيــة فــي األماكن المختارة والشــوارع الرئيســة هم مجموعة 

من أبناء البحرين الذين يجب أن يشار إليهم بالبنان.

الحقيقـــة  هـــذه  اكتشـــفت  “البـــالد” 
خالل جولتها االســـتطالعية لرصد 
تركيب أعـــالم البحرين والشـــقيقة 
جســـر  بفتـــح  احتفـــاال  الســـعودية 
األشـــقاء  ودخـــول  فهـــد  الملـــك 
الســـعوديين للبـــالد وكان لهـــا لقـــاء 
ســـريع مع مســـؤول تركيب األعالم 

عادل الحلواجي.
أكـــد الحلواجـــي أن “هذا األمر جزء 
مـــن مهنتـــي التـــي أعمـــل بهـــا أكثـــر 
مـــن 30 عامـــا فـــي وزارة األشـــغال 
والخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي وأنـــا ســـعيد بمهنتي وإن 
كانـــت جزءا من عملي إال أنها أيًضا 
واجـــب وطني أمارســـه بإحســـاس 
عاٍل كمواطـــن بحريني يقوم بعمله 

على الوجه األكمل”.
وقـــال: “إن مـــن يقوم بمهـــام تعليق 
األعـــالم فـــي الشـــوارع هـــي وزارة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي التـــي أعمل 
فيها، وأنا أشـــرف بنفســـي وبشـــكل 
شـــخصي علـــى الترتيبـــات الالزمة 
واألعـــالم  القيـــادة  صـــور  لتركيـــب 

الرسمية للدول”.
وتابع: “أنا ســـعيد اليوم وأنا أشرف 
البـــالد  عاهـــل  صـــور  تعليـــق  علـــى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيســـى آل خليفـــة وأخيـــه خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين جاللـــة الملك 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود  ســـلمان 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة وأخيـــه ولـــي عهد 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء بالمملكة العربية السعودية 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، وذلـــك 
الســـتقبال الوفـــود مـــن المواطنين 
السعوديين بعد أن رفعت السلطات 
هناك قرار منع السفر بسبب جائحة 

كورونا”.
نهـــار  ليـــل  نعمـــل  “نحـــن  أضـــاف: 
ومتابعة شخصية من وزير األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي عصـــام خلـــف، ومتابعـــة 
شـــخصية من الوكيل الشيخ محمد 
بن أحمد آل خليفة، وعملنا نابع من 

حســـنا الوطنـــي وكلي افتخـــار بأن 
هللا شـــرفني بأن أرفع علم البحرين 

عالًيا في كل المناسبات الوطنية”.
مـــع  حديثـــه  الحلواجـــي  واختتـــم 
“البـــالد” بالقول: “إن مظاهر الفرحة 
لدي بتعليـــق صور القيادة واألعالم 
كبيـــرة، وأعتبـــر هـــذا األمـــر واجبـــا 
وطنيا، وســـأظل ملبًيا لهذا الواجب 

ما حييت”.

“البالد” ترصد مظاهر 
فرحة البحرينيين 

باستقبال أشقائهم 
السعوديين

local@albiladpress.com
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Vacancies Available
WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

AL QASSMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875848  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

ARTIST SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39949997  or  TALARADI@HOTMAIL.COM 

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM 

JOSCO MARKETING & MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17254315  or  ANTOMJ68@GMAIL.COM 

Thailand Gate markets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17641191  or  YASEEN.75@HOTMAIL.COM 

BO SHATHA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39995080  or  MMOHAMMED130@YAHOO.COM 

Prism gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39658966  or  HEYAAM@GMAIL.COM 

Hawar Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

Kaman conteactinj 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 34640909  or  OLA1904@HOTMAIL.COM 

EIDAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774825  or  XZ1012@OUTLOOK.COM 

ADEL HABIB HASAN ALMUTAWEH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39332330  or  Adelhabib33@gmail.com 

ADMIRAL HOTEL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL SUPERVISOR(HOTEL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

ADMIRAL HOTEL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

NMERA TOWERS PAINTING CONSTRUCION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  anusif@HOTMAIL.COM 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550595  or  ACCURATEINDUSTRIAL@MAIL.COM 

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17332808  or  BOADOL81@GMAIL.COM 

ABU NIMAT MACHINES FOR THE INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33582916  or  ALWAHADC2013@GMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

SPECIALIZED OIL & GAS CO. - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17252163  or  tariq.batarfi@ikkgroup.com 

FEMINA FOR GENERAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33693529  or  ROSHANPUNATHIL6868@GMAIL.COM 

MIDDLE EAST HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17362233  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

CHAI PARATHA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39133187  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

ALGHALIA HOLDING B S C C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

LOADER EXCAVATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001494  or  LOADEREXCAVATION@HOTMAIL.COM 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

TEST THE BEST SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555558  or  sgk_29@hotmail.com 

PALMA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 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 contact

 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 contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact
 36446668  or  MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED & YOUSIF ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ABDULHA@BATELCO.COM.BH 

BURJ AYSHA TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33254007  or  INFO@DAR-JAMEEL.COM 

WAHEED GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33995508  or  ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

RICH CORNER FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17555455  or  SABTY004@GMAIL.COM 

Innovative Value  for Management Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

ALHIFZA REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

AMINA AWADH ISMAEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

Bahrain Health City W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17144441  or  ZUHAIRALHADDAR@GMAIL.COM 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34456676  or  KADEROMAR008@GMAIL.COM 

MANZA MOHAMMAD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34173418  or  mm.buildingco@GMAIL.COM 

MIMCO Arabia Trading and Marketing Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

BU SAAD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35586050  or  GUJJAR55570@GMAIL.COM 

LABBAIK INTERIOR DECOR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33780786  or  UNIFIED786@YAHOO.COM 

Burhan Cargo & Handling W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39164495  or  WAQASLILLAH@YAHOO.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMATAWA848@GMAIL.COM 

Alif building materials 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39601312  or  ALAYYAH62@YAHOO.COM 

Empire Capital Holdings W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35652334  or  dar.scheck@hotmail.com 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 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 contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

EGCT IRONING CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39390595  or  3LLOOY20019@GMAIL.COM 

THAQEB  CONSULTING & TRAINING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17325339  or  ENGAMR332@GMAIL.COM 

STEADY LIFT INTERNATIONAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39966457  or  SHAKEER@ARK3000.COM 

MMS INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37775384  or  SUFYANAFZALBH@GMAIL.COM 

SKY MOON BEAUTY SALON . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33275261  or  M.M240@HOTMAIL.COM 

URBAN WAVE FURNITURE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269034  or  IQBALARCHI5@GMAIL.COM 

Architizer Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33520008  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM 

Rahal Perfumes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17773898  or  ASO.1960@YAHOO.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

KAHRAMANA PERFUMES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 66667633  or  RAHALALMALIKKY@GMAIL.COM 

Glocal Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17551000  or  BSHEHABI@GMAIL.COM 

TURKISH CORNER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17777405  or  alfred@outlookgroup.com.qa 

Alaa al jazeera for elevators and electrical equipments w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17297655  or  AAJE@BATELCO.COM.BH 

HAYA KHAMIS CONTRACTING AND EVENTS PLANNING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650780  or  KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM 

HRM BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

2020 VISION OPTICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17005858  or  2020VISIONOPTIC@GMAIL.COM 

SHAFAQAT GRAPHIC DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33027825  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

JERSEY MANAGEMENT CONSULTANCY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

JERSEY MANAGEMENT CONSULTANCY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

NAZ SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

BLACK & WHITE SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550302  or  VISA@DTCONSULTANCY.NET 

FATA SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

K & I INTERIOR DECOR - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33907611  or  SHAKI950@GMAIL.COM 

Alhalwen Car manual cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33830138  or  MANSOORAFAF@GMAIL.COM 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

Checksum Consultancy Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36634325  or  M.OMAR@CHECKSUMIS.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

WEST POINT CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253030  or  MOTOROX17@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Alfakhara restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

CAZAK PLAZA COFFEE SHOP & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Al Ajmi Group W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

FGF CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699836  or  ali62262@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

BASMAN GULF CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

RAFAL FOR SHISHA AND TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM
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للمســـجد األقصـــى المبـــارك مكانـــة عاليـــة ومنزلة رفيعـــة في نفوس المســـلمين 
جميًعـــا؛ ألنـــه أولـــى القبلتيـــن وثالث الحرمين الشـــريفين، وهو ومـــا حوله أرض 
مباركـــة، قال تعالى: “ُســـْبَحاَن الَِّذي َأْســـَرى ِبَعْبِدِه َلْيـــًا ِمَن اْلَمْســـِجِد اْلَحَراِم ِإَلى 

ِميُع اْلَبِصيُر”. اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه لُِنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
والمسجد األقصى المبارك هو ثالث المساجد التي ُتشد الرحال إليها في اإلسام، 
َحـــاُل ِإلَّ ِإَلى َثاَثِة َمَســـاِجَد: الَمْســـِجِد  قـــال صلـــى هللا عليه وســـلم: “َل ُتَشـــدُّ الرِّ
الَحَراِم، َوَمْســـِجِدي هذا، َوَمْســـِجِد اأَلْقَصى”، وهو ثاني مســـجد ُوضع للناس في 
األرض، ففـــي الحديـــث عن أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه قال: “ُقْلُت: َيا َرُســـوَل 
َل؟ َقاَل: “الَمْســـِجُد الَحـــَراُم”، َقاَل: ُقْلُت: ُثمَّ  ـــِه! َأيُّ َمْســـِجٍد ُوِضَع ِفي اأَلْرِض َأوَّ اللَّ

؟ َقاَل: “الَمْسِجُد اأَلْقَصى”، ُقْلُت: َكْم َكاَن َبْيَنُهَما؟ َقاَل: “َأْرَبُعوَن َسَنًة”. َأيٌّ
ا تحت الحتال اإلسرائيلي، وبين الفينة واألخرى  ويئن المســـجد األقصى حاليًّ
يقـــوم المســـتوطنون المحتلـــون باســـتفزاز الفلســـطينيين في القدس الشـــريف، 
ويمنعونهم من دخول المســـجد األقصى المبارك ألداء الصاة، وإســـرائيل تعلم 
جيـــًدا مكانـــة المســـجد األقصـــى عند المســـلمين فـــي مشـــارق األرض ومغاربها، 

كمـــا تعلم جيًدا أن حماية المقّدســـات اإلســـامية وعلى رأســـها - بعـــد الحرمين 
الشـــريفين - المسجد األقصى من أوجب الواجبات في اإلسام، ومع ذلك وبدًل 
من أن تمنعهم فإن الحكومة اإلسرائيلية ُتشجع المستوطنين على القيام بأعمال 
اســـتفزازية ضد المســـجد األقصى مثل اقتحامه باألحذية، ومنع الفلســـطينيين 

من الدخول إليه للصاة فيه.
م هللا العتداء على حرمة المســـاجد، قال تعالـــى “ومن أظلم ممن منع  وقـــد حرَّ
مســـاجد هللا أن ُيذكر فيها اســـمه وســـعى في خرابها”، وهذه اآلية الكريمة في 
عموم المساجد، فكيف بالمسجد األقصى المبارك ُمهاجر النبيين، ومسرى خاتم 

المرسلين، وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟!
ولن يتخاذل الفلسطينيون في الدفاع عن األقصى مهما كلفهم ذلك من شهداء، 
ولن يتقاعس إخوانهم العرب والمســـلمون - خصوصا في دول مجلس التعاون 
الخليجـــي - عـــن ُنصرتهـــم ورفـــع الظلـــم عنهـــم؛ ألنهـــم مســـتضعفون مظلومون 
وُنصرتهـــم واجبـــة، ومهمـــا حاولـــت إســـرائيل تهويـــد القـــدس وطمـــس معالمها 

فستبقى عربية، وبإذن هللا تعالى ستحرر قريًبا.

ما الذي تعنيه كل هذه القروض؟
لفـــت انتباهـــي أخيـــرًا تقريـــر مهـــم أعـــده الزميل علـــي الفردان بالقســـم 
القتصـــادي بالصحيفـــة، عنوانه “74 ألف عميل طلبـــوا تأجيل قروضهم 
حتـــى يونيـــو” اعتبارًا مـــن األول من ينايـــر الماضي وبنســـبة 23 % من 
إجمالي عدد زبائن البنوك. التقرير أشار أيضًا وبدقة، إلى عدد المؤجلين 
لألقســـاط خال الفترة التي واكبت تفشـــي الجائحة وما بعدها، ونسبة 
األربـــاح والقيمـــة القتراضيـــة وغيرهـــا مـــن تفاصيـــل مهمـــة، لألســـرة 

البحرينية.
لغـــة األرقام هذه تشـــير بشـــكل مخيف إلى الحال الذي آلـــت إليه الكثير 
من األسر اليوم، بسبب زيادة التضخم والغاء الذي سبق الجائحة وزاد 
معها، يضاف إلى ذلك ضعف الرواتب خصوصًا بالقطاع الخاص، والتي 
يعجـــز بهـــا الموظف عن التحرك خطوة واحـــدة لألمام دون أن يقترض، 

أو “يتسلف”، أو يدخل “جمعية”.
قرار القرض، أو وقف القســـط، لم يعد حالة تعكس الرفاهية أو الحلول 
غيـــر المســـتحبة أو الخاطئـــة، بل أضحى اليـــوم واقعًا قاهـــرا، مع تفاقم 
صعوبـــة الحيـــاة، وضيق الخناق على رب األســـرة الذي بـــات عاجزا عن 

تلبية الطلبات األساسية لعائلته.
مـــن الصعب بمكان، ترك الحبل على الغارب، وجعل المواطن يبحث عن 
الحلول المناسبة، والتي هي غير موجودة من األصل خصوصا في ظل 
الظروف الراهنة، يستثنى منها قرع أبواب البنوك والمصارف التجارية، 

بنتائج كاوية وموجعة.
مـــن الضـــرورة إيجـــاد خطـــة حكوميـــة طموحـــة، بالشـــراكة مـــع القطاع 
الخاص، والذي يتعثر فيه الكثير من التجار وكانزي األموال من إخراج 
الصدقـــات أو الزكـــوات التـــي أمـــر بهـــا هللا عز وجـــل، أو تعزيز الشـــراكة 
الجتماعية بالمشاريع المختلفة، لمساندة المواطن والموظف البحريني 
بشـــكل مباشر، لرفع مســـتوى دخله المالي، والحيلولة دون سقوطه بفخ 

القروض والفوائد الفاحشة، والدين الشخصي الكريه.

قراطيس ذهبية
مـــع اقتـــراب منتصـــف طريـــق هـــذا العـــام تتصـــدر مجموعـــة قراطيس 
فحواهـــا الخيـــر في الحكـــم واألمثال، ضمن مجموعـــة قراطيس ذهبية 
ُجمعـــت بعناية تامة، وهكـــذا أراها في طريق المثقفيـــن، باعتبارها أكبر 
حصيلـــة ثقافيـــة يجنيهـــا المرء لنفســـه عندما يفســـح المجـــال لتجارب 
الحيـــاة واألقـــوال المأثـــورة بـــأن تبني لـــه نســـيًجا متمازًجا مـــن الخبرة 
والمعرفـــة، ومن هنا، فقد أحســـن الباحثون والمؤرخـــون في تقدير تلك 
الحصيلـــة عندمـــا اعتنـــوا بتوثيـــق تلك الشـــواهد التاريخيـــة التي تمثل 
أقـــوالً وقصًصـــا ذات قيمـــة ومعنـــى، اســـتخلصت مـــن واقـــع ومواقـــف 
تتكـــرر صورها باختـــاف زمانها ومكانها وشـــخوصها، حيث إنها ربطت 
خـــط الزمن في سلســـلة ثقافيـــة تاريخية منها تســـتقى العبرة والحكمة 
للموعظة والسترشـــاد، ومنها تنتقى ما تبدأ به الحكاية وما بها تنتهي، 

أو ما قد تصار عليه األمور.
وجديـــر بنـــا في هـــذا المقال أن نكون أســـخياء على أنفســـنا فـــي قولبة 
تلـــك القراطيـــس الذهبيـــة كل حين لنســـتمد منها حلولً ثقافيـــة لكل ما 
يجعلنـــا في صدارة القـــول والحدث، وأعني بذلك ما يســـاعدنا في بناء 
الخـــط المنهجي لثقافة شـــخوصنا المصونة والعبـــرة فيما نتناقل أحياًنا 
مـــن حكم وأمثال قد ل نعرف مغزاها ســـوى ما يناســـب القـــول والفعل، 
لـــذا فـــإن درجة الرتباط كبيرة بين ما ننتقي منها ومســـتوى ما نبلغ من 
وعي بحجم الستفادة من تمازج المعنى بالموقف ذاته، وبهذا ل يمكننا 
أن نغفـــل التأثيـــرات اإليجابية والســـلبية لما يتوارث منها دون ترشـــيد، 
باعتبارهـــا مصدرا من مصـــادر التراث ومرآة األمم التـــي تعكس واقعها 
الفكري والثقافي والجتماعي، إذ يؤكد الباحثون في هذا المجال أهمية 
التوعية باســـتخدام األفضل منها وترسيخ ذلك باعتباره منهجا تعليميا 
قيميا، لذلك فإن الحفاظ على هذا النوع من الثقافات بات واجبا وطنيا 

وقوميا وإنسانيا من مقومات الهوية الثقافية لألمة. 
ولتقريـــب المعنى أكثر لما تحوي قراطيســـي كنموذج على ذلك اخترت 
منها مقولة “للذهب ثمن والحكمة ل ثمن لها”، ول يمكننا أن ننتهي اليوم 
مـــن هذا المقال، إل برســـالة لمؤرخينا البارعين ممن أخذوا على عاتقهم 
توثيـــق الكثيـــر من التاريـــخ العريق.. نريد الســـتمرار في نشـــر التوعية 
والتثقيـــف بشـــكل أكبر حتى تصل رســـائلكم لكل جيـــل، وتنهض بقيمها 
نحو تشـــكيل وعي مجتمعي مســـتمر ملهم في صياغة تشكيلة متنوعة 

من القراطيس الذهبية.

القدس عربية وستبقى عربية

بمجلس جريدة “الباد” الرمضاني بضيافة عائلة الحواج )26/4/2021م(، قدمنا نبذة 
عـــن التعليـــم بمملكة البحرين، منذ مرحلة الكتاتيب أو المطوع في تســـعينات القرن 
)19(، لحقـــه التعليـــم الخاص شـــبه النظامـــي )1892م( والتعليم الحكومـــي النظامي 
)1919م( بـــأول مدرســـة للبنيـــن - الهدايـــة الخليفية )1919م( وأول مدرســـة نظامية 
للبنـــات )1928م( وكلتيهمـــا بالمحرق، مع أول بعثة دراســـية للخـــارج )1928م( أيضًا، 

وأول مدرسة صناعية )1938م(، وأول مدرسة لبابكو )1948م(. 
معهـــد المعلميـــن والمعلمـــات كان باكـــورة التعليـــم العالـــي )1967م(، وكليـــة الخليـــج 
الصناعيـــة )1968م(، وكليـــة العلـــوم الصحيـــة )1976م(، والكليـــة الجامعيـــة للعلـــوم 
واآلداب والتربية )1978م( بدمج المعهد. جامعة الخليج العربي تأسســـت )1979م(، 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة )1981م(. نظمـــت جامعـــة البحرين 
)1986م( بكليـــة الخليـــج للتكنولوجيـــا والكليـــة الجامعيـــة، بتخصصـــات أكاديميـــة 
كاآلداب والعلـــوم والهندســـة وإدارة األعمـــال والحقوق وتقنيـــة المعلومات والعلوم 
التطبيقيـــة، وكليتـــي البحريـــن للمعلميـــن والعلـــوم الصحيـــة، وانضمـــت بوليتكنيـــك 

)2008م( لقائمة الجامعات الحكومية. 
تعتبـــر الجامعـــة العربيـــة المفتوحـــة أول جامعة خاصـــة )2001م(، وكانـــت هناك 11 
جامعـــة ومعهـــدا خاصـــًا فـــي )2017م(، وأعلـــن عن تأســـيس جامعة عيســـى الكبير - 
الهدايـــة الخليفيـــة )2019م(، شـــاِرعِين اإلنشـــاء بتوجيـــه مـــن جالـــة الملـــك المفدى 

وبشـــراكة القطاعين الحكومي والخاص )2021م( بمبناها اإلداري بجزء من مدرســـة 
الهداية الخليفية. 

كان عـــدد الطاب بمدرســـة جوزة البلـــوط 5 فقط – باإلرســـالية األميركية )1899م(، 
وكانت الطالبة “تفاحة” وطالب آخر أول الملتحقين بالمدرســـة من خارج اإلرســـالية 
ليصل عددهم إلى 9، وبعد شهور انضم لهم طاب كبار لتعلم اللغة اإلنجليزية منهم 
“طالب متفوق اســـتطاع أن يدير أعمال والده التجارية” والذي ترك المدرســـة بسبب 
منـــع األهالـــي من إرســـال أبنائهم وربما هو األديب ناصر خيري، وأصبحت المدرســـة 
مـــن صفيـــن، الكبيـــر للبنيـــن والصغيـــر للبنـــات مـــع افتتاح مستشـــفى اإلرســـالية في 
)1902م(، والتحقـــت بهـــا 9 فتيات مســـلمات، ثم بلغ العدد 30 طالبـــًا )1904م( ثم 68 
)1905م( منهـــم 51 مســـلمًا و13 مســـيحيًا و4 من اليهود، مع تفـــوق الطالبات إلى 39 
طالبـــة والطلبـــة عن 29 طالبًا، وصار الطاب المســـجلون 45 فـــي )1907م( في حين 
“يتراوح متوســـط الحضور اليومي بين 14 - 15 طالبًا وكانوا خليطًا من المســـلمين 
والمســـيحيين واليهـــود والهنـــدوس. وألول مرة انضـــم 5 أطفال مـــن المحرق لتعلم 
اللغـــة اإلنجليزيـــة في صيف )1908م(. وبعد عام كان عـــدد الطالبات الملتحقات 61، 
تحضر منهن 51 فقط، وفي )1912م( وصل اجمالي الطاب المسجلين من الجنسين 
102 والمنتظمـــون فـــي الحضـــور اليومـــي أقل من ذلك بكثر لســـيما بيـــن الطالبات. 

وللحديث بقية.

الملتحقون بالتعليم... من البدايات إلى اآلن )2(

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

للتواصل: 17111483

الخيال مثل الصمت... رفيق العمر وموعد مهم مع اإلبداع
والعالـــم  الفســـيح  الفضـــاء  هـــذا  الخيـــال، 
المديـــد كان ومـــازال وســـيبقى إلـــى األبـــد 
زاد المبدعيـــن فـــي كل مـــكان، يرفرف على 
رؤوســـهم كالمـــاك، وينبئهـــم بالقـــادم مـــن 
تراكمـــات الظلمة، ومعظم اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا البشـــرية بـــدأت بخيـــال، فنيوتـــن 
اكتشـــف الجاذبيـــة األرضيـــة بعـــد أن نهش 
عقلـــه الخيال، وجـــورج أوريل كتب روايته 
العظيمـــة الخالـــدة “مزرعـــة الحيـــوان” بعـــد 
أن انتزعتـــه أظافـــر الخيـــال، وجـــورج براك 
رائـــد التكعيبيـــة لـــم يكن ليبدع فـــي أعماله 
ولوحاتـــه إل بعـــد عشـــق ورقص مـــع نيازك 

الخيال.
والبيئـــة  والمهـــارة  والختبـــار  الثقافـــة 
قـــد تســـاعد علـــى تحویـــل طرفـــة فريـــدة 

مـــن الخيـــال إلـــى عمـــل فنـــي كتمثيليـــة أو 
ســـيمفونية أو صورة ملونـــة أو ترکیب آلي 
رائـــع، فاألفـــكار هـــي بنات الخيال وأســـاس 
األعمـــال  أعظـــم  وإن  والختـــراع،  النبـــوغ 
التي يقوم بها العقل البشري من اكتشافات 
تـــام  تفهـــم  أو  أو صنـــع آلت  واختراعـــات 
لألفـــكار  تحقيـــق  هـــي  إنمـــا  للرياضيـــات، 
المتولدة فـــي ذهن اإلنســـان وإبرازها لحيز 

الوجود.
غيـــر أن البيئـــة المادية قد تكـــون عائقا في 
طريـــق الخيـــال، لذلـــك لســـنا نعتمـــد علـــى 
الخيال حتى يتبرهن بالماحظة والختبار 
أو الكتشـــاف، ول يحسب تفكيرنا الخيالي 
بحســـب عقولنـــا الماديـــة حســـابا للوقت أو 
المســـافة، فالخيال يصـــل إلى هدفه بطرفة 

عيـــن، أكان ذلـــك الهدف کوكبا ســـماويا في 
أقصى األجواء أو شخصا يجلس بقربك.

إذا كان هنـــاك خلود للـــروح كان هناك خلود 
للخيـــال أيضا، وهذا ما عبر عنه الفيلســـوف 
والكاتـــب اإلنجليزي “كولن ويلســـن” حينما 
قـــال.. النغمـــات الصوتيـــة وكذلـــك األلـــوان 
البهيـــة الزاهية تســـبح أمامنا فـــي الفضاء، 
بـــل إن بعضها قد تجده في قفازاتنا وتحت 
قبعاتنا منذ األزل، ومن يتخذ اإلبداع حبيبا 
سيطوي المســـافات إليه ويكتشفه. الخيال 
مثل الصمت.. رفيـــق العمر وموعد مهم مع 
اإلبـــداع والحـــب المليء بالشـــذى والورود، 
وصفـــة تميـــز بهـــا اإلنســـان دون غيـــره مـــن 
المخلوقات، وقديما قال الصينيون “الخيال 

مثل العشب األخضر وكغصن الزهر”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حسين المهدي
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@yahoo.com

د. غسان عسيالن
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األحـــد  يـــوم  النجمـــة  فريـــق  دشـــن 
تدريباتـــه البدنية والفنية اســـتعداًدا 
للمشـــاركة فـــي البطولـــة اآلســـيوية 
23 لألنديـــة أبطال الدوري لكرة اليد 
التـــي ســـتحتضنها الســـعودية خالل 
الفترة من 12 إلى 21 يونيو المقبل.

وانطلقـــت التدريبات بقيادة المدرب 
الوطنـــي ســـيد علـــي الفالحـــي الذي 
أعـــاد البســـمة إلى قلعـــة الرهيب من 
خـــالل حصـــد لقبـــّي الـــدوري وكأس 
خالـــد بن حمـــد في نســـخته األولى، 
حيث سيســـتمر الفريق على خوض 
الحصـــص التدريبيـــة المحلية لحين 

موعد المغادرة للبطولة.
وفـــي الســـياق نفســـه، أشـــار رئيـــس 
جهـــاز كـــرة اليد بنـــادي النجمـــة فهد 

بوشـــعر، إلى أن إدارة النادي تســـعى 
لتدعيـــم صفـــوف الفريـــق، وهي في 
مفاوضـــات مـــع عـــدد مـــن الالعبيـــن 
“محلييـــن وأجانـــب” إال أنهـــا لـــم تنه 
أي صفقـــة حتى اآلن وبانتظار رؤية 
الجهـــاز الفنـــي الـــذي ســـيتخذ قراره 

بحسب حاجته لذلك.
وأن  ســـبق  الـــذي  النجمـــة  ووقـــع 
حقـــق لقـــب هـــذه البطولـــة قبـــل في 
المجموعـــة الثانيـــة بجانـــب العربـــي 
كـــزرون االيرانـــي،  القطـــري، شـــاهد 

السالمية الكويتي، مضر السعودي.
وتعتبر مجموعة ممثل المملكة قوية 
وصعبة، إال أنها ليســـت بالمستحيلة 
وخصوصا أن النجمة يمتلك عناصر 
خبـــرة ومميزة فـــي الجانب المحلي، 
وباإلضافـــة التـــي ســـيحدثها ببعض 

الالعبين.

بوشعر: مفاوضات مع “محليين وأجانب” والقرار بيد المدرب

تحـــت رعاية رئيس االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة، تختتـــم الثالثاء 
منافســـات دوري الدرجـــة الثانية لكرة 
القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021، 
وذلـــك بإقامة مباراتين عند 7 مســـاًء. 
ويلعب الحالة مع الخالدية على استاد 
مدينة خليفـــة الرياضية، واالتفاق مع 

الشباب على ملعب مدينة حمد.
وتعتبـــر مباراة الحالـــة والخالدية هي 
األبـــرز في هـــذه الجولـــة؛ كـــون الفائز 
فـــي  أمـــا  للمســـابقة،  بطـــالً  ســـيتوج 
حال تعـــادل الفريقين، فـــإن الفريقين 
سيلجأن لألشواط اإلضافية ثم ركالت 
الترجيح للحســـم. ويملك الطرفان 38 

نقطة، وهما ضمنـــا الصعود إلى دوري 
ناصـــر بن حمـــد الممتـــاز، فيمـــا ذهبت 
بطاقـــة الملحق إلى نادي االتفاق الذي 
ســـيلعب مواجهتين أمام نادي النجمة 

ثامـــن الترتيـــب فـــي دوري ناصـــر بـــن 
حمد الممتاز.

الحالـــة  مبـــاراة  إلـــى  وبالعـــودة 
والخالديـــة، فإنهـــا ســـتكون قوية بين 
بالتتويـــج  النفـــس  يمنيـــان  طرفيـــن 

بالدرع والميداليـــة الذهبية، خصوًصا 
بعد المشـــوار الحافـــل للفريقين خالل 
منافســـات الـــدوري، الـــذي تمكنـــا مـــن 
البطاقتيـــن  علـــى  الحصـــول  خاللـــه 
المباشـــرتين للصعود إلـــى دوري ناصر 

بـــن حمـــد الممتـــاز. ويقـــود الفريقيـــن 
مدربـــان وطنيان:عـــارف العســـمي مع 
الحالة وراشد الدوسري مع الخالدية.

وفـــي مبـــاراة ثانيـــة ســـتجمع االتفاق 
)32 نقطـــة( مـــع الشـــباب )22 نقطـــة(، 

فإنها غير مؤثرة على موقع الفريقين 
علـــى مســـتوى الترتيب العـــام. يقود 
الطرفيـــن مدربان وطنيـــان: مرتضى 
ومحمـــد  االتفـــاق  مـــع  عبدالوهـــاب 

عدنان أيوب مع الشباب.

ــة ــ ــدي ــ ــال ــ ــخ ــ ــع الـــــحـــــالـــــة مــــــع ال ــ ــم ــ ــج ــ لـــــقـــــاء تــــحــــديــــد الــــبــــطــــل ي

اليوم ختام دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

حسن علي
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مشــاركة مميزة للقدرة البحرينية في بطولــة العالم بإيطاليا

ناصر بن حمد يقود الفريق الملكي

  يقود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب، الفريق 
الملكي في بطولة العالم للقدرة التي 
ستقام في مدينة بيزا اإليطالية يوم 
22 مايو الحالي بمشاركة واسعة من 
مختلف دول العالم لمسافة 160 كم. 
الملكـــي  الفريـــق  مشـــاركة  وتمثـــل   
تأكيـــدًا  العالـــم  بطولـــة  فـــي  للقـــدرة 
لمكانة الفروســـية البحرينية في ظل 
الجهـــود البـــارزة التـــي يبذلهـــا ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
هـــذه  فـــي  االرتقـــاء  مواصلـــة  فـــي 
الرياضة العريقـــة التي تحظى بدعم 
ومتابعة مستمرة من حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه واهتمـــام صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

الوزراء حفظه هللا. 
 وبهذه المناســـبة، أعرب سمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة عن تقديره 
للدعـــم الكبير الذي يحظى به الفريق 
الملكـــي للقـــدرة من حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه، حيث يجســـد هذا الدعم 
الدافـــع الكبيـــر للفريـــق وحرصه على 
فـــي  الرياضـــة  هـــذه  مكانـــة  تأكيـــد 
ســـموه  مشـــيدًا  العالميـــة،  المحافـــل 
باهتمام صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء. 
 وقال ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “تمثل بطولة العالم المشاركة 
األهـــم للقـــدرة البحرينية حيـــث إنها 
تجمع أفضل فرســـان العالم، وتواجد 
مملكـــة البحريـــن يؤكد ســـير رياضة 
القدرة على خطى التطور واالزدهار، 
مشـــاركتنا  بـــأن  ثقـــة  علـــى  ونحـــن 

ستكون إيجابية”. 

 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة إلـــى أنه مع العـــد التنازلي 
للبطولـــة،  الصفـــر  ســـاعة  النطـــالق 
فإن الفريـــق الملكي بجميـــع أعضائه 
الجاهزيـــة  أتـــم  علـــى  وفرســـانه 
هـــذا  أجـــواء  لدخـــول  واالســـتعداد 
الســـباق العالمي الذي يســـعى الفريق 
الملكي خالله أن يحقق النتائج التي 
جـــاء مـــن أجلهـــا فـــي ظـــل الظروف 
التي مرت بها دول العالم من جائحة 
فيروس كورونا إال أن الفريق الملكي 
جاهـــز بكامل قوته مـــن أجل تحقيق 
النتائـــج اإليجابية التـــي يدخل فيها 

الفريق دائًما جميع البطوالت. 

بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو   وأوضـــح 
حمـــد آل خليفـــة أن جميـــع الظروف 
لـــن تكـــون عائقـــًا للفريـــق فـــي هـــذه 
المشـــاركة علـــى الرغـــم مـــن اإلدراك 
بـــأن المنافســـة لـــن تكون ســـهلة وأن 
البطولـــة تحمـــل فـــي طياتهـــا العديد 
مـــن الصعوبات ولكـــن الفريق الملكي 
يمتلك نخبة من الفرســـان المتميزين 
القادرين على تجـــاوز الصعاب مثلما 
عودونـــا دائمًا في جميع المشـــاركات 

وتحقيق النتائج المتميزة. 

 32 دولة

 80 مشـــاركة  البطولـــة  ستشـــهد   

فارًســـا يمثلون 32 دولة، حيث تضم 
البطولة 13 فريًقا، والدول المشاركة 
المملكـــة  البحريـــن،  مملكـــة  هـــي: 
العربيـــة الســـعودية، دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، إيطاليـــا، العراق، 
اســـتراليا، بلجيـــكا، الجزائر، النمســـا، 
بلغاريا، بيالروسيا، البرازيل، بولندا، 
الصيـــن، تشـــيلي، كرواتيا، إســـبانيا، 
إيرلنـــدا،  هنغاريـــا،  ألمانيـــا،  فرنســـا، 
عمـــان،  ســـلطنة  النرويـــج،  لتوانيـــا، 
البرتغـــال، رومانيا، جنـــوب أفريقيا، 
الســـويد،  ســـلوفاكيا،  سويســـرا، 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 

األوروغواي.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد من منافسات القدرة

عباس يفوز بلقب الدوري الصربي مع “النجمة الحمراء”
ـــنوات ـــج 3 س ـــن التتوي ـــاب ع ـــد غي ـــة بع ـــأول نجم ـــه ب ـــع قميص ـــق رص الفري

تـــوج العـــب منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة 
الطاولـــة محمد عبـــاس بلقب الدوري 
الصربي الممتاز للمحترفين مع فريق 
النجمـــة الحمـــراء “رد ســـتار” الصربي 
وذلـــك بعـــد الفـــوز علـــى فريـــق “نات” 
حامل اللقب في النهائي بنتيجة 4/0.
بلقـــب  ســـتار”  “رد  فريـــق  وحصـــد 
الـــدوري الصربي الممتـــاز للمحترفين 
للمـــرة العاشـــرة فـــي تاريخـــه ليرصع 
األولـــى  بالنجمـــة  قميصـــه  الفريـــق 
ويتأهل للمشاركة في بطولة االتحاد 
األوروبـــي لألندية لكرة الطاولة، فيما 
يأتي التتويج باللقـــب بعد غياب دام 
3 ســـنوات عـــن حصـــد المركـــز األول. 
وبهذه المناســـبة، قال عباس لـ “البالد 

بهـــذا  جـــدا  ســـعيد  إننـــي  ســـبورت”: 
اإلنجـــاز الـــذي ســـعيت وحاربـــت من 
أجله؛ بهدف رفع اسم مملكة البحرين 
عاليـــا وتشـــريف لعبـــة كـــرة الطاولـــة 
البحرينيـــة فـــي الخـــارج، وأهدي هذا 

اإلنجـــاز إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة وإلى القيادة والشعب 

البحريني الوفي.
وعبـــر عباس عن شـــكره الجزيل لكل 

مـــن وقف معه وســـانده في مشـــواره 
االحترافـــي، مؤكـــدا أن الفـــوز باللقب 
الفرحـــة  فرحتيـــن،  الفرحـــة  جعـــل 
بالعيد والظفـــر بلقب الدوري الصربي 

للمحترفين.

عباس مع فريقه متوجا باللقب محمد عباس حامال علم البحرين

االتحاد البحريني لكرة القدم

كلـــف االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم، 
دولًيـــا؛  بحرينًيـــا  تحكيمًيـــا  طاقًمـــا 
للمشـــاركة فـــي إدارة المتبقـــي مـــن 
مباريـــات المجموعـــة B للتصفيـــات 
المزدوجـــة المؤهلة إلـــى كأس العالم 
والتـــي   ،2023 آســـيا  وكأس   2022
ســـتقام بنظـــام التجمع فـــي الكويت 
يونيـــو   15 وحتـــى   3 الفتـــرة  فـــي 
المقبـــل. ويتكـــون الطاقـــم من حكم 
الســـاحة المونديالي نواف شكرهللا، 
والحكمين المســـاعدين محمد جعفر 
وعبدهللا صالح، والذين سيشاركون 
فـــي إدارة مباريـــات المجموعة التي 

أســـتراليا، األردن،  تضـــم منتخبـــات 
الصين تايبيه، الكويت والنيبال.

ويأتـــي اختيـــار الطاقـــم التحكيمـــي 
علـــى  تأكيـــًدا  الدولـــي  البحرينـــي 
المكانة الريادية للصافرة البحرينية 
علـــى جميـــع المســـتويات بمـــا فيهـــا 
اآلســـيوية، إذ شكل التحكيم محوًرا 
أساســـًيا من رؤى التطوير ومجاالت 
الدعم التـــي ينتهجهـــا مجلس إدارة 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
برئاســـة الشـــيخ علي بـــن خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة؛ لالرتقاء بالعناصر 
التحكيميـــة وضمـــان تواجدهـــا فـــي 

أكبر المحافل والبطوالت.

طاقم بحريني إلدارة التصفيات المزدوجة

فريق الحالة

علي بن خليفة

فريق الخالدية

محمد جعفر عبدالله صالح نواف شكرالله

أحمد مهدي

سبورت



لقـــد قطعت ُمنظمة BRAVE CF شـــوطا 
طويـــا منـــذ إنشـــائها فـــي العـــام 2016، 
وأحد الشهود على نجاحها هو كارل “ذي 
بومبـــر” بـــوث، والذي شـــهد صعودها من 
ُمـــروج مبتدئا فـــي رياضة فنـــون القتال 
الُمختلطـــة إلـــى منظمـــة عالميـــة كبيرة. 
وظهـــر الشـــاب البالـــغ من العمـــر 31 عاًما 
مـــن نوتنغهـــام بإنجلتـــرا ألول مرة تحت 
 BRAVE CF راية المنظمة في  
Dynasty :2 فـــي ديســـمبر 2016، حيث 
غادزيموســـا  الروســـي  الُمقاتـــل  واجـــه 
“ديدشـــوت” غادزيف. تـــرك بوث انطباًعا 
دائًما في ظهوره الترويجي األول، حيث 
أســـقط غادزيف علـــى ذقنه مباشـــرة ثم 
تبعه بضربـــه قوية واحدة إلجبار الحكم 
على إيقاف الُمبارات في الجولة الثانية.

علـــى  لإلعجـــاب  المثيـــر  االنتصـــار  كان 
الروســـي منقطـــع النظير بالنســـبة لبوث، 
الـــذي اســـتمر فـــي إثبـــات نفســـه كعنصر 
 ،BRAVE CF قفـــص  داخـــل  أساســـي 
وتنافس في سبع مباريات أخرى وشارك 
في معارك لن ُتنسى مع أفضل الُمقاتلين 
فـــي فئتـــه مثـــل عبدالرحيمـــوف وحيدر 
حســـن وطاهـــر حدبـــي وجـــراح حســـين 
الســـياوي. فـــي آخر ظهور له، اســـتغرق 
72 ثانيـــة فقـــط  األمـــر مـــن اإلنجليـــزي 
إلنجاز المهمة، حيث أطفأ األضواء على 
كارلوس بيلوســـو بوابل من اللكمات في 

BRAVE CF 50 في أبريل الماضي. 
 BRAVE وأصبح بـــوث اآلن أحد عناصر
فـــي  قدمـــه  مـــا  بفضـــل  البارزيـــن   CF
ويســـتذكر  بهـــا.  التـــي ظهـــر  الُمباريـــات 
الـــذي  اللحظـــة  اإلنجليـــزي  الُمقاتـــل 

تم اكتشافه فيها من قبل 

 BRAVE CF: “لـــم يكـــن األمـــر جديـــًدا 
بالنسبة لي في القتال في الخارج؛ ألنني 
فعلـــت ذلك من قبل عدة مـــرات. لم أكن 
أعرف حجمها. لقـــد حضرت في الحدث 
الثانـــي، ورأيـــت حجـــم االســـتثمار الذي 
تـــم اســـتثماره والفريق الـــذي كان يعمل 
وراء الكواليس. لقد عرفت ُمباشرة أنهم 
محترفون للغاية، ويعرفون ما يفعلونه”. 
وأضـــاف بـــوث: “لقـــد كنـــت ســـعيًدا جًدا 
لكونـــي جزًءا مـــن الُمنظمـــة، وكنت 100 

٪ جزًءا منها من البداية”.
وقد شـــعر بوث بالســـعادة تجاه ُمعاملته 
كنجم عالمي من قبل BRAVE CF، وقد 
أدرك منـــذ البدايـــة أن العرض الترويجي 
يهـــدف إلـــى جعله نجًما كبيًرا في ســـوق 
رياضة فنون القتال الُمختلطة المتنامي. 
ويصف ذلك بالقول: “عندما وصلت، كان 
عرضهم الثاني فقـــط. لكنها كانت جيدة 

حًقـــا. لديهـــم مقاتلون رفيعو المســـتوى، 
بأكملـــه منظًمـــا ومهنًيـــا  الترويـــج  وكان 
 BRAVE للغايـــة”. كمـــا تنبأ بوث، عـــززت
الدولـــي،  المســـتوى  علـــى  مكانتهـــا   CF
ووســـعت نطاقهـــا مـــن خـــال تنظيم 48 
حدًثا مباشـــًرا آخر فـــي 21 دولة مختلفة 
- ســـتة منها بدول أوروبيـــة مثل أيرلندا 

الشمالية وإنجلترا والسويد وروسيا.
تماشيا مع إستراتيجيتها لبناء المواهب 
اســـتفادت  الشـــعبي،  المســـتوى  علـــى 
BRAVE CF مـــن الدخـــول  ُمنظمة  

فـــي أســـواق أوروبية غير مســـتغلة مثل 
مـــن  الرابـــع  فـــي  ورومانيـــا.  ســـلوفينيا 
يونيو، ســـتفتح المنظمـــة منطقة جديدة 

في القارة من خال استضافة بطولة 
فـــي  الُمســـتقبل  هنـــا   :BRAVE CF 51
مينســـك،  فـــي  أرينـــا  كلـــوب  فالكـــون 
بياروســـيا. يـــرى العديـــد من النقـــاد أن 
البطاقة المذكورة أعاه خطوة أساســـية 
أوروبـــا،  فـــي  للرياضـــة  المســـتمر  للنمـــو 

ويوافق بوث على ذلك.
 BRAVE CF“ :وُيتابـــع فـــي هـــذا الصـــدد
غيـــرت الكثير مـــن حيـــاة المقاتلين. في 

تجربتـــي الخاصة، أعـــرف أن الكثير من 
المقاتلين في الوطن لديهم اهتمام كبير 
 BRAVE لانضمام إلى  
CF ويريـــدون أن يكونـــوا جـــزًءا منهـــا. 
والُمقاتلـــون اآلخـــرون الذي يســـيطرون 
اآلن  ُيريـــدون  األخـــرى  العـــروض  علـــى 
االنضمـــام للبطولـــة”. وتابـــع: “بالتأكيـــد، 
إنهـــم  كبيـــًرا.  حدًثـــا  يصنعـــون  ســـوف 
يريدون الهيمنة على الســـوق األوروبية. 
القـــارة تضـــم بعًضا من أفضـــل المقاتلين 
لعـــب  ســـاحة  اآلن  إنهـــا  العالـــم.  فـــي 

مفتوحة”.

BRAVE CF ُمقاتل أوروبي بارز في

االتحاد البحريني لكرة القدم

يغـــادر منتخبنا الوطنـــي لكرة الصاالت، 
الثاثـــاء 18 مايو الجاري، إلى العاصمة 
المصرية - القاهرة؛ للمشـــاركة في كأس 
االتحـــاد  ينظمـــه  الـــذي   2021 العـــرب 
العربي لكرة القدم في الفترة 20 وحتى 

30 مايو الجاري.
ويضـــم وفـــد المنتخب كاًّ مـــن: مدرب 
المنتخب البرازيلي لينو، مدير المنتخب 
رائد بابا، إداري المنتخب باســـم محمد، 
مـــدرب اللياقـــة البدنيـــة أحمد الشـــيخ، 
اختصاصي العاج الطبيعي سيد مؤيد 
العلـــوي والمصـــور ســـيد هشـــام عدنان. 
واختـــار المدرب لينو قائمـــة مكونة من 
16 العًبـــا للبطولـــة، وهـــم: ســـيد فاضل 
يوســـف  حميـــد،  محمـــد  ســـيد  رضـــي، 
أحمـــد  عبدالجليـــل،  أحمـــد  جناحـــي، 
عبدالنبـــي، أحمـــد عنتر، علـــي العلواني، 
علي حســـين، عمار حسن، فاح عباس، 

جســـام عنـــان، ميـــرزا النعيمـــي، محمـــد 
عبـــدهللا، محمد الســـندي، صالـــح أحمد 

وسلمان الما.
وأوقعت القرعـــة منتخب كرة الصاالت 
فـــي المجموعـــة األولـــى للبطولـــة إلـــى 
جانـــب منتخبـــات مصر )المســـتضيف(، 

موريتانيا والكويت.
وسيدشـــن منتخبنـــا مبارياتـــه في دور 

المجموعات يـــوم 20 مايو بلقاء نظيره 
الكويتي في الجولـــة األولى، ثم ياقي 
موريتانيـــا فـــي الجولة الثانيـــة يوم 22 
مايـــو، ويختتـــم  مبارياتـــه بلقـــاء مصر 
يـــوم 24 مايو. وينص نظـــام المجموعة 
علـــى تأهـــل صاحبـــي المركزيـــن األول 
والثاني إلى نصف النهائي الذي ســـيقام 

بنظام إخراج المغلوب.

من تدريبات منتخب كرة الصاالت

2021 ـــرب  ــ ــع ــ الـ كــــــأس  ــي  ــ فـ ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ــلـ لـ
منتخب كرة الصاالت يغادر إلى القاهرة

غادر وفد الفريق األول لكرة القدم بنادي 
المحـــرق )ممثـــل المملكـــة( إلـــى العاصمة 
األردنيـــة- عّمان؛ للمشـــاركة في مباريات 
المجموعـــة B لـــكأس االتحـــاد اآلســـيوي 
2021، والتي ســـتقام بنظـــام التجمع في 

الفترة 21 حتى 27 مايو الجاري.
واختار المدرب الوطنـــي لفريق المحرق 
عيســـى الســـعدون قائمة مكونـــة من 23 
العًبا للمباريات، هم: ســـيد محمد جعفر، 
وليـــد  جاســـم،  ســـلمان  وحيـــد،  أشـــرف 
الحيام، حســـن الكرانـــي، محمود مختار، 
محمـــد  جميـــل،  بنعـــدي، حســـين  أميـــن 
البناء، عبدالرحمن األحمدي، عبدالوهاب 
صالـــح،  أحمـــد  صابـــر،  عمـــر  علـــي، 
عبدالوهـــاب المالـــود، أحمـــد الشـــروقي، 
عبـــدهللا الحايكي، خليفـــة الكوس، علي 
مفتـــاح، إســـماعيل عبداللطيـــف، إضافة 

محمـــد  الســـوريان  محترفيـــن:   4 إلـــى 
فـــارس أرنـــاؤوط وعبدالرحمـــن بـــركات، 
ريـــال.  وتياغـــو  جوناثـــان  والبرازيليـــان 
وخرج من القائمة الاعب الشـــاب حمزة 
الجبـــن؛ بســـبب اإلصابـــة التـــي لحقت به 
بعـــد مـــرور 5 دقائـــق فقط علـــى المباراة 
النهائية لكأس االتحاد، والتي توج بلقبها 
المحـــرق علـــى حســـاب الرفاع الشـــرقي 
يوم األحد الماضي بفوزه بهدفين مقابل 

واحد.
االتحـــاد  لـــكأس   B المجموعـــة  وتضـــم 
أنديـــة  المحـــرق  جانـــب  إلـــى  اآلســـيوي 
باطـــة  ومركـــز  اللبنانـــي  األنصـــار 
وإلـــى  األردنـــي.  والســـلط  الفلســـطيني 
جانـــب المحرق، ســـيلعب ممثـــل المملكة 
نـــادي الحـــد المجموعـــة A فـــي البحرين 
فـــي المجموعـــة التي تضم ناديـــي العهد 

اللبناني والوحدة السوري.

فريق المحرق

القدم لكرة  اآلسيوي  االتحاد  لكأس   B للمجموعة  تحضيًرا 

المحـــــــرق يغــــــادر إلى األردن
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أشاد بتوسع 
الُمنظمة السريع 

في القارة العجوز

تلقــى النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة برقية تهنئة من خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية؛ وذلك بمناســبة صدور المرســوم الملكي من لدن حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، بتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأعـــرب حميدان في برقيته عن أطيب 
التهاني والتبريكات لســـمو الشيخ خالد 
الملكيـــة  بالثقـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الســـامية، مؤكـــدا بـــأن الرؤيـــة الثاقبـــة 
لتستشـــرف  المفـــدى  الملـــك  لجالـــة 
المستقبل الزاهر الذي سيشهده القطاع 
الرياضي بجهـــود وتطلعـــات ومبادرات 
ســـموه القادمـــة، داعيـــا المولـــى القديـــر 
أن يحفظـــه ويســـدد على طريـــق الخير 

خطاه.
مـــن جهته، هنأ الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض ناصر علي 
قائـــدي، النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  إدارة 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة؛ وذلك بمناسبة 
صـــدور المرســـوم الملكـــي الســـامي عن 
حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــاد المفدى 
حفظه هللا ورعاه بتعيين ســـموه رئيسا 

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأكد ناصر قائدي أن الثقة التي يحظى 
بها ســـموه من لدن جالة الملك المفدى 
حفظه هللا ورعاه، ما هي إال تأكيد على 
الجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه 
لخدمـــة مملكة البحرين، متمنيا لســـموه 
التوفيق والســـداد فـــي مواصلة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة؛ لتحقيـــق التطلعات 
الرياضـــة  وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة 

البحرينية.
إلـــى ذلك، هنأ رئيس اللجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة الشـــيخ محمد بـــن دعيج آل 
خليفـــة، النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة؛ بمناسبة صدور المرسوم الملكي 
السامي من لدن حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، عاهل 
الباد المفدى حفظـــه هللا رعاه، بتعيين 
الهيئـــة  إدارة  لمجلـــس  رئيســـا  ســـموه 

العامة للرياضة.
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
البحرينيـــة أن الثقـــة الملكيـــة الســـامية 
مـــا هي إال تأكيد علـــى الجهود المتميزة 
مملكـــة  لخدمـــة  ســـموه  يبذلهـــا  التـــي 
البحريـــن، معربا عن تمنياته لســـموه كل 
التوفيـــق والنجاح في تطوير المنظومة 
الرياضيـــة فـــي ظـــل المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة حضرة صاحب الجالة 

عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه.
كمـــا تلقى النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
الســـفير  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  آل خليفـــة 
ســـفير  عبـــدهللا  عبداللطيـــف  عبـــدهللا 
مملكـــة البحرين لـــدى جمهوريـــة ألمانيا 
االتحاديـــة؛ بمناســـبة صـــدور المرســـوم 
الملكـــي من لدن حضرة صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، بتعيين 
الهيئـــة  إدارة  لمجلـــس  رئيســـا  ســـموه 

العامة للرياضة.

وأعرب الســـفير فـــي البرقية عن خالص 
التهانـــي إلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة بالثقة الملكيـــة، مؤكدا 
أن الثقـــة التـــي يحظـــى بهـــا ســـموه من 
لـــدن جالـــة الملـــك المفـــدى حفظه هللا 
ورعـــاه، مـــا هـــي إال تأكيد علـــى الجهود 
المتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه لخدمـــة 
مملكة البحرين، متمنيا لسموه التوفيق 
والســـداد في مواصلـــة تطويـــر الحركة 

الرياضية البحرينية.
من جهته، رفع رئيس االتحاد البحريني 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة محمـــد علـــي 
قمبـــر، خالـــص التهانـــي والتبريكات إلى 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة صـــدور 
المرسوم الملكي السامي بتعيين سموه 
العامـــة  الهيئـــة  إدارة  لمجلـــس  رئيســـا 

للرياضة.
وقدم قمبر التهاني إلى رئيس المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية ســـمو الشيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 
تعيين ســـموه نائبا لرئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
القتـــال  فنـــون  اتحـــاد  رئيـــس  ونـــوه 
لســـمو  الرائـــدة  بالبصمـــات  المختلطـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة في 

الرياضة البحرينية، وبما يمتلكه ســـموه 
التطويـــر  لمواصلـــة  ثاقبـــة  رؤيـــة  مـــن 
واالرتقاء في القطاع الرياضي، مشـــيدا 
بكفـــاءة ومهنيـــة ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة للعمـــل جنبـــا إلى 
جنب مع ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، لمســـتقبل أكثر أشـــراقا وتقدما 
بهذا القطاع، متمنيا لســـموهما التوفيق 
والنجـــاح فـــي هـــذا التكليـــف؛ لتحقيـــق 
المزيـــد مـــن المنجزات في هـــذا المجال 

الحيوي.
إلـــى ذلك، هنـــأ عبدالرحمن تركي رئيس 
لجنـــة عدائـــي البحرين  الشـــيخ عبدهللا 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة  ونائب الرئيس 
وجميـــع أعضـــاء اللجنـــة، ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية بالثقة 
الملكية الســـامية بتعيين ســـموه رئيســـا 

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
صـــدور  أن  تركـــي  عبدالرحمـــن  وأكـــد 
المرســـوم الملكي بإنشاء الهيئة، ترجمة 
المنظومـــة  بتطويـــر  الملكيـــة  للرؤيـــة 
والوصـــول  المملكـــة،  فـــي  الرياضيـــة 
بهـــا لمســـتويات أعلـــى مـــن االحترافية 
كافـــة  فـــي  اإلنجـــازات  وتحقيـــق 
بالـــدور  مشـــيدا  الدوليـــة،  المشـــاركات 
الناجـــح الذي حققه ســـمو الشـــيخ خالد 

بـــن حمد آل خليفة على مســـتوى حصد 
المملكـــة لعديد من اإلنجـــازات واأللقاب 
إلـــى  باإلضافـــة  الدوليـــة  الرياضيـــة 
اســـتقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية 
اللجنـــة  ترؤســـه  خـــال  مـــن  الدوليـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة، متمنيـــن لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مهـــام عمله بما 
يسهم في تحقيق المزيد من اإلنجازات 

للرياضة البحرينية.
كمـــا رفـــع عبدالرحمـــن تركـــي التهانـــي 
والتبريكات إلى ســـمو الشيخ سلمان بن 
محمـــد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
تعيين ســـموه نائبا لرئيس مجلس إدارة 
الهيئـــة العامـــة للرياضة، متمنيا لســـموه 

دوام التوفيق والنجاح.
بـــدوره، هنـــأ األميـــن العـــام للتظلمات 

نـــواف محمد المعـــاودة، النائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والرياضـــة 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة صدور 
المرسوم الملكي بتعيين سموه رئيسا 
لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأشـــار األمين العام للتظلمات إلى أن 
تعييـــن ســـموه رئيســـا لمجلـــس إدارة 
الهيئـــة العامة للرياضـــة، يؤكد العطاء 
والجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، فـــي ظـــل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة لحضـــرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة ملـــك الباد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ومتابعـــة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، متمنيـــا لســـموه 
التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الحركـــة الرياضية؛ لتحقيق التطلعات 
الرياضـــة  وتقـــدم  لنهضـــة  الملكيـــة 

البحرينية. 

سمو الشيخ خالد بن حمد 

فعاليات وطنية تهنئ خالد بن حمد
بمناسبة تعيين سموه رئيًسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

سبورت

عبدالله عبداللطيفنواف المعاودةمحمد قمبر ناصر قائديخالد حميدان

أحمد مهدي

سبورت
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حركة “فتح” تعلن اإلضراب الشــامل وتدعو إلــى النفير العام

إسرائيل تتجاهل دعوات إنهاء العنف بتكثيف غاراتها على غزة

قتـــل الجيش اإلســـرائيلي صباح أمس 
اإلثنين قياديا في سرايا القدس ودمر 
مبـــان ومنـــازل ســـكنية، ضمن سلســـلة 
الغـــارات الجويـــة الكثيفـــة علـــى  مـــن 
قطـــاع غزة التي بـــدأت فجًرا ومازالت 
مســـتمرة منذ أســـبوع استشهد خاللها 
أكثر من 220 فلســـطينيا في المواجهة 
الدامية مع الفصائل المســـلحة الســـيما 
حركة حمـــاس رغم الدعـــوات الدولية 

المتكررة لوقف التصعيد.
أمـــس  اإلســـرائلي  القصـــف  ودمـــر 
اإلثنيـــن مبنى فـــي قطاع غزة، وســـط 
استمرار القصف المتبادل بين الجيش 

اإلسرائيلي والفصائل الفلسطينية.
فـــإن  فلســـطينية،  مصـــادر  وبحســـب 
الغارات اإلسرائيلية استهدفت “عمارة 
األوقـــاف” القريبة من بـــرج المهند في 
غرب القطاع. كما أكدت وســـائل إعالم 
فلســـطينية، أنـــه تـــم اســـتهداف مبنى 
حكومـــة  فـــي  الداخليـــة  وزارة  يتبـــع 

حماس قرب برج المهند بغزة.
“عمـــارة  إســـرائيل  اســـتهدفت  كذلـــك، 
الشـــوا” مقابل “مجمـــع عيـــادة الرمال” 
الذي يضم مقر الصحة في غزة وســـط 

أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى.
وقـــد أعلـــن الجيـــش اإلســـرائيلي عـــن 
استهداف مبان في غزة بـ 6 صواريخ. 
ومـــن جانبهـــا، أعلنـــت وزارة الصحـــة 
حصيلـــة  ارتفـــاع  عـــن  الفلســـطينية 
ضحايـــا التصعيد العســـكري في قطاع 
مـــن  نصفهـــم  قتيـــال،   220 إلـــى  غـــزة 
جريحـــا،  و6039  واألطفـــال،  النســـاء 
فيمـــا بلـــغ عـــدد القتلـــى جـــّراء أحداث 
الضفـــة الغربيـــة بمـــا فيهـــا القـــدس 21 
قتيـــال، بينهم طفـــل، وأكثر مـــن 4369 
إصابة. من جهتها، قالت حركة حماس 
إنهـــا ستســـتهدف تـــل أبيـــب ردا علـــى 
علـــى  اإلســـرائيلية  الغـــارات  تواصـــل 
أماكـــن متفرقة من قطـــاع غزة موقعًة 

قتلى وجرحى ومدمرًة مباني.
الـــذراع  القســـام،  كتائـــب  وأعلنـــت 

العســـكرية لحركة حمـــاس، عن قصف 
بارجة إســـرائيلية قبالة شـــواطئ غزة 
البحريـــة  وردت  صاروخيـــة.  برشـــقة 
اإلســـرائيلية باإلعالن عن رصد “قطعة 
بحريـــة مســـيرة ذات قـــدرات غـــوص، 
حيـــث تم إخراجها من ســـيارة، وكانت 
فـــي طريقهـــا لتنفيـــذ عمليـــة تخريبية 
فـــي المجال البحـــري، مؤكـــدة القضاء 
علـــى نشـــطاء فلســـطينيين. وأطلقـــت 
الفصائل الفلســـطينية دفعـــة صواريخ 
باتجاه عســـقالن وأســـدود وبئر السبع، 
وأصابت مبنيين في أسدود. وبلغ عدد 
الجرحـــى اإلســـرائيليين في الرشـــقات 
األخيـــرة 12، من بينهم 8 في أســـدود. 
المتحـــدث  روزنفليـــد،  ميكـــي  وقـــال 
أن  اإلســـرائيلية،  الشـــرطة  بلســـان 
صواريخ سقطت، أمس، على مدينتي 
أن  دون  )جنوبـــا(  وأســـدود  عســـقالن 
يحدد عددها وتســـبب سقوط أحدها، 
بوقوع أضـــرار كبيرة. يأتـــي ذلك فيما 
اغتالـــت إســـرائيل القيادي فـــي حركة 
هربيـــد. ورصـــد  أبـــو  الجهـــاد، حســـام 
مقطع فيديو عملية استهداف القيادي 

الفلسطيني بصواريخ إسرائيلية.
كمـــا أعلـــن الجيش اإلســـرائيلي، أمس، 
أن طائراته قصفت الليلة قبل الماضية 
التابعـــة  األرضيـــة”  تحـــت  “األنفـــاق 
لحماس مرة أخرى، وبحســـب الجيش 

اإلســـرائيلي، فقـــد تضـــرر فـــي الهجوم 
نحـــو 15 كيلومتـــرا مـــن األنفـــاق فـــي 
شـــمال قطاع غزة، فيما أفادت وسائل 
إصابـــات  بوجـــود  فلســـطينية  إعـــالم 
علـــى وادي  إســـرائيلي  جـــّراء قصـــف 
الســـلقا فـــي دير البلـــح، وحـــي التفاح، 

ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.
1180هدفـــا  الجيـــش: “قصفنـــا  وقـــال 
في قطاع غـــزة ورصدنا إطالق 3160 
صاروخا وقذيفة من القطاع” منذ بدء 

التصعيد.
الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وأوضـــح 
اإلســـرائيلي أنه منذ الســـاعة الســـابعة 
مســـاء األحد وحتـــى الســـابعة صباًحا 
مـــن صبـــاح اإلثنيـــن، ُأطلـــق نحـــو 60 
صاروًخـــا مـــن قطـــاع غـــزة إلـــى داخل 
 10 نحـــو  ســـقط  حيـــث  إســـرائيل، 
منهـــا داخـــل القطـــاع، بينمـــا اعترضت 
القبـــة الحديديـــة عشـــرات منهـــا وفـــق 
سياســـة االعتـــراض. وإلى ذلـــك، قطع 
قائـــد المنطقـــة الجنوبية فـــي الجيش 
اإلسرائيلي مقابلة تلفزيونية لالختباء 
مـــن رشـــقة صاروخيـــة فـــي المنطقـــة 

الحدودية مع قطاع غزة.
الغربيـــة  الضفـــة  فـــي  هللا  رام  وفـــي 
المحتلة، اســـتقبل الرئيس الفلسطيني 
المبعـــوث  أمـــس  عبـــاس  محمـــود 
األميركـــي هـــادي عمرو علـــى ما أكدت 

الفلســـطيني  الرســـمية  األنبـــاء  وكالـــة 
)وفا(. 

وبحســـب الوكالـــة حـــث عبـــاس علـــى 
األميركيـــة  اإلدارة  “تدخـــل  ضـــرورة 

لوضع حد للعدوان اإلسرائيلي”. 
الـــوزراء  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
أن  اشـــتية  محمـــد  الفلســـطيني 
إلـــى  ســـيتوجهون  الفلســـطينيين 
الجمعية العامـــة لألمم المتحدة إلدانة 

إسرائيل. 
وأججـــت قضيـــة حـــي الشـــيخ جراح، 
العائـــالت  مـــن  عـــدد  يتهـــدد  حيـــث 
مـــن  إخراجهـــا  خطـــر  الفلســـطينية 
منازلهـــا لصالـــح جمعيات اســـتيطانية، 
الحالـــي  التصعيـــد  إلـــى  النـــزاع وأدت 
الذي توســـعت دائرته لتشمل المسجد 
المحتلـــة  الغربيـــة  والضفـــة  األقصـــى 
يعيـــش  التـــي  والمـــدن  غـــزة  وقطـــاع 
فيهـــا يهـــود وعرب إســـرائيليون داخل 

إسرائيل. 
وتســـجل داخل إســـرائيل أعمال عنف 
مـــدن  فـــي  خصوصـــا  مســـبوقة  غيـــر 
“مختلطـــة” يقيـــم فيهـــا يهـــود وعـــرب 
إسرائيليون بعد مقتل عربي إسرائيلي 

على يد مستوطن اإلثنين الماضي.
وأعلنـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية أمـــس 
عامـــا(   56( إســـرائيلي  رجـــل  مصـــرع 
متأثـــرا بجروحـــه بعد تعرضـــه اإلثنين 
الماضـــي للضرب على أيـــدي عرب في 

مدينة اللد.  
الشـــرقية المحتلـــة  القـــدس  وشـــهدت 
صفـــوف  فـــي  اعتقـــاالت  حملـــة 
الفلســـطينيين علـــى أثـــر صدامات في 

أحياء عدة ليل األحد. 
وأمـــس دعت اللجنـــة المركزية لحركة 
“فتـــح” إلـــى إضراب شـــامل في الضفة 
الغربيـــة اليـــوم الثالثـــاء انســـجاما مع 
دعـــوة لجنة المتابعة العربية العليا في 
إســـرائيل إلى إضراب شامل “ردا على 
العـــدوان اإلســـرائيلي المتواصـــل على 

شعبنا الفلسطيني”.

القدس المحتلة/غزة ـ وكاالت

طفالن في مستشفى الشفاء يبكيان مقتل أقاربهم في غارة جوية إسرائيلية على منزل 
العائلة في مدينة غزة )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن المدير العـــام لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة، أن حمايـــة البنـــى التحتية 
هـــو  المعالجيـــن  وطواقـــم  الطبيـــة 
الظـــروف”،  كل  فـــي  “واجـــب  أمـــر 
فـــي أول تعليـــق لـــه علـــى التصعيـــد 
العسكري المتواصل منذ أسبوع بين 

اإلسرائيليين والفلسطينيين.
يأتـــي هـــذا بينمـــا قصفـــت إســـرائيل 
أمـــس مبنـــى إداريـــا لـــوزارة الصحة 
فـــي قطـــاع غـــزة. وقـــال تيـــدروس 
ادهانوم غيبريسوس: “من الضروري 
أن يتـــم احتـــرام المعايير اإلنســـانية 
الدوليـــة في شـــكل تـــام. أدعـــو قادة 
جميـــع األطـــراف إلى ضمـــان احترام 
الحيويـــة”. والحـــظ  القوانيـــن  هـــذه 
أن “التصعيـــد األخيـــر للنزاع تســـبب 

بعشرات من الحوادث التي تعرضت 
لهـــا طواقـــم معالجيـــن وبنـــى تحتية 
الفحـــوص  تأثـــرت  كذلـــك،  صحيـــة. 
وعمليـــات التلقيـــح ضـــد كوفيـــد19- 
في شكل خطير، ما يؤدي إلى أخطار 

صحية بالنسبة إلى العالم أجمع”.
ومســـاء أمس أدانت وزيـــرة الصحة 
قصـــف  الكيلـــة،  مـــي  الفلســـطينية 
إســـرائيل لمبنـــى إداري تابـــع لـــوزارة 
غـــزة وإصابـــة  فـــي قطـــاع  الصحـــة 

كوادر عاملة في المبنى بجراح.
وتابعـــت وزيـــرة الصحـــة فـــي بيـــان 
المدنييـــن  “حمايـــة  أن  صحافـــي 
الطبيـــة  والمراكـــز  واألطفـــال 
والمستشفيات واجب على المجتمع 
الدولي الذي عليـــه أن يتحرك لوقف 
العدوان اإلســـرائيلي لحماية القانون 

الدولي”.

دعوة دولية لحماية الطواقم الطبية في غزة

باريس ـ وكاالت

قال رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
بالســـودان عبدالفتـــاح البرهان، أمس 
حـــال  تريـــد  الخرطـــوم  إن  االثنيـــن، 
توافقيـــا وتفاوضيا مبنيـــا على حفظ 
الحقوق بخصوص أزمة سد النهضة.

قنـــاة  مـــع  لقـــاء خـــاص  وفـــي 
علـــى   ،”24 “فرانـــس 
لفرنســـا  زيارتـــه  هامـــش 
لحضـــور مؤتمـــر باريـــس 
الـــذي  الســـودان  لدعـــم 

برعايـــة  فرنســـا  تســـتضيفه 
الرئيس إيمانويل ماكرون، أشار 

البرهان إلى أن الســـودان ظل لســـنين 
طويلـــة يمـــر بتجـــارب مريرة ليســـت 
بهـــا التزامـــات من األطـــراف األخرى، 
مشـــددًا علـــى ضـــرورة وجـــود اتفاق 

ملزم.
وعّلـــق بالقـــول: “هـــذا حـــق مشـــروع 

للسودان في أن يطالب بهذا الحق”.

الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
ومصـــر  الســـودان  أن  الســـوداني 
وقديمـــة،  أزليـــة  عالقـــات  تربطهمـــا 
مضيفـــا: “لكـــن فـــي هـــذا الموضـــوع 
لدينـــا مصالـــح مشـــتركة متشـــابهة، 
والطرفـــان يســـعيان إلـــى وجود 
ألن  وقانونـــي،  ملـــزم  اتفـــاق 
هـــذا الحـــق ليس حقنـــا، بل 
حـــق األجيـــال القادمـــة”، 
مشـــددًا: “لذلـــك يجب أن 
تكـــون هنـــاك اتفاقيـــة تحفظ 
مســـتقبل  فـــي  حقهـــم  لألجيـــال 

استخداماتهم واحتياجاتهم للمياه”.
والتقـــى البرهان بمقـــر إقامته بفندق 
ســـكريب بالعاصمة الفرنسية باريس، 
المصـــري  الرئيـــس  األحـــد،  يـــوم 
عبدالفتـــاح السيســـي، الـــذي يشـــارك 
فـــي مؤتمـــر باريـــس لدعـــم االنتقـــال 

الديمقراطي في السودان.

البرهان: نسعى التفاق ملزم بشأن سد النهضة

واشنطن ـ وكاالت

أكـــد وزير الخارجية األميركي أنتونـــي بلينكن، أن بالده “تعمل 
بكثافـــة خلـــف الكواليـــس”، إلنهـــاء العنـــف بيـــن اإلســـرائيليين 

والفلسطينيين.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية األميركي عن قلـــق الواليات المتحدة 
“الشديد”، من تصاعد العنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

ودعا بلينكن إســـرائيل والفلســـطينيين إلى “حمايـــة المدنيين” 
واألطفال، بينما تواصل بالده تكثيف المساعي الدبلوماسية.

وكـــرر بلينكـــن أن إســـرائيل عليهـــا عـــبء إضافي فـــي بذل كل 
الجهود لتفادي سقوط ضحايا مدنيين.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، كـــرر بلينكن أن إســـرائيل لها حـــق الدفاع 
عن نفســـها، ودعا حماس والفصائل األخرى في غزة إلى وقف 

الهجمات الصاروخية.
وقـــال وزيـــر الخارجية األميركي إن بالده شـــعرت بالقلق أيضا 

بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر.
فـــي غضون ذلك، وافقـــت إدارة الرئيس األميركيـــة جو بايدن 
علـــى بيـــع أســـلحة دقيقـــة التوجيـــه بقيمـــة 735 مليـــون دوالر 
أميركـــي إلـــى إســـرائيل، األمـــر الـــذي أثـــار انتقـــادات من بعض 
أعضـــاء مجلس النواب الديمقراطيين الرافضين لدعم حكومة 

بنيامين نتانياهو.
وذكـــرت صحيفة “واشـــنطن بوســـت” األميركية أنـــه تم إخطار 
الكونغرس األميركي رسمًيا بصفقة بيع األسلحة إلى إسرائيلي 

في الخامس من شهر مايو الجاري.
وبينمـــا دعـــت اإلدارة األميركيـــة إلى وقف فـــوري إلطالق النار 
بيـــن حمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة وإســـرائيل، قالت واشـــنطن إن 
إلســـرائيل الحق في الدفاع عن نفســـها ضد صواريخ الفصائل 

الفلسطينية التي تنطلق من قطاع غزة.

مدفعية إسرائيلية تطلق قذائفها نحو غزة.

بلينكن: نعمل “خلف الكواليس” إلنهاء العنف في الشرق األوسط
صفقة أسلحة أميركية إلسرائيل بقيمة 735 مليون دوالر

باريس ـ وكاالت

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس اإلثنين، إن بالده 
تتمسك بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن في فلسطين 
وإســـرائيل. وذكر السيســـي، خالل لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون: “مصر تتمسك بوقف أعمال العنف في أسرع 
وقـــت ممكـــن والتوصـــل إلـــى حل عادل وشـــامل يضمـــن حقوق 
الشـــعب الفلســـطيني وإقامة دولته المســـتقلة وفـــق المرجعيات 
الدوليـــة”. مـــن جهتـــه، قال ماكـــرون: “نقـــدر الـــدور المصري في 
محاولة التوصل لتهدئة ومســـتمرون بالتشـــاور مـــع القاهرة في 
هذا الصدد”. وأعرب ماكرون عن تطلع فرنســـا لتكثيف التنسيق 
المشترك مع مصر حول قضايا الشرق األوسط، وذلك في ضوء 
الثقل السياســـي المصري في محيطها اإلقليمي، مشيدا في هذا 
الســـياق بالجهود التـــي تبذلها مصر لدعم مســـاعي التوصل إلى 

حلول سياسية لألزمات القائمة.
واســـتقبل الرئيـــس الفرنســـي، أمـــس في قصـــر اإلليزيـــه، نظيره 
المصـــري؛ للتباحـــث فـــي عـــدد مـــن الملفـــات، مـــن بينهـــا التوتـــر 
القائم منذ أيام بين إســـرائيل والفصائل الفلســـطينية المســـلحة، 
إلـــى جانـــب أزمـــة ســـد النهضـــة.  وكان الرئيـــس المصـــري قـــد 
وجـــه، بالتنســـيق مـــع الفلســـطينيين بقطـــاع غزة للوقـــوف على 

احتياجاتهم وتلبيتها، حســـب ما ذكر مراســـلنا فـــي القاهرة نقال 
عـــن مصـــدر مصـــري مســـؤول. وبـــدأت المستشـــفيات المصرية 
اســـتقبال الجرحى الفلســـطينيين، بعدما أعلنت مصر فتح معبر 

رفح الستقبال ضحايا الهجمات اإلسرائيلية.
وبـــدأ السيســـي، األحـــد، زيارة رســـمية إلـــى العاصمة الفرنســـية 
باريـــس؛ للمشـــاركة فـــي كل مـــن مؤتمـــر باريـــس لدعـــم المرحلة 
االنتقاليـــة في الســـودان، وقمـــة تمويل االقتصـــادات اإلفريقية، 

اللذين سيعقدان يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي.

الرئيس الفرنسي ونظيره المصري

السيســي لماكرون: البدَّ من حل شــامل يضمن حقوق الفلسطينيين
توافق مصري فرنسي على التهدئة في غزة

عمان ـ أ ف ب

قـــال رئيس مجلس النواب األردني 
إن  اإلثنيـــن  العـــودات  عبدالمنعـــم 
الحكومـــة  إلـــى  أرســـل  المجلـــس 
بطـــرد  تطالـــب  مذكـــرة  األردنيـــة 
عمـــان  مـــن  اإلســـرائيلي  الســـفير 

األردنـــي  الســـفير  وســـحب 
مـــن تـــل أبيـــب ردا على 
اإلســـرائيلي  التصعيـــد 

ضد الفلسطينيين.
فـــي  العـــودات  وقـــال 

لمجلـــس  جلســـة  ختـــام 
لمناقشـــة  النـــواب خصصـــت 

“األوضـــاع في فلســـطين والجرائم 
المرتكبـــة بحـــق الفلســـطينيين في 
القدس وغزة”، إنه “في هذه الجلسة 
تحـــدث نحو 103 نـــواب على مدار 
ســـت ســـاعات حول األحداث )في 
القدس وغزة(، حيـــث تقدم العديد 
من الزمـــالء بمقترحات وتوصيات 

أبرزها طرد السفير اإلسرائيلي من 
عمان وسحب الســـفير األردني من 

تل أبيب”.
وأضاف “لقد قمنا بإرســـال المذكرة 
إلـــى الحكومـــة، وهـــي اآلن علـــى 
طاولة رئيس الوزراء”. وخلص 
يتعلـــق  مـــا  “كل  أن  إلـــى 
هـــو  بالقـــدس وفلســـطين 
أولويـــات  رأس  علـــى 
 )...( األردنيـــة  الدولـــة 
القضية الفلسطينية تجمعنا 

على قلب رجل واحد”.
بشـــر  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الخصاونـــة أكد في كلمـــة له خالل 
الجلسة أن “الحكومة وحالما تتلقى 
هذه المذكرة ســـتتدارس الخيارات 
وتتشـــاور مع هذا المجلس”، واعًدا 
بأن “تكون الحكومة على مســـتوى 

الحدث”.

نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير اإلسرائيلي
موسكو ـ أ ف ب

حّذر وزير الخارجية الروســـي سيرغي 
الفـــروف أمـــس اإلثنين الـــدول الغربية 
مـــن أي مطالبات فـــي المنطقة القطبية 
الشمالية قبيل انعقاد “مجلس المنطقة 
القطبيـــة الشـــمالية” فـــي وقـــت يزيـــد 

ســـهولة  مـــن  المناخـــي  التغّيـــر 
الوصول إليها ويحولها إلى 

موقع للمنافسة العالمية.
تصريحـــات  وجـــاءت 
انعقـــاد  قبيـــل  الفـــرورف 

“مجلـــس المنطقـــة القطبيـــة 
فـــي  المرتقـــب  الشـــمالية” 

ريكيافيك األربعاء والخميس.
وتحّولـــت المنطقـــة القطبية الشـــمالية 
في السنوات األخيرة إلى موقع تنافس 
جيوسياســـي بين الدول المنضوية في 
“مجلـــس المنطقـــة القطبية الشـــمالية” 
المتحـــدة  والواليـــات  روســـيا  وهـــي 
وكنـــدا والنـــروج والدنمـــارك والســـويد 

وفنلندا وآيســـلندا. وقـــال الفروف في 
مؤتمـــر صحافي في موســـكو “كان من 
الواضـــح تمامـــا بالنســـبة إلـــى الجميـــع 
منذ مـــدة طويلة أن هذه أرضنا... نحن 
مســـؤولون عن ضمان سالمة ساحلنا 

في المنطقة القطبية الشمالية”.
وفيمـــا ســـّهل التغيـــر المناخـــي 
إمـــكان الوصول إلـــى القطب 
الشمالي، نما اهتمام عالمي 
بالموارد الطبيعية للمنطقة 
وموقعهـــا  مالحتهـــا  وطـــرق 
االســـتراتيجي بيـــن أعضـــاء المجلس 
وكذلك الصين. وجعل الرئيس الروسي 
فالديميـــر بوتين من المنطقـــة القطبية 
فـــي  اســـتراتيجية  أولويـــة  الشـــمالية 
الســـنوات األخيرة وأمر باالستثمار في 
البنـــى التحتية العســـكرية واســـتخراج 
المعـــادن، مـــا أدى إلى تفاقـــم التوتر مع 

أعضاء المجلس.

روسيا تحذر من أي تجاوزات في القطب الشمالي

مقتل 5 جهاديين في 
عملية أمنية غرب تونس

تونس ـ أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس اإلثنين 
الــقــضــاء عــلــى خــمــســة جــهــاديــيــن فـــي عملية 
قــامــت بــهــا قـــوات مــن األمـــن والــجــيــش الــبــري 
والجوي في منطقة جبال الشعانبي بمحافظة 
القصرين )غرب( والحدودية مع الجزائر. وأفاد 
الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام 
فجر  انطلقت  “العملية  ــأن  ب الجبابلي  الــديــن 
وانتماءات  هويات  تحديد  ويجري  و  اإلثنين 
القتلى”. وبؤكد الجبابلي أن عمليات التمشيط 
مع  الحدودية  الشعانبي  جبال  في  متواصلة 
الجزائر والتي تتخذ جماعات جهادية مسلحة 
عمليات  وآخـــر  وقـــت  بــيــن  وتــنــفــذ  ملجأ  منها 

تستهدف أمنيين وعسكريين.



أسامة الماجد

بن  “دار  أن  نــجــم  ــد  راشــ ــب  ــ األديـ أكـــد 
البحرين  هيئة  افتتحتها  التي  حربان” 
الماضي  السبت  مساء  واآلثــار  للثقافة 
بــحــضــور مــديــر عـــام الــثــقــافــة والــفــنــون 
آل  محمد  بــنــت  هــا  الــشــيــخــة  بالهيئة 
بــالــشــأن  المهتمين  مــن  ــدد  وعــ خليفة 
ال  كانت  البحرين،  مملكة  في  الثقافي 
تبعد عن بيتهم القديم سوی أمتار قليلة، 
الفنانين  مــن  بــرجــالــهــا  شــامــخــة  تــتــربــع 
وخبروا  البحر  خبروا  الذين  الشعبيين 
الحياة، وكانوا الذاكرة الفنية التي تعود 
إليها كلما استعصى عليهم فهم أمر من 
األمور المتعلقة بالفنون الشعبية، وعلى 
الراحل محمد  الفنان  كان  هــؤالء  رأس 
العريقة،  الــدار  هذه  بن حربان مؤسس 
مبتسم  ــدار  ــ ال فــي صـــدر  ــذي يجلس  الـ
الوجه دائما حتى حين يغني فيشعرك 
قريبا  ــان  وكــ مــعــه،  ــــت  وأن بالطمأنينة 
وكثرة  الجيرة  بحكم  أبنائه  ومــن  منه 
التردد على الدار وباللقاءات الصحافية 

والتلفزيونية التي أجراها معه.
حربان  بن  دار  “حافظت  نجم  ويضيف 
منذ تأسيسها على الفنون الشعبية بدءا 
من فن الفجري وفن الصوت والعرضة 
الفنون  مــن  وغيرها  االعـــراس  وفــنــون 
والدهم  غرسها  التي  األخــرى،  الشعبية 

تعليما في قلب ووجدان أوالده “جاسم، 
ــد” حتى  عــبــدهللا، ســعــد، عيسى، وخــال
ذاكرة  وأصبحوا  وأتقنوها،  بها  تشربوا 
الفنان  خصوصا  الفنون،  لهذه  حافظة 
الذي كتب  بن حربان،  والباحث جاسم 
ــدراســات  ونــشــر الــعــديــد مــن الكتب وال
الــفــنــون، وحفظتها  هـــذه  الــتــي وثــقــت 
القادمة  ولألجيال  والمهتمين  للباحثين 

التي تبحث عن تراثها الشعبي.
للثقافة  البحرين  هيئة  نجم  شكر  كما 
ــار عــلــى هـــذا الــجــهــد الــمــوفــق في  ــ واآلث
وصيانتها  التاريخية  الــدار  هذه  ترميم 
لــتــبــقــى ذاكـــــرة الــمــكــان لـــهـــذه الــفــنــون 

الشعبية.
منذ  قدمت   “ حربان  بن  “دار  أن  يذكر 
األربعينات حتى وقتنا الحاضر الكثير، 

فمن خال عشق رئيسها للفنون الشعبية 
البحرينية  للفنون  تعيد  أن  استطاعت 
نبضها الـــذي تــوقــف زمــنــا طــويــا إبــان 
الــســيــطــرة االســتــعــمــاريــة لــلــبــاد، وبعد 
ملتقى  الشعبية  الــدور  من  الكثير  هدم 
ــؤرة نشاطهم  الــبــحــارة والــغــواصــيــن وبـ
المناوئ لإلنجليز عند ما أصدر بلغريف 
أوامــره بهدم دور المحرق الشعبية من 
الشمال “البسيتين” إلى الجنوب “بحالة 
الدار  هذه  أصبحت  وبذلك  ماهر”،  أبي 
متمثلة في الدكان الذي افتتحه الفنان 
محمد بن حربان لتحويش رزقه مرودا 
كانوا  الذين  المحرق،  أبناء  من  للكثير 
أول  أخـــبـــاره  متناقلين  عــلــيــه  يــمــرون 
الشعبية  الفنون  محبي  كــل  بين  ــأول  ب
الدكان  هذا  وبدأ  بأسرها،  البحرين  في 

الــصــغــيــر بــشــبــاب الــفــريــج حــيــث كانت 
ــقــرقــاعــون”  بــدايــتــهــم إحــيــاء لــيــالــي “ال
وأعراس أهالي المنطقة، ثم بعد امتزاج 
وازديـــاد  الــدكــان  بشباب  الفنانين  كبار 
حربان  بن  محمد  على  أشــاروا  عددهم 
يستطيع  كبيرا  مكانا  لهم  يستأجر  أن 

احتواءهم ونصبوه أول رئيس للدار. 
حــربــان” ضمن  بــن  “دار  افتتاح  ويــأتــي 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  جهود 
البحرين  مملكة  فــي  الشعبية  بالفنون 
ــتــراث  والـــتـــي تــعــد مـــن أهـــم أشـــكـــال ال
ــادي، إذ كـــانـــت قد  ــمــ ــ ال ــثــقــافــي غــيــر  ال
مدينة  فـــي  الـــمـــّحـــرق”  “دار  افــتــتــحــت 
ــعـــوده” في  الـ الـــرفـــاع  “دار  و  ــمــحــّرق  ال
مملكة  جنوب  الشرقي  الــرفــاع  منطقة 

البحرين.

دار بن حربان قديما وفن لفجري

مؤسس الدار الفنان محمد بن حربان رحمه الله راشد نجم

حفل االفتتاح

نجم: “دار بن حربان” حافظت على الفنون الشعبية منذ القدم

توفيــت الفنانة ناديــة العراقية، بعد صــراع مع فيروس 
كورونا استمر عدة أيام، إذ تسبب الفيروس في فقدانها 

للبصر قبل دخولها المستشفى لتلقي العالج.
ورحلت نادية عن ُعمر يناهز 58 عاًما، واسمها الحقيقي 

فاتن محمود، إذ اشــتهرت بنادية العراقية؛ نظًرا لمولدها 
وعملهــا فــي العــراق، فيما جــاءت إلى مصر قبــل نحو 24 

عاًما، لتســتقر وتبدأ مســيرتها الفنية، وتقدم عددا من األدوار الصغيرة بأفالم 
ومسلسالت عديدة.

كشف الفنان عبدالله الرويشد أنه يعتزم طرح ألبومه 
المقبل في نهايــة يونيو أو مطلع يوليو المقبل قبل 
عيــد األضحــى، وســيضم 4 أو 5 أغاٍن، واحــدة منها 
من ألحانــه، وأخرى باللــون اليمني القديــم بعنوان 

“يا جماله”. وبين الرويشــد أنه تعــاون في األلبوم مع 
الفنــان عبدالقــادر الهدهود فــي لحنيــن، ويتعاون مع 

الملحن خالد الشــيخ، والشاعرة البحرينية فتحية عجالن في أغنية جديدة، 
وتعتبر أول أغنية في ألبومه الجديد، الفتا إلى أنه بذل مجهودا كبيرا خاللها.

عمــل فني جديد مــن المنتظــر أن يرى النــور قريبا في 
أغنية “الشــر ســيطر”، الذي تتعاون فيه الفنانة هيفاء 
وهبي مع الشاعر الغنائي رمضان محمد، ويشهد حالة 
من النشــاط الفني فــي األيام المقبلــة لطرح عدد من 

أعماله الفنية والغنائية مع كبار مطربي الوطن العربي، 
منهم سميرة سعيد وتامر حسني.

وتعتبر “الشــر ســيطر” هي أغنية شــعبية تقدمها وهبي، وتعود عبرها إلى 
السوق المصرية بعد غياب طال لسنوات كثيرة.

الشر سيطرألبوم الرويشدوفاة نادية
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أعلن النجم دواين جونسون 
الشهير بـ “ذا روك” عن موعد طرح 

 Jungle“ فيلمه الجديد
Cruise” في دور 

العرض وعبر منصة 
ديزني بلس في 30 

يوليو المقبل.
وتشاركه البطولة 

إيميلي بلنت، 
ونشر مقطع فيديو 

عبر “إنستغرام”، 
معلًقا “من 

دواعي 
سروري 
أن نعود 
للمسارح 
والحياة“.

tariq_albahhar

هل سيتوقف الكثيرون عن تناول األسماك بعد مشاهدة “سيزبيراسي”؟
بمجرد االنتهاء من مشاهدة هذا الفيلم 
عــلــى خدمة  الــوثــائــقــي”ســيــزبــيــراســي” 
“نــتــفــلــيــكــس” لــلــبــث الــتــدفــقــي، ســوف 
الــمــأكــوالت  أو  األســمــاك  تــنــاول  يصبح 
للكثيرين  بالنسبة  مستحيا  البحرية 

بصورة مفاجئة. 
الفعل  رد  هو  بالضبط  هذا  يعتبر  ولكن 
“سيزبيراسي”،  فيلم  إليه  يهدف  الــذي 
تبريزي،  علي  الفيلم،  مخرج  يقول  إذ 
فـــي الــمــشــهــد األخـــيـــر، إن “أفـــضـــل ما 
إنقاذ  أجــل  مــن  بــه  القيام  للمرء  يمكن 
عن  التوقف  هــو  وسكانها،  المحيطات 

تناولها”. 
وُيروى فيلم “سيزبيراسي”، الذي ابتكره 
تبريزي مع زوجته لوسي والمنتج كيب 
أنــدرســن - الـــذي قــام مــن قبل بــإخــراج 
ببراعة  “كاوسبيراسي”  الوثائقي  الفيلم 
في العام 2014 - وكأنه رحلة إلى قلب 
الظام، كما يتضح من صافرات اإلنذار 

في المشاهد االفتتاحية للفيلم.
ويحب تبريزي الحيتان والدالفين منذ 
الحفاظ  أن كان طفا ويقاتل من أجل 
عليها. ولكن كلما يتوغل بصورة أعمق 
في عالم صيد األســمــاك، كلما صــار من 
مشكلة  أكــبــر  أن  ــه،  ل بالنسبة  الــواضــح 
صناعة  هــي  الــعــالــم  محيطات  تــواجــه 

ــاك، وأنــــــه بــــــدون تــوفــر  ــ ــمـ ــ صـــيـــد األسـ
محيطات صحية، لن نتمكن من البقاء 

على كوكب األرض. 
ــي”، إلــى  ــراسـ ــيـ ــزبـ ــيـ ويــشــيــر فــيــلــم “سـ
الــتــأكــيــد عليها من  تــم  الــتــي  الــمــظــالــم 

حاسمة  تصريحات  خــال 
ــراء،  ــ ــب ــــخــ ــب ال ــ ــان مــــن جــ
للصيد  وحشية:  وصــور 
الــجــائــر، والــصــيــد غير 
الــقــانــونــي، واالفــتــقــار 
إلـــــــــى الـــــضـــــوابـــــط 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، 
واإلعـــــــــــــانـــــــــــــات 
الـــــــــــــــضـــــــــــــــارة، 
والـــــــتـــــــلـــــــوث، 
ــات  ــ ــي ــ ــم ــكــ ــ وال
ــلــة من  ــهــائ ال
الــــــصــــــيــــــد 

العرضي غير المرغوب فيه، وفي بعض 
اإلنسانية  غير  العمل  ظــروف  األحــيــان 

على متن السفن. 
ــه من  ــ ــــى أن ــريــزي إل ــب ويــخــلــص عــلــي ت
الــصــعــب أن يــكــون هــنــاك شـــيء اسمه 
الـــــــــصـــــــــيـــــــــد 

المستدام. 
يوحي  وكــمــا 
اســـــم الــفــيــلــم 
تبدو  الوثائقي، 
بــــعــــض أجــــــــزاء 
فيها  مبالغ  الفيلم 
ــورة مــتــعــمــدة  ــصــ ــ ب
ومع  عــادلــة.  غير  أو 
ذلــــــك، فـــقـــد أظـــهـــرت 
الــدراســات  مــن  العديد 
أن  الموضوع  هذا  بشأن 
والمخلوقات  المحيطات 

التي تعيش بها في خطر. كما أن للصيد 
نصيبه في ذلك الخطر.

قــال خبراء آخــرون:  من ناحية أخــرى، 
والــمــأكــوالت  األســمــاك  عــن  التخلي  إن 
البحرية ال يعد خيارا بالنسبة لكثير من 
الفقيرة،  المناطق  فــي  السيما  الــنــاس، 
ــدرا مــهــمــا  ــصــ حـــيـــث تـــعـــد األســــمــــاك مــ
الجدل  كــل  فــإن  ــك،  ذل للبروتين.  ومــع 
الوثائقي  الفيلم  أن  أيضا  يعني  القائم 
نــجــح فـــي جــعــل الـــنـــاس يــفــكــرون في 
الــقــضــيــة الــمــهــمــة الــمــتــعــلــقــة بــرفــاهــيــة 

محيطاتنا وما يمكننا فعله حيالها. 
ويواصل علي ولوسي تبريزي معركتهما 
الفيلم،  عرض  منذ  إنهما  إذ  الشخصية، 
ألمانيا  تــطــالــب  عــريــضــة  بتقديم  قــامــا 
والواليات المتحدة وكندا ودول أخرى 
بتحويل 30 % على األقل من مياههما 

إلى مناطق محظور الصيد بها.

يقدم موقع شهير لحجوزات الفنادق العالمية على االنترنت تجربة  «
فريدة لعشاق المسلسل الكوميدي األسطوري ”فريندز“، وتعاونت 

 The Friends Experience منصة تأجير الفنادق والعطالت مع
flagship في مدينة نيويورك، الذي افتتح ألول مرة في مارس، لتقديم 

فرصة لمحبي المسلسل لحجز مكان من طابقين لتجربة بين 
عشية وضحاها لن ينسوها مع جولة مخصصة مع مصور، وعشاء 

ومشروبات من نجمة المسلسل ”مونيكا“ ولعبة كرة القدم المصغرة 
أو fosball في شقة ”تشاندلر وجوي“ وأكثر من ذلك بكثير.

ويمكن الدخول في السحب والفوز بواحدة من إقامتين، والتي تكلف  «
حوالي 19.94 دوالرا فقط لليلة، وهي إشارة إلى السنة التي تم فيها بث 

”فريندز“ ألول مرة. وتسمح هذه التجربة للضيوف باالنغماس بشكل 
كامل في عالم ”فريندز“، واستكشاف مجموعة الترفيه، والتحقق من 

الدعائم واألزياء المستخدمة في العرض، والمشاركة في األنشطة 
التفاعلية مثل مسابقات ”روس“ والجلوس على األريكة الشهيرة 

والمزيد.

وبعد ليلة مليئة باألنشطة الشخصية والعيش مثل أفراد األصدقاء،  «
سيستيقظ الفائزون بعد ذلك على القهوة واإلفطار في المقهى 

.”people.com“ الشهير من المسلسل ”سنترال بيرك“ بحسب موقع

إنها  الفهد  حــيــاة  الفنانة  قــالــت 
ــدة عــــــروض ألعـــمـــال  ــ ــقــت عـ ــل ت
مــازالــت  لكنها  درامــيــة جــديــدة، 
ــن “شــــــيء مــخــتــلــف  تــبــحــث عــ
ــى أن  ــ ــ ــرًة إل ــيــ ــب”، مــــشــ ــ ــ ــري ــ وغــ
بالملل  يشعر  أصــبــح  “الجمهور 
ــمــوضــوعــات االعــتــيــاديــة  مـــن ال

والمكررة”.
لقناة  تــصــريــح  فـــي  وأضـــافـــت، 
اآلن  تــركــيــزهــا  أن  اإلمــــــــارات، 
ينصب في البحث عن موضوع 
من  معالجته  تتم  لــم  مختلف، 
قبل في الدراما؛ ألنها “لن تقدم 

أعمااًل مكررة أو عادية”.
سبب  حـــول  ســــؤال  عــلــى  ورًدا 
استعانتها بوجوه شابة وجديدة 
ــهــا، قــالــت “البــــد من  فـــي أعــمــال
الفنانين  للشباب  الدعم  تقديم 
والمخرجين والمؤلفين؛ ألن هم 
من سيكملون المسيرة فيما بعد، 

خطوة  تقديم  من  يتمكنوا  كي 
كبيرة في المجال الفني”.

في  دورهــا  عن  الفهد  وتحدثت 
مسلسل “مارغريت”، مشيرًة إلى 
العمل  أن  الكثيرين  اعتقاد  أن 
مزج بين ثقافتي الشرق والغرب 
متابعة  صحيح”،  غير  “اعــتــقــاد 
نظامها  من  بجزء  فقط  “استعنا 
اإلنــجــلــيــزي، والـــهـــدف األســـاس 
معتقداتها،  عــلــى  الــتــركــيــز  كـــان 
بــضــرورة وجــود وريــث حتى ال 

تنتهي”. 
وسبق أن ردت الفنانة الكويتية 
المثار  الجدل  على  الفهد  حياة 
بشأن تقليدها الملكة البريطانية 
إلــيــزابــيــث، مــؤكــدًة أنــهــا أخــذت 
منها الشكل العام، وأصبح هناك 
ــشــكــل، مــوضــحــة  تــشــابــه فـــي ال
والملكة  بريطانيا،  تعشق  أنــهــا 

إليزابيث تحديًدا. 

حياة الفهد: أبحث عن شيء مختلف وغريب

ترجمة: طارق البحار

مفاجأة كبيرة لعشاق مسلسل ”فريندز“
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دور الوساطة في تسوية المنازعات
تقـــوم غرفـــة التجـــارة الدولية بأدوار كبيـــرة في دعم وتطويـــر التجارة 
الدولية، ومنها الدور في تسوية المنازعات التي تنشأ، ويتمثل هذا في 
دعـــم التحكيم التجـــاري والوســـاطة والبدائل األخرى. ومن دون شـــك، 
فـــإن تســـوية المنازعات عبر البدائـــل المتوفرة له عدة فوائـــد. واإلقبال 
علـــى الوســـاطة “مدييشـــن”، ظل يدفع غرفـــة التجـــارة الدولية للحرص 
علـــى المزيـــد من الدعم، وقامـــت الغرفة باعتماد لوائـــح وقواعد خاصة 

بالوساطة في العام 2014.  
مـــا يميز أحكام وقواعد الوســـاطة في الغرفة، ذكرها لكلمة “الوســـاطة” 
دون اإلشارة لبدائل تسوية المنازعات، أيًضا يوجد وضوح لإلجراءات، 
مع قابلية األحكام للتطويع وفق المعطيات. وكذلك، منح مركز الوساطة 
بالغرفة والوسيط المعين بعض الصالحيات في التصرف عند ظهور أي 
أمر طارئ ال تتضمنه “قواعد الوساطة لعام 2014” وعليهم اتخاذ القرار 
المطلـــوب حيال المســـتجدات وفق مـــا يرونه شـــريطة أال يتعارض هذا 

اإلجراء مع روح القواعد أو كما نقول “روح القانون”.  
وعلى الوسطاء االرتفاع لمستوى المسؤولية والثقة الكاملة مع التفاني 
واإلخالص في العمل لمنح “الوســـاطة” ذلك الدور المنشـــود. والوساطة 
يقوم بها الوســـيط كشـــخص “مســـتقل” ومؤهل للقيام بالوساطة حسب 
نوع النزاع القائم، والوســـاطة قد تكون فردية “شـــخصية – أد هوك” أو 
مؤسســـية “انستتيوشـــنال” تحـــت مؤسســـة كما عليه الوضـــع في غرفة 

التجارة الدولية والمؤسسات التي تعنى بالوساطة. 
إن إعـــداد أحـــكام وقواعد الوســـاطة تم بواســـطة لجنـــة خاصة “تاصك 
فـــورص” مكونـــة من أكثر من تســـعين خبيًرا من غالبيـــة الدول، وقامت 
بإجازتهـــا لجنـــة من “مركـــز الغرفـــة الخاص بالوســـاطة وبدائل تســـوية 
المنازعـــات”. كمـــا قام مركـــز الغرفة للوســـاطة بإرفاق مذكرة تفســـيرية 
ضافيـــة للقواعد؛ وذلك للمســـاعدة في تســـهيل التطبيـــق الناجح لبديل 
“الوســـاطة”، وللمســـاهمة بفعالية وإيجابية في تسوية المنازعات ودعم 
التجـــارة البينيـــة واألعمـــال وكافة االســـتثمارات على أوســـع نطاق. مع 
مالحظة التركيز في القواعد، على اســـتعداد مركز الغرفة لتقديم العون 
ألطراف النزاع شـــاملة النصائح الفنية والمســـاعدة في اختيار الوسيط 
واختيـــار اللغـــة ومـــكان الوســـاطة. وهـــذا بالطبع مـــن فوائد “الوســـاطة 
المؤسســـية”. وفي هذه الســـانحة نشـــير إلى أن مركز الغرفة للوســـاطة 
قد يســـتعين بمراكز الغرفـــة األخرى أو باللجان الوطنية للمســـاعدة في 

اختيار الوسطاء المستقلين المؤهلين. 
ما يميز “الوساطة - مدييشن” عن بدائل تسوية المنازعات األخرى، من 
تحكيم أو توفيق أو صلح رضائي، أنها تتم في وقت قصير جدا وتؤتي 
أكلهـــا ســـريعا، حيـــث تم في حـــاالت عديـــدة الوصول لتوقيع التســـوية 
بعـــد االجتمـــاع األول أو الثانـــي، وهـــذا بالطبـــع يمثل مفخرة للوســـطاء 
وللوســـاطة، لكنـــه من دون شـــك يعتمد في المقـــام األول وإلى حد كبير 
على مدى جاهزية ومهنية الوسيط ومقدراته الشخصية وملكاته الفنية. 
والتســـوية بالوســـاطة في هذا الوقت القصير تعنـــي الكثير فيما يتعلق 
بتطبيق مبدأ تقليل تكاليف تســـوية المنازعـــات. وبالرغم من أن اللغات 
“الرئيســـة” لغرفة التجارة الدولية تنحصر في اإلنجليزية والفرنسية، إال 
أن مركز الوســـاطة قام بإصدار القواعد ومذكرتها التفسيرية في ثماني 
لغات، من ضمنها العربية، ويمكن ألي شخص الحصول على نسخ باللغة 

التي يرغبها. 

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

وقــف اإلغالق االحترازي في البحرين فرصة إلعادة بناء صناعة الســياحة

زيادة مداخيل البحرين جراء عودة السعوديين

عــن  البحريــن  مملكــة  فــي  الســياحة   قطــاع  مســؤولو  أعــرب 
ســعادتهم إلعــادة فتــح جســر الملــك فهــد الــذي يربــط البحريــن 
بالمملكــة العربيــة الســعودية  وذلــك بعــد اإلغــاق الطويــل الذي 
قيــل إنــه كلــف اقتصــاد المنامــة  أكثــر مــن 10 ماييــن دوالر في 
اليوم.وتضــرر قطــاع الســياحة في الوقت الذي تســبب فيه وباء 
فيروس كورونا مع  انخفاض أســعار النفط، في ضربة مزدوجة 

ألصغر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقـــال الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
للســـياحة والمعارض  البحريـــن 
لوكالـــة  قعيـــدي  علـــي  ناصـــر 
فرانـــس بـــرس “إن اعـــادة فتح 
الجســـر  مناســـبة رمزيـــة للغاية 
تشـــير إلـــى أننا نأمـــل أن نخرج 
مـــن مرحلـــة “كوفيـــد 19” إلـــى 

مرحلة طبيعية”.
ونقلت قناة “العربية” السعودية 
عـــن خبيـــر اقتصـــادي بحرينـــي 
البحريـــن  اقتصـــاد  “إن  قولـــه: 
سيشـــهد زيـــادة فـــي المداخيل 
قدرها 2.9 مليار دوالر بعد رفع 

القيود السعودية”.
وقـــال قعيدي “الجميع يســـأل - 
متى ســـنعود إلى مســـتويات ما 
قبـــل “كوفيد 19”؟ لكن ال يمكن 

ألحد أن يعطي إجابة دقيقة”.
وتابـــع “مـــن غيـــر المحتمـــل أن 
يحدث هـــذا في العـــام الجاري، 
لكننـــا نتطلع لنرى إلـــى أي مدى 

يمكننا التقدم”. 
وأتاح وقف اإلغالق االحترازي  
في البحرين فرصة إلعادة بناء 

صناعـــة الســـياحة بمـــا يتجاوز 
للســـعوديين  كمقصـــد  دورهـــا 
فقـــط، والبحـــث عـــن زوار مـــن 
مناطـــق أخـــرى معتمـــدة علـــى 
مـــدى  علـــى  الممتـــد  تاريخهـــا 

5000 عام.
وكانت مئات السيارات تجمعت 
عند جسر الملك فهد الذي يربط 
بين الســـعودية والبحرين أمس 
الريـــاض  ســـماح  مـــع  االثنيـــن، 
ضـــد  المحصنيـــن  للمواطنيـــن 
فيـــروس كورنا بالســـفر مجددا 
إلـــى الخـــارج بعد أكثـــر من عام 

من منع الرحالت الخارجية.
وكان الجســـر الـــذي يمتـــد على 
25 كلـــم قـــد أغلـــق فـــي مارس 
مزدحًمـــا  الماضـــي،  العـــام  مـــن 
بالســـيارات واألشـــخاص حتـــى 
قبـــل ســـاعات مـــن إعـــادة فتح 
البريـــة  حدودهـــا  المملكـــة 

والبحرية والجوية.
وقـــال الســـعودي محمـــد لوكالة 
فرانس برس “إنه شـــعور جميل 
بعـــد هـــذا الغيـــاب الطويـــل عن 

البحرين”.
ومـــن المتوقـــع أن يعـــزز فتـــح 
الحدود الســـياحة في البحرين 
التـــي تعتمد بشـــكل كبيـــر على 
الزيارات من جارتها السعودية، 
صاحبـــة أكبر اقتصاد في العالم 
العربـــي. وعلى مدى عقود، كان 
بمثابـــة شـــريان حيـــاة  الجســـر 
رئيـــس لمملكة البحريـــن، إذ إنه 
ينقل مـــن الجارة الكبيرة الزوار 
الذين يقصدون مراكز التســـوق 

والفنادق في البحرين.
ولكـــن بعـــد انتشـــار الفيـــروس، 
انخفضت الحركة إلى حد كبير 
إلى أن توقفـــت تماما قبل أكثر 

من عام.
األحـــد  ليـــل  منتصـــف  وعنـــد 
المســـافرون  توجـــه  االثنيـــن، 
الســـعوديون أيضا إلى مطارات 

السعودية لالنطالق في رحالت 
جوية إلى الخارج.

وقال نواف وهو سعودي يعيش 
فـــي الريـــاض فـــي المطـــار لدى 
توجهه إلى البوســـنة والهرسك 
“بقينا داخل الســـعودية لحوالي 
عـــام ونصـــف، ولذلك فـــإن رفع 
الحظـــر وإمكانيـــة التجـــول في 

العالم أمر يكاد ال يصدق”.
آخـــرون  مســـافرون  وكان 
يستعدون الســـتئناف دراستهم 
فـــي الخارج أو القيـــام برحالت 

عمل طويلة األمد. 
وقـــال صالـــح وهـــو من ســـكان 
الرياض “كنا نحلم )بالسفر( منذ 
أكثـــر من عـــام منذ بدء انتشـــار 
المطـــار  للـــه  الحمـــد  كورونـــا. 

مفتوح”.

الجسرة - أف ب

ترحيب واسع بالزوار السعوديين

بروكسل - وكاالت

محادثات أميركية - أوروبية 
لحل خالف رسوم الصلب

اتفق االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
أمـــس عــلــى إجــــراء مــحــادثــات تــضــع حــدا 
لــلــخــاف بــشــأن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
خطوة  في  واأللمنيوم،  الصلب  صـــادرات 
الحرب  أعقاب  في  هدنة  باّتجاه  إضافية 
ــنــت الــمــمــثــلــة الــتــجــاريــة  الــتــجــاريــة. وأعــل
ونظيرها  تــاي  كاثرين  المتحدة  للواليات 
“بدء  دومبروفسكيس  فالديس  األوروبــي 
العالمية  الــطــاقــة  مــع  للتعامل  مــحــادثــات 
الفائضة للصلب واأللمنيوم”، والتطّرق إلى 

دور الصين الكبير في المشكلة.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

اختـــارت جامعة لنـــدن لالقتصاد ومقرها 
العاصمة البريطانية لندن، رئيس جمعية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
لالتحـــاد  العـــام  والمنســـق  البحرينيـــة 
العالمـــي لمنظمات المؤسســـات الصغيرة 
عبدالحســـن  )اليونيســـمو(  والمتوســـطة 
الديـــري، ضمـــن قائمـــة من الشـــخصيات 
الدوليـــة المرموقـــة واألكثـــر تأثيـــًرا فـــي 
مجال ريادة األعمال وتنمية المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة وذلـــك من خالل 
منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون  دولـــي  مشـــروع 
التعاون االقتصـــادي والتنمية األوروبية. 
ويســـعى المشـــروع إلـــى إجـــراء دراســـة 
اســـتقصائية مشـــتركة حـــول التأثيـــرات 
الناجمـــة عن جائحـــة كورونـــا والدروس 

المســـتفادة لدعـــم قطـــاع ريـــادة األعمال 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
واقتصـــادات الـــدول عمومـــا الســـيما في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ويهـــدف مشـــروع الدراســـة إلـــى قيـــاس 
الموضوعـــة  الخطـــط  نجـــاح  مؤشـــرات 
والسياســـات المتبعة بغيـــة تقديم الدعم 
المطلـــوب لقطاع ريادة األعمـــال وتنمية 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
دول منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيا خالل جائحة كورونا، إذ تنقســـم 
الدراســـة إلـــى عـــدة فصول يعنـــى األول 
منهـــا بســـهولة الحصـــول علـــى التمويـــل 
الالزم لبـــدء المشـــاريع الصغيرة ومن ثم 
االســـتمرارية والتوســـع وتأثيـــر جائحـــة 

كورونـــا علـــى ذلـــك، فيمـــا يعنـــى الفصل 
الثاني بالتحديات التي تواجهها مبادرات 
المؤسســـات  بقطـــاع  الخاصـــة  الرقمنـــة 
الصغيرة والمتوســـطة سواء قبل جائحة 
كورونـــا أو بعدهـــا، وقـــد اختـــص الفصل 
الثالث من الدراســـة بمناقشة السياسات 
المتبعة والمتعلقـــة بتعزيز ريادة األعمال 
وتطويـــر  تنميـــة  علـــى  ذلـــك  وتأثيـــر 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة سواء 
قبـــل جائحة كورونا أو بعدها إضافة إلى 

تأثير الجائحة على ذلك سلًبا أو إيجاًبا.
وقال الديري: إنه شـــرف كبير أن تحظى 
مملكـــة البحريـــن بهذا االعتـــراف الدولي 
من كبريـــات المنظمـــات الدولية كمنظمة 
التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة األوربية 

عبر مدير مشـــروع الدراسة وهي جامعة 
لنـــدن لالقتصـــاد، والتـــي تصنـــف ضمـــن 
أفضـــل الجامعـــات علـــى مســـتوى العالم 
الســـيما فـــي دراســـات االقتصـــاد وإدارة 
األعمـــال. وأردف “أن هـــذا لـــم يـــأت مـــن 
فراغ ولكن عبر تراكم هائل من الخبرات 
لما يزيد عـــن 20 عاًما من العمل الدؤوب 
في مجـــال تنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
األعمـــال  ريـــادة  وتطويـــر  والمتوســـطة 
حيـــث تحتـــل البحريـــن موقًعـــا متميـــًزا 
ورائـــًدا بفضل ما توليه القيادة الرشـــيدة 
فـــي المملكـــة مـــن دعـــم مســـتمر طيلـــة 

األعوام السابقة”.
كما دشـــنت البحريـــن وبرعاية كريمة من 
ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 

فـــي األعـــوام الســـابقة جائزة ســـمو ولي 
العهـــد لريـــادة األعمـــال والتـــي كان لهـــا 
بالـــغ األثر في النهوض بشـــتى المبادرات 

المختصـــة بريـــادة األعمال فـــي المملكة، 
احتضانهـــا  كذلـــك  للبحريـــن  ويحســـب 
لمقـــر ومكتـــب األمانـــة العامـــة لالتحـــاد 
العالمـــي لمنظمات المؤسســـات الصغيرة 
تـــم  والـــذي  )اليونيســـمو(  والمتوســـطة 

إطالقه في العام 2020.
الديـــري  أشـــاد  تصريحـــه،  ختـــام  وفـــي 
معتبـــًرا  االســـتقصائية  الدراســـة  بهـــذه 
إياهـــا توثيًقـــا مهًمـــا للظـــروف العالميـــة 
ويشـــهدها  نشـــهدها  التـــي  االســـتثنائية 
العالـــم أجمع في ظل جائحة كورونا غير 
المسبوقة والتي بال شك ستكون لها آثار 
حتميـــة علـــى جميـــع مناحي الحيـــاة بما 
فيها المجاالت االقتصادية والتي ستمتد 

لسنين مقبلة.

ــاع ــط ــق ــال ــًرا ب ــ ــي ــ ــأث ــ ــر ت ــ ــثـ ــ ــة واألكـ ــوقـ ــرمـ ــمـ ــة مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــالـــمـــيـــة الـ ــمـ ــائـ ــن قـ ــمـ ضـ

الديري خبيًرا دولًيا مشارًكا بريادة األعمال وتنمية “الصغيرة” بالمنطقة

سونيا جناحي تفوز بعضوية مجلس إدارة “العمل الدولية”
ــا ــي ــدول غـــــرب آس ــ ــ ــال لـ ــ ــمـ ــ عــــن مـــجـــمـــوعـــة أصــــحــــاب االعـ

فــي إنجــاز دولــي جديــد يضــاف إلــى ســجل مملكــة البحريــن الحافــل 
باإلنجــازات، فــازت ســيدة األعمــال عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة 
وصناعة البحرين  ســونيا جناحي بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل 
الدولية كعضو مناوب عن مجموعة أصحاب االعمال لدول غرب آسيا، 
ولمــدة 3 ســنوات مــن )2021 - 2024(، فــي انعقــاد االجتماع التنســيقي 

ألصحاب األعمال العرب بدول غرب آسيا الذي عقد أمس.

وتعتبر ســـونيا جناحي أول ســـيدة 
أعمـــال عربية تتولـــى هذا المنصب 
العمـــل  منظمـــة  تأســـيس  منـــذ 
بهـــذا  فوزهـــا  ويشـــكل   ، الدوليـــة 
المنصـــب الدولـــي إنجـــازًا بحرينيًا 
كبيرًا في مجـــاالت العمل واإلنتاج 
بمختلف أطرافهما لتحقيق التقدم 
االقتصـــادي واالجتماعـــي، كمـــا أن 
هـــذا الفوز يؤكد علـــى مكانة المرأة 
البحرينيـــة دوليًا وإقليميـــًا وإنجاز 
يضاف إلى سجل المرأة البحرينية 
وانجازاتهـــا المتعددة على مختلف 
األصعدة وصوالً للريادة العالمية.  

ومـــن جانبهـــا، أكـــدت جناحـــي بأن 
إدارة  مجلـــس  بعضويـــة  الفـــوز 
منظمة العمل الدولية عن مجموعة 
غـــرب  لـــدول  االعمـــال  أصحـــاب 
اســـيا لم يـــأت من فـــراغ وإنما جاء 
نتـــاج مســـيرة حافلـــة باإلنجـــازات 
التـــي حققتها مملكـــة البحرين في 

المجاالت العماليـــة واإلنتاجية في 
ظل الرعاية السامية من لدن عاهل 
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  البـــالد 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ومساندة قرينة عاهل البالد رئيسة 
المجلـــس األعلـــى المـــرأة، صاحبـــة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة، حيـــث تمكنت 
المملكة في إحداث تطور كبير في 
مجـــاالت العمل المختلفـــة لتحقيق 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  التقـــدم 
المنشود، استنادا إلى استراتيجية 
للوصـــول  الطموحـــة  البحريـــن 
بمجـــاالت العمل فـــي المملكـــة إلى 

أفضل المستويات العالمية.  
معربًة عن خالص شـــكرها للمجلس 
األعلى للمرأة برئاســـة قرينة عاهل 

البـــالد ، ودوره المحوري في الدفع 
بســـيدات األعمال البحرينيات نحو 
التفرد والتميز وتحقيق النجاحات 
فـــي أعمالهـــن االقتصاديـــة، مضيفًا 
أن المـــرأة فـــي البحريـــن أصبحـــت 
اليـــوم شـــريكًا رئيســـًا في مســـيرة 
التنميـــة المســـتدامة، وتتبـــوأ أرفع 
المناصـــب علـــى المســـتوى المحلي 
اإلقليمـــي  العمـــل  ســـاحات  وفـــي 
والدولـــي مؤكـــدة أن ســـمو االميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، 
لـــم تدخر جهـــدًا في دعـــم وتمكين 
وتقدم المرأة البحرينية في شـــتى 
المجاالت والقطاعات وتمكينها من 

االستفادة من المكتسبات التنموية 
للمملكة على كافة المستويات. 

ومن جانبها، هنأت الغرفة، جناحي 
للبحريـــن،  الدولـــي  اإلنجـــاز  بهـــذا 
إدارة  مجلـــس  قـــرار  أن  مؤكـــدة 
مجلـــس  عضـــو  بترشـــيح  الغرفـــة 
ادارتهـــا ســـونيا جناحـــي لعضويـــة 
مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 
كعضـــو مناوب عـــن فريق أصحاب 
العمل لدول غرب آســـيا، كان قرارًا 
نابعـــًا من نجاحات متعددة حققتها 

المرأة البحرينية.  
وأشـــارت الغرفة إلى أن فوز سونيا 
إدارة  مجلـــس  بعضويـــة  جناحـــي 
منظمـــة العمل الدوليـــة يعد عالمة 
فارقـــة فـــي تاريـــخ منظمـــة العمـــل 
الدوليـــة، كونهـــا أول ســـيدة أعمال 
عربيـــة تفـــوز بهذا المنصـــب، الفتة 
إلـــى أن الفـــوز بهـــا المنصـــب يعـــد 
تتويجـــا لنجاح البحريـــن في تبوء 
مراكز متقدمـــة عربيا وعالميا على 
الخارطـــة العماليـــة في ظـــل الرؤى 
الســـديدة  والتوجيهـــات  الثاقبـــة 
أولـــت  التـــي  الرشـــيدة  للقيـــادة 
اهتمامـــا كبيـــرا ودعمـــا ال محـــدودا 
لتطويـــر كافـــة أطـــراف اإلنتاج في 
المملكـــة دعمًا للتنميـــة االقتصادية 

المستدامة.

2.9
دوالر مليــار 

عبدالحسن الديري

السنابس - الغرفة

سونيا جناحي



“البحرينية الكويتية للتأمين” و“التكافل” تطلقان برنامًجا لتطوير الخريجين
أعلنــت الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن “جــي آي جــي البحريــن” وشــركة التكافل الدوليــة “جي آي جــي البحرين التكافــل”، في إطار 
جهودهمــا لدعــم تطويــر قطــاع التأميــن، عــن إطــاق برنامجهمــا األول لتطويــر الخريجين اعتبــاًرا من 23 مايــو 2021، وذلــك بالتعاون مع 
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(، لتوفير فرص عمل فريدة لحديثي التخرج وتعزيز كفاءاتهم الوظيفية لبدء حياتهم 

المهنية في مجال التأمين.

خصوًصا  صمم  الذي  البرنامج  ويهدف 
فرص  توفير  إلــى  البحرينيين  للطلبة 
تدريب وعمل حقيقية لهم، إذ سيخضع 
مكثف  تطويري  لبرنامج  المشتركون 
لمدة تمتد من 9 إلى 12 شهرا متواصًل 
تطوير  خــطــة  عــبــر  بعناية  إعــــداده  تــم 
العملية  الــمــهــارات  إلكسابهم  مــدروســة 
والمهنية األساسية اللزمة في البحرين 
وخــارجــهــا. وأثــنــاء الــبــرنــامــج، سيكمل 
احــتــرافــيــة معتمدة  الــطــلب شــهــادات 
لتنمية  الرقمي  والتحول  التأمين  في 
سيمنحهم  كما  ومــهــاراتــهــم،  قــدراتــهــم 
التدريب العملي فرصة واقعية لتطبيق 

هــذه الــمــهــارات مــن خــلل العمل ضمن 
فريق الشركة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
البحرين عبدهللا سلطان  آي جي  لجي 
خطة  مع  تماشًيا  البرنامج  هــذا  “يأتي 
والتزامها  الوظيفي  لــإحــلل  الشركة 
على  والتركيز  االجتماعية  بالمسؤولية 
جـــزًءا  التعليم  كـــون  المجتمع  تنمية 
الكثير  ــــذل  ب تـــم  كــمــا  مــنــه.  يــتــجــزأ  ال 
مــن الــوقــت والــجــهــد فــي تصميم هــذا 
اختيار  سيتم  إذ  الــمــبــتــكــر،  الــبــرنــامــج 
أفضل المترشحين إلخضاعهم لبرنامج 
تــطــويــر الـــقـــيـــادات الــمــســتــقــبــلــيــة. هــذا 

 BIBF معهد  مــع  نتعاون  أن  ويسعدنا 
مجال  فــي  ــدة  ــ رائ تعليمية  كمؤسسة 
المنطقة،  فــي  التأمين  على  الــتــدريــب 
من  البحرينية  الــعــامــلــة  ــقــوى  ال لــدعــم 
المعرفة  الكتساب  والخريجين  الطلبة 
والخبرة التي تمكنهم من تطبيقها في 

مجاالت دراستهم وعملهم”.
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ ــه، قــــال ال ــب مـــن جــان
عصام  التكافل  البحرين  جــي  آي  جــي 
االستفادة  إلى  دائًما  “نسعى  األنصاري 
القادرة  الشابة  والمواهب  الطاقات  من 
ــاز مــهــامــهــا بــأفــضــل صـــورة  عــلــى إنـــجـ
المبادرة  هــذه  عبر  نطمح  كما  ممكنة، 

ــوادر وطنية  ــ الــمــتــمــيــزة إلـــى تــطــويــر ك
مؤهلة قادرة على قيادة القطاع وصنع 
ــــى الــتــرحــيــب  الــتــغــيــيــر. كــمــا نــتــطــلــع إل
إلينا  لــلنــضــمــام  الــخــريــجــيــن  بــالــطــلــبــة 
صرح  كما  التوفيق”.  كــل  لهم  متمنين 
للدراسات  البحرين  لمعهد  العام  المدير 
المصرفية والمالية أحمد الشيخ “نؤمن 
بأهمية االستثمار في المواهب المحلية 
لــتــســريــع عــمــلــيــة تــطــويــر الــخــريــجــيــن 
ــوادر  ــكــ ــ ــي تـــطـــويـــر ال والـــمـــســـاهـــمـــة فــ

ــعــمــل من  الــبــحــريــنــيــة لــلــمــســتــقــبــل. ون
على  المتخصص  البرنامج  هــذا  خــلل 
الفجوة  لسد  المؤهلة  الكفاءات  تطوير 
التقنية التي يشهدها القطاع واالرتقاء 
المملكة”.  فــي  التأمينية  بالمنظومة 
والشركة  مع  بالتعاون  “نسعد  وأضــاف 

آي  )جــي  للتأمين  الكويتية  البحرينية 
الدولية  التكافل  البحرين( وشركة  جي 
)جي آي جي البحرين التكافل( إلطلق 
لتنمية  نوعه  من  الفريد  البرنامج  هــذا 
المواهب الوطنية وإعداد الجيل القادم 

من القيادات الشبابية في التأمين”.

أثناء إبرام الشراكة بين األطراف الثالثة

بالتعاون مع 
“BIBF” لمدة تمتد 

من 9 إلى 12 
شهًرا
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

من  للمزيد  المستهلكين  طهي  مع  خصوًصا  األطباق  تنظيف  أصبح 
المناسب،  الدعم  دون  ومرهقة  مزعجًة  مهمة  المنزل  في  الوجبات 
جي  إل  وساعدت  ضرورية.  غير  تكاليف  تراكم  عليها  يترتب  وقد 
المبتكرة  التقنيات  مــن  المزيد  جلب  على  جــي(  )إل  إلكترونيكس 
المنازل  ألصحاب  الطاقة  وتوفير  الكفاءة  وتعزيز  األطباق  لتنظيف 

في الشرق األوسط.
وبمناسبة اليوم الوطني لألطباق النظيفة، قولوا وداًعا لبقع األطباق 
 LG“ صحون  غسالة  بفضل  اإلضافية  التنظيف  ودورات  المزعجة 
الحديث  التصميم  مزيج  الصحون  غسالة  وتــوفــر   .”QuadWash
والوظائف المبتكرة لبدء أسلوب حياة مستدام في المطبخ. وتمتاز 
الــمــبــتــكــرة، وتــعــد مــن ضــمــن األكــثــر كــفــاءة في  بــهــدوئــهــا وتقنياتها 
LG Quad� صحون  غسالة  يمكن  ما  فئتها،  في  الطاقة  “استخدام 
وأكبر  القصوى  والراحة  الفائقة  المرونة  توفير  من  الشاملة   ”Wash

تغطية في التنظيف.

”LG QUADWASH“ دعوا األطباق المتسخة لغسالة صحون

المزوغي رئيسة للجامعة الملكية للبنات
ــا ــاًم ــن ع ــري ــش ــن ع ــي الـــقـــيـــادة األكـــاديـــمـــيـــة ألكـــثـــر مـ خـــبـــرة فـ

عين مجلس إدارة الجامعة الملكية للبنات، البروفيسورة يسرى المزوغي، رئيسة للجامعة الرائدة في تمكين المرأة وتقدمها 
عبــر التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن، اعتباًرا من مايــو 2021، متمنيــن لها خالص التوفيــق والنجاح فــي قيادتها للجامعة 
الملكيــة للبنــات ومواصلــة تحقيــق اإلنجــازات التــي تعكــف عليهــا الجامعــة والمســاهمة فــي ريــادة التعليــم العالي فــي مملكة 

البحرين من خال رؤية الجامعة ورسالتها. 

وتـــعـــتـــبـــر الـــبـــروفـــيـــســـورة يــســرى 
األكاديمية  القيادات  من  المزوغي 
الـــواعـــدة بــخــبــرة تــفــوق الــعــشــريــن 
في  العالي  التعليم  مجال  في  عاًما 
وبأكثر  الخليج  و  المتحدة  المملكة 
ــرة مهنية  مـــن خــمــس ســـنـــوات خــب
لديها  كما  الكبرى.  المؤسسات  في 
وتحقيق  صياغة  في  حافل  سجل 
األهداف االستراتيجية في العملية 
العالية  الجودة  وتحقيق  التعليمية 

في التعليم العالي. 
رئــاســة  لمنصب  توليها  وبمناسبة 

صرحت  للبنات،  الملكية  الجامعة 
ــي قــائــلــة  ــزوغـ ــمـ ــبـــروفـــيـــســـورة الـ الـ
تعتبر  لــلــبــنــات  الــمــلــكــيــة  “الــجــامــعــة 
واحدة من أفضل الفرص التعليمية 
التعليم  مــجــال  فــي  الــجــودة  عالية 
ــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــمــحــلــي  ــالـ ــعـ الـ
واإلقــلــيــمــي والــــدولــــي، وتــنــعــكــس 
عبر  بــوضــوح  التعليم  فــي  جودتها 
تــنــفــردان  اللتين  ومهمتها  رؤيــتــهــا 
بــتــقــدم وتــمــكــيــن الـــمـــرأة خــصــوًصــا 
عبر التعليم العالي وبأسسها القوية 
ــات  ــرافــ ــ ــت ــادات واالعــ ــ ـــم ـــتـ ــن االعـ مــ

وهيئات  وزارات  قبل  مــن  الدولية 
الــتــعــلــيــم فـــي الــــــدول الــمــخــتــلــفــة. 
لتحقيق  قــدًمــا  المضي  إلــى  نتطلع 
رؤيـــة وأهــــداف الــجــامــعــة فــي ظل 
التعليم  إشراف وتوجيهات مجلس 
وسنسعى  البحرين  بمملكة  العالي 
التميز  فــرص  جميع  من  للستفادة 
الــتــحــديــات لضمان  والــتــغــلــب عــلــى 
المملكة  فــي  العالي  التعليم  ريـــادة 
وهيئتها  الــجــامــعــة  إدارة  دعـــم  مــع 
تسعى  التي  والطلبية  األكاديمية 

دوًما للتميز”.

السيارات  تأجير  شــركــات  إحــدى  وهــي  الــســيــارات،  لتأجير  بريما  تسلمت 
الرائدة في المملكة، أسطولها من سيارات تويوتا من شركة إبراهيم خليل 

كانو، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في مملكة البحرين.
كانو،  خليل  إبراهيم  شركة  فــي  للمبيعات  الــعــام  التنفيذي  المدير  وســّلــم 
لشركة  العام  للمدير  تويوتا  سيارات  من  الجديد  األسطول  أكبر  اسماعيل 

بريما لتأجير السيارات، حسين محمد وذلك في معرض تويوتا بسترة. 
وفي حديث له بهذه المناسبة، قال حسين محمد مركًزا على أهمية تحديث 
أسطول الشركة من سيارات تويوتا “تعد شركة بريما لتأجير السيارات من 
إلى  نحتاج  فإننا  ولذلك  البحرين،  في  نمًوا  السيارات  تأجير  أكثر شركات 
أعمالنا  استمرارية سير  لضمان  موثوق  أداء  ذات  معتمدة  توفير سيارات 
وتلبية  أدائها  بقوة  المعروفة  السيارات  موديلت  بأفضل  عملئنا  وتزويد 

احتياجاتهم المختلفة”.

“بريما لتأجير السيارات” تستلم أسطولها الجديد من تويوتا

ــة  ــاري ــج ــت ــن بــمــجــمــعــاتــهــا ال ــي ــوق ــس ــت ــن ســـيـــاح وم مـ

“عقارات السيف” ترحب باألشقاء السعوديين

ــارات الــســيــف،  ــقـ رحــبــت شــركــة عـ
العقاري  التطوير  شــركــات  إحـــدى 
ــبــحــريــن،  الــــرائــــدة فـــي مــمــلــكــة ال
ــمــلــك فهد  ــإعــــادة فــتــح جــســر ال ــ ب
ــذي  بــتــاريــخ 17 مــايــو الـــجـــاري، ال
إنعاش  في  األثــر  أكبر  له  سيكون 
الــحــركــة االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
المملكة  مستوى  على  والسياحية 
في ظل الظروف االستثنائية التي 
كورونا  فــيــروس  جائحة  فرضتها 
استعدادها  مــؤكــدة   ،)19 )كوفيد 
ــام الســـتـــقـــبـــال األشــــقــــاء مــن  ــ ــت ــ ال
من  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
بيئة  سياح ومتسوقين، مع تهيئة 
تسوق صحية وآمنة لجميع الزوار 
التدابير  كــافــة  بــاتــخــاذ  وااللـــتـــزام 
ــة وإجــــــــراء عــمــلــيــات  ــ ــرازي ــ ــت االحــ
فـــي جميع  ــتــعــقــيــم  وال الــتــطــهــيــر 

مرافق مجمعاتها التجارية. 
ــادة فتح  ــ ــع إعــ ــك مـ ــ ويـــتـــزامـــن ذل
مجمع  مــن  كــل  فــي  السينما  دور 
ومجمع  السيف  ضاحية  السيف، 
ــى  ــة إل ــافـ الـــســـيـــف، الـــمـــحـــرق، إضـ
إعـــادة فتح مجك آيــلنــد فــي كل 
من مجمع السيف، ضاحية السيف 
ومتنزه  المحرق،  السيف،  ومجمع 
مجمع  فــي  الترفيهي  جامبولين 
السيف، مدينة عيسى، وذلك بدًءا 
المبارك  الفطر  عيد  أيــام  أول  مــن 
انـــســـجـــاًمـــا مـــع قـــــــرارات الــفــريــق 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 

كورونا.
إطلق  مع  أيًضا  ذلك  يتزامن  كما 
لحملة  ــســيــف  ال عـــقـــارات  شـــركـــة 
ــّوق واربـــــح” الــجــديــدة لــعــام  “تـــسـ
السيف،  مجمع  من  كل  في   2021
السيف،  ومجمع  السيف  ضاحية 
مدينة  الــســيــف،  ومجمع  الــمــحــرق 
ــتــي انــطــلــقــت مــن 20  عــيــســى، وال
 8 لغاية  وستستمر   2021 ابــريــل 
جميع  ــزوار  لـ لتقدم   ،2022 يناير 
تجربة  الــثــلث  السيف  مجمعات 

الفوز  وفــرصــة  استثنائية  تــســوق 
ــة، حــيــث  ــمـ ــّيـ ــز شـــهـــريـــة قـ ــوائـ ــجـ بـ
ــمــتــســوقــيــن الـــذيـــن  ســيــحــصــل ال
ينفقون 30 ديناًرا بحرينيا أو أكثر 
في متاجر مجمع السيف - ضاحية 
المحرق  السيف،  ومجمع  السيف 
ومــجــمــع الــســيــف، مــديــنــة عيسى 
السحب  في  الدخول  فرصة  على 
ــهــا ســيــارة  عــلــى جــوائــز قــّيــمــة، أول
فاخرة فئة لكزس )ES 350( للفائز 
في مجمع السيف، ضاحية السيف 
الــســيــف، مــديــنــة عيسى،  ومــجــمــع 
للفائز  أفالون  تويوتا  فئة  وسيارة 

في مجمع السيف، المحرق. 
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال 
عقارات  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
السيف أحمد يوسف “نحن سعداء 
ــمــلــك فهد  ــإعــــادة فــتــح جــســر ال ــ ب
للقتصاد  حيوًيا  شرياًنا  باعتباره 
ــنـــي، وســـتـــكـــون مــجــمــعــاتــنــا  الـــوطـ
ُمستعدة  المملكة  فــي  الُمنتشرة 

الســتــقــبــال والــتــرحــيــب بــحــفــاوة 
بجميع إخواننا من المملكة العربية 
السعودية، مع توفير تجربة تسوق 
ال تنسى وسط بيئة آمنة وصحية 
تــتــمــاشــى مـــع الــمــعــايــيــر الــوطــنــيــة 
والعالمية الخاصة لُمكافحة انتشار 

فيروس كوفيد 19”.
ــجــمــيــع كــان  وأضــــــاف يـــوســـف “ال
جسر  فتح  ــادة  إعـ بــشــوق  يترقب 
مفصلية  لحظة  فهي  فهد،  الملك 
لــقــطــاعــات الــســيــاحــة والــضــيــافــة 
والتجزئة والتجارة والتي ستكون 
اقتصادية  طــفــرة  مــع  مــوعــد  على 
ــهــمــة فـــي الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، بما  ُم
يشكله من حجر زاوية رئيس في 
انــتــعــاش الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
المملكة،  مــســتــوى  عــلــى  الــرئــيــســة 
وســتــكــون الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
اعتاد  كما  السيف  عقارات  لشركة 
العربية  المملكة  في  أشقائنا  عليه 
المفضل  التسوق  خيار  السعودية 

ــل واألفـــــــــــراد عــلــى  ــ ــوائ ــعــ ــ ــدى ال ــ ــ ل
السواء”.

إدارة   - أول  مــديــر  ــال  قـ بـــــدوره، 
السيف،  عقارات  بشركة  العقارات 
الترحيب  “يــســّرنــا  الــقــائــد  مــحــمــد 
بــأشــقــائــنــا مـــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
جسر  فتح  إعـــادة  بعد  السعودية 
الملك فهد بالتزامن مع إعادة فتح 
الترفيهية  والمراكز  السينما  دور 
مجمعاتنا  فــي  باألطفال  الخاصة 
نثمن  المناسبة،  وبهذه  التجارية، 
عالًيا الجهود الوطنية المبذولة من 
والحكومة  الرشيدة  القيادة  قبل 
الموقرة والفريق الوطني للتصدي 
ومنع  الحتوائه  كــورونــا  لفيروس 
انـــتـــشـــاره. ونــحــن بـــدورنـــا نــجــدد 
باتخاذ  التام  التزامنا  على  التأكيد 
لضمان  المناسبة  اإلجــراءات  كافة 
صحية  وترفيهية  تسوقية  بيئة 
الصحة  تعزيز  يخدم  وبما  وآمنة 

العامة على مستوى المملكة”.

يسرى المزوغي
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العمل لساعات طويلة يقتل مئات اآلالف سنويا
العمــل  إن  االثنيــن،  أمــس  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  قالــت 
لســاعات طويلــة يقتــل مئــات اآلالف من األشــخاص ســنويا، 
في اتجاه يزداد سوءا وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كورونا.

بالعمــل  المرتبطــة  الوفيــات  وفــي أول دراســة عالميــة عــن 
لســاعات طويلــة، أوضحــت ورقــة بحثية ُنشــرت فــي دورية 
)البيئــة الدوليــة( أن 745 ألــف شــخص ماتــوا بســبب اإلصابة 
بســكتات دماغية أو أمراض القلب المرتبطة بالعمل لســاعات 

طويلة في 2016.
وبلغت نسبة الزيادة قرابة 30 % عن العام 2000.

فــي  والصحــة  المنــاخ  وتغيــر  البيئــة  إدارة  مديــرة  وقالــت 
المنظمة الماريا نيرا “العمل لمدة 55 ســاعة أو أكثر أســبوعيا 

يمثل خطرا شديدا على الصحة”.
وأضافت “نرغب في اســتخدام هذه المعلومات في الترويج 

لمزيد من التحرك، المزيد من الحماية للعمال”.
وأوضحــت الدراســة المشــتركة التــي أعدتها منظمــة الصحة 
العالميــة ومنظمــة العمــل الدولية أن معظــم الضحايا )72 %( 

كانوا رجاال وكانوا في منتصف العمر أو أكبر.
وذكــرت الدراســة أيضا أن األشــخاص األكثر تأثــرا هم الذين 
يعيشون في جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادي، 
الــذي يضــم الصيــن واليابــان وأســتراليا، بحســب مــا نقلــت 

“رويترز”.
وقالت الدراســة التي اســتندت إلى بيانات من 194 دولة “إن 
العمــل لمــدة 55 ســاعة أو أكثر أســبوعيا مرتبــط بزيادة خطر 
اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 %، وزيادة خطر الوفاة 
بســبب أمــراض القلــب بنســبة 17 % بالمقارنــة بأولئك الذين 

يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا”.
و2016،   2000 العاميــن  بيــن  مــا  الفتــرة  الدراســة  وغطــت 
وبالتالــي فهــي ال تشــمل جائحــة “كوفيــد 19”، لكن مســؤولي 
منظمة الصحة العالمية قالوا إن الزيادة في العمل من المنزل 
وتباطؤ االقتصاد العالمي الناتجين عن حالة الطوارئ بسبب 

فيروس كورونا ربما زادا المخاطر.

كشــفت تقاريــر صحافيــة عالميــة أن 
العالميــة  المصغــر  التدويــن  منصــة 
“تويتر” تتجه لتحويل بعض خدماتها 
ألن تكــون بمقابــل مــادي ولــن تبقــى 

مجانية بعد اآلن.
وأوضــح التقريــر المنشــور عبــر موقع 
“إنغادجيــت” التقنــي المتخصــص، أن 
“تويتــر” ســتجعل خدمة االشــتراكات 
الخاصــة بمقابــل مــادي يصــل إلــى 3 
“تويتــر”  وســتطلق  شــهريا.  دوالرات 
اســم  الجديــدة  الخدمــة  تلــك  علــى 
عــددا  خاللهــا  مــن  وســتقدم  “بلــو”، 
الحصريــة  الجديــدة  الخدمــات  مــن 
وســتتضمن  الموقــع.  لمســتخدمي 
تلــك الخدمات الحصريــة من “تويتر” 
بعض التقنيات الجديدة مثل التراجع 
حــذف  وإمكانيــة  التغريــدات،  عــن 
التغريــدات وتنظيمهــا، وإعــادة نشــر 

التغريدات المحذوفة.

تحذير.. خدمات 
“تويتر” لن تبقى 

مجانية
في حادثة غريبة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، أصيب مواطن عراقي بطلق 

ناري في الرأس، على يد أحد أصدقائه، في منطقة البلديات ببغداد.
وبحســب إفــادات المصــادر الطبيــة واألمنيــة المحليــة، لوســائل اإلعــالم، فــإن 
االعتــداء المســلح نجــم إثر حدوث شــجار وتالســن حاد، بيــن الجاني والمجني 
عليــه، علــى خلفيــة عدم تلقي األول )المعتــدي( دعوة على العشــاء، التي نظمها 

الثاني )المعتدى عليه( في بيته لمجموعة من أقربائه وأصدقائه.
وتضيــف تلــك المصــادر، أن الجانــي الذ بالفــرار بعــد ارتــكاب جريمتــه، ولم يتم 
القبض عليه بعد، وأن المصاب قد تم نقله لمستشــفى جراحة الجملة العصبية، 

في العاصمة بغداد في حالة حرجة، كون اإلصابة في منطقة الرأس.

ضــرب إعصــار قــوي ترافقــه ريــاح عنيفــة الهند أمــس االثنين مهــددا بارتفاع مســتوى 
أمــواج البحــر، ما عطل جهود الحكومة في مواجهة تفشــي فيروس كورونا المســتجد 
المدمر. وقضى 6 أشخاص على األقل في نهاية األسبوع في أمطار غزيرة وعواصف، 
فيمــا اجتــاح تاوكتــاي وهــو أكبــر إعصــار يضرب غــرب الهند فــي 30 عاما وفــق تقارير 
صحافية، بحر العرب وهو يتجه إلى والية غوجارات. وقالت هيئة األرصاد الهندية إن 
“اإلعصار البالغ الشدة” ُينتظر أن يصل اليابسة مع رياح تراوح سرعتها بين 155 - 165 
كيلومتــرا فــي الســاعة. والظاهــرة الجوية التــي يمكن رؤيتهــا من الجو تهــدد بمفاقمة 
الصعوبــات فــي الهنــد للحــد مــن ارتفاع أعــداد اإلصابات بفيــروس كورونا الــذي يودي 

بنحو 4 آالف شخص يوميا ويدفع بالمستشفيات إلى حافة االنهيار.

عراقي يطلق النار على صديقه بسبب وجبة عشاء

إعصار مدمر يضرب الهند المنهكة من كورونا

المكسيكية أندريا ميسا تتوج ملكة جمال الكون لسنة 2021 في 
ختام المسابقة 69 التي أقيمت في هوليوود األميركية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اكتشــف فريق دولــي من علمــاء التاريخ 
مضيــق  قــاع  فــي  البحــر  آثــار  وعلمــاء 
المانــش غواصــة قديمة بعمــر 112 عاما. 
وتــم التعــرف عليهــا كغواصــة بريطانيــة 
ســابقا  يعتقــد  وكان   .D1 مشــروع  مــن 
أنهــا ألمانيــة غرقــت بالقرب مــن مقاطعة 
ديفــون البريطانيــة إبان الحــرب العالمية 

األولى.
“إندبندنــت”  صحيفــة  أفــادت  فيمــا 
وعلمــاء  الغواصيــن  أن  البريطانيــة 
التاريــخ قارنــوا بيــن صــور فوتوغرافيــة 
التقطــت تحت الماء ومخطــط الغواصة 
البريطانية القديمة، إذ تمت المقارنة بين 
تــوزع أجهــزة الطوربيــد والدفــة وقمــرة 
القيــادة و16 خصوصية أخــرى، فتوصل 
العلماء إلى استنتاج أن الغواصة الغريقة 
هــي غواصــة D1 البريطانية إبان الحرب 

العالمية األولى.

اكتشاف غواصة 
بريطانيــة عمرهــا 

112 عاًمــا

ممثلة كوستاريكا إيفون سيرداس كاسكانتي، أثناء فقرة “الزي التقليدي” 
في مسابقة ملكة جمال الكون )أ ف ب(

شــاركت عارضة األزيــاء األميركية 
بيــال  فلســطينية،  أصــول  مــن 
حديــد، فــي مظاهــرة تضامنيــة مع 
فلســطين، تفاعال منها مع األحداث 

المتصاعدة في غزة.
ونشرت حديد صورا من مشاركتها 
فــي التظاهــرة التــي تحمــل عنــوان 
حســابها  عبــر  حــرة”  “فلســطين 
“إنســتغرام”  موقــع  علــى  الرســمي 
وعلقــت  االجتماعــي،  للتواصــل 
عليهــا قائلــة: “الطريقــة التي يشــعر 
بهــا قلبــي .. أن أكون مــع هذا العدد 
الكبيــر من الفلســطينيين الجميلين 
واألذكيــاء والمحترميــن والمحبين 
مــكان  فــي  والســخاء  واللطفــاء 
واحــد، أشــعر بالراحــة، نحن ســاللة 

نــادرة، فلســطين حرة ... فلســطين 
حرة”.

العالميــة  األزيــاء  عارضــة  وكانــت 
قــد  الفلســطينية  األصــول  ذات 
تعرضــت مؤخرا النتقادات واســعة 
تبــرز  نشــرها صــورا كرتونيــة  بعــد 
مــدار  علــى  الفلســطينيين  معانــاة 
73 عامــا من االحتالل اإلســرائيلي، 
بأنهــا  وصفهــا  حــد  إلــى  وصلــت 

“معادية للسامية”.
يذكر أن بيال حديد لم تتواَن يوما 
أجدادهــا  أرض  عــن  الدفــاع  عــن 
الفلســطينيين، وهــو مــا يظهــر في 
يتعــرض  التــي  األزمــات  جميــع 
خــالل  فلســطين  األم  بلدهــا  لهــا 

السنوات األخيرة.

بيال حديد تشارك في مظاهرة تضامن مع فلسطين

اإليرانيــة  الســلطات  وجــدت 
جثمــان المخرج بابــاك خرمدين، 
فــي  47 عامــا،  العمــر  مــن  البالــغ 
أحــد صناديــق القمامــة بالمنطقة 
الثالثــة مــن بلــدة إكباتــان غــرب 

العاصمة طهران.
الطلبــة  أنبــاء  وكالــة  وبحســب 

اإليرانيــة “إيســنا”، فقــد أكــد رئيــس محكمــة جنايــات طهــران محمــد شــهرياري، في 
تصريحــات صبــاح االثنيــن، نبــأ مقتــل خرمديــن قائــال: لقــد تــم القبض علــى والديه 
اللذيــن اعترفــا بارتــكاب جريمــة القتل. وأضاف شــهرياري أنه “بحســب االعترافات، 
فقد حدثت جريمة القتل بعدما تشاجر والد المخرج معه بعد خالفات طويلة بينهما 

وقام بتخديره أوالً ثم قام بتقطيع جسده بسكين”.
وذكرت وسائل إعالم ايرانية، أن والد الضحية في اعترافه “كان ابني أعزبا، وكانت 

الخالفات بيننا كثيرة. لقد قمت بتخديره بعقاقير ثم طعنته حتى الموت”.

إيراني يمزق ابنه المخرج أشالء ويرميه بالقمامة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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أن  األميركيــة  جورنــال”  ســتريت  “وول  صحيفــة  كشــفت 
أعضــاء مجلس إدارة شــركة “مايكروســوفت” اتفقــوا العام 
2020، علــى حاجــة بيــل غيتس للتنحي عن منصبه، وســط 
تحقيقــات أجريــت بشــأن عالقــة رومانســية ســابقة كانــت 
تربــط المليارديــر األميركــي بموظفــة فــي الشــركة نفســها 

واعتبرت “غير الئقة”.
وقــال أشــخاص مطلعــون علــى األمــر إن أعضــاء مجلــس 
التحقيــق  إلجــراء  محامــاة  شــركة  مــع  تعاقــدوا  اإلدارة 
فــي  مهندســة  زعمــت  أن  بعــد   ،2019 العــام  أواخــر  فــي 
مايكروسوفت، في رسالة، أنها أقامت “عالقة جنسية” على 

مدار سنوات مع غيتس.
وأثنــاء التحقيــق، قــرر بعض أعضاء مجلــس اإلدارة أنه “لم 
يعــد مناســبا لغيتــس أن يشــغل منصب مدير الشــركة، التي 

أسسها وقادها لعقود”.
وذكــر شــخص آخــر مطلع علــى األمــر أن بيل “اســتقال قبل 
اكتمــال تحقيــق مجلــس اإلدارة وقبــل أن يتخــذ مجلــس 

اإلدارة قرارا رسميا بشأن هذه المسألة”.
وقال متحدث باســم مايكروســوفت “تلقت مايكروســوفت 
نبأ مقلقا في النصف األخير من العام 2019، يتعلق بمساعي 
بيل غيتس لبدء عالقة حميمية مع إحدى موظفات الشركة 

في العام 2000.

وأثــارت لجنــة مــن مجلــس اإلدارة هــذا القلــق، بمســاعدة 
مكتــب محامــاة خارجــي إلجــراء تحقيــق شــامل. وأثناء 
للموظفــة  مكثفــا  دعمــا  مايكروســوفت  قدمــت  حقيــق، 
لـــ  باســم غيتــس  أبــرز متحــدث  المقابــل،  فــي  المعنيــة”. 
“وول ســتريت جورنــال”، أن المليارديــر كان فــي عالقــة 
غراميــة “منــذ مــا يقرب من 20 عامــا”، لكنه أشــار إلى أنها 
انتهــت وديــا، وأن قــرار غيتــس باالنســحاب مــن مجلــس 
إدارة مايكروســوفت “لــم يكــن مرتبطــا بهــذا األمــر بــأي 
حــال مــن األحــوال”. وفــي مــارس 2020، أعلنــت شــركة 
مايكروســوفت تنحــي مؤسســها بيــل غيتس عــن مجلس 

إدارة عمالق التكنولوجيا األميركية.

عالقة مع موظفة.. هل كانت السبب في تنحي وطالق بيل غيتس؟

بيل غيتس وطليقته مليندا


