
أعلن رئيس بعثة الحج فضيلة  «
الشيخ عدنان القطان لـ”البالد” أن 

البحرين ما زالت تترقب ما ستسفر 
عنه القرارات الحكومية لدى الشقيقة 

السعودية المتعلقة بموسم الحج، 
وفي ضوئها سيتم اتخاذ الخطوات 

المناسبة.

أظهر استطالع الرأي الذي  «
أجراه “البالد سبورت” تفاؤال 

كبيرا لدى الشارع الرياضي 
بنسبة 88.89 % بتأهل 

منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم إلى الدور الثالث من 

التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

أعلنت شركة “كالم تيليكوم”، عن  «
استحواذها على شركة “زاجل 

الدولية لالتصاالت”، وذلك بهدف 
إنشاء منصة إقليمية رائدة تدفع 

عجلة التحول الرقمي في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي 

وخارجها.
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البحرية اإليرانية تعلن غرق أكبر سفنها بخليج عمان
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استطالع “البالد سبورت”: 89 % متفائلون بتأهل األحمرقرار الحج لم يحسم بعد

وافـــق مســـاهمو “إنفســـتكورب” على 
إجـــراء هيكلـــة اســـتراتيجية جديدة 
للشـــركة، بإلغـــاء إدراج أســـهمها  مـــن 
الماليـــة،  لـــأوراق  البحريـــن  ســـوق 
ومن ثم إعادة شـــراء األســـهم من أي 
مســـاهم يرغـــب في التخـــارج الكامل 

من أسهمه وفق عدد من الشروط.
وفي الجمعيـــة العمومية غير العادية 
التي عقدت أمس وافق المســـاهمون 
علـــى توصيـــة مجلـــس اإلدارة علـــى 
شـــطب أســـهم الشـــركة مـــن بورصـــة 

البحرين.

هيكلة استراتيجية 
جديدة لـ ”أنفستكورب”
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“كالم تيليكوم” تستحوذ على “زاجل”

األنصاري: الشريعة اإلسالمية تقف دائًما على مرمى نيران الغرب

المجتمع البحريني يرفض وصفه بالذكوري وتقارير المنظمات ال تربكنا

قالـــت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري أن 
قرينـــة عاهل البـــاد المفدى صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة منذ تأسيس المجلس أكدت 
علـــى ثـــات أولويـــات فـــي التمكيـــن تتمثـــل فـــي االســـتقرار 
األسري، والتمكين االقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة.

جاء ذلك خال اإليجاز اإلعامي الذي ينظمه مركز االتصال 
الوطنـــي الســـتعراض الخطة اإلســـتراتيجية لتنفيـــذ الخطة 

الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2021 و2022
وأشـــارت إلـــى أن المجتمع البحريني يرفـــض المقوالت التي 
تصفـــه بالمجتمـــع الذكـــوري، فالرجـــل فـــي البحريـــن يشـــهد 
التاريـــخ لـــه أنه كان ومـــا زال داعمًا ومســـاندا لنهوض المرأة 

البحرينية. 
ولفتـــت فيما يتعلق بمواقف وتقارير المنظمات الدولية التي 

ال تنفك توجه انتقاداتها للمجتمعات
العربيـــة واإلســـامية ووصمها بأنها مجتمعـــات ظالمة للمرأة 

ونتجاوز بذلك خصوصيات مجتمعاتنا
والخطـــوط الحمراء لدينا، إلى أن هذه التقارير ال تســـبب أي 
إربـــاك، ويتم التعامل معها من خـــال الرد عليها بلغتها وبكل 

أريحية.

األنصاري متحدثة في اإليجاز اإلعالمي

)05(

لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وافقـــت 
علـــى  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
جديـــد  لـــدواء  الطـــارئ  االســـتخدام 
ضمن البروتوكـــول العاجي للحاالت 
)كوفيـــد  كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة 
19( فـــي مملكة البحريـــن، وهو دواء 
“ســـوتروفيماب” الـــذي تنتجه شـــركة 
غاســـكو ســـميث كايـــن، وذلـــك بعد 
الغـــذاء  هيئـــة  وموافقـــة  تصديـــق 
والـــدواء األمريكية على االســـتخدام 
الطـــارئ له )FDA(. وأكـــدت الهيئة أن 
إجازة اســـتخدام الدواء يأتي حرًصا 
على تقديم أفضل وأحدث العاجات 
المعتمـــدة للحـــاالت القائمـــة لفيروس 
كورونا وحمايتهم من خطر تداعياته 
الصحيـــة، مبينـــًة أنه تم دراســـة كافة 

الوثائـــق التي قدمتها الشـــركة والتي 
ونتائـــج  التصنيـــع  جـــودة  شـــملت 
الدراســـات السريرية. وأشارت الهيئة 
إلى أن التجارب العلمية التي أجريت 
على ســـامة وفعالية الدواء أســـفرت 
فـــي الحـــد مـــن عـــدد الحـــاالت التـــي 
تســـتدعي الدخـــول إلى المستشـــفى 
ألكثـــر مـــن 24 ســـاعة، وخفـــض عدد 
مضاعفـــات  عـــن  الناجمـــة  الوفيـــات 
الفيـــروس بنســـبة 85 % عند إعطائه 

للحاالت القائمة كعاج مبكر.

“سوتروفيماب” يخفض عدد وفيات كورونا 85 %
المنامة - بنا
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صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة أمـــر ملكي رقم 
)25( لســـنة 2021 بتعييـــن أعضـــاء مجلـــس 
أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، 

جاء فيه:
المـــادة األولـــى: يعاد تشـــكيل مجلـــس أمناء 
المهنـــي  والتدريـــب  للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز 
برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

وعضوية كل من:
نائًبـــا  الســـيد  علـــي  الدكتـــور مصطفـــى   -  1

للرئيس
2 - لطيفة عيسى البونوظة.

3 - العميد فواز حسن الحسن.

4 - العقيد خالد سلمان عدوان حسین.
5 - أشرف حافظ إمام.

6 - فيحان محمد الفيحاني.
7 - عبدالعزيز محمد األشراف.

8 - روضة سلمان محسن العرادي.
9 - إيما إسماعيل المنصوري.

10 - راشد عبداللطيف الزياني.
11 - نواف عبدهللا بن هندي المناعي.

12 - حسين عبدالمجيد شيرازي.
وتكـــون مـــدة عضويتهـــم في هـــذا المجلس 

أربع سنوات قابلة للتجديد.
المـــادة الثانيـــة: يعمـــل بهذا األمر مـــن تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

12 عضوا لـ “أمناء ناصر للتأهيل والتدريب”
للمركز ــا  ــًس ــي رئ ــد  ــم ح ــن  بـ ــر  ــاصـ ونـ مـــلـــكـــي...  بــأمــر 

المنامة - بنا

النيران تلتهم أكبر سفينة بالبحرية اإليرانية وتؤدي إلى غرقها

جاللة الملك

سيدعلي المحافظة

 علي الفردان



المنامة - بنا

رحـــب مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الركـــن  اللـــواء  الملكـــي ســـمو  الحـــرس 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بعودة 
فريـــق الحـــرس الملكـــي بعـــد إنجازهم 
المهمـــة التاريخية بصعودهـــم إلى قمة 

جبال إيفرست بالنيبال.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الجميـــع فخـــور بمـــا حققـــه 
وتســـجيلهم  الملكـــي  الحـــرس  رجـــال 
ـــا يضـــاف إلـــى سلســـلة  إنجـــاًزا تاريخيًّ
مختلـــف  فـــي  البحريـــن  إنجـــازات 
المجـــاالت وهو دافـــع كبير في مواصلة 

حصد اإلنجازات في الفترة القادمة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “إننا فخورون بمـــا حققه رجال 
الحـــرس الملكـــي، هـــؤالء أبنـــاء الوطن 
الذيـــن دائمـــًا ما يضربـــون أروع األمثلة 
فـــي التضحيـــة من أجـــل أســـم مملكتنا 
الغالية، حيث أن صعود الفريق إلى قمة 
جبال إيفرســـت ومكالمة سيدي حضرة 
صاحب الجاللة الملك لهم بمثابة الحلم 
الـــذي كنا نهدف إليه منـــذ فترة طويلة، 
وللـــه الحمد ســـجلنا إنجاًزا كبيًرا الســـم 

البحرين”.
وأضاف ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “نحـــن ســـعداء بأن يكون اســـم 
مملكـــة البحرين حاضًرا فـــي احتفاالت 
الصعـــود األول لقمـــة جبـــال إيفرســـت 

عـــام،  مـــن كل  29 مايـــو  يقـــام  والـــذي 
ونقدم تحية ألبطالنا”.

وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن تقديره لجهود فريق الحرس 
الملكي طـــوال الفترة الماضيـــة، متمنيًا 

سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.
الحـــرس  فريـــق  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
الملكـــي عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم إلـــى 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
علـــى دعـــم ســـموه الكبيـــر لهـــم طـــوال 
الفتـــرة الماضية، مشـــيرين إلـــى أن هذا 
الدعـــم ســـاهم بتحقيق المهمـــة بنجاح، 
وعاهـــدوا ســـموه أن يوصلـــوا على رفع 
راية المملكة عاليًا في كافة المناســـبات 
والمهمات التـــي توكل لهم خالل الفترة 

القادمة.

ناصـــر بـــن حمـــد يرحـــب بعـــودة األبطـــال: فخـــورون بمـــا حققـــه رجـــال الحـــرس الملكـــي

أبنــاء الوطــن يضـربــون أروع األمثلــة فـي التضحيــة
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المنامة-بنا

جاللة الملك 
يتلقى شكر 
ملك النرويج

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
، بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مــن ملك 
الجاللة  صــاحــب  الــنــرويــج  مملكة 
الــمــلــك هـــارالـــد الــخــامــس ، وذلــك 
بعث  التي  التهنئة  برقية  على  ردا 
الــيــوم  بمناسبة  إلــيــه  جــاللــتــه  بــهــا 

الوطني لمملكة النرويج.

البحــريــن تتلقــى شكــر األردن
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة برقيتـــي شـــكر جوابيتيـــن 
من عاهـــل المملكة األردنية الهاشـــمية 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  الشـــقيقة 
عبدهللا الثاني ابن الحســـين، وذلك ردا 
علـــى برقيتي التهنئـــة التي بعثاها إليه 
بمناســـبة الذكرى الخامســـة والسبعين 

الستقالل المملكة األردنية الهاشمية.
وأعرب العاهل األردني عن بالغ شـــكره 

وتقديـــره لجاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي 
العهـــد رئيس الوزراء على مشـــاعرهما 
لجاللتـــه  متمنيـــا  النبيلـــة،  األخويـــة 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  وســـموه 
الشـــقيق  البحريـــن وشـــعبها  ولمملكـــة 

بمزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا تلقى صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقية 
شـــكر جوابيـــة مماثلـــة مـــن ولـــي عهد 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكي األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني.

المنامة - بنا

الملك عبدالله الثانيجاللة الملك

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

رفـــع ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  خالـــص 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
رقـــم  المرســـوم  جاللتـــه  بإصـــدار 
)25( لســـنة 2021 بتعييـــن أعضـــاء 
مجلس أمناء مركـــز ناصر للتأهيل 

والتدريب المهني.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة أن الثقـــة الملكية الســـامية 
بتكليف سموه برئاسة المركز محل 
فخـــر ومبعـــث اعتزاز، وأنهـــا تدفع 
وبـــذل  الجهـــود  لمواصلـــة  ســـموه 
وتطلعـــات  رؤى  لتحقيـــق  المزيـــد 
مســـيرة  لمواصلـــة  الملـــك  جاللـــة 

التقدم والنمو للبحرين وأهلها.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن مركز ناصر للتدريب 
والتأهيل المهني ســـاهم من خالل 
رؤيـــة جاللة الملـــك بتقديم جانب 

المهنـــي  التعليـــم  مـــن  مختلـــف 
المتطـــور والمتفـــرد على مســـتوى 
مملكة البحرين، وأنه ساهم بإيجاد 
كـــوادر وطنيـــة متخصصة تســـهم 

في دفع عجلة التنمية لهذا البلد.
وقـــال ســـموه “إن القـــرار الســـامي 
مـــن جاللـــة الملـــك يعطينـــا الحافز 
بمواصلـــة البذل والعمـــل بإخالص 
خطـــط  علـــى  لإلشـــراف  وتفـــان 
لتحقيـــق  المركـــز  واســـتراتيجيات 

أفضل النتائج”.

ناصر بن حمد: تشكيل مجلس األمناء يدفعنا لبذل المزيد

مواصلة مسيرة التقدم تحقيقا لتطلعات جاللة الملك



رئيـــس  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  نائـــب  أكـــد 
المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم والتدريب 
ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة، أن 
االســـتثمار فـــي المواطن أولوية مســـتمرة في 
كافـــة المشـــاريع والخطط التنمويـــة، حيث أن 
المواطن يعتبر الثروة الحقيقية للوطن، منوهًا 
ســـموه بأن جهـــود الحكومة ترتكـــز دائمًا على 
توفيـــر الفرص النوعيـــة للمواطنيـــن وتحقيق 
التنميـــة المســـتدامة فـــي كافـــة المجـــاالت بما 
يضمـــن المزيد من التقدم واالزدهار على كافة 
األصعـــدة، في ظـــل العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة.
وشـــدد ســـمّوه على أن الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ماضيـــة في تبّني االســـتراتيجيات التي تدعم 
العمليـــات التربويـــة وتحّســـن مخرجاتها وفق 
أحدث المعاييـــر الدولية، وبما يجعل المواطن 
الخيـــار األول للتوظيف في ســـوق العمل وفق 
إطـــار مـــن التنافســـية العادلة التـــي تصّب في 
مصلحـــة المواطن البحريني في المقام األول، 
إضافـــة لتطويـــر بيئـــة العمـــل ورفع مؤشـــرات 
مخرجاتهـــا، وبالشـــكل الـــذي يخـــدم اســـتقرار 
االقتصـــاد  يرفـــد  وبمـــا  العمـــل  ســـوق  ونمـــو 

والوطني.
وأشـــاد ســـمّوه خالل ترؤســـه االجتمـــاع الـ 43 
للمجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم والتدريب 
الذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي، بموافقة 
مجلـــس الـــوزراء على حزمة مبـــادرات تطوير 

التعليم المدرسي وما بعد المدرسي.
وترتكـــز مبـــادرات الحزمـــة علـــى اســـتحداث 
مســـارات مرنة للتعلـــم ما بعد المدرســـي تعزز 
من فرص الطالب والعاملين في ســـوق العمل 
وتنظيـــم  والمهنـــي  األكاديمـــي  التعليـــم  مـــن 

التعلم اإللكتروني واالعتـــراف بمؤهالته وفًقا 
لإلجـــراءات واألنظمـــة، ووضع معاييـــر مهنية 
لمزاولـــة المهن العملية، وتحســـين أداء جامعة 
البحريـــن وتعزيـــز قدرتهـــا التنافســـية اقليميًا 
وعالميًا. وبين ســـموه بأن هـــذه الحزمة تتميز 
أيضًا بشـــموليتها وتكاملها وتهدف إلى تطوير 
التعليـــم المدرســـي مـــن خـــالل التركيـــز علـــى 
تعزيـــز البنية التحتية لقطـــاع التعليم وتطوير 
التعليم المبكر، إلى جانب مراجعة التشريعات 
مخرجـــات  لتجويـــد  الصلـــة  ذات  والقوانيـــن 
التعليم، إلى جانب زيادة الطاقة االســـتيعابية 
لكليـــة البحريـــن للمعلميـــن، بمـــا يتماشـــى مـــع 

التطلعات المنشودة.
وتابـــع ســـموه خالل االجتمـــاع مراحـــل تنفيذ 
حزمـــة مبـــادرات تطويـــر التعليـــم والتدريـــب، 
والتي ُيشـــرف عليها المجلـــس األعلى لتطوير 
التعليـــم والتدريـــب، إضافـــة إلى مســـتجدات 
مراحـــل تنفيـــذ برامج التعليـــم المدرجة ضمن 
د لألولويات الحكومية بنســـخته  اإلطار الُموحَّ

ثة. الثالثة الُمحدَّ
وخـــالل االجتمـــاع، اطلـــع المجلس علـــى آخر 

مســـتجدات تطوير “منصة مهارات التوظيف” 
التي تقود العمل على تنفيذها هيئة المعلومات 
مـــن  األولـــى  وتعـــد  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
نوعهـــا علـــى مســـتوى المملكة، ومـــن مميزاتها 
توظيـــف الـــذكاء االصطناعي وتقديـــم بيانات 
شـــاملة ومتكاملـــة ألهـــم المهـــارات والوظائف 
التي يتطلبها ســـوق العمل، ومساندتها لُصنَّاع 
القرار في رســـم االســـتراتيجيات والسياسات 
المســـتقبلية بهذا المجال، ُمشـــّكلة بذلك رافدًا 
مهمـــًا مـــن المعلومـــات للمؤسســـات الحكومية 

وأصحاب األعمال والباحثين عن العمل.
هـــذا وســـتعمل هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونيـــة وبالشـــراكة مـــع جميـــع الجهـــات 
المنصـــة  تطويـــر  أجـــل  مـــن  العالقـــة  ذات 
المشـــتركة  الحكوميـــة  األهـــداف  وتحقيـــق 
والمتمثلـــة في حفظ الوقت والجهد وترشـــيد 
النفقات،  وتقديم نظام إلكتروني مبتكر عالي 
الجودة قـــادر على توفيـــر المعلومات الدقيقة 
والموحدة حول واقع سوق العمل ومتطلباته، 
إذ ستقدم المنصة البيانات الالزمة لمؤسسات 
التعليـــم والتدريـــب لمســـاعدتها فـــي تطويـــر 

برامـــج تتناســـب مـــع متطلبـــات ســـوق العمل، 
التعريـــف  عبـــر  األعمـــال  أصحـــاب  وتوجيـــه 
بالوضـــع الحالي والمســـتقبلي للعرض والطلب 
حول مهارات ســـوق العمل، مساهمة بذلك في 
الحد من معدل البطالة، وتوفير برامج التعليم 

والتدريب بشكٍل أفضل.
بعد ذلك، اســـتعرض المجلس آخر مستجدات 
تنفيذ مشـــروع “مهـــارات البحرين” الذي يعتبر 
أحـــد أهـــم المبـــادرات االســـتراتيجية لتطوير 
التعليـــم ما بعد المدرســـي، ويهدف المشـــروع 
إلى إنشاء جهة وطنية معنية بتطوير التعليم 
المهني تعمل على بناء وتطوير مهارات القوى 
العاملة لتحسين القدرة التنافسية واإلنتاجية 

في سوق العمل.
ثم ناقـــش المجلس ُمقترح لالعتـــراف بالتعلم 
المســـبق الـــذي يهـــدف إلـــى االعتـــراف بجميع 
أنمـــاط التعلُّـــم واحتســـاب الخبـــرة التراكميـــة 
الُمكتســـبة أثنـــاء ممارســـة مهنـــة معينة ضمن 
الســـاعات المعتمـــدة للمؤهـــل المطلوب، حيث 
ـــع بنطاق  سيســـهم هـــذا المشـــروع فـــي التوسُّ
التعليم ما بعد المدرسي وتعزيز فرص التعليم 

وتوفيـــر فرص جديدة للطـــالب والعاملين في 
ســـوق العمـــل لتطويـــر مؤهالتهـــم وقابليتهـــم 
للتوظيـــف تحقيقـــًا ألهـــداف رؤيـــة البحريـــن 

.2030
كما اّطلع المجلس على عرٍض ُمقترح للشراكة 
الدوليـــة مـــع جهة استشـــارية دوليـــة لمراجعة 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب فـــي العـــام 
2021، حيـــث تـــم اســـتعراض مختلـــف أنـــواع 
التقييـــم الخارجـــي الـــذي خضعـــت لـــه الهيئة 
منذ العـــام 2015 حتى اليوم، ووافق المجلس 
على المقترح المرفوع من هيئة جودة التعليم 

والتدريب وخطة المراجعات الدولية للهيئة.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع أعـــرب ســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، عن شكره ألعضاء 
مشـــاريع  فـــي  العامليـــن  وجميـــع  المجلـــس 
التدريـــب والتعليم على ما يبذلونه في ســـبيل 
خدمـــة الوطـــن والمواطنين، مؤكدًا ســـمّوه أّن 
ذلـــك سيســـهم بـــكل تأكيد فـــي تعزيـــز العملية 
التعلميـــة وربطهـــا مع مخرجات ســـوق العمل، 

متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

اإلعالن عن “مهارات البحرين” لتطوير التعليم المهني
المعلميـــن لكليـــة  االســـتيعابية  الطاقـــة  زيـــادة  مبـــارك:  بـــن  محمـــد 
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  اجتمـــع 
عبدهللا الدوســـري، عبـــر تقنية االتصال 
اإللكترونـــي المرئـــي، مع ســـفير ماليزيا 
لـــدى مملكة البحرين أجوس ســـليم بن 
حاجي يوســـف، وذلك بمناســـبة انتهاء 

فترة عمله كسفير لبالده في المملكة.
وأثنـــاء االجتمـــاع، أكـــد مســـاعد وزيـــر 
الخارجية حرص مملكـــة البحرين على 
توطيـــد التعـــاون الثنائـــي المشـــترك مع 
ماليزيا، منوًها بما تشهده تلك العالقات 
من تطور ونماء على كافة األصعدة بما 
يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلديـــن 

والشـــعبين الصديقين، مشيًدا بالجهود 
الطيبة التي بذلها ســـعادة السفير خالل 
فتـــرة عمله في مملكـــة البحرين لتعزيز 
عالقـــات الصداقة المتميـــزة، متمنًيا له 

دوام التوفيق والسداد.
مـــن جانبـــه، أعرب ســـفير ماليزيـــا لدى 
مملكـــة البحريـــن عـــن شـــكره وتقديـــره 
لمـــا لقيـــه مـــن دعم ومســـاندة مـــن قبل 
كافـــة  الخارجيـــة  وزارة  مســـؤولي 
فـــي  الرســـمية  والهيئـــات  والـــوزارات 
مملكـــة البحرين كافة طوال فترة عمله 
لتسهيل مهام عمله الدبلوماسي، متمنًيا 
لمملكة البحرين دوام الرفعة واالزدهار.

تقوية عالقات الصداقة مع ماليزيا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

لمشـــروعات  المســـاعد  الوكيـــل  صـــرح 
البناء والصيانة بوزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ 
مشـــعل بـــن محمـــد آل خليفة بـــأن أعمال 
تنفيذ مشروع مجمع الرعاية االجتماعية 
بمدينة حمد التابع لوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية تســـير بوتيرة جيدة، إذ بلغت 

نسبة اإلنجاز 50 %.
لمشـــروعات  المســـاعد  الوكيـــل  وقـــال 
البنـــاء والصيانـــة إنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن 
جميع األعمال اإلنشـــائية بجميـــع المباني 
الرئيســـة والخدمية بالمجمع، وجار العمل 
فـــي التشـــطيبات الداخليـــة والخارجيـــة 
واألســـوار  الكهروميكانيكيـــة  واألعمـــال 
تـــم  كمـــا  المراقبـــة،  وأبـــراج  الخارجيـــة 

االنتهـــاء مـــن محطـــة الكهربـــاء الفرعيـــة 
وتسليمها لهيئة الكهرباء والماء.

وأشـــار الشـــيخ مشـــعل آل خليفـــة إلى أن 
العمـــل  أهـــداف وزارة  المشـــروع يحقـــق 
والتنميـــة االجتماعيـــة مـــن خـــالل تقديم 
االجتماعيـــة  الرعايـــة  خدمـــات  أفضـــل 
والنفســـية والصحية والتأهيل عبر مراكز 
متخصصـــة للرعايـــة االجتماعيـــة ومراكز 
إيـــواء مؤقتـــة وبديلة على نحو يســـاهم 
في تحسين مستوى الخدمة االجتماعية 
المســـتهدفة  الفئـــات  وتأهيـــل  المقدمـــة 
لالندمـــاج فـــي المجتمـــع وســـوق العمـــل، 
األمـــر الذي ســـينعكس إيجابـــا على تنمية 
المجتمـــع البحريني وتحقيق االســـتدامة 

والرفاهية االجتماعية.
يذكـــر أن المشـــروع ينفـــذ علـــى مســـاحة 

أرض تبلغ 37,675 مترا مربعا، وبإجمالي 
مســـاحة بنـــاء تبلـــغ نحـــو 11,667 متـــرا 
مربعـــا، ويتكون من 4 مباٍن متصلة، وهي 
الكرامـــة  ودور  األحـــداث  لرعايـــة  مركـــز 
إليـــواء  واألمـــان  االجتماعيـــة  للرعايـــة 
)الرجـــال(  باألشـــخاص  االتجـــار  ضحايـــا 
للعنـــف  المتعرضـــات  لرعايـــة  واألمـــان 
وأطفالهـــن،  )النســـاء(  بالبشـــر  واالتجـــار 
باإلضافة إلـــى جميع الخدمات المصاحبة 
كالقاعـــات الرياضيـــة والترفيهية ومطبخ 
مركزي ومرافق خدمية وإدارية ومحطة 

كهرباء فرعية، ومواقف للسيارات.
وتمـــت مراعـــاة جميـــع متطلبـــات وزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعيـــة في تصميم 
المشـــروع، إلـــى جانـــب توفيـــر متطلبات 
والمبانـــي  االســـتدامة  ومواصفـــات 

ترشـــيد  سياســـة  وتطبيـــق  الخضـــراء 
اســـتهالك الطاقـــة للحفـــاظ علـــى البيئـــة 
فـــي  روعـــي  كمـــا  الطبيعيـــة،  والمـــوارد 
التصميـــم توفيـــر كل التســـهيالت لتنقـــل 
وحركـــة مرتادي المجمـــع والموظفين من 
ذوي العزيمـــة، وذلك بتوفيـــر المنحدرات 
عنـــد جميـــع مداخـــل مبانـــي المجمـــع إلى 

جانـــب تصميـــم أماكـــن جميـــع المصاعـــد 
بالمبانـــي المختلفـــة لتكـــون بالقـــرب مـــن 
المداخـــل ومعـــدة لضمان ســـهولة تنقلهم 
عبـــر الطوابـــق وتوفيـــر دورات مياه ذات 

حجم يتناسب مع احتياجاتهم.
يذكـــر أنـــه تمـــت ترســـية مناقصـــة بنـــاء 
المشـــروع مـــن قبـــل مجلـــس المناقصات 

المقاوليـــن  تحالـــف  علـــى  والمزايـــدات 
الكويتـــي والبحرينـــي المؤلف من شـــركة 
كنـــار للتجـــارة والمقاوالت مع شـــركة دار 
الخليج للتجارة والمقـــاوالت بتكلفة تبلغ 
6,431,538 دينـــارا بتمويـــل من صندوق 
التمويـــل الكويتـــي للتنميـــة االقتصاديـــة 
العربية، وتستغرق مدة تنفيذه 24 شهرا.

االجتماعيــة” “الرعايــة  خدمــات  مــن  المســتفيدة  الفئــات  أبــرز  وأطفالهــن  المعنفــات 

دار إليواء ضحايا االتجار بالبشر من الرجال بمدينة حمد

زيادة فاعلية األداء وتطوير األنظمة بمنفذ جسر الملك فهد

قـــام محافظ الهيئة العامة للـــزكاة والضريبة والجمارك 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة رئيـــس مجلس 
إدارة المؤسســـة العامة لجسر الملك فهد سهيل أبانمي، 
بزيـــارة تفقدية الى منفذ جســـر الملك فهـــد، حيث كان 
في استقباله رئيس الجمارك نائب رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الشيخ أحمد بن حمد 
آل خليفـــة، ومديـــرو اإلدارات األمنيـــة في منفذ جســـر 
الملك فهد. وفي بداية الزيارة، رحب الشـــيخ أحمد بن 

حمد آل خليفة بأبانمي، مهنئا بمناسبة تعيينه محافظًا 
للهيئـــة العامة للـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك، متمنيًا له 
التوفيـــق والنجاح في مهماته المقبلة. وأشـــار إلى أهم 
المشـــاريع التـــي تنفذها المؤسســـة في الوقـــت الراهن، 
باإلضافة إلى الخطط والبرامج التطويرية التي تسعى 
المؤسســـة لتنفيذها مســـتقبالً من خالل زيـــادة فاعلية 
األداء وتطويـــر األنظمة واالســـتخدام األمثل للتقنيات 
الحديثـــة بمـــا يخـــدم المرفـــق الحيوي الـــذي يربط بين 
مملكـــة البحرين والمملكة العربية الســـعودية، ويســـهم 

فـــي رفع كفـــاءة العمل وســـبل دعم الحركة الســـياحية 
والتجاريـــة. وأعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة 
العامـــة لجســـر الملـــك فهد، عن شـــكره وتقديـــره لنائب 
رئيـــس مجلس اإلدارة على حرصه ومتابعته لمشـــاريع 
المؤسســـة وتقديم الدعم المستمر في إطار العمل على 
تنفيـــذ المشـــاريع التطويرية، مشـــيدا بالجهـــود الطيبة 
التـــي تقـــوم بهـــا اإلدارات األمنيـــة والمؤسســـات فـــي 
الجانـــب البحرينـــي وعملها المتواصل لرفع مســـتويات 

األداء وتطوير مناطق اإلجراءات.
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التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
بوجهـــاء  المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
وأعيـــان وأهالي المحافظـــة الجنوبية من 
مختلـــف مناطق المحافظة، بحضور نائب 
المحافظ العميد عيســـى الدوسري، وعدد 
مـــن الضبـــاط والمســـؤولين فـــي مجلـــس 

المحافظة االفتراضي.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب ســـمو محافظ 
الجنوبيـــة باألهالـــي والمواطنيـــن، مؤكـــًدا 
ســـموه تعزيز نهج التواصل الراسخ معهم 
مـــن خـــال اللقـــاء المباشـــر عبـــر المجلس 
االفتراضي وتلمس احتياجاتهم عن قرب، 
تنفيًذا للتوجيهات الســـديدة لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ومتابعة ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، لتحقيق التنمية الشـــاملة بمختلف 
مجاالتها األمنية واالجتماعية والخدمية.
أن  الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  أكـــد  كمـــا 
المحافظـــة تحرص وبشـــكل مســـتمر على 
تعزيـــز التواصل الميداني الذي يعد ركيزة 
أساســـا فـــي عمـــل المحافظـــة مـــن خـــال 

مواصلـــة الزيـــارات الميدانيـــة والجـــوالت 
احتياجـــات  علـــى  لاطـــاع  التفقديـــة 
المواطنيـــن ومتابعـــة مســـتجدات جملـــة 
الـــرؤى  تحقـــق  التـــي  المشـــروعات  مـــن 
والمســـتدامة  المســـتقبلية  والتطلعـــات 
مـــع  المجتمعيـــة  والشـــراكة  بالتنســـيق 

مختلف القطاعات.
وخـــال اللقـــاء، أكـــد ســـمو المحافـــظ أن 
المحافظة مستمرة في متابعة اإلجراءات 
جائحـــة  لمكافحـــة  الازمـــة  االحترازيـــة 
كورونـــا، لضمان أمن وســـامة المواطنين 
والمقيمين في مختلف مناطق المحافظة، 
مثمًنا ســـموه الدور البارز والجهود الرامية 
لرجال األمن في تعزيز متطلبات السامة 
تكثيـــف  خـــال  مـــن  الهادفـــة  والتوعيـــة 

الحمات التوعوية لكل شرائح المجتمع.
كما اســـتمع ســـمو محافـــظ الجنوبية لعدد 

من اآلراء والمقترحات الواردة من األهالي 
في مختلف المجاالت، مشـــيرا ســـموه إلى 
المتابعة الحثيثة والتنســـيق المســـتمر مع 
الجهـــات ذات العاقة إليصال المقترحات 
الهادفة التي تســـهم فـــي تحقيق تطلعات 
مناطـــق  بمختلـــف  والمواطنيـــن  األهالـــي 

المحافظة.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عبـــر 
الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم 
وتقديرهـــم لمـــا يوليـــه محافـــظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة مـــن تواصل مســـتمر معهم وما 
تقـــوم بـــه المحافظة من تســـخير مختلف 
القنـــوات التـــي تؤكد تفعيل دور الشـــراكة 
أهدافهـــا  وتحقيـــق  الرائـــدة  المجتمعيـــة 

سمو محافظ الجنوبية يلتقي عبر تقنية االتصال المرئي، وجهاء وأعيان وأهالي المحافظةالتنموية الشاملة.
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سمو محافظ الجنوبية: مستمرون في 
متابعة اإلجراءات االحترازية الالزمة 

لمكافحة “كورونا”

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

كشــف نائب الرئيس التنفيذي للتحول اإللكتروني بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية زكريا الخاجة، عبر التقرير ربع الســنوي لهذا العام 
لرصــد أداء قنــوات الحكومة اإللكترونية، عن تحقيق نمو ملحوظ واســتثنائي فــي قيمة المدفوعات المالية اإللكترونية عبر مختلف القنوات، 
إذا بلغــت أكثــر مــن 100 مليــون دينار خالل الربع األول من العام 2021 وبزيادة نســبتها 173 % مقارنــة بذات الفترة من العام الماضي 2020، 
فــي انعــكاس يوضــح قفــزة في أداء القنــوات اإللكترونيــة والخدمات المقدمة مواكبــًة للتوجه الحكومــي للتحول الرقمي وإنجــاز المعامالت 
إلكترونًيا في ظل جائحة كورونا، كما أظهرت اإلحصاءات تحقيق زيادة في عدد زوار البوابة الوطنية bahrain.bh إذا فاق العدد 3 ماليين 
و570 ألف زائر بزيادة نسبتها 83 % في الربع األول، بالتوازي مع زيادة بنسبة 87 % في عدد المعامالت المالية المنجزة عبر مختلف القنوات 

اإللكترونية والتي تجاوزت حوالي 850 ألف معاملة للفترة ذاتها. 

وعـــن مشـــروعاتها المنجزة فـــي برنامج 
التحـــول اإللكترونـــي خال الربـــع األول 
2021 بين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة 
تدشـــين 23 خدمـــة حكوميـــة إلكترونية 
جديـــدة و18 خدمـــة في طور التدشـــين 
خال الفترة القريبـــة المقبلة كما وتعمل 
وبالتعـــاون مـــع الجهـــات الحكومية ذات 
العاقة على استكمال تدشين 45 خدمة 

جديدة.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد نائـــب الرئيـــس 
بهيئـــة  اإللكترونـــي  للتحـــول  التنفيـــذي 
المعلومات والحكومة اإللكترونية زكريا 
الـــذي شـــهده  النمـــو  أن  الخاجـــة  أحمـــد 
 ،2021 العـــام الجـــاري  الربـــع األول مـــن 
هو نتـــاج االرتكاز على توظيـــف التقنية 
الحديثـــة واالســـتثمار المبكر فـــي توفير 
البنيـــة التحتيـــة الرقمية، ما أســـهم برفع 
كفاءة القطـــاع الحكومي بالشـــراكة بين 

القطاعين العام والخاص، مشـــيًرا إلى ما 
يحظى به قطاع التحول الرقمي وتقنية 
المعلومات واالتصاالت من دعم واهتمام 
مـــن قبـــل القيـــادة الرشـــيدة والحكومـــة 
تفعيـــل  ضـــرورة  الدائـــم  وتأكيدهـــم 
االســـتراتيجيات  وتطبيـــق  المبـــادرات 
الخاصة بالتحول الرقمي واإلســـراع في 
تطويـــر الخدمـــات الحكوميـــة، وهـــو مـــا 
أســـهم بالمحصلة بالحفاظ على استمرار 

تقديـــم الخدمـــات الحكوميـــة للجمهـــور 
بالرغم من ظروف جائحة كورونا.

التزام وطني 

وأوضح الخاجة إلى أن الجائحة عكست 
وجـــود التـــزام وطني، وتعـــاون كبير من 
الهيئـــة  مـــع  كافـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
لتحقيـــق التحول الرقمي، والذي تجســـد 
مـــن خال إطـــاق العديد مـــن الخدمات 
اإللكترونية وأتمتها بما يتماشى وجهود 
الهيئة المســـتمرة لتطوير البنية التحتية 
للقطـــاع الحكومـــي خصوصا فـــي ضوء 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( 
وذلـــك لضمان توفير األنظمة والخدمات 
أن  موضًحـــا  اإللكترونيـــة،  الحكوميـــة 
أداء  فـــي  نمـــًوا  أظهـــرت  اإلحصـــاءات 
القنوات الحكومية و بصورة استثنائية، 
فـــي  الخدمـــات  معظـــم  أتمتـــة  بفضـــل 
الصحـــة  كقطـــاع  الرئيســـية  القطاعـــات 
وبطاقـــة  والعقـــار  واإلســـكان  والعـــدل 
الهويـــة وجميع القطاعـــات األخرى، وهو 
ما أدى إلى خفض وقت إنجاز المعامات 

الحكومية بصورة قياسية.
وعـــن أبـــرز الخدمـــات التي تـــم إطاقها 
خال الربع األول من العام 2021، أوضح 
الخاجـــة أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات 
الحكومية تمكنت من تدشين 23 خدمة 
حكوميـــة شـــملت 12 خدمـــة إلكترونيـــة 
التابعـــة  واإلدارات  الداخليـــة  لـــوزارة 
لهـــا شـــملت خدمـــات شـــؤون الجنســـية 
والجوازات )تقديم طلب تأشيرة، تقديم 
طلـــب تحويـــل تأشـــيرة، إلغاء تأشـــيرة، 
إصـــدار  تأشـــيرة وخدمـــة  طلـــب  إلغـــاء 
الجواز الخاص( في حين شملت خدمات 
اإلدارة العامة للمرور كًا من خدمة إعادة 
إصـــدار ملكية المركبة - بدل فاقد/  تالف 
وخدمـــة تملـــك رقم المركبـــة، إلى جانب 
خدمات اإلدارة العامة للحراسات، فضًا 
عـــن ذلـــك الخدمـــات المتعلقـــة ببطاقـــة 
الهويـــة وشـــملت إطاق خدمـــة تحديث 
العنوان الســـكني، كما وشملت الخدمات 
المدشـــنة خدمـــة الدفـــع الموحـــد التابعة 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  لـــوزارة 
واألوقـــاف، مشـــيًرا إلـــى أن الربـــع األول 
شـــهد إطاق الحزمة اإللكترونية لوزارة 
اإلســـكان مـــن خـــال تدشـــين عـــدد مـــن 

الخدمات الجديدة والمتمثلة في خدمة 
تقديم طلب إســـكاني، خدمة االستعام 
واســـتيفاء الطلبـــات اإلســـكانية، خدمـــة 
والحســـاب  االتصـــال  بيانـــات  تحديـــث 
مزايـــا  طلـــب  تقديـــم  خدمـــة  البنكـــي، 
وخدمـــات التمويـــل، إلى جانب تدشـــين 
الحزمة اإللكترونية التابعة لخدمة سفن 
النزهـــة لقطـــاع المواصـــات إذا شـــملت 
تدشـــين خدمة تجديد شـــهادة تســـجيل 
الســـفن )نزهة(، خدمة تجديد الترخيص 
الماحـــي )نزهة( وخدمة االســـتعام عن 
حالـــة الطلـــب والدفـــع، فـــي حيـــن شـــهد 
القطـــاع العقـــاري تدشـــين خدمـــة طلـــب 
للمطـــور  الترخيـــص  وتجديـــد  إصـــدار 
التنظيـــم  لمؤسســـة  والتابعـــة  العقـــاري 

العقاري. 
علـــى  العمـــل  جـــار  أنـــه  الخاجـــة  وبيـــن 
االنتهـــاء من تدشـــين 18 خدمـــة جديدة 
خـــال المرحلـــة القريبـــة المقبلـــة أبرزها 
الحزمـــة اإللكترونيـــة المتعلقـــة بـــاإلدارة 
العامة للمرور والخاصة بمشـــروع إسناد 
الحوادث لشـــركات التأمين والتبليغ عن 
الحـــوادث المتصالـــح عليهـــا، ومشـــروع 
تخويـــل المركبـــات عبر جســـر الملك فهد 
إلـــى جانـــب الخدمـــات المتعلقـــة بـــإدارة 
الحزمـــة  واســـتكمال  المدنـــي  الدفـــاع 
اإللكترونيـــة لـــوزارة اإلســـكان فضًا عن 

خدمات بطاقة الهوية.

زيادة ضعفين 

وعـــن أبرز النتائـــج التي أظهرهـــا تقرير 
أداء القنـــوات خـــال الربـــع األول مـــن 
العام 2021، أرجع بـــأن البوابة الوطنية 
bahrain.bh، شـــهدت إنجـــاز مـــا يفـــوق 
570 ألـــف معاملـــة مالية بزيادة نســـبتها 
70 %، فـــي حيـــن بلغـــت قيمـــة المبالـــغ 
المدفوعة لها 92 مليـــون دينار بحريني 
محققًة بذلك زيادة بواقع الضعفين عن 
ذات الفترة مـــن العام الماضي، وتعكس 
هـــذه النتائـــج اإليجابيـــة مـــدى اإلدراك 
والوعـــي المجتمعي بأهمية االســـتفادة 
وإنجـــاز  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مـــن 
معاماتهـــم عبـــر البوابـــة الوطنيـــة بكل 

يســـر وســـهولة دون الحاجـــة لمراجعـــة 
مراكـــز ومكاتب تقديـــم الخدمات، وعن 
إقبـــاال  شـــهدت  التـــي  الخدمـــات  أبـــرز 
ملحوًظا من قبل المســـتخدمين جاءت 
والمحاكـــم  الهويـــة،  بطاقـــات  خدمـــات 
والقضايـــا، والكهربـــاء والمـــاء وخدمـــة 
التأشـــيرات في قائمـــة الخدمات األكثر 

استخداًما.
أمـــا علـــى صعيـــد التطبيقـــات الحكومية 
لألجهزة الذكية، فقد أظهر التقرير زيادة 
فـــي معدل االســـتخدام إذا فـــاق المعدل 
أكثـــر 56 مليـــون، فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد 
المعامـــات أكثـــر مـــن 188 ألـــف معاملـــة 
إلكترونية وبنســـبة زيـــادة 75 % مقارنة 
بالربـــع األول مـــن 2020، بلغـــت المبالـــغ 
المحصلـــة أكثر مـــن 9 مايين و200 ألف 
دينار وبنسبة زيادة بلغت 95 %، وترجع 
العديـــدة  للمزايـــا  نتيجـــة  الزيـــادة  هـــذه 
التي تـــم إضافتها إلـــى التطبيقات فضًا 
عمـــا توفـــره مـــن أريحيـــة وســـهولة فـــي 
االســـتخدام وإمكان الدخول عليها دون 
التقيـــد بمـــكان وزمـــان معيـــن وذلك عبر 

أجهزة الهواتف النقالة واأللواح الذكية.
وبشـــأن عدد مرات اســـتخدام الخدمات 
فـــي التطبيقات، أظهر التقرير أن تطبيق 
نســـبة  بأكبـــر  حظـــي  واعـــي”  “مجتمـــع 
اســـتخدام، فـــي حيـــن ارتفـــع اســـتخدام 
تطبيـــق “صحتـــي” بنســـبة 330 % وذلك 
المدرجـــة  الخدمـــات  مـــن  عـــدد  بفضـــل 
عبـــره، كمـــا حقق تطبيق “إســـاميات” ما 
نســـبته 281 %، بفضـــل خدمـــة “الـــزكاة 
والصدقـــات” وخدمـــة “فاعل خيـــر”، كما 
حقـــق تطبيـــق الدليـــل الحكومـــي نمـــوا 

بنسبة 218 %.
وعلـــى صعيـــد المدفوعـــات المنجزة عبر 
قنـــاة المدفوعـــات عبـــر البوابـــة الوطنية 
فقد حققت خدمـــات “التقرير االئتماني” 
 493 بنســـبة  المدفوعـــات  فـــي  ارتفاًعـــا 
خدمـــات  مدفوعـــات  ارتفعـــت  كمـــا   ،%
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
واألوقاف بنسبة 283 % في حين زادت 
المدفوعات لخدمة “تجديد جواز السفر” 

بواقع 182 % خال الفترة المذكورة.

2021 بنهايــة  أخــرى   80 واســتكمال  األول  الربــع  فــي  خدمــة   23 تدشــين  الخاجــة: 

قيمـة المدفـوعـات اإللكتـرونيـة بـزيـادة 173 % 100
مليــون دينــار

زكريا الخاجة

رسم توضيحي عن أبرز اإلحصاءات



األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتعرضت 
للمرأة هالة األنصاري المالمح الرئيســـية للخطة 
االســـتراتيجية لتنفيـــذ الخطة األم والمســـؤولة 
عـــن متابعـــة تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة وإدمـــاج 
احتياجاتها في التنمية الوطنية، حيث أشـــارت 
إلـــى خصوصية هـــذه المرحلة مـــن مراحل عمل 
الخطة التي ستشارف على االنتهاء خالل العام 
المقبل )2022( وبنسبة إنجاز تبلغ اليوم 73 %.

وأّكدت خالل اإليجاز اإلعالمي الذي نّظمه مركز 
االتصـــال الوطني بالتعاون مـــع المجلس األعلى 
للمرأة على أّن هـــذه المرحلة تعد مرحلة فاصلة 
بيـــن الخطـــة العشـــرية التـــي بـــدأ العمـــل بها في 
العـــام 2013، انتقـــاالً بالخطة لحقبـــة جديدة لها 
اعتباراتها بالنظر لمستجدات الظروف الصحية 
الطارئة وطبيعة التحوالت والتغييرات التي تمر 
على العالم وتتطلب مـــن الجميع اعتماد منظور 
جديد وأســـاليب عمل أكثـــر فعالية وديناميكية، 
وفهم أعمق للتحديات واالستفادة الواقعية من 

الدروس التي تقدمها الجائحة. 
وقالـــت إّن المجلس وبنـــاًء على نتائج التقييم 
التـــي أجريت للخطـــة لمرحلة العمـــل األخيرة، 
قـــام بتطويـــر مبادراتـــه الداعمـــة للتـــوازن بين 
الجنســـين فـــي الحياة العامـــة، إضافة لتكثيف 
إنتاجيـــة  لرفـــع  المهنـــي  التطويـــر  خيـــارات 
المـــرأة ومســـاهمتها فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، 
منّوهـــة إلى أّن المجلس ســـيركز خـــالل الفترة 
الحالية علـــى تقديم المقترحـــات والتوصيات 
وتقديـــم االستشـــارات الكفيلـــة بتعزيـــز كفاءة 
منظومـــة الخدمات الداعمـــة للعدالة والحماية 
االجتماعيـــة، والتركيـــز علـــى دور المـــرأة فـــي 

جـــودة  مســـتويات  ورفـــع  الوقائيـــة  الصحـــة 
حياتهـــا، كما ســـيواصل المجلـــس عمله كمركز 
للخبرة النوعية في مجال اختصاصه بتكثيف 
التبادل المعرفي واســـتثمار الخبرات الوطنية 
لدعم تنافسية المرأة البحرينية محليا ودوليا.

وأوضحـــت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
تداعيـــات جائحـــة  مـــع  للتأقلـــم  الحاجـــة  بـــأّن 
)كوفيد 19(، اســـتوجبت على الفرق المســـؤولة 
عـــن وضـــع مخططـــات العمـــل القـــادم باألمانـــة 
العامـــة للمجلـــس، باعتمـــاد منهجيـــة التخطيط 
االســـتباقي، تحســـبا أليـــة أزمـــات مســـتقبلية، 
وأن تتضمـــن الخطـــة االســـتراتيجية التنبيهات 
الضروريـــة للتقليل مـــن المخاطـــر والتراجعات 
من خـــالل آليات تنفيذ مرنة ومبـــادرات ُمركزة 
باالســـتفادة من تجربة مملكة البحرين الحالية 
جائحـــة  تداعيـــات  وتطويـــع  مواجهـــة  فـــي 
)كوفيـــد19-(، إضافـــة إلـــى تفعيـــل الشـــراكات 
الوطنيـــة التـــي هـــي جوهـــر العمـــل بالمجلـــس 
األعلـــى للمرأة، حيث أشـــارت األميـــن العام إلى 
حـــرص المجلس على حســـن إنفـــاذ الخطة في 
برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، 
والتـــي تســـتجيب فـــي كل مرحلة مـــن مراحل 
البنـــاء الوطنـــي لألولويات والتوجهـــات العامة 
لغايـــات وطموحـــات رؤيـــة  للمملكـــة، تحقيقـــًا 

البحرين االقتصادية 2030. 
وقّدمـــت األميـــن العام للمجلـــس األعلى للمرأة 
شـــرحًا موجزًا لمبادرات الخطة االستراتيجية 
الخمســـة  محاورهـــا  ضمـــن   ،)2019-2022(
األســـرة”  “اســـتقرار  محـــور  فـــي:  والمتمثلـــة 
الـــذي يتضمن 15 مبـــادرة، ومـــن أبرزها اإلطار 
الوطنـــي لخدمات اإلرشـــاد والتوعية األســـرية 

واســـتراتيجية الحماية من العنف األسري، إلى 
جانب مبادرات محور “تكافؤ الفرص” وعددها 
11 مبادرة تعمل على تحقيق إدماج احتياجات 
المـــرأة وتحقيـــق التـــوازن بيـــن الجنســـين في 
واالســـتراتيجيات  الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج 
إلـــى محـــور “التعلـــم مـــدى  الوطنيـــة، إضافـــة 

أساســـية  مبـــادرات   8 يضـــم  والـــذي  الحيـــاة” 
والتكنولوجيـــا  المســـتقبل،  بعلـــوم  تختـــص 
المالية، والمهارات المهنية والمعرفية واإلرشاد 
الوطنيـــن، كما تنـــاول العرض مبـــادرات محور 
“جـــودة الحيـــاة” بتوجهاتـــه الصحيـــة والبيئية 
التـــي تتطلـــب تمكينـــًا مســـتجدًا للوقايـــة مـــن 
األمـــراض واألنمـــاط االســـتهالكية 
ومتابعـــة احتياجـــات المـــرأة فـــي 

القطاع الرياضي.
 وأضافـــت ســـعادتها خالل حديثها 
بـــأّن محـــور “بيـــت الخبـــرة” يهدف 
إلـــى التبـــادل والبنـــاء المعرفي في 
الجنســـين،  بيـــن  التـــوازن  مجـــال 
أمثلـــة  تقديـــم  مـــن خـــالل  ســـواء 
لمـــا تقيســـه الخطـــة الوطنيـــة مـــن 
مؤشـــرات هامة توضح أثـــر العمل 
وانعـــكاس  والبرامـــج  بالخطـــط 
ذلـــك علـــى مســـتويات التنافســـية 
مـــن  أو  واإلقليميـــة،  المحليـــة 
خـــالل دور الشـــراكات الدولية في 
إثـــراء مســـاهمات مملكـــة البحرين 
فـــي مجـــال تمكيـــن المـــرأة، حيث 
تعـــد جائـــزة األميـــرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة العالميـــة أحـــد 
أهـــم المنّصات التي يعمل المجلس 
خبـــرات  نقـــل  علـــى  خاللهـــا  مـــن 
البحريـــن النوعية في هذا المجال، 
باإلضافة إلـــى عضوياته المختلفة 
فـــي الوكاالت والمنظمـــات األممية 

المختصة.

قالـــت األميـــن العـــام للمجلس األعلـــى للمرأة 
هالـــة األنصاري إن الحديـــث عن التوازن بين 
الجنســـين يجب أن يبتعد عن طرق قياســـها 
بالمسطرة والقلم، فالمحصلة النهائية من هذا 
التوازن هي األهم من خالل دعم إســـهاماتها 
ومشـــاركتها فـــي المجتمع ومـــدى تأثير ذلك 

على الواقع المعاش. 
جاء ذلك في اإليجـــاز اإلعالمي الذي ينظمه 
مركـــز االتصـــال الوطني الســـتعراض الخطة 
الوطنيـــة  الخطـــة  لتنفيـــذ  اإلســـتراتيجية 

لنهوض المرأة البحرينية 2021 و2022.
وأشارت إلى أن المجتمع كان يعاني من “فقر 
دم” فـــي تمكين المرأة من حيث التشـــريعات 
ونـــدرة القـــرارات الداعمـــة والمحفـــزة علـــى 
مشـــاركتها، وإن ما تحقق اليوم من مســـتوى 
تقدم عال شـــهدناه خالل العقدين الماضيين 
فـــي تمكيـــن المـــرأة وتأكيـــد حضورهـــا فـــي 
المجتمـــع ال يمكن اعتبـــار نتيجته إفراطا في 
التـــوازن، وإخـــالال بمبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص، بل 
علـــى العكس يجـــب اعتباره رجوعـــًا للعافية 

وإعداالً لميزات المشاركة. 
وأكدت أن مســـألة التمكيـــن هو حق عام لكل 
إنســـان ويبقـــى عنصـــر الكفـــاءة هـــو فيصـــل 
التقـــدم والنجـــاح، وأرفض التمكين الشـــكلي 

للمرأة فقط لمجرد كونها امرأة.

وأشـــارت إلى أن قرينة عاهـــل البالد صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة منذ تأســـيس المجلس أكدت على 
3 أولويات في التمكين تتمثل في االستقرار 
األســـري، والتمكيـــن االقتصادي، والمشـــاركة 

السياسية للمرأة.
وأشـــارت إلى أن المجتمـــع البحريني يرفض 
المقـــوالت التـــي تصفـــه بالمجتمـــع الذكوري، 
فالرجـــل فـــي البحرين يشـــهد التاريـــخ له أنه 
كان ومـــا زال داعمًا ومســـاندا لنهوض المرأة 

البحرينية. 
وقالـــت إن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ســـيظل 
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  متحفـــزًا 
الجنســـين، في وقت ال يمكن فيه إلقاء اللوم 
على جهات معينة إلفراطها في تغليب المرأة 

على الرجل في التوظيف مثال.
وتقاريـــر  بمواقـــف  يتعلـــق  فيمـــا  ولفتـــت 
توجـــه  تنفـــك  ال  التـــي  الدوليـــة  المنظمـــات 

انتقاداتها للمجتمعات
العربية واإلسالمية ووصمها بأنها مجتمعات 
ظالمـــة للمـــرأة ونتجـــاوز بذلـــك خصوصيات 

مجتمعاتنا
هـــذه  أن  إلـــى  لدينـــا،  الحمـــراء  والخطـــوط 
التقاريـــر ال تســـبب أي إربـــاك، ويتـــم التعامل 
معهـــا مـــن خـــالل الـــرد عليهـــا بلغتهـــا وبـــكل 

أريحية.

وأشـــارت إلـــى أن الشـــريعة اإلســـالمية تقف 
دائمـــا علـــى مرمـــى نيـــران هـــذه المنظمـــات، 
فـــي حيـــن نحـــن نؤكـــد دائمـــا أن معتقداتنـــا 
وخصوصيتنـــا الثقافيـــة لـــم ولن تقـــف عائقا 
أمـــام مشـــاركة المـــرأة وتقدمهـــا، وتبيـــن بأن 
فهـــم هـــذه المنظمـــات يقـــف عنـــد حـــد بعض 
النصوص دون أن يكون لها فهم واضح لتلك 

الخصوصية.
وذكـــرت فيمـــا يتعلق بالصـــورة النمطية التي 
تكرســـها المناهـــج التعليميـــة عـــن المـــرأة، أن 
المؤسســـات التعليميـــة تعمل علـــى أن تكون 
هـــذه المناهـــج التعليميـــة مترجمـــة لحقيقـــة 

الواقع الذي تعيشه المرأة البحرينية.
وأكـــدت أن وجـــود أي صـــورة نمطيـــة حـــول 
المرأة في الذهنية العامة ال يمكن قصر اللوم 
فيه علـــى المناهـــج التعليمية، وإنمـــا للتربية 

دور مهم في تكريس هذه الصورة. 
وأضافـــت أن المجلـــس األعلى للمـــرأة ينبغي 
أن ال يقـــف عند حـــد معين وأن يســـعى دائما 
ألن يرتقـــي إلـــى مســـتوى تطلعـــات المجتمع 
واألجيـــال القادمـــة، والتناغـــم مـــع مســـتوى 

الخطاب المالئم والمناسب لكل مرحلة.
وقالـــت إن مراجعـــة التشـــريعات والقوانيـــن 
حاجة مســـتمرة من أجل تطوير واستحداث 
االجتماعيـــة  للتغيـــرات  المواكبـــة  القوانيـــن 

ومتطلبات العصر.

األنصاري: سأرفض تمكين المرأة فقط لمجرد كونها امرأة
مؤشرات الخطة الوطنية تقارير المنظمات المنتقدة للخصوصية الدينية والثقافية ال تربكنا

لنهوض المرأة البحرينية

طالبات الدكتوراة »الجامعات الحكومية«

الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية

9,597

8,053

2019-2018

2020

الدعاوى المحسومة أمام المحاكم الشرعية

7,515

6,998

2019-2018

2020

متوسط عمر الدعوى 
المحسومة في المحاكم 

الشرعية أقل من 2.6 شهر 
)2020(

نسبة االنخفاض في حاالت الطالق )2019 و2020(%13

نسبة االنخفاض في حاالت العنف األسري )2019 و2020(%39

الطالبات في 
50%التعليم الثانوي 

2016

%50

2020

الطالبات في 
التعليم الفني 

8%والمهني

2016

%10

2020

 المستفيدات 
من البعثات 

66%والمنح الدراسية 

20162020

%68
خريجات مؤسسات 

التعليم العالي 
61%»البكالوريوس«

20142020

%62

%75 20162020%67

المشاركة في 
32%القوى العاملة 

20162020

%43
 المناصب 

القيادية في 
21%مختلف القطاعات

20162020

%24

العامالت في 
33%القطاع الخاص

20162020

%35
التواجد في 

مجالس اإلدارة 
14%»القطاع الخاص«

2016

%17

2020

استدامة السجالت 
التجارية ألكثر من 

36%خمس سنوات

20162020

%37
امتالك السجالت 

38%االفتراضية

20162020

%50

المستثمرات في 
27%بورصة البحرين

20192020

%28
حجم قيمة حصص 

النساء ببورصة 
663البحرين »مليون د.ب.«

2019

#SCW20

2020
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سيدعلي المحافظة

 الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األنصاري: المجلس األعلى يستعد لنسخة 2030

تنفيذ 73 % من الخّطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2022

طّورنا المبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين 
في الحياة العامة بعد تقييم نتائج الخّطة

تكثيف خيارات التطوير المهني لرفع إنتاجية 
المرأة ومساهمتها في االقتصاد الوطني



الموافقة على االستخدام الطارئ لدواء “سوتروفيماب”
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وافقـــت 
والخدمـــات الصحية على االســـتخدام الطارئ 
العالجـــي  البروتوكـــول  لـــدواء جديـــد ضمـــن 
للحاالت القائمة بفيـــروس كورونا )كوفيد 19( 
في مملكة البحرين، وهو دواء “سوتروفيماب” 
الـــذي تنتجه شـــركة غالســـكو ســـميث كالين، 
وذلـــك بعـــد تصديـــق وموافقـــة هيئـــة الغـــذاء 
والدواء األميركية على االستخدام الطارئ له 

.)FDA(
وأكدت الهيئة أن إجازة استخدام الدواء يأتي 
حرًصـــا على تقديم أفضل وأحـــدث العالجات 
المعتمـــدة للحـــاالت القائمـــة لفيـــروس كورونا 
وحمايتهم من خطر تداعياته الصحية، مبينًة 
أنه تمت دراســـة جميـــع الوثائق التـــي قدمتها 
الشـــركة والتي شـــملت جودة التصنيع ونتائج 

الدراسات السريرية.
علـــى  يعتمـــد  الـــدواء  بـــأن  الهيئـــة  وأفـــادت 

“األجســـام المضـــادة أحاديـــة النســـيلة” لعـــالج 
البالغيـــن والمراهقيـــن  القائمـــة مـــن  الحـــاالت 
ممن لديهم أعـــراض تتراوح بين الخفيفة إلى 
المتوســـطة، والمعرضيـــن لخطـــر الدخول إلى 
المستشفى أو الوفاة، مشيرًة إلى أن التجارب 
العلميـــة التـــي أجريـــت علـــى ســـالمة وفعالية 
الـــدواء أســـفرت فـــي الحـــد من عـــدد الحاالت 
التي تســـتدعي الدخول إلى المستشفى ألكثر 
من 24 ســـاعة، وخفض عـــدد الوفيات الناجمة 

عـــن مضاعفـــات الفيـــروس بنســـبة 85 % عند 
إعطائه للحاالت القائمة كعالج مبكر.
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يخفض عدد الوفيات 
الناجمة عن مضاعفات 

“كورونا” 85 %

المنامة - وزارة الصحة

أمـــس  الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  اجتمعـــت 
األربعـــاء، افتراضيـــا، مـــع المديـــر اإلقليمـــي لشـــرق 
المتوســـط بمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، 
بحضـــور الوكيـــل المســـاعد للصحـــة العامـــة مريـــم 
المـــوارد  إدارة  مديـــر  بأعمـــال  والقائـــم  الهاجـــري 
البشـــرية والمالية انتصار الرميثي، وذلك للترحيب 
بانضمـــام الممثـــل المعيـــن لمكتـــب منظمـــة الصحة 
العالميـــة بمملكـــة البحرين تســـنيم عطاطرة، والتي 
باشرت مهام عملها يوم أمس بوصفها ممثال إقليميا 
لمنظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط في 

البحرين.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة أهميـــة تعزيـــز العالقـــات 
المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحريـــن ومنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة والتطويـــر المســـتمر لتلـــك العالقـــات فـــي 
المجـــال الصحي، من خـــالل وجود الممثـــل المعين 

لمكتـــب منظمـــة الصحـــة العالمية بمملكـــة البحرين 
ومتابعـــة تنفيـــذ المشـــروعات مـــع منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، بما يســـهم في تطوير الرؤية المســـتقبلية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت الصحيـــة، وبمـــا يتوافـــق 
واألهداف والغايات التي تتبناها المنظمة وتتواءم 

مع تطلعات مملكة البحرين في المجال الصحي.
 وأشـــادت الوزيـــرة بالجهـــود المقدمـــة مـــن منظمة 
الصحـــة العالميـــة وبدعمها المتواصل الـــذي يقدمه 
خبـــراء وممثلـــو المنظمـــة لتعزيز وتطويـــر التعاون 
والمتابعـــة والتنســـيق المشـــترك فيمـــا يتعلق بطرح 
أهـــم االســـتراتيجيات الصحيـــة علـــى المســـتويين 

اإلقليمي والعالمي.
 مـــن جانبـــه، أكد المنظـــري دور البحريـــن الرائد في 
المجـــال الصحـــي وعراقته التي امتـــدت إلى وقت 
بعيد منذ إنشاء هذه الخدمات الصحية التي كانت 
مـــن األوائل فـــي المنطقـــة، وأعرب عـــن تطلعه إلى 

تحقيـــق النتائـــج المرجوة بين الجانبيـــن، معبرا عن 
إعجابـــه باإلنجـــازات التي حققتها مملكـــة البحرين 

فـــي المجال الصحي، خصوصـــا في مجال التصدي 
لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( التـــي تعـــد نموذجـــا 

يحتـــذى بـــه علـــى مســـتوى العالـــم، مؤكـــدا أهميـــة 
االســـتفادة مـــن هـــذه الخبـــرة ونقلهـــا لجميـــع دول 
اإلقليم.  بدورها توجهت ممثل المنظمة بالشكر إلى 
حكومـــة البحرين علـــى عملها الدؤوب لالســـتجابة 
لمختلـــف األحـــداث الصحيـــة العامـــة واالســـتجابة 
لها في الوقت المناســـب، مؤكـــدة أن نجاح البرامج 
المشـــتركة يأتـــي فـــي المقـــام األول بفضـــل اهتمام 
مملكة البحرين بتعزيز ودعم مســـتوى التعاون بين 
الجانبيـــن، األمـــر الـــذي ســـاهم بالدرجـــة األولى في 
تحقيـــق العديـــد من المنجـــزات والنتائج واألهداف 

المنشودة من المنظمة.
 وفـــي ختـــام اللقـــاء تم الترحيـــب بإنشـــاء المكتب 
اإلقليمي للمنظمة بمملكة البحرين واستالم تسنيم 
عطاطـــرة مهام عملها، ما ســـيتيح الفرصـــة لتطوير 
الخطـــط والسياســـات والبرامج الصحيـــة بما يتفق 

مع أحدث المستجدات ذات الصلة.

ــا إلقـــلـــيـــم شــــــرق الـــمـــتـــوســـط ــثـ ــمـ ــلـــكـــة مـ ــمـ ــمـ ــمـــة تـــخـــتـــار الـ ــنـــظـ ــمـ الـ

“الصحة العالمية”: البحرين نموذج ناجح في التصدي للجائحة

اســـتعرض أعضاء جمعية أصدقاء البيئة 
بمناســـبة  ومختصـــون(،  )مستشـــارون 
اليـــوم العالمـــي لمكافحة التدخيـــن، تأثير 
التدخين على الصحة النفسية للمدخنين، 
ودعوا لإلقالع فورا عن التدخين وإدمان 
التبـــغ لمـــا يســـببه ذلـــك مـــن ضـــرر كبيـــر 
حتـــى علـــى عوائلنـــا وصحتهم، وأشـــاروا 
فـــي حديثهم لــــ “البـــالد” إلـــى أن المدخن 
قـــد يتعـــرض ألمـــراض نفســـية خطيـــرة، 
مؤكديـــن أنـــه يحتـــاج في نهايـــة المطاف 
للعالج النفســـي كـــي يقلع عن هـــذه اآلفة 

الخطيرة. 
وأورد استشـــاري طب العائلة الباحث في 
شـــأن التبغ وعالج المدمنيـــن عليه كاظم 
الحلواجي بعض اإلرشـــادات التي تساعد 
التدخيـــن،  عـــن  اإلقـــالع  علـــى  المدمـــن 
ناصحـــا المدخن بأن يكون هو المســـيطر، 
وأن يتحكـــم باللعبـــة، ويبتعـــد بـــكل إرادة 
عنـــه، مردفـــا أن التوقـــف عـــن التدخيـــن 
يجـــب أن يكون لألبد لكـــي ينجو المدمن 

من مخاطره.
وأشـــار إلى أن العصبية يســـببها انسحاب 

النيكوتيـــن من الجســـم وتـــزول بعد فترة 
المتاحـــة  الوســـائل  أن  مؤكـــدا  وجيـــزة، 
لـــدى األطبـــاء لمســـاعدة المدمنيـــن علـــى 
النيكوتين تســـاعد فقط مـــن لديه الرغبة 

في التوقف عن التدخين.
وأكـــد الحلواجـــي ضـــرورة تـــرك التدخين 
مـــرة واحـــدة وليـــس تدريجيـــا، إذ أثبتت 
الدراســـات أن التـــدرج فـــي اإلقـــالع عـــن 
التدخيـــن ال يأتـــي بنتيجـــة، إذ إن تقليـــل 
كمية النيكوتين يجعلـــك ترجع إلى نفس 
إلـــى  احتجـــت  وإذا  فتـــرة،  بعـــد  الكميـــة 
وسائل مساعدة بإمكانك استخدام إحدى 
الوســـائل التي تنقســـم إلى قســـمين وهي 
بدائـــل النيكوتين وأخـــرى التي ال تحتوي 
علـــى نيكوتيـــن، مثـــل األدوية المســـاعدة 
كبدائـــل  التدخيـــن  عـــن  التوقـــف  علـــى 
النيكوتين وعلكة النيكوتين، واســـتخدام 
أدويـــة خاصة لوقف التدخيـــن، مردفا أن 
هناك العديد من األدوية المســـاعدة وهي 
أدويـــة طبيـــة ال تحتوي علـــى النيكوتين، 
قائـــال للمدخـــن “أقلع اآلن تجنـــي الصحة 

غدا”.
من جانبها دعت المعالجة نفسية، الرئيس 

للتأهيـــل عضـــو  التنفيـــذي لمركـــز دانيـــة 
جمعية أصدقـــاء الصحة دانية كابلي في 
تصريحـــات لــــ “البـــالد” إلـــى التوقـــف عن 
التدخيـــن فـــورا لمـــا يســـببه مـــن اإلصابة 
ببعض األمراض النفســـية والعقلية ومنها 
وانفصـــام  واالكتئـــاب  العصبـــي  الضغـــط 
الشـــخصية والرهاب واالضطراب العقلي 

واألرق. 
أول  هـــم  المدخنيـــن  أن  وأضافـــت 
المعرضيـــن إلـــى اإلصابـــة بهـــذه األمراض 
النفسية الخطيرة، مبينة أن هذه الحقائق 
توصلـــت إليهـــا أبحـــاث ودراســـات علمية 
حديثـــة عـــدة، مـــا يمثـــل تهديـــدا للصحة 
مـــن غيرهـــم،  أكثـــر  للمدخنيـــن  النفســـية 
مردفـــة أن كثيـــرا مـــن المدخنيـــن لديهـــم 
معرفـــة إلى حد مـــا باألضرار الجســـمانية 
التي يســـببها التدخين على صحتهم مثل 
أمـــراض القلـــب والســـرطان المميت، لكن 
معظمهـــم ال يدري خطـــورة التدخين على 
صحتهـــم النفســـية، فالمدخـــن يلجـــأ إلـــى 
النيكوتين بغـــرض تهدئة التوتر والضغط 
العصبـــي، ولكـــن مـــا يحـــدث عكـــس ذلك 
تماما فهو يعمل على زيادة التوتر والقلق 

ألنه يحدث تغييرا في كيمياء المخ ينتج 
عنه شعور سريع باالســـترخاء، ولكن هذا 
الشـــعور مؤقت وســـرعان مـــا يتحول إلى 
أعراض انســـحاب، والرغبة الشـــديدة في 

التدخين مرة أخرى.
وأوضحـــت كابلي أن المدخنين يعتقدون 
أن التدخيـــن يجلـــب لهـــم الســـعادة، لكـــن 
الواقع مغاير تمامـــا، إذ تفيد األبحاث بأن 
التدخين يعرض المدخنين لخطر الدخول 
فـــي حالـــة اكتئـــاب أكثـــر من األشـــخاص 
غيـــر المدخنين، ليـــس فقط االكتئاب فقد 
توصلت أبحاث علمية بالواليات المتحدة 
ونيوزيلنـــدا إلـــى أن المدخنيـــن معرضون 
لإلصابـــة بانفصـــام الشـــخصية أكثـــر مـــن 
غيرهـــم، إضافة إلـــى ذلك، أكدت دراســـة 
بريطانيـــة أن ثلث المدخنيـــن يعانون من 
اضطرابـــات نفســـية وعقليـــة ويحتاجون 
إلـــى عالج نفســـي ألنهـــم يعانـــون أمراضا 

عقلية منذ فترة طويلة.
وأشـــارت إلـــى أن دراســـة أخـــرى أجريت 
علـــى عينـــة مـــن المراهقيـــن أفـــادت بـــأن 
التدخيـــن يجعـــل الشـــخص أكثـــر عرضة 
لإلصابة بالفوبيا )مرض الرهاب(، مضيفة: 

لقـــد توصلت دراســـة أميركية إلـــى نتائج 
مؤكدة بشأن تأثير التدخين على الصحة 
النفســـية لإلنسان مشـــيرة إلى أنه يحدث 
خلـــال ملحوظـــا فـــي الســـاعة البيولوجية 
لإلنسان المدخن، ومن ثم يؤثر اضطراب 
الســـاعة البيولوجيـــة علـــى جـــودة النـــوم 
وبالتالـــي يرفـــع فـــرص اإلصابـــة بـــاألرق، 
إذ إن عـــدم حصـــول اإلنســـان علـــى القدر 
الكافـــي مـــن النـــوم يســـبب األرق وضعف 

الذاكرة والتفكير.
واستطردت: كما توصلت بحوث أميركية 
أجريت على طالب المدارس والجامعات 
مـــن المدخنين وغيرهم إلى أن المدخنين 
أقل ذكاًء من ســـواهم، وثبت أن ذاكرتهم 

أضعـــف مـــن غيرهـــم، وكذلـــك أظهرت أن 
النشـــاط الذهنـــي للمدخنين في مســـتوى 
أدنى من مستوى رفاقهم غير المدخنين.

وفـــي ســـياق متصل قالت، إنـــه في بعض 
األحيـــان يصـــل حـــد خطـــورة التدخيـــن 
بيـــن المراهقين إلى درجـــة اإلدمان وربما 
أنـــواع  إلـــى إدمـــان  يكـــون هـــو الطريـــق 
مختلفـــة مـــن المخدرات تـــؤدي في نهاية 
المطـــاف إلـــى المـــوت، مؤكدة فـــي ختام 
كالمهـــا، أن المدخـــن يحتـــاج إلـــى الدعـــم 
النفسي لكي يقلع عن هذه العادة المدمرة 
للصحة الجســـدية والنفســـية ولذلك فإن 
العالج النفســـي الســـلوكي مطلوب للغاية 

للمدخنين.

ــًدا غ الــصــحــة  تجني  ــوم  ــي ال ــع  أقــل الــبــيــئــة”:  “أصـــدقـــاء 

التدخيــن طـريــق للدخــول بنفــق المخـدرات المظلـم

بدور المالكي

دانية كابليكاظم الحلواجي

”HRDR“ المطلق عضوا في هيئة تحرير
ــة الــبــشــريــة واألكـــاديـــمـــيـــة ــي ــم ــن ــت ــا فـــي ال ــه ــرت ــب ــخ ــادا ل ــنـ ــتـ اسـ

تــم تعييــن عضو مجلــس أمانة العاصمة والرئيس المؤســس لجولدن ترســت 
للتدريب واالستشــارات والعضو المؤســس وعضو مجلــس اإلدارة بالجامعة 
األهليــة لولــوة المطلــق، عضــًوا فــي مجلــس إدارة هيئــة تحريــر مجلــة تنمية 

.Sage Publications, UK الموارد البشرية والتي تصدر من

وبنـــاًء علـــى التعييـــن، ستســـاهم مـــع 
مراجعـــة  فـــي  اآلخريـــن  األعضـــاء 
البحـــوث األكاديمية التي يتم نشـــرها 
المجلـــة  لتظـــل  ســـيج  مجلـــة  فـــي 
األكاديميـــة األولـــى في بنـــاء وتطوير 

نظريات تنمية الموارد البشرية.
علـــى  بنـــاء  المطلـــق  اختيـــار  وجـــاء 
خبرتها في المجال األكاديمي ومجال 
تنميـــة الموارد البشـــرية فـــي مجاالت 
عـــدة عملت فيهـــا حيث تركـــز المجلة 
علـــى توفيـــر رؤى لنظريـــات ونمـــاذج 
نقـــدي  وفحـــص  جديـــدة  ومفاهيـــم 

لـــألدب ومقارنـــات متعـــددة النمـــاذج 
لبناء النظريات. 

وســـتكون عضوية المطلق 3 ســـنوات 
)2020 - 2023( وهي نفس مدة فريق 

التحرير للمجلة. 
وعلـــق رئيـــس التحريـــر بـــأن المجلـــة 
وتعليقـــات  خبـــرة  مـــن  ستســـتفيد 
المطلـــق كونها صـــوت جديد يتحدث 

إلى جمهور المجلة.
يذكـــر أن المطلق حاصلـــة على درجة 
والتنميـــة  التربيـــة  فـــي  الدكتـــوراه 
فندربلـــت  جامعـــة  مـــن  البشـــرية 

األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
وماجســـتير فـــي التربيـــة المهنية من 
جامعة شـــمال اريزونا وعملت أستاًذا 
مســـاعًدا في جامعة البحرين ورئيس 
مركـــز تطويـــر التعليـــم بكليـــة العلـــوم 
الطالبـــات  فـــرع  ورئيـــس  الصحيـــة 

والتكنولوجيـــا  األعمـــال  لجامعـــة 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية وغيرها 
والقياديـــة  اإلداريـــة  المناصـــب  مـــن 
والتي أثـــرت خبرتها محلًيـــا وإقليمًيا 

وعالمًيا. 
كما يشـــار إلى أنه تـــم أخيرا اختيارها 
االستشـــارية  اللجنـــة  فـــي  عضـــًوا 
لجمعيـــة البحريـــن للتدريـــب وتنميـــة 
اللجنـــة  ورئيـــس  البشـــرية  المـــوارد 
االستشـــارية لفـــرع البحريـــن لالتحاد 
الدولـــي للكوتشـــينج وعضـــو مجلس 
اإلدارة لالتحـــاد الدولـــي للمؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة.
اللجنـــة  فـــي  المطلـــق عضـــو  كمـــا أن 
االستشارية إلطار المؤهالت الوطنية 
فـــي هيئـــة جـــودة التدريـــب والتعليم 

في مملكة البحرين.

لولوة المطلق

المنامة - شركة جولدن ترست للتدريب واالستشارات
أعلنــت وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف؛ أنــه 
فــي إطار المتابعة المســتمرة التي يقوم بهــا الفريق الوطني 
الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا، فقــد تبّين وجــود حاالت 

قائمة لفيروس كورونا في 3 مساجد.

مقتضيـــات  علـــى  وحفاظـــًا 
وحمايـــة  العامـــة  الصحـــة 
للمصلين؛ قـــررت الوزارة بعد 
التنســـيق مع الفريق الوطني 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
كورونا غلق المساجد الثالثة 
محافظتـــي  فـــي  الواقعـــة 
بشـــكل  والعاصمـــة  المحـــرق 
مؤقت لمدة أســـبوعين، حتى 
تتمكـــن الفـــرق المعنيـــة مـــن 
القيام بعملية تتبع المخالطين 
وكذلك القيام بعملية التعقيم 
والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازيـــة بشـــكل صحيـــح 
ووضعها موضع التنفيذ.

وشــــــــــددت الـــــــــــــوزارة عــلــى 
اإلجـــراءات  تنفيذ  متابعتها 
ــة بـــالـــمـــســـاجـــد  ــ ــ ــرازي ــ ــ ــت ــ االحــ
ــمــــالت  ــــحــ ــل ــ وتــــكــــثــــيــــفــــهــــا ل
يلزم  مــا  واتــخــاذ  التفتيشية 
ــفــــظ صــــحــــة وســــالمــــة  ــحــ ــ ل
االلتزام  أن  مؤكدة  المصلين، 
بــالــتــعــلــيــمــات واإلجــــــــراءات 
تفرضه  الـــيـــوم  االحـــتـــرازيـــة 
المسؤولية الدينية والواجب 

الوطني.

غلـــق 3 مســاجـــد لــوجــود 
مصابين بين المصليـن

المنامة - بنا



أعلـــن رئيس بعثة الحج الشـــيخ عدنان 
القطان لـ”البالد” أن البحرين تعكف عبر 
القنوات المشـــتركة مع مسؤولي وزارة 
الحـــج فـــي الشـــقيقة الســـعودية علـــى 
دراســـة كل التنظيمات المتعلقة بموسم 

الحج المقبل.
ولفت إلـــى أن البحرين ما زالت تترقب 
ما ستسفر عنه القرارات الحكومية لدى 
الشـــقيقة الســـعودية المتعلقـــة بموســـم 
اتخـــاذ  ســـيتم  ضوئهـــا  وفـــي  الحـــج، 

الخطوات المتعلقة بوفود الحجاج إلى 
المشاعر المقدسة أو من عدمه.

وبين أن الســـلطات الســـعودية أخطرت 
البحريـــن بضرورة االســـتعداد في حال 
ألداء  الخـــارج  بحجـــاج  الســـماح  تـــم 
مناسك الحج، مشـــيًرا إلى أن تطورات 
جائحة كورونا سترسم خارطة الطريق 

إلى الحج.
وذكر أن البحرين على أهبة االســـتعداد 
لمتابعـــة كل الشـــؤون المتعلقـــة بوفـــود 
القوافـــل البحرينيـــة في حال ســـمحت 
إلقامـــة  األمـــور  واســـتقرت  الظـــروف 

موســـم الحـــج لهـــذا العـــام مـــن حجـــاج 
الخارج.

بالخطـــوات  القطـــان  وأشـــاد 
واالســـتعدادات التي وضعتها الشقيقة 
بالموســـم  الحـــج  إلنجـــاح  الســـعودية 
المقبـــل متـــى تقرر ذلـــك وفًقـــا للتصور 
الذي ترتئيه السلطات هناك، مشيًرا إلى 
أن حكومة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
والعمـــرة  الحـــج  وزارة  فـــي  ممثلـــة 
الديـــار  فـــي  العالقـــة  ذات  والجهـــات 
المقدسة تحسن وتكرم وفادة الحجيج 
من جميع الدول، شاكًرا خادم الحرمين 

وســـمو ولي العهد وحكومة الســـعودية 
لـــكل ما يقومون به في خدمة اإلســـالم 

والمسلمين.
مـــن  عـــدد  أكـــد  الصعيـــد  ذات  وعلـــى 
أصحـــاب الحمالت الرســـمية المرخصة 
فـــي  الحـــج  لمشـــاعر  الحجـــاج  إليفـــاد 
مكـــة والمدينـــة المنـــورة فـــي البحريـــن 
اســـتعدادهم التـــام لكل القـــرارات التي 
الشـــقيقة  فـــي  الســـلطات  ســـتصدرها 

السعودية وبعثة الحج في البحرين.
وأشـــاروا إلـــى أنهم لم يتلقـــوا لحد اآلن 
أي قرار يتعلـــق بالتنظيمات التي تعنى 

بالحج بالموســـم المقبل، مشـــيرين إلى 
أن هنالك طلبا على الحج من الكثيرين 
وهنالـــك الكثيـــر مـــن المواطنيـــن الذين 
عمـــدوا إلى أخـــذ التطعيمـــات المضادة 
لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( المعتمدة 

لدى السلطات في الشقيقة السعودية.
وبينـــوا أن قـــرار منـــح الرخصة لحجاج 
الخـــارج مـــن عدمـــه يتعلـــق بالشـــقيقة 
السعودية، وال شك أن ظروف الجائحة 
ســـتقرر مـــدى إمـــكان اســـتقبال حجاج 
مـــن الداخـــل أو الخـــارج لموســـم الحج 

الشيخ عدنان القطانالمقبل.

لم يحسم قرار الحج وما زلنا ننتظر تعليمات السعودية
ــق ــري ــط ــة ال ــط ــري ــا تـــرســـم خ ــ ــورون ــ ــة ك ــح ــائ ــورات ج ــ ــط ــ الـــقـــطـــان لــــــــ”^”: ت

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء ركـــن 
بحـــري عالء ســـيادي الوفـــد المشـــارك في 
المؤتمر السنوي الثاني عشر لمعهد عمليات 
االعتراض لحلف شـــمال األطلنطي )الناتو( 
فـــي الفترة من 1 - 2 يونيـــو 2021 بمدينة 
خاينا بجمهورية اليونان، حيث شارك قائد 

خفر السواحل كمتحدث رسمي.
مـــن  عـــدد  بحـــث  المؤتمـــر  فـــي  وتـــم 
بالتطـــورات  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
فـــي  ودورهـــا  التكنولوجيـــة  والتحديـــات 

مجـــال الســـالمة واألمن البحري. كما تضمن جـــدول األعمال أهمية تبادل المعلومـــات وتطوير آليات 
العمـــل باإلضافة إلـــى توحيد المفاهيم وتبـــادل الخبرات المختلفة لتطويـــر المنظومات التكنولوجية 

بالمجال البحري لمواجهة مختلف العوائق الخاصة بهذا الشأن.

بحث التحديات التكنولوجية ودورها في األمن البحري
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دعم ملكي راسخ لدور العبادة والجهات الوقفية
علينـــا بالنفـــع  ســـتعود  العلوانـــي  خبـــرات  “الجعفريـــة”: 

عقــد مجلــس األوقــاف الجعفريــة جلســته االعتياديــة أمس، برئاســة 
رئيــس األوقاف الجعفرية يوســف الصالح، عن طريق تقنية االتصال 

المرئي، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وفي مســـتهل االجتماع، أشاد رئيس 
األوقـــاف الجعفرية يوســـف الصالح 
بمـــا تحظـــى بـــه ســـائر دور العبـــادة 
والجهـــات الوقفيـــة فـــي المملكة من 
دعـــم كبيـــر فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر 
لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة 
مـــن الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
ورفـــع مجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
والتقديـــر  الشـــكر  آيـــات  أســـمى 
والعرفـــان لجاللـــة الملـــك لمـــا يوليه 
جاللته من رعايٍة دائمٍة لدور العبادة 

فـــي مملكتنـــا الغالية، ودعـــم جاللته 
والخيـــري  الوقفـــي  للعمـــل  الراســـخ 
واإلنســـاني، مشـــيدا بمـــا يحظـــى به 
المجلـــس مـــن دعـــم متواصـــل مـــن 
جاللتـــه لـــكل مـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز 
منظومة العمل في المجلس واإلدارة 
التنفذية للمساهمة في حث الخطى 

نحو تحقيق األهداف المنشودة.
الصالـــح  تقـــدم  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
ونيابـــًة عـــن جميـــع أعضـــاء مجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة بخالـــص تهانيه 
وتبريكاتـــه لفيصـــل منصـــور العلوان 
صـــدور  بمناســـبة  صـــدور  بمناســـبة 
 )24( رقـــم  الســـامي  الملكـــي  األمـــر 
عاهـــل  عـــن  الصـــادر   2021 لســـنة 

البـــالد بتعييـــن عضـــًوا فـــي مجلـــس 
األوقـــاف الجعفرية. وأثنـــى الصالح 
علـــى الخبرات المتميـــزة التي يتمتع 
بها العلـــوان، وأكد أن هـــذه الخبرات 
علـــى  بالنفـــع  ســـتعود  المتراكمـــة 
بالمهـــام  للقيـــام  واإلدارة  المجلـــس 
والمســـؤوليات الملقـــاة علـــى عاتقـــه 
مـــع كل زمالئـــه علـــى أكمـــل وجـــه، 

متمنًيـــا لـــه دوام التوفيـــق والنجاح. 
من جانبه، أعرب العلوان عن خالص 
شـــكره وتقديـــره لجاللـــة الملك على 
الثقـــة الســـامية بتعيينه، مؤكـــًدا أنه 
سيبذل قصارى الجهود ألداء مهامه 
وواجباتـــه علـــى أكمـــل وجـــه خدمة 
للوطن والمواطنين، وبما يساهم في 

رقي وتنمية العمل الوقفي.

مجلس األوقاف الجعفرية يعقد جلسته االعتيادية

المنامة - األوقاف الجعفرية

Vacancies Available
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 

PALMA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

Payment International Enterprise B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 77334488  or  JALAM@MESAFFAR.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Bahrain Tower For ManPower 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17613266  or  HEADOFFICE@BAHRAINTOWERMP.COM 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

ANWAAR MAKKAH REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33212500  or  abuhasan302@gmail.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contact
 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Galaxy High Line Factory for Fashioned Clothes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36250764  or  MHMOD8861@GMAIL.COM 

CAMERON ART INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 32114110  or  AZHARAKAN@GMAIL.COM 

RAJ R BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

AL KINDI HOSPITAL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39609092  or  INFO@ALKINDIHOSPITAL.COM 

Climate control mechanical and electrical maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.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 

YUSUF BIN AHMED KANOO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17728151  or  SAFIA.PIPI@KANOO.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

ARK HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS RELATIONS MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

MOHSEN HASSAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33858115  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

RUB UP CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17687235  or  HAMADALSAEED@YAHOO.COM 

GULF RESEARCHER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

DAR HOOD RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36511868  or  ZUHAIR@TCCLH.COM 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

علوي الموسوي

الموافقة على تخطيط 101 ملكية في سترة
الســـلمانية فـــي  اإلســـعاف  ســـيارات  لعبـــور  جديـــد  منفـــذ 

بشــأن  الفنيــة  اللجنــة  علــى توصيــة  العاصمــة  أمانــة  وافــق مجلــس 
الموافقة على المخطط التفصيلي لمجمع 603 بمنطقة سترة.

وقـــال رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة، خـــالل 
انعقاد المجلـــس الجتماعه االعتيادي 
أمس األربعاء، أن المخطط يضم 101 
ملكية غالبيتهـــا أراضي غير مخططة 
وغير مرتبطة بشـــبكة الطـــرق القائمة 
وذلك لتداخل األراضـــي وعدم توافر 
شـــوارع تخـــدم هذه األراضـــي، حيث 
لـــم يتمكـــن أصحابهـــا مـــن تطويرهـــا 
أو االســـتفادة منهـــا رغـــم قربهـــا مـــن 

المناطق السكنية.
وأضـــاف انـــه تـــم تعديـــل وضعيـــات 
األراضـــي بالمنطقة عن طريق شـــبكة 
العقـــارات  بعـــض  وتصنيـــف  الطـــرق 
الخدمـــات  وتوفيـــر  المصنفـــة  غيـــر 

المجتمعية والبنية التحتية فيها.
واعتبـــر انه تم تصنيـــف العقارات في 
مالئـــم   بشـــكل  التفصيلـــي  المخطـــط 

الخرائـــط  حســـب  المثلـــى  بالطريقـــة 
الهندسية الواردة من هيئة التخطيط 
العمرانـــي وخارطة المنطقة المحيطة 

بالمخطط منطقة الدراسة. 
مـــن  تهـــدف  اللجنـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
القطـــاع  تطويـــر  المخطـــط  دراســـة 
العمرانـــي وتنميـــة الخطـــط والبرامج 
الموضوعـــة لذلـــك بما يكفـــل االرتقاء 
فـــي  العمرانـــي  التخطيـــط  بمســـتوى 
المملكـــة وضمـــان التطوير المســـتدام 
في مجـــال التنمية العمرانيـــة، مؤكدا 
أن أهميـــة تخطيط األراضي وتحديد 
االســـتخدامات المثلـــى لهـــا،  يســـاهم 
في دفـــع عجلـــة التنميـــة االقتصادية 
بالتعاون مـــع كافة الجهات الحكومية 
المعنيـــة، فضـــال عـــن المســـاهمة فـــي 
تأســـيس مجتمعات عمرانية متكاملة 

ومستدامة. 
ووافـــق مجلـــس أمانـــة العاصمـــة في 
اجتماعـــه أمس األربعـــاء على مقترح 
اإلســـعاف  لســـيارات  منفـــذ  فتـــح 
المتجهة شمال العاصمة عند صيدلية 
الفارابـــي والـــذي يهـــدف إلى تســـريع 
عبور سيارات اإلسعاف لهذه المنطقة 
حالـــة  وجـــود  حـــال  فـــي  المزدحمـــة 
طوارئ بدال من االلتفاف عند إشارات 
مستشـــفى الطـــب النفســـي ممـــا يقلل 
فتـــرة االنتظـــار والمســـافة المقطوعة 

للوصول إلى شمال العاصمة.
وقالـــت مقدمة االقتـــراح نائب رئيس 

المجلـــس عزيـــزة كمـــال إن المقتـــرح 
يهـــدف إلـــى تســـريع عبـــور ســـيارات 
اإلســـعاف إلـــى وجهتها بأســـرع وقت 
في هذه المناطق المزدحمة وتســـهيل 
حركة الشـــوارع لمســـتخدمي الشارع  
وســـهولة الوصـــول إلـــى المنطقـــة من 

غير حوادث.
سيســـتخدم  المدخـــل  أن  وذكـــرت 
لحاالت اإلســـعاف الطارئـــة فقط دون 
غيرهـــا محافظـــة علـــى أرواح النـــاس 
والتقليـــل من اإلربـــاك واالزدحام على 
الطرق المؤدية إلى مداخل اإلســـعاف 

في مجمع السلمانية الطبي.

ليلى مال اهلل
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بأســــعار تبـــــــدأ من ..

 مساحات بناء تصل إلى

36799711
 علي عيد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة ارفيسا لعقود السمسرة السلعية  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها  
الســيد     SUNIL SURENDRAN  المالــك  لشــركة ارفيســا لعقــود السمســرة 
الســلعية  ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقــم 1-120263 طالبين تغيير االســم 

التجاري من: ارفيسا لعقود السمسرة السلعية  ذ.م.م
ARVESA COMMODITY CONTRACTS BROKERAGE W.L.L

الى : ارفيسا ذ.م.م
ARVESA W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ : 2021/6/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -84556   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: مــي علــي عبــدهللا رضــوان بطلــب تحويــل المحــل 
التجــاري التالي إلى محمد يوســف صالــح عبدالقادر ابوزياد فعلى كل من لديه 
أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 70320 – 1

االسم التجاري : دره الخليج للخدمات البحرية

القيد  33836    -   31  /2021/5
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة 

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيدة عواطــف عبدالكريــم ميــرزا محمــد المالكة لمؤسســة جزيــرة المفارش 
ذ.م.م  مؤسســة فرديــة  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 33836 طالبــا تحويــل 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 3,000 ، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1 . عواطف عبدالكريم ميرزا محمد

2 . نوشاد أكام فيدو
3 . عبد الرحيم أكام فيتيل

  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

38344464
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الموتى ال حصر لهم... أما األحياء فقليلون
كانـــت هنـــاك ســـيدة فـــي مقتبـــل العمر مـــات طفلها فـــكادت تجن 
مـــن الحـــزن واألســـى، وراحت تطرق أبـــواب الناس، تســـألهم عن 
دواء يـــرد ابنها إلـــى الحياة، فوصلت في تجوالها إلى بيت راهب 
وسألته عن الدواء فتمتم الراهب في سره “مسكينة إنها ال تعلم”، 
ثـــم رفع صوته قائال إني “آســـف أيها المرأة ألننـــي ال أملك الدواء 
الـــذي تطلبينـــه، لكن هنـــاك رجل عنده هـــذا الدواء”، فســـألته األم 
الثكلـــى فـــي لهفة ومن هو وأين هو، فأجـــاب إنه “بوذا” فعليك أن 

تذهبي إليه.
وبحثـــت المـــرأة عن بـــوذا حتى وجدته، وتوســـلت إليـــه أن يدلها 
على الدواء الذي يرد وحيدها إلى الحياة، فقال لها بوذا ما أسهل 
دواءك أيتهـــا المـــرأة، عليـــك ببذور الخـــردل فإنها كفيلـــة بأن ترد 
ابنك إلى الحياة، وكادت المرأة تطير من الفرح لسهولة الحصول 
على الدواء، لكن بوذا اســـتطرد في حديثه قائال.. على شـــرط أن 
تحصلـــي علـــى هذه البذور مـــن بيت لم يمت ألحـــد فيه أب أو أم 

أو ابـــن أو قريـــب، وأســـرعت المـــرأة تدق األبواب بحثـــا عن بذور 
الخـــردل وكان الجميـــع يبـــدون اســـتعدادهم علـــى الفـــور لمنحها 
البـــذور، لكنهـــا عندما كانت تســـألهم عما إذا كان ســـكان البيت قد 
مـــات لهـــم أب أو أم أو ابـــن أو قريـــب، كانوا يـــردون عليها جميعا 
باإليجاب، فتنصرف کســـيرة القلب والبال إلى بيت آخر فال تلقى 

سوى الجواب نفسه. 
إن الموتـــى ال حصر لهم أما األحياء فقليلـــون، وأدركت المرأة أن 
الموت حق وأنها تبحث عن المحال، فاستغرقت في تفكير عميق 
ثم اتجهت صوب الغابة ودفنت طفلها وقصدت بوذا فسألها “هل 
وجدت بذور الخردل؟” فأجابت المرأة ال يا سيدي، لكنني وجدت 

العالج، وأنا اآلن على استعداد ألن أتبعك في سالم وسكينة.

أتمنى أن الحكمة الجميلة في القصة وصلت للجميع لنعرف كيف  «
نتعايش مع اآلالم واألحزان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لم يعد هناك شـــك في أن الميليشـــيات الطائفية والمســـلحة، المنتشرة في 
العديـــد مـــن دول المنطقـــة، تمثـــل التهديد الرئيســـي للدولـــة الوطنية في 
عالمنا العربي، ليس فقط ألنها ترتبط بأطراف خارجية لها أجندة واضحة 
وأطمـــاع تاريخيـــة، إنمـــا أيضـــًا، وربمـــا األخطر، ألنهـــا تقـــف وراء األزمات 
المختلفة التي تعاني منها هذه الدول، ســـواء كانت اقتصادية أو سياسية 
أو أمنية، وتعمل باســـتمرار على اســـتنزاف قدراتها وإصابتها بالشلل التام، 

والذي يجعلها عاجزة عن ممارسة أدوارها في بعض األحيان.
المتتبـــع لممارســـات هـــذه الميليشـــيات فـــي أكثـــر مـــن دولة خـــالل الفترة 
الماضيـــة ســـيلحظ بوضـــوح كيـــف أصبحت تمثـــل خطـــرًا قائمـــًا وتهديدًا 
وجوديًا للدولة الوطنية، ففي العراق واصلت ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
تحديهـــا الحكومـــة، وفـــي اليمن تواصـــل ميليشـــيات الحوثي ممارســـاتها 
المزعزعة لألمن واالستقرار في المنطقة، ليس فقط في استهداف المملكة 
العربية السعودية، إنما أيضًا في تهديد خطوط المالحة والتجارة العالمية 
فـــي البحـــر األحمـــر بالـــزوارق المفخخة، وذلك فـــي تحد واضـــح للمجتمع 
الدولي وتدمير فرص الســـالم. وفي ليبيا ال تزال المليشيات المسلحة في 
الغـــرب تمثـــل تحديًا للجيش، وتعمل على تقويضه، بل وتشـــكك في دوره 

فـــي تحريـــر البالد مـــن التنظيمات المتطرفـــة واإلرهابية، وفـــي لبنان فإن 
األزمة المعقدة التي تعيشها البالد منذ أشهر ال يمكن فصلها عن ممارسات 
ميليشـــيا حزب هللا اإلرهابية، التي تســـعى إلى الســـيطرة على مؤسســـات 

الدولة الرسمية، والتحكم في عملية صنع القرار بها. 
إن الخطـــر الـــذي تشـــكله هذه الميليشـــيات علـــى الدولة الوطنيـــة يتطلب 
ســـرعة التحـــرك للتصـــدي لهـــا وممارســـة ضغـــوط حقيقية علـــى األطراف 
والقـــوى الخارجيـــة التـــي تدعمها وتقـــف وراءها، ألن تجاهـــل ذلك الخطر 
ينـــذر ليـــس فقط بانهيـــار الدولة الوطنية فـــي المناطق التي تشـــهد تناميًا 
لهذه الميليشـــيات المســـلحة، إنما فـــي تصاعد مهددات األمن واالســـتقرار 
اإلقليمـــي والدولـــي على حد ســـواء، والشـــاهد علـــى ذلك تهديد ميليشـــيا 
الحوثي من حين آلخر الممرات المائية والمالحية التي تمثل أهمية كبرى 
لالقتصـــاد الدولـــي، فضـــالً عن محاوالتها المســـتمرة باســـتهداف منشـــآت 
النفط السعودية، وتهديد أمن الطاقة العالمي، لهذا بات لزامًا على المجتمع 
الدولـــي تحمـــل مســـؤوليته فـــي مواجهـــة هـــذه الميليشـــات، التي تشـــكل 
ممارساتها انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية، وتمثل تهديدًا 

لألمن والسلم اإلقليمي والدولي.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

الميليشيات... والدولة الوطنية

ما الذي يحدث بالشوارع؟
حالـــة انفـــالت أعصـــاب غيـــر مســـبوقة نراها اليـــوم، وكل يـــوم، في 
الشـــوارع والطرقـــات من قبـــل الســـائقين ومن مختلف الجنســـيات 
واألعمار، فالكثير منهم اليوم ال يكاد يتحمل همزة أو لمزة، أو ضربة 

“هرن” صغيرة، حتى تكون ردة الفعل منه كارثية.
وقد ســـرد لي أحد األصدقاء قبل فترة موقفًا تمثل بدخول أحدهم 
بسيارته الرباعية عكس االتجاه، وهو يقودها بسرعة كبيرة، وحين 
ظهـــر لـــه هـــذا الصديـــق المغلـــوب على أمـــره علـــى بغتة وهـــو يقود 
ســـيارته الصغيرة، تفاجأ بالســـائق المتهور بمواجهته رافعا اإلضاءة 
األماميـــة للحـــد األعلى، ثـــم “ضرب الهرن” بشـــكل متواصـــل، وكأنه 
يقول له “تحرك على جنب، الغلط منك انت”. وحين ارتبك صديقي، 
ووقف مكانه بســـيارته متسمرا ال يعرف ماذا يفعل، اعترضه األخير 
بســـيارته، وأنزل نافذة الســـيارة، ثـــم تلفظ عليه بأبشـــع األلفاظ، ثم 

“فحط” ومضى مسرعًا، بالرغم من أن الخطأ يقع عليه هو.
الموقف الثاني، لزميل مهنة، حيث يســـرد واقعة ســـائقة متوســـطة 
العمر، تقود سيارة متوسطة الحجم، وبصحبتها جيش من األطفال، 
كانت تقف خلفه، وإشارة المرور أمامه مضاءة باألحمر، ويعلق “أول 
ما انفتحت اإلشـــارة ضربت لي هذه الســـيدة هرن طويل ومزعج ال 
تتخيله، وتعدت من جنبي بســـرعة، وهي تشـــير لي وتتلفظ بأســـوأ 
األلفـــاظ، واضطـــررت اثـــر ذلك إلـــى التقـــدم ضدها ببالغ فـــي مركز 

الشرطة.
آخـــر يقـــول إن ســـائقا آســـيويا دخـــل بشـــاحنة نصـــف نقل بالســـوق 
الشعبي بالقرب من “هوم إلكترونيكس” قادمًا من الطريق الخارجي، 
وكان هو وزوجته يعبران الشـــارع في طريقهما لذات المتجر، حيث 
تفاجـــأوا به مقبال عليهم بســـرعة هائلة، وحين قفـــزوا إلى الرصيف 
تفاديًا له، وســـط صراخ وغضب من الزوج، تفاجأ االثنان باآلسيوي 

وهو يوقف السيارة، ثم ينزل ويلوح لهما متوعدًا بعصا خشبية.
يضـــاف إلـــى ذلك تنامـــي ظاهرة قطع اإلشـــارة الحمراء فـــي النقاط 
التـــي ال توجـــد بها كاميـــرات، والوقـــوف المســـتفز بالمربـــع األصفر، 
وتجاوز الخط األصفر، والنزول على الســـيارات من الطرق الجانبية 
وإغـــالق الشـــوارع، كمـــا هو الحـــال بالطريق النافذ مـــن محطة زايد 
المالصقة لوزارة العمل. ويرجع البعض األسباب إلى “كورونا”، وفئة 
أخرى ترجعها إلى المشـــاكل العائلية واألســـرية، والســـؤال: ما الذي 

ترونه أنتم؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بالتباعد والتطعيم نعيش أفضل
جـــاءت قـــرارات الحكومة بإعـــادة إغـــالق المجمعـــات والمطاعم 
والمقاهـــي وأماكـــن الترفيـــه والصـــاالت الرياضيـــة ومنـــع إقامـــة 
المناســـبات االجتماعية في المنازل وبقاء التعليم العام والخاص 
عن ُبعد لمدة أسبوعين حتى 10 يونيو 2021م، كإجراء احترازي 
للتقليـــل مـــن انتشـــار الفيـــروس وللحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.
فاالرتفاع في اإلصابات بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات؛ يرجع 
إلى عدة أســـباب، أولها انخفـــاض االلتزام باإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات الطبيـــة )كالتجمعات العائلية والخروج المســـتمر من 
المنازل وتأخر توجه المصابين إلى مراكز الفحص، وعدم الفحص 
المســـتمر كإجـــراء وقائي لدى الناس، مع وجـــود بعض التحورات 

للفيروس واالختالط بالمصابين بدون علٍم أو قصد(.
لقد حاربت الدولة ســـالالت الكوفيد ببســـالة، فسالمة المواطنين 
لـــدى الدولـــة مـــن هـــذه الجائحـــة ومـــن األمـــراض األخـــرى كانت 
اســـتراتيجية صحيـــة أكثر ووقائيـــة تهدف إلى العـــالج وتحقيق 

األمن الصحي.
إن تقيد المواطنين بإجراءات الدولة وقراراتها ساند كثيًرا تدابير 
الصحة العامة، ما يؤكد تمتع المواطنين بسلوكيات صحية عالية 
في مكافحة الكورونا، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 
وباء كورونا لن ينتهي قبل تطعيم )70 %( من سكان العالم على 
األقل، واستمرار المواطنين بااللتزام باإلجراءات الوقائية ُيساهم 
فـــي تحقيق هذه النســـبة وأكثر، ألن التطعيم ُيقلل من المســـتوى 
المرتفـــع النتقال العـــدوى ويعني ذلـــك التقليل مـــن اإلصابات، ما 
يحمي المواطن وجميع أفراد المجتمع، ويجعل المجتمع متعافًيا. 

فلنلتزم ولنتطعم لنعيش مًعا حياة أفضل اليوم وغًدا.

عبدعلي الغسرة

أحـــد العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة ضمن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وهـــو قريب جـــدًا من الحـــاالت التي تحت 
العنايـــة المركـــزة، يقول: “لو ترون مـــا نرى، لما تهاونتـــم في اإلجراءات 
االحترازيـــة، ولمـــا تخاذلتـــم أبدًا عن أخـــذ اللقاح، فما نـــراه كل يوم من 
حاالت أمر ال ُيحتمل، فلم أر طوال حياتي المهنية التي ناهزت العشرين 

عامًا ما أراه اآلن”!
البعض يجد من عملية تداول آخر مســـتجدات جائحة كورونا أمرًا غير 
مرغوب فيه، لما قد يتسبب فيه للبعض من خوف ورهبة، ويطالب هذا 
البعض، بالتوقف عن تداول هذه األخبار! نعم، قد يكون لتلك الدعوات 
جانبـــا مـــن الصحة، فهناك مـــن يعاني من رهاب أخبـــار الموت والمرض، 
لكن ولنكن أكثر واقعية.. الســـواد األعظم من الناس ممن هم حولنا، إن 
لم يشـــعروا بحقيقة الوضع، ولم يدركـــوا حجم المرض، وحجم الجهود 
المبذولة في التصدي له من قبل المملكة، لن يجدوا ما يمنعهم من أخذ 
الحيطة والحـــذر وااللتزام باإلجراءات االحترازية، وأجزم أنه لوال تلك 
األخبار المتداولة عن الجائحة ومدى تفشيها وانتشارها، ومدى شراسة 

هذا الفيروس، لوجدت مســـاحة أكبر من المســـتهترين والمتهاونين، ألم 
تســـمع أحدًا ممن حولك وهو يردد: “كل ذلك هراء، انفلونزا كغيرها وال 
داعي للتهويل”! وستجدهم يمارسون حياتهم بشكل اعتيادي.. زيارات، 

وتجمعات، وقبالت وأحضان!
لســـنا طبعـــًا مع تـــداول كل ما قد ُينشـــر هنـــا وهناك، فالبعـــض وجد من 
السوشـــال ميديا منصة للظهور والشهرة ولو كان على أكتاف الشائعات 
وترويجهـــا، لكـــن نحـــن مـــع الحصـــول علـــى المعلومـــات المأخـــوذة من 
مصادرها الموثوقة، التي تجعل كل فرد منا في هذا المجتمع مســـؤوالً، 
مـــع التعـــرف عـــن قرب علـــى ما يحـــدث علـــى أرض الواقـــع وفي غرف 
اإلنعـــاش والمحاجر، مع معرفة حجم ما تبذلـــه الصفوف األمامية التي 
ومنـــذ عـــام ونيف لم تـــذق طعمًا للراحـــة، بل لم يهدأ لها بـــال وهي ترى 

أرواحًا تنسل بين أيديها، وهي في لحظات الحياة األخيرة.

ياسمينة: الخوف ربما يدفع البعض لاللتزام. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

لو كانوا يعلمون



أكــد رئيــس لجنة المنتخبــات باتحاد اليد فهد الخثــان االتفاق مع منتخب 
أســتونيا للعب أمامه وديًا بداية الشــهر المقبل وذلك ضمن االســتعدادات 
التي يجريها المنتخب األول للمشاركة في دورة األلعاب األولمبية باليابان 

“ طوكيو 2020”.

وقـــال الخثـــان أن الترتيبات جارية 
الســـتضافة المنتخـــب األوربـــي في 
البحرين، ومـــن المنتظر إقامة ثاث 
مباريات ودية أمامه، مشـــيرًا الى أن 
موعـــد وصوله ســـيكون فـــي الثاني 
من شـــهر يوليو حيث يقيم معسكرًا 
تدريبيـــًا فـــي المملكـــة لمدة أســـبوع 

واحد.
وأشـــار رئيس لجنـــة المنتخبات الى 
صعوبة تأميـــن المباريات الودية مع 
معظم المنتخبات في الفترة الحالية 
بســـبب الظـــروف الصحيـــة التي يمر 

بهـــا العالـــم، وأضـــاف” لهـــذا الســـبب 
نعمـــل علـــى االتفـــاق مـــع عـــدد مـــن 
المنتخبات المشاركة في المجموعة 
الثانية للعـــب أمامها في اليابان قبل 
انطـــاق منافســـات لعبـــة كـــرة اليـــد 
تـــم االتفـــاق مـــع  باألولمبيـــاد، وقـــد 
منتخب األرجنتين يوم التاسع عشر 
من الشـــهر المقبل، كما تـــم التواصل 
وألمانيـــا  البرازيـــل،  منتخبـــات  مـــع 
والنرويج حول احتمالية اللعب أمام 

أحد هذه المنتخبات هناك”. 
مـــن جانـــب آخـــر قـــال الخثـــان أن 

المنتخب يواصـــل تدريباته اليومية 
وأن هنـــاك انتظـــام جميـــع الاعبيـــن 
بعد عودة الاعبيـــن المحترفين في 
الخارج وكان آخرهم الاعب حسين 
الصياد الى جانب علي ميرزا وجاسم 
الســـاطنة، مؤكدًا الـــى اكتمال بقية 
الاعبيـــن بعد انتهاء مشـــاركة فريق 
نادي النجمة في البطولة اآلســـيوية 
لألندية والتي تبدأ في الثاني عشـــر 
مـــن الشـــهر الحالـــي وحتـــى الحادي 

والعشرين من الشهر نفسه.
فـــي  يقـــع  منتخبنـــا  أن  يذكـــر 
باألولمبيـــاد  الثانيـــة  المجموعـــة 
مصـــر،  منتخبـــات  جانـــب  الـــى 

الدنمـــارك  الســـويد،  اليابـــان، 
والبرتغـــال، ويبدأ أولـــى مبارياته 
بالـــدور التمهيدي أمـــام المنتخب 
الســـويدي فـــي الرابع والعشـــرين 

من الشهر المقبل، على أن يختتم 
منافســـات هـــذا الدور أمـــام مصر 
مـــن شـــهر أغســـطس  فـــي األول 

المقبل.

اتحاد اليد

منتخب اليد يلتقي أستونيا وديًا في البحرين

فهد الخثالن تدريبات المنتخب اليد 

حـــدد االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم موعد إجـــراء قرعة 
التصفيـــات النهائيـــة المؤهلة لـــكأس العالـــم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
ووفقا لموقع االتحاد اآلســـيوي فإنـــه من المقرر أن تجرى 
القرعـــة يوم 24 يونيو الجاري فـــي مقر االتحاد بالعاصمة 

الماليزية كوااللمبور عن طريق الفيديو.
وســـتجرى القرعـــة لــــ 12 فريقـــا الذيـــن ســـيتأهلون عـــن 
المجموعات الثماني التي تضم حاليا في كل منها خمســـة 
منتخبـــات آســـيوية ومازالـــت تخـــوض الـــدور الثانـــي من 

التصفيات خال الفترة من 3 لغاية 15 يونيو الجاري.
وســـتتضح هوية المنتخبات الـ 12 منتصف الشهر الجاري 
فـــرق(  )ثمانيـــة  مـــن كل مجموعـــة  األول  يتأهـــل  حيـــث 
باإلضافـــة إلـــى أفضـــل أربعـــة منتخبـــات يحتلـــون المركز 
الثاني للدور النهائي وســـيتم تقســـيمهم على مجموعتين 
بواقـــع 6 منتخبات في كل مجموعة يتأهل األول والثاني 
مـــن كل مجموعـــة إلـــى المونديـــال مباشـــرة فيما يخوض 
صاحبـــا المركـــز الثالث من كل مجموعـــة مباراة من ذهاب 

وإيـــاب والفائـــز يخوض مبـــاراة الملحق األخيـــر مع فريق 
آخر يمثل قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

الـــذي  الثانـــي  الـــدور  لعبـــور  الوطنـــي  ويســـعى منتخبنـــا 
ســـينطلق 3 يونيـــو الجـــاري بهدف بلـــوغ المرحلـــة الثالثة 
وتدوين اسمه ضمن الـ 12 الكبار وضمان بلوغ كأس آسيا 
كذلـــك وصـــوال للهدف األهم وهو التأهـــل لمونديال 2022 

ألول مرة في تاريخه.

مقر االتحاد اآلسيوي في كوااللمبور

تجرى في كوااللمبور عبر الفيديو بعد استكمال الدور الثاني
24 يونيو قرعة التصفيات النهائية لمونديال 2022

االتحاد البحريني لكرة القدم

استقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة، رئيس االتحاد 
الماليـــزي لكـــرة القدم داتـــو حامدين 
لـــه  المرافـــق  والوفـــد  أميـــن  محمـــد 
البحريـــن،  لمملكـــة  زيارتـــه  بمناســـبة 
والتـــي تأتـــي علـــى هامـــش المبـــاراة 
الوديـــة الدولية التي جمعت منتخب 

البحرين مع نظيره منتخب ماليزيا.
 وخال اللقـــاء، رحب رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم بوفـــد االتحاد 
مملكـــة  فـــي  القـــدم  لكـــرة  الماليـــزي 
البحريـــن، متمنًيا لهـــم طيب اإلقامة، 
ومعرًبـــا عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة 
التـــي تعكـــس العاقـــات القويـــة بين 

االتحادين.
 وتـــم خـــال اللقاء بحـــث العديد من 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  المواضيـــع 

وســـبل تعزيـــز التعـــاون فـــي الجانب 
ذات  األمـــور  وباألخـــص  الرياضـــي، 
الصلـــة بمـــا يخدم تطـــور كـــرة القدم 
وتحقيـــق مكاســـب إيجابيـــة بمجـــال 
اللعبـــة فـــي البلديـــن الصديقيـــن، عبر 
التعاون المثمر بين االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم واالتحاد الماليـــزي لكرة 

القدم.
خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأعـــرب   

آل خليفـــة عـــن اعتـــزاز بيـــت الكـــرة 
الرســـمية  الزيـــارة  بهـــذه  البحرينيـــة 
لرئيـــس االتحاد الماليـــزي لكرة القدم 

داتو حامدين محمد أمين.
 وقدم رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم هديـــة تذكارية لرئيس االتحاد 
تســـلم  كمـــا  القـــدم،  لكـــرة  الماليـــزي 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 

هدية تذكارية من نظيره الماليزي.

جانب من اللقاء

بحثا العديد من المواضيع المشتركة وسبل تعزيز التعاون
رئيس االتحاد البحريني يستقبل نظيره الماليزي
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 اجتمع  ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
واألمين العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد. 

 وفـــي بداية االجتماع، أكد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن الرياضـــة 
التطـــور  طريـــق  علـــى  تســـير  البحرينيـــة 
والنمـــاء بفضل الرعايـــة الفائقة من عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
“إن  ســـموه  وقـــال  خليفـــة،  آل  عيســـى 
إنجـــازات  حققـــت  البحرينيـــة  الرياضـــة 
بفضـــل  الماضيـــة  الســـنوات  فـــي  باهـــرة 
اهتمـــام ودعـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك، 
الرياضي األول الذي أرسى دعائم التطور 
للرياضة البحرينية وجعلها تســـير بخطى 
ثابتـــة نحو اإلنجـــازات الرائـــدة على كافة 
المســـتويات باإلضافة الـــى حرص جالته 

المنشـــود  اإلداري  التطـــور  علـــى تحقيـــق 
للرياضـــة البحرينية األمر الـــذي تمثل في 
مرســـوم جالتـــه الســـامي بإطـــاق الهيئة 

العامة للرياضة”. 
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة “ نبارك لســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة الثقة الملكية الســـامية بتعيين 
سموه رئيســـا للهيئة العامة للرياضة، وإننا 
على ثقة تماما فـــي القدرات الكبيرة التي 
يمتلكهـــا ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة والتي سيســـخرها لارتقـــاء بعمل 
الهيئـــة العامة للرياضـــة وتحقيق مفردات 
التطور للرياضـــة البحرينية عبر جملة من 

المبـــادرات والخطـــط والتشـــريعات التـــي 
تواكـــب التطـــورات العالميـــة فـــي المجال 
الرياضي لتكون البحرين عاصمة الشـــباب 

والرياضة”. 
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة “ســـتكون الهيئـــة العامـــة للرياضة 
الرقيب الوحيد والمنظم للقطاع الرياضي 
وحلقـــة التواصـــل الوحيـــد أيضـــا للهيئات 
العاملـــة في القطاع الرياضي وهي اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة واللجنـــة البارالمبية 
واالتحـــادات الرياضيـــة واألندية الوطنية 
تنفيـــذ  علـــى  الهيئـــات  تلـــك  وســـتعمل 
الهيئـــة  تطرحهـــا  التـــي  االســـتراتيجيات 
العامـــة للرياضـــة والراميـــة الـــى تحقيـــق 
التـــي  والمبـــادرات  األهـــداف  مـــن  جملـــة 
ترتقـــي بالجانـــب الرياضـــي فـــي البحرين 

وتحقق له إنجازات نوعية جديدة”. 
 وأثنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة على الـــدور والجهود التـــي يبذلها 
القائمـــون علـــى القطاع الرياضـــي والعمل 

علـــى ترســـيخ مبـــادئ العمـــل المؤسســـي 
خـــال  مـــن  الذهـــب  مبـــادئ  وتجســـيد 

التنافسية والعدالة واالنفتاح. 

 خالد بن حمد: نشيد بدعم ناصر بن حمد 

 ومـــن جانبـــه قـــال ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة “نشـــيد باالهتمـــام الكبير 
مـــن قبل ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
الـــذي  األمـــر  الرياضـــي  بالقطـــاع  خليفـــة 
ســـاهم في تحقيق هـــذا القطاع إلنجازات 
ونحـــن  األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  كبيـــرة 
فـــي الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ماضون في 
العمـــل مـــن أجل تنفيـــذ توجيهات ســـموه 
الراميـــة الى إطاق المزيد مـــن المبادرات 
التي تســـاهم في تنظيم القطاع الرياضي 
والرقابـــة بمـــا يســـاهم في تحقيـــق مبادئ 
العمل المؤسسي ويضمن لجميع منتسبي 
القطاع الرياضي الفرصة العادلة للوصول 
الـــى تحقيـــق اإلنجـــازات باســـم البحريـــن 

ورفع رايتها عاليا في مختلف المحافل. 

 وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة “ المرحلة المقبلة ستشـــهد انطاقة 
جديـــدة للرياضـــة البحرينيـــة ونتطلع من 
خالهـــا البناء على مـــا تحقق من إنجازات 
ومواصلـــة العمل من أجـــل تحقيق المزيد 
مـــن المكتســـبات وتوحيد جهـــود الهيئات 
الرياضيـــة العاملـــة فـــي القطـــاع الرياضي 
والعمـــل علـــى تنظيمهـــا بصـــورة عصريـــة 
تواكـــب التطـــورات الحاصلة فـــي القطاع 

الرياضي العالمي”. 

 سلمان بن إبراهيم: خطة لتطوير اللجنة األولمبية 

 وفـــي ضوء ما أوكله ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة إلى الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة قـــدم خطة تطوير 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية مـــن الناحية 
وســـبل  والتمويليـــة  والفنيـــة  اإلداريـــة 
تجســـيد مبادئ الذهب وتشـــجيع تحقيق 
المنتخبـــات  تمويـــل  وخطـــة  اإلنجـــازات 
المنتخبـــات  لتلـــك  يضمـــن  بمـــا  الوطنيـــة 

تحقيق اإلنجازات في البطوالت المقبلة. 
 وأثنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة علـــى العـــرض الـــذي قدمـــه معالي 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة  الشـــيخ ســـلمان 
والـــذي تضمـــن العديـــد من النقـــاط الهامة 
اللجنـــة  تطويـــر  فـــي  ستســـاهم  التـــي 
األولمبيـــة البحرينية مـــن الناحية اإلدارية 
والفنية والمالية مشـــيدا ســـموه بالخبرات 
الكبيرة التي يمتلكها معالي الشيخ سلمان 
بـــن إبراهيم آل خليفة والتي ســـخرها من 
أجـــل تقديـــم هـــذا العـــرض المتميـــز الذي 
تضمن الخطة التطويرية للجنة األولمبية. 
 وفـــي نهاية االجتماع جدد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة تقديـــره التام 
للمســـؤولين علـــى القطـــاع الرياضـــي فـــي 
المملكـــة وحرصهم الموصـــول على تنفيذ 
االســـتراتيجيات والخطـــط الراميـــة إلـــى 
الرياضـــة  وكيانـــات  منظومـــة  تطويـــر 
التوفيـــق  لـــه  ســـموه  متمنيـــا  البحرينيـــة 

والنجاح.

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد: دعم جاللة الملك أوصل الرياضية البحرينية إلى العالمية
ــم ــ ــي ــ ــراه ــ ــان بـــــن إب ــ ــم ــ ــل ــ ــد وس ــ ــم ــ ــع مـــــع خــــالــــد بـــــن ح ــ ــم ــ ــت ــ ســــمــــوه اج

خالد بن حمد: 
اهتمام ناصر بن 
حمد ساهم في 

تحقيق الرياضة 
إلنجازات كبيرة 

سلمان بن إبراهيم: 
خطة تطوير اللجنة 

األولمبية إداريا 
وفنيا وتمويال 

حسن علي

استعداًدا 
لدورة األلعاب 

األولمبية 
“طوكيو 2020”



“االتصاالت الوطنية” تدعم حملة #أحمرنا-قدها
تفاعالً مع الحملة الوطنية #أحمرنا_قدها 
التي أطلقها ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة، رئيـــس اللجنة األولمبية 
الوطنـــي  منتخبنـــا  لمســـاندة  البحرينيـــة 
األول لكرة القدم في مشواره بالتصفيات 
المزدوجـــة المؤهلـــة لـــكأس العالـــم 2022 
شـــركات  بـــادرت   ،2023 آســـيا  وكأس 
االتصـــال الوطنيـــة الثـــالث وهـــي شـــركة 
البحرين لالتصاالت الســـلكية والالسلكية 
)بتلكـــو( وشـــركة STC البحريـــن وشـــركة 
زين البحرين بتغيير مســـمى الشـــبكة في 

الهواتـــف إلـــى #أحمرنا_قدها تماشـــيًا مع 
مسمى الحملة الوطنية وذلك انطالقًا من 

حسها الوطني. 
دعـــم  الثـــالث  الشـــركات  قـــررت  كمـــا   
المنتخـــب عبـــر ارســـال الرســـائل النصيـــة 
والجماهيـــر  المشـــتركين  عمالئهـــا  إلـــى 
وتحفيزهـــم علـــى مســـاندة األحمـــر خلف 
الشاشـــات ودعـــم المنتخـــب معنويا وعبر 
مواقع التواصل االجتماعي، كما ســـتقوم 
الشركات الثالث بنشر عدد من التصاميم 
فـــي حســـاباتها  التحفيزيـــة  والملصقـــات 
الخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
 ومن جهته، عبر الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمن عســـكر، عن 

بالـــغ شـــكره وتقديـــره لشـــركات االتصال 
الوطنية الثـــالث على مبادرتهـــا المتميزة 
والتـــي تأتـــي اســـتجابة للحملـــة الوطنية 
التي أطلقها ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، والتـــي تهدف لمـــؤازرة العبي 
األحمـــر وحـــرص ســـموه المتواصـــل على 

دعم المنتخب في مشواره المونديالي. 
 وتعتبـــر تلـــك المبادرة الوطنية تجســـيدا 
الحركـــة  دعـــم  علـــى  الشـــركات  لحـــرص 
مقدمتهـــا  وفـــي  والرياضيـــة  الشـــبابية 

مهمتـــه  فـــي  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا 
المونديالية، حيث تعد شركات االتصاالت 
الوطنيـــة فـــي طليعـــة الشـــركات الداعمة 
للقطـــاع الرياضـــي فـــي المملكـــة وهـــو ما 
تجسده هذه الشراكة المثمرة في الحملة 
الوطنيـــة الداعمة للمنتخب، والتي تهدف 
إلى مســـاندة األحمر ودعمه بكل الوسائل 
والســـبل بمـــا يمهـــد الطريق أمامـــه لبلوغ 
نهائيـــات كأس العالـــم 2022 وهـــو الحلـــم 
الذي يراود الشارع الرياضي في المملكة. 

 وتعتبـــر تلـــك المبـــادرة هي ثمـــرة لجهود 
وتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
المتواصـــل  ســـموه  وحـــرص  خليفـــة  آل 
على اســـتقطاب شـــركات القطاع الخاص 
لدعـــم المنتخـــب، حيث إن تلـــك الخطوة 
المتميـــزة التـــي أقدمـــت عليهـــا شـــركات 
أثـــر  لهـــا  ســـيكون  الوطنيـــة  االتصـــاالت 
بالـــغ فـــي تحقيـــق اإللتفـــاف الجماهيـــري 
حول المنتخـــب عبر الفضـــاء اإللكتروني 
والتـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 

تشكل اليوم منبرا هاما للتواصل مع كافة 
أطيـــاف المجتمـــع وباألخـــص الجماهيـــر 
الرياضيـــة وهـــو مـــا سيســـهم فـــي نجـــاح 
الحملـــة الوطنيـــة وشـــحذ همـــم الالعبين 
ورفـــع معنوياتهم قبل خـــوض التصفيات 
وأثنائهـــا وصوال لتحقيق الهدف األســـمى 
وهو بلـــوغ المرحلة الثالثة من التصفيات 

ثم التأهل للنهائيات.

سمو الشيخ خالد بن حمد 

الهيئة العامة للرياضة - المركز اإلعالمي:

االتحاد البحريني لكرة القدم

االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  تـــرأس 
للشـــؤون  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
اللجنـــة  رئيـــس  والماليـــة  اإلداريـــة 
التنفيذيـــة للتصفيـــات- المجموعـــة 
C علي البوعينيـــن، االجتماع الفني 
 C التنســـيقي لمباريـــات المجموعـــة
من التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة 
إلى كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 
2023، والـــذي عقد صبـــاح األربعاء، 

بتقنية االتصال المرئي عن بعد.
كلمتـــه  فـــي  البوعينيـــن  وأكـــد   
أن  الترحيبيـــة  االفتتاحيـــة 
االســـتضافة مـــرت بمراحل مختلفة 
بـــدًءا من اعتماد االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم لالســـتضافة ثـــم عملية 
مـــروًرا  لالنطـــالق،  التحضيـــر 
باالجتماعـــات التنســـيقية المختلفة 
المتواصلـــة خـــالل هـــذه الفترة قبل 

وأثناء وبعد المنافسات.
 وقال البوعينين في كلمته أيًضا إن 
اتحاد الكرة يعتز بهذه االســـتضافة 

التـــي تشـــكل محطة نجـــاح جديدة 
احتضانـــه  عبـــر  االتحـــاد  يســـجلها 
مختلـــف الفعاليـــات الكبرى، مشـــيًرا 
إلى أن ثقة االتحاد اآلسيوي بنظيره 
البحريني وضعت المســـؤولية على 
كاهـــل المســـؤولين فـــي بيـــت الكرة 
البحرينيـــة إلخـــراج المباريات على 
أفضـــل صـــورة تنظيميـــة، مبيًنـــا أن 
االتحاد اعتمد تشـــكيل اللجان التي 
تعمـــل بالتعاون مع الوفد اآلســـيوي 

المشرف على التصفيات.

البوعينين يترأس االجتماع الفني التنسيقي

يلتقـــي منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 
القدم اليوم )الخميس( نظيره الكمبودي 
ضمـــن الجولة الســـابعة مـــن التصفيات 
إلـــى  والمؤهلـــة  المزدوجـــة  اآلســـيوية 
كأس العالـــم 2022 وكأس آســـيا 2023 
وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة 7.30 مســـاًء 
علـــى اســـتاد البحرين الوطنـــي بالرفاع 
والمباراة منقولة علـــى القناة الرياضية 
ســـيلعب  ذلـــك  وقبـــل  البحرينيـــة، 
المنتخـــب اإليرانـــي مـــع نظيـــره هونـــغ 

كونـــغ عنـــد الســـاعة 5.30 مســـاًء علـــى 
استاد المحرق.

وتحتضـــن مملكـــة البحرين منافســـات 
للتصفيـــات  الثالثـــة  المجموعـــة 
الموندياليـــة التي تقام في الفترة من 3 
إلـــى 15 يونيو الجـــاري بوجود منتخبنا 
إيـــران، حيـــث  العـــراق –  - كمبوديـــا – 
يتصـــدر الترتيـــب العـــراق برصيـــد )11 
نقطـــة(، منتخبنـــا ثانًيا )9 نقـــاط(، إيران 
ثالًثـــا )6 نقـــاط(، هونـــغ كونـــغ رابًعـــا )5 

نقاط( وأخيًرا كمبوديا بنقطة واحدة.
ودون شـــك، أن هـــدف الفـــوز ســـيكون 

شـــعار منتخبنـــا الوطنـــي مســـاء اليـــوم 
مـــن أجـــل تعزيـــز حظوظـــه الحســـابية 
المعنـــوي  الدافـــع  مـــن جهـــة، وإعطـــاء 
الكبيـــر ألفـــراد “األحمر” قبـــل أن يواجه 
المنتخب اإليراني يوم االثنين من جهة 
أخـــرى، فمنتخبنا يحتـــاج للنقاط كاملة 
مـــن مبارياته الثالث )كمبوديـــا – إيران 
– هونـــغ كونغ( من أجل التأهل مباشـــرة 
للمرحلة الثانية، حيث يتأهل األول من 
كل مجموعة باإلضافة إلى 4 منتخبات 
يحتلـــون المركـــز الثانـــي مـــن أصـــل 8 
مجموعـــات، ليتأهـــل 12 منتخًبـــا ويتم 

توزيعهم على مجموعتين، يتنافســـون 
على بطاقات التأهل األربع المباشرة.

منتخبنـــا الوطني اســـتعد لهذه المرحلة 
بقيـــادة  وخارجـــي  محلـــي  بمعســـكر 
المـــدرب البرتغالـــي ســـوزا، خـــاض مـــن 
دوليتيـــن،  وديتيـــن  مباراتيـــن  خاللـــه 
تعـــادل مـــع المنتخـــب األوكرانـــي وفاز 
علـــى ماليزيـــا. وتضـــم قائمـــة منتخبنـــا 
26 العـــب وهم: علي حـــرم وعلي مدن 
وحمد شمســـان وســـيد هاشـــم عيســـى 
وجاسم الشيخ وكميل األسـود ومحمد 
مرهون وسيد رضا عيسى وسيد مهدي 

باقر، أحمد ميـــرزا ومحمد عبدالوهاب، 
إبراهيـــم لطـــف هللا وســـيد شـــبر علوي 
وأحمـــد بوغمـــار، عبـــد الوهـــاب المالود 
وإســـماعيل عبد اللطيف وســـيد محمد 

جعفـــر ووليد الحيام، عبـــاس العصفور، 
محمـــد  نبيـــل،  احمـــد  خليـــف،  جاســـم 
راشـــد  الهـــزاع،  هللا  وعبـــد  الرميحـــي 

الحوطي، وسيد ضياء سعيد.

اســتكماًل للتصفيــات المزدوجــة للمونديــال وكأس آســيا

منتخبنــا الـــوطني يلتقي كمبــوديـــا اليــــوم

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

سوزا: تركيزنا منصب على كمبوديا
ــوم ــيـ ــاء الـ ــقـ ــلـ ــد جـــاهـــزيـــة “األحـــــمـــــر” لـ ــ ــؤك ــ ــي مـــــدن ي ــلـ عـ

أشـــار مـــدرب منتخبنـــا الوطنـــي األول 
لكـــرة القـــدم البرتغالـــي ســـوزا، إلى أن 
التركيـــز منصـــب اآلن علـــى مواجهـــة 

كمبوديا.
المؤتمـــر  مـــن خـــالل  وتحـــدث ســـوزا 
الصحفـــي الذي عقد يـــوم االربعاء عن 
أهميـــة المباريـــات الثـــالث المتبقيـــة لـ 
“األحمـــر” فـــي التصفيـــات المزدوجـــة، 
مشـــيًرا إلـــى أن التركيـــز ســـيكون لكل 
ذلـــك  مبـــاراة علـــى حـــدة، ومبيًنـــا أن 
منصـــب اآلن علـــى مبـــاراة المنتخـــب 

الكمبودي.
فـــي  تفاؤلـــه  عـــن  ســـوزا  وأعـــرب 
التصفيات، مبيًنا أن زيارة سمو الشيخ 
للحصـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
التدريبيـــة التـــي أقيمت يـــوم الثالثاء، 
كانـــت لحظـــة مهمـــة وزيـــارة محفـــزة 

لالعبيـــن، مبدًيـــا تقديره لهـــذه الزيارة 
التـــي تعكس الدعـــم الكبيـــر للمنتخب 

الوطني.
وقال سوزا “إن مراحل إعداد المنتخب 
للتصفيات مرت بالكثير من المحطات، 
جـــاء آخرها اللقاء الـــودي الدولي أمام 
قـــارة  مســـتوى  علـــى  قـــوي  منتخـــب 

أوروبـــا وهو منتخب أوكرانيا، وانتهت 
بالتعـــادل اإليجابي )1/1(، مشـــيًرا إلى 
أن هذه المراحل شـــكلت فرصة مثالية 

نحو التحضير الستكمال التصفيات.
وأوضـــح ســـوزا أن المنتخـــب يحظـــى 
الجماهيـــر  ِقبـــل  مـــن  كبيـــر  بدعـــم 
البحرينيـــة التي ســـتؤازر بال شـــك من 

خلف الشاشات.
بـــدوره، أكـــد العب منتخبنـــا علي مدن 
جاهزيـــة األحمر لخـــوض المباراة، وأن 
المنتخب يولي جميع المباريات أهمية 
كبرى نحو الظفر بالنقاط التسع. مشيًرا 
إلـــى أن التفكيـــر والتركيز منصب على 

مواجهة اليوم.

من المؤتمر الصحفي

اللجنة اإلعالمية

االتحاد البحريني لكرة القدم

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  جـــدد 
القدم التعاقد مـــع مدرب المنتخب 
الوطني األول لكرة القدم البرتغالي 
هيليـــو ســـوزا، ليســـتمر فـــي مهمته 

خالل الفترة المقبلة.
وحضر مراسم تجديد العقد رئيس 
البحرينـــي  إدارة االتحـــاد  مجلـــس 
لكرة القدم الشـــيخ علـــي بن خليفة 
آل خليفـــة وعضو لجنة المنتخبات 

الوطنية محمد بن جالل.
العقـــد   وأقيمـــت مراســـم تجديـــد 
التدريبيـــة  الحصـــة  هامـــش  علـــى 
لكـــرة  األول  الوطنـــي  لمنتخبنـــا 

القدم، التي أقيمت مســـاء الثالثاء 
1 يونيـــو 2021، على اســـتاد النادي 
األهلي، ضمن تحضيرات المنتخب 
الستكمال مشـــواره في التصفيات 
المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
وبتوقيـــع المـــدرب البرتغالي هيليو 
ســـوزا العقـــد الجديـــد مـــع االتحـــاد 
يواصـــل  القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي 
اإلدارة  رأس  علـــى  مهمتـــه  ســـوزا 
المقبلـــة  الفتـــرة  خـــالل  الفنيـــة 
للمنتخـــب الوطني، والتي ستشـــهد 

عدًدا من االستحقاقات المهمة.

اتحاد الكرة يجدد عقد المدرب سوزا

89 % من الجماهير متفائلة بتأهل األحمر
ــمــوقــع اإللــكــتــرونــي ــي اســتــطــاع أجــــراه “الـــبـــاد ســـبـــورت” عــبــر ال ف

أظهر اســتطالع الرأي الذي أجراه “البالد ســبورت” تفاؤال كبيرا لدى الشــارع 
الرياضــي بتأهــل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم إلــى الــدور الثالــث من 

التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

أكثـــر من 150 مشـــاركا في التصويت 
اإللكترونـــي  بالموقـــع  جـــرى  الـــذي 
  www.albiladpress.com للصحيفة 
وبنسبة 88.89 % صوتوا بنعم لتأهل 
المنتخـــب إلى الـــدور الثالـــث وهو ما 
يعكـــس حالة الثقـــة والتفـــاؤل بقدرة 
األحمر على تجاوز عقبة الدور الثاني.

ويبـــدأ منتخبنـــا الوطنـــي بطـــل غرب 
آســـيا وخليجـــي 24 اليـــوم مشـــواره 
فيما تبقى من الدور الثاني للتصفيات 
المزدوجـــة عندما يلتقـــي كمبوديا ثم 
يواجـــه إيران 7 يونيـــو وأخيرا هونج 

ذاتـــه، حيـــث  الشـــهر  مـــن   15 كونـــج 
يملـــك المنتخـــب في رصيـــده 9 نقاط 
فـــي المركز الثاني مـــن فوزين وثالثة 
تعـــادالت دون أن يتلقـــى أي خســـارة 
ضمـــن منافســـات المجموعـــة الثالثـــة 
)C(، فيمـــا يتصدر المنتخـــب العراقي 
المجموعـــة بــــ 11 نقطـــة، فيمـــا يحتل 
المنتخـــب اإليرانـــي المركـــز الثالـــث بـ 
6 نقـــاط من أربع مباريـــات، ثم هونج 
كونـــج فـــي المركـــز الرابـــع بــــ 5 نقـــاط 
وكمبوديـــا فـــي المركز األخيـــر بنقطة 

واحدة.

ويطمـــح المنتخـــب فـــي بلـــوغ الـــدور 
الثالـــث ليكون من ضمن الـ 12 منتخبا 
لينافـــس على إحدى بطاقـــات التأهل 
األربـــع المباشـــرة فيمـــا بعد، شـــريطة 

التـــي  الحاليـــة  المرحلـــة  يتجـــاوز  أن 
يتأهـــل فيها متصدر كل مجموعة من 
المجموعـــات الثمان إلى جانب أفضل 

أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.
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شــيخ من قبائــل مــأرب ينتقــد ميليشــيا الحوثــي ويتهمهــا باســتهداف المدنيين

مبعوث أميركا: دور إيران السلبي مستمر في اليمن

أكـــد المبعـــوث األميركـــي الخاص إلى 
اليمن تيم ليندركينـــغ، أمس األربعاء، 
أن الدور الســـلبي اإليراني ال يبدو أنه 

يشهد أي انخفاض أو تطور إيجابي.
الرئيـــس  نائـــب  لقائـــه  وأشـــار خـــال 
إلـــى  صالـــح،  محســـن  علـــي  اليمنـــي 
الســـام  إلحـــال  المبذولـــة  الجهـــود 
ودعـــم بـــاده للـــدور األممـــي الرامـــي 

لتحقيق األمن واالستقرار.
كما أكـــد نائب رئيـــس الجمهورية إلى 
لعـــدم  الســـيء  الحوثييـــن  اســـتغال 
ودفعهـــم  اســـتوكهولم  اتفـــاق  تنفيـــذ 
للتحشـــيد واالســـتفراد بمناطق أخرى 
ومن ضمنها مدينة مأرب التي تواجه 
منفـــردة هجمات شرســـة لعام وســـتة 
أشـــهر، كشـــفت فيـــه مســـتوى العاقة 
والدعم اإليراني وأذرعه الخبيثة في 
المنطقـــة. والتقـــى ليندركينـــغ، وزيـــر 
الخارجيـــة اليمنـــي أحمـــد بـــن مبارك، 
مؤكـــدا على ضرورة وقـــف الحوثيين 
لجميع العمليات العســـكرية في مأرب 
المزعزعـــة  األعمـــال  عـــن  واالمتنـــاع 

لاستقرار في اليمن.
مـــن جهتـــه، أشـــار بـــن مبـــارك إلـــى أن 
تعنت ميليشيات الحوثي ومراوغتها 
إزاء المبادرات والجهود المبذولة أدى 
إلـــى مفاقمة الوضع اإلنســـاني وزيادة 
معانـــاة اليمنييـــن، وفق وكالـــة األنباء 

اليمنية الرسمية.
كمـــا أكـــد أنـــه علـــى الرغـــم مـــن نهـــب 
الرســـمية  لإليـــرادات  الحوثييـــن 
لشـــحنات الوقود وتوظيـــف عائداتها 
لتمويل القتال عوضًا عن دفع مرتبات 
الموظفين حســـب االتفاق مع مبعوث 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة، فـــإن 
الحكومـــة اليمنية لم تتوقف عن منح 
ســـفن  لدخـــول  اســـتثنائية  تصاريـــح 
الوقود وبما يضمن تغطية احتياجات 
واإلنســـاني  المدنـــي  االســـتخدام 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  والتجـــاري 

لسيطرة الميليشيات.
مبـــارك  بـــن  حـــذر  آخـــر  جانـــب  مـــن 
مـــن خطـــورة الوضـــع الراهـــن لخـــزان 

صافـــر النفطـــي العائـــم بســـبب رفض 
الحلـــول  لـــكل  الحوثـــي  ميليشـــيات 
وعـــدم  المطروحـــة  والمقترحـــات 
ســـماحها للفريـــق الفنـــي التابـــع لألمم 
المتحـــدة بالوصـــول إلى الخـــزان من 

أجل تقييم وضعه وصيانته.
اإلنســـانية  التداعيـــات  مـــن  ونّبـــه 
والبيئيـــة واالقتصاديـــة علـــى اليمـــن 
الماحـــة  خطـــوط  وتأثـــر  والمنطقـــة 
الدولية في حال انهيار الخزان، داعيًا 
إلى ممارســـة أقصى درجـــات الضغط 
علـــى الحوثييـــن من أجل إنهـــاء هذه 

المشكلة اإلنسانية.
يذكـــر أن المبعـــوث األميركي الخاص 
تقنيـــة  عبـــر  بحـــث  كان  اليمـــن  إلـــى 
االتصـــال المرئـــي الثاثاء مع محافظ 
الهجمـــات  العـــرادة،  ســـلطان  مـــأرب، 
الحوثيـــة المتكـــررة باتجـــاه المدينـــة 

المكتظة بالسكان والنازحين.
موقـــف  علـــى  ليندركينـــغ  وشـــدد 
بـــاده الرافـــض الســـتهداف المدنيين 
والنازحيـــن، معربـــًا عـــن قلقـــه الكبيـــر 
بشـــأن العواقـــب اإلنســـانية المدمـــرة 

لهجوم الحوثيين على مأرب.
اليمنييـــن  أن  العـــرادة  أكـــد  بـــدوره 
جميعًا ومأرب وسكانها في مقدمتهم 

يتوقون للســـام وإنهـــاء الحرب التي 
بدأتهـــا ميليشـــيات الحوثـــي، وترغب 
في استمرارها خدمة ألجندة إيرانية، 

وفق مكتب إعام محافظة مأرب.
كما أوضح أن محافظة مأرب ستظل 
اليمنيـــة  الدولـــة  الســـتعادة  منطلقـــًا 
وتحقيـــق الســـام، معربًا عـــن امتنانه 
اإليجابيـــة  والمواقـــف  للتصريحـــات 

للمبعوث األميركي.

ـ عصابة تستهدف المدنيين

أكـــد الشـــيخ علـــي بـــن غريـــب، أحـــد 
أن  اليمنيـــة،  مـــأرب  قبائـــل  الشـــيوخ 
ميليشـــيا الحوثـــي عصابة تســـتهدف 
مـــن  طويـــل  ســـجل  ولهـــا  المدنييـــن 
مـــأرب  محافظـــة  فـــي  االنتهـــاكات 

وغيرها من المحافظات.
تلفزيونيـــة،  مقابلـــة  فـــي  وقـــال 
“الميليشيات ال تراعي ظروف السكان 
بالصواريـــخ  المدنييـــن  ويســـتهدفون 
الحوثييـــن  أن  معتبـــرا  الباليســـتية”، 

يبثون الموت في اليمن.
كمـــا أضـــاف أن للقبائـــل اليمنية الدور 
الكبير في الدفاع عن الهوية الوطنية 
للباد، باإلضافة إلـــى الدور الذي لعبه 
التحالف بمســـاندته للجيـــش الوطني 

والقبائل.
وتابع “ميليشـــيا الحوثي خصم اليمن 
والشـــرق األوســـط ككل”، مشـــيرًا إلى 
“حـــرص القبائـــل على توعية شـــرائح 
واسعة من اليمنيين، بأهداف الحوثي 
فـــي تجنيـــد األطفـــال وتضليـــل عامة 
الشـــعب، ومحاربتهـــم وعـــدم التفاعل 

معهم”.
وتحاول ميليشـــيا الحوثي الســـيطرة 
على مأرب بشـــتى الوســـائل ألهميتها 
االقتصاديـــة إلمـــدادات الطاقـــة فـــي 
الباد، رغم ســـقوط عشرات المدنيين 
في عملياتها العســـكرية، وعلى الرغم 

من كافة اإلدانات الدولية واألممية.
فقـــد كشـــفت إحصائيـــة رســـمية، في 
أبريل الماضي، استهداف الميليشيات 
فيهـــم  بمـــن  المدنييـــن  الحوثيـــة 
النازحـــون بمـــأرب بنحـــو 27 صاروخًا 

باليستيًا خال الشهرين الماضيين.
ومنذ بداية الحرب، قصفت الميليشيا 
صاروخـــًا   115 مـــن  بأكثـــر  المدينـــة 
أدى  مـــا  كاتيوشـــا،  و140  باليســـتيًا 
إلـــى مقتـــل 255 مدنيـــًا وإصابـــة 445 
آخريـــن، وفـــق تقريـــر لمنظمة “ســـام” 

للحقوق والحريات.

دبي ـ العربية.نت

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب )رويترز(

أنقرة - وكاالت

تمـــادى الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان فـــي تهديـــد أمن وســـيادة 
العراق بعد سلسلة عمليات عسكرية 
في شـــماله بذريعة ماحقة متمردي 
حزب العمال الكردســـتاني في جبال 
ســـنجار وقنديـــل والمصنف من قبل 

أنقرة تنظيما إرهابيا.
وذهب أردوغان أبعد بكثير في ظل 
التـــزام الحكومـــة العراقيـــة الصمت 
وإقليميـــا  دوليـــا  التحـــرك  وعـــدم 
لوقف االنتهـــاكات التركية المتكررة 
لســـيادته جوا وبرا إضافة إلى شـــنه 
حرب ميـــاه تهدد بتعطيـــش مناطق 

عراقية واسعة.
أن  األربعـــاء  أمـــس  العـــراق  وقـــال 

مخيـــم  “بتطهيـــر”  ســـتقوم  قواتـــه 
الجئيـــن تقول أنقرة إنـــه يوفر ماذا 
آمنا لمقاتليـــن أكراد، ملوحا بالتوغل 
األراضـــي  داخـــل  أكثـــر  العســـكري 
العراقية برا ضمن حملته العســـكرية 

الطويلة.
وكثفـــت القـــوات التركيـــة هجماتهـــا 
العمـــال  حـــزب  قواعـــد  علـــى 
الكردســـتاني داخـــل شـــمال العـــراق 
خال العـــام الماضي وركزت نيرانها 
وتوغلهـــا باألســـاس علـــى قطاع من 
األراضـــي يمتـــد إلـــى 30 كيلومتـــرا 
داخـــل العـــراق وكانت اقصـــى مدى 
فـــي تحـــرك  70 كيلومتـــرا  لتوغلهـــا 

خاطف في السابق.

أردوغان ُيلوح بضرب مخيم لالجئين في عمق العراق

تل أبيب ـ وكاالت

انتخب الكنيست اإلسرائيلي، أمس 
لحـــزب  الســـابق  الزعيـــم  األربعـــاء، 
رئيســـا  هرتســـوغ،  إســـحاق  العمـــل 
لرؤوفيـــن  خلفـــا  العبريـــة،  للدولـــة 
ريفليـــن الـــذي تولـــى المنصـــب فـــي 
الشـــهر  وســـيغادره   ،2014 يوليـــو 
المنصـــب  علـــى  وتنافـــس  المقبـــل. 
كل مـــن إســـحاق هرتســـوغ ومريام 
بيرتـــس، وكانت المـــرة األولى التي 
يتنافس فيها مرشحان ليس بينهما 

عضو حالي في الكنيست.
وإثـــر فـــوزه باالنتخابات، ســـيصبح 
عشـــر  الحـــادي  الرئيـــس  هيرتـــزوغ 
جـــرى  بعدمـــا  العبـــري،  للكيـــان 

طريـــق  عـــن  االنتخـــاب 
االقتراع السري من قبل 

120 مشرعا.
عضـــوا   87 وصـــوت 
لصالح  الكنيســـت  في 

هيرتـــزوغ الذي يبلـــغ 60 عاما، بينما 
حصلت منافسته مريام بيريز، على 
27 صوتا. ومـــن المرتقب أن يتولى 
هرتســـوغ منصـــب رئيس إســـرائيل 
المقبـــل،  يوليـــو  التاســـع  مـــن  بـــدًءا 

وتمتد واليته لمدة سبعة أعوام.
والرئيس اإلســـرائيلي المنتخب هو 
ابـــن الرئيس اإلســـرائيلي الســـادس، 
تولـــى  الـــذي  هرتســـوغ،  حاييـــم 

المنصب بين 1983 و1993.
وســـبق إلسحاق أن شـــغل عددا من 
المناصـــب والحقائـــب الوزارية، كما 
تولـــى عـــدة مهام فـــي الحكومة كما 

في المعارضة.
ويعـــد منصـــب الرئيـــس فخريا 
فـــي إســـرائيل، بينمـــا يتمتع 
رئيس الوزراء بصاحيات 
واسعة في إدارة الباد.

انتخاب إسحق هرتسوغ رئيًسا إلسرائيل

طهران ـ أ ف ب

تجدد مسلســـل الحرائـــق في المنشـــآت اإليرانية الذي بدأ 
منـــذ أواخـــر العـــام الماضي وســـط غموض حول أســـبابه، 
حيث اندلع حريق كبير جنوب طهران في مصفاة نفطية، 
مساء األربعاء، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي اإليراني.

وأعلـــن مدير طـــوارئ العاصمـــة، أن حريق كبير شـــب في 
مصفاة نفط طهران نتيجة اشتعال خطوط الطوارئ للغاز 
المســـال وســـحب دخان كثيفة تتصاعد، بحسب ما نقلته 
وكالة “إيسنا”. وفي وقت سابق، أعلنت البحرية اإليرانية 
أمس األربعاء أن ســـفينة إمداد يبلـــغ طولها أكثر من 200 
متـــر غرقت في خليج عمـــان بعدما كافحت فرق اإلطفاء 

لساعات طويلة حريقا اندلع الثاثاء على متنها. 
وقالـــت البحريـــة فـــي بيان إنـــه تم إجـــاء طاقم ســـفينة 

“خارك” قبل غرقها قبالة ميناء جاسك في جنوب إيران.
وأوضحـــت القـــوات البحريـــة أن الســـفينة تســـتخدم في 
مجـــال التدريـــب والدعـــم وهـــي فـــي الخدمـــة منـــذ “أكثر 
مـــن أربعة عقود”. لكن موقع “غلوبال ســـيكيوريتي.اورغ” 
األميركـــي المتخصـــص فـــي المســـائل العســـكرية ذكـــر أن 
الســـفينة هي ناقلـــة نفط “لامـــداد” و”حاملـــة مروحيات” 

بريطانيـــة الصنـــع. وطلبـــت الســـفينة البالغ طولهـــا 679,5 
قدمـــا )207 أمتـــار( في ظل حكم آخر شـــاه وســـلمت العام 
1984 أي بعـــد الثـــورة اإليرانيـــة العـــام 1979 فيمـــا كانت 

ايران في حرب مع العراق، على ما أضاف الموقع.
وأفـــادت البحريـــة اإليرانيـــة أن النيـــران اندلعـــت الثاثاء 
“في أحد أنظمة” السفينة من دون أي توضيحات أخرى ال 

سيما حول أسباب الحريق.

النيران تلتهم أكبر سفينة بالبحرية اإليرانية وتؤدي إلى غرقها

حريــق ضخم في مصفــاة نفط بطهــران.. والدخان يغطــي العاصمة
البحرية اإليرانية تعلن غرق أكبر سفنها في خليج عمان

عواصم ـ وكاالت

فيمـــا يغـــرق لبنان بأســـوأ أزماتـــه الماليـــة منذ عقـــود، تراوح 
قضيـــة تشـــكيل الحكومـــة مكانهـــا منـــذ أشـــهر دون التوصل 

لنتيجة، بينما يتقاذف المسؤولون تهم التعطيل.
فقـــد وجـــه رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون أمـــس األربعاء 
اتهاماته لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالهروب من 
تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة، معتبرا أن هذا 
التصرف يشـــكل “إمعانا في انتهاك الدســـتور ووثيقة الوفاق 
الوطنـــي”. كمـــا اتهمـــت الرئاســـة اللبنانية في بيـــان الحريري 
باإلصـــرار علـــى محاولـــة االســـتياء على صاحيـــات رئيس 
الجمهورية من خال ممارسات “تضرب األعراف واألصول”.

واعتبرت أن تيار المستقبل )الذي يرأسه الحريري( يريد قطع 
الطريـــق على أي محاولـــة إنقاذية لتأليـــف الحكومة وإجراء 

اإلصاحات الازمة.
أتـــى ذلـــك، بعـــد أن وصـــف أحمـــد الحريـــري، أمين عـــام تيار 
المســـتقبل أمـــس االول، الرئاســـة بالفشـــل الذريـــع فـــي إدارة 

الباد.
وفـــي وقت ســـابق أيضا، اتهم ســـعد الحريري عون وباســـيل 

بتعطيل تشكيل الحكومة.

إلى ذلك، قالت محكمة أسســـتها األمم المتحدة لمحاكمة من 
يقفـــون وراء اغتيـــال رئيس الـــوزراء اللبناني األســـبق رفيق 
الحريري في عام 2005 إنها ســـتضطر لإلغاق بعد يوليو إذا 

لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل.
ونظرت المحكمة في ملف اغتيال رفيق الحرير ســـنة 2005 
حيـــث اتهمـــت قياديـــا فـــي حـــزب هللا يدعـــى ســـليم عياش 

بالتورط في عملية االغتيال.

ميشال عون وسعد الحريري

المحكمــة الخاصة ببيروت مهددة باإلغالق بســبب نقص التمويل
لبنان يغرق بأزماته.. وعون والحريري يتقاذفان التهم

أديس أبابا ـ وكاالت

وزارة  باســـم  المتحـــدث  أعلـــن 
الخارجيـــة اإلثيوبية دينـــا المفتي، 
بـــاده  عـــزم  عـــن  األربعـــاء،  أمـــس 
إنشـــاء قواعد عســـكرية فـــي البحر 

األحمر.
جـــاء ذلـــك خـــال مؤتمـــر صحافي 
عقـــده المتحـــدث باســـم الخارجية 
اإلثيوبيـــة دينا مفتي، في العاصمة 

أديس أبابا.
وأضـــاف مفتـــي أن “دوال مختلفـــة 
علـــى  بالســـيطرة  اهتمامـــا  تبـــدي 
منطقة البحر األحمر بإنشاء قواعد 
عسكرية أكثر من أي وقت مضى”.
وأوضـــح أن بـــاده تولـــي اهتماما 

كبيـــرا لهذه القضية، مشـــيرا 
إلـــى أن الوضـــع يتغيـــر 

فـــي المنطقـــة، واصفا 
إياه بأنه “مقلق”.

مصـــر  قلـــق  وعـــن 

رئيـــس  إعـــان  بعـــد  والســـودان 
أنـــه  أخيـــرا  أحمـــد  آبـــي  الـــوزراء 
ســـيبني 100 ســـد صغير ومتوسط 
جديد، أجـــاب مفتي بأنه “طالما أن 
بـــاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما 
المشـــكلة إذا قال صاحب الســـيادة 
علـــى أراضيه إننـــا ســـنبني 100 أو 

1000 سد جديد؟ “.
وتابع “المحادثـــات مع دول حوض 
النيـــل بشـــأن قضيـــة ســـد النهضـــة 
إثيوبيـــا  أن  إلـــى  الفتـــا  مســـتمرة، 
تســـتخدم مواردهـــا الطبيعية، ولن 

تضر بهم”.
يشـــار إلـــى أن هناك خافـــا حادا 
مصـــر  المصـــب  دول  بيـــن 
والســـودان، وبيـــن إثيوبيا، 
لم ينته بعد بشأن قواعد 
ســـد  وتشـــغيل  مـــلء 

النهضة.

إثيوبيا تعتزم إنشاء قواعد عسكرية في البحر األحمر
سبوتنيك

الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  أعلـــن 
الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن 
روســـيا ســـتطرح خال اتصاالتها 
المســـتقبلية مع الســـلطات الليبية 
مســـألة الضمانـــات األمنيـــة حتى 
تتمكن ســـفارتها في طرابلس من 

استئناف عملها.
وفـــي تصريحـــات أدلـــى بهـــا على 
هامش أعمال منتدى بطرسبورغ 
االقتصادي الدولي، أمس األربعاء، 
“ال  الروســـي:  الدبلوماســـي  قـــال 
توجـــد مواعيد نهائيـــة بعد   . نحن 
نعمل على معالجـــة هذه القضية. 
األمر ليس بهذه البساطة، فاألهم 

هو موضوع األمن”.
وزيـــر  نائـــب  وأكـــد 

اهتمـــام  الخارجيـــة 
موســـكو بإعـــادة فتح 
ليبيـــا  فـــي  ســـفارتها 

بأســـرع ما يمكـــن، لكنه أشـــار إلى 
أن روســـيا ال تســـتطيع المخاطرة 
بحياة مواطنيها وســـامة بعثاتها 
فـــي الخـــارج، مضيفـــا: “األولويـــة 
المطلقة هي لمعالجة قضية األمن 
فـــي المقـــام األول. مـــن الناحيـــة 
السياسية، ال أرى أي مشاكل تذكر 
)تعيـــق اســـتئناف عمل الســـفارة(، 
هنـــاك  أن  هـــي  المشـــكلة  لكـــن 
مخاوف في عدم وجود ضمانات 

أمنية كافية”.
موســـكو  أن  بوغدانـــوف  وأردف 
تجري اتصاالت مع ممثلين ليبيين 
القضايـــا  هـــذه  “وســـنناقش 
بصفتهـــم  ألنهـــم  معهـــم، 
المســـتقبل  الطـــرف 
مســـؤولون عـــن أمـــن 

البعثات األجنبية”.

موسكو مهتمة بإعادة فتح سفارتها في ليبيا

ترامب يقول إنه سيعود 
للرئاسة في أغسطس

تايمز”  “نــيــويــورك  صحيفة  مــراســلــة  قــالــت 
الرئيس  إن  هــابــرمــان،  مــاغــي  األمــيــركــيــة، 
منه  مقربين  أبلغ  تــرامــب،  دونــالــد  السابق 
األبيض  البيت  إلى  بأنه سيعود  يعتقد  أنه 

بحلول أغسطس المقبل.
“تويتر”  عبر  تغريدة  في  المراسلة  وقالت 
ــن األشـــخـــاص  ــددا مـ ــ ــرامـــب أخـــبـــر عـ إن تـ
إعادته  يتوقع  بأنه  معهم  يتواصل  الذين 
أن  مبينة  الوقت،  ذلك  بحلول  منصبه  إلى 
حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية 
صـــدور حــكــم بــشــأن الئــحــة اتــهــام جنائية 

ضده في مانهاتن.

نيويورك تايمز



شــاركت الممثلة المصرية بشــرى متابعيها عبر حســابها 
الرسمي على إنستغرام صورة مركبة، في جزء منها تجتمع 
بنجوم مسلســل “شباب أون الين”، وفي جزء يظهر أبطال 
مسلسل “فريندز” الستة في حلقة لّم الشمل التي عرضت 

أخيرا، مع تلميــح إلمكانية تقديم حلقة مماثلة تجمع نجوم 
المسلسل المصري.

وتفاعلت بشرى مع الحلقة الخاصة لمسلسل األصدقاء إلى حد التلميح إلمكانية 
لّم شملها بالنجوم الذين شاركوها التمثيل في مسلسل “شباب أون الين”.

عّبــرت الفنانة اليمنيــة بلقيس فتحي عن ســعادتها 
بالنجاحات التي تعيشها، وحمدت الله عليها، مشيرة 

أيضا لدعم الجمهور لها.
وكتبــت بلقيــس علــى صفحتهــا الخاصــة “ألــف 

الحمدللــه على كل النجاحات اللي أعيشــها من بداية 
العــام وبدعم جمهــوري وحبايبي راح أقــدم األفضل في 

الفترة القادمــة وراح نوصل كل مكان مع بعض الله يتمم على خير وأعلن 
لكم عن كل المستجدات الجميلة اللي اشتغل عليها بحب”.

تســتكمل “LBCI” عرض “رصيف الغربــاء”، الذي يحظى 
بنســبة مشــاهدة عالية في لبنان خصوصــا مع تطور 
األحداث بعد وفاة “وردة” )كارمن لبس( والدة الرا )رهف 

عبدالله(.
وستبدأ خططها لالنتقام من كمال داوود )علي منيمنة(، 

المجــرم الذي قتل كل من وقف في طريق تنفيذ مخططه 
للوصــول إلى ثروة الرا والزواج منها ثم التخّلص منها، ليرث كل األمالك التي 

ورثتها عن والدتها كارمن وذلك بسبب إفالسه.

رصيف الغرباءألف الحمدهللبشرى تتحدى ”فريندز“
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كادت قصة حب حقيقية تنشـــأ 
وجنيفـــر  شـــويمر  ديفيـــد  بيـــن 
تصويـــر  بـــدء  عنـــد  أنيســـتون، 
مسلســـل “فرينـــدز”، الـــذي توليا 
فيه دوَري العاشـــقين الشهيرين 
روس ورايتشـــل، على ما كشف 
الممثالن أثناء حلقة خاصة عن 
هـــذا المسلســـل جمعـــت نجومه 
وعـــدًدا مـــن المشـــاهير، وباتـــت 
متوافـــرة على منصـــة “إتش بي 
أو ماكس”، اعتباًرا من الخميس.

وقـــال ديفيد شـــويمر في حلقة 
نقاشـــية شـــارك فيهـــا الممثلون 
األول،  الموســـم  “فـــي  الســـتة 
كنـــت منجذًبـــا جًدا إلـــى جين”، 
“كان  أنيســـتون  عليـــه  فـــردت 
األمر متبـــاداًل”. وهذا االنجذاب 
لـــم يمـــر مـــن دون أن يالحظـــه 
علـــى  اآلخـــرون،  “األصدقـــاء” 
مـــا أقـــّر ماثيـــو بيري )تشـــاندلر( 
)مونيـــكا(.  كوكـــس  وكورتنـــي 
النيويوركـــي  الممثـــل  وأضـــاف 
“لكـــّن األمر كان أشـــبه بزورقين 
مـــازال  أحدنـــا  ألن  يتالقيـــان، 
فـــي عالقـــة أخـــرى”. وتابـــع “لم 
نتجاوز ذلك إطالًقا. كنا نحترم 

ذلـــك”. أمـــا الممثلة التـــي فازت 
بجائزة “إيمي” عن دور رايتشل 
“أتذكـــر  فـــَرَوت   2002 العـــام 
أنني قلت لديفيد: ســـيكون من 
المؤســـف حًقا أن تحصل قبلتنا 
األولى على شاشـــة التلفزيون”. 
“وبالطبـــع  أنيســـتون  وأضافـــت 
كانـــت قبلتنـــا األولـــى فـــي هـــذا 
المقهى”، الذي بات شـــهيًرا وهو 
الحلقـــة  فـــي  بيـــرك”  “ســـنترال 
الســـابعة مـــن الموســـم الثانـــي. 
اســـتثمرنا  “بالتالـــي،  وقالـــت 
روس  فـــي  وحبنـــا  عشـــقنا 

ورايتشل”.

شويمر وأنيستون: كدنا أن نقع في الحب

في 3 أيام فقط، جمع فيلم 
“A Quiet Place 2” أكثر 

من 48 مليون دوالر، وهو 
أضخم افتتاح لفيلم منذ أن 

بدأت الجائحة.
ويتوقع أن يبلغ مجموع 
األرباح بعد الغد أكثر من 

85 مليون دوالر.

tariq_albahhar

بعيًدا عن أفالم “نتفليكس”.. شاهدوا الوثائقي “الحياة على كوكبنا”
يعـــرض حاليـــا بنجـــاح أكثـــر األصـــوات 
المشهورة في عالم الحيوانات والطبيعة 
اتينـــورغ“  ”ديفيـــد  الســـير  اإلنجليـــزي 
وبرنامجه الوثائقي ”الحياة على كوكبنا” 
علـــى “نتفليكـــس”، وهـــو بالطبـــع جديـــر 

بالمشاهدة جدا.
المعتمـــد  الوطنـــي  للكنـــز  المقـــرر  ومـــن 
”ديفيـــد اتينورغ“ أن يعود بمادة دســـمة 
جـــدا عن الطبيعة عبر منصة “نتفليكس” 
فـــي فيلم وثائقي جديد يعتمد فيه على 
خبرتـــه في التعليـــق والمغامرة الطويلة، 
والتـــي تركـــز ليـــس فقـــط علـــى حياتـــه 
الخاصـــة ومهنته في وقـــت مبكر، ولكن 
على التغييرات المدمـــرة لنظامنا البيئي 

الذي نشهده اليوم في كل مكان.
والفيلـــم الـــذي تنتجـــه الشـــركة الحائزة 
 Silverback“ علـــى جائزة الحيـــاة البرية
العالميـــة  البيئيـــة  والمنظمـــة   ”Films
حياتـــه  ديفيـــد  يـــؤرخ  وفيـــه   ،”WWF“
غير العادية وســـط األدغـــال، مع التركيز 
بالتفصيـــل على “الرجل الذي شـــهد أكثر 
مـــن العالم الطبيعي من أي دولة أخرى“. 
ولكـــن بطبيعـــة الحال، فإنه ســـوف ننظر 
أيضـــا بقـــدر كبير من التفصيـــل في هذه 

المســـألة األقرب إلى قلب الوثائقي الذي 
يتنـــاول القضية األكبر في عصرنا ”إنقاذ 
العالـــم“، فهـــو فيلم يوصف بأنـــه “صادق 
وكاشـــف وعاجـــل”، ويقـــدم “ســـردا قويا 
لتأثيـــر البشـــرية علـــى الطبيعة ورســـالة 
أمل لألجيال المقبلة“ انصح بمشـــاهدته 

بعيدا عن األفالم والمسلسالت.
والفيلـــم دفـــع الســـير ديفيـــد إلـــى فتـــح 
حســـاب على االنســـتغرام حتـــى يتمكن 
مـــن التفاعـــل مـــع المعجبيـــن، واإلجابـــة 
على كل استفساراتهم عن هذا البرنامج 
الوثائقي، في مقطع كوميدي من الحياة 

البريـــة الخيريـــة “WWF”. وفـــي تعليقه 
فـــي الفيلـــم يقول ”فـــي البدايـــة كان من 
السهل جدا، لم يسبق للناس أن شاهدوا 
آكل النمل البنغولي من قبل على شاشـــة 
التلفزيون، ولم يروا الحيوان ”الكسالن“ 
مـــن قبل، لم يـــروا مركز غينيـــا الجديدة 
فـــي  لقـــد كان أفضـــل وقـــت  مـــن قبـــل 

حياتي”.
وكان مـــن المقـــرر أصـــال تقديـــم الفيلـــم 
بالعـــرض العالمي األول فـــي قاعة ألبرت 
الملكـــي في 16 أبريل الماضي مع تكريم 
خاص للرجل العظيم نفســـه، لكنه أصبح 
مـــا  التاجـــي،  الفيـــروس  لوبـــاء  ضحيـــة 
تسبب في تأخير ذلك وتم عرض الفيلم 
بإصـــدار محدود في بعض دور الســـينما 
فـــي جميع أنحاء المملكـــة المتحدة قبل 

دخوله “Netflix” األحد 4 أكتوبر.

عماًل بمضامين الرســـالة الملكية الســـامية مـــن لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتأكيـــد جاللته على تعزيز اإلرادة والمســـؤولية الوطنية، 
والتأكيـــد على التكاتف والتعاضد في ظل جائحة )كوفيد 
19(، وتضافـــر الجهـــود بيـــن الجميـــع مـــن أجـــل الوصـــول 
بمملكـــة البحرين إلى بـــر األمان، وتحقيـــق األمن الصحي 

والمجتمعي.
وجهـــت جمعية البحريـــن للتصويـــر الفوتوغرافي الدعوة 
لجميـــع محبي التصوير هـــواة ومحترفين للمشـــاركة في 
المســـابقة التي تنطلق اليوم 1 يونيو 2021، تحت عنوان 

رفيع ”العائلة التزام وأمان“. 
المســـابقات  لجنـــة  رئيـــس  صـــرح  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
والفعاليـــات بجمعيـــة البحريـــن للتصويـــر الفوتوغرافـــي 
ناهـــي علي أن مســـابقة ”العائلة التزام وأمان“ تســـعى إلى 
تســـليط الضـــوء علـــى المتغيـــرات التـــي أحدثهـــا انتشـــار 
فيـــروس )كوفيد 19(، في المســـاحة الثقافية والصحية و 
الحالـــة االجتماعية واإلنســـانية داخل العائلـــة البحرينية، 

إلـــى جانب التأكيد على الدعوة لعدم التهاون في االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة المطلوبـــة 
مع تجنـــب التجمعـــات العائلية الكبيـــرة واختصارها على 

األسرة الواحدة في المنزل للحد من انتشار الفيروس.

معايير التقديم:

ســـيقوم المشـــارك بتحميـــل الصـــور على حســـابه الخاص 
BPS_ :باالنســـتغرام، مـــن خـــالل اســـتخدم الهـــاش تـــاق

#FAMILY

 الشروط واألحكام:

- يشـــهد المشـــارك أن العمـــل خـــاص وملـــك له )ال ُيســـمح 
باستخدام األسماء المستعارة(.

- يســـمح المشـــارك للمنظم بإعـــادة إنتـــاج كل أو جزء من 
المواد المشـــاركة مجاًنا للنشـــر و/ أو العرض في الوسائط 

المتعلقة بالمسابقة، المشارك هو مالك للصورة الخام.
- يجب أن يكون حساب المشارك مفتوحا وليس خاصا.

- عدد المشاركات ألي شخص صورة واحدة فقط.
- ُيســـمح بإجـــراء تعديـــالت علـــى الصـــور باســـتخدام أي 

برنامج، لكن ال ينبغي أن يؤثر ذلك على أصالة الصورة.

أعـــاد الفنان ســـعدون جابر الشـــاعر مظفر النـــواب إلى 
الغنـــاء العراقي بعد تلحين قصيدة قديمة له وســـجلها 
األســـبوع الماضـــي فـــي بغـــداد، وبعد ســـنوات من آخر 

أغنية له من قصائد النواب.
وسجل جابر في بغداد أغنية “ردتك ولو جذاب” وهي 
واحـــدة مـــن قصائـــد النـــواب القديمة، وبلحن مشـــترك 
بينـــه وبين الشـــاعر الـــذي يعاني من أزمة الشـــيخوخة 

الصحية وهو يدخل التسعين من عمره.
وتكفـــل الفنـــان العراقـــي بتلحيـــن القصيـــدة وغنائهـــا 
معـــا فـــي محاولة نـــادرة لدخول عالم األلحـــان، بعد أن 
اســـتعان بتلحين الشـــاعر مظفر النـــواب للمقطع األول 

من قصيدته.
وقـــال جابـــر المتنقل بين الواليـــات المتحـــدة والعراق 
إن “المقطـــع األول مـــن األغنيـــة وضـــع ألحانه الشـــاعر 

نفســـه، وعندما استمعت له عن طريق صديقي الشاعر 
رياض النعماني شّدني اللحن، لذلك واصلت تكملته مع 

إضافة مقطع لنص القصيدة”.

وســـجلت أغنيـــة “ردتك” فـــي بغداد األســـبوع الماضي 
بتوزيع موسيقي للفنان إبراهيم السيد.

وسبق لجابر أن غنى قصيدة “مو حزن” للشاعر النواب، 
ومـــن ألحـــان الفنان كاظم فنـــدي في تســـعينات القرن 
الماضـــي بحســـب العـــرب اللندنيـــة. وفتحـــت األغنيـــة 
الجديدة نافذة جادة لمناقشـــة مصير األغنية العراقية 
التـــي تعانـــي مـــن انهيار مريـــع مع اســـتحواذ الـــرداءة 
على المســـامع، وتحويل األغانـــي إلى مراثي وهتافات 
بنصوص ركيكة خالية من العمق التعبيري للموسيقى.
وقال جابر الذي يعّد من بين 3 ســـفراء للغناء العراقي 
بيـــن ناظم الغزالي وكاظم الســـاهر، إنه حاول في هذه 
األغنيـــة أن يرمـــي حجـــرا في ميـــاه راكـــدة تطفو على 
ســـطحها طحالب مريضة شّوهت الذائقة الجميلة عند 
المستمع العراقي، حتى راح يصّفق للرديء من الغناء.

سعدون جابر

“البحرين للتصوير” تطلق مسابقتها “العائلة التزام وأمان”

جابر ُيعيد مظفر النواب إلى الغناء العراقي

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن سر تفوق الفأر على القط 
في مستوى الذكاء يعود إلى وجود مادة كيميائية في عرق 

الفئران وراء قدرتها على إرباك القطط.

الفطري  الـــعـــداء  هـــذا  ــهــم  وأل
ــأر رســامــيــن  ــفـ ــقــط والـ بــيــن ال
شابين أميركيين، هما ويليام 
ــا مـــن أصــــول أيــرلــنــديــة،  هــان
وجوزيف باربيرا من صقلية، 
قبل 81 عاما، ليحّوال العدّوين 
إلى الثنائي الكارتوني األشهر 

في العالم.

العربي  األدب  تـــراث  أن  كما 
ــلــك الــقــصــص  يـــزخـــر بــمــثــل ت
الــتــي تــؤكــد عــلــى أن الــســالم 
مستحيل بين هذين الكائنين، 
ــثــــون مــن  ــاحــ ــ ــل ب ــمـ ــك عـ ــ ــذل ــ ل
التابعة  البيطري  الطب  كلية 
ــيــا على  ــيــفــورن كــال ــجــامــعــة  ل
دراسة كيفية تمكن القوارض 

من الهروب من مفترسيها.
ــرت الـــدراســـة أنـــه على  ــ وذكـ
أكــبــر  ــط  ــقـ الـ ــرغــــم مــــن أن  ــ ال
ــا وأوســــــــــع حــيــلــة  ــمـ ــجـ حـ
نــادرا ما  ومــكــرا، فإنه 
منافسه  على  ينتصر 
ــا،  ــمـ ــجـ األصــــــغــــــر حـ
ــال  ــحــ ــ ــي ال ــ ــا هــ ــ ــم ــ ك
ــرات  ــامــ ــغــ ــمــ ــ فـــــي ال
الـــكـــرتـــونـــيـــة “تـــــوم 

وجيري”.
وبـــــحـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة 
ــيــة،  ــريــطــان ــب ديـــلـــي مـــيـــل ال
نتائج  فــي  الباحثون  توصل 
يتم  عندما  أنه  إلى  دراستهم 
الــفــئــران، فإنها  الــقــبــض عــلــى 
مادة  الالكتونات، وهي  تنتج 
كيميائية للعرق تربك القطط 
ــكــافــي  ــوقــــت ال ــ وتــمــنــحــهــا ال

لوضع خطة للهروب.

باحثون يكشفون سر
 تفوق جيري على توم

طارق البحار
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“بيمنـــت  شـــركة  أعلنـــت 
 – إنتربرايـــز  إنترناشـــيونال 
مـــن  أخيـــًرا  انتهائهـــا  عـــن   ،”PIE
عمليـــة تهيئـــة المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية وتمكينها من 
اســـتخدام نظام بنفـــت للدفع عبر 
 ،”QR“ رمـــز االســـتجابة الســـريعة
الـــذي سيســـمح للمؤسســـة بقبول 
التبرعـــات عن طريق هذه التقنية 
“الخيـــر  الرمضانيـــة  لحملتهـــا 

متواصل”. 
وتقود “PIE” عـــدًدا من المبادرات 
الرائـــدة التـــي تعمـــل علـــى تعزيز 
التحـــّول فـــي حلـــول المدفوعات 
وتعتبـــر  الرقمـــي،  االبتـــكار  عبـــر 
علـــى  مســـتحوذ  أكبـــر  الشـــركة 
مـــع   ”QR“ الــــ  عبـــر  المدفوعـــات 
قاعـــدة تجاريـــة تضـــم أكثـــر مـــن 
مهمـــة  وتتمحـــور  تاجـــر.   3200
تعزيـــز  حـــول  الرئيـــس   ”PIE“
الشـــمول المالي من خـــال العمل 

مـــع البنوك، وشـــركات االتصاالت، 
وشبكات التوزيع لتوفير خدمات 
ماليـــة فعالـــة تمكـــن العمـــاء من 

تقليل اعتمادهم النقدي. 
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
“PIE” فواز غزال “لقد بدأ التزامنا 
النقـــدي  غيـــر  المجتمـــع  تجـــاه 
ورؤيـــة المملكـــة 2030 فـــي العام 
2014. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، عملنا 
علـــى تقديـــم عـــدًدا مـــن الحلـــول 
للمســـتهلكين والشـــركات وتجـــار 
التجزئة والحكومة والمؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة من خال 
قنواتنـــا المختلفـــة، والتي تشـــمل 
وشـــبكة  الذاتيـــة،  الخدمـــة  آالت 
نقاط البيـــع، وتطبيقـــات األجهزة 
المحمولة مثل النقود اإللكترونية، 
وتحصيلهـــا،  الفواتيـــر  ودفـــع 
عبـــر  والدفـــع  الرواتـــب،  وحلـــول 
الهاتـــف المحمـــول والمدفوعـــات 

.”QR“ عبر الـ

“الملكية لألعمال اإلنسانية” 
”QR“ تستخدم “بنفت” عبر

لتحديث إجراءات واشــتراطات الخدمة المقدمــة للجهات المتصرفة

التحــول إلــى “مســاهمة مقفلــة” يناســب ملكيــة الشــركة

“المناقصات” يوقع تفاهمات مع “المواصالت” و“تطوير للبترول”

هيكلة استراتيجية جديدة لـ “أنفستكورب”

ــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرتــي تــفــاهــم  تـــم ال
المناقصات  مجلس  بــيــن  افــتــراضــًيــا 
والمزايدات وكًا من وزارة المواصات 
للبترول  تطوير  وشركة  واالتــصــاالت 
فيما يخص التعاون في مجال تطوير 
ــمــزايــدات،  وال المناقصات  إجــــراءات 
واشتراطات الخدمة المقدمة للجهات 
التنسيق  إطــار  في  وذلــك  المتصرفة، 
المناقصات  مــجــلــس  بــيــن  والــتــكــامــل 
ــدات والـــــــوزارات والــهــيــئــات  ــزايـ ــمـ والـ
ــحــكــومــيــة الــخــاضــعــة  والـــشـــركـــات ال
لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات 

والمشتريات والمبيعات الحكومية.
ــى  ــ ــم إل ــاهــ ــ ــف ــ ــت ــ وتـــــهـــــدف مـــــذكـــــرة ال
ــجــهــود لــتــطــويــر إجـــــراءات  تــكــامــل ال
مملكة  فــي  ــمــزايــدات  وال المناقصات 

الجهات  من  فاعلة  بمشاركة  البحرين 
اإلجــراءات  تبسيط  بهدف  المتصرفة؛ 
ورفع الكفاءة االقتصادية في المملكة 
ــل لــلــمــال  ــثـ ــان االســـتـــغـــال األمـ ــمـ وضـ
بــإجــراءات  االرتــقــاء  بما يخدم  الــعــام 
جميع  ودعـــم  الحكومية  المشتريات 
الجهات المتصرفة في تنفيذ مشاريعها 

المدرجة في برنامج عمل الحكومة. 
مجلس  رئيس  أكــد  المناسبة،  وبــهــذه 
ــدات، الــشــيــخ  ــ ــزاي ــ ــم ــ ــاقــصــات وال ــمــن ال
نايف بن خالد آل خليفة، أن من أهم 
العمل  هــذا  مــن  المرتقبة  المخرجات 
إرشــادي  دليل  تحديث  هــو  المشترك 
ــراءات  إجــ يبسط  بحيث  ديناميكي 
ــدات، ويــحــدد  ــ ــزاي ــمــ ــ ــمــنــاقــصــات وال ال
بشكل  لــإجــراءات  التنظيمية  الــمــدد 
تطلعات  يــحــقــق  مــســتــدام  مــؤســســي 

من  المتصرفة  الجهات  مــن  الــشــركــاء 
جهة  من  والموردين  والمقاولين  جهة 
التعاون،  هــذا  بأهمية  مشيًدا  أخـــرى، 
الذي يهدف إلى تعزيز منظومة العمل 

توجهات  وبلورة  المشترك،  الحكومي 
الحكومة لتكامل العمل الحكومي. 

وأكـــد الــشــيــخ نــايــف بــن خــالــد الــتــزام 
الــمــجــلــس الــــدائــــم بــتــطــويــر آلـــيـــات 
المناقصات  ممارسات  اإلشراف على 
ــدات الــحــكــومــيــة واالرتــقــاء  ــزايـ ــمـ والـ
بــمــســتــوى وأداء أســـــالـــــيـــــب الـــطـــرح 
بخطى  للمناقصات، والسير  المثلى 
ــمــعــايــيــر  ثـــابـــتـــة فـــي اتـــبـــاع أرقـــي ال
زيــادة  مــجــال  فــي  المتبعة  واألنــظــمــة 
المناقصات  عمليات  وفاعلية  كفاءة 
ــمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة، وإقـــامـــة  وال
المتصرفة  الجهات  مع  بناءة  شراكات 
ريــادة  تعزيز  يخدم  بما  العاقة،  ذات 
الــمــمــلــكــة فـــي مــجــال طـــرح وتــرســيــة 
ــمــشــتــريــات  ال وإدارة  الـــمـــنـــاقـــصـــات 

الحكومية.

وافـــق مســـاهمو “انفســـتكورب” وهـــي 
شـــركة اســـتثمارية تأسسســـت كأحـــد 
أبرز بنوك االستثمار في البحرين، على 
إلغاء إدراج أســـهم الشـــركة من ســـوق 
البحريـــن لـــألوراق الماليـــة، فـــي إطـــار 

هيكلة استراتيجية جديدة للشركة.
وتأتـــي عملية شـــطب االســـهم العادية 
قـــدم  كذلـــك  عـــرض  ضمـــن  للشـــركة 
الشـــركة،  فـــي  العادييـــن  للمســـاهمين 
حيـــث يشـــمل العـــرض النقـــدي إعـــادة 
شـــراء األســـهم من أي مســـاهم يرغب 
في التخـــارج الكامل من أســـهمه وفق 
حـــددت  حيـــث  الشـــروط،  مـــن  عـــدد 
الشركة للمساهمين آلية احتساب سعر 
الســـهم، اذ انتهى العـــرض في 27 مايو 

الماضي على أن يتم التســـوية بتاريخ 
5 يونيو المقبل.

وخال الجمعية العمومية غير العادية 
والتـــي عقـــدت أمـــس 2 يونيـــو 2021 
وافق المساهمون على توصية مجلس 
اإلدارة على شـــطب أســـهم الشركة من 

بورصة البحرين.

وبحســـب الموافقـــة المعطـــاه من قبل 
إدارة  لمجلـــس  العموميـــة  الجمعيـــة 
تحويـــل  ســـيتم  فإنـــه  “أنفتســـكورب” 

الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. 
ونوهـــت الشـــركة فـــي اإلفصـــاح إلـــى 
الشـــكل  وتحويـــل  اإللغـــاء  عمليـــة  أن 
رهـــن  ســـيكون  للشـــركة  القانونـــي 

الحصول علـــى الموافقات من الجهات 
البحريـــن  فـــي  التنظيميـــة  الرســـمية 
واالنتهـــاء مـــن اإلجـــراءات القانونيـــة 

المطلوبة.
ويتوقع أنفســـتكورب أن تكتمل عملية 
التحـــول خـــال الربع الثالـــث من العام 

الجاري 2021.
وأكـــدت الشـــركة أنهـــا تبقـــى ملتزمـــة 
تمامـــا بمواصلـــة ســـعیھا نحـــو توجھھا 
االســـتراتیجي المفصح عنه وأھدافھا 
علـــى  التركیـــز  وتواصـــل  ومرامیھـــا. 
وتعتـــزم  الربحیـــة،  لتحقیـــق  الســـعي 
األربـــاح  توزیعـــات  دفـــع  مواصلـــة 
للمســـاھمین على أســـاس ســـنوي، بناء 

على أدائھا.

المنامة - مجلس المناقصات والمزايدات

الشيخ نايف بن خالد

المنامة - بورصة البحرين

1.7 مليون سهم ووحدة حجم 
التداول ببورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمــس عنــد 
مســتوى 1,522.21 بارتفــاع وقدره 3.04 
نقطــة مقارنــة بإقفاله يــوم الثالثاء، في 
حيــن أقفــل مؤشــر البحريــن اإلســالمي 
عنــد مســتوى 647.76 بانخفــاض وقــدره 
1.43 نقطة مـقارنة بإقفالـه السابق. وبلغ 
إجمالــي كميــة األوراق المالية المتداولة 
بقيمــة  ووحــدة،  ســهم  مليــون   1.73
إجماليــة قدرهــا 494.87 ألــف دينــار، تــم 

تنفيذها من خالل 70 صفقة.

“التجـــارة” تعــزز الـرقــابــة علـى منتجــات لعــب األطفــال
ــيـــذ ــنـــفـ ــتـ ــة حــــديــــثــــة دخـــــلـــــت حــــيــــز الـ ــ ــق ــ ــاب ــ ــط ــ تـــطـــبـــيـــق إجــــــــــــــــراءات م

األطفال  لعب  منتجات  على  الرقابة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بــوزارة  والمقاييس  الفحص  إدارة  عززت 
عبر تطبيق إجراءات تقويم مطابقة جديدة دخلت حيز التنفيذ يوم الثالثاء الموافق 1 يونيو 2021، وتهدف 
اإلجراءات الجديدة إلى إحكام الرقابة على هذه المنتجات لضمان سالمتها وأمان استخدامها من قبل األطفال 

قبل دخولها إلى األسواق المحلية في مملكة البحرين.

وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــــرح الــوكــيــل 
ــيــة  ــمــحــل ــارة ال ــتــــجــ ــ ــل ــ ــد ل ــاعــ ــمــــســ ــ ال
حمد  الشيخ  بــالــوزارة،  والخارجية 
الرقابة  أن  خليفة،  آل  سلمان  بــن 
تعتبر  األطفال  لعب  منتجات  على 
األطفال  لكون  للوزارة  أولوية  ذات 
ــلـــون شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن  ــكـ يـــشـ
تدرك  ال  الشريحة  وهــذه  المجتمع، 
لذلك  تصرفاتها في بعض األحيان، 
فـــإن الــمــســؤولــيــة تــكــون أكــبــر على 
الجهات المشرعة والرقابية لحماية 
ــال مـــن الــمــنــتــجــات الــرديــئــة  ــفـ األطـ

تــشــكــل خـــطـــرًا عليهم.  قـــد  والـــتـــي 
الــوزارة  فرضت  المنطلق  هذا  ومن 
الفاعلين  عــلــى  جــديــدة  إجـــــراءات 
ــن لــمــنــتــجــات لــعــب  ــيـ ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ
واألمــان  السامة  لضمان  األطــفــال 
الــمــنــتــجــات قــبــل دخولها  فــي هـــذه 

لألسواق المحلية للمملكة.
ــد أن  ــاعــ ــســ ــمــ ــ ــن الــــوكــــيــــل ال ــ ــيـ ــ وبـ
الجديدة على منتجات  اإلجــراءات 
على  عبئًا  تشكل  لن  األطــفــال  لعب 
أو  )التاجر  االقتصاديين  الفاعلين 
المستورد(، لكون بعض دول مجلس 

هذه  طبقت  قد  الخليجي  التعاون 
اإلجـــــــــراءات مــنــذ فـــتـــرة، كــمــا أن 
بهذه  علم  على  العالمية  المصانع 
اإلجراءات منذ عام 2011 وبالتالي 
لن يكون األمر جديدًا عليهم. وعليه 
يجب على التاجر أو المستورد قبل 
أن  األطفال  لعب  منتجات  استيراد 
رمز  تثبيت  اشتراطات  من  يتحقق 
وهو  المنتج  على  الخليجي  التتبع 
التي تمثل شارة المطابقة الخليجية 
مع رمز االستجابة السريعة، وشهادة 
الصادرة  الخليجية  الــطــراز  فحص 

من جهة مقبولة معتمدة لدى هيئة 
معهم  مــرفــق  الخليجية  التقييس 

إقرار الصانع بالمطابقة.
االشتراطات  هــذه  توفير  أن  يذكر 
خــضــع  قـــــد  الـــمـــنـــتـــج  أن  يـــعـــنـــي 
الازمة من قبل إحدى  لاختبارات 

جهات االختبار المقبولة والمعتمدة 
مجلس  لــدول  التقييس  هيئة  لــدى 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  ــ ــتــعــاون ل ال
العالمية  المواصفات  بحسب  وذلك 
التي  الخليجية  الفنية  ــلــوائــح  وال
المنتج،  هــذا  وأمـــان  سامة  تضمن 
المختصة  اإلدارة  ــإن  فـ وبــالــتــالــي 
للمنتجات  تسمح  ســوف  بـــالـــوزارة 
االشتراطات  هذه  فيها  تتوفر  التي 

بالدخول لألسواق المحلية.
ــه الــشــيــخ حمد  ــ وفـــي الــخــتــام، وّج
بــن ســلــمــان الــتــجــار والــمــســتــورديــن 
ــزام بــبــنــود الــائــحــة  ــتـ بـــضـــرورة االلـ
األطــفــال،  للعب  الخليجية  الفنية 
ــيـــع االشــــتــــراطــــات  ــمـ ــر جـ ــ ــي ــ ــوف ــ وت
الــمــطــلــوبــة، وذلــــك تــفــاديــًا لــرفــض 

مما  الجمركية  بالمنافذ  الشحنات 
للتجار  كبيرة  بخسائر  يتسبب  قــد 
والمستوردين، مؤًكدا استمرار إدارة 
في  ــوزارة  ــال ب والمقاييس  الفحص 
الرقابة على منتجات لعب األطفال، 
وذلك بهدف ضمان تطبيق القرارات 
حماية  فــي  تساهم  التي  والــلــوائــح 
المجتمع  أطــفــال  وأمــــان  وســامــة 
والمقيمين  المواطنين  البحريني 

على هذه األرض الطيبة.
اســتــعــداد  ــى  عــل اإلدارة  أن  كــمــا   
المصانع  اســتــفــســارات  لتلقي  تـــام 
المشترين  وكــذلــك  والــمــســتــورديــن 
فــاكــس:   ،17574909 هــاتــف:  عــبــر 
إلـــكـــتـــرونـــي  بـــريـــد   ،17570730

.bsmd@moic.gov.bh

الشيخ حمد بن سلمان 

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

 علي الفردان

“كــالم تيليكــوم” تستحــوذ علـى “زاجـل لالتصــاالت”
أعلنــت شــركة “كالم تيليكــوم”، المــزودة الرائدة للحلــول التقنية فــي البحرين، عن 
اســتحواذها على شــركة “زاجل الدولية لالتصاالت”، إحدى أقدم مزودي اإلنترنت 
وخدمــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي الكويت، وذلك بهدف إنشــاء منصة 
إقليميــة رائــدة تدفــع عجلــة التحــول الرقمــي فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون 

الخليجي وخارجها. 

وســـيؤدي االســـتحواذ إلى إنشـــاء كيان 
مشـــترك بإيـــرادات قدرهـــا 100 مليـــون 
دوالر مـــع مراكز بيانـــات في خمس دول 
وشبكة مزود لإنترنت متواجدة في 25 
دولة ونظـــام فريد من الكابات البحرية 
والبرية تصل ثاث قارات معًا. وستكون 
“كام” واحـــدة مـــن أكبـــر ثاثـــة مـــزودي 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  لإنترنـــت 
الخليجي والشركة الوحيدة التي تمتلك 
ترخيص مـــزود اإلنترنت في ثاث دول 

وهي البحرين والكويت و السعودية. 
كام  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 

تيليكـــوم، نزار الســـاعي “تعد هذه لحظة 
شـــركة  باعتبارهـــا  كام،  لشـــركة  فخـــر 
االتصاالت البحرينيـــة الخاصة الوحيدة 
التي تمكنت من توســـيع أعمالها إقليميًا 
لتخدم طيفًا واسعًا من عماء الشركات، 
وشـــركات االتصاالت بالجملة، وشـــركاء 
قنـــوات التوزيـــع. وباإلضافـــة إلـــى ذلك، 
يدعم توســـع شـــركة كام رؤية البحرين 
االقتصاديـــة 2030 التي تهدف إلى بناء 
مركز رقمي إقليمي لخدمات تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي البحريـــن 
يوفـــر خدماته لمنطقة الشـــرق األوســـط 

اســـتحواذ  ويعتبـــر  أفريقيـــا.  وشـــمال 
شـــركة كام علـــى مـــزود اإلنترنت زاجل 
لاتصـــاالت برهانـــا علـــى اســـتراتيجيتنا 

الطموحة والمرنة للنمو”. 
مجلـــس  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
إدارة شـــركة زاجـــل لاتصـــاالت، محمـــد 
التويجـــري “تعـــد زاجل لاتصـــاالت أول 
مزود إنترنت في الكويت، واســـتطاعت 
بناء مسيرة طويلة امتدت على مدار 30 
عامـــًا من الخبرة. ســـتحصد شـــركة كام 
تيليكـــوم عبـــر اســـتحواذها على شـــركة 

زاجل لاتصـــاالت مكانة فريـــدة لتصبح 
وتوســـع  الســـوق  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة 
حلولهـــا الخاصة بالشـــركات فـــي منطقة 
الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

والواليات المتحدة وآسيا”. 
لـــدى شـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“ســـيمكننا  باســـي  فيـــر  تيليكـــوم،  كام 

االستحواذ على شركة زاجل لاتصاالت 
مـــن أن نصبـــح مـــزود الحلـــول الرقميـــة 
المتكامـــل والشـــامل المفضل في ســـوق 
الشـــركات المحلية واإلقليمية وشـــركات 

االتصاالت بالجملة الدولية”. 
والمديـــر  المؤســـس  الشـــريك  وقـــال 
العـــام لشـــركة دلتـــا بارتنرز االستشـــارية 

االتصـــاالت،  إدارة  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
شـــركة  تواجـــد  “ُيعـــّد  ألفاريـــز  خافييـــر 
نقطـــة  البلـــدان  مـــن  العديـــد  فـــي  كام 
مميـــزة تجعلها المـــزود الشـــامل للحلول 
الرقمية والشـــريك المفضل لدى العماء 

اإلقليميين والدوليين”. 
وقال متحدث من البنك األهلي المتحد، 
والـــذي تولـــى تمويل االســـتحواذ “يعتبر 
علـــى  تيليكـــوم  كام  شـــركة  اســـتحواذ 
زاجـــل لاتصـــاالت فرصـــة ثمينـــة خال 
هـــذه األوقات الصعبة، تتماشـــى مع فهم 
البنك األهلي المتحد العميق للتكنولوجيا 
وأولويتهـــا، وُتبّيـــن قدراتنـــا الفريدة في 
مجال تمويل المشـــاريع في هذا القطاع 
رؤيتنا وبصيرتنا لدعم قطاع االتصاالت 
والتكنولوجيـــا الـــذي أصبـــح فـــي طليعة 
مجـــال االبتـــكار والعمود الفقـــري لجميع 

القطاعات األخرى”.

المنامة - كالم تيليكوم

فير باسينزار الساعي

إلنشاء شركة 
حلول تقنية بـ 

100 مليون دوالر 
وتعجيل الرقمنة



التســـوق  وجهـــة  مـــول،  مـــودا  أعلـــن 
إطـــار  وفـــي  البحريـــن،  فـــي  الراقيـــة 
حملته الرمضانية الترويجية “الشـــهر 
الكريـــم”، عـــن اســـم الفائـــزة بالجائـــزة 
الكبـــرى وهـــي ســـيارة لوتـــس إيفـــورا 
GT موديـــل 2021، حيـــث قام كل من 
كريـــس جيبســـون نائب المديـــر العام 
العالمـــي  التجـــاري  البحريـــن  لمركـــز 
ومـــودا مـــول، وجـــورج دانكـــن مديـــر 
مجموعـــة أدامـــاس موتورز، بتســـليم 
مفاتيح السيارة إلى ذنوف البوعينين 
بالمركـــز  أقيـــم  تقديمـــي  حفـــل  فـــي 
التجـــاري. ُيذكـــر أن مودا مـــول كانت 
قـــد دخلـــت فـــي شـــراكة مـــع أداماس 
موتورز لتدشـــين حملة الشـــهر الكريم 
الرمضانية واالحتفال بوصول عالمة 
لوتس التجارية الفاخرة إلى البحرين، 
حيـــث تطـــل عالمـــة لوتـــس التجارية 
ألول مـــرة فـــي البحريـــن فـــي وقـــت 
الحـــق من هـــذا العام، وســـيكون مودا 

مول مقرًا لمعرضها العصري الفخم.
الفخمـــة،  الســـيارة  إلـــى  وباإلضافـــة 

فـــاز أحـــد المحظوظيـــن وهـــو أحمـــد 
العباســـي بمجموعة من المنتجات من 
قائمـــة الهدايا التـــي تضمنت عددًا من 
العالمات التجارية الشهيرة مثل بانج 
آند أولوفسن وتاغ هوير وفيرساتشي 
الكوهجـــي  ومجوهـــرات  وتومـــي 
وغيرهـــا من عالمات تجارية شـــهيرة 

أخرى.
وبهذه المناســـبة السارة قال جيبسون 
“هذه هي المرة األولى التي يفوز فيها 
متســـوق في البحرين بســـيارة لوتس 
الفخمة، التي ُتعد بمثابة إنجاز مذهل 

لروعـــة وجمـــال الهندســـة البريطانية، 
وســـعدنا أنـــا والســـيد دانكن بتســـليم 
مفاتيح السيارة للفائزة المحظوظة”.

واســـتطرد جيبســـون فـــي تصريحـــه 
قائـــالً “قمنا بمكافأة المتســـوقين على 
الكريـــم”  “الشـــهر  حملـــة  فتـــرة  مـــدار 
الترويجيـــة بســـخاء، مـــا أّهـــل مـــودا 
مـــول للتميـــز فـــي تزويد المتســـوقين 
بفـــرص فريـــدة للفـــوز بمجموعـــة من 
أشهر العالمات التجارية الفخمة التي 
لـــن يجدونهـــا فـــي أي مـــكان آخر في 

البحرين”.

 ،Mclaren automotive شـــركة  قامـــت 
وهـــي الشـــركة البريطانيـــة المتخصصـــة 
في صناعة الســـيارات الرياضية الفاخرة 
والســـيارات الخارقـــة ذات األداء العالي، 
مؤخرا بتســـليم نموذج فريد من اإلصدار 
المحـــدود McLaren 765LT الذي قد تم 
شـــراؤه بالكامـــل، حيـــث تتميـــز الســـيارة 
تســـليهما  تـــم  التـــي  الفريـــدة،  الخارقـــة 
للعمـــالء المقيميـــن فـــي دبـــي، بمجموعة 
التـــي  الحصريـــة  الخيـــارات  مـــن  كبيـــرة 
McLaren Special Opera�  تقدمهـــا

tions )MSO( - القسم المخصص للعالمة 
التجارية.

حيـــث تـــم االنتهـــاء من هيـــكل الســـيارة 
 MSO Cerberus 765 بطالءLT الفاخر لـ
يتضمـــن  والـــذي  األلـــوان،  متغيـــر   Pearl
واألرجوانـــي  األزرق  اللـــون  درجـــات 
والذهبـــي والبرتقالي. كما تم االنتهاء من 
 side ،الفاصل األمامـــي، والمصد الخلفي
skirts، باإلضافة إلى أغلفة المرايا ومآخذ 
الهـــواء، والمصنـــوع من أليـــاف الكربون، 
مما يسلط الضوء على تكنولوجيا خفيفة 

الـــوزن مع الجودة العاليـــة التي تتميز بها 
الشـــركة البريطانيـــة الشـــهيرة. وما يزيد 
من جمالية المظهر الخارجي هو تجويف 
 MSO الســـقف كامل الوظائف المميز من
Defined، والعجالت ذات الوزن الخفيف 
للغاية المكونة من 10 أذرع مطلية باللون 
 Mclaren األســـود الالمع ومزودة بمكابح

البرتقالية.
اإلداري  المديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
 - المحـــدودة   McLaren Automotive
أوروبا والشـــرق األوســـط وإفريقيا بريت 
سوســـو “نحن فخورون للغاية أننا انتهينا 
من تسليم هذا النموذج الشخصي للغاية 

مـــن McLaren 765LT إلـــى أحد عمالئنا 
المميزيـــن فـــي دبي. يمثل هـــذا التصميم 
للمهـــارات  حقيقيـــًا  عرضـــًا  االســـتثنائي 
 McLaren والحرفيـــة التي يمثلهـــا فريق
تســـتمر  والتـــي   ،Special Operations
في إلهـــام مالكيها الحالييـــن والمرتقبين. 
كمـــا يوجد أكثـــر من 25 % من ســـيارات
ألوروبـــا  المخصصـــة   McLaren 765LT
والشرق األوسط وإفريقيا والتي ستتميز 
بدرجة عالية من التخصيص ونتطلع إلى 
إتمام عمليات التسليم اإلقليمية النهائية 
نهايـــة  بحلـــول  الخارقـــة  الســـيارة  لهـــذه 

الصيف”.

تتميز الســيارة الخارقة الفريدة بمجموعة خيارات حصريةضمــن الحملــة الرمضانيــة الترويجيــة لـــ “مــودا مــول”
“ماكالرين” تسلم “McLaren 765LT” للعمالء بدبينوف البوعينين تفوز بـ ”لوتس إيفورا GT” موديل 2021

الجامعة األميركية بالبحرين تختتم مؤتمرها الدولي األول
اختتمــت الجامعة األميركيــة بالبحرين مؤتمرها الدولي األول عن التعليم والتعلم 
المبتكر، تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، الذي عقد في الفترة من 
24 إلى 26 مايو 2021. وتماشــيا مع إرشــادات الســامة )Covid 19(، تم استضافة 
الحــدث عبــر منصات التواصــل االفتراضية، إذ تمكن المشــاركون والمتحدثون من 
التفاعــل عبــر هــذه الوســائل. وألقــت كل مــن األميــن العام لمجلــس التعليــم العالي 
الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة، والقائــم بأعمــال ســفارة الواليات 
المتحــدة األميركية لدى مملكة البحريــن مارغريت ناردي، كلماتهن االفتتاحية في 

الحرم الجامعي.

وفـــي كلمتها، أشـــادت الشـــيخة رنا بنت 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة بجهـــود  عيســـى 
الجامعـــة األميركيـــة بالبحريـــن في رفع 
جودة التعليم، وشـــكرت اللجنة المنظمة 
علـــى جهودهـــا لتعزيز القطـــاع التعليمي 

مـــن خـــالل هـــذه المبـــادرات فـــي مثـــل 
هـــذه األوقـــات. وأضافـــت أن مثـــل هذه 
المؤتمـــرات لها تأثير كبير وتســـاعد على 
التأكيـــد علـــى أهميـــة التعليـــم والتعلـــم 

المبتكر.

وســـلطت مارغريت نـــاردي، فـــي كلمتها 
االفتتاحية، الضوء على األســـلوب الذي 
فرض بـــه الوباء نفســـه كتحدي وفرصة 
للمؤسســـات، علـــى مختلف المســـتويات 
فـــي العالـــم، كما شـــكرت قيـــادة المملكة 
علـــى اتخاذها احتياطات الســـالمة كافة 
علـــى وجه الســـرعة لضمان بقـــاء الوباء 

تحت السيطرة. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
األميركيـــة  الجامعـــة  فـــي  للعمليـــات 
بالبحريـــن ويليـــام هيرت “عندمـــا أصابنا 
وبـــاء “COVID”، واجهنـــا جميًعـــا نفـــس 
علـــى  نفســـه  الوقـــت  فـــي  التحديـــات، 
نطـــاق عالمـــي. وقد حقـــق هـــذا المؤتمر 
علـــى  الضـــوء  ســـلط  إذ  هائـــال،  نجاحـــا 
البحريـــن كوجهـــة تعليميـــة عالمية. وقد 
أتـــاح المؤتمـــر فرصـــة فريـــدة للمهنييـــن 
واألكاديمييـــن مـــن مجـــاالت عديدة في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم لمناقشـــة وتبـــادل 
النتائـــج والـــدروس المســـتفادة مـــن هذا 

الوباء”.

يتناول التعليم 
والتعلم المبتكر 

بمشاركة 21 دولة
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

 Neo أعلنت شـــركة سامســـونغ الخليج لإللكترونيات عن إطالق أجهزة تلفاز
QLED الجديـــد فـــي البحرين. ويأتي إطالق التلفـــاز الجديد في المنطقة في 
الوقت الذي عززت فيه سامســـونغ ريادتهـــا العالمية في مجال تطوير أجهزة 
التلفاز للعام 15 على التوالي، حيث يسلط تلفزيون Neo QLED الضوء على 
التزام الشـــركة بتنويع محفظة منتجاتها وتســـهيل وصول المستهلكين إليها، 
والحفـــاظ علـــى نهج االســـتدامة، وتعزيـــز االبتكار، وذلك تماشـــًيا مـــع رؤيتها 
الهادفـــة إلى إعادة وضـــع معايير جديدة لتجارب المشـــاهدة التلفزيونية في 
المنـــزل.  وقال المدير اإلقليمي لمجموعة العرض المرئي، سامســـونغ الخليج 
لإللكترونيـــات مصطفـــى صادق: “تحرص سامســـونغ على الوفـــاء بالتزاماتها 
تجاه المســـتهلكين وتطوير منتجات تفـــوق توقعاتهم، حيث يدفعنا ذلك إلى 
التركيز بشـــكل أكبـــر على إضافة ميـــزات وخصائص مبتكرة خـــالل مرحلتي 
تصميـــم وتطويـــر المنتجـــات. ويســـعدنا اإلعـــالن عـــن إطـــالق أجهـــزة تلفـــاز 
2021Neo QLED فـــي أســـواق المنطقـــة، ونحن على يقين بـــأن هذا االبتكار 
الجديـــد ســـينال رضـــا وإعجـــاب المســـتهلكين نظرًا لمـــا يتمتع به مـــن ميزات 

عديدة تتمثل في األداء الفائق والقدرات االستثنائية.

“سامسونغ” تطلق تلفاز Neo QLED 2021 بالبحرين

فاز بالجائزة الكبرى ربع السنوية من “حصادي”

“األهلي المتحد”: عبداهلل اليعقوب يحصد 100 ألف دوالر

أقــام البنــك األهلــي المتحــد مــن مقره الرئيســي في ضاحية الســيف، احتفــاال مرئيا، تــم اإلعان عن 
الفائز بجائزة 100,000 دوالر أميركي من نصيب عبدهللا يوسف عبدهللا اليعقوب، والذي يعمل هو 
نفســه فــي المجــال المصرفــي، وهو من عماء البنك األهلي المتحد وحســاب حصادي منذ 22 ســنة. 
وتقــدم النســخة الجديــدة مــن البرنامج لهذا العام العديد من الجوائز القيمة، حيث سيشــهد كل ربع 
ســنة منــح جائــزة كبرى بقيمــة مليون دوالر أميركي، جائــزة بقيمة مائة ألــف دوالر أميركي، ومئات 

الجوائز بقيمة ألف دوالر أميركي.

وبمناســـبة فـــوزه بالجائزة، قال عبـــدهللا اليعقوب 
“أنا ســـعيد باختيـــاري البنك األهلـــي المتحد لفتح 
أول حســـاب لـــي فـــي البحريـــن، وبانضمامي إلى 
حســـاب حصـــادي منـــذ البدايـــة، ويرجـــع الفضـــل 
فـــي ذلـــك إلـــى نصيحـــة مديـــر حســـابي الخاص. 
وألنني أعمل في المجـــال المصرفي، فأنا بطبيعة 
الحـــال انتقائي فـــي اختياري للبنك الـــذي أتعامل 
معـــه. يرجع الســـبب فـــي بقائي مع البنـــك األهلي 
المتحـــد طوال هذه المدة إلى المزيج الفريد الذي 
يقدمونـــه من أحـــدث المنتجـــات والخدمات، إلى 
جانب المستوى المتميز لخدمة العمالء. وقد أتت 
هـــذه الجائـــزة لي في وقت مناســـب جـــدًا، حيث 

أنني أستعد إلرسال أحد أبنائي إلى الجامعة”.
مع عدد غير مسبوق يبلغ أربع جوائز بقيمة مليون 
دوالر أميركـــي طوال 2021، فإن البرنامج يشـــهد 
حماســـًا وإقبـــاالً كبيريـــن هـــذا العام. كمـــا أن الربع 

الثالث سيشـــهد المزيد مـــن المفاجآت الكبيرة، بما 
فيها جائزة بقيمة مليون دوالر.

جديـــر بالذكـــر أن حســـاب حصـــادي يمكـــن اآلن 
اســـتخدامه كحســـاب مصرفـــي رئيســـي لعمـــالء 
البنك، ســـواًء لالدخـــار أو المعامالت اليومية، مما 
ســـيتيح للعمالء الحصول على المزيد من الفرص 
ا يتم إيداعها  للفوز بالجوائز. كل 50 ديناًرا بحرينيًّ
في حساب حصادي ستمنح العميل فرصة واحدة 
للفوز، وستتضاعف هذه الفرص مرتين بعد ثالثة 

أشهر، وثالث مرات بعد ستة أشهر.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  المناســـبة، عبـــر  بهـــذه 
للمجموعـــة – الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي 
البنـــك األهلـــي المتحـــد، ســـوڤرات ســـايغال، عـــن 
فرحتـــه بالقـــول “نحن ســـعداء للغاية بمســـاعدتنا 
المزيـــد من عمـــالء حصـــادي على االقتـــراب أكثر 
مـــن تحقيق أحالمهم. تأتي نســـخة هذا العام من 

حصادي مع المزيد من الجوائز الكبيرة، مما يعني 
أن عدًدا أكبر من عمالئنا سيحققون أحالمهم في 
عام 2021. نحن ملتزمون باالستمرار في تحسين 
برنامج حصادي عامًا بعد عام، األمر الذي ساعدنا 
فيـــه كثيرًا عمالؤنـــا المخلصون، الذيـــن قدموا لنا 
مقترحات وآراًء ســـاهمت في تشكيل نسخة هذا 

العام من البرنامج”.

الفائز بالجائزة عبدالله اليعقوب

للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  رحـــب 
المصرفيـــة والماليـــة “BIBF” بالفـــوج 
الدراســـي الجديد لبرنامج الماجستير 
“الفنتـــك”،  الماليـــة  التكنولوجيـــا  فـــي 
ســـتراثكاليد  كليـــة  تطرحـــه  الـــذي 
Strathclyde Busi� “لألعمـــال 

جلســـة  فـــي  وذلـــك   ،”ness School
تعريفيـــة افتراضيـــة حضرها عدد من 
المســـؤولين األكاديميين في الجامعة 
لبرنامـــج  األكاديمـــي  المديـــر  منهـــم 
ماجســـتير إدارة األعمال البروفيسور 
العمليـــات  ومديـــر  مـــاكاي،  ديفيـــد 
ومديـــر  ســـميث،  ماريســـا  الدكتـــورة 

البرنامـــج الدكتور كيفـــن بيج، إضافة 
إلـــى الدكتورة رئيس مركز الدراســـات 
األكاديميـــة بالمعهـــد رجـــاء بوجيري، 
ورئيس مركـــز التحول الرقمي وإدارة 

المشـــاريع أحمـــد نعيمـــي، إلـــى جانب 
مسؤولين آخرين.

وأثناء الجلســـة، تم الترحيب بالطلبة 
مناصـــب  يشـــغلون  الذيـــن  الجـــدد 

العـــام  القطاعيـــن  فـــي  عليـــا  إداريـــة 
والخاص وتعرفهـــم بأهداف البرنامج 
ومخرجات التعلم كجزء من تجربتهم 

التعليمية القادمة.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــدت بوجيري أن 
تمثـــل  الماليـــة  التكنولوجيـــا  صناعـــة 
اليوم أحد القطاعات التنموية الواعدة 
فـــي تنمية االقتصـــاد الوطني، منوهة 
إلـــى أهميـــة تطويـــر الكـــوادر الوطنية 
المتخصصة فـــي هذا المجـــال لتعزيز 
قيم االبتكار واالســـتدامة في القطاع 
المالي وترســـيخ مكانة المملكة كمركز 
رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

المطـــروح مـــن كليـــــة ستراثكاليـــــــد لألعمـــــال “الفنتـــــك”  فـــي 
“BIBF” يرحب بالفوج الدراسي الجديد لـ “الماجستير”
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جائحة كورونا أغرقت 100مليون عامل إضافي في الفقر
أمس  المتحدة  األمـــم  كشفت 
أن جائحة كوفيد19-  األربعاء 
المنتشرة منذ 17 شهرا أغرقت 
في  إضافي  عامل  مليون  مئة 
الكبير  الــتــراجــع  بسبب  الــفــقــر 
ــعــمــل وغــيــاب  ــات ال ــاعـ ــي سـ فـ
الجيدة. وحذرت  العمل  فرص 
ــعــمــل الـــدولـــيـــة في  مــنــظــمــة ال
تقريرها السنوي من أن األزمة 
ستطول إذ لن تستعيد العمالة 
الجائحة  قــبــل  مــا  مــســتــويــات 
تقرير  وأشــــار   .2023 فــي  إال 
السنوي  الدولية  العمل  منظمة 
عن العمالة العالمية والتوقعات 
الــعــالــم  أن  ــى  ــ إل االجــتــمــاعــيــة 
في  مليون وظيفة   75 سيفقد 
ــعــام مــقــارنــة بما  نــهــايــة هـــذا ال
ســيــكــون عــلــيــه الـــوضـــع لـــو لم 

تحدث الجائحة.
الوظائف أقل  كما سيظل عدد 

بنحو 23 مليون وظيفة بحلول 
نهاية العام المقبل.

وأفاد جاي رايدر رئيس منظمة 
الصحافيين  ــيــة  ــدول ال الــعــمــل 
“لم يكن مجرد   -19 أن كوفيد 
أزمة صحية عامة بل كان أيضا 
أزمة إنسانية وازمة توظيف”.

وصّرح “دون بذل جهد مقصود 
ــوظــائــف  ــراع بـــإيـــجـــاد ال ــــإســ ل
المجتمع  أفـــراد  ودعــم  الالئقة 
األكثر ضعفًا وتعافي القطاعات 
االقــتــصــاديــة األشــــد تـــضـــررًا، 

يمكن أن تستمر اآلثار المتبقية 
للوباء معنا لسنوات في شكل 
واقتصادية  انسانية  قـــدرات 
الفقر  معدالت  وارتفاع  مهدرة 
ــدم الـــمـــســـاواة”.  وأظــهــرت  وعـ
الدراسة أنه مقارنة بعام 2019، 
تم تصنيف 108 ماليين عامل 
أنهم  العالم على  إضافي حول 
فقراء أو فقراء جًدا، ما يعني 
على  يعيشون  وعائالتهم  أنهم 
للفرد  دوالرات   3,20 مــن  أقــل 

في اليوم.

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي 
الدولة  أن  الحوسني،  فريدة  ــارات،  اإلمـ في 
ــتــي فــتــحــت بــاب  ــدان ال ــل ــب ــى ال ــ تــعــد مــن أول
15 عاما  12 إلى  للفئة العمرية بين  التطعيم 
ــعــالــم، حــرصــا عــلــى سالمة  عــلــى مــســتــوى ال

األطفال.
اإلعالمية  اإلحاطة  أثناء  الحوسني  وقالت 
حــول مستجدات فــيــروس كــورونــا، إنــه من 
اللقاحات  من  المزيد  توفير  يتم  أن  المتوقع 
المقبلة،  الفترة  في  األطفال  بفئات  الخاصة 
تهدف  سريرية،  تجارب  إتمام  عقب  وذلــك 
اكتساب  وتقييم  اللقاح،  سالمة  من  للتأكد 

المناعة على شريحة أكبر من األطفال.
وأكدت أن الحملة الوطنية للتطعيم تواصل 
تحقيق أهدافها، فقد تم تطعيم ما يزيد عن 
المؤهلة  الفئة  إجمالي  من   %  81.93 نسبة 
وهم األشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 
عاما، كما تم تطعيم ما نسبته 92.35 % من 
60 سنة فما  البالغة أعمارهم  فئة كبار السن 
أكثر  األولــويــة كونها  الفئة ذات  فــوق، وهــي 

عرضة لإصابة بالمرض ومضاعفاته.

اإلمارات من أولى دول العالم 
في تطعيم األطفال في مغامرة محسوبة قام رائدا فضاء روسيان بالخروج إلى الفضاء المكشوف خارج محطة الفضاء 

الرائدان  فيها  يعمل  التي  األولى  المرة  لوصول مركبة روسية جديدة. وهذه هي  لإعداد  الدولية، 
في  الماضي،  أبريل  في  الفضائية  المحطة  إلى  وصال  اللذان  دوبــروف،  وبيوتر  نوفيتسكي  أوليغ 
الرائدان  كما سيقوم  6 ساعات ونصف.  المهمة حوالي  أن تستمر  المتوقع  المكشوف ومن  الفضاء 
بإعداد القطاع الفضائي الروسي لفك منصة االلتحام بيرس والتي سيتم استبدالها بمختبر “ناؤوكا” 
باستبدال  الرائدان  قام  برس”. كذلك،  “أسوشيتيد  نقلت وكالة  ما  األغــراض، وفق  الفضائي متعدد 
لوحة التحكم في تدفق السائل، وتركيب أجهزة “تيست” و “فينوسليفوست” لالختبارات، إضافة إلى 

توصيل الهوائي “كورس” إلى مقصورة االنتقال لضمان التحام المركبة الروسية الجديدة بالمحطة.

رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف ألول مرة

تحدي السير على الحبال في الجو في برج كانتون 
الصيني، في مدينة قوانغتشو، الصين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وقـــع الــحــاكــم الــجــمــهــوري لــفــلــوريــدا 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يــمــنــع اإلنـــاث 
المتحوالت جنسًيا من اللعب في فرق 
المدارس العامة المخصصة للطالبات 
ما  كفتيات،  الــمــولــودات  الرياضيات 
الثقافية  الــحــرب  الــواليــة فــي  يــغــرق 
المتحولين  حــقــوق  بــشــأن  الــوطــنــيــة 
جنسًيا. وقال الحاكم رون ديسانتيس 
ليصبح  القانون  مــشــروع  يوقع  وهــو 
ــا بــأكــاديــمــيــة مــســيــحــيــة في  ــوًنـ ــانـ قـ
ستلعب  فــلــوريــدا،  “فــي  جاكسونفيل 
وسيلعب  الفتيات،  رياضات  الفتيات 
مشدًدا  الصبيان”،  رياضات  الصبيان 
ذلك،  من  ستتأكد  السلطات  أن  على 
8. يشار  اإلخبارية   WFLA قناة  وفق 
سيتم  الــذي  الجديد،  القانون  أن  إلى 
دســتــوري،  غير  باعتباره  فيه  الطعن 
ــلــجــدل على  أشـــعـــل نــقــاًشــا مــثــيــًرا ل
الواليات  تحرك  مع  الوطني  الصعيد 
التي يسيطر عليها الجمهوريون للحد 

من حقوق المتحولين جنسًيا.

قطيع مؤلف من 15 فياًل برًيا، سار 500 
كيلومتر من محمية طبيعية في جبل 
جنوب غربي الصين، اقترب من مدينة 
كونمينغ الرئيسة، أمس األربعاء، حيث 
سارعت السلطات لمحاولة إبعاده عن 
المناطق المأهولة بالسكان. وأوضحت 
أنها ال  الصينية  البرية  الحياة  سلطات 
لمحمية  القطيع  مغادرة  سبب  تعرف 
من  بــالــقــرب  الــمــاضــي  ــعــام  ال طبيعية 
مــديــنــة بـــويـــر، الــتــي تــشــتــهــر بــزراعــة 
الشاي، وفق وكالة “أسوشييتد برس”. 
الصينية  اإلعــــالم  ــل  وســائ وتـــداولـــت 
فيديوهات لألفيال في شوارع البالد. 
يشار إلى أن القطيع كان يضم 16 فياًل، 
لكن الحكومة قالت إن اثنين عادا إلى 
الــمــحــمــيــة، وولــــدت أنــثــى فــيــل أثــنــاء 
حركة  السلطات  منعت  كما  الــمــشــي. 
بينما كانت األفيال  الطرق  المرور في 
واستخدمت  حواجز،  ووضعت  تعبر، 
إبعادهم عن كونمينغ  لمحاولة  الطعام 

والمناطق المأهولة األخرى.

فلوريدا تمنع المتحوالت 
من الرياضة المدرسية

فيلة برية شاردة 
تقتحم شوارع الصين

تتسلم الممثلة والمخرجة األميركية جودي فوستر سعفة 
الشرف الذهبية في مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعين 
الذي يقام من 6 إلى 17 يوليو المقبل في المدينة الفرنسية، 

على ما أعلن منظموه أمس األربعاء )أ ف ب(

رصدت عدسات الكاميرات امرأة إيطالية غاضبة في رحلة على متن طائرة 
بعد أن طلب منها  إلى ميالنو،  إيبيزا  اير” متجهة من  “رايــان  تابعة لشركة 
أثناء محاولة إخراجها  الطائرة في  السيدة طاقم  ارتداء كمامة. وانتقدت 
من الطائرة قبل اإلقالع. وذلك بعد أن رفضت االلتزام بالضوابط المطلوبة 
لمنع انتشار الفيروس الوبائي. في البداية، طلبت الرحلة من جميع الركاب 
ارتداء قناع الوجه طوال مدة الرحلة لمنع انتشار كورونا. وبحسب تقارير 
إعالمية محلية، طلب الركاب من السيدة اإليطالية ارتداء قناعها. وااللتزام 

بالتعليمات، فردت بإهانتهم لفظيا.
ومع تصاعد المواجهة شرعت في البصق عليهم واالعتداء عليهم جسديا.

وتم تداول لقطات من الرحلة على اإلنترنت األسبوع الماضي. ولم يتضح 
متى وقع الحادث.

ويظهر في الفيديو، محاولة أفراد الطاقم اعتراض “المشاكسة” ومرافقتها 
تنتقد  أنها  أخرى  لقطات  بعد. وأظهرت  تقلع  لم  التي  الطائرة،  للخروج من 
المضيفات أثناء إبعادها عن الرحلة. وتم التقاط الحادث بالكاميرا وسرعان 

ما انتشر على وسائل التواصل االجتماعي.

إيطالية تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة

لحظة  جــديــد  فيديو  مقطع  أظــهــر 
تصدي مراهقة أميركية من مدينة 
لدب  كاليفورنيا،  بوالية  “برادبري” 
بني كبير في حديقة منزلها الخلفية، 
الذي  الفيديو،  مقطع  كالبها.  لتنقذ 
تمت مشاهدته أكثر من 40 مليون 
ــرة عــبــر جــمــيــع مــنــصــات وســائــل  مـ
التواصل االجتماعي، ُيظهر دبا بنيا 
الفناء  في  سياج  على  يسير  كبيرا 

المنازل، وبرفقته جروان صغيران، ثم تخرج عدة كالب من المنزل  الخلفي ألحد 
عـُرفت  مراهقة،  فتاة  ثوان تخرج  وبعد  الدببة ومهاجمتها.  النباح على  وتبدأ في 
باسم “هايلي”، من المنزل، وتدفع الدب بعيدا عن السياج بعد أن خدش أحد الكالب. 
ونقلت وسائل إعالم محلية عن الفتاة قولها “أنا أعيش في الجبال، لذا فهذا أمر 

طبيعي حقا وهذا موسم الصيف، وهم يأتون دائما اآلن”.
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