
لـــدى  الماليـــزي  الســـفير  قـــال 
مملكـــة البحريـــن آغوس ســـالم 
بن يوسف إنه يوجد حاليا أكثر 
مـــن 300 بحريني فـــي ماليزيا، 
معظمهم من الطالب الملتحقين 

بالجامعـــات الماليزية المعتمدة 
عالميا، ويدرســـون بتخصصات 
دقيقـــة وفـــي مجـــاالت معينـــة 
الميكانيكيـــة  كالهندســـة 
وتكنولوجيـــا  والكيميائيـــة 
المعلومـــات واإلدارة والصيرفة 
البنكية، والمحاسبة والتمويل.

فـــي  الماليـــزي  الوجـــود  وعـــن 
فـــي  الســـفير  أشـــار  البحريـــن، 
لقاء مـــع “البالد” إلـــى أنه يقيم 
البحريـــن  فـــي 
ماليـــزي   600
عائالتهـــم،  مـــع 
ماليزيـــا   246
يعملـــون  منهـــم 
جهـــات  فـــي 

حكومية.

ذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق  «
العامة محمد خليفة بوحمود في رده 
على سؤال بشأن مشروع حظر حيازة 

الحيوانات المفترسة أن المشروع 
جاء ليعالج المخاطر االجتماعية 

والصحية. وعلق: كانت تباع التماسيح 
الصغيرة في السوق الشعبية.

بينما يأمل صانعو األعمال  «
الدرامية الخليجية تحقيق 

النجاح، تأتي تعليقات 
صادمة ربما ال يرغب 

الفنانون في سماعها، 
خصوصا تلك المنشورة على 

مواقع التواصل االجتماعي.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

17-12healthalert.gov.bh

16 صفحة - 210 فلوس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shawwal 1442 1616 شوال
May 2021 2828 مايو

Year: 13السنة
No: 4609العدد
FRIالجمعة

07

انتقــــادات الذعــــة لألعمــــــال الخليجيــــــةبوحمود: “التماسيح” تباع في “الشعبي”

300 بحريني معظمهم طالب بماليزيا 
و600 ماليزي مع عائالتهم بالمملكة

)04(

كشـــف النائب أحمد األنصاري عن 
وجود مشروعين للتقاعد أحدهما 
حكومي، مدرجان بفترة الصيف، 
وعلـــى جدول أعمال أول اجتماع 
للجنة الخدمـــات بمجلس النواب، 
مؤكـــدا أن موضـــوع التقاعد يهم 
كل المجتمع واألســـرة ولذلك البد 
من التأنـــي والتمهل في دراســـته 
وإعطائـــه حقه من الدراســـة؛ ألن 
االســـتعجال قـــد يؤدي إلـــى ضرر 

للمتقاعدين.
وأشار األنصاري بمؤتمر صحافي 
إلـــى أنـــه تـــم التواصل مـــع جهات 
عـــدة ألخـــذ مقترحاتهـــم وآرائهم، 
عديـــدة  اجتماعـــات  عقـــد  وتـــم 
آراء  واســـتطلعنا  ذلـــك،  بشـــأن 
ومقترحات اتحـــادي العمال العام 
والحر، وكانت هناك لجنة تحقيق 
بخصوص التقاعد ونحن بانتظار 

مخرجات اللجنة.

مشروعان للتقاعد 
أمام النواب بالصيف 

أحدهما حكومي

)٠٦(

ً 9:00
27 مايو 2021

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

المنامة - بنا

صدر عـــن عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، أمر ملكي رقم )24( 
عضـــو  بتعييـــن   2021 لســـنة 
جديـــد فـــي مجلـــس األوقـــاف 

الجعفرية جاء فيه:
المـــادة األولـــى: يعيـــن الســـيد 
فيصل منصـــور العلوان عضوا 

بمجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
بـــداًل مـــن العضـــو عبدالجليـــل 
وتكـــون  العويناتـــي،  عبـــدهللا 
مـــدة  لنهايـــة  عضويتـــه  مـــدة 

التشكيل الحالي.
المادة الثانية: يعمل بهذا األمر 
من تاريخ صدوره، وينشر في 

الجريدة الرسمية.

تعييـــــن العلـــوان عضـــًوا 
فــــي “الجعفريــــــــة”

ذكـــرت وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، أمس، 
أنه تنفيًذا للقرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني 
العـــرض  بعـــد  لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي  الطبـــي 
وموافقـــة اللجنة التنســـيقية، دعـــم وتعزيز الجهود 
الوطنيـــة للتصـــدي لجائحة فيـــروس كورونا والحد 
مـــن انتشـــاره، وتطبيًقـــا لقـــرار إغـــالق كل المحـــال 
الخميـــس  يـــوم  مـــن  بـــدًءا  والصناعيـــة  التجاريـــة 
الثانيـــة عشـــرة لياًل الموافـــق 27 مايـــو 2021 حتى 
يوم الخميس الثانية عشـــرة لياًل الموافق 10 يونيو 
والتوصيـــل  االســـتالم  بخدمـــة  واالكتفـــاء   ،2021
فقط، وتســـتثنى القطاعات األساســـية بما فيها من 
محال الهايبر ماركت والبقاالت والبرادات والمخابز 

والصيدليات وفروع البنوك والمصارف.
وأكـــدت المحـــالت غلـــق جميـــع المحـــال الصناعية 
والتجاريـــة التـــي تقـــدم ســـلًعا أو خدمات مباشـــرة 
للزبائـــن وُيســـتثنى منهـــا الهايبـــر ماركـــت، الســـوبر 
ماركت، البرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات 
اليدويـــة  المخابـــز  الطازجـــة،  واللحـــوم  واألســـماك 
واآللية، ومحطـــات تعبئة الوقود ومحال تعبئة غاز 

البترول المســـال، والمؤسســـات الصحيـــة الخاصة، 
فيمـــا عدا بعض الخدمات الصحيـــة التي يصدر بها 
تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة، والبنـــوك والمصـــارف ومحـــال الصرافـــة، 
والمكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، والتي ال 

يتصل نشـــاطها بشكل مباشـــر مع الزبائن، والمحال 
العاملـــة فـــي اســـتيراد وتصدير البضائـــع وتوزيعها، 
المركبـــات  وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  وورش 
ومحـــال قطع الغيار، وقطاع اإلنشـــاءات والصيانة، 

والمصانع، ومحال االتصاالت، والصيدليات.

بدء إغالق المحالت واالكتفاء بخدمة االستالم والتوصيل
استثناء “الهايبرماركت” والبقاالت والبرادات والمخابز والصيدليات والبنوك

عامل آسيوي يباشر إغالق المحل في جد علي )تصوير: خليل إبراهيم(

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

انتخابـــات  فـــي  البحريـــن  فـــازت 
المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة 
الشـــرق  إقليـــم  لتمثيـــل  العالميـــة 
انتخـــاب  أعيـــد  حيـــث  األوســـط، 
المملكة والشقيقة اإلمارات العربية 
التـــي  االنتخابـــات  فـــي  المتحـــدة 
أقيمـــت فـــي إطـــار انعقـــاد الـــدورة 

لمنظمـــة  اإلقليميـــة  للجنـــة   47 الــــ 
تنظمـــه  الـــذي  العالميـــة،  الســـياحة 
العربيـــة  بالمملكـــة  الســـياحة  وزارة 
الســـعودية فـــي الفتـــرة 26 إلـــى 27 
مايـــو الجـــاري، إضافـــة إلـــى إعـــادة 
انتخابهـــا في لجنة وثائق التفويض 

بمنظمة السياحة العالمية.

فتـــح مجلس المناقصات والمزايدات 
فـــي  جلســـته، أمـــس، مناقصـــة لهيئة 
خدمـــات  لتقديـــم  والمـــاء  الكهربـــاء 
والمـــاء  الكهربـــاء  عـــدادات  قـــراءة 

التابعـــة للهيئـــة، تنافســـت عليهـــا 12 
شـــركة، وكان أقل عطاء بنحو 788.3 
Security Solu� (ألف دينـــار لشـــركة 

.)tions Co. Wll

إعادة انتخاب البحرين بـ “تنفيذي السياحة العالمية”

قراءة عدادات “الكهرباء”  بـ 788 ألف دينار

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

)13(
)13(

أمل الحامد

)13(
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المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس محافـــظ المحافظـــة الجنوبية 
بـــن  بـــن علـــي  الشـــيخ خليفـــة  ســـمو 
اللجنـــة  خليفـــة آل خليفـــة، اجتمـــاع 
األمنيـــة للمحافظـــة، والـــذي عقد عبر 
بحضـــور  المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة 
نائـــب المحافـــظ العميـــد عيســـى ثامر 
الدوســـري، وعـــدد مـــن الضبـــاط مـــن 
بـــوزارة  األمنيـــة  اإلدارات  ممثلـــي 

الداخلية.
وفـــي مســـتهل االجتماع، رحب ســـمو 
المحافـــظ بالحضور، مؤكدا أن اللجنة 
األمنية مســـتمرة في تنفيذ توجيهات 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر 
عبـــدهللا آل خليفـــة، بمتابعـــة الوضـــع 
األمني واتخاذ اإلجراءات االحترازية 
كورونـــا،  جائحـــة  لمكافحـــة  الالزمـــة 
وذلك لضمان أمن وسالمة المواطنين 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  والمقيميـــن 

المحافظة
وأكـــد ســـمو المحافـــظ أن المحافظـــة 
تحـــرص علـــى الشـــراكة األمنيـــة فـــي 
اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات االحترازية 
مـــع  بالتعـــاون  الالزمـــة  والتدابيـــر 
مختلـــف الجهات األمنيـــة، منوها إلى 
مواصلة الجهود بالتنســـيق مع شـــعبة 
بمديريـــة  المجتمـــع  خدمـــة  شـــرطة 
شـــرطة المحافظـــة ، وذلـــك لتحقيـــق 
التباعد االجتماعي في المرافق العامة 
مـــن خـــالل نشـــر الوعـــي عبـــر تكثيف 
واإلرشـــادية  التوعويـــة  الحمـــالت 
للمواطنيـــن ونشـــر الدوريـــات االمنية 

في مختلف مناطق المحافظة ، وذلك 
تعقيبـــا علـــى العرض المقـــدم من قبل 
ممثـــل وزارة الصحـــة خـــالل تـــرؤس 
ســـموه المجلـــس التنســـيقي مؤخـــرًا، 
سعيًا لضمان أمن وسالمة كافة أفراد 

المجتمع.
كما اطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة 
األمنيـــة، علـــى تقريـــر مرئـــي لشـــعبة 

بمديريـــة  المجتمـــع  خدمـــة  شـــرطة 
شـــرحًا  تضمـــن  والـــذي  الشـــرطة، 
حـــول تنفيـــذ اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة الالزمة، والجهود 
المبذولة في تكثيف التواجد الشرطي 
لتعزيز الوعي والســـالمة في مختلف 
المرافـــق بنطـــاق المحافظـــة ، حفاظـــًا 

على سالمة المواطنين والمقيمين.

من جانـــب آخر، تابع ســـمو المحافظ، 
الـــدور األمنـــي الـــذي تقـــوم به شـــعبة 
شـــرطة  بمديريـــة  والتحـــري  البحـــث 
المحافظـــة الجنوبيـــة، والـــذي يتمثل 
في مباشرة المهام والقضايا والمتابعة 
الحثيثـــة والمســـتمرة للوضـــع األمني 
للمحافظـــة على األمن والنظـــام العام 

في نطاق المحافظة.

 كما تابع ســـموه ، اإلجـــراءات المتبعة 
للمـــرور،  العامـــة  اإلدارة  قبـــل  مـــن 
الطـــرق  فـــي  المروريـــة  للســـالمة 
الرئيســـية والفرعيـــة فـــي المحافظة، 
وذلـــك تلبية الحتياجـــات المواطنين، 
مشـــيدًا ســـموه بالتعـــاون القائـــم مـــع 
اإلدارة العامـــة للمـــرور ودورهـــا فـــي 

تعزيز السالمة والوعي المروري.

وفي ســـياق آخر، اطلع ســـمو محافظ 
المحافظة الجنوبية، على استعدادات 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  االدارة 
الجنائية للمشـــاركة في اليوم العالمي 
لمكافحـــة المخدرات في شـــهر يونيو 
القـــادم، مبينـــًا ســـموه أن المحافظـــة 
حريصـــة علـــى المشـــاركة فـــي تنظيم 
مختلـــف المبادرات والبرامـــج الرائدة 
والمناســـبات الدوليـــة، بالتعـــاون مـــع 
مختلف الجهـــات ذات العالقـــة، األمر 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  يعكـــس  الـــذي 
والوعـــي األمنـــي والمجتمعـــي تجـــاه 

أفراد المجتمع.
وقـــد اطلـــع ســـموه خـــالل االجتمـــاع، 
على عـــرض مرئي حول أبـــرز الجهود 
التي تقـــوم بهـــا اإلدارة العامة للدفاع 
المدني، فـــي حاالت الحريق، مشـــيدًا 
ســـموه بالجاهزية األمنية التي يتمتع 
بهـــا رجـــال الدفـــاع المدنـــي وســـرعة 
اســـتجابة وبـــذل المزيـــد مـــن الجهود 
معاييـــر  كافـــة  توفـــر  التـــي  القائمـــة 

ومتطلبات األمن والسالمة.
عـــن  الحضـــور  أعـــرب  جهتهـــم،  مـــن 
شكرهم وتقديريهم للمتابعة الحثيثة 
من قبـــل محافظ المحافظة الجنوبية 
بـــن  بـــن علـــي  الشـــيخ خليفـــة  ســـمو 
خليفـــة آل خليفـــة  فـــي اتخـــاذ جميع 
بالتعـــاون  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات 
والشراكة األمنية مع مختلف األجهزة 
األمنيـــة والجهـــات المختصـــة لتعزيز 
األمن والسالمة في أرجاء المحافظة.

ــي الــمــحــافــظــة ــى آلـــيـــة تــنــفــيــذ اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة فـ ــل ســـمـــوه اطـــلـــع ع
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البحرين تهنئ أذربيجان 
بذكرى العيد الوطني

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
العهد  آل خليفة، وولي  بن عيسى  حمد 
الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال رئــيــس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
أذربيجان  جمهورية  رئــيــس  إلــى  تهنئة 
الهام علييف؛ وذلك بمناسبة ذكرى العيد 
وسموه   جاللته  أعــرب  لــبــالده،  الوطني 
له  وتمنياتهم  تهانيهم  أطيب  عــن  فيها 
بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 
الوطنية. كما بعث صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية 
مماثلة إلى رئيس وزراء أذربيجان علي 

أسادوف.

البحرين تهنئ أثيوبيا بذكرى اليوم الوطني
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، برقتي تهنئة إلى رئيســـة جمهورية أثيوبيا 
الفدرالية الديمقراطية، ساهلي ويرك زيودي؛ وذلك 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها، أعرب جاللته 
وســـموه فيهـــا عن أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهـــم لها 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقية مماثلـــة إلى رئيـــس وزراء 
جمهوريـــة أثيوبيـــا الفيدراليـــة الديمقراطيـــة آبـــي 

أحمد.

المنامة- بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مقـــر  فـــي  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
الســـفير  مـــن  كالً  اليـــوم،  الـــوزارة 
الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، والســـفير عبداللطيـــف 
السكران، وسعود النصف، بمناسبة 
انضمامهم إلى السلك الدبلوماسي 

والقنصلي في وزارة الخارجية.
وأثناء اللقاء، هنـــأ وزير الخارجية 
الســـفير الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، والســـفير 
بمناســـبة  الســـكران،  عبداللطيـــف 
الثقة الملكية الســـامية، وتعيينهما 
سفراء في وزارة الخارجية، مشيًدا 
بالكفـــاءات الوطنية التي تزخر بها 
مملكة البحرين وإسهاماتها البارزة 
في خدمة الوطـــن، متمنًيا للجميع 

دوام التوفيق والسداد.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب لســـفراء عن 
اعتزازهم وتقديرهم للثقة الملكية 

الســـامية، مؤكديـــن حرصهـــم على 
العمل لـــكل ما فيه خدمـــة ورعاية 
مصالح مملكـــة البحرين وأهدافها 

السياسية.
وزيـــر  مســـاعد  اللقـــاء  حضـــر 
الدوســـري،  عبـــدهللا  الخارجيـــة 
ووكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، ووكيـــل وزارة الخارجيـــة 
واإلداريـــة،  القنصليـــة  للشـــؤون 
الســـفير توفيق المنصـــور، والمدير 
الخارجيـــة  وزارة  لشـــؤون  العـــام 

طالل األنصاري.

الزياني يهنئ السفراء 
الجدد بالثقة الملكية

األنصاري: المرأة قادرة على تحقيق ذاتها دون دعم
الوطنية الكوادر  لتنمية  الــوزراء  رئيس  برنامج  منتسبي  مهارات  تطوير 

التقت األمين العام للمجلس األعلى 
للمرأة هالـــة األنصاري مع منتســـبي 
الدفعة السادســـة من برنامج رئيس 
الكـــوادر  لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
باختيارهـــم  هنأتهـــم  إذ  الوطنيـــة، 
ضمـــن هـــذا البرنامـــج النوعـــي الذي 
يهـــدف لتشـــجيع القيـــادات الواعدة 
لخدمـــة  الحكومـــي  القطـــاع  فـــي 
الكـــوادر  فـــي  واالســـتثمار  الوطـــن، 
والكفـــاءات الوطنيـــة وبناء قدراتها 
وصقـــل مهاراتهـــا القياديـــة وزيـــادة 
مســـاهمتها في تطويـــر أداء الجهاز 
الحكومـــي بمملكـــة البحريـــن وفقـــًا 
البـــالد صاحـــب  لتوجيهـــات عاهـــل 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورؤى ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
األنصـــاري  وأكـــدت  خليفـــة.  آل 
أثنـــاء اللقـــاء الذي جرى عبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، حـــرص المجلس 
األعلـــى للمرأة برئاســـة قرينة عاهل 
البالد صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على 
توفير ما أمكن من موارد وإرشادات 
وخبـــرات؛ بهـــدف تطويـــر مهـــارات 
مجلـــس  رئيـــس  برنامـــج  منتســـبي 
الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة، 
واطالعهـــم عن كثب عـــن آلية عمل 
المجلـــس الـــذي يتبنـــى منهـــج عمل 
مؤسســـي يتســـم باالبتكار والمرونة 

وسرعة االستجابة والفاعلية.
ـــت األنصـــاري بالذكـــر تجربـــة  وخصَّ
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي دعـــم 
الجهـــود الوطنيـــة خـــالل الظـــروف 
فيـــروس  لجائحـــة  االســـتثنائية 
كورونا بتوجيهـــات ومتابعة حثيثة 
مـــن صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينة 
المجلـــس  كان  وكيـــف  العاهـــل، 
فـــي مقدمـــة المؤسســـات الوطنيـــة 
البحرينيـــة التي اســـتطاعت تطوير 
نمـــوذج العمـــل والتشـــغيل الداخلي 
متطلبـــات  اســـتكمال  خـــالل  مـــن 
التحـــول الرقمـــي بســـرعة وتوفيـــر 
تقديـــم  لمواصلـــة  جديـــدة  قنـــوات 
الخدمـــات النوعيـــة للمرأة واألســـرة 
بـــل وإضافـــة خدمـــات  البحرينيـــة، 

جديدة.
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  ونوهـــت 
األعلى للمرأة بالوعي المتنامي لدى 
القيـــادات البحرينية الشـــابة بأهمية 

ـــا ونوعا في  دعـــم حضور المـــرأة كمَّ
جميـــع  وعلـــى  المجـــاالت  مختلـــف 
المســـتويات، مشـــيرة إلـــى أن هـــذا 
الوعي يؤكـــد أن جهود دعـــم المرأة 
في مملكة البحرين تجاوزت مرحلة 
التمكيـــن إلـــى مرحلة جديـــدة باتت 
المرأة فيها قادرة على تحقيق ذاتها 
بذاتهـــا دون الحاجـــة لتدابيـــر دعـــم 
خاصة بها، ولفتت على هذا الصعيد 
إلى أهمية مواصلة العمل المشـــترك 
بين الجميـــع لتعزيز البيئـــة الداعمة 
للمـــرأة فـــي مملكة البحريـــن بما في 
ذلـــك تطويـــر منظومـــة التشـــريعات 
ذات الصلـــة وتكـــرس التـــوازن بيـــن 
الجنســـين وتسهيل مشـــاركة المرأة 
فـــي المجـــاالت الحديثـــة مثل علوم 
عمليـــة  فـــي  ودمجهـــا  المســـتقبل، 

التنمية الشاملة.
مســـاعد  قدمـــت  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
األميـــن العـــام الشـــيخة دينـــا بنـــت 

راشـــد آل خليفة عرضا حول نشـــأة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، وهيكلـــه 
التنظيمـــي، وآليـــات تنفيـــذ الخطـــة 
الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينية 
مـــن خـــالل االســـتمرار فـــي متابعـــة 
إدماج احتياجـــات المرأة البحرينية 
والتـــوازن بين الجنســـين في جميع 
برامج التنمية الشـــاملة، واســـتدامة 
المـــرأة  لتقـــدم  الوطنيـــة  الجهـــود 
األســـري  باالســـتقرار  ترتقـــي  التـــي 
وترفع من مســـاهمتها في االقتصاد 
الوطنـــي. واســـتمعت األنصاري إلى 
مداخـــالت وأســـئلة المشـــاركين في 
اللقاء من منتســـبي البرنامج، والتي 
تناولت محـــور المرأة وصنـــع القرار 
لضمـــان  البحريـــن  مملكـــة  وجهـــود 
إضافـــة  الجنســـين،  بيـــن  التـــوازن 
للخدمـــات المســـاندة للمـــرأة العاملة 
والخـــاص،  العـــام  القطاعيـــن  فـــي 

وتفعيل أنظمة العمل عن بعد.
يذكـــر أن منتســـبي البرنامـــج الذين 
شـــملهم اللقاء هم 15 مـــن القيادات 
البحرينيـــة الشـــابة لـــدى عـــدد مـــن 
الجهـــات الحكوميـــة، هـــي: وزارات 
الصناعـــة  اإلســـكان،  الداخليـــة، 
والتجـــارة والســـياحة، المواصـــالت 
الوطنـــي  الجهـــاز  واالتصـــاالت، 
لإليـــرادات، صندوق العمل “تمكين”، 
هيئة الكهرباء والماء، جهاز الخدمة 
المدنية، مجلس التنمية االقتصادية 

و”بوليتكنك” البحرين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

إسهامات 
بارزة للكفاءات 
البحرينية في 
خدمة الوطن



أشاد عدد من الوزراء والفعاليات الوطنية بالرسالة السامية المطمئنة من 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، إلى جميع 
المواطنيــن والمقيميــن، والمتضمنــة قــدرة مملكــة البحريــن علــى تخطــي 
جائحــة “كوفيــد 19”، والوصول إلى بــر األمان. كما نوهوا بالجهود الحثيثة 
التــي تبذلهــا اللجنــة التنســيقية برئاســة ولي العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة والمتابعة المستمرة 
لــكل التطــورات والمســتجدات المتعلقــة بفيــروس كورونــا، مثنيــن علــى 
القــرارات واإلجــراءات التــي تصدرهــا اللجنة للحفاظ على صحة وســالمة 
الجميــع. وأشــاروا إلــى أن “األزمات التي تمر على البحريــن تقوي دائما من 

تماسكها الوطني كما تقوي من إرادتها نحو بلوغ األهداف الكبيرة”.

توجيهات أبوية 

 مـــن جانبـــه، عاهـــد رئيـــس المجلس 
طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، 
جاللـــة الملـــك أن “نظل علـــى الدوام 
جنـــوًدا أوفيـــاء رهن إشـــارة جاللته 
فـــي مختلف مياديـــن العمل الوطني 
مســـتلهمين  التضحيـــة،  وســـاحات 
ومـــن  ســـبحانه  هللا  مـــن  العـــزم 
المفـــدى  الملـــك  جاللـــة  توجيهـــات 
وصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء”.
وأضـــاف أن أبناء وبنـــات جاللته من 
المســـاندة  البحريـــن والفـــرق  فريـــق 
بهـــذه  واالعتـــزاز  الفخـــر  يمألهـــم 
التوجيهـــات األبويـــة الكريمـــة التـــي 
تؤكـــد تقديـــر جاللتـــه الدائـــم لجميع 
جهود المخلصيـــن من أبناء البحرين 
وفي مختلف الظروف بفضل تعاون 
شـــعب مملكـــة البحريـــن مـــع فريـــق 
البحريـــن الوطنـــي وجميـــع الجهـــات 
المساندة التي عملت بأقصى طاقات 
الجهوزيـــة فـــي مواجهـــة ومكافحـــة 

انتشار الفيروس.
رئيـــس  أكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المجلس أهمية االلتزام بالتوجيهات 
واإلجـــراءات الضرورية التي أعلنتها 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء، والتـــي أهابت بكل 
التحلـــي  المجتمـــع  أفـــراد  مـــن  فـــرد 
تجـــاه  المجتمعيـــة  بالمســـؤولية 
وطنـــه وأهله وأفـــراد المجتمـــع، عبر 
الحـــث علـــى تعزيـــز االلتـــزام بجميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة، داعًيـــا إلى 
المســـؤولية  بـــروح  الجميـــع  إســـهام 
الوطنية للمشـــاركة بفعالية - كل من 
خـــالل موقعـــه ومســـؤولياته - فـــي 
التصـــدي للفيروس وخفض معدالت 

انتشاره.
تعازيـــه  خالـــص  عـــن  أعـــرب  كمـــا 
المتوفيـــن  أســـر  لجميـــع  ومواســـاته 
جـــراء مضاعفـــات فيـــروس كورونا، 
داعًيا هللا أن يلهمهم الصبر والسلوان 
ويمن على الحاالت القائمة بالشـــفاء 
العاجـــل وأن ينعم على وطننا العزيز 
دوام الصحة واالزدهـــار والنماء في 

ظل القيادة الحكيمة لجاللة الملك.

مواجهة الصعاب 

الماليـــة  وزيـــر  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن توجيهات 
عاهل البالد تأتي دائما لتشكل دافًعا 
أساســـيا لتجـــدد العـــزم نحـــو تخطي 
الجائحة بكل عزيمة وثبات مع األخذ 
بعين االعتبار صحة وسالمة الجميع 
كهـــدف أساســـي وغاية قصـــوى يتم 
الســـعي لتحقيقهـــا بتكاتـــف وتعاون 
ومنهجيـــات  خطـــط  وفـــق  الجميـــع 

واضحة ومدروسة.
ولفت إلـــى أن تأكيد جاللة الملك أن 
الدولـــة تضـــع إمكاناتهـــا كافـــة تحت 
تصـــرف فريـــق البحرين يؤكـــد الثقة 
التـــي يوليهـــا جاللته بنجـــاح الجهود 
الوطنية لفريق البحرين بقيادة سمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
لتخطـــي الجائحـــة، من خـــالل العمل 
الدؤوب والمتواصـــل من قبل جميع 
أعضـــاء الفريق الذين جســـدوا أروع 
الجـــاد  والعمـــل  للتضحيـــة  النمـــاذج 
المتواصـــل مـــن أجـــل الحفـــاظ على 
صحـــة وســـالمة الجميـــع فـــي ظـــل 
التحديـــات والظـــروف الصعبـــة التي 
فيـــروس كورونـــا  فرضتهـــا جائحـــة 
)كوفيـــد 19(، بما يشـــكل باعًثا لألمل 
ويؤكـــد أن مملكـــة البحريـــن تمتلـــك 

طاقـــات متجددة لديها حب التحدي 
من أجل مواجهة الصعاب.

الغاليـــة  “مملكتنـــا  أن  إلـــى  وأشـــار 
التقـــدم  مســـارات  نحـــو  ســـتواصل 
واالزدهـــار في ظـــل القيادة الحكيمة 
لجاللة الملك وبفضـــل تكاتف أبنائها 
أفنـــوا  الذيـــن  كافـــة،  المخلصيـــن 
الوطنـــي  الفريـــق  لدعـــم  جهودهـــم 
لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي  الطبـــي 
فريـــق  مظلـــة  تحـــت  يعمـــل  الـــذي 

البحرين الواحد”.

ال للتراخي 

الصحـــة  وزيـــرة  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى 
فائقـــة الصالـــح إن اإلشـــادة الملكيـــة 
الســـامية من عاهل البالد وما حملته 
مـــن مضاميـــن مطمئنـــة للمواطنيـــن 
والمقيميـــن بقـــدرة مملكـــة البحريـــن 
على تجـــاوز فيروس كورونا )كوفيد 
19(، قـــد عززت اإلرادة والمســـؤولية 
الوطنيـــة، وجـــاءت لتؤكـــد التكاتـــف 
والتعاضـــد، وتضافر جهـــود المجتمع 
البحرينـــي مـــن أجـــل تحقيـــق هدفنا 
المشـــترك للتصـــدي لجائحة فيروس 
الصحـــي  األمـــن  وتحقيـــق  كورونـــا 

والمجتمعي.
وأعربت الوزيرة عن الفخر واالعتزاز 
لفريـــق  الوطنيـــة  الجهـــود  بجميـــع 
البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء، مشـــيرة إلى 
أن مملكـــة البحريـــن وبقيادة ســـموه 
الماضيـــة  المرحلـــة  خـــالل  أثبتـــت 
الصعوبـــات،  تخطـــي  علـــى  قدرتهـــا 
وتحويل التحديات إلى مكتســـبات، 
بفضـــل تحمـــل الجميـــع للمســـؤولية 
الفريـــق  بـــروح  والعمـــل  الوطنيـــة، 
االســـتراتيجيات  ووضـــع  الواحـــد، 
واتخـــاذ  المدروســـة،  والخطـــط 
التدابير واإلجـــراءات األكثر فاعلية، 
ســـعًيا لتجاوز الظروف االســـتثنائية 

بخطى ثابتة وراسخة.
هـــذه  إن  الصحـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
المرحلـــة تحتـــم علـــى جميـــع أفـــراد 
المجتمـــع التكاتـــف وعـــدم التراخـــي 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  اتبـــاع  فـــي 
لجائحـــة  للتصـــدي  واالحترازيـــة 

فيروس كورونا.

ريادة دولية 

هيئـــة  رئيـــس  اإلشـــادة،  وشـــاطرها 
عبدالحســـين  المســـتدامة  الطاقـــة 
ميرزا، الذي أكد أن مضمون الرســـالة 
الملكية الســـامية لعاهـــل البالد حمل 
جاللتـــه  مـــن  المطمئنـــة  الكلمـــات 
للمواطنيـــن والمقيمين، والتي أكدت 
أن مملكـــة البحريـــن ســـوف تتخطى 
الجائحـــة  هـــذه  تعالـــى  هللا  بـــاذن 
بعزيمة أبنائهـــا المخلصين وتكاتفهم 

يًدا واحدة. 
وأضـــاف أن تأكيـــد جاللـــة الملك أن 
الدولـــة تضـــع إمكاناتهـــا كافـــة تحت 
تصـــرف فريق البحرين بقيادة ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
لمحاربـــة تداعيات انتشـــار الجائحة، 
يؤكـــد الثقـــة الملكيـــة الغاليـــة التـــي 
البحريـــن،  لفريـــق  جاللتـــه  يوليهـــا 
الـــذي اســـتطاع تحقيـــق العديـــد من 
طالـــت  التـــي  الرائـــدة  المنجـــزات 
مختلـــف المجاالت ووصلـــت بمملكة 
البحريـــن إلى الريادة على المســـتوى 
يعكـــس دعـــم جاللـــة  كمـــا  الدولـــي، 
الملك ألبنائـــه العاملين في الصفوف 
األمامية وجهودهم المميزة في ظل 

هذه الظروف االستثنائية. 

دافع قوي

كما أكدت رئيســـة نقابـــة المصرفيين 
أن  الفيحانـــي  نـــورا  البحرينييـــن 

توجيهـــات صاحـــب الجاللـــة كانـــت 
بمثابة رسالة تطمين للمجتمع بأكمله 
بـــأن الدولة قـــادرة بقيادتها الحكيمة 
ومؤسســـاتها ومواطنيهـــا ومقيميهـــا 
ومواجهـــة  الجائحـــة  تجـــاوز  علـــى 

التحديات.
الملـــك  جاللـــة  بتقديـــر  وأشـــادت 
لـــكل  للجهـــود الجبـــارة والمشـــكورة 
الكـــوادر  مـــن  والعامـــالت  العامليـــن 
الطبيـــة واإلداريـــة على مـــا يقومون 
به لحمايـــة المجتمـــع والتخفيف من 
آثار الوباء، معتبرة ذلك وســـاما على 
صدور جميع العاملين والعامالت من 

الكوادر الطبية واإلدارية.
وأضافـــت أن هذه اإلشـــادة والتقدير 
مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك تمثـــل 
فـــي  العامليـــن  دافعـــا قويـــا لجميـــع 
الفريـــق الوطنـــي لمواصلة المشـــوار 

بكل جد واجتهاد.
المجهـــودات  أن  الفيحانـــي  وأكـــدت 
الكبرى التـــي قام بها الفريق الوطني 
منذ ظهـــور جائحة كورونا هي محل 
تقديـــر وإشـــادة من الجميـــع، مطالبة 
الفريـــق  بدعـــم ومســـاندة  المجتمـــع 
بمملكتنـــا  جميًعـــا  لنعبـــر  الوطنـــي 

الحبيبة إلى دار األمان.

ضرورة التعاضد 

إلى ذلك، شـــدد رئيس مجلس أمناء 
الشـــيخ  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  هشـــام 
علـــى أن القرارات التي تـــم اتخذاها 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19( قد جاءت في ظل المســـتجدات 
والمعطيـــات الجديـــدة خـــالل الفترة 
ارتفـــاع  مـــن  ومارافقهـــا  األخيـــرة 
ملحـــوظ في أعداد الحـــاالت القائمة 
الجهـــود  تظافـــر  تســـتوجب  التـــي 
وتعـــاون الجميع للتصـــدي للفيروس 
واســـتمرار  انتشـــاره  مـــن  والحـــد 
الحفـــاظ على صحة وســـالمة جميع 
أن صحـــة  المجتمـــع، مؤكـــدا  أفـــراد 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـالمة 

أولوية قصوى. 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 
المستشـــفيات الحكومية إلى أهمية 
التعاضـــد وااللتـــزام المجتمعـــي فـــي 
وعـــدم  اإلجـــراءات  هـــذه  تطبيـــق 
التهـــاون وذلـــك مـــن خـــالل االلتـــزام 
بالخطـــورة  والوعـــي  المســـؤول 
االلتـــزام،  عـــدم  نتيجـــة  المترتبـــة 
التـــي قـــد يتســـبب بهـــا الفرد لنفســـه 
القلـــق  أن  علـــى  ومجتمعـــه. وشـــدد 
مـــا يزال قائًما مع انتشـــار الســـالالت 
الجديـــدة األمـــر الـــذي يتطلـــب عدم 
الصحيـــة،  باإلرشـــادات  التهـــاون 
وااللتـــزام بالتعليمـــات واإلجـــراءات 
االحترازية المحددة من قبل الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للحـــد مـــن انتشـــار 

الفيروس.
ودعـــا الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالعزيز 
الجميـــع لالســـتمرار بمســـاندة جهود 
فـــي  والمعنيـــة  الصحيـــة  الجهـــات 
المملكة، مؤكًدا ثقـــة الفريق الوطني 
الطبـــي فـــي وعـــي المجتمـــع باتبـــاع 

لتفـــادي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
المعـــدالت  فـــي  زيـــادة  أي  حصـــول 
الحاليـــة لإلصابـــة بفيـــروس كورونا، 
والعودة إلـــى المعـــدالت اآلمنة التي 

تم الوصول إليها سابًقا.

عشق التحدي 

األعمـــال  رجـــل  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
عبدالوهاب الحـــواج بالكلمة الملكية 
المواطنيـــن  ثقـــة  مؤكـــًدا  الســـامية، 
والمقيمين في اإلجراءات والقرارات 
التي يتخذهـــا فريق البحرين بقيادة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
لمحاربـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
تداعيـــات انتشـــار المـــرض وتحقيق 

األمن واألمان للجميع. 
وذكـــر الحـــواج أن المملكـــة تخطـــت 
الكثيـــر مـــن الصعـــاب بفضـــل حكمة 
قيادتنـــا الرشـــيدة، ونحـــن علـــى ثقة 
بســـالم  المحنـــة  هـــذه  ســـنعبر  بأننـــا 
بتكاتفنـــا مـــع حكومتنـــا واالنصيـــاع 
ألوامرهـــم وااللتزام بجميع القرارات 

الصادرة.
لـــدى  تخلـــق  الصعوبـــات  أن  واكـــد 
الشـــعوب تحديـــا وعزيمـــة ومثابـــرة 
وهذا ما يتمتع به أهل البحرين قيادة 
وشـــعبا، وتحـــدي فيـــروس كورونا ال 
يختلـــف كثيـــرا عـــن كل التحديـــات 
الســـابقة ولكنـــه بالتأكيـــد ســـينجلي 
باإلصـــرار والمثابـــرة، كل مـــا نحتـــاج 
إليه فـــي هذه المرحلة هـــو االلتفاف 
التفـــاؤل  القيـــادة وبـــث روح  حـــول 
فيمـــا بيننـــا وااللتـــزام التـــام بجميـــع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتعليمات 
الصادرة من الفريق الوطني للتصدي 

لفيروس كورونا.

الصفوف األولى

ولفت وكيل وزارة الصحة وليد المانع 
إلـــى أن الكـــوادر الطبيـــة والصحيـــة 
عاهدت الجميع باالستمرار والمضي 
ومنـــع  للفيـــروس  للتصـــدي  قدمـــا 
انتشـــاره، مؤكًدا أن الصفوف األولى 
حريصة علـــى مواصلة تأدية واجبها 
في جميع الظروف واليوم ومن أكثر 
أي وقت مضـــى بعد ما حظوا به من 
إشـــادة ملكية ســـامية حملت أســـمى 

معاني االهتمام والتقدير تجاههم.
إلـــى  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
أنـــه في ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
يتوجب على الجميع االلتفاف حول 
مصلحـــة الوطـــن مـــن أجـــل حمايته 
وأهله، والذي ســـوف ينعكس إيجاًبا 
بمنع انتشار الفيروس وخفض نسبة 
الحـــاالت القائمـــة والوفيات. وأشـــار 
إلى أن التقيد التام بجميع اإلجراءات 
والصحيـــة،  الوقائيـــة  والتعليمـــات 
وتحقيق معايير التباعد االجتماعي، 
واالبتعـــاد عن التجمعـــات، والتعاون 
مـــع الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا، هـــو المطلب األول 
والسبيل إلى تجاوز التحدي بنجاح.

أن  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وبيـــن 
فـــي  تميـــزا  حققـــت  قـــد  البحريـــن 

الفيـــروس،  مـــع  بالتعامـــل  تجربتهـــا 
من خالل االســـتعدادات االســـتباقية 
والخطط الموضوعة لألمن الصحي، 
واإلجـــراءات  للخطـــوات  وإدارتهـــا 
االحترازية لمكافحة فيروس كورونا 
مراحـــل  جميـــع  فـــي   )19 )كوفيـــد 
الفيـــروس والبـــد من مواصلـــة ما تم 
تحقيقـــه من تميز، منوًهـــا بما تحقق 
مـــن إنجـــازات فـــي مملكـــة البحرين 
بفضـــل ســـواعد أبنائهـــا فـــي مختلف 
علـــى  بالحفـــاظ  معاهـــدا  الظـــروف، 
هذه المكتسبات عبر تكثيف الجهود 

لحفظ صحة وسالمة الجميع.

كوادر مؤهلة

أمـــا الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكومية أحمـــد األنصاري، فقد أكد 
دعم جميع الكوادر الطبية والصحية 
المستشـــفيات  قطـــاع  فـــي  العاملـــة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  لجهـــود 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، والـــذي 
وخطـــة  واضحـــة  بمنهجيـــة  يعمـــل 
متكاملة تماشًيا مع الجهود الوطنية 
وفـــق  كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
كل مرحلـــة مـــن مراحـــل التعامل مع 
اإلنجـــازات  علـــى  مثنًيـــا  الفيـــروس، 
المتحققـــة في مملكـــة البحرين على 
جميع المســـتويات من خـــالل توفير 
اإلمكانات والموارد البشرية المؤهلة 
الطبيـــة  المنشـــآت  وتشـــييد  كافـــة 
الهـــدف المنشـــود  الالزمـــة لتحقيـــق 
الـــذي نتطلع إليـــه جميًعا وهـــو الحد 
من انتشـــار هـــذا الفيروس بعون هللا 

سبحانه وتكاتف جهود الجميع.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
للمستشـــفيات الحكوميـــة أن العمـــل 
المخلـــص والجهـــود الوطنيـــة لفريق 
الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة  البحريـــن 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
يؤتي ثماره ويعكس العزيمة الثابتة 
لمواجهـــة هذه الجائحة، داعًيا جميع 
فئات المجتمع البحريني إلى االلتزام 
التام بتوجيهات فريـــق البحرين من 
أجـــل إنهـــاء الجائحـــة، ودعـــم جهود 
الطواقـــم الطبيـــة والتمريضيـــة التي 
تعمل بإخالص وروح البذل والعطاء 
والتـــي هـــي مصـــدر فخـــر واعتـــزاز 

للجميع.

إرادة قوية 

مـــن جهتهـــا، أشـــارت رئيســـة جمعية 
الصحفييـــن عهديـــة الســـيد إلـــى أن 
إشادة جاللة الملك بالجهود الجبارة 
والمشكورة لكل العاملين والعامالت 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة واإلدارية على 
بـــه لحمايـــة المجتمـــع  مـــا يقومـــون 
والتخفيـــف مـــن آثـــار الوبـــاء، تثلـــج 
الصـــدور وتعمـــق الثقـــة فـــي الـــكادر 
الوطني وفي كل ما تقوم به الحكومة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة في سبيل 
حفظ نفوس المواطنيـــن والمقيمين 
وتقويـــة النســـيج الوطنـــي فـــي ظل 

هذه األزمة.

وفـــي الســـياق نفســـه، أثنـــت الســـيد 
علـــى ما جاء في تصريح ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء الذي 
عاهـــد فيه جاللـــة الملك باالســـتمرار 
علـــى  واإلصـــرار  العزيمـــة  وبـــكل 
تحقيق تطلعـــات ورؤى جاللة الملك 
فيـــروس  جائحـــة  نتجـــاوز  حتـــى 
كورونـــا بنجـــاح وينعـــم الجميع على 
أرض وطننـــا الغالـــي بتمـــام الصحـــة 
والعافية، مؤكـــدة أن “البحرين بهذه 
الـــروح الجميلـــة والنوايـــا الصادقـــة 
والتالحم الوطني الكبير الذي رأيناه 
إثر اإلشـــادة الملكية السامية بجهود 
هللا  بـــإذن  قـــادرة  الوطنـــي  الفريـــق 
تعالـــى على أن تعُبر بمملكتنا العزيزة 
إلـــى بـــر األمـــان وتؤكـــد أنهـــا نموذج 

يحتذى به”.
وأوضحت أن “األزمات التي تمر على 
البحريـــن تقـــوي دائمـــا من تماســـكها 
الوطني كمـــا تقوي مـــن إرادتها نحو 
بلـــوغ األهـــداف الكبيرة التـــي تطمع 
إليهـــا القيـــادة الحكيمـــة فـــي نجـــاح 
كل المســـاعي الراميـــة إلـــى تحقيـــق 
التنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق 
أعلـــى معدالت التطور واالزدهار في 

جميع المجاالت”.

التزام راسخ

وفـــي الســـياق ذاتـــه، لفتـــت الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة مريـــم 
الجالهمـــة إلى أن اإلشـــادة الســـامية 
لجاللـــة الملك بثت األمل والطمأنينة 
فـــي نفـــوس المواطنيـــن والمقيمين، 
واشـــتملت على العديد مـــن المعاني 
الســـامية والمضاميـــن الوطنية وفي 
صًفـــا  الوقـــوف  ضـــرورة  مقدمتهـــا 
واحـــًدا فـــي هـــذه األوضـــاع والعمل 
جميًعا بروح الفريـــق الواحد لحماية 
صحـــة جميع المواطنيـــن والمقيمين 

على أرض مملكة البحرين الطيبة.
المتواليـــة  بالجهـــود  أشـــادت  كمـــا 
والموفقـــة والمتابعة الدؤوبة لســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
مـــن أجـــل المضـــي بثبات فـــي تنفيذ 
لمختلـــف  ُوضعـــت  التـــي  الخطـــط 
مسارات التعامل مع فيروس كورونا 
والحـــد مـــن تداعياته، بـــروٍح مفعمة 
بحب التحدي واألمل، والتزاٍم راسخ 
بانجـــالء هذه المرحلـــة في الحد من 
انتشـــار الفيـــروس بنجاح بما يســـهم 
في حفظ صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.

تسخير اإلمكانات

 فيمـــا قال محافظ العاصمة الشـــيخ 
آل خليفـــة  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
إن الرســـالة الملكيـــة الســـامية تعـــزز 
فـــي  الوطنيـــة  والمســـؤولية  اإلرادة 
تجاوز الجائحة، وتشـــير إلى تكاتف 
الجميـــع وتضافـــر الجهـــود مـــن أجل 
الوصـــول إلـــى بـــر األمـــان، وتحقيـــق 
األمن الصحـــي والمجتمعـــي، مؤكدا 
أن تأكيـــد جاللة الملك على تســـخير 
جميـــع إمكانات الدولة تحت تصرف 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولـــي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
يأتـــي للتصـــدي لتداعيـــات الجائحة 
وتحقيق األمن واألمان للجميع على 
جميع األصعـــدة خصوصا من ناحية 
توفير الخدمات الصحية للمواطنين 

والمقيمين.

تجديد العزم

إلى ذلـــك، أكـــدت الرئيـــس التنفيذي 
لمراكز الرعاية الصحية األولية جليلة 
الملكيـــة  اإلشـــادة  أن  جـــواد  الســـيد 
التـــي  الجبـــارة  بالجهـــود  الســـامية 
يواصـــل بذلهـــا العاملـــون والعامالت 
واإلداريـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  مـــن 
لحمايـــة المجتمع والتخفيف من آثار 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( وســـام 
علـــى صدورهم وتجدد العـــزم فيهم 
لمضاعفة الجهـــود الوطنية للتصدي 
للجائحة ضمن فريق البحرين بقيادة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو 

الوزراء.

البحرين رهن إشارة جاللة الملك... وكلنا الفريق الوطني
ـــي ـــي المجتمع ـــل الوع ـــان بفض ـــر األم ـــور لب ـــى العب ـــادرة عل ـــة ق ـــات: المملك ـــؤولون وفعالي مس
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محرر الشؤون المحلية

فائقة الصالح

عبدالحسين ميرزا

الشيخ سلمان بن خليفة

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

الشيخ محمد بن عبدالله

عبدالوهاب الحواج
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البحرينيون 
ودودون 

ومنفتحون على 
اآلخر ويساعدون 

اآلخرين

7 ماليين دوالر 
صادراتنا من 
البحرين في 

2020

بدور المالكي | تصوير: خليل إبراهيم

ــة فـــي جــامــعــاتــهــا الــمــرمــوقــة ــ ــدراس ــ ــا وال ــزي ــي ــال ــارة م ــزيـ أدعــــو الــبــحــريــنــيــيــن لـ

السفير الماليزي لـ “^”: سأودع البحرين وفي جعبتي أجمل الذكريات

لقاء مرتقب بين 
وزيري خارجية 
البلدين لبحث 

الفرص والمشاريع

بلدانا متشابهان 
في احترام 

اآلخر المختلف 
والتعايش معه

قال السفير الماليزي لدى مملكة البحرين آغوس سالم بن يوسف، إن حبي 
للبحريــن قيــادة وشــعبا كبيــر جــدا، فالمنامــة كانــت أول محطــة دبلوماســية 
أســتلم فيهــا منصــب ســفير فــي رحلتــي الدبلوماســية فــي وزارة الخارجيــة 
الماليزيــة التــي امتــدت ألكثــر مــن27 ســنة مــن العمــل فــي العديد مــن الدول 
الخليجيــة والعربيــة والعالميــة، ومنهــا دولــة الكويت وكازاخســتان وبروناي 
ودولــة جنــوب إفريقيــا والفلبيــن، مضيفا، لقــد كان وجه البحريــن خيرا على 
حياتي العائلية والدبلوماسية، فقد رزقني هللا بولديَّ “عمار” و”إليسا”، خالل 
عملي في المنامة، وكان مسك ختام رحلتي في البحرين، من خالل رجوعي 
للخارجية بمنصب دبلوماسي رفيع، مردًفا، هناك وجه شبه كبير بين البحرين 
وماليزيــا، فنحــن جزيرتــان وشــعبانا محبــان للضيــوف ومتقبليــن ومرحبيــن 
باآلخــر، مضيفــا، ســأترك البحريــن وفــي مخيلتــي ذكريــات عــن الدعــم الــذي 
لمســته مــن المســؤولين مــن أعلــى المراتــب، خصوصــا فــي وزارة الخارجية، 
وتلــك الحميميــة التــي لمســتها مــن المواطنيــن البحرينييــن فــي كل مفصــل 
مــن مفاصــل الحيــاة العمليــة واالجتماعيــة، كانــت أربــع ســنوات جميلة على 
الرغــم من جائحة كورونــا وظاللها القاتمة على الحياة، لقد أحببت البحرين، 
وســتبقى ذكرياتهــا الجميلــة عالقــة فــي ذاكرتــي وذاكــرة عائلتيــن، خصوصا 

ولديَّ واللذين ستبقى المنامة محل والدتهما في جوازهما طول العمر.

وأشــــاد الــســفــيــر الــمــالــيــزي آغــــوس سالم 
مــع صحيفة  أجـــراه  لقاء  فــي  بــن يوسف 
عاهل  ينتهجها  التي  بالسياسة   ”^“
ــبــاد صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن  ال
رئيس  الــعــهــد  ــي  وولـ خليفة،  آل  عيسى 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
وبالخطوات  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
ــقــيــادة  الــحــكــيــمــة الـــتـــي تــســيــر عــلــيــهــا ال
التطوير  خـــال  مــن  بالمملكة  لــارتــقــاء 
كافة  في  البحرين  تشهده  الذي  المستمر 
المجاالت، تأكيدا للرؤية االقتصادية لعام 
2030، وهي الرؤية المتطورة والمدروسة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  لسمو 
أرض  على  تحقيقها  على  يعمل  والــتــي 

الواقع.
العاقات  أن  بن يوسف،  السفير  وأوضح 
البحرين  ومملكة  ماليزيا  بين  الثنائية 
البلدين  بين  هي عاقات طيبة ومتميزة 
الصديقين وتمتد ألكثر من 47 عاًما، مبينا، 
الدولتين  بين  الدبلوماسية  العاقات  أن 
 ،1974 نــوفــمــبــر   25 ــدأت رســمــيــا ســنــة  ــ ب
في  وتنمو  ومستمرة  متواصلة  ومازالت 
إلــى  البحرينيين  داعــيــا  ــمــجــاالت،  ال كــل 
الستقبالهم  تستعد  التي  ماليزيا،  زيــارة 
أن  خصوصا  كورونا،  جائحة  انتهاء  بعد 
مــالــيــزيــا بــلــد مسلم وعـــاداتـــه قــريــبــة من 
ماليزيا  وأن  البحريني،  الشعب  عـــادات 
للسياحة  مهمة  عالمية  وجهة  أصبحت 
استثمارات  وجـــود  ــى  إل الفــتــا،  العائلية، 
بحرينية لمواطنين بحرينيين في ماليزيا.

وعبر السفير عن أمله في تعزيز العاقات 
أن  إلــى  مشيرا  الــبــلــديــن،  بين  المتبادلة 
سنويا  يتزايد  الــتــجــاري”  التبادل  “حجم 
لصالح الجانب البحريني خال السنوات 

األخيرة.

عالقات ممتدة

بداية دعنا نتحدث عن العالقات  «
البحرينية الماليزية، وما اآلفاق 

المستقبلية لها؟

بدأت  البلدين  بين  الثنائية  العاقات  إن 
 ،1974 نــوفــمــبــر   25 فـــي  رســمــي  بــشــكــل 

فنحن فعلًيا نحتفل بمرور 47 عاًما على 
الدبلوماسية  وعــاقــتــنــا  تأسيسها، 

متواصلة 

ــــب، ونــعــمــل  ــوان ــــجــ ــتـــدة فــــي كــــل ال ــمـ ومـ
على  والبحريني  الــمــالــيــزي  الــجــانــب  فــي 
مزيد  فــي  الــدخــول  مــن خــال  تطويرها 
التعليم  قطاعات  في  التعاون  آليات  من 
والسياحة والثقافة واالقتصاد، باإلضافة 
ــارات  ــ ــزي ــ ــى الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة وال ــ إل
المتبادلة سواء على مستوى المسؤولين 
الــمــالــيــزي  الــشــعــب  وإن  الــمــواطــنــيــن،  أو 
فلقد  البحريني،  الشعب  من  جــدا  قريب 
ونحترم  نتقبل  أن  االستقال  مع  تعلمنا 
عرقيا  متعدد  شعب  ونحن  بعضا،  بعضنا 
وإثــنــيــا وثــقــافــيــا، فــهــنــاك مــالــيــزيــون من 
أصول عربية وبرتغالية وصينية وهندية، 
الحال،  بطبيعة  مختلفة  وعاداتنا  وقيمنا 
ــا عــلــى أن نــتــقــبــل اآلخـــر  ــعــودن ولــكــنــنــا ت
والتسامح  بــالــحــب  فــي وطــنــنــا  ونــعــيــش 
بلدنا  خدمة  أجل  من  ونعمل  والتعايش، 

وتطوره.
وأدعو البحرينيين لزيارة ماليزيا الجميلة 
تمتاز  ألنها  كــورونــا؛  جائحة  انحسار  بعد 
بالضيوف،  المرحبين  وناسها  بطبيعتها 
ورخص أسعار اإلقامة والتسوق واألماكن 
الــخــابــة،  والــمــنــاظــر  الــكــثــيــرة  الترفيهية 
حيث يمكن للبحرينيين السفر إلى ماليزيا 
والــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة مــجــانــيــة عند 
الوصول لمدة 3 أشهر، ويمكن للماليزيين 
على  الحصول  البحرين  يدخلون  الذين 
تتراوح مدتها من  الوصول،  تأشيرة عند 

أسبوعين إلى شهر واحد.

البحرينيون في ماليزيا

مــالــيــزيــا،  فــي  البحرينيين  عـــدد  وحـــول 
وعدد الطلبة الدارسين هناك، قال السفير، 
في  بحريني   300 من  أكثر  حاليا  يوجد 
الملتحقين  الطاب  من  ماليزيا، معظمهم 
عالميا،  المعتمدة  الماليزية  بالجامعات 
ــون بــتــخــصــصــات دقــيــقــة وفــي  ــدرســ ــ وي
الميكانيكية  كالهندسة  معينة  مــجــاالت 
المعلومات  وتــكــنــولــوجــيــا  والــكــيــمــيــائــيــة 
والمحاسبة  البنكية،  والصيرفة  واإلدارة 
والتمويل، موضحا، أنهم عادة ما يفضلون 

اإلقامة في العاصمة كوااللمبور تحديدا.

ــن الـــوجـــود الــمــالــيــزي فــي الــبــحــريــن،  وعـ
البحرين  يقيم في  أنــه  إلــى  السفير  أشــار 
ماليزيا   246 عائاتهم،  مع  ماليزي   600
منها  حكومية  جهات  في  يعملون  منهم 
وزارة اإلسكان، ووزارة األشغال وشؤون 
وقــوة  الــعــمــرانــي،  والتخطيط  الــبــلــديــات 
دفــــاع الــبــحــريــن مـــن خـــال الــمــمــرضــيــن 
الملكية  الطبية  الخدمات  فــي  العاملين 
من ذوي التخصصات الطبية، والمصارف 
للمشاريع،  ومديري  بالبحرين  اإلسامية 
ــراء الــمــهــنــيــيــن  ــبـ ــخـ وهــــم جــمــيــعــا مـــن الـ
أعلى  على  الحاصلين  ومــن  والحرفيين 
مجال  فــي  والــتــأهــيــل  المهنية  درجــــات 
الماليزيين  الموظفين  وغالبية  عملهم، 
يحملون  الحكومي  القطاع  في  العاملين 
تخصصات  فــي  عليا  جامعية  شــهــادات 
واإلحــصــاء  ــعــمــارة،  وال كالهندسة  ــادرة  ــ ن
االسامية  الــبــنــوك  وتخصصات  الــكــمــي، 
من  عدد  وجود  إلى  باإلضافة  والتمويل، 
القطاع  في  يعملون  والــذيــن  الماليزيين 
الخاص كرجال أعمال وأصحاب مشاريع، 
وهم جميعا من المؤهلين والذين يحملون 
شهادات جامعية وأكاديمية متقدمة في 

تخصصات قانونية وإدارية ومصرفية.

هل هنالك خطط لزيارات بين  «
مسؤولي البلدين؟

العمل  لجنة  الجتماع  التخطيط  يجري 
من  الصديقين  البلدين  بين  المشتركة 
في  البلدين  خارجية  وزيــري  لقاء  خــال 
العام  مــن  األول  الــربــع  فــي  ماليزيا 
هذه  تترقب  ومــالــيــزيــا  المقبل، 
الـــزيـــارة مــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــغ االهـــتـــمـــام،  ــال ــب ــبــحــريــنــي ب ال
لتقوية  تــأتــي  ال  ــارات  ــزيـ ــالـ فـ
الــدبــلــومــاســيــة فقط،  الـــروابـــط 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــالـ ــع بـ ــدفـ ــلـ وإنــــمــــا لـ
تنفذ  أن  يمكن  الــتــي  الــمــشــاريــع 
عــبــر االســتــفــادة مــن اإلمــكــانــات 

البشرية  ــطــاقــات  وال
ــا،  فــــــي بـــلـــديـــنـ

ولـــــديـــــنـــــا 
العديد 
ــن  ــ مـ

ستجرى  المرتقبة  والـــزيـــارات  الــفــرص، 
كورونا  لجائحة  وكانت  اإلطــار،  هــذا  في 
كبير  أثــر  الطيران  وتوقف  ومضاعفاتها 
الــخــطــط، ونحن  الــعــديــد مــن  فــي تأجيل 
ــــجــــواز الــصــحــي  ــديــن نــنــتــظــر ال ــل ــب ــي ال فـ
ــي مـــزيـــد من  اإللـــكـــتـــرونـــي لـــانـــطـــاق فـ
تعاون  تجربة  لنا  وكــان  المشترك،  العمل 
نــاجــحــة مـــع الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة في 
مــجــال مــشــاريــع األمـــن الــغــذائــي لــزراعــة 
استخدام  خال  ومن  الغذائية  األنسجة 
هذا  في  الحديثة  التكنولوجية  اآللــيــات 
الجانب، والتي تم استخدامها في ماليزيا 

وحصدت نتائج مبهرة.

ماذا عن التعاون بين البلدين في  «
ظل وباء كورونا؟

المخططات  كــل  كــورونــا  ــاء  وب لقد عطل 
واألعمال والمشاريع التي كنا نخطط لها، 
لكن كا  تعاون حالًيا،  ولألسف، ال يوجد 
جواز  على  الحصول  في  يأمان  البلدين 
سفر لقاح متبادل لتعزيز سفر المواطنين 

بأمان بين البلدين.

الصيرفة اإلسالمية

وقال بن يوسف كانت تجربة تعاون رائدة 
فــي تــعــاون مــشــتــرك مــن خـــال مشاركة 
الـــخـــبـــرات الــمــالــيــزيــة الــمــتــخــصــصــة في 
تصميم أول برنامج متخصص “بالصيرفة 
االســامــيــة” لــجــامــعــة الــبــحــريــن والــتــابــع 
كوااللمبور،  في  الماليزي  المركزي  للبنك 
أحد  الماليزي  المركزي  البنك  يعد  حيث 
العالم  مستوى  على  الرائدة  المراكز  أهم 
فــي بــرامــج الــصــيــرفــة اإلســامــيــة، وقــام 
بإطاق   INCEIF لـ  والتابع  الــزائــر  الوفد 
العالم  مستوى  على  الرائد  البرنامج  هذا 
فــي بــرنــامــج الــصــيــرفــة االســامــيــة على 
مناهج  ضمن  بتدريسه  الــعــالــم  مستوى 
إدارة  كلية  والتمويل في  االقتصاد  قسم 
أن  مردفا،  البحرين،  جامعة  في  االعمال 
اإلسامي  التأمين  أيضا  يضم  البرنامج 
وإدارة رؤوس األموال، وكان أول برنامج 

يتم تطبيقه في الجامعة والبحرين.

تبادل تجاري

وتوقع السفير الماليزي أن يسجل الميزان 

الــتــجــاري بــيــن الــبــلــديــن حــالــيــا ارتــفــاعــا 
ــن خــال  ــبــحــريــن مـ ــح ال ــصــال مــلــحــوظــا ل
“األلمنيوم  من  حاجتها  ماليزيا  استيراد 
ماليزيا  صــادرات  تعدت  وقد  البحريني”، 
7 مايين دوالر  الـ  البحرين ما يفوق  من 
خال العام 2020، مضيفا، ونتوقع زيادة 
البلدين  بين  التجاري  التبادل  ميزان  في 
العاقات  تشهده  الــذي  التطور  ظــل  فــي 
الجوانب  كافة  في  البحرينية  الماليزية 
واالطـــــر ومــنــهــا الـــجـــوانـــب االقــتــصــاديــة 
مستوى  وعلى  واالجتماعية،  والثقافية 
السياحة بين البلدين والتي تشهد انتعاشا 
موضحا،  الجائحة،  انحسار  بعد  ملحوظا 
لــقــد كـــان لــلــجــانــب الــمــالــيــزي مــشــاركــات 
ــة قــبــل الــجــائــحــة، خــصــوصــا في  ــعـ واسـ
الثقافية  والمهرجانات  االحتفاالت  ظل 
وبالعاصمة  الــبــحــريــن  فــي  أقــيــمــت  الــتــي 
عاصمة  بالمنامة  االحتفال  مثل  المنامة 
مواسم  من  وغيرها   ،2013 للعام  للثقافة 
الثقافة  هيئة  تقيمها  الــتــي  االحــتــفــاالت 
كما في مواسم صيف البحرين من خال 
الفعاليات  هــذه  فــي  فنية  فــرق  مشاركة 
الثقافية، مردفا لقد شهدت هذه المواسم 
من  السواح  من  المئات  وصــول  الثقافية 
على  ــاع  واالطـ البحرين  لــزيــارة  ماليزيا 
والحضارية  والثقافية  األثــريــة  معالمها 
العروض،  ومشاهدة  العمرانية  والنهضة 
وكــانــت زيــــارات الــعــوائــل الــمــالــيــزيــة هي 

األكثر.

كيف تقيمون جهود وعمل مملكة  «
البحرين في مواجهة فيروس 
كورونا وعمل الفريق الوطني 

في هذا الجانب من خالل معالجة 
ومنع انتشاره وتقديم اللقاحات 

للمواطنين والمقيمين؟

وغير  بــارزة  جهودا  البحرين  شهدت  لقد 
كــورونــا  فــيــروس  مكافحة  فــي  مسبوقة 
حــازت  والمسؤولين،  الحكومة  قبل  مــن 
على  عليا  ومــراتــب  عالمية  ــادة  إشـ على 
مستوى العالم في مجال عدد المتطعمين 
ــتــي كــانــت من  ــعــاج وال وبــروتــوكــات ال
ــوطــنــي بــقــيــادة  ــفــريــق ال خــــال جــهــود ال
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
الوزراء والتي كانت تشكل خطوات رائدة 

من خال العاج الطبي والتسهيات التي 
التطعيمات  ــام  أرقـ وحــجــم  تقديمها،  تــم 
ــتــي تــشــهــدهــا والـــتـــي شملت  الــيــومــيــة ال
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والــتــي ُقــدمــت 
والترصد  الوضع  ومتابعة  للجميع  مجانا 
الــتــي يجريها  االجــتــمــاعــات  خــــال  مـــن 
الــفــريــق الــوطــنــي بشكل يــومــي، وكــذلــك 
اإلجراءات االحترازية التي يتم اتخاذها 
إلى  المسافرين  المعابر من وصول  خال 

البحرين أو سفرهم للخارج.

هل هناك مشروع أي خطة  «
الستثمارات ماليزية بالبحرين في 

المستقبل؟

التي  الماليزية  العديد من الشركات  هناك 
القطاع  مــع  الــتــعــاون  فــي  رغبتها  أبـــدت 
في  الــبــدء  وكــذلــك  البحرين،  فــي  الطبي 
بداية  الصحي، ومع  مشاريع في قطاعها 
يخططون  مستثمرون  هناك  القادم  العام 
ــروع طـــبـــي صــحــي  ــشــ ــة مــ ــامــ حـــالـــيـــا إلقــ
يتمثل  مشروعا  يــكــون  وربــمــا  بالبحرين 
ماليزي  تخصصي  مستشفى  إقــامــة  فــي 
عالمية  فــروع  لها  التي  المستشفيات  من 
المشروع  تنفيذ  يتم  وقــد  الــعــالــم،  حــول 
قائم  مستشفى  كــشــراء  مختلفة  بآليات 
جــديــد،  مستشفى  إقــامــة  أو  وتــطــويــره، 
التطور  مجال  فــي  متقدمة  ماليزيا  فــي 
هذا  خــال  من  ونسعى  والطبي  العالمي 
البحرينيين  المواطنين  لخدمة  المشروع 

والمقيمين. 

ما أهم ذكريات إقامتك  «
الدبلوماسية في البحرين؟

شكلت مملكة البحرين لي ذكريات جميلة 
أهمها،  ومــن  الــذاكــرة،  في  عالقة  ستبقى 
لي  كان  لي كسفير  أول منصب  تولي  أن 
والدة  هــي  لــدي  ذكـــرى  وأهـــم  بالبحرين، 
ابــنــي وابــنــتــي “عــمــار وإلــيــســا”، والــدعــم 
الــــذي نــحــظــى بـــه مـــن قــبــل الــمــســؤولــيــن 
وزيــر  مــواقــعــهــم خــصــوصــا  فــي مختلف 
الخارجية، والعاقات الطيبة التي عشتها 
ــفــتــاح  مـــع الــمــواطــنــيــن بــالــبــحــريــن، واالن
البحرين،  تعيشه  ــذي  ال والــســام  واألمـــن 
ــا وأســـرتـــي خــال  ــ والـــــذي تــمــتــعــنــا بـــه أن
البحرين  في  بهما  عملت  اللتين  الفترتين 

بالسلك الدبلوماسي.

هل من كلمة أخيرة تود قولها؟ «

على  الــبــحــريــنــيــيــن  جــمــيــع  أحـــث  أن  أود 
اختيار ماليزيا كوجهة سياحية لهم، وأن 
اختيارها  يتم  التي  الجهة  ماليزيا  تكون 
والدراسات  بالبكالوريوس  سواء  للتعليم 
النادرة  التخصصات  مختلف  وفي  العليا 
المحلية  الــعــمــل  ســـوق  فـــي  والــمــطــلــوبــة 
ــمــيــة، حــيــث تــمــيــل األســـعـــار إلــى  ــعــال وال
الــوجــهــات  مــن  نسبًيا  أرخـــص  تــكــون  أن 
معروفة  الماليزية  والجامعات  األخـــرى، 
مختلف  فــي  فــروعــهــا  ومــوجــودة  عالمًيا 
وأستراليا  المتحدة  كالمملكة  العالم  دول 

وأميركا وغيرها.

300 بحريني معظمهم من الطالب بماليزيا و600 ماليزي مع عائالتهم بالمملكة

السيرة الذاتية

عمل بن يوسف في السلك الدبلوماسي نحو 27 سنة  «
متواصلة، وقد سبق له العمل في دولة الكويت، وكازاخستان، 
وبروناي والفلبين وجنوب إفريقيا، ثم جاء إلى مملكة البحرين 

للعمل كسفير لبلده كأول منصب له بعد تدرجه في العمل 
الدبلوماسي. يقول بن يوسف: “أحببت البحرين ومواطنيها 

فهم ودودون ومنفتحون على اآلخر ويساعدون اآلخرين، وقد 
كانت لي تجربة سابقة في التعود على الجو في دولة الكويت، 

لذلك لم يفاجئني الجو الحار أو الرطوبة، لقد كانت تجربتي 
ناجحة جدا بالبحرين على المستوى الدبلوماسي والمهني 

والعائلي على حد سواء”.

السفير الماليزي في حوار مع “^”



التـــي أعلـــن عنهـــا  القـــرارات  بنـــاًء علـــى 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
موافقـــة  وأخـــذ  العـــرض  بعـــد  كورونـــا 
اللجنـــة التنســـيقية، والتـــي تهـــدف لدعم 
وتعزيـــز الجهـــود الوطنية للتصـــدي لهذه 
الجائحة، واســـتكماالً إلجـــراءات الوقاية 
االحترازيـــة من فيـــروس كورونـــا، أصدر 
رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد، 
توجيهات الخدمة المدنية رقم )4( لســـنة 
2021 بشـــأن تطبيـــق سياســـة العمـــل من 
المنزل على موظفـــي الجهات الحكومية 
لموظفـــي  الســـريع  الفحـــص  وإلزاميـــة 

الجهات الحكومية بشكل دوري.
وأوضـــح الزايد فـــي التوجيهات الصادرة 
الحكوميـــة  الجهـــات  علـــى  يتعيـــن  بأنـــه 
اعتبـــارًا من الخميس الســـابع والعشـــرين 
مـــن مايو الجـــاري، وحتى يـــوم الخميس 
المقبـــل،  يونيـــو  مـــن  العاشـــر  الموافـــق 

تطبيـــق سياســـة العمل مـــن المنـــزل بكل 
70 % مـــن  الجهـــات الحكوميـــة بنســـبة 
عـــدد الموظفيـــن فـــي الجهـــة الحكومية، 
الوظائـــف  التوجيهـــات  مـــن  ويســـتثنى 
التـــي  الحكوميـــة  بالجهـــات  الحيويـــة 
تقـــدم خدمات الصحـــة والكهرباء والماء 
والصـــرف  المدنـــي  الطيـــران  وشـــؤون 
الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية.

وبيـــن رئيـــس جهـــاز الخدمـــة المدنية أن 
إلزامية الفحص الســـريع لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( ســـتكون لموظفـــي الجهات 
مقـــرات  فـــي  الموجوديـــن  الحكوميـــة 
عملهـــم ومن يتـــم التعاقد معهـــم من قبل 
الجهة الحكومية بشـــكل دوري أسبوعيًا، 
ويســـتثنى مـــن ذلـــك الموظفـــون الذيـــن 
لديهـــم نتيجـــة فحـــص )PCR( ســـلبية لم 
تمـــِض عليهـــا مـــدة )48( ســـاعة من وقت 
إجـــراء الفحص من خالل تطبيق مجتمع 

واعي.

وأشار الزايد إلى أنه يتعين على الجهات 
الحكوميـــة التنســـيق مـــع جهـــاز الخدمـــة 
المدنيـــة لتوفيـــر أجهزة الفحص الســـريع 
بحســـب أعـــداد الموظفيـــن المتواجديـــن 
فـــي مقـــر العمـــل لتزويـــد الموظفيـــن بها، 
البشـــرية  المـــوارد  إدارات  علـــى  أن  كمـــا 
في الجهات الحكومية التنســـيق لفحص 
جميـــع موظفيهـــا الحاضرين لمقـــر العمل 
بشـــكل أسبوعي، وفي حال ثبوت نتيجة 
الفحـــص إيجابية ألحـــد الموظفين، فإنه 
يتعيـــن علـــى الموظف فـــورًا اإلبـــالغ عن 
ذلـــك واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة وفقـــًا 
لإلرشـــادات المعمـــول بها في هذا الشـــأن 
وإبـــالغ  المختصـــة،  الجهـــات  قبـــل  مـــن 
المســـؤول المباشـــر بذلـــك، وأوضـــح أنـــه 
يتعيـــن علـــى الجهـــات الحكوميـــة إعداد 
ونتائـــج  الموظفيـــن  بأســـماء  قوائـــم 
فحوصاتهم وإرســـالها إلـــى جهاز الخدمة 

المدنية في نهاية األسبوع.
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استقطاب مزيد من المصارف العالمية لتوظيف البحرينيين
وظيفي ــاط  ــب ــض وان بــكــفــاءة  يتمتع  الــبــحــريــنــي  الــفــيــحــانــي: 

التقـــى وزير العمل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميدان، رئيســـة نقابـــة المصرفييـــن البحرينية 
نـــورة الفيحاني، وذلـــك في مكتبه بالـــوزارة، إذ 
تم بحـــث أوضـــاع العمالة الوطنية فـــي القطاع 
المصرفي، والتعاون القائم بين النقابة ومجالس 
إدارات المصـــارف، بمـــا يســـهم فـــي اســـتقطاب 
المزيـــد مـــن الكوادر البحرينية لشـــغل الشـــواغر 

في هذا القطاع الحيوي.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد حميـــدان أن القطـــاع 
المصرفـــي والمالـــي فـــي مملكة البحرين يشـــهد 
الحكومـــة  اهتمـــام  ظـــل  فـــي  متســـارًعا  نمـــًوا 
الموقـــرة بتنميـــة القطـــاع وتســـهيل اإلجراءات 
لجذب االســـتثمارات المولـــدة للوظائف النوعية 
للمواطنيـــن، الفًتـــا إلى مـــا يزخر بـــه القطاع من 
إدارة مختلـــف  قـــادرة  مؤهلـــة  كـــوادر وطنيـــة 
أن  مؤكـــًدا  والماليـــة،  المصرفيـــة  المؤسســـات 
االعتمـــاد على العنصر البحريني يعزز من كفاءة 
القطاع وينمي التنافسية ويستقطب المزيد من 

المصـــارف والبنـــوك العالميـــة للعمل فـــي مملكة 
البحريـــن. وشـــدد علـــى أهميـــة تعزيز التنســـيق 
وإدارات  النقابـــة  بيـــن  المســـتمرين  والتعـــاون 
المؤسســـات المصرفية لتنميـــة العمل المصرفي 
فـــي البـــالد. مـــن جانبهـــا، أشـــادت الفيحاني بما 
تقدمـــه وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة من 
دعم للعمـــل النقابي في مملكة البحرين، مؤكدة 
أن نمو المؤسســـات المصرفية يسهم في توفير 
المزيد من فرص العمل للمواطنين، مشـــيدة بما 

يتمتع به البحريني من كفاءة وانضباط وظيفي 
فـــي مجـــال عمله، مؤكـــدة دعـــم النقابـــة لتعزيز 
فـــرص التدريـــب للمواطنين في القطـــاع المالي 
والمصرفـــي من أجل خلـــق المزيد من الكفاءات 
الوطنية لجعلهم الخيار األفضل عند التوظيف، 
وهـــو ما تســـعى له النقابة في إطـــار أداء دورها 
دعًمـــا لخطـــط إدمـــاج العنصـــر البحرينـــي فـــي 
الوظائـــف والمهن النوعية، وتحســـين اإلنتاجية 

في مؤسساتنا المالية والمصرفية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - بنا

“الخدمة” يصدر توجيهاته بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل 70 %
الفحص السريع إلزامي لموظفي الحكومة

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
تنظيم سوق العمل جمال العلوي في 
مكتبه، القائم بأعمال ســـفير الواليات 
مملكـــة  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحريـــن مارغريت نردي.واســـتعرض 
مملكـــة  جهـــود  االجتمـــاع  فـــي  العلـــوي 
البحرين للحفاظ على ســـوق عمل يتمتع 
بالمرونـــة والعدالة، يصـــون حقوق جميع 
األطراف دون تمييز أو انتقاص، متطرًقا 
إلى مجموعـــة من المشـــاريع والمبادرات 
والبرامـــج التـــي تقـــوم بهـــا هيئـــة تنظيم 
ســـوق العمـــل ومـــن بينهـــا نظـــام حمايـــة 
األجـــور الـــذي تـــم بـــدء العمـــل بالمرحلـــة 

األولى منه مطلع مايو الجاري.
إلـــى  التنفيـــذي  الرئيـــس  تطـــرق  كمـــا 
اإلجـــراءات التي قامـــت بها الهيئة كجزء 
لآلثـــار  للتصـــدي  البحريـــن،  فريـــق  مـــن 

الســـلبية لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 
– 19( للحد من آثارها السلبية على سوق 
العمـــل والعمالـــة الوافدة، والتي أســـهمت 
فـــي حفظ حقوق العمال، واســـتيعاب أي 
عمليات تســـريح، عالوة على حماية هذه 
الفئـــة مـــن مخاطـــر التعـــرض لالبتـــزاز أو 
االســـتغالل أو منـــع تحولهم إلـــى ضحايا 
باســـتخدام شـــتى  باألشـــخاص  لالتجـــار 

األدوات الرقابية.
وأعربت القائم بأعمال الســـفير األميركي 

فـــي مملكـــة البحرين، عن دعـــم الواليات 
المتحـــدة األميركية للجهـــود التي تبذلها 
المملكة في االرتقاء ببيئة العمل متطلعة 
إلى اســـتمرار التعاون في مجال مكافحة 
وتطويـــر  باألشـــخاص  اإلتجـــار  جريمـــة 
وســـائل مراقبتها وتعقبها، مشيرًة إلى أن 
جهود المملكة محل نظر وتقدير المجتمع 
الدولـــي، مثنية على ما قامت به البحرين 

خالل جائحة كورونا.

مسؤولة أميركية: جهود البحرين في مكافحة االتجار بالبشر محل تقدير العالم
“سوق العمل”: نستوعب أي عمليات تسريح للوافدين

السفير الفرنسي: البحرين نموذج ناجح للتعايش المذهبي
حـــكام آل خليفـــة الكـــرام عـــززوا مســـيرة التســـامح علـــى مـــر التاريـــخ

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء المديـــر 
التنفيـــذي لمركز عيســـى الثقافـــي رئيس مجلس 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك  مركـــز  أمنـــاء 
الســـلمي الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة ســـفير 
الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين جيروم 
كوشـــارد. وبحـــث الجانبان ســـبل تعزيـــز التعاون 
المشـــترك وتفعيل الشـــراكات الفكريـــة والثقافية 
وفـــي مجاالت حـــوار األديان والتعايش الســـلمي 
بيـــن شـــعوب العالمـــي، وذلـــك مـــن خـــالل إطالق 
مشاريع مشتركة تخدم أهداف البلدية والشعبين 

الصديقين.
وقـــدم الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة نبذة 
عن تاريـــخ التســـامح الديني والتعايش الســـلمي 
بمملكـــة البحريـــن، وجهـــود حـــكام البحريـــن على 

مر التاريخ في تعزيز مســـيرة التسامح بين كافة 
أطيـــاف المجتمـــع الثـــري، مشـــيدا بدور الســـفارة 
الفرنســـية فـــي تعزيـــز العالقـــات الثقافيـــة بيـــن 
البلديـــن وجهودها بالتعريف بالجوانب المشـــرقة 

من تاريخ وثقافة البحرين.
 من جانبه، توجه الســـفير الفرنســـي لدى المملكة 

بالشـــكر والتقديـــر إلـــى رئيـــس المركـــز واهتمامه 
بتطويـــر عالقات التعـــاون والصداقـــة التاريخية 
بين البلدين الصديقين، مبدًيا إعجابه الشديد لما 
تمثلـــه مملكة البحريـــن كنموذج حقيقـــي وناجح 
للتعايش الســـلمي والتســـامح الدينـــي والمذهبي 

عبر تاريخها العريق.

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

ناس يستعرض فرص تعزيز االستثمار بين البحرين ومصر
أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
أهميـــة  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن، 
التاريخيـــة  االقتصاديـــة  العالقـــات 
الراســـخة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربية 
الشـــقيقة، موضحا أن الشـــراكة بين 
البلديـــن إســـتراتيجية متنامية على 
مختلف األصعدة، متوقعا أن تشـــهد 
واالســـتثمارية  التجاريـــة  العالقـــات 
نقلـــة نوعيـــة فـــي معـــدالت التجارة 
البينيـــة خصوصـــا فـــي ظـــل الطفرة 
التنمويـــة والحضاريـــة الكبيرة التي 
يشـــهدها البلدان.جـــاء ذلـــك فـــي لقاء 
نـــاس برئيـــس الهيئـــة العامة لالســـتثمار 
والمناطق الحرة بمصر المستشار محمد 
نجيبـــي  خالـــد  بحضـــور  عبدالوهـــاب، 
النائـــب األول لرئيس الغرفة، ووليد كانو 

نائب األميـــن المالي للغرفة، على هامش 
زيارة وفد الغرفة للقاهرة للمشـــاركة في 
إطـــالق فعاليـــات مســـابقة رالـــي العـــرب 
لريـــادة األعمـــال والتي انطلقـــت مؤخرا 

برعاية جامعة الدول العربية.  
وأكـــد رئيس الغرفـــة أن مجتمع األعمال 
بالبحريـــن يكن كل محبـــة وتقدير لمصر 
تاريخيـــا  ارتبـــاط  ويرتبـــط  الحبيبـــة 
التجـــارب  مـــن  بالعديـــد  القاهـــرة  مـــع 
االســـتثمارية الناجحـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
نهضة مصـــر على المســـتوى االقتصادي 
والوطـــن  للبحريـــن  نهضـــة  أيضـــا  هـــي 
العربي، مبديا إعجابه الشديد بما تشهده 
مصـــر فـــي الوقـــت الحالـــي مـــن نهضـــة 
وعمرانيـــة  اقتصاديـــة  وقفـــزة  تنمويـــة 

أصبحت محط أنظار العالم.  
لمزيـــد  الغرفـــة  اســـتعداد  عـــن  وأعـــرب 
من التنســـيق المشـــترك مـــع كل الجهات 

المصريـــة المعنيـــة، للترويـــج للتغييرات 
اإليجابية التي يشـــهدها مناخ االستثمار 
بمـــا يتناســـب مـــع مجتمـــع  فـــي مصـــر، 
تنـــوع  حيـــث  مـــن  البحرينـــي  األعمـــال 
مبينـــا  المتاحـــة،  االســـتثمارية  الفـــرص 
أن بيئة االســـتثمار فـــي البحرين خصبة 
ولديهـــا الكثيـــر مـــن المقومـــات الجاذبـــة 
والمشـــجعة علـــى االســـتثمار فـــي الكثـــر 
مـــن القطاعـــات التجارية واالســـتثمارية 
والصناعيـــة.  وعقـــد رئيـــس الغرفـــة مـــع 
رئيس هيئة االستثمار المصرية، اجتماعا 

موســـعا بمقـــر الهيئـــة العامة لالســـتثمار 
أوجـــه  آليات تعزيـــز  لبحـــث  المصريـــة؛ 
التعـــاون المشـــترك بيـــن البحرين ومصر 
االقتصاديـــة  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
التجاريـــة  االســـتثمارات  لزيـــادة حجـــم 
والصناعيـــة وغيرها مـــن القطاع األخرى 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين والعمـــل علـــى 
تنميتهـــا وتطويرهـــا لخدمـــة القطاعـــات 
االقتصادية الوطنية وتعزيزها بما يخدم 
المصالح المشتركة.  واستعرض الجانبان 
فرص االســـتثمار في كال البلدين وســـُبل 
توســـعة مجاالت الشـــراكة وزيادة حجم 
التدفقـــات التجاريـــة واالســـتثمارية بين 
المنامـــة والقاهـــرة بما ُيســـهم فـــي تعزيز 
خصوصـــا  للبلديـــن،  االقتصـــادي  النمـــو 
في ظـــل الحركـــة التنمويـــة االقتصادية 
الالفتة التي تشـــهدها األسواق التجارية 

والصناعية في البلدين.  

واتفقـــا علـــى تعزيـــز التعـــاون المشـــترك 
بتكثيـــف  االســـتثمارية  المجـــاالت  فـــي 
الطرفييـــن؛  بيـــن  المشـــتركة  الزيـــارات 
لجذب مزيد من االستثمارات البحرينية 
في مصر، ومزيد من االســـتثمار المصري 
فـــي البحريـــن، مؤكدين أهمية اســـتثمار 
العالقـــات األخويـــة التـــي تجمـــع عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
المصـــري  بالرئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى 

مـــن  مزيـــد  نحـــو  السيســـي  عبدالفتـــاح 
االنفتاح بين سوقي البلدين. 

وقال محمـــد عبدالوهاب إن بالده تعمل 
وفـــق خطـــوات جـــادة لتيســـير وتهيئـــة 
منـــاخ االســـتثمار المصـــري، مشـــيًرا إلـــى 
ســـعي الحكومة المصريـــة لجذب المزيد 
مـــن االســـتثمارات البحرينيـــة إلى مصر، 
بتكثيف التواصل مع كبريات الشـــركات 

البحرينية.

السنابس - الغرفة
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رئيس الغرفة: 
الشراكة بين البلدين 
إستراتيجية ومتنامية

 اجتماع رئيس “الغرفة” برئيس هيئة االستثمار المصرية

الثقة الملكية بفريق البحرين واجتياز مرحلة الجائحة
Û  تعصــف بالعالــم اليــوم أزمــة صحية ربما تكون األســوأ في تاريخه عطفا علــى تداعياتها التي

شــلت مختلــف جوانــب الحيــاة، ومــا خلفتــه مــن ضحايــا بشــرية أعــادت إلــى األذهــان شــبح 
تاريــخ األوبئــة فــي بدايــات القرن الماضــي، إال أن خطــورة جائحة كورونا )كوفيــد19-( تكمن 
قدرتهــا علــى التمحــور، وبالتالــي التمــدد زمانــا ومكانــا ومــا يفرضــه ذلك مــن تحد كبيــر للفرد 
وللمجتمع وللحكومات الختيار أنســب الطرق وأقصرها للحد من انتشــارها والســيطرة عليها.
ومنذ بدء انتشار الجائحة سلكت مملكة البحرين سلوكين متوازيين لمواجهتها، األول اتخاذ 
اإلجــراءات الوقائيــة والتدابيــر االحترازيــة، والثانــي مواجهــة تداعيــات الجائحــة اقتصاديــا 
واجتماعيــا عبــر حزمــة من الدعم المالي للقطاع الخــاص، بتوجيهات من عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ومــا قدمتــه الحكومــة برئاســة ولي العهــد رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، من تســهيالت شــملت معظم 
الخدمــات الحكوميــة، حيــث ســاهم ذلــك فــي الحــد مــن تداعياتهــا الســلبية ورســخت األمــن 

الصحي واالستقرار االقتصادي والمعيشي للمواطنين.
Û  وتأتــي الثقــة التــي أوالهــا جاللــة العاهــل لفريــق البحرين وشــعبه الكريــم في خضــم الموجة

الثانية من جائحة كورونا ودعوته السامية إلى التكاتف بين جميع مكونات الشعب البحريني 
وكافــة المقيميــن علــى ترابــه الغالــي لتجاوز هــذه المرحلة، لتعطي شــعورا باألمــان أن مرحلة 
تخطي الجائحة قريبة جدا، لكنها تحتاج إلى قليل من الصبر ومزيدا من الشعور بالمسؤولية 
وتطبيــق كافة اإلجــراءات التي تقررها الجهات المختصة باعتبارها الطريق المؤدي للخالص 

من هذه الجائحة وتبعاتها.
Û  وإذا كانــت لنــا وقفة هنا كمشــرعين في الســلطة التشــريعية، فإننا إذ نشــيد باإلجــراءات التي

اتخذهــا الفريــق الوطنــي للتصــدي لفيروس كورونا، التــي قامت بعمل جبــار بتحقيق التوزان 
المطلــوب فــي إدارة األزمــة، والــذي يعكــس فــي الوقــت نفســه الخبــرة المتراكمــة فــي تاريخ 
البحريــن للتعامــل مــع مثــل هــذه األزمــات، فكانت القــرارات تحافظ علــى الصحــة العامة من 
جهة، ومن جهة أخرى تحافظ على المصلحة العامة في تقنين عمل األنشطة التجارية بما ال 
يؤثر ســلبا على المتطلبات المعيشــية للمواطنين وال على عجلة التنمية االقتصادية التي يعد 
القطاع الخاص المحور األساسي لها، ومثل هذه القرارات ستكون لها األثر اإليجابي في حال 

عودة الحياة لمسارها الطبيعي لما كانت عليه قبل عام ونصف من اآلن.
Û  والبد لنا من أن نعبر عما يجيش في خواطرنا من فخر واعتزاز بالكوادر الطبية التي

تقــف فــي الصــف األول لخــط الدفاع عن صحــة وأرواح المواطنيــن والمقيمين، وما 
سطروه من مالحم بطولية في هذا الميدان من خالل التواجد المستمر في المرافق 
الصحيــة لمعالجــة المرضى وذودهــم للمحافظة على المنظومة الصحية التي أثبتت 
أن القــوى البشــرية مــن االستشــاريين واألطبــاء والممرضيــن والفنييــن فــي القطاع 
الصحــي هــم عماد تلــك المنظومة، وهم الرهان لتجاوز هذه األزمة العابرة بإذن هللا.  
إننا على ثقة تامة بأن الفترة االستثنائية ستمر وستحمل معها الكثير من التجارب والدروس 
المســتفادة علــى أكثــر من صعيد، بدءا من التجربة الفردية إلــى التجربة الوطنية الكبرى، في 
طريقة إدارة مثل هذه األزمات، وهي بالتالي تشكل إضافة لتاريخنا رغم ما تحمله من مآٍس 

تمثلت في فقدان أعزاء علينا جميعا.

* عضو مجلس الشورى

صباح سالم الدوسري*
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بدور المالكي

مشروعان للتقاعد مدرجان بالصيف أحدهما حكومي

70 % من موظفي “الملكية” يعملون عن بعد

الــصــحــافــة قـــانـــون  مـــشـــروع  اآلن  ــى  ــت ح نــتــســلــم  لـــم  ــاري:  ــ ــص ــ األن

إلكترونيًّـــا المواطنيـــن  طلبـــات  اســـتقبال  مواصلـــة 

كشف النائب أحمد األنصاري عن وجود 
مشـــروعين للتقاعـــد أحدهمـــا حكومي، 
مدرجـــان بفتـــرة الصيـــف، وعلى جدول 
أعمـــال أول اجتمـــاع للجنـــة الخدمـــات 
بمجلـــس النـــواب، مؤكـــدا أن موضـــوع 
واألســـرة  المجتمـــع  كل  يهـــم  التقاعـــد 
ولذلـــك البـــد مـــن التأنـــي والتمهـــل فـــي 
دراســـته وإعطائـــه حقـــه من الدراســـة؛ 
ألن االســـتعجال قـــد يـــؤدي إلـــى ضـــرر 

للمتقاعدين.
صحافـــي  بمؤتمـــر  األنصـــاري  وأشـــار 
إلـــى أنـــه تـــم التواصـــل مع جهـــات عدة 
وتـــم  وآرائهـــم،  مقترحاتهـــم  ألخـــذ 
عقـــد اجتماعـــات عديـــدة بشـــأن ذلـــك، 
واســـتطلعنا آراء ومقترحـــات اتحـــادي 
العمـــال العام والحـــر، وكانت هناك لجنة 
ونحـــن  التقاعـــد  بخصـــوص  تحقيـــق 

بانتظار مخرجات اللجنة.
مـــع  اجتماعـــات  عقـــد  تـــم  أنـــه  وذكـــر 
الحكومـــة ورفع العديد من التســـاؤالت 
للهيئـــة والحكومـــة وهـــي قيد الدراســـة 
اللجنـــة  إلـــى تقاريـــر  حاليـــا، باإلضافـــة 
قدمنـــا  مردفـــا:  والتشـــريعية،  الماليـــة 
رد  وننتظـــر  األجانـــب  إلدخـــال  خطابـــا 
الحكومـــة؛ ألن تنفيذ هذا األمر ســـيفيد 

بصورة كبيرة جدا للصناديق.

ضم األجانب

وعن أهم النقاط الســـت، قال األنصاري 
إن للجنة التشـــريعية أشارت إلى وجود 
ومـــن  النقـــاط،  فـــي  دســـتورية  شـــبهة 
أبـــرز النقـــاط التـــي تركـــز اللجنـــة علـــى 
تعديلها هـــو التوافق على ضم األجانب 
للصناديـــق، الـــذي ســـيتم مناقشـــته في 
أول اجتمـــاع على جـــدول أعمال الجنة 

الشهر المقبل.
وأضـــاف: مازلنـــا في طـــور النقـــاش مع 
الحكومـــة بخصـــوص الزيادة الســـنوية 
والعمر، وجميع النواب يعملون وهدفهم 
مصلحـــة المواطـــن وأال يتأثـــر في رزقه 
يأتـــي  األجانـــب  وإضافـــة  ومعاشـــه، 
اتخـــاذ  ويجـــب  الصناديـــق،  لديمومـــة 
قرارات قد تكـــون صعبة ولكمن ال نريد 

أن نصـــل الـــى وقت أصعب مـــن الوقت 
الحالي.

ونـــوه إلى أن هنـــاك تفاهما مع الحكومة 
والحكومة مســـتعدة وتمد يدها ويكفي 
أنهـــا جـــاءت باألمـــر من خالل مشـــروع 
مـــن  عليـــه  التعديـــل  يمكـــن  بقانـــون 
خـــالل االتفـــاق والتوافق مـــع المجلس، 
وهنـــاك توجيـــه أن تعمـــل الحكومة قدر 
المســـتطاع لما فيه مصلحـــة المواطنين 

والمشتركين.
وأشـــار إلى أن هناك توجهـــا للجنة وهو 
بمـــا يضمـــن مصلحـــة  العمـــل والســـعي 
المشـــتركين أوال ثم ديمومة الصناديق، 
آمـــال التوصـــل التفاق مـــع الحكومة في 
بعض النقـــاط، ثم طرحها على المجلس 

بعد أخذ آراء النواب.

34 اجتماعا

وأكد النائب أحمد األنصاري في المؤتمر 
الصحافـــي الـــذي عقـــد أمـــس ونظمتـــه 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس النـــواب للجنة 

الخدمات بالمجلس الســـتعراض أهم ما 
تـــم إنجازه في دور االنعقـــاد الثالث من 
الفصل التشريعي الخامس أن المجلس 
أنهـــى مـــن 101 موضوع بنســـبة 52 % 
من إجمالي الموضوعات المحالة للجنة 
فـــي 34 اجتماعـــا طـــوال دور االنعقـــاد 

الثالث 2021.
وأوضح األنصاري أن عدد الموضوعات 
تمت إحالتها للجنة بلغت 209، وانتهت 
اللجنـــة من 101 موضوع أي ما نســـبته 
52 % من إجمالي الموضوعات المحالة 
إليهـــا، تتنوع ما بين 3 مراســـيم بقانون، 
4 مشروعات بقانون، 3 قرارات لمجلس 
 69 بقانـــون،  اقتراحـــا   16 الشـــورى، 

اقتراحا برغبة، و3 طلبات أخرى.

قانون الصحة النفسية

وعـــن قانـــون الصحة النفســـية وإقراره، 
قـــال األنصـــاري إنـــه قانـــون غيـــر ســـهل 
والبد مـــن الرجـــوع ألهـــل االختصاص، 
يضـــم  فريقلعمـــل  تشـــكيل  تـــم  حيـــث 

نائبتين باإلضافة الى فريق المختصات 
بالصحـــة النفســـية وهمـــا سوســـن كمال 
ومعصومة عبدالرحيـــم، ومجموعة من 
المستشـــارين المختصين مـــن المجلس 
وعدد من المستشـــارين بالحكومة، ألنه 
موضوع خاص بتخصص معين، مضيفا 
أن هنـــاك فراغـــا تشـــريعيا فـــي مجـــال 
الصحـــة النفســـية فـــي البحريـــن، والبد 
مـــن تنظيم جميـــع األمـــور ذات العالقة 
وبروتوكـــوالت  والتقييـــم  بالفحـــص 

العالج. 
وذكـــر أن القانون يبيـــن حقوق المرضى 
واألطبـــاء، مشـــيرا إلـــى أن القانـــون في 
المجلـــس وقيد الدراســـة ولم يســـحب، 
وأن اللجنـــة لم تبت في المشـــروع وكل 
شـــيء جائـــز وهنـــاك مقترحـــات رفعت 
واستفســـارات، ولكننـــا ال نريـــد إعـــالن 

شيء لم يتم التوافق عليه.

قانون الصحافة

قانـــون  عـــن  ســـؤال  علـــى  رده  وفـــي 
الجديـــد  المرئـــي  واإلعـــالم  الصحافـــة 
ومتـــى ســـيتم إقـــراره واالنتهـــاء منـــه، 
قـــال األنصـــاري إن مجلـــس النـــواب لـــم 
القانـــون  مشـــروع  اآلن  حتـــى  يتســـلم 
الصحافـــة، مؤكـــدا أن المجلـــس يعمـــل 
مـــع الصحافييـــن دومـــا إليماننـــا كنواب 
وأعضـــاء بأهميـــة الصحافـــة واإلعـــالم 

والصحافيين ودورهم وعطائهم.
وأضـــاف أن المجلـــس وفـــور اســـتالمه 
القانـــون ســـيضع لتكـــون لـــه األولويـــة، 
مـــن  ليـــس  التأخيـــر  أن  علـــى  مشـــددا 
المجلس كما هو شائع، مبديا االستعداد 

إلدراج القانون بأول اجتماع للمجلس.

للمؤسسة  الـــعـــام  األمـــيـــن  تــقــدم 
ــال اإلنــســانــيــة  ــمـ ــأعـ ــكــيــة لـ ــمــل ال
الشكر  بخالص  السيد  مصطفى 
والتقدير إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، على ما يوليه من حرص 
ويصون  يحفظ  ما  بكل  واهتمام 
صــحــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
مشيدا  وكــرامــتــهــم،  وســالمــتــهــم 
بــالــجــهــود الــحــثــيــثــة والــمــســاعــي 
اإلنسانية التي يقودها ولي العهد 
السمو  الـــــوزراء صــاحــب  رئــيــس 
حمد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
البحرين  فريق  بــروح  خليفة،  آل 
ويتكامل  يتكاتف  الـــذي  الــواحــد 
ــلٌّ مــــن مــوقــعــه  ــ ــجــمــيــع كـ فـــيـــه ال
من  يلزم  ما  التخاذ  ومسؤوليته 

االحترازية  واإلجــراءات  التدابير 
ــيــة لــلــتــصــدي  ــطــب والـــوقـــائـــيـــة وال
 ،)١٩  - )كوفيد  كورونا  لفايروس 
البحرين  به فريق  مثمنا ما يقوم 
ــار فــــي مــخــتــلــف  ــ ــب ــمـــل جــ مــــن عـ
المجاالت لخدمة مملكة البحرين 
تبعات  لــه مــن  مــا تتعرض  جـــراء 

هذا الفايروس.
ــمــؤســســة  ــيـــد بـــــأن ال ــد الـــسـ ــ ــ وأكـ
تتبع  اإلنسانية  لأعمال  الملكية 
اللجنة  التي أصدرتها  اإلجراءات 
التنسيقية التابعة للفريق الوطني 
ــا،  ــ ــورون لــلــتــصــدي لـــفـــايـــروس كــ
من  العمل  سياسة  تطبق  حيث 
عــدد  مــن   %  70 بنسبة  الــمــنــزل 
اقتصار  إلـــى جــانــب  الــمــوظــفــيــن، 
األنــشــطــة والــــــــدورات الــمــقــدمــة 

المشاركة  على  المنتسبة  لــأســر 
بعد،  عــن  والتعليم  اإللــكــتــرونــيــة 
المؤسسة تحرص  أن  إلى  مشيرا 
ــعــة كــــل مــســتــجــدات  عـــلـــى مــتــاب
ــزام  ــ ــتـ ــ ــــي، وااللـ ــن ــوطــ ــ الـــفـــريـــق ال
في  الرسمية  الجهات  بــإرشــادات 

الدولة.
كما أوضح بأن المؤسسة تواصل 
اســتــقــبــال طــلــبــات الــمــواطــنــيــن 
اإللكتروني  الموقع  إلكترونيا عبر 
لها؛ حرصا على سالمة المراجعين 
وتماشيا مع الخطوات االحترازية 
بالتحول  المملكة  اتخذتها  التي 
الــرقــمــي فــي تــقــديــم الــخــدمــات، 
حيث تشمل الخدمات اإللكترونية 
ــام  ــ ــت ــ ــة األي ــالـ ــفـ ــات كـ ــبـ ــلـ ــى طـ ــلـ عـ
المعيشية  والـــرعـــايـــة  واألرامــــــل 
اإلنسانية  الــمــســاعــدات  وطلبات 
ــمـــل الـــمـــســـاعـــدات  والـــــتـــــي تـــشـ
ــة والـــــمـــــســـــاعـــــدات  ــ ــيـ ــ ــالجـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــزواج  ال ومــســاعــدات  المعيشية 
الطـلبات  عــن  االستعالم  وكــذلــك 

ومتابعتها.

مشاركة سعادة األمين العا م المستشار راشد محمد بون جمة في اجتماع األمناء ال عامين 
باالتحاد البرلماني الدولي

المنامة - وزارة الداخلية

بناًء على القرارات التي أعلن عنها 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
إدارة  اعلنـــت  كورونـــا،  لفيـــروس 
الحماية والسالمة باإلدارة العامة 
للدفاع المدني بأنه ســـوف يقتصر 
دخـــول المراجعين لمبنـــى اإلدارة 
ومكتب اإلدارة لمركز المستثمرين 
بالمرفـــأ المالـــي علـــى الحاصليـــن 
علـــى التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس 
كورونا الذين أتموا )14( يوما بعد 
الجرعـــة الثانيـــة والمتعافيـــن من 
الفيـــروس، وذلك من خـــالل إبراز 

الشعار باللون األخضر عبر تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي”، ولمن هـــم فوق 

الـ)18( عامًا فقط.
ودعـــت إدارة الحمايـــة والســـالمة 
مراجعيهـــا الراغبيـــن بزيـــارة أحد 
موعـــد  حجـــز  اإلدارة  مكاتـــب 
اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر  مســـبق 
مع   gdcdpsd@interior.gov.bh
ضرورة االلتـــزام بالموعد المحدد، 
يرجـــى  مبكـــًرا  القـــدوم  وعنـــد 
االنتظار في المركبة إلى أن يحين 

وقت الموعد.

“الدفاع المدني”: اقتصار استقبال 
المراجعين على المتطعمين

تعديل عقوبة طبيب تسبب بوفاة التوأم من 3 إلى سنة واحدة

قــال رئيــس نيابــة الــوزارات والجهات العامــة إن المحكمــة الكبرى 
االســتئنافية، أصــدرت امس حكمها فــي الطعن المقدم من األطباء 
المتهمين بالتسبب خطأ في وفاة التوأم نتيجة اإلخالل بما تفرضه 
عليهم أصول مهنتهم في حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتهم 
حيــث قضــت بتعديل العقوبة بحــق أحد األطبــاء المتهمين بجعلها 
ســنة واحــدة بــدالً من ثــالث ســنوات، وتأييد الحكم فيمــا قضى به 

بالنسبة لطبيبتين بالحبس لمدة سنة واحدة.

 وكانـــت النيابـــة العامة قد تلقت 
بالغـــا مـــن والـــد التـــوأم المجني 
بـــأن  الـــوالدة  حديثـــي  عليهمـــا 
مستشـــفى  فـــي  المختصيـــن 
السلمانية الطبي سلموه المجني 
متوفيـــان  أنهمـــا  علـــى  عليهمـــا 

فيمـــا تبين لـــه في المقبـــرة أنهما 
على قيد الحيـــاة فقام بإعادتهما 
المستشـــفى  ذات  إلـــى  مباشـــرة 
إحـــدى  أن  لـــه  أكـــدوا  والـــذي 
المولودتيـــن مـــا زالـــت علـــى قيد 
الحيـــاة وتم نقلها لغرفة اإلنعاش 

إال أنها فارقـــت الحياة في وقت 
الحق.

 وقـــد باشـــرت النيابـــة التحقيـــق 
فـــور تلقيها البالغ وندبت اللجنة 
الفنيـــة لتقريـــر األخطـــاء المهنية 
مهنـــة  لمزاولـــي  واألخالقيـــة 
الطب البشري المشـــكلة من قبل 
الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحية الذي انتهى 
إلى تحديـــد المســـئوليات للكادر 
الطبـــي الـــذي أشـــرف علـــى حالة 
وضـــع التـــوأم والتعامـــل معهمـــا 
إثـــر وضعهما، فضـــالً عما توصل 
إليـــه الطبيـــب الشـــرعي بالنيابـــة 

العامـــة أن التـــوأم غيـــر مكتملـــي 
األشـــهر الرحيمة وقد ولدا فيهما 
الحياة وتنفسا تنفسًا جزئيًا وأن 
والدتهما تعتبر حالة طارئة نظرًا 
لصغـــر عمرهما الرحمي، وأن هذا 
األمـــر كان يســـتلزم نقلهمـــا علـــى 
الفور إلى الرعاية القصوى طالما 
كانتـــا على قيد الحياة، وأن عدم 
نقلهمـــا علـــى الفـــور إلـــى الرعاية 
القصـــوى قد فوت الفرصة إلنقاذ 

حياتهما.
والـــدي  اســـتمعت ألقـــوال  كمـــا   
المجني عليهما وشـــهود الواقعة 
وأقـــوال رئيـــس وعضـــو باللجنة 

طبيـــب  إلـــى  وكذلـــك  المنتدبـــة 
المعتمـــدة  الخبـــرة  ذوي  مـــن 
فـــي التخصـــص الذي اســـتعانت 
بـــه اللجنـــة وذلـــك فيمـــا تضمنـــه 
التقريـــر والـــذي أثبت مســـئولية 
أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل 
مع الحالـــة إلخاللهـــم بواجباتهم 
قيامهـــم  عـــدم  فـــي  المتمثلـــة 
بفحـــص المجني عليهمـــا للتثبت 
مـــن مظاهر الحياة فيهما واتخاذ 
ما يلزم من رعاية طبية نحوهما، 
كمـــا اســـتجوبت أعضـــاء الـــكادر 
الطبي الذي تناوبوا على التعامل 

من حالة األم والمجني عليهما.

أن  النيابـــة  رئيـــس  وأوضـــح   
التحقيقـــات انتهـــت فـــي ضـــوء 
لتقريـــر  الفنيـــة  اللجنـــة  تقريـــر 
واألخالقيـــة  المهنيـــة  األخطـــاء 
البشـــري  الطـــب  لمزاولـــي مهنـــة 
المشكلة من قبل الهيئة الوطنية 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
الصحيـــة، وما خلـــص إليه تقرير 
ثبـــوت  إلـــى  الشـــرعي،  الطبيـــب 
ثـــم  ومـــن  المتهميـــن  مســـئولية 
للمحاكمـــة  بتقديمهـــم  أمـــرت 
المحكمـــة  فقضـــت  الجنائيـــة 
بإدانتهـــم ومعاقبتهـــم عما أســـند 

إليهم.

المنامة - بنا

كلمة حق
Û  حجــم التفــاؤل الذي بثه صاحب الجاللة الملك ال يمكن التعبير

عنــه بكلمــات موجــزة فــي مقــال، وكأن كلمــات جاللته أشــعلت 
النــور للنــاس بعــد عتمــة االنتشــار وحــاالت الوفــاة المتصاعــدة 

جراء فيروس كورونا.
Û  التيــأس يــا شــعب البحريــن وانتــم أهــل التفــاؤل وال يتملككم 

الضعف وانتم مصدر القوة، فالله يحفظكم، ومن بعده ملك ذو 
حكمــة وقــدرة ونظرة ثاقبــة يملك زمام األمــور حتى يعبر بكم 

إلى بر األمان.
Û  ستزول هذه الغمة بفضل من المولى عز وجل وبعزيمة وحنكة

فكلنــا مواطنــون  الــوزراء،  رئيــس مجلــس  العهــد  ولــي  ســمو 
ومقيمــون نثــق فــي ســموه وقيادتــه الحكيمة لفريــق البحرين، 
ونؤمــن بــأن العزيمة التي يملكها تعلو على اي صعاب وتتحدى 
اية عقبة، وأن سموه بما رأيناه منه من جسارة وعشق االنجاز 
مختلــف  تتجــاوز  البحريــن  يجعــل  أن  علــى  لقــادر  والتحــدي 

الظروف والتحديات.
Û  ننتظر أن تعبر بنا فوق هذه المحنة فقد حباك المولى باإلصرار

والجلــد والعزيمــة وحب التحــدي لبلوغ الغايات فهنيئا لشــعب 
يمتلك قادته كل هذه الصفات.

هبة محسن

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

مصطفى السيد

ــن ــي ــت ــب ــي ــب ــادر ضـــــد ط ــ ــ ــص ــ ــ “الــــكــــبــــرى االســـتـــئـــنـــافـــيـــة” تــــؤيــــد الـــحـــكـــم ال

المنامة - بنا

مواكبـــة  فـــي  اإلعـــالم  وزارة  لجهـــود  اســـتمراًرا 
مســـتجدات فيـــروس كورونـــا منذ بـــدء الجائحة 
اليـــوم؛ وانطالًقـــا مـــن دورهـــا الوطنـــي  وحتـــى 
الداعـــم ضمـــن فريق البحرين بقيـــادة  ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، أعلنت وزارة 
شاشـــة  علـــى  جديـــد  برنامـــج  إطـــالق  اإلعـــالم 
تلفزيـــون البحرين ابتداًء مـــن يوم األحد المقبل، 
في تمام التاســـعة والنصف مســـاًء، تحت عنوان 
الجهـــود  علـــى  الضـــوء  لتســـليط  نعـــود”؛  “بكـــم 
الوطنيـــة والتوعية بأهمية االلتـــزام باإلجراءات 

االحترازية لمواجهة الجائحة.
وبهـــذه المناســـبة أكـــد عبدالرحمن خالـــد المدفع، 
مديـــر إدارة األخبـــار بـــوزارة اإلعـــالم، أن فريـــق 
برنامج “بكم نعود” بدأ العمل منذ العشـــر األواخر 
مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك علـــى إعـــداد فقرات 
البرنامج المنوعة، والتنسيق مع مختلف الجهات 
المعنية من الصفوف األمامية، تنفيًذا لتوجيهات 
علـــي الرميحـــي، وزيـــر اإلعـــالم، فـــي تعزيـــز دور 
اإلعـــالم الوطنـــي، تحقيًقا لمـــا يصبو إليـــه فريق 

البحريـــن عبر نشـــر الوعـــي المجتمعي وتســـليط 
الضوء على المنجز الوطني في مواجهة مختلف 
التحديـــات. وأشـــار مديـــر إدارة األخبـــار إلـــى أن 
برنامـــج “بكم نعود” يعد مبادرة جديدة من ضمن 
مبادرات وزارة اإلعالم التي لم تتوقف على مدار 
الســـاعة منذ بـــدء الجائحة وحتى اليـــوم، بهدف 
التواصل مع الجمهور ومواكبة المســـتجدات أوالً 
بـــأول خصوًصـــا فـــي ظل الظـــروف االســـتثنائية 
التي يشهدها العالم بأسره، مشيًرا إلى أن برنامج 
“بكـــم نعود” يســـتكمل ما حققه برنامـــج “مجتمع 
واعـــي” وبرنامـــج “وطنـــي” مـــن أهـــداف وطنيـــة 
داعمـــة لجهود المملكة في مواجهة الجائحة منذ 

شهر فبراير عام 2020.

انطالق “بكم نعود” على شاشة تلفزيون البحرين

عبدالرحمن خالد المدفع
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أشاد النائب محمود البحراني بالتوجيه 
الذي أصدره مصـــرف البحرين المركزي 
األقســـاط  تأجيـــل  علـــى  البنـــوك  حاثـــا 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  علـــى  البنكيـــة 
والشـــركات الصغيـــرة والمتوســـط لــــ 6 
أي  احتســـاب  دون  مـــن  أخـــرى  أشـــهر 
فوائـــد جديدة. وقـــال: إن التعميم الذي 
المركـــزي سيســـاهم  المصـــرف  أصـــدره 
االقتصاديـــة  األعبـــاء  تخفيـــف  فـــي 
واالجتماعيـــة للعديد من األســـر وكذلك 

األعمال الصغيرة والمحدودة.
وأردف: أن هذا التعميم يأتي تماشيا مع 
الرؤية اإلنســـانية لعاهـــل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، وتوجيهاته المســـتمرة؛ لضمان 
عبور هذه األزمة الصحية العالمية بأقل 
خســـائر ممكنـــة. وأعرب رئيـــس اللجنة 
بـــأن  أملـــه  عـــن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
يتولى المصرف المركزي متابعة البنوك 

وطلبات التأجيـــل المقدمة إليها، مؤكدا 
أن تتـــم عمليـــة التأجيل دون احتســـاب 

أي فوائد على هذه الخطوة.
قائـــال:  تصريحـــه  البحرانـــي  واختتـــم 
للبنـــوك التجاريـــة واالســـتثمارية وجود 
ممتد على أرض البحرين واستفادت من 
األنظمـــة القضائيـــة والبيئة التشـــريعية 
والتســـهيالت واإلعفاءات على الرسوم 

والخدمات، وحان األوان رد الجميل.

البحراني: لتأجيل األقساط البنكية من دون فوائد

“مرافق النواب” تنجز 88 % من موضوعاتها
استكملت دراسة 87 مقترًحا بينها تعديل قانون اإلسكان

العامـــة  المرافـــق  لجنـــة  رئيـــس  قـــال 
والبيئة بمجلس النـــواب النائب محمد 
بوحمـــود: إن اللجنـــة أنجـــزت في دور 
االنعقـــاد الثالث من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس 110 مواضيع، بمعدل 88 % 
من إجمالـــي المواضيع الموجودة على 

طاولة اللجنة، وذلك في 29 اجتماعا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للجنة 
بالمجلـــس،  والبيئـــة  العامـــة  المرافـــق 
الســـتعراض أهم ما تم إنجازه في دور 
االنعقـــاد الثالث من الفصل التشـــريعي 

الخامـــس، يـــوم الخميـــس الموافق 27 
إن  بوحمـــود:  وقـــال  الجـــاري.   مايـــو 
فـــي  141 موضوعـــا  تســـلمت  اللجنـــة 
دور االنعقـــاد، فـــي حين أنهـــت اللجنة 
110 موضـــوع، منهـــا مرســـوم بقانون، 
و8 مشـــاريع بقانـــون، وقـــرار لمجلـــس 
بقانـــون،  اقتراحـــات  و13  الشـــورى، 
أن  يعنـــي  مـــا  برغبـــة،  اقتراحـــا  و87 
اللجنـــة انتهـــت مـــن دراســـة 88 % من 
الموضوعات المحالة إليها. وأشـــار إلى 
أن اللجنة درست بشكل مستفيض في 
دور االنعقـــاد الماضي تعديالت أحكام 
قانـــون تنظيـــم الطيـــران المدنـــي، كما 

رفعت تقريرها بشـــأن المرسوم بقانون 
رقـــم )32( لســـنة 2020 بشـــأن قواعـــد 
التسجيل والسالمة والمراقبة الخاصة 
بالســـفن الصغيـــرة، ومشـــروع قانـــون 
انضمـــام مملكـــة البحرين إلـــى معاهدة 
المحافظـــة على األنـــواع المهاجرة من 
الحيوانات الفطرية، المرافق ومشروع 
قانـــون انضمـــام مملكـــة البحريـــن إلى 
اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في 
الفضاء الخارجي، إلى جانب مشـــروع 
قانـــون انضمـــام مملكـــة البحريـــن إلى 
الحصـــول  بشـــأن  ناغويـــا  بروتوكـــول 
والتقاســـم  الجينيـــة  المـــوارد  علـــى 

العـــادل والمنصف للمنافع الناشـــئة عن 
اســـتخدامها، الملحـــق باتفاقية التنوع 
البيولوجي، إضافة إلى مشروع قانون 
اإلســـكان واقتـــراح  قانـــون  تعديـــالت 

بقانون بشأن تعديل قانون اإلسكان.

Vacancies Available
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.com 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.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 

ALZIYARAH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33348708  or  ALZIYARAH.CONST@HOTMAIL.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 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

IMPACT ESTATE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17535111  or  oksana@impact-estate.com 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

HABIB AHMED GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33303001  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

Bright glass  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39807534  or  brightglasswll@gmail.com 

TRANSALIGN DENTAL LABS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 39797962  or  FADHEL.TRANS@GMAIL.COM 

CHAI PARATHA 
has a vacancy for the occupation of

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

MOSTAR DOCMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39463838  or  DKHALIFA44@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Domino’s Pizza 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamarfoods.com 

FOOD LAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

Beside S P C owned by Beside General Trading Co LLC 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17178080  or  BAH.BCCD@BESIDEGROUP.COM 

ABU SHEHAB 2021 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM 

Child Willing Specialist Rehabilitation Center 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17001020  or  INFO@CHILDWILLING.COM 

Time Line W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17702277  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17250300  or  SAOOD_NAYEF@OUTLOOK.COM 

Ajyal Almstaqubal Decoration W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  JANITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36993266  or  LINA@LAMAR-HOLDING.COM 

SHABAN LINE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33862221  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

AL ALAYAN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

CORNER FOR SELLING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  NASEEMAABDU2001@GMAIL.COM 

White star auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39648828  or  MALIKZABI56@GMAIL.COM 

UMER DEEN BULIDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33864295  or  RAHILAIMRAN@HOTMAIL.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 

Mahonia Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

Florence la maison mediterraneenne and dar zowayed resturant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  svenja@gbl-group.co 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

HAMALA WORKSHOP FOR INSTALLING REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(FINANCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38316218  or  MDYOUNUSBINISHAK@GMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

TEHSIN CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39044244  or  ZAMIMULLAH123@GMAIL.COM 

Naymat Restaurant CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33224484  or  NAYMAT.WLL@GMAIL.COM 

99 OIL CHANGING REPAIRING TIRES & AUTO E 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66699229  or  ELYFLEUREVENT@GMAIL.COM 

BUALQASIMI Restaurant & Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

ALKULLAJ SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39219223  or  ALYOUSIFEEE@GMAIL.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

Kiswa General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17400434  or  ZULFIQAR@GOLDENFENCE.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

CALI BARBAR SHOP.S.P.C OWNER BY HUMAYUN KABIR AKKAS 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36406191  or  HK652977@GMAIL.COM 

CHKN Restaurant Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000117  or  avalon9300@hotmail.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 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.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 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

ALBARASTY CAFEE 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 66389663  or  ABDULLA.AHMED6@GMAIL.CO 

Private Yatch   ( AHMEDANY / 7362) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33885428  or  BUAL3NOOD889@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

AWAL WORKSHOP A/C & REFRIGERATION REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

SILVER ELECTRO PLATING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17784460  or  silver@batelco.com.bh 

ALTASHREEQ GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  ALNAJEMCO@YAHOO.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ARCHITECT(LANDSCAPE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822666  or  fp1@ghe.com.bh 

La Blanche SALON. 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 36633363  or  JHAIRDRESSER2015@GMAIL.COM 

SEMAT ALJOOD TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36966655  or  ALI.MANSOOR@SAJBH.COM 

ALANWAR FACTORY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17400904  or  KHALWACHI@YAHOO.COM 

ZARA 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17507979  or  yunes.mohamed@azadea.com 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

ALMOASHER Delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

Diamond Fish Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17651400  or  DIAMONDFISHCO@GMAIL.COM 

J k construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36436729  or  AJMALSHA377@GMAIL.COM 

Infonas W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPT, COMPUTER NETWORK DEVELOPMENT  
 suitably qualified applicants can contact

 16500100  or  HR@INFONAS.COM 

BEAUTY AND A BEAT ACCESSORIES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38897635  or  AKSYSUARI1966@YAHOO.COM  

محمد بوحمود

بوحمود: “التماسيح” تباع في السوق الشعبية
تداخـــل عمـــل النائـــب والبلـــدي ال يحـــل بــــ “المســـطرة والقلـــم”

أكـــد رئيـــس لجنـــة الخدمـــات والمرافق 
العامـــة محمد خليفة بوحمـــود انحيازه 
لصالـــح توســـعة صالحيـــات المجالـــس 
البلديـــة، ومنح البلديات ما كانت تتمتع 

به من االستقاللية المالية واإلدارية.
وأشـــار فـــي المؤتمـــر الصحافـــي للجنة 
بالمجلـــس،  والبيئـــة  العامـــة  المرافـــق 
الســـتعراض أهم ما تـــم إنجازه في دور 
االنعقـــاد الثالـــث من الفصل التشـــريعي 
البلديـــة  المجالـــس  أن  إلـــى  الخامـــس، 
تعترضهـــا العديد من المعوقات، والعمل 
صالحياتهـــا  وتوســـيع  دعمهـــا  علـــى 
سيساهم في تعزيز استفادة المواطنين 

من الخدمات المقدمة لهم.
وقـــال: إن البحريـــن تعد مـــن أقدم دول 
المنطقـــة في العمل البلـــدي الذي مضى 
عليـــه قـــرن مـــن الزمـــان، وأن المملكـــة 
ســـباقة فـــي مجـــال تطوير تشـــريعاتها، 
ولـــن تتوقـــف عنـــد تعديل بســـيط يلبي 

طموحات المجالس البلدية.
ولفت في تعليقه على استفسار “البالد” 
بشـــأن إيـــرادات كلفـــة تحصيـــل البنيـــة 
التحتيـــة، إلـــى أن الكثير من المشـــاريع 
تعانـــي مـــن عـــدم توافر خدمـــات البنية 
التحتيـــة لها رغم ســـدادها مبالغ الكلفة، 
الصـــرف  الخدمـــات  تلـــك  رأس  وعلـــى 
الصحي، فال يمكن القول إن “كل األمور 
طيبـــة”، إذ ما زالت الكثيـــر من المناطق 
تنتظر دورها على قوائم خدمات البنية 

التحتية.
وقـــال: البحرين بلـــد صغيـــر، وال أعتقد 
أنه مـــن الصعوبة توصيل الخدمات لها، 
وليـــس من المنطقي الحديث عن عبء 

هـــذه الخدمات على الـــوزارة، خصوصا 
بعد اســـترداد جزء كبير من كلفة البنية 

التحتية.
وأضـــاف فيمـــا يتعلـــق بعـــدد المشـــاريع 
المنبثقـــة عن مجلس النـــواب والتي تم 
إقرارهـــا فـــي دور االنعقـــاد الماضي، أن 
جميـــع المشـــاريع التي ناقشـــتها اللجنة 
هـــي  الحكومـــة  قبـــل  مـــن  وأمضيـــت 

حكومية المنشأ.
وذكـــر أن هنـــاك الكثير مـــن المقترحات 
البرلمانيـــة والتـــي يغلـــب عليهـــا صفـــة 
المقترحـــات برغبة هي بحاجة لمرئيات 
الجهات المعنيـــة، إذ يعد الحصول على 
المرئيـــات أحـــد أبـــرز المعوقـــات التـــي 

تساهم في إبطاء مناقشتها وإقرارها.

 الحيوانات المفترسة

بشـــأن  ســـؤال  علـــى  رده  فـــي  وأشـــار 
الحيوانـــات  حيـــازة  حظـــر  مشـــروع 
جـــاء  المشـــروع  أن  إلـــى  المفترســـة 
ليعالج المخاطـــر االجتماعية والصحية 

المترتبة على حيازة هذه الحيوانات.
وعلـــق: ســـابقا كانـــت تبـــاع التماســـيح 
الصغيـــرة فـــي الســـوق الشـــعبية، وهذه 
إلـــى  التماســـيح بعـــد فتـــرة ســـتتحول 
كبيـــرة، وبالتالي ستشـــكل مصدر خطر 

حقيقي.
وذكر أن المجلس في انتظار عودة هذا 
المقتـــرح فـــي صـــورة مشـــروع بقانـــون 

لمناقشته والموافقة عليه.
ولفت في رده على ســـؤال بشأن رفض 
بتصويـــت  للســـماح  الشـــورى  مجلـــس 
المواطنين في الخـــارج في االنتخابات 
البلدية إلى أن المجلس له حق الرفض، 
إال أننـــا نؤكـــد علـــى أن هـــذا األمـــر حـــق 
أصيـــل للمواطنيـــن وال مبررات حقيقية 

لرفض تصويتهم.

تداخل الصالحيات

مـــن جهـــة أخـــرى، بيـــن النائـــب محمـــد 
بوحمـــود أن المنتـــدى البرلمانـــي البلدي 
كان يهـــدف بالدرجـــة األولـــى إلـــى حل 
بيـــن  الصالحيـــات  تداخـــل  إشـــكالية 

البلديين والنواب.
وأشار إلى أن الالئحة الداخلية للسلطة 
صالحيـــة  النـــواب  تمنـــح  التشـــريعية 
تـــداول وطـــرح الموضوعـــات التي يرى 
البلديـــون والمواطنـــون أنهـــا مواضيـــع 
والبنيـــة  اإلســـكان،  كقضايـــا  بلديـــة، 
التحتية، والشوارع وغيرها، وهي أمور 
خدمية في المقام األول، إال أن البرلمان 

لهم صالحيات طرحها ومناقشتها.

العمـــل  بيـــن  رفيعـــا  خيطـــا  أن  وذكـــر 
األنســـب  والحـــل  والبلـــدي،  البرلمانـــي 
فـــي  يتمثـــل  الصالحيـــات  لتداخـــل 
التنســـيق بيـــن النائـــب وعضـــو الدائرة، 
وبنـــاء العالقـــة التكامليـــة فيمـــا بينهما، 
إذ إن هـــذا التداخـــل ال يمكـــن عالجـــه 

“بالمسطرة والقلم”.

فواتير الكهرباء

وقـــال فـــي رده علـــى شـــكاوى ارتفـــاع 
فواتيـــر الكهرباء واحتمـــال وجود خلل 
في العدادات “إن العدادات اإللكترونية 
الذهـــب،  ميـــزان  كدقـــة  جـــدا،  دقيقـــة 
وبالتالي فإن طريقة حسابها لالستهالك 
دقيقـــة وهـــي مـــا يعتقـــد أنه ســـبب في 
ارتفاع الفواتير عن السابق؛ نظرا لكونها 

أكثر دقة من سابقتها”.
وأضاف: في المقابل ينبغي التأكيد على 
أن الجائحة أثرت على الجميع، وغيرت 
والســـلوكيات  المفاهيـــم  مـــن  الكثيـــر 
أصبـــح  فاليـــوم  الســـابقة،  واألنظمـــة 
المواطن يســـتهلك الكهرباء بمعدل أكبر 
من الســـابق؛ نظرا لطول فتـــرة المكوث 
التعلـــم  أنظمـــة  المنـــزل، واعتمـــاد  فـــي 

والعمل عن بعد.
وتابع أنه من غير المنطقي وفي أجواء 
البحريـــن الحارة أن نقـــول للمواطن بأن 
يستغني عن تشـــغيل المكيف، وبالتالي 
يتسبب ذلك زيادة في االستهالك، وهو 
ما دفع لتقديم مقترحات عدة للحكومة 
بخفـــض الفواتير، والتي جاء الرد عليها 
بالرفـــض، بداعـــي أن الحكومة تشـــتري 

الخدمة.

المنامة - كتلة الميثاق النيابية

أشـــادت كتلة الميثاق النيابية بالرســـالة 
الملكية الســـامية لعاهـــل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
مضاميـــن  مـــن  حملتـــه  ومـــا  خليفـــة، 
مطمئنة للمواطنيـــن والمقيمين وواثقة 
التوحـــد  علـــى  الوطـــن  أبنـــاء  بقـــدرة 
والتكاتـــف دعما لجهود فريـــق البحرين 
واللجنـــة التنســـيقية التـــي يقودها ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة، الهادفة لتجاوز جائحة كورونا.

وبينـــت الكتلـــة أن “الفتـــرة الحالية هي 
المملكـــة  التـــي تحتـــاج  الفتـــرات  أشـــد 
فيهـــا وقفـــة جماعيـــة وتكافل مشـــترك 
لتجـــاوز هذه المحنة خصوصا بالنســـبة 
للعامليـــن فـــي القطاعـــات التـــي شـــملها 
اإلغـــالق فـــي الوقـــت الراهن، مـــا يؤكد 
ودعـــت  ماليـــا”.  مراعاتهـــم  ضـــرورة 
“الجهـــات الخاصـــة والعامـــة بالخـــروج 
للمواطـــن  داعمـــة  تكافليـــة  بمبـــادرات 
والمقيـــم خصوصـــا فـــي فتـــرة اإلغالق 
عبر دعم فواتيـــر الكهرباء والماء وذلك 
لكون فتـــرة اإلغالق في فتـــرة الصيف، 
األمر الـــذي قد يرهق كاهـــل المواطنين 
ذات  فواتيـــر  صـــدور  عبـــر  والمقيميـــن 
األســـر  التـــزام  نتيجـــة  عاليـــة  تكلفـــة 
بالمنـــزل، مـــا يســـتدعي وجـــود إعفـــاء 
لفواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء وغيرهـــا من 
الفواتيـــر التي قد تشـــكل عبئا على تلك 
األســـر”، مطالبة في الوقت نفسه بوقف 
قـــروض اإلســـكان. كمـــا دعـــت لضرورة 
إعـــادة تفعيـــل مبـــادرة دعـــم الرواتـــب 
للقطاعـــات المتأثرة مـــن الجائحة، على 

غـــرار ما تم في بداية الجائحة من دعم 
مالـــي من قبل صنـــدوق العمـــل تمكين؛ 
لضـــرورة الحفاظ على اســـتقرار القطاع 
اســـتمراريته  علـــى  والحفـــاظ  الخـــاص 
فـــي ظل هذا الوباء العالمي، بما يشـــمل 
ريـــاض  ودعـــم  والحـــرف  المهـــن  دعـــم 
األطفال؛ ليشـــملهم الدعم الحكومي من 
أجـــل الحفاظ على أصحـــاب تلك المهن 

والحرف من انعكاسات الجائحة.
دعـــم  ضـــرورة  علـــى  كذلـــك  وشـــددت 
األنشطة التي شملها اإلغالق سواء كان 
االغالق جزئيا أو ُكليا وذلك حرصا على 
تقليص انعكاســـات جائحة كورونا على 
تلـــك القطاعـــات التـــي تحـــاول جاهـــدة 
فـــي أن تواكب التطـــورات وأن تحافظ 
علـــى اســـتقرارها ووجودهـــا فـــي ظـــل 
األزمـــة الصحيـــة العالميـــة”. كمـــا دعـــت 
الكتلة مؤسســـات القطـــاع الخاص على 
الوطنيـــة  الشـــركات  حـــذو  تحـــذوا  أن 
عبر الحرص على توفير الســـلع بأســـعار 
العـــام  الوضـــع  مـــع  تتناســـب  تنافســـية 
آليـــات  توفيـــر  مـــع  والمقيـــم  للمواطـــن 
رقمية تحرص على الحفاظ على صحة 
وســـالمة الجميع في ظل هذه الظروف 
عليهـــا  ســـتنتصر  التـــي  االســـتثنائية، 
مملكة البحرين بتوحد وتكاتف الجميع 
وااللتـــزام  الوطنيـــة  القـــرارات  ودعـــم 
بجميع اإلجـــراءات االحترازية بالقيادة 
الحكيمـــة من ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
الوزراء الذي سيقود البحرين لبر األمان 
للوصول للمرحلة المقبلة، التي ســـتزيح 
عـــن البحرين هذه الغمـــة التي اجتاحت 

العالم أجمع.

إلعفاء المستهلكين من فواتير الكهرباء ووقف قروض اإلسكان

جانب من اجتماع لجنة المرافق والبيئة

سيدعلي المحافظة

محمود البحراني

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



القيد : 125031-1
التاريخ : 2021/05/26

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 81817 لسنة 2021
بشأن نقل ملكية الفرع و تغيير االسم التجاري لشركة مطعم دار نورة ذ.م.م     

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب  شــركة مطعــم دار نورة ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيد رقم   
1-125031، طالبيــن نقــل ملكيــة الفرع األول فقط  وتغيير االســم التجاري من 
مطعــم دار نــورة ذ.م.م إلــى آلــو نــاك ذ.م.م   فعلى كل من لديــه اعتراض التقدم 
باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوما من تاريخ نشــر 

هذا اإلعالن.

www.grnata.com

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون

متوافق مع شروط السكن االجتماعي
محسن الزيمور

17555593
المكتب الرئيسي

36005575 36096888
المهندس خالد Call.

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

القيد   126244 - 1
التاريخ   27 - 04 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها الســادة الشــركاء في شــركة شــركة بونتيفل ملتيبليكس لحلول التدقيق 
واإلستشــارات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقــم 126244 - 1طالبين تحويل 
الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة تضامن برأســمال وقدره 1000 

الف دينار، بين كل من:
BABY SHEHINSHA KUZHICHAKANDATHIL PUTHIYAPURAYIL 

 SELVAN DHARMARAJ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة أي ا م اس جالمورس لالزياء ذ.م.م
سجل تجاري رقم  115054

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة أي ا م اس جالمــورس لالزيــاء ذ.م.م المســجلة بموجــب 
القيــد رقــم 115054 بتصفيــة الشــركة اختياريا و تعيين  الســيد   عيســى جمعــة كاظم مرزوق 
الخنيزي / مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم) 21 ( لعام 2001 ، 
و عمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، و 

ذلك على العنوان
عيسى جمعة كاظم مرزوق الخنيزي

36666843

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020 -184140  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
قيد رقم: 2-72152

اسم التاجر: زينب عبدهللا محمد علي محمد
االسم التجاري الحالي: الحارة الشاميه للمنتجات الصحيه والجمالية

االسم التجاري الجديد: مركز المنتجات الشامية للمنتجات الصحية والجمالية

تاريخ:2021/5/26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 81562  إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: يوســف عبداللطيــف احمــد المقهــوي بطلــب تحويــل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/ عبدهللا يوسف عبداللطيف احمد المقهوي 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
قيد: 1-37438

االسم التجاري: مركز التخصصي لبيع قطع غيار وزينه السيارات

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444
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الذكرى السنوية لمجلس التعاون
مـــرت قبـــل أيـــام الذكـــرى الســـنوية لتأســـيس وقيـــام مجلـــس التعـــاون 
الخليجي، وقد مر المجلس بالعديد من التحديات واآلمال واإلنجازات، 
وحتـــى يمكننا أن نحلل كل ما يتعلق بمســـيرة المجلـــس للقارئ، البد أن 
نشـــخص ونختصر هذه المســـيرة بالتالي: أوال مرحلة التأســـيس. وهي 
المرحلـــة التـــي قام على إثرها اآلباء المؤسســـون بوضـــع اللبنات األولى 
وقيـــادة مجلـــس التعـــاون واالنطالق به، فقـــد قام المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالى الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، يســـاعده المغفور له بإذن هللا 
تعالـــى الشـــيخ جابـــر األحمـــد بالعمـــل المخلص مـــن أجل تســـويق فكرة 
االتحـــاد والعمـــل على انطالقتها بدعم من إخوانهـــم حكام الخليج، غفر 

هللا لهم جميعا.
ثانيا مرحلة غزو الكويت، وهذه المرحلة جسدت التالحم الخليجي في 
التصدي للعدوان العراقي بقيادة صدام حسين عندما غزا الكويت، فقد 
حققـــت وبشـــكل جلي ما تـــم االتفاق عليه من أهـــداف، من حيث أن أي 
اعتـــداء علـــى أية دولـــة من الدول المؤسســـة للمنظومـــة الخليجية، هو 
اعتـــداء على كل الدول، وقـــد قامت كل الدول الخليجية في المنظومة 
بتســـخير كل إمكاناتهـــا وطاقاتها السياســـية والعســـكرية واالقتصادية 

واالجتماعية في سبيل استرداد الشرعية الكويتية.
في الواقع علينا أن نثمن كل ما تم تحقيقه من إنجازات، فدول مجلس  «

التعاون حققت أكثر مما هو مطلوب منها بأهداف المجلس، بمعنى أنه مثال 
أصبحت السعودية من الدول العشرين اقتصاديا، وهذا بذاته يفوق ما 

كان مطلوبا من مجلس التعاون، واألمر نفسه مع بقية دول الخليج، لهذا، 
ومع قوة هذه الدول وتطورها وقفزها قفزات هائلة، فإنه يجب االستمرار 

في تطوير المجلس ليكون بذات المكانة والقوة والنفوذ والنجاحات 
والطموحات في الفترة القادمة.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

سيدي جاللة الملك والمشاعر األبوية العظيمة
إن توجيهات سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى حفظه هللا ورعاه، ودعمه الكبير واهتمامه الشـــخصي لتحقيق 
األمن واألمان في المجتمع وتســـخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز وباء 
كورونا والوصول بهذا البلد العزيز إلى بر األمان، ومواساة جاللته أيده 
هللا أهالـــي ضحايـــا وباء كورونـــا ودعواتـــه القلبية الصادقـــة للمصابين 
بالصحـــة والشـــفاء العاجل، كل ذلـــك نابع من المشـــاعر األبوية العظيمة 
لجاللتـــه حفظـــه هللا ورعاه وحرصه الدائم والمســـتمر على أبناء شـــعبه 
خصوصا في مثل هذه الظروف االســـتثنائية التي يمر بها العالم، والتي 
تحتـــاج إلـــى تضافر الجهود و تحمل المســـؤولية الوطنيـــة المتمثلة في 
االلتـــزام باتبـــاع التعليمـــات واإلجـــراءات االحترازية والوقائيـــة الطبية 
الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا الـــذي يقوم 
بجهود جبارة وعمل مخلص يتدفق مثل الشـــعاع، وال شك أن القرارات 
المؤثـــرة والمهمـــة التـــي أصدرهـــا يـــوم األربعـــاء الماضـــي والتـــي منهـــا 
“إغـــالق المجمعات والمحالت التجارية غير األساســـية، وإغالق المراكز 
الرياضية وصاالت التربية البدنية وبرك الســـباحة والشـــواطئ واأللعاب 

الترفيهية، ودور السينما، ومحالت الحالقة، وتطبيق سياسة العمل من 
المنـــزل على كل الجهات الحكومية بنســـبة 70 % وغيرها من القرارات 
التي أعلن عنها، ستكون هدفا لتحقيق االستراتيجية المنشودة لتجاوز 

هذه المرحلة الصعبة بنجاح.
العامل األساسي في خروجنا بقوة من هذه المرحلة الحرجة معرفة كل 
مواطن ومقيم دوره وموقعه من المسؤولية، والتحلي بالبسالة واإلقدام 
وروح التحدي لقهر الوباء الذي حصد أرواح أحباء وأعزاء علينا جميعا، 
فالقضية برمتها تتعلق بســـلوك جديد في الحياة له فائدة وأهمية على 
صحـــة المجتمـــع بأكملـــه، والمقصر يفتـــرض أنه قد فهم الـــدرس وعرف 
الضوابط والمفاتيح األساسية لتجاوز أزمة كورونا والتعافي منها، ولن 
تنجـــح أيـــة دولـــة مهما كانـــت إمكانياتها فـــي أداء المهمة بـــدون تعاون 
األفـــراد والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد، وكما أكد ســـيدي جاللـــة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه 
أن مملكة البحرين ستتخطى هذه الجائحة إلى بر األمان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الكوادر التعليمية
إنَّ من بين أهم الصعوبات التي ألقت بظاللها على الحياة العامة بسبب 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( بوصفه نقطة تحول كبرى في تاريخ 
البشـــرية، التأثيـــر الكبير والشـــكل الجديد الـــذي ألم بالعمليـــة التعليمية 
برمتها، وتأتي هذه التحديات لتحدد مصير ومســـتقبل ماليين األطفال 
والشباب حول العالم الذين يعدون في مراحل التأسيس لالنطالق فيما 
بعد إلى ســـوق العمل، وممارســـة المفترض من تأثير إيجابي وفعال في 

الحياة العملية. 
ونحـــن إذ نطرح هـــذا الموضوع فإننا ال يمكن أن نغفل دور العاملين في 
الصفوف األولى لجعل الحركة التعليمية في اســـتمرار وتواصل وثبات، 
وبمـــا أوتـــوا من قوة، دون أن تتأثر قدر اإلمـــكان، فالمعلمون والمعلمات 
حملوا على عواتقهم هذه المسؤولية الكبيرة، والتي تعد مهمة جسيمة، 
تحتـــاج إلـــى مزيد من الصبـــر والمثابـــرة والمتابعة، فالكثيـــر منهم أولوا 
االهتمام الكامل للطلبة، وقدموا أكثر مما هو مطلوب منهم، من تواصل، 
وخوف على مســـتقبل ومســـتوى الطلبة، ناهيك عن التجـــارب الفريدة، 
والمبـــادرات الرائعـــة التـــي ظهرت هنـــا وهناك، وعبرت عـــن مدى الوعي 
واالهتمـــام البالغين، واإلصرار على مواجهة عقبـــات الجائحة، وتحقيق 
األهـــداف التعليمية، وضمان تكامل ما يقدم من عمليات تعليمية، فأقل 
مـــا يمكـــن أن نقولـــه لهم فـــي مقابل هذا اإلخالص “شـــكرًا لكـــم يا جنود 

الوطن ولجهودكم المثمرة”.

إن المسؤولية الملقاة على عاتق الكوادر التعليمية، ال تقل أهمية عما  «
تتكبده الصفوف األمامية من عناء، فهم جزء ال يتجزأ من هذا الصف األول 

الذي يمثل فريق البحرين، وهم ممن أثبتوا خالل الجائحة أنهم على قدر 
كبير من المسؤولية، باهتمامهم وحسهم الوطني واإلنساني والتعليمي، 
تحت مظلة وإشراف وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية واإلدارية 

والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كافة، إذ ذللوا جميعًا 
الصعاب للوصول إلى الغايات التعليمية، ومن ثم إلى بر األمان.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

كشـــفت منظمة “أوكســـفام” مؤخـــًرا “أن اللقاحات التي جـــرى تطويرها ضد 
فيروس كورونا المســـتجد ســـاهمت في بروز تســـعة مليارديـــرات جدد في 
العالم”، وأضافت أن “ثروة هؤالء األشخاص وصلت إلى 19.3 مليار دوالر”، 
وذلـــك بفضـــل األرباح الهائلة التي تم جنيها من بيـــع هذه اللقاحات في ظل 
انتشـــار جائحة كورونا وزيادة اإلقبـــال على التطعيم للحماية من تداعياته، 
وتذكـــر التقاريـــر الصحيـــة أن هذه األربـــاح تكفـــي لتلقيح أكثر الـــدول فقًرا 
فـــي العالـــم، حيث إن هذه الدول لم تتلق ســـوى )0.2( في المئة من إجمالي 
اللقاحات التي تم إنتاجها في العالم. ويتحتم على الدول المنتجة للقاحات 
وتجارهـــا األثريـــاء أن يتطلعوا إلـــى تحقيق العدالـــة االجتماعية في توفير 
اللقـــاح لجميـــع األنفـــس البشـــرية التي تضررت مـــن وباء كورونـــا بعيدا عن 
تحقيق المكاســـب المالية، وأن ُيســـاهم هؤالء األثرياء بجزء من مكاســـبهم 
الكورونيـــة فـــي توفيـــر العـــالج للشـــعوب الفقيـــرة لحمايتهم مـــن تداعيات 
الوباء. لقد اجتاح وباء كورونا دول العالم الفقيرة والغنية وأصاب شـــعوبها 
بـــدون انتقاء نفـــس دون أخرى، وتبعا لديمقراطيـــة الوباء يجب أن تتحقق 
ديمقراطيـــة العالج واللقـــاح، أي يجب أن يكون اللقاح فـــي متناول الجميع 

دون اســـتثناء، وعدم احتكاره وتجنب التصرف الكيفي بأســـعاره وتوزيعه، 
وألنـــه وبـــاء خطـــر وُيهـــدد دول العالـــم قاطبـــة فعلى الـــدول كافـــة التعاون 
لمحاربتـــه ومقاومـــة تداعياته من أجل اجتثاثه والخـــروج من دائرة خطره 
بأقل الخسائر الممكنة، فبجانب ما أحدثه الوباء من خسائر بشرية وصحية 
ونفســـية فقد ذكرت الكثير من الدراسات االقتصادية أن “الوباء تسبب في 
أكبر انخفاض تشـــهده األســـواق المالية منُذ األزمة االقتصادية العالمية عام 

2008م”.
في الوقت الذي تسببت الجائحة بخروج العديد من الشركات من السوق  «

وإفالس بعضها وتسريح العاملين فيها، فإن الكثير من الشركات األخرى 
في السوق توسعت أعمالها وزادت أرباحها، ومنها )شركات إنتاج المطهرات، 

وأساليب الوقاية من الفيروس، وشركات التجارة اإللكترونية، وشركات تصنيع 
الدواء واللقاحات المضادة لكورونا(، أي أن هذا الوباء الذي استنزف أموال الدول 

وخصوصا الفقيرة، والذي أهلك الماليين من البشر وتداعت حياتهم الصحية، 
استفادت منه هذه الشركات في توسيع نشاطها وتعزيز أسهمها في السوق، 

ما أدى إلى زيادة أرباحها بالمليارات، ومن المتوقع ارتفاع مؤشر هذه الزيادة 
كلما أطال فيروس كورونا البقاء.

عبدعلي الغسرة

“كورونا” بين الوباء والثراء

قصـــة إنســـانية أعتبرها من النوادر التي تحكى مـــن واقع الخيال، فقد بثت 
القنـــاة التلفزيونيـــة Nasnews العربيـــة قصـــة ذلـــك الصحافـــي األميركـــي 
Steve Sosebee الـــذي بـــدأت حكايتـــه قبل ثالثين عاًمـــا عندما كان يعمل 
كصحافي ميداني ومراســـل من القدس، وشـــاهد Steve مـــن وراء الكاميرا 
طفال فلســـطينيا فقد رجليه ويديه وعينا واحدة، وفوًرا قرر أن يترك العمل 
الصحافي ويقوم بمســـاعدة هذا الطفـــل ويصنع فرقا حقيقيا بحياته، حيث 
قـــام بالترتيـــب لنقله إلى أميركا في رحلة عـــالج طويلة رغم صعوبة المهمة 
وعـــدم منح التأشـــيرة للطفـــل، وبعد جهود جبارة ومضنيـــة نجح في تأمين 
أطراف صناعية غيرت حياة الطفل لألفضل، ولم يكتف ســـتيف بهذا العمل 
الجبار واإلنســـاني بكل معنى الكلمة، بل قام بتأسيس جمعية “إغاثة أطفال 
فلســـطين”، حيث تقوم بتوفير العالج المناســـب لألطفال المرضى وفاقدي 

األطراف ونقل البعض إلى الخارج وتوفير األطباء والعالج واألدوية لهم.
هذا اإلنســـان الرائع ليس إنســـاًنا طبيعًيا وال ينتمي إلى كوكبنا، فقد قرر أن 
يؤســـس مستشـــفى لســـرطان األطفال يحمل اســـم زوجته “هـــدى المصري” 

التـــي توفيـــت بعـــد صراع مـــع مرض الســـرطان، فأســـس مركزيـــن في غزة 
والضفة الغربية يقومان بمعالجة ١٢٠٠ طفل ســـنوًيا بالمجان! يا إلهي، هذا 
الرجل صانع األمل أثبت للعالم أن اإلنســـانية ال جنســـية لها وال دين وال لون، 
حيث إن اإلنســـانية توحد البشـــر، فكل ما تحتاجه هو أن تمتلك قلًبا نظيًفا 

ومشاعر صادقة.
وألصحاب العقول المتحجرة الذين ال يفقهون في الدين شيًئا، أتمنى بكل  «

شجاعة أن تذكروا أعمال هذا اإلنسان األميركي الذي يعتنق الديانة المسيحية 
في خطبكم الدينية، وأن تتوقفوا عن تعصبكم الجاهل الذي لم نستفد منه 

شيًئا غير نشر الكراهية والبغضاء والهدم، فقد أصبحتم سبًبا مباشًرا للتأخر 
والجهل! يقول الله تعالى “َيا أَُيَّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم 
ِه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر”، ال أعلم  ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

إذا كان القارئ العزيز يريد أن يعرف أكثر عن هذا اإلنسان الذي قل وجوده في 
هذا الزمن، وال أعرف ماذا أطلق عليه، فهو يستحق تكريما عربيا وعالميا نظير 

جميع أعماله اإلنسانية طوال ثالثين عاًما، ويعتبر مثااًل ورمًزا يحتذى به، أال 
تتفقون معي؟.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

اإلنسانية ال جنسية لها



لقد قال مايك تايسون في إحدى المّرات 
أّنـــُه يشـــعر بضـــرورة أن يكـــره أّي ُمقاتٍل 
يخـــوُض نـــزاالً ضـــّده، وأّنـــُه مـــن المهـــم 
بمـــكان أن يعتقد أّن كل هؤالء الُمقاتلين 
يكرهونـــُه كذلك، كي يســـتطيع أن ُيقّدم 
أفضل أداٍء قتاليٍّ أمامهم. وبشـــكل عام، 
فهذه ليســـت قاعدة، حيُث أّن الرياضات 
القتالية تزخر بالُمقاتلين الذين ُيظهرون 
والتقديـــر  االحتـــرام  البعـــض  لبعضهـــم 
المتبـــادل. ولكـــن بيـــن الفينـــة واألخرى، 
فبـــكل تأكيد، تطرأ حاالت مـــن النّدية ما 
بين الرياضييـــن، فتكون لهم هذه النّدية 

بمثابة المحّفز والدافع لألداء الجّيد.
وإحدى هذه الحاالت هي النّدية القائمة 
اآلن في ســـياق الحدث الرئيسي لبطولة 
حيـــُث  القادمـــة،  ال51   BRAVE CF
ســـيلتقي اثنـــان مـــن أفضـــل الُمقاتليـــن 

على مســـتوى بلديهما، البرازيلي لوكاس 
“مينييرو” مارتينس، واأللماني مارســـيل 
غرابينسكي. وفي األسابيع المؤّدية إلى 
نزالهما في مينســـك، يبـــدو أّن الُمقاتلين 
بخـــوض  ُمبّكـــرًا  النـــزال  بـــدأ  قـــّررا  قـــد 
حـــرٍب كامّيـــة مـــن خال اإلعـــام، وهو 
مـــا ســـُيضيف نكهة نـــزاٍع شـــخصّي على 
 .BRAVE CF لقائهما االحترافي في قفص
ويبدو أن هذه الحرب الكامّية قد بدأت 
مع تعليق غرابينســـكي في سياق النزال 
وبشأن مشهد الفنون القتالّية الُمختلطة 
أنـــه  قـــال “ال أظـــّن  بشـــكل عـــام حيـــُث 
يمكـــن ُمقارنة البرازيـــل بأوروّبا، فأوروّبا 
تقـــف لوحدهـــا في قبال جميـــع المناطق 
األخرى في العالم. إنني أعتقد أن أفضل 
الُمقاتليـــن في العالم ينتمـــون إلى القاّرة 
األوروّبية في الوقت الحالي، وأعتقد أن 
الُمقاتلين األوروّبيين هم با شك أفضل 

من الُمقاتلين البرازيليين ومن الُمقاتلين 
مـــن باقي أرجاء العالـــم. إنُه نزاٌل ما بين 
أوروّبا والبرازيل، ومن المؤّكد أن أوروّبا 

ستفوز”.
ومّمـــا ال شـــّك فيـــه بـــأن هـــذا التصريـــح 
استهدف الفخر الوطني للُمقاتل لوكاس 
مارتينس، ولكن لم يكن هذا هو ما دفعُه 
للرد، ولكّنُه شـــعر باالستفزاز من تصريح 
بشـــكل  عنـــه  الشـــاب  األلمانـــي  الُمقاتـــل 
شـــخصي، إذ قـــال غرابينســـكي: “يعـــود 
لـــوكاس إلـــى األضـــواء بعـــد خســـارتين 
متتاليتيـــن، ولم ُيقاتل فـــي أّي نزال منُذ 
عاميـــن. أعرُف أّنه من الصعب أن تدُخل 
نـــزاالً بعد خســـارتين. ســـيكوُن ذلك أمرًا 
صعبـــًا بالنســـبة له، خاّصـــًة أّنـــُه ال يعرُف 
األســـلوب القتالّي لمن هـــم مثلي. أعتقد 
النـــزال ســـيكون بمثابـــة ثالـــث  أن هـــذا 

خسارٍة له”.

ورد لـــوكاس قائاً: “عندمـــا يرى لوكاس 
“مينييـــرو” أمامه، فســـيعرُف كم تمّرنت، 
وكم حّققت في هذه الرياضة، وسيشعُر 
فيـــه”.  هـــو  الـــذي  الموقـــف  بصعوبـــة 
وأضاف: “لم يمّر غرابينســـكي بما مررُت 
بـــه، ولـــم ُيقاتل أّيـــًا من الُمقاتليـــن الذين 
خضُت النزاالت معهم. لقد حّققُت الكثير 
في هذه الرياضة، وهو ما جعلني أحظى 
بأســـلوبي الخـــاص الذي ســـيصُعب عليِه 
مواجهته”. أّما حديثًا فقد قام الُمقاتان 
لبعضهمـــا  “إنذارّيـــة”  رســـائل  بإرســـال 
البعـــض، كنوع من التحذيـــر األخير قبل 
المواجهة الُمتوّقعـــة في القفص. إذ قال 
غرابينســـكي “لـــوكاس، مـــن األفضـــل أن 
تكون ُمســـتعّدًا. شاهد نزالي ضد عيسى 
الُماكمـــة  فـــي  فمهاراتـــي  إيســـاكوف، 
أفضـــل بكثيـــر مـــن مهاراتـــك. ابـــَق على 
اســـتعداد وتدّرب بـــكّل طاقتك في هذه 

االّيام المتبّقية”.
ورّد مينييـــرو قائـــاً “إذا قمـــَت بالهجوم، 
فسأطيح بَك أرضًا، وإذا ُقمَت باستخدام 
فســـأقوم  الجو-جيتســـو،  أســـلوب 
بإخضاعـــك. وإذا حاولـــَت أن تصارعني، 
فســـأثّبتك علـــى األرض. إذا نظـــرَت فـــي 

عينّي داخل القفص، فستعرف من أنا”.
مارتينـــس  لـــوكاس  بيـــن  وســـيفصل 
ومارســـيل غرابينســـكي نزاعُهمـــا داخـــل 
القفص فـــي ال4 من يونيو في العاصمة 

بطولـــة  فـــي  مينســـك،  البياروســـّية 
ينتظـــر  وبينمـــا  ال51.   BRAVE CF
الجمهـــور هـــذا النـــزال، يبـــدو أن الحرب 
الكامّية لن تتوّقف في أّي وقٍت قريب. 
بالتعـــاون  ُتقـــام  التـــي  البطولـــة  وُتمّثـــل 
الحـــدث  الرياضّيـــة  لـــإدارة  روك  مـــع 
األّول الـــذي ُتقيمه منّظمة فنـــون القتال 
بياروســـيا،  فـــي  العالمّيـــة  الُمختلطـــة 
التـــي ســـتكون الدولـــة ال22 مـــن ناحية 
.BRAVE CF استضافتها لبطوالت منّظمة

اللجنة االعالمية

الحدث الرئيسي لبطولة BRAVE CF الـ51 

أوضح العب منتخبنا الوطني ونادي 
محمـــود  الطائـــرة  للكـــرة  داركليـــب 
عبدالواحـــد عـــدم تلقيـــه أي عـــرض 
رســـمي حتى اآلن. وذكر أن المحرق 
طلبه شفويا وفقا لتصريحات رئيس 
النـــادي محفـــوظ ثامـــر عبـــر “البـــاد 
ســـبوت” ولـــم تصل األمـــور للنواحي 

الرسمية.
ولـــم يخـــف عبدالواحـــد رغبتـــه في 
خـــوض تجربـــة احترافيـــة جديـــدة 
واالنتقـــال مـــن ناديـــه األم داركليب 
العـــرض  علـــى  حصـــل  مـــا  متـــى 
المناســـب، لكنه أكد في الوقت ذاته 

أن األولوية ستكون للعنيد.
احتيـــاج  مـــدى  عـــن  ســـؤاله  ولـــدى 
داركليـــب لاعـــب محترف الموســـم 
عـــودة  بعـــد   2022 – 2021 المقبـــل 

محمد يعقوب إلى صفوف البنفسج 
قـــال “داركليب قادر على المنافســـة 
بقـــوة مـــن دون االســـتعانة بمحترف 
أجنبـــي، خصوصا بعد عـــودة محمد 
الـــذي   ،4 مركـــز  ضـــارب  يعقـــوب 
سيشـــكل إضافة قوية في صفوفنا، 
ولكن القرار يعـــود إلى رؤية مجلس 
الجديـــد،  الفنـــي  والجهـــاز  اإلدارة 

الســـيما وأننـــا سنشـــارك فـــي بطولة 
األندية العربية في حال إقامتها..”.

وذكـــر أن رحيـــل المـــدرب البرازيلي 
“ســـيرجيو كونيا” لقيـــادة النصر في 
خســـارة،  يشـــكل  المقبـــل  الموســـم 
يتمتـــع  المـــدرب  أن  إلـــى  مشـــيرا 
فـــي  نجـــح  وقـــد  جيـــدة  بإمكانـــات 
قيادة الفريق للفوز بكأس سمو ولي 
العهـــد وهـــو يعتبـــر مكســـبا للطائـــرة 

النصراوية.
بمثـــل  البديـــل  يكـــون  ألن  وتطلـــع 
أنـــه يفضـــل  إلـــى  مســـتواه، مشـــيرا 
المدرســـة البرازيلية بعد نجاحها مع 
داركليـــب، وذلـــك ليـــس تقليـــا مـــن 
المدرب المواطن الذي فرض نفســـه 
هو اآلخر، ولكن لكل فريق المدرسة 
المناســـبة التـــي تائـــم طريقـــة لعبه 

وأسلوبه وعقلية العبيه.

محمود عبدالواحد

األولوية لداركليب.. ونستطيع المنافسة من دون محترف
عبدالواحد: العرض المناسب يحدد وجهتي

يخـــوض منتخبنا الوطني األول لكرة 
القـــدم عنـــد 7.30 من مســـاء الجمعة 
مبـــاراة  الجـــاري،  مايـــو   28 الموافـــق 
وديـــة دوليـــة أمـــام نظيـــره الماليزي، 

على استاد البحرين الوطني.
وتأتي المباراة ضمن إطار تحضيرات 
مشـــوارهما  الســـتكمال  المنتخبيـــن 
فـــي التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلـــة 
إلـــى كأس العالـــم 2022 وكأس آســـيا 
2023، إذ ســـيلعب منتخبنـــا مباريات 
مجموعته في البحرين بنظام التجمع 

في الفترة 3 حتى 15 يونيو المقبل.
مبـــاراة  خـــاض  قـــد  منتخبنـــا  وكان 
وديـــة دوليـــة يـــوم 23 مايـــو الجـــاري 
أمـــام أوكرانيا في أوكرانيـــا، وانتهت 

بالتعادل اإليجابي بهدف للطرفين.
وانتظـــم العبـــو منتخبنا في معســـكر 

األربعـــاء  يـــوم  مـــن  بـــدًءا  داخلـــي 
الماضي، كما خاض مراًنا أخيًرا مساء 
الخميس على اســـتاد النـــادي األهلي. 
وتضم قائمـــة منتخبنا 23 العًبا، ومن 
المتوقـــع أن يعلـــن المـــدرب البرتغالي 
لمنتخبنا هيليو سوزا القائمة النهائية 
للتصفيات المزدوجة يوم غد السبت، 

والتـــي ستشـــهد انضمـــام العبي الحد 
والمحـــرق الذين أنهوا مشـــاركتهم مع 
فرقهـــم فـــي كأس االتحاد اآلســـيوي، 
كمـــا ســـينضم المحترف في التشـــيك 

الاعب عبدهللا يوسف. 
الدولـــي  الحكـــم  المبـــاراة  وســـيقود 

السعودي تركي الخضير.

من التدريبات

ــال الـــتـــصـــفـــيـــات الـــمـــزدوجـــة ــمـ ــكـ ــتـ ــل اسـ ــبـ قـ
“األحمر” يستضيف ماليزيا ودًيا
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االتحاد البحريني لكرة القدم

لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  خســـر 
الصـــاالت أمـــام نظيـــره المغربي 
فـــي  رد،  دون  أهـــداف  بســـتة 
المبـــاراة التي جمعـــت الطرفين، 
الخميـــس، علـــى مجمـــع صـــاالت 
بالعاصمـــة  مصطفـــى،  حســـن 
المصريـــة- القاهـــرة، ضمن الدور 
العـــرب  لـــكأس  النهائـــي  نصـــف 
2021 التي تختتم يوم 30 مايو 

الجاري.
 ولم ينجح منتخبنا في الوصول 
للمبـــاراة النهائيـــة رغـــم تقديمـــه 

مستوى جيدا في البطولة تحت 
قيادة المدرب البرازيلي لينو.

 وضمت قائمة المنتخب للبطولة 
16 العبا هم: ســـيد فاضل رضي، 
يوســـف  حميـــد،  محمـــد  ســـيد 
عبدالجليـــل،  أحمـــد  جناحـــي، 
عنتـــر،  أحمـــد  أحمـــد عبدالنبـــي، 
حســـين،  علـــي  العلوانـــي،  علـــي 
عمار حسن، فاح عباس، جسام 
النعيمـــي، محمـــد  ميـــرزا  عنـــان، 
عبـــدهللا، محمد الســـندي، صالح 

أحمد وسلمان الما.

أحمر الصاالت يخسر بنصف نهائي “العرب”

أحمد مهديحسن علي

الجمعة 28 مايو 2021 - 16 شوال 1442 - العدد 4609

بيان من الهيئة العامة للرياضة بشأن ما أثير حول عضويات نادي الحالة

الهيئة لم تتسلم خطاب  االستقالة من المعنيين

دورة لشرح نظام إدارة بطولة طائرة الريشة

أصـــدرت الهيئـــة العامة للرياضـــة بيانا 
بشأن ما تم تداوله في وسائل اإلعام 
المختلفة ومواقع التواصل االجتماعي 
عـــن اتجـــاه مجلس إدارة نـــادي الحالة 
لتقديـــم اســـتقالته ورفعهـــا إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية. 
وجاء في البيان “طالعت الهيئة العامة 
للرياضـــة مـــا تـــم تداولـــه فـــي وســـائل 
اإلعـــام المختلفـــة ومواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي عـــن اتجاه مجلـــس إدارة 
والثقافـــي  الرياضـــي  الحالـــة  نـــادي 
لتقديم اســـتقالته إثر تدخـــات الهيئة 
العامـــة للرياضة بطلب منـــح العضوية 
فـــي النـــادي لعـــدد مـــن مقدمـــي طلب 

العضوية، وقد توضح التالي: 
أوالً: تقدم عدد مـــن األعضاء القدامى 
بخطاب الـــى إدارة الشـــؤون القانونية 
والتراخيص يتضمن التظلم من رفض 
إدارة نادي الحالة اســـتام اســـتمارات 
إرفـــاق  تـــم  وقـــد  العضويـــة،  طلبـــات 
كافة المســـتندات المطلوبـــة بالخطاب 
والـــذي يثبـــت أحقيتهـــم فـــي الطلـــب، 
مســـتوفيين كافة الشروط المنصوص 

عليها في القوانين واللوائح. 
ثانيا: قامت الهيئة بدراسة طلب قبول 
العضويات في النادي، وذلك من خال 
مطابقتهـــا مع األنظمـــة والقوانين التي 
تحكـــم عمل األندية الوطنية باإلضافة 
الى مطابقتها مع اشتراطات العضوية 
للنظـــام  النموذجيـــة  الائحـــة  ومـــواد 

األساسي. 
المبـــررات  بعـــد االطـــاع علـــى  ثالثـــا: 
المذكـــورة فـــي الخطـــاب تبيـــن صحة 
طالبـــي  مـــن  المقدمـــة  المســـتندات 
العضويـــة، وإن الســـبب الـــذي تعذر به 
مجلـــس إدارة النـــادي لرفـــض اســـتام 
الطلبـــات غيـــر قائـــم على أي ســـند من 
الصحـــة والقانـــون، حيث علـــل النادي 
عدم اســـتام طلبـــات العضويـــة بعدم 

الحضور الشخصي لمقدمي الطلب. 
رابعـــًا: تؤكـــد الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
صحة كافة إجراءات الطلبات المقدمة 
لكســـب العضوية بالنادي اســـتنادًا إلى 
قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافيـــة والهيئـــات الخاصـــة العاملة 
والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان  فـــي 
الصـــادر  الخاصـــة  والمؤسســـات 
لســـنة   )21( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
1989 وتعدياته، والائحة النموذجية 

للنظـــام األساســـي لألنديـــة الخاضعـــة 
بالقـــرار  والصـــادرة  الـــوزارة  إلشـــراف 
رقم )1( لسنة 1990 وتعدياتها، حيث 
ال يوجـــد ســـند قانوني لمـــا ذهبت اليه 
ادارة النـــادي فـــي اشـــتراطها ضـــرورة 
الطلـــب  لمقـــدم  الشـــخصي  الحضـــور 

الكتساب العضوية في النادي. 
خامســـا: نظـــرا لألوضـــاع الحالية التي 
تمـــر بهـــا المملكة مـــن تفشـــي فيروس 
كورونا واتباعـــا للتوجيهات والقرارات 
الصـــادرة مـــن قبـــل اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد 
الـــوزراء حفظـــه هللا  رئيـــس مجلـــس 
ورعاه، وعلى توصيات الفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا المســـتجد 
إجـــراءات  باتبـــاع   )19  - )كوفيـــد 
التباعـــد وتقليل التجمعات للمســـاهمة 
في احتـــواء ومنـــع انتشـــار الفيروس، 
لـــذا فقـــد تقـــرر قبـــول تظلـــم أصحاب 
الشـــكوى عن طريق قيام الهيئة العامة 

للرياضـــة بتزكيـــة األشـــخاص مقدمي 
طلـــب العضويـــة، وذلـــك بموجب نص 
المـــادة السادســـة فـــي فقرتهـــا األولـــى 
للنظـــام  النموذجيـــة  الائحـــة  مـــن 
األساســـي لألنديـــة الخاضعة إلشـــراف 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
الصـــادرة بالقـــرار رقم )1( لســـنة 1990 

وتعدياتها. 
أخيـــرًا: تؤكـــد الهيئـــة العامـــة للرياضة 
بأنهـــا لـــم تســـتلم حتـــى تاريـــخ إصدار 
مـــن  االســـتقالة  خطـــاب  البيـــان  هـــذا 
المعنييـــن بمجلـــس إدارة نـــادي الحالة 
وفـــي حـــال اســـتام الهيئـــة لخطـــاب 
االســـتقالة بشكل رســـمي فإنها ستقوم 
بالمضـــي قدمـــًا فى اتخـــاذ اإلجراءات 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  المتبعـــة  القانونيـــة 
أخـــذًا في االعتبار بمـــا تقدم تبيانه من 
سامة كافة اإلجراءات القانونية التى 
تـــم اتخاذهـــا من لـــدن الهيئـــة فى هذا 

الموضوع.

ينظـــم االتحـــاد العربـــي للريشـــة الطائـــرة بالتعـــاون 
مـــع اإلتحـــاد اإلماراتـــي للريشـــة الطائرة ورشـــة عمل 
عبـــر الواقع اإلفتراضـــي )برنامـــج زووم( يومي 2 و9 
يونيـــو المقبـــل 2021 لشـــرح النظـــام الخـــاص بإدارة 
البطـــوالت )Tournament Planner(.  هذا وقد وجه 
االتحـــاد العربي تعميما رســـميا إلى كافـــة االتحادات 
العربية المنضوية تحت مظلته لترشـــيح 4 أشخاص 
)مســـئولين فنييـــن( وتســـجيلهم مباشـــرة مـــن خـــال 
رابط خاص تم ارســـاله لهم كذلك للمشاركة في هذه 
الدورة لما لها من فائدة كبيرة لتطوير الكوادر الفنية.

 وستقام الدورة باللغة العربية واإلنجليزية وتتطلب 
المشـــاركة معرفـــة متوســـطة علـــى أقل تقديـــر بلعبة 
الريشة الطائرة )قانون اللعبة ونظام تسجيل النقاط( 
وفهـــم كيفيـــة إقامـــة البطـــوالت ومعرفـــة أساســـية 

وخبـــرة  )الوينـــدوز(  الكمبيوتـــر  جهـــاز  باســـتخدام 
عمليـــة فـــي تطبيقات مايكروســـوفت ورد واإلكســـل 
والبوربوينت، ويجب أن يكون لدى المشاركين جهاز 
كمبيوتر يعمل بنظام الويندوز أثناء التحضير لورشة 
العمـــل والمشـــاركة فيها ومتابعـــة المهـــام.  وتتضمن 
الورشة جلسات عن بعد شاملة شاملة حصص نظرية 
وتطبيقية تليها مهام التعلم الذاتي والتقديم.  وتأتي 
تلك الورشـــة اســـتكماال للجهود المبذولة من االتحاد 
العربي للريشـــة الطائرة في اســـتغال فتـــرة التوقف 
الحاليـــة جراء تفشـــي جائحة كورونـــا “ كوفيد - 19” 
إلقامة سلســـلة مـــن الورش والمحاضـــرات والندوات 

العلمية.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة:

جانب من اللقاء



مـحــمـــد جــاســــم مطــــروح لــإلعـــــارة

قــال عضــو مجلــس إدارة نــادي النبيــه صالــح رئيــس جهــاز الكــرة 
الطائرة شاكر جاسم أن النادي تلقى عروضا شفهية وليست رسمية 
لالستفادة من خدمات العب الفريق األول والمنتخب الوطني للكرة 

الطائرة محمد جاسم.

وأضاف جاسم لـ “البالد سبورت” 
مـــن  أحدهمـــا  نادييـــن  هنـــاك  أن 
مـــن  واآلخـــر  العاصمـــة  داخـــل 
خارجهـــا طلـــب خدمـــات العـــب 
ولكـــن  جاســـم  محمـــد  االرتـــكاز 
النـــادي لم يســـتلم عرضا رســـميا 
حتـــى هـــذه اللحظة، الفتـــا النظر 
إلـــى أن الالعـــب كان محط أنظار 
العديـــد من األندية في الســـنتين 

الماضيتيـــن وقـــد دخـــل النجمـــة 
على خط التفاوض معه الموســـم 
الماضي ولكن لم يتم االتفاق بين 

الطرفين على قيمة الصفقة.
وذكر جاســـم بـــأن محمد جاســـم 
لمـــدة  ســـواء  لإلعـــارة  مطـــروح 
موسم أو موسمين وأن النادي لن 
يمانـــع انتقاله لنـــاد آخر ألنه ينظر 
إلى مصلحـــة الالعب عبر خوض 

تجربـــة جديـــدة تصقـــل قدراتـــه 
الفنية من جهة وتحقق له الفائدة 

المالية من جهة أخرى.
ولدى سؤاله عما إذا كان المدرب 

الجديـــد للنادي فـــؤاد عبدالواحد 
حيـــال  نظـــره  وجهـــة  أبـــدى  قـــد 
أجـــاب  جاســـم،  محمـــد  انتقـــال 
الالعـــب  لرغبـــة  متفهـــم  فـــؤاد   “
أن  لـــه  وســـبق  االنتقـــال  فـــي 
بالفئـــات  تدريبـــه  علـــى  اشـــرف 
العمرية وهو يدرك رؤيتنا بشـــأن 
انتقالـــه ويعرف إمكانـــات فريقنا 
وال  فيـــه  الموجـــودة  والعناصـــر 
كان  وإن  معـــارض  بأنـــه  أعتقـــد 
وجود جاســـم بال شـــك سيشـــكل 
عالمـــة فارقة في صفـــوف النبيه 
صالـــح، واألمـــر ذاتـــه كان ينطبق 
علـــى المـــدرب ياســـين الميل في 
الموســـم الماضي والذي كان يرى 

محمد جاسم خالل احدى مشاركاته مع منتخب الشبابمصلحة الالعب كذلك..”.

شاكر جاسم

تواصلت ردود الفعل ألسرة ألعاب القوى 
البحرينية والتـــي أعربت عن بالغ حزنها 
واإلداري  العالـــي  الوثـــب  نجـــم  لرحيـــل 
والمدرب ســـالم ناصر الـــذي وافاه األجل 
المحتوم يوم السبت الماضي إثر حادث 
مـــروري ليرحل عنـــا تاركا وراءه ســـمعة 
عطرة وســـيرة حافلـــة بالتميـــز والعطاء 

والتفاني واإلخالص.
 وكان مـــن بين الذين عبـــروا عن تأثرهم 
الكبيـــر اثنيـــن مـــن أبـــرز رجـــاالت ألعاب 
القوى والذيـــن يمثلون الرعيل األول ألم 
األلعاب وهما المحاضـــر والحكم الدولي 
ومديـــر اتحـــاد غرب آســـيا علي ياســـين 
وعضو مجلـــس إدارة االتحـــاد واإلداري 
المخضـــرم محمـــد علـــي محمـــد، عـــالوة 
علـــى البطل اآلســـيوي وأســـطورة ألعاب 
القـــوى البحرينيـــة أحمد حمـــادة والذين 
أبوا إال أن يســـجلوا أسمائهم لرثاء فقيد 
أسرة ألعاب القوى وذكر مناقبه وسيرته.

  ياسين: العاب القوى 
فقدت خيرة شبابها

 علـــي ياســـين عبـــر عـــن حزنـــه العميـــق 
ألعـــاب  بـــأن  لوفـــاة ســـالم ناصـــر وقـــال 
القـــوى فقـــدت واحـــدا من خيرة شـــبابها 
خلقـــا ونجومية وإخالصـــا، مضيفا “ لقد 
عاصرته منـــذ بداياته األولى وكان نجما 
يتصـــف باألخالق العالية ولم أشـــهد منه 
أي تصـــرف مســـيء تجاه الحـــكام وكان 

دائم االبتسامة مع الجميع..”.

 وأضـــاف “ لقد التقيت معه آخر مرة في 
االتحـــاد يـــوم الخميـــس الفائـــت أي قبل 
وفاتـــه بيوم واحد فـــي االتحاد وتبادلت 
معـــه أطراف الحديـــث والزالت ضحكته 

المميزة ال تفارق مخيلتي..”.
 وأشـــاد ياسين بمســـيرة الالعب الحافلة 
بالعطـــاء عندمـــا رفـــع علم بـــالده وحقق 
مخلصـــا  وكان  اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر 
لوطنه ورياضته وهو نجم وإداري متميز 
ال يعـــوض إطالقـــا وخبـــر رحيلـــه شـــكل 
فاجعة وصدمـــة كبيرة على الجميع، ألن 
أصدقائـــه ورفقـــاء دربه لم يـــروا منه إال 
األخـــالق والطيبـــة والتعـــاون.. رحم هللا 

الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
 

 حمادة: فقدت إبنا من أبنائي

 أحمـــد حمـــادة عاصـــر ســـالم ناصـــر مـــن 
بداياتـــه األولـــى فـــي مطلع التســـعينات، 
وقـــال حمـــادة بأنه أشـــرف علـــى تدريبه 

وقـــد رافقـــه فـــي العديـــد مـــن البطوالت 
والمعســـكرات يتذكـــر من بينها معســـكر 
جنوب أفريقيا عام 2000 تقريبا، مشيرا 
إلـــى مـــا يتمتـــع بـــه الراحـــل مـــن عطـــاء 
ونجوميـــة ودماثـــة خلق ورغبـــة صادقة 
التميـــز وتحقيـــق اإلنجـــاز لمملكـــة  فـــي 

البحرين.
 وأضاف حمادة “ بوفاة سالم ناصر فإنني 
فقـــدت ابنـــا مـــن أبنائـــي وليـــس العبا أو 
إداريا في االتحاد ألنني شهدت مسيرته 
منذ البداية وأشرفت على تدريبه وكنت 
مالزمـــا لـــه فـــي بداياتـــه.. فهـــو معروف 
بأخالقه وملتزم بعمله وقد وضع خبرته 
كالعب في العمل اإلداري واســـتطاع أن 
يجـــذب العديـــد مـــن الالعبيـــن ويحببهم 
فـــي ألعـــاب القوى، ولم أشـــهد ضـــده أي 
شكوى إطالقا من أي مدرب أو إداري أو 

العب فهو عملة نادرة جدا..”.
 وذكـــر حمادة بأن الفقيد كان ملتزما في 
كل شيء سواء في الحصص التدريبية 

مـــن خـــالل الحضور فـــي الموعـــد وعدم 
التغيـــب إال ألســـباب طارئـــة، وأضـــاف “ 
لقـــد توفي بحادث مروري عرضي ال زلنا 
نجهل اســـبابه الحقيقية ولكن من خالل 
معرفتـــي بـــه فإنه عندما يدخل ســـيارته 
فإنـــه ملتـــزم بلبـــس حزام األمـــان ويضع 
أبنائه في المقاعد الخلفية وهو معروف 

بالتزامه باألنظمة والقوانين..”.
 وختـــم حمـــادة حديثـــه “ لـــم يكـــن خبـــر 
وفاته باألمر السهل علينا إطالقا، فعندما 
تلقيـــت الخبر صعقت مـــن هول الصدمة 
وهاتفت أمين السر يوسف أحمد وبكينا 
معـــا في الهاتـــف ولكن ال اعتـــراض على 
قضـــاء هللا وقـــدره وإنـــا للـــه وإنـــا إليـــه 

راجعون..”

 محمد علي: رحل عنا تاركا أثرا طيبا

تأثـــره  محمـــد  علـــي  محمـــد  أبـــدى   
مشـــيدا  ناصـــر  ســـالم  بوفـــاة  الشـــديد 

بمســـيرته الرياضية العامـــرة باإلنجازات 
والنجاحات وخدمته الطويلة في اتحاد 
ألعـــاب القـــوى كالعـــب ومـــدرب وإداري 
ليترك بصمة كبيرة لن تمحى من الذاكرة.

 وأضاف “ لقد رحل عن هذه الدنيا ولكنه 
ترك األثر الطيب والسمعة العطرة وخدم 
وطنه بكل تفان وإخالص.. وفي الوقت 
الذي نعرب فيه عن حزننا العميق لوفاته 
فإننـــا يجـــب أن ندعـــو هللا لـــه بالرحمـــة 
والمغفـــرة ونســـتذكر عطائـــه ومـــا قدمه 
مـــن تضحيـــات وعمل جبار مـــن مختلف 

المواقع التي شغلها..”.
 وأوضح محمد علي أن ســـالم كان نجما 
محبوبـــا مـــن الجميع وقد عرف بحســـن 
الخلـــق والتواضع والطيبـــة وقد برز في 
سماء ألعاب القوى البحرينية ولم يدخر 
جهـــدا فـــي رفـــع علـــم بـــالده وأن وفاتـــه 
تشكل خسارة التحاد ألعاب القوى سائال 
المولـــى العلي القدير أن يتغمده بواســـع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى:

أسرة ألعاب القوى: رحل عنا وترك سيرة حافلة وسمعة عطرة

سالم ناصر محمد علي محمد أحمد حمادة علي ياسين

تأهـــل ممثـــل المملكة فريـــق المحرق إلى 
نصـــف نهائـــي غرب آســـيا لـــكأس االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم ٢٠٢١، بعـــد فوزه 
الخميـــس،   ،3-1 اللبنانـــي  علـــى األنصـــار 
علـــى اســـتاد الملـــك عبـــدهللا الثانـــي في 
العاصمـــة األردنية - عّمـــان، ضمن الجولة 
الثالثة واألخيرة من منافسات المجموعة 
الثانيـــة للمســـابقة. وتقـــدم األنصـــار عبـــر 
هـــدف حســـن معتـــوق فـــي الدقيقـــة 17، 

قبـــل أن يـــرد المحرق بثالثيـــة عن طريق 
أحمد صالح في الدقيقة )39( وإسماعيل 
 .)81( ريـــال  وتياغـــو   )44( عبداللطيـــف 
وجاء المحرق أوال في المجموعة برصيد 
6 نقاط من فوزين وخسارة، متفوقا على 
السلط األردني الذي حقق مركز الوصافة 

بفوزه على مركز بالطة الفلسطيني.
وأكمـــل األنصـــار المبـــاراة بعشـــرة العبين 
بعد طرد العب الوســـط جهـــاد أيوب في 
الدقيقـــة األولى مـــن الوقت بـــدل الضائع 

علـــى  حصولـــه  نتيجـــة  الثانـــي  للشـــوط 
اإلنـــذار الثانـــي. وكان المـــدرب الوطنـــي 
لفريـــق المحـــرق عيســـى الســـعدون بـــدأ 
المبـــاراة بتشـــكيلة مكونـــة مـــن الحارس 
والالعبين:محمـــد  جعفـــر،  ســـيدمحمد 
البنـــاي، محمد فارس أرنـــاؤوط، أمين بن 
عـــدي، وليـــد الحيـــام، عبدالوهـــاب علـــي، 
أحمد الشروقي، أحمد صالح، عبدالرحمن 
األحمدي، عبدالوهاب المالود وإســـماعيل 

عبداللطيف.

من مباراة المحرق واألنصار اللبناني

تخطــى األنصــار اللبنانــي فــي كأس االتحــاد اآلســيوي
المحرق يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

فريق  المملكة  ممثل  فــقــد 
نـــــادي الـــحـــد فـــرصـــة بــلــوغ 
غرب  منطقة  نهائي  نصف 
ــارتـــه مــن  ــا، بـــعـــد خـــسـ ــ ــي آســ
ــي بــهــدفــيــن  ــان ــن ــب ــل الــعــهــد ال
الــمــبــاراة  فــي  ــد،  مقابل واحـ
الجانبين،  بين  أقيمت  التي 
الخميس، على استاد الشيخ 
خليفة،  آل  محمد  بــن  علي 
ــام مـــنـــافـــســـات  ــ ــت ضـــمـــن خــ
ــى لــكــأس  ــ الــمــجــمــوعــة األولـ
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

.٢٠٢١
وســجــل هــدف فــريــق العهد 
ــــالعــــب مــحــمــد  ــي ال ــان ــن ــب ــل ال
ــد فـــي الــدقــيــقــة ٣٧  ــ ــواك ــ ال
 ،٨٧ الدقيقة  فــي  والــالعــب 
وسجل للحد عبدهللا عبدو.

من  األولـــى  الجولة  وكــانــت 
ــرت عــن  ــفــ الـــمـــجـــمـــوعـــة أســ
مع  السوري  الوحدة  تعادل 
الــعــهــد الــلــبــنــانــي ســلــبــيــا بال 
ــيــة تــعــادل  ــان ــث أهــــــداف، وال

ــوحــدة الــســوري  الــحــد مــع ال
بهدف للجانبين.

وبـــــــدأ الـــــمـــــدرب الـــوطـــنـــي 
شريدة  سلمان  الحد  لفريق 
مكونة  بتشكيلة  الــمــبــاراة 
ــاس  ــ ــب مـــــــن الــــــــحــــــــارس عــ
أحـــمـــد، والــالعــبــيــن:أحــمــد 
ــد بـــوغـــمـــار،  ــمــ مـــــيـــــرزا، أحــ
أحمد  ــان،  عــدن محمد  سيد 
محمد  موسيس،  فــالمــرزي، 

القصير،  أحمد  عبدالوهاب، 
محمد فارس، إيريك وناصر 

الشمراني.
أدار المباراة الحكم سادولو 
وعــاونــه  طاجيكستان،  مــن 
طاجيكستان  من  كارميوف 
ــة،  ــوديـ ــعـ ــسـ ويــــاســــر مــــن الـ
والحكم الرابع اإليراني سيد 

وحيد.
ــلــبــنــانــي  ــدر الـــعـــهـــد ال ــصــ ــ وت

نقاط،   ٤ برصيد  المجموعة 
ثم الوحدة السوري نقطتين 
ــحــد فــي الــمــركــز األخــيــر  وال

بنقطة واحدة.
وتـــحـــددت مــبــاريــات نصف 
ــرب  ــ ــة غـ ــقــ ــطــ ــ ــن ــي مــ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ نـ
آســـــيـــــا لـــــكـــــأس االتـــــحـــــاد 
العهد  مع  اآلسيوي:المحرق 
الكويتي  الكويت  اللبناني، 

مع السلط األردني.

من المباراة

المجموعات دور  ــن  م ــوي  ــي اآلس ــاد  ــح االت كــأس  ودع 
الحد يخسر من العهد اللبناني

Sports@albiladpress.com

الجمعة 28 مايو 2021 - 16 شوال 1442 - العدد 4609
11

ــمــشــرف ــي يــســتــذكــرون تـــاريـــخ  ســـالـــم نـــاصـــر ال ــل ــد ع ــم ــح ــن وحـــمـــادة وم ــي ــاس ي

ـــن خـــدمـــاتـــه ــ ــن لــــاســــتــــفــــادة مـ ــ ــيـ ــ ــاديـ ــ ـــن نـ ــ ــن مـ ــ ــي ــ ــرض ــ تـــلـــقـــى ع
حسن علي

أحمد مهدي

أحمد مهدي
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األمم المتحدة تتحرك ... 95 مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين

إسرائيل تواجه تحقيقا في احتمال ارتكابها جرائم حرب بغزة

صـــوت مجلـــس حقوق اإلنســـان التابع 
لألمم المتحدة، أمس الخميس، لصالح 
فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت 
خـــال الصـــراع األخيـــر بين إســـرائيل 

وحركة “حماس” في قطاع غزة.
ونقلـــت وكالـــة “رويتـــرز” عن مســـؤول 
لم تســـمه، قولـــه إن “تصويـــت مجلس 
حقـــوق اإلنســـان لصالح فتـــح تحقيق 
خـــال  ارتكبـــت  التـــي  الجرائـــم  فـــي 
صـــراع غزة حصل على تأييد 24 دولة 
بينمـــا عارضـــت 9 وامتنعـــت 14 عـــن 

التصويت”.
و12  فلســـطينيا   280 حوالـــي  وقتـــل 
إســـرائيليا جـــراء أعمال قتاليـــة تعتبر 
األوســـع في المنطقة منـــذ العام 2014 
بين الطرفين اســـتمرت من 10 إلى 21 
مايـــو وتوقفت نتيجة جهود وســـاطة 
قادتهـــا مصر، وســـقط معظمهـــم جراء 

ضربات إسرائيل على قطاع غزة.
أعربـــت الواليـــات المتحدة عن أســـفها 

لقـــرار مجلـــس حقـــوق اإلنســـان لألمم 
المتحـــدة بفتـــح تحقيـــق فـــي جرائـــم 
بيـــن  الصـــراع  أثنـــاء  محتملـــة  حـــرب 

إسرائيل والفلسطينيين.
وقالـــت البعثـــة األمريكيـــة لـــدى األمم 
المتحـــدة في بيان لهـــا، أمس، إن “هذه 
الخطـــوة تهدد بعرقلـــة التقدم الذي تم 

تحقيقه”.
وفـــي وقت ســـابق من أمـــس، اعتبرت 

المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في 
األمـــم المتحدة ميشـــيل باشـــليه أمس 
اإلســـرائيلية  الضربـــات  أن  الخميـــس 
علـــى قطـــاع غـــزة قـــد تشـــكل جرائـــم 
حرب، مشـــددة على أنها لـــم تتلق أدلة 
كانـــت  المســـتهدفة  األبنيـــة  أن  علـــى 

تستخدم ألغراض عسكرية.
وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع 
طارئ لمجلـــس حقوق اإلنســـان التابع 

لألمم المتحدة “في حال تبين أن هذه 
الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية 
وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية 

)..( فإنها قد تشكل جرائم حرب”.
الجويـــة  الضربـــات  إّن  وقالـــت 
اإلســـرائيلية على غزة خّلفـــت “العديد 
مـــن القتلـــى والجرحى مـــن المدنيين، 
وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق 

بالممتلكات المدنية”.
وتابعت أن ذلك شمل “مباني حكومية 
ومنـــازل ومبانـــي ســـكنية ومنظمـــات 
إنسانية دولية ومرافق طبية ومكاتب 
للمدنييـــن  تتيـــح  وطرقـــا  إعاميـــة 
الوصول إلى الخدمات األساسية مثل 
األمم  المستشـــفيات”.وقالت مفوضـــة 
اإلنســـان  لحقـــوق  الســـامية  المتحـــدة 
“رغم مزاعم إســـرائيل بـــأن العديد من 
تلك المباني آوت جماعات مســـلحة أو 
اســـتخدمت ألغـــراض عســـكرية، لم نَر 

أي دليل في هذا الصدد”.

جنيف ـ أ ف ب

دبي ـ وكاالت

لدعـــم  العربـــي  التحالـــف  أكـــد 
أمـــس  اليمـــن،  فـــي  الشـــرعية 
الخميـــس، أنـــه ال صحـــة لألنبـــاء 
التـــي تتحدث عن وجـــود قوات 
لدولـــة اإلمـــارات فـــي جزيرتـــي 

سقطرى وميون في اليمن.
إن  العربـــي  التحالـــف  وقـــال 
التجهيـــزات فـــي جزيـــرة ميـــون 
قيـــادة  ســـيطرة  تحـــت  هـــي 
التحالف بما يخدم تمكين قوات 
الشـــرعية وقـــوات التحالـــف من 
الحوثـــي  لمليشـــيات  التصـــدي 

وتأمين الماحة البحرية.
وأكد التحالـــف العربي أن الجهد 
مـــع  يتركـــز  الحالـــي  اإلماراتـــي 

قوات التحالف في التصدي جوًا 
للمليشـــيات الحوثية في الدفاع 

عن مأرب.
كما شـــدد التحالـــف العربي على 
احتـــرام ســـيادة اليمـــن ووحـــدة 
أراضيـــه، وأن ذلـــك مـــن المبادئ 
األساســـية  والثوابـــت  الراســـخة 

للتحالف.
يأتي هـــذا فيما تســـتمر هجمات 
الحوثـــي علـــى محافظـــة مـــأرب 
أدى  مـــا  الماضـــي،  فبرايـــر  منـــذ 
األشـــخاص  آالف  نـــزوح  إلـــى 
علـــى الرغم من جميـــع النداءات 
الدوليـــة واألمميـــة لوقـــف النـــار، 

والعودة إلى التفاوض.

التحالف: ال توجد قوات إماراتية في سقطرى وميون

دبي - العربية.نت

تصدر رئيس مجلس النواب التونســـي 
وزعيم حركة النهضة راشـــد الغنوشي، 
ترتيـــب مؤشـــر االنعـــدام الكلـــي للثقـــة 
لـــدى التونســـيين، وفق اســـتطاع رأي 
لمؤسســـة “سيغما كونســـاي” ُنشر أمس 

الخميس.
وعّبـــر 77 % مـــن التونســـيين عن عدم 
ثقتهم المطلقة في الغنوشـــي، بحســـب 
االستطاع الخاص بشهر مايو الحالي، 
ليأتـــي بعده فـــي الترتيـــب القيادي في 
النهضـــة علـــي العريـــض بــــ65 %، فيما 
حّل رئيس كتلة ائتاف الكرامة ســـيف 

الدين مخلوف ثالثًا بـ64 %.
كما جاء رئيس الحكومة الســـابق 

وزعيم حـــزب تحيا تونس 
الشـــاهد،  يوســـف 

بالمرتبـــة الرابعة في 
ترتيب الشـــخصيات 
ال  التـــي  السياســـية 

تحظـــى بثقـــة التونســـيين وذلـــك بــــ61 
%، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل 

القروي في المرتبة األخيرة بـ58 %.
إلـــى ذلـــك، أظهـــر االســـتطاع ارتفـــاع 
نســـبة التشـــاؤم لدى التونسيين بشكل 
غيـــر مســـبوق، بشـــأن طريقـــة تســـيير 
الباد في الظرف الراهن، لتبلع 90 %.

واعتبـــر 73.7 % مـــن الذيـــن شـــاركوا 
باالســـتطاع أن الوضع المالي ألسرهم 
أسوأ مما كان عليه العام الماضي، فيما 
رجـــح %60  أن يكـــون وضـــع األجيال 

القادمة أسوا من الوضع الحالي.
أزمـــة  تشـــهد  تونـــس  أن  إلـــى  يشـــار 
اقتصاديـــة خانقـــة مع تســـجيل تراجع 
غيـــر مســـبوق فـــي ناتجهـــا المحلـــي 
اإلجمالـــي بلـــغ 8.9 % العام 2020، 
سياســـية  أزمـــة  عـــن  فضـــاً 
قيـــس ســـعّيد  الرئيـــس  بيـــن 

والغنوشي.

استطالع: 77 % من التونسيين ال يثقون بالغنوشي

طهران ـ وكاالت

حث المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية آية هللا علي خامنئي 
الناخبيـــن أمس الخميـــس على تجاهل الدعـــوات إلى مقاطعة 
االنتخابات الرئاســـية التي تنظم في يونيو بعد انتقادات إزاء 

استبعاد مجلس صيانة الدستور لشخصيات بارزة مرشحة.
ومـــن المقـــرر أن يختار اإليرانيون فـــي 18 يونيو خلفا للرئيس 
حســـن روحانـــي وســـط مشـــاعر اســـتياء واســـعة إزاء أزمـــة 
اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب احتجاجات اســـتخدمت 
الســـلطات الشـــدة في التعامل معها، في شـــتاء 2017 - 2018 

وفي نوفمبر 2019.
منـــذ أشـــهر تقوم المعارضـــة المقيمة فـــي الخـــارج بحملة على 
لمقاطعـــة  اإليرانييـــن  تدعـــو  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
للجمهوريـــة  “ال  مثـــل  بالفارســـية  وســـوم  تحـــت  االنتخابـــات 

اإلسامية”.
وقـــال خامنئي العضاء مجلس الشـــورى في كلمة عبر الفيديو 
“تجاهلـــوا الذيـــن يشـــنون حمـــات ويقولـــون إن ال طائلـــة من 
التوجـــه إلى صناديق االقتراع وإنه ال ينبغي ألحد أن يشـــارك” 
فـــي االنتخابـــات، علـــى مـــا جـــاء فـــي حســـابه الرســـمي علـــى 

“انستغرام”.

وتأتي كلمته غداة إعان روحاني أنه طلب من المرشد األعلى 
المساعدة في توفير “منافسة” أكبر في االنتخابات الرئاسية.

ومـــن أصـــل نحـــو 600 شـــخص تقدمـــوا بترشـــيحاتهم، صادق 
مجلس صيانة الدستور الثاثاء على أسماء سبعة فقط، بينهم 
5 مـــن المحافظين المتشـــددين. وبقـــي األبرز بين المرشـــحين 
النهائيين، رئيس الســـلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم 
رئيســـي الذي يبـــدو الطريق ممهدا لفوزه. لكـــن ذلك أثار حملة 
انتقادات لمجلس صيانة الدســـتور، ومن المتوقع أن يؤدي إلى 

زيادة نسبة الممتنعين عن التصويت.
وأظهر استطاع للرأي أجراه معهد ايسبا أمس الخميس أن 36 
% فقط ممن شملهم يعتزمون التصويت مقابل 43 % لم يبدوا 
اهتماما. تعد نسبة المشاركة رهانا اساسيا، بعد امتناع قياسي 
تجـــاوز 57 % فـــي انتخابـــات البرلمان في فبرايـــر 2020 التي 
انتهـــت بفوز ســـاحق للمحافظين، بعد اســـتبعاد المجلس آالف 
المرشـــحين، العديـــد منهم كانوا مـــن المعتدلين واإلصاحيين. 
وتأتـــي االنتخابات في وقـــت تخوض طهـــران والقوى الكبرى 
مباحثـــات حاليا في فيينا ســـعيا إلحياء االتفاق النووي المبرم 
العـــام 2015 الذي عـــرض على إيران رفع عقوبـــات عنها مقابل 

موافقتها على تشديد القيود على برنامجها النووي.
وخامنئـــي الـــذي أعلـــن تأييـــده مواصلـــة المحادثـــات النوويـــة 
للتوصل إلى رفع للعقوبات، أخرج المسألة من المعادلة بالنسبة 
للمرشـــحين فـــي كلمته أمـــس الخميس. وقال المرشـــد األعلى 
“ســـمعت أنـــه يقـــال إن... على المرشـــحين أن يتحدثـــوا... عن 
السياســـة الخارجيـــة. ال!”.  وأضاف “مشـــكلة النـــاس الحقيقية 
هي بطالة الشـــباب” معتبـــرا أن “على المرشـــحين التحدث عن 

)أمور كهذه( عندما يخاطبون الناس”.

ــى رئــاســة ــم رئــيــســي إلـ ــي ــراه ــإب ــرار اســتــبــعــاد مــرشــحــيــن بـــارزيـــن ويــدفــع ب ــ ــد ق أيـ

خامنئي يتجاهل االنتقادات والدعوات لمقاطعة االنتخابات

كيغالي ـ أ ف ب

وعـــد الرئيســـان الفرنســـي والرواندي 
أمـــس الخميـــس باســـتئناف العاقات 
“القويـــة وغيـــر القابلـــة للعكـــس” بيـــن 
بلديهما بعد اعتراف إيمانويل ماكرون 
“بمســـؤوليات” فرنســـا في حملة إبادة 

التوتسي في 1994 في رواندا.
وقال ماكـــرون في كيغالـــي “بوقوفي 
بتواضـــع واحتـــرام،  اليـــوم  بجانيكـــم 
جئت لاعتراف بمســـؤولياتنا”، مؤكدا 
فـــي الوقت نفســـه أن فرنســـا “لم تكن 
شـــريكة” في اإلبادة التي أوقعت أكثر 

من 800 ألف قتيل.
ورحب الرئيس الرواندي بول كاغامي 

بخطـــاب ماكـــرون خـــال مؤتمـــر 
صحافي مشترك، معتبرا أنه 

ينم عن “شجاعة هائلة” 
و”أهم من اعتذار”.

إيجيـــدي  أن  غيـــر 
رئيـــس  نكورانغـــا 

المنظمـــة الكبـــرى للناجين مـــن اإلبادة 
قيـــام  لعـــدم  أســـفه  أبـــدى  “إيبـــوكا” 
ماكرون بـ “تقديـــم اعتذارات واضحة 
“طلـــب  أو  الفرنســـية”  الدولـــة  باســـم 
الصفـــح”. لكنـــه رأى في الوقت نفســـه 
فعـــا  “حـــاول  الفرنســـي  الرئيـــس  أن 
توضيـــح اإلبادة ومســـؤولية فرنســـا. 

وهذا مهم جدا، إذ يثبت أنه يفهمنا”.
وكانت مسألة دور فرنسا قبل وخال 
اإلبـــادة الجماعيـــة التي أوقعـــت أكثر 
مـــن 800 ألف قتيـــل غالبيتهم الكبرى 
أبريل/نيســـان  بيـــن  التوتســـي  مـــن 
األمـــم  بحســـب  ويوليو/تمـــوز1994 
المتحدة، موضع خاف كبير على 
البلديـــن،  بيـــن  ســـنوات  مـــدى 
قـــادت إلـــى قطـــع العاقات 
الدبلوماســـية بينهما بين 

2006 و2009.

فرنسا “تعترف” بمسؤوليتها في إبادة 1994 برواندا
انقرة ـ أ ف ب

توقيـــف  مذكـــرة  تركيـــا  أصـــدرت 
مافيـــوي  زعيـــم  بحـــق  جديـــدة 
متـــوار فر خـــارج الباد وبدأ بنشـــر 
تسجيات فيديو يتهم فيها حلفاء 
إردوغـــان  طيـــب  رجـــب  الرئيـــس 

بارتكاب جرائم خطيرة.
بكـــر  ســـادات  اتهامـــات  وتســـببت 
المتواري عن األنظـــار، الذي ينتمي 
المنظمـــة  الجريمـــة  دوائـــر  إلـــى 
المعســـكر  إلـــى  انتمـــاءه  ويؤكـــد 
القومي، بزلزال كبير على الســـاحة 
السياســـية التركية ضـــرب حكومة 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  الرئيـــس 

ووزير الداخلية ســـليمان صويلو 
الذي يتمتع بنفوذ كبير. 
وتستهدف اتهامات بكر 
بدءا بالفســـاد وانتهاء 
السياسية  باالغتياالت 
باالتجـــار  مـــرورا 

بالمخـــدرات واالغتصـــاب، الدائـــرة 
المقربـــة من أردوغان بمـــا في ذلك 
ومســـؤولين  ســـابق  وزراء  رئيـــس 

كبار وأفراد من أسرهم. 
المافيـــوي  الزعيـــم  وتفســـر شـــهرة 
المعروف أنه كان قريبا من السلطة 
وأحد األســـماء البارزة في أوســـاط 
الهائـــل  العـــدد  المنظمـــة،  الجريمـــة 
للمتابعيـــن الذيـــن تجذبـــه مقاطـــع 
الفيديـــو الخاصـــة بـــه التي ســـجل 
آخرها أكثر من 14 مليون مشاهدة. 
وأديـــن بكـــر مرات عدة فـــي قضايا 
احتيال تتعلق بالجريمة المنظمة. 
وقد غادر تركيا العام الماضي 
هربا من ماحقات قضائية 
أخرى ويقول إنه يعيش 
اإلمـــارات  فـــي  حاليـــا 

العربية المتحدة.

اتهامات زعيم مافيوي تهز الحكومة في تركيا

فلسطينيون يصلون بالقرب من أنقاض مسجد دمر بغارة اسرائيلية في بيت الهيا، شمال 
قطاع غزة )أ ف ب(

المرشد اإليراني علي خامنئي

عمان ـ وكاالت : أجرى العاهل األردني  «
الملك عبدالله الثاني، في قصر 
بسمان الزاهر، أمس الخميس، 

مباحثات مع ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وتناولت المباحثات العالقات 
األخوية بين البلدين، والتطورات في 

المنطقة وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية والتصعيد اإلسرائيلي 

األخير. وأكد العاهل األردني وولي 
عهد أبوظبي أهمية اتفاق وقف 

إطالق النار في قطاع غزة والحفاظ 
عليه، مشددين على ضرورة العمل 
على المستويين اإلقليمي والدولي، 

خالل الفترة المقبلة، لتحريك عملية 
السالم ودفعها إلى األمام. وشدد 
الملك على “ضرورة مواصلة بذل 

كل الجهود عربيا ودوليا لوقف 

ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات 
استفزازية متكررة وغير قانونية في 

القدس والمسجد األقصى، والتي 
قادت إلى التصعيد األخير، وتؤجج 
التوتر واالحتقان بالمنطقة”. وأكد 

أهمية البناء على وقف إطالق 
النار في غزة، واالهتمام الدولي 
بالقضية الفلسطينية، لتفعيل 

المسار السياسي من أجل تحقيق 
السالم العادل والشامل على أساس 

حل الدولتين، الذي يضمن قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة، 

ذات السيادة والقابلة للحياة، على 
خطوط العام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية. كما جدد تأكيد 
مواصلة المملكة جهودها لحماية 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في المدينة المقدسة، من منطلق 

الوصاية الهاشمية عليها، مشددا 
على ضرورة الحفاظ على الوضع 

التاريخي والقانوني القائم بالقدس 
ومقدساتها. من جهته، عبر ولي عهد 

أبوظبي عن تقديره لجهود األردن، 
بالتعاون مع مصر، في تحقيق 

التهدئة بقطاع غزة، مؤكدا أهمية 
الدور الذي يقوم به الملك عبدالله 
الثاني في رعاية األماكن المقدسة 
بالقدس. ولفت الشيخ محمد بن 
زايد إلى أن األحداث األخيرة، تؤكد 

أهمية العمل المشترك من أجل 
السالم، مجدداً دعم اإلمارات ألي 

خطوة في هذا االتجاه من منطلق 
نهجها الداعم للسالم والتعايش، 

وإيمانها بأن السالم هو ضمانة 
المستقبل األفضل للمنطقة 

وشعوبها.

ملك األردن وولي عهد أبوظبي يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

العاهل األردني يستقبل ولي عهد أبوظبي

“األوروبي”: أسطولنا بالخليج 
يعزز أمن المالحة الدولية

أكــد االتــحــاد األوروبـــي أمــس الخميس، 
أن أسطوله البحري الموجود في الخليج 
سيستمر في تعزيز أمن المالحة الدولية.

األوروبية  البحرية  العملية  قائد  وقــال 
في الخليج، أندير فرييس: إن األسطول 
وخليج  هــرمــز  مضيق  فــي  يعمل  ــذي  الـ
المالحة  أمــن  يعزز  الــعــرب،  وبحر  عمان 

الدولية استنادا إلى قانون البحار.
كما أضاف أن هذا األسطول في مضيق 
هــرمــز يــوفــر الــضــمــانــات األمــنــيــة وفــق 

مقتضيات القانون الدولي.

دبي - العربية.نت

االتحاد األوروبي يمدد 
عقوباته على سوريا

أعلن االتحاد األوروبي، أمس الخميس، تمديد 
عقوباتـــه المفروضـــة علـــى ســـوريا منـــذ 2011 
لعام إضافـــي. وقال مجلس االتحاد األوروبي، 
فـــي بيـــان، إنـــه “مـــدد اإلجـــراءات التقييديـــة 
المفروضـــة مـــن قبـــل االتحـــاد األوروبـــي على 
النظـــام الســـوري لعـــام إضافي، حتـــى 1 يونيو 
2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين 

في الباد”.
وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حاليا 
283 شـــخصية تم تجميد أصولهم في أراضي 
االتحـــاد األوروبـــي ومنـــع ســـفرهم إلـــى دول 
التكتـــل، و70 كيانـــا تتعـــرض لتجميد األصول. 
وأشـــار البيـــان إلـــى أن “العقوبـــات الحالية ضد 
سوريا تم فرضها العام 2011 ردا على عمليات 
القمع القاســـية من قبل نظام )الرئيس السوري 
بشار( األســـد بحق السكان المدنيين”. وأوضح 
المجلس أن “هذه اإلجراءات تســـتهدف كذلك 
شـــركات رجال أعمـــال بارزين يســـتفيدون من 

عاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”. 

بروكسل ـ وكاالت



business@albiladpress.com13
الجمعة 28 مايو 2021 - 16 شوال 1442 - العدد 4609

401 ألــف دينــار لتطوير طــرق مدينــة عيســى مجمع 807

قراءة عدادات “الكهرباء” لمدة سنتين بـ 788 ألف دينار

المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
جلســـته  فـــي  أمـــس  والمزايـــدات 
األشـــغال  لشـــؤون  مناقصـــات   4
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، أولها لتطوير 
طرق مدينة عيســـى مجمـــع )807(، 
تنافســـت عليها 19 شركة تم تعليق 
أحـــد العطـــاءات وكان أقـــل عطـــاء 

بنحو 401.2 ألف دينار.
والمناقصة الثانية لمواقف مقترحة 
وتطوير الطرق الداخلية في ســـوق 
واقـــف بمجمع 1203 بمنطقة مدينة 
شـــركة   18 عليهـــا  تنافســـت  حمـــد، 
وكان أقل عطـــاء 253.3 ألف دينار، 
والثالثـــة لتقديـــم خدمـــات تشـــغيل 
محطـــة المعالجـــة الثالثيـــة بمحطة 
الصـــرف  ميـــاه  لمعالجـــة  توبلـــي 
ســـنوات،   3 لمـــدة  وذلـــك  الصحـــي 
وكان  شـــركات   3 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 300 ألـــف دينار، 
واألخيرة لشـــراء وتركيـــب معدات 
فـــي  التفاعليـــة  القـــدرة  تعويـــض 
محطات ضخ مياه الصرف الصحي 
المعالجة تنافســـت عليها 3 شركات 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 76.7 ألـــف 

دينار.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
الكهربـــاء والمـــاء لتقديـــم خدمـــات 
والمـــاء  الكهربـــاء  عـــدادات  قـــراءة 
التابعـــة للهيئـــة، تنافســـت عليها 12 
شـــركة، وتم تعليق أحـــد العطاءات، 
وكان أقـــل عطاء بنحـــو 788.3 ألف 
 Security Solutions( دينار لشركة
Co. Wll(. وتهـــدف هـــذه المناقصـــة 
العـــروض  أفضـــل  علـــى  للحصـــول 
التنافســـية ألخـــذ قـــراءات عدادات 
الكهربـــاء والمـــاء في جميـــع أنحاء 

مملكة البحرين لمدة سنتين.
مناقصـــة   13 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
تابعة لـ 7 جهـــات حكومية بإجمالي 

102 عطـــاء، فـــي حين تـــم تعليق 3 
عطـــاءات تابعة لـ 3 مناقصات. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة 

نحو 4.3 مليون دينار.
وفتـــح المجلس مناقصتين لشـــركة 
لتوقيـــع  أولهمـــا  للبتـــرول،  تطويـــر 
اتفاقية شراء طويلة األجل لتوريد 
 )Flowserve( قطع غيـــار صمامـــات
تقدمـــت إليها شـــركة وحيـــدة بنحو 
1.3 مليـــون دينـــار، وذلـــك من أجل 
تلبيـــة المتطلبات الحرجـــة للصيانة 
إعـــادة  وقـــت  وتقليـــل  الميدانيـــة، 
الطلـــب، وتســـريع جداول التســـليم 
طلبـــات  وتقليـــل  التدفـــق  وزيـــادة 
“تطويـــر”.  مـــع  اإلجماليـــة  الشـــراء 
والمناقصة الثانية لتوريد صمامات 
الحاصلـــة علـــى موافقة مـــن المعهد 
األميركـــي للبتـــرول وتوريد محول 
للبئـــر  مـــزدوج مـــع لوحـــة التحكـــم 
وكان  شـــركات   8 عليهـــا  تنافســـت 

أقـــل عطـــاء بنحـــو 55.9 ألـــف دينار 
لشـــركة عبدهللا عبدالرحمن الريس 

وأوالده. 
وفتـــح المجلس مناقصتيـــن لوزارة 
لمشـــروع  أولهمـــا  اإلعـــالم،  شـــؤون 
شـــراء وتركيـــب منظومـــة إضـــاءة 
األخبـــار  الســـتوديو  تلفزيونيـــة 
الجديد، تنافســـت عليها 7 شـــركات 
وكان أقـــل عطاء بنحـــو 329.5 ألف 
دينار لشـــركة بـــي اس اس للتجارة، 
والثانيـــة لمشـــروع تصميـــم وتنفيذ 
أعمـــال الديكـــور الســـتوديو األخبار 
الجديـــد بالـــوزارة، تنافســـت عليهـــا 
5 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحو 

226.5 ألف دينار.
وفتـــح المجلس مناقصتيـــن لوزارة 
الصحـــة، أولهمـــا ألعمـــال التجديـــد 
بمركز الشيخ جابر الصباح الصحي، 
وكان  شـــركة   11 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطاء بنحـــو 33.8 ألـــف دينار، 

لقســـم  التجديـــد  والثانيـــة ألعمـــال 
التمريـــض بمركـــز الحـــورة الصحي، 
تنافست عليها 8 شركات وكان أقل 

عطاء بنحو 60.4 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة لشركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو(، لتوفيـــر خدمات 
التوربينـــات  لمولـــدي  الصيانـــة 
إلكتريـــك،  جنـــرال  مـــن  البخاريـــة 
تنافســـت عليها شركتان وتم تعليق 
أحـــد العطاءيـــن وكان أقـــل عطـــاء 
بنحـــو 374.6 ألف دينـــار، ومناقصة 
لتركيـــب  للبيئـــة  األعلـــى  للمجلـــس 
بطانـــة مطاطية في ممشـــى دوحة 
عراد حسب المواصفات والمقايس، 
ويعـــد هـــذا المشـــروع لخدمـــة زوار 
متنـــزه ومحمية دوحة عـــراد التابع 
للمجلس وتطوير الممشـــى المحيط 
تنافســـت  كامـــل،  بشـــكل  بالدوحـــة 
عليهـــا 5 شـــركات وكان أقـــل عطاء 

بنحو 104 آالف دينار.

3.3 مليون سهم حجم 
التداول ببورصة البحرين

ــورصــة  ـــ ــمــرون فــــي ب ــمــســتــثـــ ـــ ــداول ال ــ ــ تـ
سهم،  مــلــيــون   3.31 أمــــس،  الــبــحــريـــــن، 
ألــف   597.09 قــدرهــا  إجـمـالية  بقيـمة 

ديـنـار، تـم تنفيذها من خالل 95 صفقة.
ــز الـــــمــســتــثـــــمــرون تــعــامــالتـــــهــم على  وركــ
أســهــم قــطــاع الــبــنــوك الــتــجــاريــة والــتــي 
 242.56 الـمتداولـة  أسهمه  قيـمة  بلغت 
من   % 40.62 نسبته  ما  أي  ديـنـار،  ألف 
وبكـمية  ــلــتــداول  ل اإلجـــــمـــــالــيــة  القيـمة 
قدرها 1.37 مليون سهم، تـم تنفيذها من 

خالل 37 صفقة.

أمل الحامد

“تطوير”: توريد 
قطع غيار 

صمامات بـ 1.3 
مليون دينار

نصف مليون 
دينار لديكور 

وإضاءة استوديو 
األخبار الجديد

104 آالف دينار 
لتركيب بطانية 

مطاطية للممشى 
دوحة عراد

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

فــازت البحريــن في انتخابــات المجلس التنفيذي لمنظمة الســياحة 
العالميــة لتمثيــل إقليــم الشــرق األوســط، ويأتــي إعــادة انتخــاب 
المملكة والشــقيقة اإلمــارات العربية المتحدة في االنتخابات التي 
أقيمــت فــي إطــار انعقــاد الــدورة الـــ 47 للجنــة اإلقليميــة لمنظمــة 
الســياحة العالميــة، الــذي تنظمه وزارة الســياحة بالمملكــة العربية 
الســعودية فــي الفتــرة 26 إلــى 27 مايو الجاري، إضافــة إلى إعادة 

انتخابها في لجنة وثائق التفويض في منظمة السياحة العالمية.

فـــي  البحريـــن  انتخـــاب  ويعـــد 
المجلـــس التنفيذي ضمن الـ 35 
دولـــة لتمثيـــل 6 أقاليـــم ضمـــن 
التنفيـــذي  المجلـــس  أعضـــاء 
العالميـــة  الســـياحة  لمنظمـــة 
في الفتـــرة 2021 حتـــى 2024 
لتمثيل إقليم الشـــرق األوسط، 
المبذولـــة  للجهـــود  تتويجـــا 
والكبيـــرة فـــي ســـبيل مضاعفة 
إسهام القطاع السياحي كمورد 
أســـاس للدخـــل ضمـــن خطـــط 
تنويـــع االقتصـــاد الـــذي تتبعهـــا 

المملكة. 
وزيـــر  رفـــع  المناســـبة،  وبهـــذه 

الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
البحريـــن للســـياحة والمعارض 
بالقطـــاع  العامليـــن  وجميـــع 
الســـياحي أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات لقيـــادة وحكومـــة 
البـــالد  ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
بمناســـبة هـــذه اإلنجـــاز الكبيـــر 

للبحرين.

إعادة انتخاب البحرين بالمجلس 
التنفيذي لـ “السياحة العالمية”

“سيدات األعمال” تبحث العالقات التجارية مع 5 جمعيات
ــأســيــس ــت ال ــى  ــل ع عـــاًمـــا  بـــمـــرور 20  ــا  ــه ــاالت ــف ــت اح إطـــــار  فـــي 

اســـتقبلت رئيســـة جمعيـــة ســـيدات 
األعمـــال البحرينيـــة أحـــالم جناحي 
عدًدا من رؤساء الجمعيات التجارية 
هـــم  البحريـــن،  فـــي  واالقتصاديـــة 
رئيس جمعيـــة الصداقـــة البحرينية 
رئيـــس  الزيانـــي،  البريطانيـــة خالـــد 
جمعية البحرين لتنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة النائب أحمد 
الســـلوم، رئيـــس جمعيتـــي الصداقة 
والصداقـــة  البوســـنية  البحرينيـــة 
البحرينيـــة الصينية جـــواد الحواج، 
األميركيـــة  التجـــارة  غرفـــة  رئيـــس 
في البحريـــن قيس الزغبي، ورئيس 
الصغيـــرة  المؤسســـات  جمعيـــة 
الديـــري،  عبدالحســـن  والمتوســـطة 
وذلـــك في إطـــار احتفـــاالت جمعية 
ســـيدات األعمـــال البحرينيـــة بمرور 

20 عامـــًا علـــى تأسيســـها، وتدشـــين 
كتـــاب خاص بهـــذه المناســـبة يؤرخ 
خدمـــة  فـــي  ومبادراتهـــا  للجمعيـــة 
المجتمـــع التجـــاري البحريني، وأبرز 
المحطـــات التاريخيـــة للجمعيـــة في 

هذه الفترة.

وتم إهـــداء كل ضيف منهم نســـخة 
الخـــاص  الوثائقـــي”  “الكتـــاب  مـــن 
مـــن  الضيـــوف  وقـــدم  بالجمعيـــة، 
إلدارة  التهنئـــة  الجمعيـــات  رؤســـاء 
الجمعيـــة بمناســـبة مـــرور 20 عامـــا 
على تأسيســـها، وأكـــدوا على أهمية 

التواصل المســـتمر مـــع الجمعية من 
مشـــتركة  فعاليـــات  تنظيـــم  خـــالل 
تخـــدم األعضـــاء وتفعيـــل اتفاقـــات 
التعاون المبرمة بين هذه الجمعيات 
وجمعية سيدات األعمال البحرينية.

كما تم بحث ســـبل تنشيط العالقات 
ســـيدات  جمعيـــة  بيـــن  التجاريـــة 
األعمـــال البحرينية وهذه الجمعيات 
االقتصـــاد  يخـــدم  بمـــا  الصديقـــة، 
المؤسســـات  أداء  ويعـــزز  الوطنـــي 

التجارية في ظل جائحة كورونا.
هـــذه  جميـــع  أن  جناحـــي  وأكـــدت 
اتفاقـــات  تربطهـــا  الجمعيـــات 
وبروتوكـــوالت تعـــاون مـــع الجمعية 
منـــذ عـــام أو أكثر، وارتـــأت الجمعية 
أنـــه مـــن الضـــروري تعزيـــز التعـــاون 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة وتفعيـــل هـــذه 

االتفاقات.

جانب من لقاءات الجمعيات التجارية

المنامة - سيدات األعمال البحرينية

Zwipe - المنامة

انضـــم رمـــزي الصبوري إلـــى فريق 
 2021 عمـــل “Zwipe” فـــي أبريـــل 
كمديـــر عـــام للشـــركة فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، 
حقـــل  فـــي  طويلـــة  مســـيرة  بعـــد 
ألكثـــر  امتـــدت  الدفـــع،  خدمـــات 
مـــن 26 عامـــا فـــي أبـــرز البنوك في 
ســـنوات  و5  عامـــا(   17( الكويـــت 
كمديـــر عـــام لشـــركة فيـــزا لمنطقة 
 4 مـــن  وأكثـــر  العربـــي  المشـــرق 
ســـنوات في شـــركة “areeba” في 
منصـــب الرئيس التجـــاري. وتمّكن 
مـــن إطـــالق  الســـنوات  هـــذه  فـــي 
العديـــد من الخدمات، الســـيما في 
مجال المدفوعات غير التالمســـية 

 .NFC وتقنيات
ســـيؤدي  الجديـــد،  منصبـــه  وفـــي 
تنميـــة  فـــي  أساســـيا  دورا  رمـــزي 
األعمـــال التجاريـــة فـــي “المنطقـــة 

األكثر نشـــاطا” في العالم لبطاقات 
الدفـــع البيومترية اليوم. وســـيقود 
التزامـــات “Zwipe” مـــع الُمصِدرين 
وجميـــع شـــركاء التوزيع )شـــركات 
والهيئـــات  والمكاتـــب  المعالجـــة 
الحكوميـــة( لضمان تســـليم غالبية 
وضمـــان  التجريبيـــة  المشـــاريع 
انتشـــار المشـــاريع مـــع الُمصدرين. 
كما سيقدم كل الدعم الالزم لفريق 

المبيعات من مصنعي البطاقات. 

”Zwipe“ الصبوري مديًرا عاما لشركة

رمزي الصبوري

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  ذكـــرت 
والســـياحة، أمس، أنه تنفيـــًذا للقرارات 
التي أعلن عنهـــا الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا بعد العرض 
وذلـــك  التنســـيقية،  اللجنـــة  وموافقـــة 
بهـــدف دعـــم وتعزيـــز الجهـــود الوطنية 
كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة  للتصـــدي 
والحـــد مـــن انتشـــاره، وتطبيًقـــا لقـــرار 
إغالق كل المحال التجارية والصناعية 
بـــدًءا من يـــوم الخميس الثانية عشـــرة 
لياًل الموافـــق 27 مايو 2021 حتى يوم 
الخميـــس الثانيـــة عشـــرة ليـــاًل الموافق 
بخدمـــة  واالكتفـــاء   ،2021 يونيـــو   10
االســـتالم والتوصيـــل فقط، وتســـتثنى 
القطاعات األساسية بما فيها من محال 

الهايبـــر ماركـــت والبقـــاالت والبـــرادات 
والمخابـــز والصيدليات وفـــروع البنوك 
والمصـــارف، فإنها تـــود التأكيد على ما 

يلي:
الصناعيـــة  المحـــال  كافـــة  تغلـــق   -
والتجارية التي تقدم ســـلًعا أو خدمات 
مباشـــرة للزبائن، وذلك اعتباًرا من يوم 
الخميس الثانية عشرة لياًل الموافق 27 

مايـــو 2021 حتى يوم الخميس الثانية 
عشرة لياًل الموافق 10 يونيو 2021.

- ُيســـتثنى من هـــذه المحـــال التجارية 
والصناعية كل من اآلتي:

ماركـــت،  الســـوبر  ماركـــت،  الهايبـــر   •
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  البـــرادات 
واللحـــوم  واألســـماك  الخضـــروات 

الطازجة.

• المخابز اليدوية واآللية.
• محطـــات تعبئة الوقود ومحال تعبئة 

غاز البترول المسال.
• المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة، فيما 
عـــدا بعـــض الخدمـــات الصحيـــة التـــي 
يصـــدر بهـــا تعميم مـــن الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
• البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

للمؤسســـات  اإلداريـــة  المكاتـــب   •
والشـــركات، والتـــي ال يتصـــل نشـــاطها 

بشكل مباشر مع الزبائن.
• المحال العاملة في استيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  ورش   •

المركبات ومحال قطع الغيار.
• قطاع اإلنشاءات والصيانة.

• المصانع.
• محال االتصاالت.

• الصيدليات.
ونوهـــت الـــوزارة بأهميـــة التـــزام هـــذه 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  الجهـــات 
الصادرة عـــن الجهات ذات االختصاص 
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس بما يحفظ 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وُيســـمح للمحال التجاريـــة والصناعية 
مزاولـــة عمليات بيع الســـلع والخدمات 
بالطرق اإللكترونية ووســـائل التواصل 
االجتماعـــي عن طريـــق خدمة توصيل 
البضائـــع، كمـــا ُيســـمح للمطاعم ومحال 
نشـــاطها  تمـــارس  أن  األطعمـــة  بيـــع 
عـــن طريـــق خدمـــات البيـــع الخارجـــي 

وتوصيل الطلبات للمنازل.

استثنــــــاء القطــاعــــــات األســاسيــــــة بـــــدًءا مــــــن 27 مــايــــــو حتـــــى 10 يـونيـــــو 2021

صدور بيان توضيحي حول إغالق المحالت التجارية والصناعية

استثناء “الهايبرماركت” 
والبقاالت والبرادات 

والمخابز والصيدليات 
وفروع البنوك والمصارف

ُيسمح بمزاولة 
عمليات بيع السلع 
والخدمات بالطرق 

اإللكترونية

الوزارة نوهت 
بأهمية االلتزام 

باإلجراءات االحترازية 
لمكافحة الجائحة



حققت أغنية “اللي يمشــي عادي”، التي أطلقتها الفنانة 
الســعودية داليــا مبــارك مؤخرا عبــر قناتها الرســمية 
بـ”يوتيــوب”، أكثــر من 3 ماليين مشــاهدة منذ إطالقها 
قبــل 3 أيــام. وُتعــد األغنية، والتــي هي كلمــات عمرو 

المصري، وألحان مصطفى الشعيبي، أولى تجارب مبارك 
الغنائية باللهجة المصرية.

وأشــاد جمهور مبارك بأدائها اللهجة المصرية، مطالبين إياها بتكرار التجربة، 
خصوصا أنها من األصوات المتميزة بالخليج العربي.

نشــرت الممثلة المصرية رانيا يوســف البوســتر الدعائي 
األول لمسلسل الحرامي 2 الذي ظهرت على غالفه والذي 
سيعرض على إحدى المنصات، وعلقت عليه: “مسلسل 
الحرامي 2 ..قريبــا”. وكان المخرج أحمــد الجندي انتهى 

مــن تصوير نصف مشــاهد الجــزء الثاني من مسلســل 
الحرامــي 2” من بطولة بيومي فؤاد ورانيا يوســف، وعدد من 

الممثلين منهم: رنا رئيس، وأحمد داش، كارولين عزمي، وأحمد فتحي وعدد من 
ضيوف الشرف، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

تحقق الفنانة اللبنانية ليال عبود نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة 
“أسمر”، إذ تخطت المليون مشــاهدة في أسبوع واحد فقط 

على “يوتيوب”.
وأكدت عبود، التي تواجدت في بنما ضمن جولة فنية مع عدد 

من النجــوم، أن عملها احتل، وفق اإلحصاءات، المراتب األولى 
في دول الخليج العربي، وتحديدا الســعودية وقطر والكويت، كما 

جاء في المراتب ذاتها بالعراق.
ووصفت ليال فيديو كليب “أسمر”، الذي أخرجته رندلي قديح ، بالعمل المتكامل.

جديد ليال عبودمسلسل الحرامي 2“اللي يمشي عادي”
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نشـــر موقـــع “برايـــم” عن الخبير الروســـي أنطـــون كوكانـــوف رئيس مركز 
“روســـكاجزتفا” للخبرة الرقمية، قوله إن سماعات األذن الالسلكية تصدر 
مجـــاال كهرومغناطيســـيا منخفـــض التـــردد، وال يوجـــد دليـــل قاطـــع على 
تأثيرها السلبي على الصحة، كما لم يتم إثبات ضررها بالتحديد”. مضيفا 
أن مستخدميها “يشعرون بقلق بالغ كون اإلشعاع يمر بالقرب من الرأس.

إذا كنـــت تخشـــى علـــى صحتـــك، فيجب عليـــك تحديد وقت اســـتخدام 
ســـماعات األذن هـــذه، ال تســـتخدمها طـــوال اليوم وال تنام فيها”، مشـــيرا 
إلى أن الصوت العالي يشكل خطرا حقيقيا على الصحة؛ كونه يؤثر سلبا 
على السمع، خصوصا إذا كان الشخص يستخدم السماعات لفترة طويلة.

وأوضح الخبير الروسي أنه “نتيجة للصوت العالي تتلف الخاليا الحسية 
الســـمعية تدريجيـــا، األمـــر الـــذي يؤدي إلـــى فقدان الســـمع؛ لـــذا يجب أال 
تســـتخدم ســـماعات األذن أكثر من ثالث ســـاعات في اليوم، بحد أقصى 

ساعتين متتاليتين وليس بأقصى مستوى من الصوت”.
يذكـــر أن العلماء توصلوا في القرن الماضي إلى أن هناك تأثيرا للترددات 

الكهرومغناطيسية على الغذاء والمواد العضوية.
وفـــي هـــذا اإلطار، أشـــار علمـــاء من أربعين دولـــة إلى أن ســـماعات األذن 

الالسلكية يمكن أن تسبب السرطان.

سماعات األذن الالسلكية.. خطيرة وتسبب السرطان!

اإلعــالن  مارفيــل  طرحــت شــركة 
الدعائي الرســمي لفيلمها المرتقب 
Eternals، ويضــم الفيلــم النجمــة 
األميركية الشــهيرة أنجلينا جولي 
المكســيكية  النجمــة  جانــب  إلــى 
وبطلــي  حايــك  ســلمى  األصــل 
 “  Game of Thrones مسلســل 
ريتشارد مادن” وكيت هارينغتون، 

ومن إخراج كلوي تشاو.

مسلسل “بيت الذل” بمشاهد تمثيلية مملة وحوارات “ركيكة”!

انتقادات الذعة لألعمال الخليجية عبر مواقع التواصل

بينمــا يأمــل صانعــو األعمــال الدراميــة الخليجيــة تحقيق النجــاح، تأتي تعليقــات صادمة ربما ال 
يرغب الفنانون في سماعها.

عقب عرض عدد ال بأس به من الحلقات في رمضان، 
انتقـــادات  التواصـــل،  فـــي مواقـــع  الناشـــطون  قـــّدم 
المتكـــررة  األفـــكار  حـــول  تمحـــورت  ومالحظـــات، 
المطروحـــة، التـــي يـــرى المتفاعلون والنشـــطاء على 
تلـــك الصفحـــات، أن بعضهـــا ال ينســـجم مـــع العادات 

والتقاليد المجتمعية السائدة.
واســـتاء بعـــض المتابعيـــن من تكـــرار صـــورة نمطية 
لألحـــداث فـــي الحقـــب الزمنية القديمـــة رغم تحضر 
أن  بعضهـــم  ورأى  الخليـــج،  دول  مختلـــف  وتقـــدم 

الكوميديا الخليجية أصبحت في موقع خطر جدا.
رواد  مـــن  لالنتقـــاد  “مارغريـــت”  مسلســـل  وتعـــرَّض 
التواصـــل االجتماعي نتيجة إلطالة بعض المشـــاهد، 
الســـيما أن اإليقـــاع في الحلقـــات األولـــى كان متقنا، 
كمـــا عبـــروا عن اســـتيائهم مـــن فكرة وجـــود عامالت 
يتحدثـــن اللهجة الخليجية، ولـــم تبين أحداث العمل 

حقيقة هويتهن.
إعجابهـــم  عـــن  آخـــرون  عّبـــر  اآلراء،  لهـــذه  وخالفـــا 
بالديكور واختيار األزياء والمالبس الكالســـيكية في 
تلـــك الحقبـــة الزمنية، فـــي حين انتقـــد البعض طرح 
المسلســـل قضايـــا مثـــل العـــادات والتقاليد والفســـاد 
والرشـــاوى وشـــراء الذمم بطـــرق غير دقيقـــة، فهذه 
النوعيـــة مـــن الموضوعـــات تحتـــاج إلى حبكـــة فنية 

متقنة، ومن جانب آخر.
ورغـــم اإلعجاب ببعض المشـــاهد في مسلســـل “يا ما 
كان وكان”، فـــإن البعض انتقد المبالغة في األداء من 

قبل الفنانين الشباب، واعتبروا ذلك غير مقبول.
وعّبـــر متابعـــون لمسلســـل “بيت الذل” عن شـــعورهم 
بالضجـــر مـــن طغيـــان صـــوت الموســـيقى المصاحبة 
على المشاهد التمثيلية، إضافة إلى انتقاد الحوارات 
“الركيكـــة” وكذلك الكوميديا التـــي تحتاج إلى إعادة 

نظر وتحضير أكبر.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، انتقد مشـــاهدون ظهـــور بعض 
الممثالت في مسلسل دفعة بيروت، مستغربين أداء 
فنانات فـــي منتصف الثالثينـــات واألربعينات ألدوار 
شـــابات في الـ 18 عاما بالمسلســـل، وذلك رغم وجود 
العديـــد من الممثالت الشـــابات الالتي كـــن أقدر على 

أداء تلك األدوار التمثيلية.
والحـــظ المتابعون تراجعا في عدد من المسلســـالت 
الخليجية الكوميدية، مطالبين بتقديم أفكار جديدة 
للخروج مـــن النمطيـــة. وبعيدا عن الصـــورة النمطية 

فـــي الدراما الخليجيـــة، ظهرت “نجمة” في مسلســـل 
“يجيب هللا مطر” و”نجيبة” في مسلسل “بيت الذل”، 
بتجـــرد تام مـــن الزينـــة والمكياج، كمـــا كان لهما أداء 
مميـــز وتقمـــص وتعايـــش وإتقـــان، ممـــا نـــال إعجاب 

المشاهدين.
يذكـــر أن “يجيـــب هللا مطـــر” تدور أحداثـــه في إطار 
يمـــزج بين الدرامـــا والكوميديا حـــول أب يخرج من 
الســـجن الـــذي أمضى فيه 20 عامـــا، ليفاجأ بأن حياة 
ابنتيه انقلبت رأسا على عقب، بعد أن سرقتا أمواله، 
األولى أصبحت سيدة أعمال، والثانية ممثلة، وتركتا 

والدتهما تعيش وحيدة.
واستطاعت الفنانة زهرة عرفات من خالل المسلسل 
تقديم نفسها في قالب جديد لم يعتد عليه جمهورها، 
إذ تجمع شـــخصية “نجمة” مـــا بين القوة واليأس في 

قالـــب كوميـــدي إلنســـانة تمـــّر بالعديـــد مـــن المراحل 
والمواقف، وتختلف خالل هذه المراحل في الشـــكل 

والمضمون.
وتضم قائمة الدراما الخليجية الرمضانية عددا كبيرا 
تدور أحداث العديد منها في حقب زمنية قديمة، من 
بينها سما عالية، والناموس، والوصية الغائبة، ودفعة 
بيـــروت، ومارغريـــت، والروح والريـــة، وغريب. ومن 
بين المسلسالت المعاصرة، الناجية الوحيدة، وأمينة 
حـــاف، وبيت الذل، وحيـــن رأت، ونبض مؤقت، علما 
بأن قائمة الدراما الخليجية تتضمن كاًل من مسلســـل 
مطر صيـــف، وغريب، وعالء الديـــن، وأنا أحبك بعد، 
وشليوي ناش، واللي نحبهم، وبوطار، وحامض حلو، 
ويجيـــب هللا مطـــر، وبنـــات مســـعود، واســـتديو 21، 

وسرك الخافي، وياما كان وكان، والديك األزرق.

يجيب الله مطر

بيت الذل

الناموس

أدرجت كلية التصاميم والفنون بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
الدراســـي الجديـــد باســـتحداث  للعـــام  تخصصـــات نوعيـــة جديـــدة 
برنامجي “صناعة األفالم والرســـوم المتحركة”، و”التصوير الضوئي” 
لمرحلة البكالوريوس اللذين استكمال إجراءات القبول لبدء الدراسة 
فيهما للعام الجامعي 1442هـ؛ تلبية الحتياج ســـوق العمل الســـعودية 

وتماشيا مع متطلبات تحقيق الرؤية الوطنية 2030.
وأوضحـــت عميدة كليـــة التصاميم والفنون مها بنت أمين خياط، أنه 
ُروعـــي في بناء برنامج “صناعة األفالم والرســـوم المتحركة” التركيز 
على العمليات التصميمية والتقنية المتنوعة التي تمكن الخريجة من 
صناعة األفالم المتحركة التي تشهد تناميا عالميا، باستخدام أحدث 
التقنيـــات التي تمكن الطالبة من المنافســـة بمنتجهـــا محليا وإقليميا 

وعالميا.
وأكـــدت أهميـــة ربـــط منتـــج الطالبـــة بإبـــراز ثقافـــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تعزيـــزا للهويـــة الوطنيـــة والتركيـــز علـــى جـــودة الفكـــرة 
والتنفيذ، حيث يتضمن البرنامج مقررات إلكساب الطالبات المهارات 
المتنوعـــة في مجال تحريك الصور وتصميم الشـــخصيات الكرتونية 
وأساسيات كتابة األفالم والصوتيات وغيرها من مجاالت التخصص 

الدقيقة.
درجـــة  الطالبـــة  يمنـــح  الضوئـــي”  “التصويـــر  برنامـــج  أن  وبينـــت 
البكالوريوس في التصوير الضوئي لممارســـة التصوير كأحد مجاالت 

الفنون البصرية.

“صناعة األفالم والرسوم 
المتحركة“ بالمناهج السعودية

جديد نتفلكس للمشاهدة.. “روبيرتو باجيو”  وعودة ليام نيسون
مـــن  مجموعـــة  نتفلكـــس  منصـــة  تقـــدم 
األعمال الجديرة بالمشـــاهدة حاليا، وهي 

كالتالي:

 The Ice Road
فيلـــم أكشـــن بطولة ليام نيســـون تبدأ من 
بعد انهيـــار منجم ماس بعيد في المناطق 
الشـــمالية البعيـــدة مـــن كندا، يقود ســـائق 
جليـــد مهمة إنقاذ مســـتحيلة فوق محيط 
المناجـــم  عمـــال  حيـــاة  إلنقـــاذ  متجمـــد 
المحاصريـــن على الرغم مـــن ذوبان المياه 

والتهديد الذي ال يرونه قادما.

Undercover
Under� (مسلسل جريمة هولندي بعنوان 
cover( مكّون من موسمين و ُمتوفر على 
نتفليكـــس، وتـــدور قصته عندمـــا يخترق 
عصابـــة  زعيـــم  عمليـــة  ســـرّيان  عميـــالن 
ُمخدرات، من خالل التظاهر أنهما زوجان 
حيـــث  مخيـــم،  فـــي  عطلتهمـــا  يقضيـــان 

يقضي عطلته األسبوعية هناك.

Leave No Trace
فيلم درامي جميل يحكي قصة أب وابنته 
يفضـــالن العزلة والحياة فـــي الغابة بعيدا 
عـــن المدينـــة والفوضـــى، ولكن الســـلطات 
تجبرهمـــا على االندماج مـــع المجتمع مرة 

أخرى!

The Ripper
مسلســـل وثائقـــي قصيـــر مـــن ٤ حلقـــات 
يحكي قصة “جاك الســـفاح”، حيث يتذكر 
المحققـــون والشـــهود كيف أرهـــب القاتل 

المتسلسل سكان إنجلترا.

 The Woman in the Window
مـــن إنتاج العـــام الجاري عن امـــرأة تعاني 

مـــن رهـــاب األماكـــن العامـــة واالختـــالط 
بالنـــاس، حيـــث تعيـــش فـــي عزلـــة تامـــة 
بمنزلهـــا فـــي “نيويـــورك”، ولكـــن مـــاذا لـــو 
شـــهدت يوًما ما أمـــًرا مريًبا حـــدث بمنزل 
جارتها؟ وتشـــهد موضوعـــا مزعجا عنيفا، 

من بطولة النجمة ايمي آدمز.

 Army of the Dead
ُيخاطـــرون  المرتزقـــة  مـــن  مجموعـــة 
بحياتهـــم للدخـــول إلى منطقـــة محظورة 
مليئة بالزومبي في “الس فيغاس” لتنفيذ 
أكبـــر عمليـــة ســـرقة علـــى اإلطـــالق! فيلم 

أكشن ورعب من إخراج “زاك سنايدر”.

The innocent 2021
رجـــل يخرج مـــن الســـجن بعد 4 ســـنوات 
بســـبب جريمة قتل من دون عمد، وعندما 
يحـــاول بـــدء حيـــاة جديدة يأتيـــه اتصال 
صـــادم يعيـــد إحيـــاء الكابوس . مسلســـل 

جريمة وغموض إســـباني جديد من نفس 
.The invisible guest ابطال فيلم

The skeleton key
تقبل ممرضة العمـــل في منزل يعيش به 
زوجان كبيران في السن، ولكنها تكتشف 
مع الوقت بعض الغرائب في المنزل بعد 
عثورها مفتاح عظمـــي يفتح كل أبواب 
المنزل لتكتشف أنها في بيت من بيوت 
ســـحرة الفـــودو تحفـــة ســـينمائية فـــي 

الغموض واإلثارة.

Baggio
عـــن نجم كرة القدم اإليطالية روبيرتو 
باجيـــو. ويحمـــل الفيلـــم عنـــوان “ذيل 
الحصـــان اإللهي”، وهو اللقب األشـــهر 
لالعـــب اإليطالـــي الـــذي يعتبـــر أبـــرز 
العـــب إيطالـــي ارتـــدى القميص رقم 

10 ومن أشهر الالعبين في أوروبا.

وقامت Netflix في الفترة الماضية بإنتاج 
أفـــالم وثائقيـــة عـــن عـــدد مـــن الالعبيـــن 
ومـــا قدمـــوه خـــالل مشـــوارهم الرياضي 

والصعاب التي مروا بها.

إعداد محرر مسافات

  The Ice Road

 The skeleton key

Baggio

 Undercover
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توزيع جوائز “إم تي في” لألفالم 2021 ألفضل األعمال الفنية

تـــم توزيـــع جوائـــز “إم تـــي فـــي” لألفالم 
2021 والتي قدمت في مسرح هوليوود 
باالديـــم فـــي لـــوس أنجليـــس، بحضـــور 
الفنانيـــن، وذلـــك بعـــد إلغـــاء الفعاليـــات 
العـــام الماضي؛ بســـبب جائحـــة “كورونا” 
وفي ليلة تكريمية للنجم األسمر الراحل 
”تشـــادويك بوســـمان“ والـــذي انضم إلى 
ريـــج غـــان بايغ فـــي قائمـــة الفائزين هذا 
العام، حيث حقق الفيلم الرائع “تو أوول 
ذا بويـــز: أولـــوز آند فوريفـــر” على جائزة 
أفضـــل فيلم، وفـــاز بايج بجائـــزة أفضل 
ممثـــل صاعـــد عـــن دوره فـــي مسلســـل 

“بريدجتون”.
جوائز MTV 2021 استضافته ليزلي جونز 
وكان أيضـــا فيلـــم بـــورات قـــد فـــاز بثالث 

ترشيحات، وفي الحفل 
وقـــال بايـــج عبر تقنيـــة الفيديـــو “نريد أن 
أنهـــم يســـتحقون قصـــص  الجميـــع  يعلـــم 
حب، يســـتحقون النهايات الســـعيد”. وحاز 
بوزمـــان، الـــذي توفـــي العـــام الماضـــي عن 

عمـــر يناهز 43 عاما بعد معركة لمدة أربعة 
أعوام مع مرض ســـرطان القولون، بجائزة 
أفضـــل أداء فـــي فيلـــم عـــن دوره في آخر 

أفالمه “ما رينيز بالك بوتم”.
وفـــاز الممثل أنتوني ماكـــي بجائزة أفضل 
“بطل” عن دوره في فيلم “ذا فالكون آند ذا 
وينتر ســـولجر” من سلســـلة أفالم “مارفل” 
ســـكارليت  الممثلـــة  وحـــازت  الخياليـــة. 
جوهانسون على جائزة الجيل لهذا العام.

وأهـــدت ســـكارليت الجائـــزة لجميـــع مـــن 
عملوا معها في مشوارها الفني.

القائمة الكاملة ألبرز الفائزين هذا العام في 
جوائـــز “إم تي في” لألفالم 2021 بحســـب 

:people.com موقع
 To All the Boys: Always :أفضـــل فيلم *

 and Forever

 WandaVision :أفضل عرض تلفزيوني *
”تشـــادويك  فيلـــم:  فـــي  أداء  أفضـــل   *
 Ma Rainey’s Black عـــن بوســـمان“ 

Bottom
تلفزيونـــي:  عـــرض  فـــي  أداء  أفضـــل   *

WandaVision  اليزابيث أولسن عن
* أفضل بطل في عمل فني: انثوني ماكيي 
The Falcon and the WinterSol�  عـــن 

dier
* أفضـــل أداء كوميـــدي: ليســـلي جونز عن  

Coming 2 America

* أفضـــل أداء شـــرير: كاثريـــن هـــان عـــن 
WandaVision

* أداء اســـتثنائي: رينيـــه جيـــن بيـــج عـــن 
Bridgerton

* أفضل مشاهد ضرب: واندا ضد اغاثا عن 
  WandaVision

* أفضل مشاهد مرعبة: فيكتوريا بيدريتي 
The Haunting of Bly Manor  عن

* أحســـن ثنائي: انثوني ماكيي و وينتر 
 The Falcon and the عـــن  ســـولجر 

Winter Soldier

» Mary Poppins Re�  انتهت إيميلي بالنت أخيرا من فيلمها الج دي د
turns، المستوحى من رواية الكاتبة بي إل ترافرز التي تحمل االسم 

نفسه. والفيلم ت دور قصته في عصر الكساد في لن دن، حيث تزور ماري 
بوبينز، المولعة بالحيوية، ماري وجاين مايكل بانكس، جنبا إلى جنب 

مع أطفال مايكل الثالثة، بع د خسارة شخصية، ومن خالل مهاراتها 
السحرية الفري دة، وبمساع دة ص ديقها جاك، تساع د األسرة على إعادة 

اكتشاف الفرح، وتتساءل عن فق دانها في حياتها.
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نصائح لتصميم مساحة عمل لزيادة اإلنتاجية في العمل من البيت
فـــي محاولـــة للســـيطرة على انتشـــار فيروس 
كورونـــا، حثـــت العديـــد مـــن الـــدول مواطنيها 
علـــى ضرورة العمل من المنزل، وهذا ما فرض 
على الكثيرين ضرورة تجهيز مســـاحة خاصة 

لهذا الغرض.
مؤسســـة  بـــرادي،  تشـــيرش  ســـارة  وكشـــفت 
Salt Design Co عـــن كيفية إنشـــاء مســـاحة 
عمـــل مؤقتة وفعالـــة؛ لتحقيق أعلـــى إنتاجية 
فـــي العمل المنزلـــي أثناء الحجـــر الصحي، 
ميـــل  ديلـــي  صحيفـــة  بحســـب 
ســـارة  وتقـــول  البريطانيـــة. 

“إذا لـــم يكن لديك مكتـــب تقليدي في المنزل، 
فأنـــت بحاجـــة إلـــى مســـاحة يمكنـــك تحويلها 
إلـــى مكتـــب. أعـــد اســـتخدام طاولـــة الطعـــام، 
أو المنطقـــة التـــي تتنـــاول فيهـــا الطعـــام، وقم 

بإعدادها بشكل مماثل لمكتبك في العمل”.
وبينمـــا تفضـــل المصممـــة المحترفـــة الضـــوء 
الطبيعي، تقول إن اختيار المصباح المناســـب 
لإلضـــاءة بنفـــس القدر مـــن األهمية لتحســـين 
مكتـــب  لديـــك  كان  وإذا  المزاجيـــة.  الحالـــة 
يمكـــن  ضـــوء  اختيـــار  فاألفضـــل  مخصـــص، 

تعديله لتوفير اإلنارة في منطقة معينة.

حاول أيضـــا الحد من التعرض للضوء األزرق، 
األمـــر الـــذي قـــد يكـــون صعبـــا عندمـــا تتطلب 
وظيفتـــك التحديـــق بالشاشـــة طـــوال اليـــوم، 
وفـــي هـــذه الحالة من األفضـــل الحصول على 
نظـــارات خاصـــة لحمايـــة عينيـــك مـــن الضوء 
األزرق، أو ضبط تفضيالت الشاشـــة. وإلنشاء 
منطقـــة عمـــل فعالـــة ومنتجـــة، تعتقـــد ســـارة 
أنـــه يجـــب عليـــك دائما بـــدء يومك بمســـاحة 
نظيفـــة، وبعـــد أن ينـــام األطفال، اقِض ســـاعة 
قبـــل النوم فـــي تنظيف المنـــزل والتخلص من 
الفوضـــى. وتضيـــف ســـارة “أعلـــم أن الفوضى 

ستعود في اليوم التالي، ولكن من المنعش أن 
نبدأ بمســـاحة نظيفة ومرتبـــة كل يوم”. ولرفع 
معنوياتـــك وتهدئـــة أعصابـــك فـــي مثـــل هذه 
األوقـــات العصيبـــة، توصي ســـارة باســـتخدام 
الشـــموع واألزهـــار الطازجـــة “توفـــر النباتـــات 
أنـــا  الحيـــة جرعـــة جديـــدة مـــن األكســـجين. 
شـــخصيا أحب نباتات الصبار؛ ألنها تقوم أيضا 

بتنقية الهواء”.
ولالســـتمتاع بوقتك في المنزل، توصي سارة 
باالســـتثمار فـــي خيـــارات المالبـــس المريحة، 

مثل مالبس الجري واألحذية الرياضية.

ترجم: طارق البحار

بـــدأ مـــازن غربال فـــي عالم الفـــن منـــذ الصغر منذ 
الســـابعة أو أقـــل كان يســـعى لتصويـــر الواقـــع في 
إطـــار معيـــن، قـــام بالعديـــد مـــن الدراســـات التـــي 
ســـاهمت فـــي تطوره بشـــكل كبيـــر، ثم بدأ برســـم 
نفســـه كثيـــًرا من مختلـــف االتجاهـــات، حيث يرى 
أنـــه يجـــب عليـــه أن يعـــرف نفســـه قبـــل أن يعرف 
اآلخريـــن، كانـــت المحاوالت داخل المنـــزل كثيرة، 
ولكن أدرك بأن فيها نســـبة من نقص الضوء، فقرر 
الخروج من المنزل واالعتماد على ضوء الشـــمس، 
فشـــكلت الطبيعـــة تحـــواًل كبيـــرا في مســـاره وبدأ 
يبحـــث عـــن المعانـــي التـــي يمكـــن إضافتهـــا حتى 
لـــو لـــم تكـــن واضحـــة إال أن ذلـــك يزيد مـــن كمال 
العمـــل الفني، حصد مؤخـــرا على المركز األول في 
مســـابقة موهبتـــك بالبيت، في هذا اللقاء الشـــائق 
نتعرف على شـــغفه في الفن ومشـــواره مع الريشة 

واللوحات: 
حدثنا أوال عن بدايتك مع الرسم ومشوارك الفني؟ «

بـــدأت أوال بتقليد أعمال أبـــي الذي ألهمني في هذه 
الموهبة الجميلة، وكنت أســـعى لمطابقة رسوماته، 
ثم بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة الرســـم من الطبيعة 
والتـــي شـــكلت تغييرا كبيرا علـــى لوحاتي وفتحت 
لـــي أبوابا عديدة، وبالطبع مع وجود أســـماء كثيرة 
دعمتنـــي وكانت مصدر إلهام لي مثل أعمال الفنانة 
جمانـــة القصاب، فقد ســـمحت لي الفرصة ألن أتابع 
بعـــض مـــا تملك من فن، وقد ألهمتنـــي طريقتها في 

الرســـم خصوصـــا مع استشـــعار المشـــاعر، هي خير 
دليـــل بأن الفن ليس ضـــرورة بالكثرة وإنما بالقدرة، 

فمتى كنت قادرا ترسم وتبدع.
أين أنت من الدورات المتخصصة في الرسم وهل  «

تعتقد بأن الرسم فن أم مهارة؟ 

لـــم يســـبق لـــي ذلـــك، وال أرى فـــي التعقيـــد ســـبيال 
للتكامـــل، البســـاطة أفضـــل، نعـــم يســـتطيع الجميع 
أن يتعلـــم الفـــن ربمـــا من ناحيـــة المهـــارة وربما من 
ناحية المعنى، واالثنان مهمان، واألول فيه ســـهولة 

وصعوبة والثاني أيضا.
حدثنا عن جائزة مسابقة موهبتك بالبيت وفوزك  «

بالمركز األول؟

وصلتنـــي الرســـائل مـــن المتابعيـــن واألهـــل بوجود 
مســـابقة ولـــم تبـــدأ حينهـــا، وحينمـــا بـــدأت كانـــت 
اإلجـــراءات للتقديـــم سلســـة وســـهلة، وهـــي عبارة 
عن إرســـال مقطـــع للموهبة، حيث شـــاركت بمقطع 
من رســـم لي سابقا وخالل أســـبوع تأهلت للمرحلة 
النهائيـــة، بـــكل صراحـــة لـــم أتوقع ولم يكـــن هدفي 
الفـــوز، بـــل كان أن أتقـــن العمـــل؛ ألن إتقـــان العمـــل 
يســـعدني ويرضينـــي ســـواء فـــزت أم ال، وشـــعور 
الفوز كان فوق السعادة ورد فعل للعمل الذي بذلت 

جهودا على إنجازه.
من أين  تستلهم أفكارك؟ «

ربمـــا تأتي األفكار مـــن الطبيعة، من الناس أو 

حـــدث معيـــن أو حتى فجأة، المهـــم أن تأتي، 
أرســـم فـــي كل وقـــت تقريبـــا وال أمانـــع ذلك، 
ولكـــن ربما يكـــون النهار أفضـــل لوجود ضوء 

الشمس.
ما نصيحتك للذين في بداية الطريق؟ «

الممارســـة واعتماد الحب كســـبيل النجـــاح، إما عن 
التعليم: كن أنت معلم نفسك وقد يكون ذلك صعبا، 
ولكنـــه أفضل من أن يقول لـــك أحد أفعل وال يقول 

لك كيف تفعل.
ماذا ترى نفسك بعد خمس سنوات من اآلن؟  «

أطمـــح للمحبـــة دائًمـــا، ال أعلم مـــاذا ســـأكون بعد 5 
سنوات، لكنني ســـأواجه هذه السنين بثقة وتسليم 

وال لمدى للتطور، التطور دائم.
كلمة أخيرة؟ «

إن ما وجدته من رسمي للوحات هو مصداق للكون 
الـــذي نحن فيـــه، فالبد مـــن خالق لهـــذا الجمال كما 
يخلـــق الرســـام لوحته، وإننـــي ألعجـــب دائما كيف 
تكـــون الرســـمة أمامي من ال شـــيء، ولســـت أقصد 
أســـلوب،  وأي  لوحـــة  أي  بـــل  الواقعيـــة،  اللوحـــات 
فعندمـــا نشـــكر مـــن أعطى هـــذه القدرة ونقـــول إنه 
وهبنـــا، فـــال يقلـــل أحًدا مـــن ذلـــك ونحن نعلـــم بأن 
المهـــارة ال تأتـــي صدفـــة، ولكـــن أنـــت بكاملـــك هبة 

للعالم، فكيف بما تفعل؟
حوار: الطالب حسن الخواجة - جامعة البحرين

أفــكاري تأتــي مــن الطبيعــة ومــن النــاس أو حــدث معيــن أو حتــى فجأة!

الفنان مازن غربال: “الفن ليس ضرورة بالكثرة وإنما بالقدرة”
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في صحراء مصر... أسماك تعيش في درجة الغليان
اكتشف باحثون أحافير سمكية عمرها 56 مليون عاما في 
في  القاهرة،  المصرية  العاصمة  شرقي  صحراوية  منطقة 
بحار  مع  التأقلم  الحيوانات على  خطوة كشفت قدرة هذه 

كانت تغلي.
كانت  األسماك  أن  البريطانية  ميل”  “ديلي  وذكرت صحيفة 
قادرة على اإلبحار في ظل درجة حرارة المياه التي كانت 
تصل إلى 35 درجة مئوية، علما أن درجة حرارة البحار حاليا 

تتراوح بين 12 - 25 درجة.
الباحثون على األحافير في صخور زيتية داكنة في  وعثر 
بعد  على  يقع  أ”،  “رأس غريب  عليه  يطلق  موقع صحراوي 

أكثر من 300 كلم شرق القاهرة.
وشمل االكتشاف أكثر من 12 مجموعة مختلفة من األسماك 
العظمية التي كانت تعيش في تلك الحقبة، التي كان يطلق 
درجة  كانت  وفيه  واإليوسيني،  الباليوسيني  العصر  عليها 

حرارة البحار عالية.
مع  تكيفت  البحرية  األسماك  أن  األحافير  تظهر  ذلــك،  ومع 
المناخ الدافئ في بعض المناطق االستوائية على األقل في 

هذه الفترة.
المصريين  العلماء  من  فريق  أعدها  التي  الــدراســة  وتظهر 
وآخرين وُنشرت في العدد األخير من دورية “الجيولوجيا” 

أن هذه األحافير تقدم معلومات مهمة بشأن كيفية استجابة 
الحياة في المناطق المدارية.

أنها  الباليوسيني واإليوسيني على  العصر  إلى فترة  وينظر 
من  تعاني  التي  حاليا  األرض  لحالة  تاريخي  نظير  أفضل 

ارتفاع درجة الحرارة؛ بسبب التغير المناخي.
على  الــحــرارة  درجــة  متوسط  إن  دراســـات حديثة:  وقالت 
القرن  منتصف  منذ  واحـــدة  درجــة  بمعدل  ارتــفــع  الكوكب 

التاسع عشر؛ بسبب الثورة الصناعية وما رافقها من تلوث.

دون  مـــن  األشـــخـــاص  آالف  أصـــبـــح 
إعصار  اجتاح  بعدما  الخميس  مأوى 
كوفيد19-  من جائحة  المنهكة  الهند 
بتسعة  موديا  المجاورة،  وبنغالدش 

أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
تواتر  إن  الخبراء  من  الكثير  ويقول 
العواصف وارتفاع حدتها في شمال 
الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي، يـــــــزدادان تحت 
تأثير التغير المناخي الذي يؤدي إلى 

ارتفاع حرارة مياه البحر.
ــوع بـــالـــكـــاد عــلــى كــارثــة  ــبـ وبـــعـــد أسـ
بحياة  أودى  الــذي  تاوكتاي  اإلعصار 
غــرب  فــي  األقـــل  عــلــى  155 شخصا 
السلطات  ياس  اإلعصار  أرغم  الهند، 
و500  مليون  مــن  أكــثــر  إجـــالء  على 
ــي بــنــغــال  ــتــ ــ ــي والي ــف شـــخـــص فــ ــ ألـ

الغربية وأوديشا الواقعتين شرقا.
أمطار  مع  القوية  العاصفة  وترافقت 
غزيرة ورياح عنيفة وصلت سرعتها 
إلى 155 كيلومترا بالساعة، ما يوازي 

قوة إعصار من الفئة الثانية.

اإلعصار “ياس” يفتك 
بالهند وبنغالدش

لقي 5 أفراد من العائلة نفسها حتفهم غرقا في إندونيسيا بعدما انهار جسر عائم 
الخميس  أمس  الشرطة  أعلنت  كما  )سيلفي(،  ذاتية  صورة  اللتقاط  عليه  تجمعوا 
شخصا   14 من  المؤلفة  العائلة  وكانت  أسبوعين.  قبل  حصل  مماثل  حــادث  بعد 
في المجموع، على ضفاف بحيرة كاندي، وهي منطقة سياحية في غرب جزيرة 
سومطرة. وقال قائد الشرطة المحلية جنيدي نور “كانوا يحاولون التقاط صورة 
ليس خاضعا  الموقع  أن  الحادث”، موضحا  العائم عندما وقع  الجسر  سيلفي على 
17 عاما، فيما نجا  العمر  يبلغ من  الخمس شاب  الضحايا  بين  للمراقبة. وكان من 

بقية أفراد األسرة.
وقال جنيدي نور: إن رجال اإلنقاذ انتشلوا الجثث وفتح تحقيق في الحادث.

سّجلت متسلقة الجبال تسانغ يين-هانغ من هونغ كونغ رقما قياسيا كأسرع امرأة 
مسؤول  أعلن  كما  ساعة،   26 من  قليال  بأقل  إيفرست،  قمة  إلى  تصل  العالم  في 

نيبالي أمس الخميس.
وتسّلقت تسانغ )44 عاما( الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848,86 مترا في وقت قياسي 

بلغ 25 ساعة و50 دقيقة األحد، بحسب المسؤول غيانيندرا شريسثا.
وقال شريسثا لوكالة فرانس برس “غادرت معسكر القاعدة عند الساعة 13,20 بعد 

ظهر السبت، ووصلت إلى القمة عند الساعة 15,10 بعد ظهر اليوم التالي”.
وأضاف أنه ما زال يتعين على تسانغ تقديم طلبها لمسؤولي موسوعة “غينيس” 

لألرقام القياسية للحصول على شهادة إنجازها.

“صورة سيلفي” تغرق أسرة في بحيرة اندونيسية

امرأة من هونغ كونغ.. أسرع متسلقة لـ “إيفرست”

صورة لتمثال يرتدي كمامة كجزء من االجراءات 
الوقائية ضد فيروس كورونا في سانت كروا، 

سويسرا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كارلسروه  معهد  مــن  باحثون  نجح 
للتكنولوجيا بألمانيا، في تطوير أنف 
اصطناعية،  شــم  بحاسة  إلكتروني 
على  التعرف  فــي  عالية  دقــة  يحقق 
يجعله  مــا  المختلفة،  النعناع  أنـــواع 
وسيلة جدية للتطبيقات مثل مراقبة 
الجودة الصيدالنية، واإلدراك الشمي 

االصطناعي للتشخيصات الطبية.
محاكاة  على  البحث  فريق  واعتمد 
في  الــمــوجــود  البيولوجي  الــنــمــوذج 
تنقل  التي  الشمية،  الخاليا  اإلنسان: 
المعلومات لدى البشر إلى الدماغ عبر 
استبدالها  يتم  الكهربائية،  النبضات 
بــمــســتــشــعــرات خـــاصـــة مـــن أجــهــزة 

االستشعار.
ــمــســتــشــعــرات من  ــذه ال وتـــتـــكـــون هــ
قطبين كهربائيين مجهزين بكريستال 
بين أشياء أخرى، يمكن  كوارتز، من 
العثور على هذه المكونات أيضا في 

الهواتف المحمولة.

ــهــروب، من  ــال نــجــحــت فــتــاة مــراهــقــة ب
مجموعة  فيه  احتجزها  منزلي،  سجن 
عليها،  بــاالعــتــداء  وقــامــوا  الشبان  مــن 
للسلطات  الــمــأســاويــة  قصتها  لتكشف 
األميركية  السلطات  وألقت  األميركية. 
القبض على 3 شبان، بين عمر 22 و24 
مراهقة  فتاة  باحتجاز  متهمين  عاما، 
واغتصابها  عــامــا،   18 الــســن  مــن  تبلغ 
“ديلي  لصحيفة  ووفقا  متكرر.  بشكل 
ميل” البريطانية، احتجز الشبان الثالثة 
ــزل بــواليــة  ــمــراهــقــة، فـــي مــن ــفــتــاة ال ال

نبراسكا األميركية لمدة أسبوع كامل.
أحد  على  تعرفت  إنها  الفتاة:  وقــالــت 
الشبان عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
دون  من  بتخديرها  ليقوم  به،  والتقت 
له  سجينة  بعدها  نفسها  وتجد  علمها، 
عن  السلطات  تكشف  ولم  وألصدقائه. 
لكنها  المنزل،  من  الفتاة  هــرب  طريقة 
ــادت بــعــد أســبــوع كــامــل مــن البحث  عـ

المستمر للسلطات عنها في المدينة.

“أنف اصطناعية”.. اختراع 
جديد قد يحدث ثورة طبية

قصة مثيرة لمراهقة 
سجنت في “وكر جنسي”

منح قاٍض في كاليفورنيا الممثل األميركي براد بيت حضانة مشتركة ألبنائه 
ضمن إجراءات الطالق مع زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي، التي تطالب 

بالحضانة الحصرية، على ما ذكرت وسائل إعالم أميركية عدة.
المتقاعد  القاضي  الذي أصدره  القرار  أن  إم زي” اإلخباري  “تي  وأوضح موقع 
الحضانة  مبدأ  اعتماد  أكــد  ال في محكمة،  إطــار خــاص  أودركــيــرك في  جــون 
المتساوية. وجاء القرار بعد نحو 5 سنوات من تقديم أنجلينا جولي )46 عاًما( 
طلب الطالق في سبتمبر 2016. واتخذت الممثلة إجراءات قانونية تهدف إلى 

كّف يد القاضي الذي ينظر في القضية، ومازال هذا اإلجراء جارًيا.

قاٍض يمنح براد بيت الحضانة المشتركة ألبنائه

عارضة األزياء فريا لي، تقف اللتقاط صورة فوتوغرافية للترويج لمعرض 
هاروغيت سبرينغ فالور في غريت يوركشاير شوجروند، شمال إنجلترا )أ ف ب( وكان براد بيت وأنجلينا جولي يعتبران خالل فترة زواجهما رسميًا بين عامي 2005 و2016 الزوجين األكثر سحراً في 

هوليوود، ورزقا ثالثة أطفال بيولوجيين، فيما تبنى براد بيت رسميًا ثالثة آخرين هم مادوكس وباكس وزهرة.

على الرغم من وفاته قبل 3 أشهر، فإن جامعة أميركية قد منحت مبتعثا 
سعوديا درجة البكالوريوس.

اإللــكــتــرونــي “ســبــق”، مــســاء األربــعــاء، أن جامعة نيويورك  الــمــوقــع  ــاد  وأفـ
األميركية قد منحت الطالب السعودي المتوفى عبدالرحمن بن رعد الحمدان 
)23 عاما( درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، 

وذلك بعد وفاته، وقبل تخرجه بـ 3 أشهر فقط. 
ونقل الموقع عن المواطن غسان جمل، أن قريبه “عبدالرحمن” قارب على 
كلية  من  الحاسب  علوم  في  تخصصه  مجال  في  التخرج  مشروع  إنهاء 

الفنون والعلوم، غير أنه توفي، وتم دفنه بمدينة جدة.
إذ حصل  الصغر،  منذ  ذا موهبة  كان  أن عبدالرحمن  وأضــاف غسان جمل، 
العلمية في مسابقات عالمية ومحلية، وكان أحد  الجوائز  العديد من  على 
البارزين في مجال البحث العلمي، فيما يخص الذكاء االصطناعي والمحاكاة 
مجال  في  المشاريع  من  الكثير  على  عمل  قريبه  أن  مؤكدا  والبرمجيات، 
الذكاء االصطناعي، وآخرها مشروع تحويل العقل البشري داخل الكمبيوتر، 
وجعله ناطًقا؛ والهدف صنع لعبة في الواقع االفتراضي لجعل الشخصيات 

الموجودة فيها تحاور بعقل بشري وليس بنص مكتوب.

رغم وفاته.. 
جامعة 

“نيويورك” 
تمنح سعودًيا 

درجة 
البكالوريوس

ــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــت الـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
في  للترفيه  العامة 
ــس  ــعــــوديــــة أمـ ــــســ ال
عودة  عن  الخميس 
الترفيهية  الفعاليات 
لشروط  وفًقا  وذلــك 
وبـــــــروتـــــــوكـــــــوالت 
من  معتمدة  صحية 
العامة  هيئة الصحة 

)وقاية(، للوقاية من فيروس كورونا.
واشترطت الهيئة “التحصين” لدخول تلك الفعاليات الترفيهية عبر تطبيق “توكلنا”، 
سيكون  الــتــذاكــر  بيع  أن  كذلك  وأضــافــت   ،%  40 على  الحضور  نسبة  واقــتــصــار 
إلكترونًيا فقط لجميع الفعاليات. وشملت تلك البروتوكوالت 4 محاور رئيسة هي: 

البيئة والوقاية والتباعد، اإلبالغ والمراقبة، التوعية والتنفيذ.

عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية.. بشروط

أحد األحافير التي عثر عليها العلماء في شرق القاهرة
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