
قام مفتشو قسم مراقبة األغذية  «
أمس األول، بزيارة تفتيشية 

شملت 193 مطعًما ومقهى 
يقدم أطعمة ومشروبات تم 
خاللها مخالفة 57 منها، وتم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة 
هذه المطاعم للجهات القانونية.

ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900  «
دوالر لألوقية، أمس، بدعم من تراجع 

الدوالر وانخفاض عوائد سندات 
الخزانة األميركية، بعد أن اعتبرت 

بيانات أظهرت ارتفاع التضخم غير 
كافية لكي يغير مجلس االحتياطي 

الفيدرالي سياسته النقدية.

التقى قادة دول مجموعة الدول  «
الصناعية السبع الكبرى أمس في 
كورنوال وسط تصميم على تأكيد 

وحدتهم في مواجهة األزمات 
العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع 

التركيز على إعادة توزيع مليار 
جرعة لقاح ضد كوفيد 19.

رغم تراجع حاالت اإلغالق واضطرار نسبة  «
أقل من الناس إلى البقاء في المنزل 
مقارنة بالعام الماضي، أثبتت منصة 

البث )نتفليكس( قدرتها على البقاء في 
المنافسة، مع حصولها على ترشيحات 

لعدد من الجوائز، واكتساب قاعدة 
مشتركين عالمية ضخمة.

حقق المنتخب اإليراني  «
والعراقي نتيجتي االنتصار 

في الجولة قبل األخيرة من 
التصفيات اآلسيوية المزدوجة 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2022 وكأس آسيا 2023 التي 

أقيمت مساء الجمعة.
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الـــذي  الموعـــد  عـــن  تفصلنـــا  أعـــوام   9
للهيئـــة  االكتواريـــة  الدراســـة  حددتـــه 
لنفـــاد  االجتماعيـــة  للتأمينـــات  العامـــة 
الصناديـــق التقاعدية فـــي العام 2030، 
بعـــد إقـــرار اإلصالحـــات الطارئـــة التـــي 
ســـنوات   6 العـــام  الصنـــدوق  منحـــت 
إضافيـــة بعـــد أن كان مقـــررا نفـــاده في 

العام 2024.
عجلـــة العجـــز االكتواري تســـارعت في 
غضون 3 أعوام، حيث كان مقدرا عجز 
صندوق القطاع العام في مراجعة العام 
2015 فـــي العـــام 2028، إذ كان العجـــز 
حينهـــا يبلغ 7.5 مليـــار دينار، إال أن هذا 
العجـــز قفز بمقـــدار الضعـــف تقريبا إلى 
14.38 مليـــار دينـــار في مراجعـــة العام 
2018، ليقرب موعد نفاد الصندوق إلى 
العام 2024، األمر الذي استدعى إجراء 

إصالحات طارئة.

أمـــا القطاع الخاص فيبـــدو وضعه أكثر 
اســـتقرارا مـــن القطـــاع العام، إذ ســـجل 
معـــدل التراجـــع فـــي مراجعـــات الهيئة 
بمقـــدار  فقـــط  و2018   2015 للعاميـــن 
سنة واحدة، بعد أن كان الوقت المتوقع 
لنفـــاد الصنـــدوق هـــو العـــام 2034، ثـــم 

أصبح في العام 2033.

البرلمانيـــة  الخدمـــات  لجنـــة  أمـــام 
مهمـــة ثقيلـــة، وتقريـــر مثقـــل باألرقـــام 
اإلصالحيـــة  والدراســـات  والمعلومـــات 
ألوضـــاع الصناديـــق، ومـــد عمرهـــا إلى 

العام 2086.
وبالعـــودة إلـــى إيـــرادات الصنـــدوق من 
االشـــتراكات والبالغة 340 مليون دينار 

اإليـــرادات  مـــع  وجمعهـــا   2018 للعـــام 
األجانـــب  ضـــم  حـــال  فـــي  التقديريـــة 
والبالغة 200 مليون دينار، فإن مجموع 
إيرادات االشـــتراكات ســـيقفز إلى 540 
مليـــون دينار، بفارق طفيف مع إجمالي 
المصروفـــات البالغـــة 555 مليون دينار 

في العام 2018.

9 أعــوام... لنفــاد “خزنــة” التقاعـد
إدخال األجانب سيقفز بإيرادات االشتراكات إلى نصف مليار دينار

أحد اجتماعات لجنة خدمات النواب 

يعيـــش أهالـــي قرية الهملـــة على 
أمـــل بـــأن يتحقق حلـــم ينتظرون 
تخصيـــص  وهـــو  عقـــود،  منـــذ 
ســـاحل القرية اليتيم ساحال عاما 
لألهالـــي. القريـــة التي يســـكنها 6 
آالف نســـمة، بينهـــم أكثر من 100 
بحار من محترف وهاٍو، ينظرون 
إلى ساحلها الوحيد يتالشى أمام 

أعينهم.
“البـــالد”  عبـــر  األهالـــي  وناشـــد 
المســـؤولين التدخـــل لتخصيـــص 

ساحل القرية الوحيد ساحال عاما 
للقرية الساحلية التي لم يتبق لها 
من البحر إال هـــذا المتنفس، الذي 
ال يصلـــون إليه إال عبر طريق غير 

مرخص يعود ألراض وقفية. 
الثالثـــة  الدائـــرة  ممثـــل  وتقـــدم 
العضـــو  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
البلـــدي محمد الدوســـري بمقترح 
إنشـــاء مشروع الســـاحل التراثي 
علـــى ســـاحل بمجمـــع 1009 فـــي 

منطقة الهملة.

أهالي “الهملة”: ساحلنا أمام خطر اإلغالق

)06(
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البحراني لـ“^”: الميزانية االحتياطية على طاولة اجتماع الحكومة والنواب

لمواجهة “كورونا” ودعم المتضررين

كشــف رئيــس اللجنــة الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس النــواب النائــب 
الحكومــة  مــع  النــواب سيناقشــون  أن  “البــاد”  لـــ  البحرانــي  محمــود 
اســتخدام الميزانيــة االحتياطيــة فــي الميزانيــة العامــة البالغــة 96 
مليــون دينــار؛ لدعــم المتضرريــن مــن الجائحــة مــن أصحــاب العمــل 
واألعمــال والوقــوف علــى مــدى الحاجــة العتمــاد ميزانيــة إضافيــة 

لمواجهة الجائحة من النواحي الطبية.

وأفـــاد بأنـــه لحـــد اآلن لـــم يحـــدد 
أي وقـــت للقـــاء الحكومـــة حتـــى 
اآلن، وأن ثمة تحـــركات جادة من 
السلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
من أجل عقد لقاء في ٌأقرب وقت 
من أجل الوقوف على مستجدات 
مواجهـــة الجائحـــة ومـــدى كفايـــة 
التـــي خصصـــت  المـــالءة الماليـــة 
لمواجهتهـــا فـــي الميزانيـــة العامة 
)50 مليـــون دينار(؛ إليجاد الحلول 

المشتركة بين الطرفين.
وقـــال: “إن الحكومـــة حريصة كل 
الحـــرص مـــن أجـــل الحفـــاظ على 
وهنالـــك  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
اللجنـــة  )رئيـــس  بينـــه  تواصـــل 
الماليـــة واالقتصاديـــة( مـــع وزيـــر 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة بشكل 
متواصـــل، حيـــث يؤكـــد الوزير أن 
حياة الناس ال تعوض ومن ثم كل 

شـــيء قابـــل للتعويـــض، لذلـــك لن 
توفـــر الحكومة أي جهـــد من أجل 
حماية المواطنيـــن والمقيمين من 

جائحة كورونا”.

محمود البحراني

 البلدية باشرت جرف وهدم البيوت األثرية في منطقة الخارجية 

أهالي قرية الهملة يحلمون منذ عقود بتخصيص ساحل القرية اليتيم ساحال عاما

طالـــب الباحـــث التاريخـــي جاســـم 
حســـين صاحـــب مدونـــة “ســـنوات 
الجهـــات  “البـــالد”  عبـــر  الجريـــش” 
المختصـــة بوقـــف جـــرف عـــدد من 
البيـــوت القديمة األثريـــة في قرية 
الخارجية في منطقة سترة، والتي 
تعـــود ملكيتهـــا لألهالـــي، فضال عن 

مصـــادرة جـــزء مـــن مقبـــرة قريـــة 
التابعـــة  والمرفقـــات  الخارجيـــة 

للمسجد فيها.
حســـين  جاســـم  الباحـــث  وذكـــر 
فـــي منطقـــة  الواقعـــة  البيـــوت  أن 
يتجـــاوز  القديمـــة  الخارجيـــة 
عمرهـــا 900 ســـنة تقريبـــا، وعـــاش 
الفالســـفة  مـــن  مجموعـــة  فيهـــا 

اإلسالميين.

جرف بيوت تاريخية في “سترة” عمرها 900 سنة
المنامة - وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن اعتزاز 
وشـــعبا،  قيـــادة  البحريـــن  مملكـــة 
وتهانيهـــا الصادقة لدولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة 
انتخاب اإلمارات عضـــًوا غير دائم 
بمجلـــس األمن الدولي التابع لألمم 
المتحدة للفترة من 2022 - 2023، 
مباركـــة لقيادتها وشـــعبها الشـــقيق 
على اإلنجاز الدبلوماسي التاريخي 
الـــذي يعكـــس المســـاعي الحثيثـــة 
التي تبذلها دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة لتعزيـــز الجهـــود الراميـــة 

إلحالل األمن والسلم في العالم. 
مملكـــة  دعـــم  الـــوزارة  وأكـــدت 
البحريـــن لدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي عملهـــا كعضـــو فـــي 
مشـــيدة  الدولـــي،  األمـــن  مجلـــس 
بالـــدور البـــارز الـــذي تضطلع به في 
تعزيـــز االســـتقرار واألمـــن والســـلم 

الدولي.

البحرين تهنئ اإلمارات 
بانتخابها لعضوية مجلس األمن
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البحرين تعزي الكويت في وفاة منصور الصباح
بعث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة برقيتي تعزية ومواساة إلى أمير دولة الكويت صاحب 
الســـمو الشـــيخ نواف األحمد الجابـــر الصباح، في وفاة الشـــيخ منصور 
األحمد الجابر المبارك الصباح، حيث أعربا عن خالص تعازيهما وصادق 
مواســـاتهما لســـمو أمير دولة الكويت وألســـرة الصباح الكرام، ســـائلين 
المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح 
جناته وأن يلهم ســـموه واألســـرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحســـن 
العـــزاء. كمـــا بعـــث صاحب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء برقيتـــي تعزيـــة مماثلتيـــن إلى ولي عهـــد دولة الكويت ســـمو 
الشـــيخ مشـــعل األحمد الجابر الصبـــاح، وأخيه رئيس مجلـــس الوزراء 

بدولة الكويت سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

الثقافة األمنيـة
االلتزام باألنظمة المرورية ضمان 

سالمة الجميع على الطريق
تعمل اإلدارة العامة للمرور على تحقيق األمن والســالمة وانســيابية 
الحركــة المروريــة على الطريق من خالل تكثيــف حمالتها التوعوية 
وحمــالت إنفــاذ القانــون خــالل فصــل الصيــف، مــع التأكــد مــن توفر 
اشتراطات األمن والسالمة والحرص على صيانة المركبات مع حلول 

فصل الصيف تجنًبا لتعطل المركبة أو التسبب بحوادث مرورية.
حيــث تنــص القاعدة األولى الســتخدام الطريق فــي الباب األول من 
قانون المرور على أن “يستعمل الطريق العام في المرور على الوجه 
الــذي ال يعــرض األرواح واألموال للخطــر أو يؤدي إلى اإلخالل بأمن 
الطريــق أو يعطــل أو يعــوق اســتعمال الغيــر له”، وهو مدخل أســاس 
لجميــع المــواد القانونيــة التــي تنظــم حركــة الطريــق بحيــث تحافظ 

على سالمة جميع مستخدمي الطريق.
ومــن المالحــظ تكرار بعــض المخالفات خالل فصل الصيف كتســليم 
المركبة ألشخاص ال يحملون رخصة القيادة، إذ يعاقب قانون المرور 
مــن قــام بتســليم المركبة ومن ارتكــب مخالفة القيــادة بدون رخصة 
علــى حــد ســواء، كمــا تشــكل قيــادة الدراجــات الناريــة فــي المناطق 
الســكنية خطــورة علــى مســتخدمي الطريــق، كاســتخدام دراجــات 
“البانشي” على الطرق العامة لكونها ال تتناسب مع الطرق األسمنتية 
إذ إنهــا مخصصــة للطــرق الترابيــة الوعــرة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
تطبيق اشــتراطات الســالمة لضمان سالمة مستخدميها، إضافة إلى 
أنــه يجــب على ســائق الدراجة النارية الحصول علــى رخصة القيادة 
الناريــة  الدراجــات  مــن تســجيل  التأكــد  اســتخدامها، ويجــب  قبــل 
لــدى اإلدارة العامــة للمــرور، ألن عــدم االلتــزام بهــذه األنظمــة يعرض 

السائقين إلى المساءلة القانونية.
وتنــص الالئحــة التنفيذية لقانون المرور “على كل مســتعمل للطريق 
أن يراعي في مسلكه بذل العناية الواجبة والتزام الحذر واالحتياط 
مــن مســتعملي  بغيــره  إلــى اإلضــرار  يــؤدي مســلكه  الالزميــن، وأال 
الطريــق أو تعريضهــم للخطــر أو إعاقتهــم أو مضايقتهــم بأكثــر ممــا 
تســتوجبه الظــروف وال تســمح بتجنبــه لذلــك مــن واجب كل ســائق 
ومســتخدم للطريــق أن يراعي ســالمته وســالمة اآلخريــن ويتجنب 
كل السلوكيات المرورية التي قد تؤدي إلى حادث مروري قد تخلف 
ضحايــا أو إصابــات ومطالبــات ماليــة ومخالفــات مروريــة ويكــون 
االلتــزام هــو الســبيل الوحيــد لتجنــب كل هــذه النتائج الســلبية التي 
قد يتســببها فعل قد يظنه الســائق أو مستخدم الطريق بسيطًا ولكن 

نتائجه كبيرة”.
ومــن هنا تتضــح أهمية االلتــزام باألنظمة والقواعــد المرورية والتي 
تضمن سالمة الجميع على الطريق، رفع وعي السائقين بأهمية اتباع 
القوانين واإلرشادات المرورية والتي تؤدي إلى خطر وقوع الحادث 
المروري، واالنتباه الكامل أثناء القيادة وعدم االنشغال بغير الطريق 
وتجنب استخدام الهاتف النقال، وااللتزام بالسرعة المقررة وخاصة 
في المناطق الســكنية لضمان ســالمة المشاة ومستخدمي الدراجات 

الهوائية.
كما يجب على أولياء األمور توجيه أبنائهم بعدم اللعب على الطريق 
ومراقبتهم أثناء استخدامهم للدراجات الهوائية، مع ضرورة االلتزام 
بوضــع الخــوذة والتأكــد من ســالمة الدراجــة وتوافر كل اشــتراطات 
الســالمة فيهــا، كمــا يجب على الســائق االنتبــاه الكامل فــي المناطق 

السكنية لتجنب وقوع الحوادث المرورية.

البحريــن تهنــئ الفلبيـــن وروسيــــا

في اتصال هاتفي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يعزي الشيخ مشعل الصباح

البحرين تهنئ اإلمارات بانتخابها لعضوية مجلس األمن

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولي العهـــد رئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة  تهنئـــة 

دوتيرتـــي،  رودريغـــو  الفلبيـــن 
العيـــد  وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى 
الوطني لبـــالده، أعربا فيها عن 
أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتـــه لـــه 
بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.
كما بعث جاللته وسموه برقية 

تهنئـــة إلـــى روســـيا االتحاديـــة 
فالديمير بوتيـــن رئيس، وذلك 
بمناســـبة ذكرى استقالل بالده، 
أعرب فيها عن خالص تهانيهما 
وتمنياتهمـــا لـــه بموفور الصحة 
روســـيا  ولشـــعب  والســـعادة 
االتحادية الصديق بالمزيد من 

االزدهار والنماء بهذه المناسبة 
الوطنية.

كما بعث صاحب السمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى 
رئيس وزراء روسيا االتحادية 

ميخائيل ميشوستين.

جـــرى اتصال هاتفي بيـــن ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وولي عهـــد دولة الكويت 
الشقيقة ســـمو الشيخ مشعل األحمد 

الجابر الصباح.

وأعـــرب صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء خالل 
االتصـــال، عن أصدق التعازي لســـمو 
ولـــي العهد بدولة الكويت الشـــقيقة، 
فـــي وفـــاة الشـــيخ منصـــور األحمـــد 
الجابر المبارك الصباح، سائالً المولى 

جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمتـــه ورضوانـــه ويســـكنه فســـيح 
وأســـرة  ســـموه  يلهـــم  وأن  جناتـــه، 
الصباح الكرام جميل الصبر وحســـن 

العزاء.
وأعرب ســـمو ولي عهد دولة الكويت 

الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء على تعازي ســـموه 
ومشاعره الطيبة، ضارعًا إلى المولى 
عـــز وجـــل أن يحفظ ســـموه ويمتعه 

بدوام الصحة والعافية.

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
قيـــادة  البحريـــن  اعتـــزاز مملكـــة 
وشـــعبا، وتهانيهـــا الصادقة لدولة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
انتخـــاب  بمناســـبة  الشـــقيقة، 
اإلمارات عضًوا غير دائم بمجلس 

لألمـــم  التابـــع  الدولـــي  األمـــن 
المتحدة للفترة من 2022-2023، 
مباركة لقيادتها وشـــعبها الشقيق 
علـــى هـــذا اإلنجـــاز الدبلوماســـي 
التاريخي الذي يعكس المســـاعي 
دولـــة  تبذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة 

اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز 
الجهـــود الراميـــة إلحـــالل األمـــن 

والسلم في العالم.
مملكـــة  دعـــم  الـــوزارة  وأكـــدت 
البحرين لدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي عملهـــا كعضـــو في 

مجلـــس األمـــن الدولـــي، مشـــيدة 
بالـــدور البارز الذي تضطلع به في 
تعزيز االســـتقرار واألمن والســـلم 
الدولي، ومســـاهماتها الدائمة في 
دعم البرامج اإلنسانية والتنموية 

في العديد من دول العالم.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

“الخارجية”: القصف الحوثي على مأرب انتهاك إنساني
مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين وتســـتنكر بشدة القصف 
الذي شـــنته الميليشيات الحوثية 
مـــأرب  مدينـــة  علـــى  اإلرهابيـــة 
الشـــقيقة  اليمنيـــة  بالجمهوريـــة 
بالصواريخ البالســـتية والطائرات 
اســـتهدف  الـــذي  المفخخـــة، 
والتجاريـــة  المدنيـــة  المناطـــق 

وأســـفر عن مقتل وإصابة العديد 
مـــن المدنييـــن مـــن بينهـــم نســـاء 

وأطفال.
التعـــازي  بالـــغ  عـــن  وأعربـــت 
وذوي  أهالـــي  إلـــى  والمواســـاة 
الضحايـــا وإلـــى حكومة وشـــعب 
الشـــقيقة  اليمنيـــة  الجمهوريـــة 
جراء هـــذا العمـــل اإلرهابي اآلثم 

القيـــم  كافـــة  مـــع  يتنافـــى  الـــذي 
الدينية واإلنسانية.

مملكـــة  دعـــم  الـــوزارة  وأكـــدت 
اليمنيـــة  للجمهوريـــة  البحريـــن 
المتواصلـــة  جهودهـــا  ودعـــم 
مجـــددة  الشـــرعية،  الســـتعادة 
مملكـــة  موقـــف  علـــى  التأكيـــد 
والرافـــض  الثابـــت  البحريـــن 

لكافـــة أشـــكال العنـــف والتطرف 
واإلرهاب، والداعـــي إلى ضرورة 
للحـــد  الدوليـــة  الجهـــود  تضافـــر 
مـــن جرائـــم المليشـــيات الحوثية 
اإلرهابيـــة في اليمـــن التي تهدف 
الدوليـــة  الجهـــود  إفشـــال  إلـــى 
الســـتتباب األمن واالستقرار في 

اليمن.

المنامة - بنا

تركيب أكبر نظام مركزي للطاقة الشمسية بمجمع البحرين
شارك رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
جلســـات  فـــي  ميـــرزا  عبدالحســـين 
للمنطقـــة،  الثامـــن  الدولـــي  المؤتمـــر 
الـــذي ينطلـــق إلكترونًيـــا برعاية ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
بـــن  األميـــر ســـلمان  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، إذ رفـــع ميـــرزا في 
بداية مشـــاركته أســـمى آيات الشـــكر 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  والتقديـــر 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، على الدعم 
الالمحـــدود الذي تلقـــاه الهيئة، الذي 
ينطلـــق من حـــرص القيـــادة لتحقيق 
االستدامة لمســـيرة النهضة والتطور 
لمملكـــة البحريـــن، وإيمانهـــم بالـــدور 

المهم والمحوري للطاقة المســـتدامة 
فـــي تحقيق ذلك، الـــذي يزداد أهمية 
في ظـــل الظـــروف العالميـــة الراهنة 
كورونـــا،  فيـــروس  مواجهـــة  فـــي 
ولتحقيق الديمومـــة والنماء لمرحلة 
ما بعد الجائحـــة على كافة األصعدة 
مـــن  وتمكينهـــا  واألساســـية  المهمـــة 
مواكبة الرؤى التنموية الشاملة التي 
وضعتهـــا القيـــادة للنهـــوض بالوطـــن 
والمواطنيـــن والدفـــع بالمملكـــة فـــي 
مصـــاف الـــدول العالمية في الســـبق 

العالمي نحو االستدامة.
وأثنـــاء مشـــاركته قدم ميـــرزا عرًضا 
الضـــوء  خاللـــه  مـــن  ســـلط  مرئًيـــا 
علـــى أبـــرز اإلنجـــازات التـــي حققتها 
مملكـــة البحريـــن فـــي قطـــاع الطاقة 
إلـــى الخطـــط  المســـتدامة، وتطـــرق 
والطموحات التي تتطلع الهيئة على 

العمل عليها لمستقبل واعد ومستدام 
للطاقة في مملكة البحرين.

وكشـــف عـــن آخـــر مشـــاريع الطاقـــة 
المتجـــددة التـــي تعمـــل علـــى دعمها 
الهيئـــة، مثل مشـــروع ماجـــد الفطيم 
لتركيـــب أكبـــر نظـــام مركـــزي للطاقة 
الشمســـية بجهد 6.2 ميغـــاوات على 
حلبـــة  ومشـــروع  البحريـــن،  مجمـــع 
أنظمـــة  لتركيـــب  الدوليـــة  البحريـــن 
أســـطح  علـــى  الشمســـية  الطاقـــة 

إلنتـــاج حوالـــي  الســـيارات  مواقـــف 
النظيفـــة،  الطاقـــة  مـــن  3 ميغـــاوات 
وكذلـــك البـــدء فـــي العمل مـــع وزارة 
ومـــع  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
الشـــباب  ووزارة  الخارجيـــة  وزارة 
الحكومـــة  دار  ومبانـــي  والرياضـــة 
لمشـــاريع لتركيـــب الطاقة الشمســـية 

على أسطح مبانيها.
وفي هذا الســـياق، أعـــرب ميرزا عن 
فخـــره واعتزازه بمـــا تمكنت المملكة 
قصيـــرة  فتـــرة  فـــي  تحقيقـــه  مـــن 
لزيـــادة  الوطنـــي  الهـــدف  لتحقيـــق 
نصيب الموارد المتجددة في المزيج 
الكلـــي للطاقـــة بنســـبة 5 % بحلـــول 
بحلـــول   10% إلـــى  لترتفـــع   2025
2035، إذ تمكنـــت الهيئـــة مـــن رصـــد 
مشـــاريع ومبـــادرات تمـــت الموافقـــة 
عليهـــا من قبـــل الجهـــات المعنية بما 

يحقـــق أكثـــر مـــن 70 % مـــن الهدف 
الوطنـــي فـــي فتـــرة تعتبر قياســـية، 
إذ مـــا زالـــت هنالك 4 ســـنوات باقية 
لحلـــول 2025، مضيًفـــا أن مثل هذه 
اإلنجـــازات لم تكن لتتحقق لوال دعم 

وتكاتف الجهات الحكومية والقطاع 
العـــام والخـــاص، حـــذًوا علـــى نهـــج 
وحدة المصير والهدف الذي وضعته 
القيادة وحرصت علـــى تأكيده أثناء 

الجائحة.

المنامة - بنا

زيادة نصيب الموارد 
المتجددة في المزيج 

الكلي للطاقة 5 % 
بحلول 2025

عبدالحسين ميرزا



9 أعـــوام تفصلنـــا عن الموعـــد الذي 
حددته الدراســـة االكتواريـــة للهيئة 
العامـــة للتأمينـــات االجتماعية لنفاد 
العـــام  فـــي  التقاعديـــة  الصناديـــق 
اإلصالحـــات  إقـــرار  بعـــد   ،2030
الطارئة التي منحت الصندوق العام 
6 سنوات إضافية بعد أن كان مقررا 

نفاده في العام 2024.
عجلـــة العجـــز االكتواري تســـارعت 
فـــي غضـــون 3 أعـــوام، حيـــث كان 
مقـــدرا عجـــز صندوق القطـــاع العام 
في مراجعـــة العـــام 2015 في العام 
2028، إذ كان العجز حينها يبلغ 7.5 
مليار دينار، إال أن العجز قفز بمقدار 
الضعـــف تقريبـــا إلـــى 14.38 مليـــار 
 ،2018 العـــام  مراجعـــة  فـــي  دينـــار 
ليقـــرب موعـــد نفـــاد الصنـــدوق إلى 
العـــام 2024، األمـــر الذي اســـتدعى 

إجراء إصالحات طارئة.
أمـــا القطـــاع الخاص فيبـــدو وضعه 
أكثر اســـتقرارا من القطـــاع العام، إذ 
ســـجل معدل التراجع في مراجعات 
الهيئـــة للعاميـــن 2015 و2018 فقط 
بمقـــدار ســـنة واحـــدة، بعـــد أن كان 
الوقـــت المتوقع لنفـــاد الصندوق هو 
العـــام 2034، ثـــم أصبـــح فـــي العام 

.2033
البرلمانيـــة  الخدمـــات  لجنـــة  أمـــام 
مهمة ثقيلة، وتقريـــر مثقل باألرقام 
والمعلومات والدراسات اإلصالحية 
ألوضـــاع الصناديق، ومد عمرها إلى 

العام 2086.
يســـعى  التـــي  الصعبـــة  المعادلـــة 
النـــواب لحلهـــا هـــي كيـــف يمكن أن 
توفر دراســـاتهم ومناقشاتهم عالجا 
التـــي  الصناديـــق  لعجـــز  ا”  “ســـحريًّ
أزف موعـــد نفادهـــا، دون المســـاس 

بالمكتسبات الحالية للمتقاعدين.

اإلصالحات المستعجلة

بعد إقرار حزمة اإلصالحات الطارئة 
والتي شملت دمج صندوقي تقاعد 
والقطـــاع  المدنـــي  العـــام  القطـــاع 
الســـنوية  الزيـــادة  وربـــط  الخـــاص، 
للمعـــاش التقاعـــدي بوجـــود فائـــض 
بيـــن  الجمـــع  ووقـــف  بالصناديـــق، 
المعـــاش التقاعـــدي والراتـــب، ومنع 
الجمـــع بيـــن المعاشـــات التقاعديـــة 
مـــن أي مـــن الصناديـــق التقاعديـــة 
والتأمينيـــة، تمكنـــت الحكومـــة من 
مـــد عمـــر الصناديـــق الموحـــدة إلـــى 
العام 2030 واســـتمرارها في الوفاء 

بالتزاماتها تجاه 95 ألف مواطن.
وتتدارس السلطة التشريعية اليوم 
عن طريق لجنتي خدماتها الشورية 
والبرلمانية 6 إصالحات مســـتعجلة 
قدمتهـــا الحكومـــة كحل الســـتدامة 
الصناديـــق التقاعديـــة، ومـــد عمرها 

إلى العام 2086.
وتمثلـــت اإلصالحـــات فـــي خفـــض 
المعـــاش بمعـــدل 6 % عن كل ســـنة 
من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد 
االختيـــاري، واعتبـــار ســـن التقاعـــد 
االعتيادي 60 ســـنة واالختياري 65 
ســـنة، مع جواز االستمرار في العمل 

بعد ذلك.
تســـوية  اإلصالحـــات  وتضمنـــت 
المعاش على متوسط راتب الخمس 
التقاعـــد،  قبـــل  األخيـــرة  ســـنوات 
وزيادة نســـبة االشتراكات التأمينية 
1 % تدريجيـــًا حتـــى تبلـــغ 27 %، 

اعتبارًا من سنة 2020.
المســـتعجلة  اإلصالحـــات  وشـــملت 
التـــي يتم دراســـتها كذلك وضع حد 
أدنـــى لســـن التقاعـــد عند 55 ســـنة، 
إضافـــة إلى إلغـــاء ســـنوات الخدمة 

االعتبارية.

مصروفات الصناديق

حيـــث  اإلصالحـــات  هـــذه  وتأتـــي 
الصناديـــق  مصروفـــات  شـــهدت 
التقاعدية نمـــوًا مطردًا، حيث كانت 
تتجـــاوز  ال  الصناديـــق  مصروفـــات 
146 مليـــون دينار فـــي العام 2008، 
لتغـــدو 555 مليـــون دينـــار في العام 
2018، أي بزيادة بلغت 409 ماليين 

دينار.
إيـــرادات  ســـجلت  المقابـــل،  وفـــي 
االشـــتراكات نمـــوًا طفيفـــًا بلـــغ 340 
مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2018 بعد 
أن كانت إيرادات االشـــتراكات 203 
مالييـــن دينار فـــي العـــام 2008، أي 

بزيادة 137 مليون دينار.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، ســـجلت 
عوائـــد االســـتثمارات نمـــوا بلغ 1.63 
مليـــار دينـــار في 6 ســـنوات الماضية 
بواقع 54 %، بنحو 154 مليون دينار 
فـــي العـــام 2019 مقارنـــة بمبلغ 100 

مليون دينار في 2012.

ُهدُهد المراسالت

بيـــن  المراســـالت  هدهـــد  ويتصـــدر 
اللجنة والهيئـــة والجهات المختصة 
مشـــهد المرحلـــة الحاليـــة، وآخرهـــا 
للـــرد  الهيئـــة  مـــن  الـــوارد  الخطـــاب 
علـــى طلـــب اللجنـــة بشـــأن دراســـة 
إمـــكان وضـــع نظـــام مشـــابه لنظـــام 
نهايـــة الخدمة للضبـــاط وأفراد قوة 
دفـــاع البحريـــن واألمـــن العـــام غير 
المشـــروعين  ضمـــن  البحرينييـــن، 
بقانون موضـــوع الدراســـة، ومقدار 
المبالغ التي ستدخل للصندوق حال 
تطبيـــق النظـــام علـــى األجانـــب في 

القطاعين العام والخاص.
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن وضع هذا 
النظام يتطلب دراســـته بما يتناسب 
مـــع طبيعة العمل في كال القطاعين، 

كما أن مقدار االشـــتراكات الســـنوية 
التقاعـــد  لصنـــدوق  ســـتؤول  التـــي 
نتيجـــة  االجتماعيـــة  والتأمينـــات 
 200 ســـتبلغ  النظـــام  هـــذا  إنشـــاء 

مليون دينار سنويا تقريبا.
وبالعودة إلى إيرادات الصندوق من 
االشـــتراكات والبالغـــة 340 مليـــون 
مـــع  وجمعهـــا   2018 للعـــام  دينـــار 
اإليـــرادات التقديريـــة في حال ضم 
األجانب والبالغة 200 مليون دينار، 
فإن مجمـــوع إيرادات االشـــتراكات 
سيقفز إلى 540 مليون دينار، بفارق 
المصروفـــات  إجمالـــي  مـــع  طفيـــف 
البالغـــة 555 مليون دينـــار في العام 

.2018

إحصاءات المتقاعدين

أمـــا فيما يتعلق بأعـــداد المتقاعدين 
فأظهـــر  عنهـــم،  المســـتحقين  أو 
اإلحصـــاء الذي بعثتـــه الهيئة للجنة 
أن إجمالي عدد المتقاعدين األحياء 
حتـــى ديســـمبر 2020 بلـــغ 71 ألفـــًا 
و516 متقاعدا، مقابل 11 ألفًا و156 
ألًفـــا و627  متقاعـــًدا متوفًيـــا، و20 

ا عن المتوفين. مستحقًّ
المتقاعديـــن  عـــدد  إجمالـــي  وبلـــغ 
األحيـــاء والمتوفيـــن والمســـتحقين 
عنهم ممن تقل معاشـــاتهم عن 500 
دينار، 60 ألفًا و459 شـــخصًا، مقابل 
16 ألًفـــا و280 شـــخًصا ممن تتراوح 
دينـــار و750   500 بيـــن  معاشـــاتهم 

دينـــارًا، إلـــى جانـــب 9527 شـــخصا 
تتراوح معاشـــاتهم بيـــن 750 دينارًا 
و1000 دينـــار، إضافـــة إلـــى 17 ألًفا 
و33 شـــخصًا ممـــن تبلغ معاشـــاتهم 

1000 دينار فأكثر.
الكلفـــة  أن  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
التقديرية للزيادة السنوية البالغة )3 
%( لكل من تلـــك الفئات تبلغ 4.402 
مليـــون دينـــار تقريبـــًا لعـــدد 45837 
متقاعًدا يقل معاشـــه عن 500 دينار، 
و2.995 مليـــون دينـــار تقريبـــًا لعـــدد 
13491 متقاعـــدًا تتراوح معاشـــاتهم 
بين 500 دينار و750 دينارًا، و2.548 
 8190 لعـــدد  تقريبـــا  دينـــار  مليـــون 
متقاعدًا تتراوح معاشاتهم بين 750 
دينارًا و1000 دينار، و8.982 مليون 
دينـــار لعـــدد 15154 متقاعـــدًا تبلـــغ 

معاشاتهم 1000 دينار فأكثر.
وفـــي خطـــاب آخـــر للهيئـــة ردًا على 
طلـــب اللجنـــة التـــي يرأســـها النائب 
أحمـــد األنصـــاري كشـــفت فيـــه عـــن 
المتقاعديـــن  بأعـــداد  إحصائيـــة 
الســـنوي منـــذ العـــام 2017 وحتـــى 
مـــارس 2021 فـــي القطاعيـــن العام 

والخاص.
وســـجل العـــام 2019 أعلـــى معـــدل 
ألفـــًا و815   11 للمتقاعديـــن بواقـــع 
موظفـــًا، بينهـــم 8928 موظفـــا مـــن 
القطـــاع العـــام، و2887 موظفـــا من 

القطاع الخاص.
تأتـــي القفـــزة غيـــر المســـبوقة فـــي 

أعـــداد المتقاعدين فـــي العام 2019 
نتيجـــة إطـــالق الحكومـــة برنامـــج 
التقاعد االختياري لموظفي القطاع 
حســـب  اســـتقطب  والـــذي  العـــام 
الرســـمية  الحكوميـــة  اإلحصائيـــات 

حوالي 8 آالف موظف.
ومنـــذ بداية العام الجاري وحتى 16 
مارس الماضي بلغ عدد من تقاعدوا 
1057 موظفا، 292 منهم في القطاع 

العام و765 من القطاع الخاص.
وشـــهد العام 2020 تدنيا في معدل 
المتقاعديـــن في القطاع العام بواقع 
592 متقاعدًا، مقابل 3773 متقاعدا 
من القطـــاع الخاص، مســـجال بذلك 
أعلى معدل للمتقاعدين من القطاع 

الخاص من العام 2017.
وســـجلت اإلحصائية خـــروج 5289 
موظفا من القطاعين العام والخاص 
علـــى التقاعد في العـــام 2018، فيما 
ســـجلت تقاعـــد 4500 موظـــف فـــي 
العام 2017، إذ ســـجل القطاع العام 

تقدمه في كال العامين.

لجنة التحقيق

اإلصالحـــات  مناقشـــات  وتنطلـــق 
فـــي  المقبـــل  الـــدور  التقاعديـــة 
أعقـــاب لجنة تحقيق شـــهدها الدور 
الثالـــث المنصـــرم مـــن عمـــر الفصـــل 
التشـــريعي الخامـــس، والتـــي نتـــج 
عنهـــا 50 توصيـــة و10 اســـتنتاجات 

ومالحظات.

فـــي  التوصيـــات  أبـــرز  وتلخصـــت 
عـــودة الزيـــادة الســـنوية إلى ســـابق 
عهدها قبل المرسوم بقانون، والذي 
قصرهـــا علـــى مـــن تقـــل معاشـــاتهم 
التقاعدية عن 500 دينار، وتشـــكيل 
مجلس إدارة جديد للهيئة من ذوي 
الخبـــرة والكفـــاءة، واتخـــاذ الهيئـــة 
كافة اإلجـــراءات القانونية للمطالبة 
باالشتراكات المترتبة على الشركات 
والمؤسســـات الخاصة، واســـترجاع 
المشـــطوبة،  االســـتثمارات  كافـــة 
إلـــى جانب التفتيـــش على أصحاب 
العمـــل الخاضعيـــن لقانـــون التأمين 
االجتماعي، وإعداد تقرر سنوي عن 
أداء الهيئـــة من قبل ديـــوان الرقابة 

المالية واإلدارية.
وأوصت اللجنـــة كذلك بتعديل آلية 
منـــح المكافـــآت، ووضـــع حـــد أدنى 
لألجور التأمينية لألجانب، وإدخال 
صناديـــق  فـــي  األجنبيـــة  العمالـــة 
التقاعـــد، ووضـــع حد أعلـــى للراتب 
الذي يحصل على أساسه المعاش. 

وأفـــاد تقريـــر لجنة التحقيـــق بقيام 
الهيئـــة بشـــطب مبالغ تصـــل إلى 17 

مليون دينار على 9 شركات، 
أربـــاح  فـــي  خســـارة  جانـــب  إلـــى 
 2017 للعـــام  الزميلـــة  الشـــركات 
مقدارهـــا 1.7 مليـــون دينـــار، حيـــث 
أرجعت الهيئة السبب إلى انخفاض 
القيمة الســـوقية في االســـتثمارات، 
كمـــا تـــم تســـجيل مالحظـــة بوجود 
خسارة في العام 2018 لبند إجمالي 
الدخـــل من العقـــارات االســـتثمارية 

مقدارها 22 مليون دينار.
وكشـــف التقرير إلـــى أن قيمة مبالغ 
مـــن  لـــم تســـدد  التـــي  االشـــتراكات 
قبـــل المؤسســـات والشـــركات بلغت 
45 مليـــون دينار، إلـــى جانب وجود 
مبالغ متبقية مـــن الكلفة االكتوارية 
عـــن مـــدد عضويـــة أعضاء الســـلطة 
التشـــريعية بمبلغ 105 ماليين دينار 

لم تسدد للهيئة.
وأشـــار التقرير إلى أن عدد الدعاوى 
المرفوعـــة والمنظورة أمام المحاكم 
للمطالبـــات بالمســـتحقات هو 2425 
مليـــون   21 قـــدره  مبلـــغ  بإجمالـــي 
دينـــار، فيمـــا أقـــرت الهيئـــة أن قيمة 
المديونيات المستحقة على منشآت 
عـــن  المتخلفـــة  الخـــاص  القطـــاع 

السداد أكثر من 90 مليون دينار.

9 أعــوام ... لنفـاد “خـزنــة” التقـاعـد 
92 ألــف مــواطـــن تحـــت مظلــة التـأمينــــات ... و“اإلصــالحــات” فــي “ملعــب” النــواب

ــار ــن دي ــون  ــي ــل م ــى 540  ــ إل ــات  ــراكـ ــتـ االشـ ـــرادات  ـــإيـ بـ يــقــفــز  األجـــانـــب  إدخـــــال 
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أحد اجتماعات لجنة خدمات النواب 

الكلفة التقديرية للزيادة السنوية بحسب معاشات ديسمبر 2020

كلفة الزيادة السنوية عدد المستفيدين الفئة

4,402,119.276 دينارا 45837 أقل من 500 دينار

2,995,584.168 دينارا 13491 من 500 دينار إلى أقل من 750 دينارا

2,548,579.092 دينار 8190 من 750 دينارا إلى أقل من 1000 دينار

8,982,129.564 دينارا 15154 من 1000 دينار فأكثر

المحفظة االستثمارية



96 مليون دينار لمواجهة “كورونا” ودعم المتضررين
كشــف رئيــس اللجنــة الماليــة واالقتصادية بمجلس النــواب النائب محمــود البحراني 
لـ”البــاد” أن النــواب سيناقشــون مــع الحكومــة اســتخدام الميزانيــة االحتياطيــة فــي 
الميزانيــة العامــة البالغــة 96 مليــون دينــار وذلــك لدعــم المتضرريــن مــن الجائحة من 
أصحــاب العمــل واألعمــال والوقــوف علــى مــدى الحاجــة العتمــاد ميزانيــة إضافيــة 

لمواجهة الجائحة من النواحي الطبية.

وأفـــاد بأنـــه لحـــد اآلن لم يحـــدد أي وقت 
ثمـــة  وأن  اآلن،  حتـــى  الحكومـــة  للقـــاء 
تحركات جادة من الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة من أجل عقد لقـــاء في ٌأقرب 
وقت مـــن أجل الوقوف على مســـتجدات 
مواجهـــة الجائحة ومـــدى كفايـــة المالءة 
الماليـــة التـــي خصصـــت لمواجهتهـــا فـــي 
الميزانية العامة )50 مليون دينار(؛ إليجاد 

الحلول المشتركة بين الطرفين.
وقـــال: “إن الحكومة حريصة كل الحرص 

المواطنيـــن  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن 
والمقيميـــن، وهنالك تواصـــل بينه )رئيس 
اللجنـــة الماليـــة واالقتصاديـــة( مـــع وزيـــر 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بشـــكل متواصـــل، 
حيـــث يؤكـــد الوزيـــر أن حيـــاة النـــاس ال 
تعوض ومن ثم كل شيء قابل للتعويض، 
لذلك لـــن توفر الحكومة أي جهد من أجل 
حماية المواطنيـــن والمقيمين من جائحة 

كورونا”.

هـــذا ورفـــع 27 نائبـــا خطابـــا إلـــى رئاســـة 
المجلـــس لطلـــب مخاطبـــة الحكومـــة مـــع 
اســـتمرار إغـــالق العديـــد مـــن القطاعـــات 
بســـبب جائحـــة  التجاريـــة واالقتصاديـــة 
كورونـــا واإلجـــراءات االحترازيـــة، حيـــث 
بـــات مـــن الواجـــب إيجـــاد ســـبيل لدعـــم 
القطاعـــات المتضررة مـــن اإلغالق إضافة 
إلـــى دعم المواطنين فـــي فواتير الكهرباء 

والماء ودعم القطاعات المتضررة.

وطالـــب النـــواب فـــي مذكـــرة رفعوها إلى 
الرئاســـة، بضـــرورة رفـــع خطـــاب عاجـــل 
ســـبل  لمناقشـــة  لقـــاء  لعقـــد  للحكومـــة 
دعـــم القطاعـــات المتضـــررة والمواطنيـــن 
ومناقشـــة إمكانيـــة إطـــالق حزمـــة ماليـــة 

بضوابـــط بحيـــث تشـــمل دعـــم القطاعات 
التجارية المغلقة واإلعفاء من الرسوم مع 
إعفاء المواطنين مـــن فواتير الكهرباء لـ3 
أشـــهر، مؤكدين أن العديد مـــن القطاعات 
النهائـــي  باإلغـــالق  مهـــددة  المتضـــررة 
نتيجـــة الوضـــع الحالـــي وتراجـــع الحركة 
االقتصادية ما قد ينتهي بدخول أصحاب 
األعمال في قضايا بأروقة المحاكم نتيجة 

المطالبات المالية من المالك.
مـــن جانبها، انضمت كتلـــة الميثاق للطلب 
المواطنيـــن  بإعفـــاء  وطالبـــت  المذكـــور 
والمقيميـــن مـــن فواتيـــر الكهربـــاء ووقف 
قروض اإلسكان والتقاعد ودعم األنشطة 

المغلقة ورواتب الموظفين.
اجتمـــاع هيئـــة المكتـــب الـــذي عقـــد ظهر 
الخميـــس الماضي بمجلـــس النواب خلص 
إلى موافقة باإلجماع لرفع خطاب رســـمي 

إلـــى الحكومة لطب االجتمـــاع بها وبحث 
ومناقشـــة مســـتجدات الوضع االقتصادي 
والحصي خالل الفتـــرة الحالية وذلك في 
محاولة للحصول على إجابات لتســـاؤالت 
لعدد من النواب والشـــارع البحريني، وفًقا 
لما أدلى به عدد من النواب بعد االجتماع.
محمـــود  الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
إعالميـــة:  تصريحـــات  فـــي  البحرانـــي 
يجب بحـــث آليـــة الســـتمرار االجتماعات 
وتتبـــع  الســـلطتين  بيـــن  التنســـيقية 
األوضـــاع الماليـــة واالقتصاديـــة وحجـــم 
األمـــوال التـــي صرفت خالل هـــذه الفترة 
وبيان توقعـــات الحكومة وطـــرح وتبادل 
المرئيات واألفكار من اجل توحيد الصف 
بيـــن الســـلطتين ليكون الجميـــع على بينه 
حـــول السياســـات القادمـــة لمواجهة هذه 

الجائحة.

الدمستاني لـ “^”: تقارير “تنظيم العمل” متوقفة منذ سنتين
ــل ــأوي ــت ــل ــة أرقـــــــام غـــيـــر قـــابـــلـــة ل ــغ ــل ــوق الـــعـــمـــل ب ــ ــن سـ ــ ــا ع ــي ــق ــي ــق تـــعـــد مـــرجـــعـــا ح

أعلـــن النائب أحمد الدمســـتاني لـ”البالد” 
أن التقاريـــر التي تصدرهـــا هيئة تنظيم 
سوق العمل توقفت في ظروف غامضة 
منـــذ منتصف عام 2019 حتـــى تاريخه، 
هـــذا  أســـباب  اآلن  حتـــى  تتضـــح  ولـــم 

التوقف وإلى متى سوف يستمر.
وذكـــر أن الهيئـــة تقـــوم بإصـــدار تقاريـــر 
العمـــل واألنشـــطة  عـــن ســـوق  مفصلـــة 
العامة والخاصة الســـوق بصورة فصلية 
كل أربعـــة أشـــهر، وهـــذه التقاريـــر تبنـــى 
عليهـــا قواعد البيانـــات التفصيلية حول 

حركة سوق العمل في البحرين.
 وقـــال “بحثنا عن أســـباب هـــذا التوقف 
لكننـــا لم نجد أي ســـبب، وليســـت هنالك 
إجابـــات عن التوقـــف الغامض”، مشـــيًرا 
والخبـــراء  النـــواب  افتقـــاد  أن  إلـــى 

وواضعـــي السياســـات االقتصاديـــة في 
ســـوق العمل لمثل التقاريـــر يعني غياب 
الصـــورة الحقيقية التي من خاللها يبني 
هؤالء خططهم وتوجهاتهم وتحليالتهم 

عن سوق العمل.
وبيـــن أن افتقـــاد البحريـــن لمثـــل هـــذه 
التقاريـــر يعنـــي أن المملكة فقدت ســـنة 
حميـــدة متســـمة بالشـــفافية، ناهيـــك أن 
هـــذه التقاريـــر تعـــد مرجـــع حقيقـــي عن 
سوق العمل في البحرين ليتمكن الجميع 
من قراءة الســـوق بلغـــة أرقام غير قابلة 

للتأويل والتحليالت الخاطئة.
وأفـــاد: “تلعب هيئة تنظيم ســـوق العمل 
المعلومـــات  فـــي توفيـــر  دوًرا جوهرًيـــا 
والبيانات الخاصة بسوق العمل المحلي، 
حيث تعتبـــر الهيئة من أحد أهم مصادر 
البحـــث في هـــذا الجانب. وتســـعد هيئة 

تنظيم ســـوق العمل بـــأن القانون هو من 
أســـند لها مهمة القيام بإجراء الدراسات 

والبحوث واستطالع آراء الجماهير”.
وذكـــر “أنه يمكن ألي فـــرد مهتم أن يقرأ 
مؤشرات سوق العمل من خالل التقارير 
التـــي تصدرها الهيئة حيث تعطيك هذه 
التقاريرصورة واضحة عن سوق العمل، 
يمكنك التعرف على  كل شـــاردة وواردة 
تخص ســـوق العمـــل عن طريق النشـــرة 

ربع الفصلية التي تصدرها الهيئة”.
وبيـــن أن الهيئـــة كانت تشـــجع عبر هذه 
التقاريـــر الباحثـــون والمختصـــون علـــى 
إثـــراء دراســـاتهم عبـــر االســـتفادة مـــن 
المعلومـــات الجمـــة التـــي تقدمهـــا حول 
ســـوق العمل واســـتغالل مناخ الشفافية 
والتواصـــل المباشـــر لتوصيـــل أفكارهم 
النيـــرة عن طريـــق اســـتغاللهم لخاصية 

التـــي تطرحهـــا  المفتوحـــة  المشـــاورات 
الهيئة قبل الشروع في اتخاذ قراراتها.

وكان آخـــر تقرير أصـــدر في الربع الثاني 
من العام 2019 من ســـوق العمل كشـــف 
أن إجمالي العمالـــة وصل إلى 748,047 

عامـــال بنهايـــة الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 
2019، مشـــيًرا إلـــى أن إجمالـــي العمالـــة  
األجنبيـــة بنهايـــة الربـــع الثاني مـــن هذا 
مـــع  بالمقارنـــة  عامـــالً   594,944 العـــام 
601,461 عامـــالً فـــي الربـــع الثانـــي من 
ســـنوية  بنســـبة  منخفضـــًا   2018 العـــام 

بلغت 1.1 %.
وأفاد إلى أن إجمالي العمالية البحرينية 
عامـــالً   153,103 الربـــع  هـــذا  بنهايـــة 
بحرينيًا منخفضًا بنســـبة ســـنوية قدرها 
3.6 % بالمقارنة مع 158,814 عامالً في 
الربع الثاني من العام الســـابق كما سجل 
انخفاضًا بســـيطًا بالمقارنة مع 153,932 
عامـــالً في الربع الســـابق من هـــذا العام. 
ويرجـــع الســـبب فـــي انخفـــاض العمالـــة 
البحرينيـــة لخـــروج الدفعـــة الثانيـــة من 
المتقدميـــن لبرنامج التقاعـــد االختياري 

فـــي القطاع العام خالل شـــهر يونيو من 
العـــام 2019 قابلـــه ارتفاع في التوظيف 

بالقطاع الخاص.
وكشـــف التقرير األخيـــر للهيئة قبل نحو 
ســـنة ونصـــف الســـنة أن عـــدد تصاريـــح 
العمـــل الصـــادرة مـــن قبـــل هيئـــة تنظيم 
سوق العمل لفئة العمالة في الربع الثاني 
37,570 تصريحا بنســـبة سنوية تقدرب 
المؤسســـات  حصـــة  وبلغـــت   .%  5.0  -
الصغيـــرة التـــي يعمـــل بهـــا أقـــل من 10 
عمـــال 50.5 % مـــن إجمالـــي تصاريـــح 
العمـــل الصادرة لفئـــة العمالة خالل الربع 
الثاني من هذا العام،  وبلغ وسيط أجور 
البحرينييـــن في هـــذا الربـــع 532 دينارا 
بحرينيا منخفضا بنســـبة ســـنوية قدرها 
1.1 % بالمقارنـــة مـــع 538 دينـــارًا فـــي 

الربع نفسه من العام السابق.
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جرف بيوت تاريخية في “سترة” عمرها 900 سنة

طالـــب الباحـــث التاريخي جاســـم 
حســـين عبـــاس صاحـــب مدونـــة 
البـــالد،  “ســـنوات الجريـــش” عبـــر 
الجهـــات المختصـــة وقـــف جـــرف 
عـــدد من  البيوت القديمة  األثرية 
فـــي قريـــة الخارجية فـــي منطقة 
سترة والتي تعود ملكيتها لألهالي 
فضال عن مصادرة جزء من مقبرة 
قرية الخارجية والمرفقات التابعة 
للمســـجد فيهـــا، داعيـــا إلـــى إعادة 
النظر في اإلجـــراءات القائمة في 
ظل مطالبة األهالي بحقوقهم في 

هذه  البيوت.
وقـــال إن البلديـــة باشـــرت جـــرف 
وهدم البيـــوت األثرية في منطقة 
الخارجيـــة وتحديـــدا فـــي مجمـــع 
606 فـــي الخارجيـــة  ذات البنـــاء 
بالحجـــارة  القديـــم  العمرانـــي 
والجـــص، كما تعـــدت  البلدية في 
أعمالها مؤخـــرا على حرم الطريق 
المقبـــرة  مـــن  جـــزءا  اقتطعـــت  و 
قبـــور  مـــن  بهـــا  ومـــا  التاريخيـــة 
وأضرحـــة أثريـــة، وطـــال الجـــرف 
جزءا مـــن دورات المياه والمخزن 

التابع للمسجد.
تعـــود  البيـــوت  هـــذه  أن  وذكـــر 
مـــن  وهنـــاك  لألهالـــي  ملكيتهـــا 
الوثائق والمستندات القديمة التي 
تثبـــت أصحابها، إال أن اإلجراءات 
دون  حالـــت  والطويلـــة  المعقـــدة 
الحصـــول الورثـــة علـــى ملكيـــات 
هـــذه البيـــوت القائمة رغـــم قدمها 
والذيـــن يجـــب أن يســـند القانون 
حقـــوق الورثـــة اليهـــم، مؤكـــدا أن  
البلدية في الفترة األخيرة جرفت 
البيـــوت األثريـــة القائمـــة في هذه 

المنطقة بحجة أنها مهجورة.
وأوضح أن هناك عددا من الوثائق 
التي تثبت أصحاب البيوت فضال 

عـــن إخطارات مـــن البلديـــة تعود 
لســـنة 1977  و 1979 بشـــأن هذه 
البيوت موجهة ألصحابها، وتحدد 

أصحاب الملكيات المحيطة بها.
 واستغرب عباس تقصير الجهات 
الرسمية التي تصادر هذه المنطقة 
دون الرجوع إلـــى أصحابها فضال 
عن التعدي على المقبرة التاريخية 
التي تعود للقرن السادس الهجري 
وما  بها من أضرحة تعود إلى تلك 
الفتـــرة ،ســـبقت التنظيـــم اإلداري 
في البلـــد وقبل التطـــور العمراني 

في المنطقة.
وعـــن تاريخ البيوت ذكـــر الباحث 
جاسم حســـين أن البيوت الواقعة 
فـــي منطقـــة الخارجيـــة القديمـــة  

يتجـــاوز عمرها 900 ســـنة تقريبا، 
مـــن  مجموعـــة  فيهـــا  وعـــاش 
الفالسفة  اإلسالميين من ضمنهم 
الشـــيخ  اإلســـالمي  الفيلســـوف 
أحمد بن سعادة، الذي عاش مطلع 
والـــذي  الهجـــري،  الســـابع  القـــرن 
تتلمذ على يده عدد من الفالسفة 
اإلســـالميين مثل الشـــيخ علي بن 
ســـليمان الســـتري، والشـــيخ ميثم 

البحراني.
 وتابع أن “المنطقة أثرية وقديمة، 
وكان يسكن فيها أهالي الخارجية 
مـــن ضمنهـــم عائلتنـــا، ومـــع تطور 
المنطقـــة  فـــي  العمرانـــي  التمـــدد 
انتقـــل األهالي إلى بيوت مجاورة 
لها وتحديد في المنطقة الشرقية 

مـــن القرية فـــي فترة الســـتينات، 
حتـــى  مأهـــوال  منهـــا  جـــزء  وكان 
الثمانينـــات ،بدليل وجود عدد من 

الوثائق ألصحابها”.
وأكد أن ورثة هذه البيوت طالبوا 

في فترة السبعينات بحقهم فيها، 
إال أنهـــم لـــم يواكبـــوا اإلجـــراءات 
القانونية وقتها، وبسبب التعطيل 
والمواعيـــد والعراقيـــل لـــم تكلـــل 

هذه المطالبات بالنجاح.

وأوضح عباس أن هذه المجموعة 
القديمـــة  كانت يســـتغلها تلفزيون 
األعمـــال  بتصويـــر  البحريـــن 
التلفزيونية مسلســـل حســـن ونور 

السنا وغيرها من األعمال.

محمود البحراني 

علوي الموسوي

علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

ــود ــه ــش ال أحــــد  الـــســـنـــا”  ونـــــور  و”حـــســـن  لـــمـــواطـــنـــيـــن...  ــا  ــه ــت ــي ــق أح تـــوثـــق   ”^“



أعلنــت جامعــة البحريــن عــن طــرح برنامج الماجســتير فــي التطويــر العقــاري وإدارة الممتلــكات وقبــول أول دفعة من 
الطلبة في ســبتمبر 2021، ُيطرح البرنامج ألول مرة في المملكة وبالتعاون مع قســمي االقتصاد والتمويل بكلية إدارة 

األعمال والعمارة والتصميم الداخلي بكلية الهندسة.

ويهـــدف البرنامـــج إلى ريـــادة في 
تعليـــم ونشـــر المعرفة فـــي مجال 
يســـعى  كمـــا  العقـــاري،  التطويـــر 
إلـــى إبـــراز الهوية الوطنيـــة للبيئة 
التفاعـــل  أطـــر  وإرســـاء  المحليـــة 
اإليجابـــي مـــع المجتمـــع من خالل 
المهنـــة  تطويـــر  فـــي  المســـاهمة 
متطـــورة  أكاديميـــة  بيئـــة  وســـط 
تحقق متطلبات الجودة الشـــاملة. 
توفيـــر  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
المـــادة العلمية المقننة للدراســـات 
العقارية من خـــالل تزويد الطالب 

بالعديـــد مـــن احتياجاتـــه العلميـــة 
فـــي مجـــاالت تخطيـــط وتطويـــر 
وعلـــوم  وقوانينهـــا  األراضـــي 
وإدارة  والتثميـــن  التســـويق 

الملكيات العقارية.
العمـــارة  قســـم  رئيســـة  وذكـــرت 
الشـــيخة  الداخلـــي  والتصميـــم 
هيفاء بنـــت إبراهيم آل خليفة أن 
المعمارييـــن  يســـتقطب  البرنامـــج 
والعامليـــن فـــي مجـــال العقـــارات 
واالســـتثمار الذيـــن يرغبـــون فـــي 
تطويـــر خبراتهـــم أو لؤلئـــك الذين 

يرغبـــون فـــي دخـــول عالـــم العقار 
والصناعات االســـتثمارية. ويتميز 
المعرفـــة  يدمـــج  بأنـــه  البرنامـــج 
العمرانيـــة فـــي خطتـــه األكاديمية 
االقتصـــاد  لعلـــوم  مكمـــل  بشـــكل 

واالستثمار والتمويل.
كما أعربت رئيســـة قسم االقتصاد 
والتمويـــل هناء ســـعيد باوزير عن 
ســـعادتها بهذا التعـــاون األكاديمي 
األول  العتبـــاره  القســـمين  بيـــن 
مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى جامعة 
طـــرح  أهميـــة  وأكـــدت  البحريـــن. 

مثل هـــذه البرامج في الدراســـات 
العليـــا بمـــا يخـــدم التعليـــم العالي 
النظـــام  ومواكبـــة  بالمملكـــة، 
التعليمـــي الســـتراتيجية تحقيـــق 

االســـتدامة في التنمية كما يطمح 
البرنامج على التعاون مع الجهات 
بالتطويـــر  المختصـــة  الحكوميـــة 
ســـوق  تطلعـــات  ليلبـــي  العقـــاري 

العمل .
يأتـــي البرنامـــج إلعـــداد خريجين 
ذوي كفـــاءات عاليـــة فـــي مجـــال 
التطويـــر العقاري الـــذي زاد الطلب 
عليه في العقـــود األخيرة لتواكب 
النهضة العمرانية الشاملة بالمملكة. 
فـــي  يســـهم  البرنامـــج  وطـــرح 
إعـــداد مختصين بمجـــال التطوير 
والدراســـة  والتثميـــن  العقـــاري 
العقارية التحليلية للسوق العقاري 
بالمملكـــة.  والمســـتقبلي  الحالـــي 
الوظيفيـــة  الخيـــارات  وتشـــمل 
للطالـــب المتخـــرج: وظائـــف فـــي 
المصرفيـــة والحكوميـــة،  األدوات 
التمويل العقاري، وإدارة العقارات 

والتطوير، واالستثمار العقاري.

صرح نائب رئيـــس األمن العام أنه 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
بحـــق عـــدد مـــن األشـــخاص وجار 
دعـــوا  ممـــن  آخريـــن  اســـتدعاء 
ونظمـــوا وشـــاركوا فـــي تجمعـــات 
غيـــر قانونيـــة، علـــى أثـــر مراســـم 
دفن المدعو حســـين أحمد عيسى 

بمجمـــع  توفـــي  والـــذي  بـــركات 
الســـلمانية الطبـــي وكان من ضمن 

الحاالت القائمة لفيروس كورونا.
تشـــكل  التجمعـــات،  أن  وأوضـــح 
خطرا على الصحة والسالمة العامة 
وتجـــاوزا لإلجـــراءات االحترازيـــة 
المقررة من الفريق الوطني الطبي، 

في إطار الجهود الوطنية للحفاظ 
علـــى أمن وســـالمة المجتمع، الفتا 
إلـــى أهمية إعـــالء المصلحة العليا 
للوطـــن والحفـــاظ علـــى مقدراتـــه 
ومكتسباته، ورفض كل محاوالت 
إثـــارة الفتنـــة والتمســـك باللحمـــة 

الوطنية.

وأشـــار نائـــب رئيـــس األمـــن العام، 
إلى ضرورة عدم االســـتجابة لهذه 
الدعـــوات التحريضية والتي تمثل 
للســـلم  وتهديـــدا  باألمـــن  إخـــالال 
االلتـــزام  أهميـــة  مؤكـــدا  األهلـــي، 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بتطبيـــق 

وعدم مخالفة القانون.

المطوريـــن  مـــن  عـــدد  أكـــد 
العقاريين أن الشراكة الناجحة 
بين وزارة اإلسكان ومؤسسات 
التطويـــر العقـــاري فـــي برنامج 
اســـتطاعت أن توفـــر  “مزايـــا”، 
فـــي  كبيـــرة  مرونـــة  للمواطـــن 
اختيـــار ســـكنه المالئـــم والـــذي 
مـــن حيـــث  احتياجاتـــه  يلبـــي 
الموقـــع الجغرافـــي والمســـاحة 
ونوع الوحدة الســـكنية، وذلك 
فـــي إطار أهـــداف ورؤى وزارة 
اإلســـكان، وعبر تقديم الحلول 
السكنية للمواطنين التي تكفل 
ســـرعة الحصول علـــى الخدمة 

اإلسكانية.
فـــي  المطـــورون  وقـــال   
تصريحات خاصة لوكالة أنباء 
البحرين “بنا”: إن هذه الشراكة 
ســـاهمت بدفع عجلة االقتصاد 
حركـــة  وتنشـــيط  الوطنـــي 
الســـوق العقـــاري، إضافـــة إلـــى 
توســـيع دائرة عمل مؤسســـات 
التطوير العقاري والمستثمرين 

في مملكة البحرين.
 واعتبـــر رئيـــس لجنـــة العقـــار 
األعمـــال  رجـــال  بجمعيـــة 
أن  األهلـــي،  ناصـــر  البحرينيـــة 
المحـــرك  هـــو  مزايـــا  برنامـــج 
العقـــاري،  للقطـــاع  الرئيـــس 
أن يحـــرك ســـوق  اســـتطاع  إذ 
مـــع  مترابطـــة  كحلقـــة  العقـــار 
بعضهـــا البعـــض، ويســـاهم في 
توسيع دائرة عمل المستثمرين 
والمقاولين ووسطاء العقارات، 
المهندســـين  إلـــى  إضافـــة 
وشـــركات المقاوالت والكهرباء 

واإلنشاء.
 وأكـــد أن برنامـــج مزايـــا حقق 
إقبااًل واسًعا في الفترة األخيرة 
مـــن قبل المنتفعيـــن، فضاًل عن 
أثـــره االقتصـــادي الـــذي يرفـــد 
العجلـــة التنمويـــة بالمملكة عبر 
الشـــراكة القائمـــة والمثمرة مع 

القطاع الخاص.
مزايـــا  برنامـــج  أن  وأضـــاف   
النســـبة  يشـــكل  أن  اســـتطاع 
الســـوق  حركـــة  فـــي  األكبـــر 

العقـــاري )بمقـــدار يتـــراوح مـــن 
280 مليـــون إلـــى 300 مليـــون 
دينار بحريني(، مشـــيًرا إلى أن 
حركة الســـوق العقارية تتراوح 
ســـنوًيا بيـــن 800 مليـــون إلـــى 

مليار دينار.
المديـــر  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن   
العام لشـــركة عقارات اإلسكان 
إيـــاد عبيـــد، أن برنامـــج مزايـــا 
أكـــد نجاح رؤيـــة الحكومة في 
تفعيـــل الشـــراكة بيـــن القطـــاع 
الحكومـــي مع القطـــاع الخاص 
والمســـتثمرين، إذ ســـاهم هـــذا 
الســـكن  توفيـــر  فـــي  النجـــاح 
المالئـــم ألكثر من 8000 أســـرة 
بحرينيـــة، )وفي دعم االقتصاد 
الوطني بأكثر مـــن 100 مليون 

دينار بحريني(.
القطاعـــات  أن  وأضـــاف   
مملكـــة  فـــي  االقتصاديـــة 
البحرين استطاعت أن تستفيد 
ممـــا يتيحـــه برنامـــج مزايا من 
توســـيع دائرة العمل وتطويره، 

وتفيـــد المواطـــن فـــي الوقـــت 
ســـكنية  وحـــدة  بتوفيـــر  ذاتـــه 
وعلـــى  ممكـــن  وقـــت  بأســـرع 
حســـب اختياره للمنطقة ونوع 
الوحـــدة التي يتطلـــع المواطن 
للحصـــول عليهـــا بما يتناســـب 

واحتياجاته ورغباته.
 وفي الســـياق نفسه، قال مدير 
تســـهيالت  بشـــركة  العقـــارات 
جعفـــر  العقاريـــة  الخدمـــات 
شـــركة  فـــي  “نحـــن  العريبـــي 
العقارية  للخدمـــات  تســـهيالت 
عالقـــة  نشـــكل  أن  اســـتطعنا 
اإلســـكان  وزارة  مـــع  إيجابيـــة 
عن طريق الســـكن االجتماعي، 
سواء كانت بالطريقة المباشرة 
بيـــن التســـهيالت وبيـــن وزارة 
غيـــر  بطريقـــة  أو  اإلســـكان 
مباشـــرة بين زبائننا المطورين 
وزارة  وبيـــن  العقارييـــن 

اإلسكان”.
 وأكـــد أن هـــذه العالقـــة أثمرت 
نتائـــج إيجابيـــة علـــى مختلف 

الشـــركة  وقعـــت  إذ  األصعـــدة، 
مع وزارة اإلســـكان منذ عامين 
اتفاقيـــة بشـــأن أحد المشـــاريع 
اإلســـكانية فـــي مدينـــة حمـــد، 
الـــذي قدم شـــقًقا ســـكنية للبيع 
تتـــراوح أســـعارها مـــن 59 ألفا 

إلى 62 ألف دينار.
اإلســـكان  وزارة  أن  وأوضـــح   
ســـاعدت الشـــركة على تشكيل 
قاعدة زبائن مثاليين عن طريق 
التواصـــل مع المســـتفيدين من 
برنامـــج مزايـــا لالســـتفادة من 

مشاريعها السكنية.
أكـــد  متصـــل،  ســـياق  وفـــي   
مديـــر العمليـــات بشـــركة بروج 
أن  الهنـــدي،  حســـن  العقاريـــة 
وتوفيـــر  التطويـــر  عمليـــة 
للمواطنين  الســـكنية  الوحدات 
أصبحـــت هدًفـــا مشـــترًكا بيـــن 
والمطوريـــن  اإلســـكان  وزارة 
والمســـتثمرين، إذ ســـاهم هـــذا 
الهدف في تقليل وتيرة انتظار 
الســـكنية،  للوحـــدة  المواطـــن 
العجلـــة  رفـــد  فـــي  وســـاهم 
فـــي  والتنمويـــة  االقتصاديـــة 

مملكة البحرين.
 وأكـــد أن عائـــد الشـــراكة التي 
الخـــاص  القطـــاع  جمعـــت 
الحكومـــة  مـــع  والمطوريـــن 
ســـاهم  اإلســـكان  ووزارة 
المشـــاريع  اعتمـــاد  بســـرعة 
الســـكنية وتطوير آليـــة العمل، 
وتقلصت فترة انتظار تخليص 
المعامـــالت العقارية من أشـــهر 

إلى 3 أسابيع.
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300 مليون دينار قيمة التعامالت العقارية لـ “مزايا”
ــرة بحرينيـــة ــم لــــ 8000 أسـ ــر الســـكن المالئـ ــورون: البرنامـــج وفـ مطـ

المنامة - بنا

ناصر األهليحسن الهندي

إياد عبيدجعفر العريبي

اإلنســان البحريني.. األثمن لدى 
جاللة العاهل المفدى

Û  جــاءت توجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة، لمباشــرة العمل على تطعيــم المواطنين 
البحرينييــن المقيمين في الخــارج ضد فيروس كورونا كحلقة 
ضمن سلســلة لم تنقطع أبًدا بالنســبة لقيادتنا رعاها هللا، وهي 
متصلة ببعضها البعض برابط قوي أال هو أن اإلنسان البحريني 
هــو األثمــن لــدى جاللــة الملــك رعــاه هللا، وليــس هذا فحســب، 
فاألدلــة كثيــرة لــم تنحصــر فيمــا قدمتــه الدولة من عمــل جبار 
لحمايــة ورعايــة واســتقرار المواطنيــن والمقيميــن منــذ بــدء 

جائحة كورونا فحسب، بل هذا إرث من الثوابت البحرينية.
Û  وليســمح لي القارئ الكريم، أن أشــير إلى أن نقطة ســريعة في

اســتدراك قصيــر يتعلق بتســمية العمود “أحضــان وطن”، فهذه 
التســمية نختصــر شــرًحا فــي عبــارة واحــدة وهــي أن بالدنــا 
الغاليــة مملكــة البحريــن تضم في أحضانهــا كل أبنائها بل وكل 
من يعيش على أرضها، وأتشرف أن أكون ممن يحملون شرف 
الكلمــة فــي طرح القضايــا والموضوعات التي تلتصق بشــؤون 
وشجون الوطن قدر توفيق رب العالمين، فجمال حضن بالدنا 
بقيادتنا الكريمة هي هذه اللحمة التي تبدت بشكل كبير ومبهر 
بالعمل الجماعي المشــترك والدؤوب بين القيادة والشــعب في 
الوقــوف صًفــا واحــًدا فــي الشــدائد، وبعــون هللا، نمضــي فــي 
انتصــار ليبــق حضن الوطن المعشــوق يبعث فينا دفء المحبة 

واألخوة واألمان والسالم.
Û  ما زلنا في أحضان الوطن نسجل في سجله المواجهة الصامدة

فــي وجــه فيــروس كورونــا ومــا يتبعــه مــن تحديــات، فاللجنة 
التنســيقية برئاســة ولــي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وجدت نفسها 
أمــام تحــد كبير تلو آخر أكبر وديدنها االســتمرار في المواجهة 
بعزيمــة المنتصــر حتــى فــي أحلــك الظــروف، وألن توجيهــات 
جاللــة العاهــل المفــدى، بتطعيــم المواطنين في الخــارج، غاية 
مهمة، فقد بادرت اللجنة التنســيقية مباشــرة في وضع الخطة 
تنفيًذا للتوجيه الملكي السامي في اجتماعها رقم 383 برئاسة 
نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل 

خليفة.
Û  وفــي كل األحــوال، ونحــن نمر في ظروف صعبة للغاية، نشــعر

باالرتيــاح ألن قيادتنــا تقتــرب لحظــة بلحظــة مــن مواطنيهــا 
والمقيميــن علــى أرضها وهي بذلك تقدم للعالــم نموذًجا مميًزا 

من وطن صغير كبير بإنجازاته، والحال كذلك.
Û  خاطــرة ألميــر الضميــر: مــن أقــوال فقيــد الوطــن المغفــور له *

بإذن هللا تعالى سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب 
هللا ثــراه: “إننــا في البحرين لدينا القدرة والتاريخ الذي يجعلنا 
قادريــن علــى مواجهــة التحديــات واســتخالص الحلــول مــن 

البيت البحريني”.

عادل المرزوق

الصخير - جامعة البحرين

تزويد الطالب باحتياجاته العلمية في تخطيط األراضي وعلوم التسويق والتثمين وإدارة الملكيات

جامعة البحرين تطرح ماجستير التطوير العقاري وإدارة الممتلكات

الدكتورة هناء باوزير الدكتورة الشيخة هيفاء آل خليفة

المنامة - وزارة الداخلية

“الداخلية”: التجمعات تشكل خطًرا على الصحة والسالمة العامة وتجاوزا لإلجراءات المقررة من الفريق الطبي

إجراءات بحق أشخاص وجار استدعاء آخرين دعوا ونظموا وشاركوا في تجمعات غير قانونية



“الطرق” تجتاز 7.9 ماليين ساعة عمل دون حوادث
ــم الــمــخــاطــر ــي ــي ــق ــت ــة ل ــ ــط ــ إجــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة الـــعـــامـــلـــيـــن والـــمـــمـــتـــلـــكـــات وخ

كشــفت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بــأن الــوزارة أنجزت نحــو 7.9 مليون 
ســاعة عمــل دون حــوادث أو إصابــات عمــل، وذلك في عدد من مشــاريع )قطاع الطرق( االســتراتيجية 

المنتهية أخيًرا أو على وشك االنتهاء.

وذكـــرت أن الـــوزارة تولي اهتماًما كبيـــًرا لمتطلبات 
الصحة والسالمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
فـــي مختلـــف مناطق المملكـــة، مضيفة أنـــه لمعرفة 
مدى االلتزام بمتطلبات السالمة في تنفيذ مشاريع 
الطـــرق فقد تم وضع مؤشـــرات لقياس األداء ومن 
بينهـــا عدد ســـاعات عمـــل دون حوادث فـــي مواقع 
تنفيذ المشـــاريع، وتم تحقيق ســـاعات عمل طويلة 

لعدد من مشاريع الطرق دون حوادث أو إصابات.
وتابعـــت “وعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، فقد تم 
تســـجيل 2.363.755 ســـاعة عمل دون حوادث في 
مشروع تطوير شارع الشيخ زايد، ومشروع إنشاء 
الطـــرق المؤديـــة إلـــى إســـكان اللوزي حقـــق حوالي 
374.170 ســـاعة عمـــل دون حـــوادث، أما مشـــروع 
جنـــوب البحريـــن الدائـــري فقـــد حقـــق 1.562.494 
األولـــى  مراحلـــه  فـــي  إصابـــات  بـــال  عمـــل  ســـاعة 
والثانيـــة، كذلك تنفيذ الحزمة الثانية من مشـــروع 
جســـر المحرق الرابع اجتازت 945.480 ساعة عمل 

دون إصابـــات تذكر، إضافة إلى المرحلة األولى من 
إنشـــاء شارع جنوب البحرين الدائري فقد استغرق 

228.280 ساعة عمل بال إصابات”. 
ويضاف إلى ذلك مشـــروع تقاطع ســـار الذي سجل 
1,853,580 ســـاعة دون حوادث، ومشـــروع تطوير 
شـــار ع املـــك حمـــد الـــذي ســـجل 574,680 ســـاعة 
كذلك دون حوادث، وهذا يكشف المستوى المتقدم 
مـــن الوعي بالســـالمة فـــي بيئـــة العمل لـــدى الفرق 

العاملة على تنفيذ هذه المشاريع االستراتيجية.
وأوضحـــت أنـــه ومن بيـــن اإلجـــراءات المتبعة في 
ســـبيل تحقيق الســـالمة في مشـــاريع الطـــرق تقوم 
الـــوزارة بالطلـــب مـــن المقاولين وقبل بـــدء بأعمال 
المشـــروع بتقديم خطة للصحة والســـالمة المهنية 
والبيئية في موقع العمل، تتضمن إجراءات حماية 
العامليـــن والممتلـــكات فـــي الموقـــع مـــن الحـــوادث 
المخاطـــر  لتقييـــم  خطـــة  وإعـــداد  واإلصابـــات، 
واإلجراءات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الحوادث، 

حيـــث يتـــم عـــرض هـــذه الخطـــة علـــى المختصين 
في قســـم الصحـــة والســـالمة لدراســـتها وإبداء أي 

مالحظات بخصوصها.

وقالت: إنه وحرصا لمتطلبات الســـالمة يتطلب من 
المقاوليـــن تعييـــن عدد من اختصاصي ومســـؤولي 
الســـالمة فـــي الموقـــع، إذ يتـــم تقييمهـــم من خالل 

حضـــور عدد مـــن دورات الســـالمة والصحة المعدة 
من قبل القســـم المعنـــي بالوزارة، وتأكيـــدا لكفاتهم 
يتم عمل اختبار لهم، حيث انه ال يتم الســـماح على 
مـــن ال يجتـــاز االختبـــار بممارســـة العمل كمســـؤول 

سالمة في الموقع.
الـــوزارة  المعنـــي بالســـالمة فـــي  يذكـــر أن القســـم 
المنتظمـــة  تفتيشـــية  الزيـــارات  مـــن  بعـــدد  يقـــوم 
اتبـــاع  مـــن  للتأكـــد  المختلفـــة،  العمـــل  لمواقـــع 
http://172.16.1.117/newspress/ المقاوليـــن 
backup/files/images/2021/06/11/440701.
إجـــراءات  العامليـــن   jpg?tmp=1623437238
السالمة وامتثالهم لجميع متطلبات الصحة المهنية 
والسالمة، إذ يتم رفع تقرير لكل زيارة يقومون بها، 
وهـــو ما انعكـــس إيجابًيا من التقليـــل من الحوادث 

المضيعة للوقت في مشاريع الطرق.
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يعيـــش أهالي قريـــة الهملة علـــى أمل بان 
يتحقـــق حلـــم ينتظـــرون منذ عقـــود وهو 
تخصيـــص ســـاحل القريـــة اليتيم ســـاحال 
 6 التـــي يســـكنها  القريـــة  لألهالـــي.  عامـــا 
آالف نســـمة بينهـــم أكثر من 100 بحار من 
محتـــرف وهـــاوي ينظـــرون الـــى ســـاحلها 

الوحيد يتالشى امام اعينهم .
وناشـــد األهالـــي عبـــر “البالد” المســـؤولين 
التدخل لتخصيص ســـاحل القرية الوحيد 
ســـاحل عامـــا للقريـــة الســـاحلية التـــي لم 
يتبقـــى لهـــا مـــن البحـــر اال هـــذا المتنفس، 
والـــذي ال يصلـــون لـــه اال عبـــر طريـــق غير 

مرخص يعود ألراض وقفية. 
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس جمعيـــة الهملـــة 
الخيرية جعفر المبارك ان األهالي يعيشون 
غصـــة على ســـاحلهم الذي يتالشـــي يوما 

بعد يوما امام ناظرهم.
وتابع “ان أهالي القرية ينتابهم خوف في 
أنهم قد يســـتيقظون صبيحـــة أحد األيام 
وقـــد رأوا أن منفذهم الوحيد المؤدي إلى 
البحريـــن وقـــد تـــم إغالقه أمامهـــم، او قد 
حالت مشـــاريع على هـــذه العقارات بينهم 

وبينه”.
 وعـــن حـــال البحـــارة يقـــول المبـــارك “اما 
حـــال البحـــارة الذي يعتمـــدون على البحر 
في معيشـــتهم وعددهم يفوق 100 بحار، 
فإنهـــم يعيشـــون قلقا على مصـــدر رزقهم 
الذي سيحرمون منه مع اغالق هذا المنفذ 
الوحيـــد للبحـــر لهم، وعلـــى الرغم من غير 
جاهزيتـــه لعمـــل الصياديـــن وقواربهـــم اال 
انهم يأملون ببقاءه مفتوحا للعامة ولهم”.

مـــن جهتـــه تقـــدم ممثـــل الدائـــرة الثالثـــة 
بالمحافظة الشـــمالية العضو البلدي محمد 
الدوسري بمقترح إنشاء مشروع الساحل 
التراثـــي علـــى ســـاحل بمجمـــع 1009 في 

منطقة الهملة.
وذكر الدوسري ان قرية الهملة تعتبر قرية 
ســـاحلية عاش أهلها علـــى الزراعة وصيد 
االســـماك منذ ســـنوات طويلة وورثوا تلك 
المهـــن عـــن آبائهـــم وأجدادهم، كمـــا تربوا 

على ذلك الساحل.
وتابـــع “لكـــون المنطقـــة التـــي يقـــع عليهـــا 
التراثيـــة  الســـاحل تمتـــاز بطابـــع الحيـــاة 
صـــوب  كل  مـــن  النخيـــل  تحيطـــه  الـــذي 
فضـــال عن تميز القريـــة بوجود العديد من 
البيـــوت التراثية كان هناك اقتراح انشـــاء 

ســـاحل تراثـــي علـــى العقـــارات الموجودة 
تصميمـــه  يتـــم  بحيـــث  اســـتمالكها،  بعـــد 
علـــى طـــراز التـــراث الشـــعبي باســـتخدام 
المـــواد القديمة وذلك بالتنســـيق مع هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واالثار، كمـــا يمكن بناء 
مسجد  على الساحل بالطراز القديم ومن 
المواد القديمة بالتنســـيق مع وزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية”.
الجـــزء  الســـاحل  بـــأن  الدوســـري  وأفـــاد 
المتبقي لالهالي من الســـاحل غير رســـمي 
في قرية الهملة ،فضال عن ان مهنة الصيد 

فـــي القريـــة تراثية ما زالت العشـــرات من 
االسر تعتاش عليها ، وباالمكان المحافظة 
على الطابع الشـــعبي القديم لهذه المنطقة  
تراثيـــة  كواجهـــة  واســـتغاللها  التراثيـــة  
تطبيـــق  شـــأن  مـــن  أن  وبيـــن  للمنطقـــة. 
المقتـــرح الـــذي وافـــق عليه مجلـــس بلدي 
االشـــغال  وزيـــر  الـــى  واحالـــه  الشـــمالية 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
ان يساهم في االرتقاء بمستوى المشاريع 
التنميـــة  اهـــداف  وتحقيـــق  الخدميـــة 

المستدامة في المملكة.

التراثـــي  الســـاحل  مشـــروع  أن  واضـــاف 
يشمل جميع المرافق الصحية والترفيهية 
العامـــة التـــي تلبـــي احتياجـــات األهالـــي، 
التـــراث واالصالـــة مهـــن  ويحافـــظ علـــى 

االجداد القديمة.
وبين الدوسري أن تطبيق المقترح يتطلب 
استمالك 4 عقارات أمالك خاصة بمساحة 
30 الـــف متـــر مربـــع ، تقـــع األراضي ضمن 
تصنيف األراضـــي الزراعية، كما ويتطلب 
الوصول الى هذا الســـاحل اســـتمالك جزء 
من عقـــارات خاصة لعمل طريق للســـاحل 

،وهي عبارة عن 3 عقارات بمساحة 7200 
متر مربـــع  وهو الطريـــق الحالي للوصول 

الى الساحل القديم اال انه غير رسمي.
مشـــروع  يتضمـــن  المقتـــرح  وبحســـب   
الســـاحل التراثـــي الهملـــة مظـــالت تراثية 
علـــى هيئـــة “العـــروش” القديمـــة والعـــاب 
أطفـــال مصنوعـــة مـــن النخيـــل والســـعف 
ومســـجد بتصميم قديم من موارد تراثية 
قديمـــة ومبنـــى مرافق عامة علـــى الطراز 
القديم واســـتراحات بتصميم البرستجات 

القديمة.

6 آالف من أهالي “الهملة”: ساحلنا أمام خطر اإلغالق
ــي وتـــرفـــيـــهـــي ــ ــراثـ ــ ــروع تـ ــ ــشـ ــ ــه إلــــــى مـ ــلـ ــويـ ــحـ الــــــدوســــــري يـــقـــتـــرح تـ

ليلى مال اهلل



أكثر البالغات في الصيف... تشغيل “االكزوزفان” لفترات طويلة
ــة لــمــنــع دخــــول األطــفــال ــاح ــب ــس ــوض ال ــ ــول ح ــ ــي يــدعــو لــوضــع ســيــاج ح ــدن ــم الـــدفـــاع ال

لألعــام  العامــة  اإلدارة  وتقدمــه  تعــده  الــذي  “األمــن”  برنامــج  اســتضاف 
والثقافة األمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، ضابط عاقات عامة باإلدارة 

العامة للدفاع المدني 

الـــذي  الريـــس  أول محمـــد  المـــازم   
أكـــد أنـــه مـــع دخـــول فصـــل الصيف، 
فـــإن األمـــر يتطلـــب اتخاذ إجـــراءات 
األمـــن والســـامة فـــي برك الســـباحة 
األطفـــال  تـــرك  عـــدم  أهمهـــا  ومـــن 
بمفردهـــم دون مراقبـــة فـــي حـــوض 
السباحة ولو لمدة قصيرة، مع حرص 
الوالدين وعدم االنشغال عنهم خال 
ممارســـتهم للســـباحة، ووضع ســـياج 
حول حوض الســـباحة لمنـــع دخولهم 
دون رقابـــة فضاً عـــن توفير أطواق 

النجاة ذات المواصفات المعتمدة.

وأشـــار إلـــى أن أكثـــر الباغـــات التـــي 
تتلقاهـــا اإلدارة العامة للدفاع المدني 
خـــال فصل الصيف هي، ترك مراوح 
شـــفط الهـــواء تعمل لفتـــرات طويلة، 
وتـــرك أســـطوانات الغـــاز فـــي أماكـــن 
مكشـــوفة ومعرضة ألشـــعة الشمس، 
وترك المـــواد الخطرة والمنظفات في 
أماكن غيـــر آمنة، وتحميـــل محوالت 

ومقابس الكهرباء أكثر من طاقتها.
ولتفـــادي مثـــل هـــذه األخطـــار لفـــت 
المازم أول محمد الريس إلى الطرق 
الصيانـــة  إجـــراءات  منهـــا  الوقائيـــة 

الدورية لمروحة شفط الهواء، وعدم 
تركهـــا تعمـــل لفترات طويلـــة، ووضع 
اســـطوانة الغـــاز في صنـــدوق محكم 
واالحتفـــاظ  تهويـــة،  فتحـــات  فيـــه 
بالمـــواد الكيميائيـــة والمنظفـــات في 
أماكـــن بعيدة عـــن متنـــاول األطفال، 
وعـــدم تحميـــل محـــوالت ومقابـــس 
الكهربـــاء أكثر من طاقتهـــا، والمعرفة 
الجهـــاز  عمـــل  بكيفيـــة  الكاملـــة 
وعـــدم  اســـتخدامه  قبـــل  الكهربائـــي 
تـــرك األجهـــزة الكهربائيـــة فـــي وضع 
تشغيل لمدة طويلة دون مراقبة، كما 
يجب فحص قواطـــع الكهرباء للتأكد 
من فاعليتها عنـــد الضرورة، وفحص 
األجهزة الكهربائية بانتظام، واالبتعاد 
عن شـــراء األجهـــزة الكهربائية رديئة 
الصنـــع والغيـــر مطابقـــة للمواصفـــات 

الدولية و المعتمدة.
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  أن  وأضـــاف 
المدنـــي تقوم بالتنســـيق مـــع الجهات 
الحكومية والخاصة لعقد محاضرات 
توعويـــة عـــن بعـــد، ومنهـــا الســـامة 
طفايـــة  اســـتخدام  وطـــرق  العامـــة، 
األوليـــة،  واإلســـعافات  الحريـــق 
الحمـــات  اســـتمرار  إلـــى  باإلضافـــة 
التوعوية في محطات التزود بالوقود 
لتســـليط الضوء علـــى المخاطر التي 
قد تقع من جراء التصرفات الخاطئة.

عـــدد  تقديـــم  البرنامـــج  وتضمـــن 
والتوعويـــة  األمنيـــة  الفقـــرات  مـــن 
تســـليط  تـــم  حيـــث  واالجتماعيـــة، 
فـــي  “األمـــن  فقـــرة  خـــال  الضـــوء 
أســـبوع” علـــى أبـــرز الباغـــات التـــي 
تـــم التعامـــل معهـــا وذلـــك مـــن خال 

العمليـــات  بغرفـــة  المباشـــر  االتصـــال 
الرئيســـية وغرفة العمليات والمراقبة 

المرورية.
فقـــرة  فـــي  البرنامـــج  ناقـــش  كمـــا 
“دردشـــة الخميـــس” أهـــم المخالفـــات 
الخاصة باتخاذ اإلجـــراءات الوقائية 
واالحترازية لمواجهة جائحة كورونا، 
فيما اســـتضافت فقرة “إشـــراقة أمل” 
أحـــد المنتفعين من قانـــون العقوبات 
مـــدى  وعـــرض  البديلـــة  والتدابيـــر 
اســـتفادته مـــن هـــذه التجربـــة التـــي 
انعكســـت إيجابـــًا علـــى حياتـــه كونه 
مـــن  اســـتفاد  كمـــا  أســـرته  مـــع  اآلن 
انخراطـــه فـــي دورات متعـــددة فـــي 
برنامـــج “ تمـــام” لتأهيـــل المحكومين 
وإدماجهـــم في المجتمع. حيث تمكن 

من إكمال دراسته.

وتضمن فاصل “شـــخصيات” التعرف 
على إحـــدى الشـــخصيات البارزة في 
تاريخ شـــرطة البحرين وهـــو النقيب 
عبدلله السيد جمال الذي بدأ مسيرته 
الوظيفيـــة فـــي شـــرطة البحرين عام 
1955م، وخـــال فتـــرة خدمتـــه فـــي 
الشرطة عمل في عدة إدارات وأقسام 
ومراكز أمنية منها ضابط أمن بقســـم 
التحقيقـــات الجنائية بـــاإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية، كما التحق 
التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن  بالعديـــد 
األمنية واإلدارية داخل وخارج الباد 
وتـــدرج فـــي الرتـــب العســـكرية حتى 

حصل على رتبة نقيب.
كمـــا تخلـــل البرنامـــج، تقديـــم جوائز 
نقديـــة للمســـتمعين وذلـــك من خال 

االتصال والمشاركة في المسابقة.

المنامة - وزارة الداخلية
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

صرح مدير إدارة التدريب وتطوير 
القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية رئيس الفريق التنفيذي 
لمبـــادرة المنصـــة الوطنيـــة لخبـــراء 
البحريـــن )ســـجل الخبـــراء( عصـــام 
العلوي بأن الفريق عقد سلســـلة من 
اللقاءات الثنائية مع المعنيين بهيئة 
المعلومـــات والحكومة اإللكترونية.

وأكد أن التنفيذ التقني للمنصة سوف 
ينتهي خال شـــهرين، وفـــق المرحلة 
األولى مـــن الخطة الموضوعـــة، الفًتا 
أن اإلطـــاق التجريبـــي ســـوف يكون 

في يوليو المقبل.
وتهـــدف المبـــادرة التـــي تأتـــي ضمـــن 
االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة 
المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي 
)بحريننـــا( إلـــى إطاق منصـــة وطنية 

شـــاملة تضـــم قاعـــدة بيانـــات لجميع 
الخبـــراء البحرينييـــن والمتخصصين 
وتوثيـــق  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
ســـيرهم العلميـــة والمهنيـــة، لتســـهيل 
عمليـــة االســـتفادة من تلـــك الخبرات 
وأفضـــل  قدراتهـــا  وإبـــراز  الوطنيـــة 
المســـتوى  علـــى  ســـواء  الممارســـات 

المحلي أو الخارجي.
النظـــم  تطويـــر  إدارة  مديـــر  وأكـــد 
المعلومـــات  بهيئـــة  الحكوميـــة 
والحكومة اإللكترونية عبدهللا حبيب 
المعلومـــات  لهيئـــة  الرئيـــس  الـــدور 
والحكومة اإللكترونية وفريقها، الذي 
عمـــل على االنتهاء من إعداد دراســـة 
شـــاملة إلجراءات سير العمل الخاص 
بالمنصـــة الوطنيـــة لخبـــراء البحرين، 

والبدء بتطويرها، على مراحل.

اإلطالق التجريبي لمنصة خبراء البحرين يوليو المقبل
مخالفة 57 في حمالت تفتيشية شملت 193مطعًما ومقهى
ـــراءات ـــق اإلج ـــي تطبي ـــور ف ـــم قص ـــن لديه ـــات مم ـــض المح ـــه بع تنبي

في إطار تكثيف الحمات التفتيشية للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية 
للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيد 19(، تابعــت إدارة الصحــة العامة بوزارة 
الصحة زياراتها التفتيشــية لمتابعة التزام المنشــآت باالشــتراطات الصحية 

والقرارات األخيرة المنصوص عليها.

وقام مفتشـــو قســـم مراقبـــة األغذية 
يـــوم أمـــس األول الخميـــس، بزيـــارة 
مطعًمـــا   193 شـــملت  تفتيشـــية 
ومشـــروبات  أطعمـــة  يقـــدم  ومقهـــى 
تـــم خالهـــا مخالفـــة 57 منهـــا، إذ تـــم 
اتخاذ اإلجراءات الازمة إلحالة هذه 

المطاعم للجهات القانونية.
وبينـــت الوزارة أنه نظًرا لمخالفة تلك 
المطاعـــم لإلجـــراءات واالشـــتراطات 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  التنظيميـــة 

القـــرار الـــوزاري رقم 51 لســـنة 2020 
بشأن االشـــتراطات الصحية الواجب 
والمقاهـــي  المطاعـــم  فـــي  تطبيقهـــا 
فيـــروس  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 
كورونـــا )كوفيد 19(، ورصد مخالفات 
للتعليمـــات الصـــادرة بهذا الشـــأن، تم 
المطاعـــم  حيـــال  القوانيـــن  تطبيـــق 
أن  إلـــى  الـــوزارة  ولفتـــت  المخالفـــة، 
قامـــوا  القضائـــي  الضبـــط  مأمـــوري 
بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات 

الازمة.
خـــال  إنـــه  الصحـــة:  وزارة  وقالـــت 
زيـــارات مســـاء يوم أمس تـــم تكثيف 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التوعيـــة 
الصـــادرة  والتعليمـــات  والقـــرارات 
عـــن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
ذات  والجهـــات  كورونـــا  لفيـــروس 
هـــذه  تطبيـــق  مـــن  والتأكـــد  الصلـــة، 
المطاعم لكافة اإلجراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية.
تـــم  التفتيشـــية  الزيـــارات  وخـــال 
تنبيـــه بعـــض المحـــات ممـــن لوحـــظ 
تطبيـــق  آليـــة  فـــي  قصـــور  لديهـــم 
بعـــض اإلجـــراءات والتـــي هـــي قابلة 
للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال 

من قبل أصحاب تلك المحال.

ودعـــت الصحـــة العامـــة الجميـــع إلى 
بـــروح  والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة 
المســـؤولية العالية، واإلبـــاغ الفوري 
عـــن أي مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم 
رصدهـــا، موضحة أن هـــذه الخطوات 
المهمـــة تأتـــي لتأمين الصحـــة العامة 
وللتحقق من التزام األفراد وأصحاب 
المطاعـــم والمقاهي وبقيـــة المحات 
العامـــة  بالصحـــة  العاقـــة  ذات 
باإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
الصحية الواجب تطبيقها، األمر الذي 
يعـــد مرتكـــًزا مهًمـــا للحـــد من انتشـــار 
فيروس كورونا، إذ تتواصل الزيارات 
الميدانيـــة ويتـــم بذل أقصـــى الجهود 
واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة لضمان 

صحة وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

عـــن  “البـــاد”  لصحيفـــة  نيـــر  ويتحـــدث 
البدايـــات قائـــا “عندمـــا تخرجـــت مـــن 
المدرســـة العـــام 2010 كانـــت لـــدي رغبة 
أكيدة بأن أقدم الخدمة الجديدة لبلدي، 
ولذلـــك توجهـــت للعـــاج الطبيعـــي، مـــع 
إدراكي بأن كثيرا من الناس في البحرين 
يعانـــون من اآلالم ســـواء فـــي األطراف 
أو ببقيـــة األجزاء األخرى بالجســـم، وأن 

منهم من يحتاج للمساعدة”.
العـــاج  واقـــع  فـــي  “تأملـــت  ويضيـــف 
العيـــادات  فكانـــت  حينهـــا،  الطبيعـــي 
المتخصصـــون،  وكذلـــك  شـــحيحة 
ناهيـــك عـــن أن البعض لم يكـــن بأهميته 
كتخصص يمثل إضافة للحراك الطبيعي 
فـــي المملكـــة، وعليـــه وجـــدت أن هـــذا 
هـــو الطريـــق الصحيـــح لتقديـــم الخدمة 

الجديدة”.
ويـــردف “وعليـــه التحقت بالدراســـة في 
الجامعـــة المذكـــورة، ومـــع مـــرور الوقت 
اكتشـــفت أنه مجال واســـع جًدا، وُتعالج 
بواســـطته كثير من العلـــل الصحية، وأن 

هنالك فرصة للتخصص به”.
ويوضـــح “هنالـــك 3 تخصصـــات رئيســـة 
وهي الجهاز العصبي، والجهاز التنفسي، 
الـــذي  الهيكلـــي  العضلـــي  والجهـــاز 
تخصصت به، بسبب أن أكثر البحرينيين 
يعانـــون منه وتمتد آثـــاره للمفاصل، ومع 
قناعتـــي بأنـــه التخصص الذي أســـتطيع 
أن أقـــدم من خاله العاج الكامل وليس 

الجزئي أو المحدود”.
أســـاعد  أن  “هدفـــي  بالقـــول  ويمضـــي 
النـــاس لكـــي يتخلصـــوا مـــن هـــذه اآلالم 
ممارســـة  عـــن  تعطلهـــم  التـــي  المبرحـــة 
حياتهـــم بالشـــكل الطبيعـــي، وتجعلها ال 
تطاق، خصوًصا للمراحل العمرية ما بين 

األربعين والستين سنة”.
ويســـتطرد نيـــر “عـــادة تأتي هـــذه اآلالم 

بســـبب أســـلوب الحياة ســـواء في األكل 
أو النـــوم أو الرياضـــة أو العمـــل، فالبقاء 
فـــي المكاتب لفتـــرة طويلة يؤثـــر كثيًرا 
بهذا الجانب، أو الوضعيات التي يســـتقر 
بهـــا النـــاس، ســـواء فـــي البيـــت أو فـــي 

المكاتب”.
ويتابـــع “الحظنـــا أخيـــرا مع بقـــاء الناس 
هنالـــك  أن  الجائحـــة،  بســـبب  ببيوتهـــم 
فـــي حـــاالت  زيـــادة واســـعة وواضحـــة 
وتيبـــس  العضـــات  وضعـــف  تقلـــص 
المفاصـــل، يضـــاف إلـــى األســـباب أيًضـــا 
الحديثـــة  اإلعاميـــة  المنصـــات  ظهـــور 
والتـــي  وأمـــازون  وشـــاهد  كنتفليكـــس 
تشجع المشـــاهدين للبقاء في وضعيات 

جلوس معينة لفترات طويلة”.

فـــي  دراســـتي  “أثنـــاء  قائـــا  ويواصـــل 
بريطانيـــا كنـــت أعمـــل أيًضـــا فـــي نفـــس 
النـــاس  معظـــم  أن  واحظـــت  المجـــال، 
لذلـــك  الظهـــر،  فـــي  مشـــكات  لديهـــم 
تخصصت فـــي العمود الفقـــري تحديًدا، 
ووعي المواطنين بهذا الجانب بتحســـن 
متوســـط، والمطلـــوب هنا إطـــاق حملة 
صحيـــة توعويـــة تســـاعد النـــاس علـــى 
فهـــم مـــا هـــو مطلـــوب منهـــم، ومعرفـــة 
أهميـــة الرياضة وعـــدم الجلوس لفترات 

طويلة”.
وعـــن إقبـــال البحرينيين علـــى تخصص 
“المجـــال  نيـــر  يعلـــق  الطبيعـــي  العـــاج 

فـــي توســـع اآلن ســـواء علـــى مســـتوى 
أمـــر  العيـــادات أو المتخصصيـــن وهـــذا 
علـــى  التشـــجيع  مـــع  ومطلـــوب،  جيـــد 
تكريـــس ثقافة الوعي الغذائي والصحي 

والرياضي ألنه األساس هنا”.
وفي ســـؤال لـ “الباد” عن األساليب غير 
التقليديـــة التـــي يتبعهـــا نير فـــي العاج 
يؤكـــد أن “العـــاج باإلبر الجافـــة، ترخية 
وإطالـــة العضـــات، فك العقـــد العضلية، 
تحريك وموازنة المفاصل، وتساعد هذه 
الوسائل العاجية المبتكرة على تحسين 
حركة الجســـم، وإعادة الحركة الطبيعية 

في المفاصل لُمختلف األعمار”.

وينفـــي اســـتخدامه ألي أدوية أو أجهزة 
فـــي العـــاج الطبيعـــي، مبيًنا بـــأن معظم 
مرضـــاه من الفئـــة العمرية مـــن الثاثين 
إلى الخمسين، ذكوًرا وإناًثا ولكن الذكور 

أكثر. 
وفـــي هـــذا الصدد يحذر نير مـــن أن أهم 
أسباب اســـتمرار المرض وااللتهابات هو 
عـــدم اتبـــاع البعـــض للتماريـــن التأهيلية 
حـــل  يتـــم  حتـــى  العـــاج،  انتهـــاء  بعـــد 
اإلشـــكالية بشـــكل جـــذري لضمـــان عدم 
رجوعها لهم مرة أخرى، وبحيث ال تكون 

الحلول العاجية هنا مؤقتة بل دائمة.
ويعبـــر نير فـــي نهايـــة اللقاء عن شـــكره 
وتقديـــره لوالديـــه لوقوفهما إلـــى جانبه 
خـــال المرحلة الماضية والتي ســـاعدته 
لكـــي يحقـــق قصـــص النجـــاح فـــي هـــذا 
المجال، خصوًصا والده )نير( الذي ســـهل 
وقـــدم لـــه جميـــع اإلمكانات لكـــي يكون 
شاًبا ناجًحا في مضمار عمله هذا، خدمة 
للبحرين ولشـــعبها الوفي، عبر اكتســـاب 
التجربة الجديـــدة وتقديمها هنا بأفضل 

صورة ممكنة.

إبراهيم النهام

عصــام نير ورحلــة اإلبــداع في العــالج الطبيعــي

الجلوس بالمنزل 
يفاقم التهابات 
وآالم المفاصل

وجه
من العامة

يف زاوية وجه من العامة لعدد 

اليوم، تلتقي “البالد” مع العرشيني 

عصام نري الذي امتهن تخصص العالج 

الطبيعي وتخرج به من جامعة 

“هارتفورد تشاير” العام 2014.
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Vacancies Available
DR. BEHZAD PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of
  PRECISION EQUIPMENT SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17686807  or  BEHZAD@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

ALNOOR GLASS AND MIRRORS SHOROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682561  or  S.SALOON@HOTMAIL.COM 

Nadia sky boutique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38381990  or  WAELSAAD1976@YAHOO.COM 

ALKULLAJ SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39219223  or  ALYOUSIFEEE@GMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

ALHUBAISHI BUILDING MAITENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 33344352  or  JHUBAISHI@GMAIL.COM 

AL BASHAER RECRUITMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 32269111  or  SMOHAMMEDBH@GMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Delmon house for publishing and distribution 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17406620  or  SJ.EA@LIVE.COM 

ALMUSTAQBAL PROMOTION, ADVERTISEMENT, & TRANSLATION COMPANY (PAR 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 77111133  or  EMADALDDIN@HOTMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MIDWIFE 
 suitably qualified applicants can contact
 17177711  or  CATHERINE@AMH.ORG.BH 

C PLUS FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33343833  or  MOHD.ALAWAINATI@GMAIL.COM 

Marketplace by Live Well 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (COFFEE SHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 39607989  or  INFO@LIVEWELL.BH 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

ALHAWASHIM COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33339540  or  tah0o082@hotmail.com 

WELLDONE TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36956890  or  WLDONECONT@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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 

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 

Alqalawi cargo 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39941151  or  alqalawicargo@hotmail.com 

T G I FRIDAY’S 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

Nevada car wash 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17840451  or  A7MAD___1991@HOTMAIL.COM 

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

SKILYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17000160  or  info@skilya.com  
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حتـــى أوضـــح فكرة المقالة ومحتواها، ســـأضرب مثـــا لمجنون وقاتل 
عاث باألرض فســـادا، وقتـــل أفراد منطقته من رجال ونســـاء وأطفال، 
وسط مواجهة من قبل أهل المنطقة له والتصدي لجرائمه والعمل على 
القضاء عليه، ومنع أية إمدادات أو إمكانات يمكن أن تصل إليه، فهذه 
اإلمـــدادات هي الشـــريان الذي يســـاعده فـــي ارتكاب جرائمه، ووســـط 
صيحـــات الجميـــع وهتافهم بصـــوت واحد بأن هذا الرجـــل – وجماعته 
- هو شـــخص مجنون وقاتل، يخرج على المأل رجل يصف نفســـه بأنه 
حكيـــم ويؤكد أن هذا الرجل ليســـا قاتا وليس مجنونا، وأن القول إنه 
مجنـــون وقاتـــل هـــو الذي يســـتفزه، لهذا، فإنـــه ســـيزيل مصطلح قاتل 
ومجنـــون فـــي وصف هـــذا الرجل، إيمانـــا منه بأن إزالة هـــذا المصطلح 
سيجعل هذا الرجل عاقا وحكيما، وبدل أن يقول هذا القاتل إنه يثمن 
عـــدم وصفـــه بالجنون تقديـــرا لما قام به الحكيم، قـــال بصوت عال إنه 

فعا مجنون، بل يصر على ذلك، وإنه سوف يستمر في جنونه.
ولتوضيـــح مـــا أســـلفناه، فالمشـــهد ســـيضم كا مـــن الحوثـــي القاتـــل 
المجنـــون، واليمن الـــذي عانى من تدمير هذا المجنـــون، وترامب الذي 

مثـــل المجتمـــع ووصف الحوثي بأنـــه مجنون قاتل، وصنفـــه كإرهابي، 
والديمقراطيين الذين وصفوا أنفســـهم بالحكمة وأزالوا مســـمى “قاتل” 
عـــن الحوثـــي، ألن هـــذا الوصـــف هو مـــا سيســـاعده علـــى التخلص من 
جنونه حسب وصف الحكيم! وأخيرا ردة فعل هذا المجنون الذي فرح 
فرحـــا كبيـــرا بإزالة وصفه كمجنون إرهابي، ليقـــوم بارتكاب المزيد من 
القتـــل والدمـــار بشـــكل أكثر من ذي قبـــل، وليقول للحكيـــم: أنا مجنون 

وقاتل رغما عن أنفك.
فما يحدث اآلن من ارتكاب الحوثي المزيد من القتل والتدمير والنهب 
وإهـــاك الحـــرث والنســـل واســـتباحة بـــراءة األطفال، رســـالة واضحة 
وجريئـــة للحكيـــم مفادها التالـــي: نحن مجرمـــون وقتلـــة ومجنونون، 
وســـواء رفعت اســـمنا أم لم ترفعه من قوائم اإلرهاب فســـنبقى كذلك، 
وبهـــذا ورط الديمقراطيـــون أنفســـهم وكشـــفوا عـــن ضعـــف إدارتهـــم 
وقراءتهـــم لألحـــداث، فرفع اســـم الحوثي جعلـــه يتمادى أكثـــر وأكثر، 
وإعـــادة اســـمه لقوائـــم اإلرهـــاب اعتـــراف الحكيـــم بالفشـــل، لهـــذا قلنا 
وسنقول مرارا وتكرارا هذه أضعف إدارة أميركية تعاملت معنا كعرب.

tariq 
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

المجنون والحكيم

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

للتواصل: 17111483

“ليش ما ليش... مب وقته”
المبذولـــة  الجهـــود  ونقـــدر  الصحيـــة،  المســـتجدات  نـــدرك  أن  يجـــب 
والتحديات التي تواجهنا، وما يقرره الفريق الوطني من معالجة فورية 
هـــو متابعة دقيقة للنهـــج المتكامل المدروس فـــي التعامل مع الجائحة 

وكل ما يطرأ عليها.
نتطلـــع فـــي هـــذا التوقيـــت أن تعتمـــد شـــهادة تطعيـــم كوفيـــد 19 التي 
تصدرهـــا وزارة الصحـــة للمتطعميـــن كوثيقة رســـمية مثل جواز الســـفر 
وبطاقة الهوية ورخصة الســـياقة وغيرها، والهدف من ذلك الحث على 
التطعيـــم كالمبادرين الذين فاق عددهم مليون متطعم بالجرعة األولى، 

وال يمكن التهاون مع الممتنعين وعرقلة مراحل التطعيم.
ففـــي هذه األثناء توجهت أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين 
ســـبق لهـــم أخذ الجرعتيـــن ألخـــذ الجرعة المنشـــطة الثالثـــة “وتاحقوا 
روحهـــم”، فاليوم نحتاج لرفع شـــعار أكون أو ال أكون، وكل شـــخص منا 
عليه أن يأخذ كامل االحتياطات عن نفســـه “نفســـي نفســـي”، حتى بين 
أفـــراد أســـرنا في البيـــت الواحد، وتنفيـــذ كل ما يصدره فريـــق البحرين 

الطبي “بدون ليش ما ليش، هذي الحجي مب وقته الحين”.

وفـــوق ذلـــك كلنا فخر بالفريـــق الطبي، ونعول عليه بعـــد هللا تعالى في 
التعامـــل مـــع الوضع الصحي ومحاولـــة الخروج منه بأقل الخســـائر في 

األرواح والمحافظة على صحة كل من يعيش فوق أرض المملكة.

الصورة الثانية

منـــذ مـــا يقـــارب الــــ 50 عامـــا عندمـــا كان قائدا للســـرية الطبيـــة ومقرها 
كان بمعســـكر الهملـــة التابـــع لقواتنا المســـلحة، وقتها كانـــت لديه عيادة 
يعالـــج من خالها مرضى منتســـبي قـــوة الدفـــاع، وكان غالبية المرضى 
يتعالجون عنده ويشعرون معه بالراحة لمعاملته األبوية معهم ووصف 
العاج المناســـب لحاالتهم المرضية، وكاتب الســـطور واحد من هؤالء، 
وإلـــى يومنـــا ورئيس المجلـــس األعلى للصحـــة رئيس الفريـــق الوطني 
الطبـــي الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا آل خليفة كما هو، رمز 
وقامة طبية كبيرة وقمة في التواضع ومدرسة في التسامح، وسيبقى 
كما هو اإلنســـان الحنون المتواضع، وما حصل أثناء صاة الجمعة قبل 

األخيرة خير دليل لما ذهبنا إليه. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

الجرعة المنشطة من التطعيم
ضمـــن إجـــراءات الحكومـــة البحرينيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، بدأت 
وزارة الصحـــة بالتطعيـــم بجرعـــة منشـــطة ثالثـــة، وهـــو إجـــراء أوصى به 
“الفريق االستشـــاري المعني بالتطعيمات بمنظمـــة الصحة العالمية” ومركز 
“التحكـــم باألمـــراض بالواليـــات المتحـــدة األميركية”، وذلك بهـــدف توفير 
الحمايـــة الكافية لفئات عمرية محددة وإكســـابهم المناعـــة ضد الفيروس، 
وهو إجراء ُيؤكد حرص الحكومة على سامة مواطنيها ومتابعتها الدائمة 
لبروتوكوالت التطعيم الطبية لتحقيق أكبر اســـتفادة صحية من التطعيم، 
وكانت شركة “فايزر األميركية لألدوية” قد ذكرت في مطلع فبراير 2021م 
“أنها تجري تجارب على جرعات تنشـــيطية تحســـًبا للحاجة إليها”، وكذلك 

شركة “مودرنا األميركية”.
إن التطعيـــم بالجرعـــة الثالثـــة “المنشـــطة” يمثل ُجهًدا ُيضـــاف إلى الجهود 
االســـتثنائية التـــي تقـــوم بها الدولـــة والفريـــق الوطني الطبـــي للتعامل مع 
الفيـــروس بمـــا َيســـتجد من تغيـــرات وتطـــورات لحماية النـــاس وتحصين 
المجتمـــع، وقـــد حدد الفريـــق الطبي الفئة )مـــن 12 ـ 17 عاًمـــا، 60 عاًما فما 
فـــوق، مرضـــى الســـمنة المفرطـــة وأمـــراض نقـــص المناعـــة والعاملين في 
الصفوف األمامية من الكوادر الطبية( ويليهم باقي المواطنين والمقيمين، 

ويتم تسجيل مواعيد التطعيم عبر موقع وزارة الصحة اإللكتروني.
إن أخـــذ التطعيـــم بجرعاتـــه األولـــى والثانيـــة والثالثـــة يحمينـــا وُيبعد عنا 
الكوفيـــد وســـاالته وتداعياتـــه التـــي أصابت وأوجعـــت وأهلكـــت الكثير، 
فالتطعيم يســـهم في بناء مناعة جماعية وُيقلل انتشار األمراض واألوبئة، 
الصحيـــة،  والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  جميـــع  تطبيـــق  بجانـــب 

واالستهتار والتهاون بها َيرفع من عدد الحاالت القائمة. 
إن أخـــذ التطعيـــم حمايـــة لنـــا وللبحريـــن وشـــعبها، وااللتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة والصحية ُيســـاند جهـــود الدولة المكثفة لتحقيـــق مجتمع آمن 
صحًيـــا ووقائًيا، من خال المتابعة بتنفيذها وبتطبيق اإلجراءات اإلدارية 
والقانونية الرادعة ضد المخالفين أفرادا ومؤسسات، والتعاون الدائم بين 
الجميع ُيبعدنا عن الجائحة، فحملة الدولة للتطعيم ُمســـتمرة والتطعيمات 

متاحة للجميع بدون استثناء وبالمجان. 
إن حرص أفراد المجتمع على التطعيم يؤكد وعيهم االجتماعي وحرصهم 
الشديد على سامتهم وسامة أفراد مجتمعهم، وهذا ُيساند جهود الدولة 

في تصديها الحثيث للحد من انتشار كورونا وتداعياته.

عبدعلي الغسرة

كم أحمد سعيد في إعالمنا العربي؟
يـــوم الخميـــس الماضـــي مـــرت ذكرى انتهـــاء حـــرب يونيـــو 1967 التي 
ُعرفـــت بــــ “حرب األيـــام الســـتة” والتي اشـــتعلت من يـــوم الخامس من 
الشـــهر نفســـه حتى العاشـــر منه، وكان أول من أعلن هزيمة العرب فيها 
الرئيـــس المصـــري جمـــال عبدالناصـــر في خطابه مســـاء يـــوم 9 يونيو، 
وأطلق عليها تعبير “النكســـة”، وهو مصطلح اصطكه الكاتب الصحافي 
الشهير المقرب منه محمد حسنين هيكل الذي أعد له مسودة الخطاب، 
ثم أضحت شهرة المصطلح مدوية في اإلعام العربي؛ تماما كمصطلح 
“النكبة” الذي اصطكه المفكر القومي قسطنطين زريق تعبيرًا عن هزيمة 
“1948”، فإلى يوم الخطاب كان جل العرب يعيشون في أوهام البيانات 
العســـكرية اليومية عن االنتصارات الكاســـحة بوصول الجيش المصري 
تل أبيب، والتي كان يذيعها بصوت حماســـي المذيع والمعلق السياســـي 
المشـــهور أحمد ســـعيد في محطة “صوت العرب”، وبعد ذلك اليوم فقط 

توقفت بيانات أحمد سعيد عن االنتصارات وتعليقاته الثورية.
ومع أن سعيد اتخذ طوال عقود مشجبًا لتعليق أخطاء اإلعام المصري 
القاتلـــة فـــي التعامـــل مع حـــرب 67، إال أنه ظل يؤكد فـــي كل المقابات 
التـــي أجريت معه أنه كان ينفذ توجيهات القيادة السياســـية ممثلة في 
عبدالناصـــر الـــذي لم يكن في األصل ينوي خـــوض الحرب لوال أنه وجد 
نفسه محشورًا في زاوية ضيقة لخوضها، وكان من ضمن أسباب قراره 
بذلـــك مراهنتـــه على تكرار ســـيناريو حـــرب 1956 التي انتهـــت بهزيمة 
عســـكرية وانتصار سياســـي بفضـــل تدخـــل القوتين العظمييـــن، أميركا 
واالتحاد الســـوفييتي، ضد استمرارها على نحو ما أشار مفصاً الزميل 

األستاذ عبدالنبي الشعلة في مقاله األخير األحد الماضي.
وإذا كان الكّتاب والباحثون العرب الذين اتخذوا من مذيع صوت العرب 
كبش فداء لتعليق أخطاء اإلعام المصري والعربي عموما خال حرب 
1967 عليـــه جراء اعتماد سياســـة التضليل اإلعامي زمن الحرب؛ فإنه 
ال أحد تطرق لخطورة اعتماد هذه السياســـة على مصائر الدول واألمم؛ 
ســـواء في زمن الحرب أم في زمن الســـلم، فالســـؤال الذي يفرض نفسه 

هنا: كم أحمد سعيد يوجد في إعامنا العربي؟.

رضي السّماك

فـــي اســـتجابة مهمة وإن كانـــت متأخرة للتحـــدي الصحـــي الخطير الذي 
يواجـــه البشـــرية منـــذ نحو عام ونصـــف، وفـــي محاولة لتـــدارك األخطاء 
والثغرات وتجاوز الفشـــل العالمي في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، 
تعمـــل الـــدول الصناعيـــة الكبرى الســـبع على توحيد وتجميـــع كل قدراتها 
وإمكاناتهـــا مـــن أجل إنهاء تلـــك الجائحة، وكذلك وضع مـــا يمنع تكرارها 
مســـتقبا، حيـــث أكـــدت مســـودة البيـــان الذي ســـيصدر عن رؤســـاء دول 
وحكومـــات مجموعـــة الســـبع خال قمتهـــم المنعقدة في خليـــج كاربيس 
ببريطانيا التزام مجموعة السبع بتعزيز القوى الدفاعية الجماعية من أجل 
الوقاية بشـــكل أفضل من أية أوبئة مستقبلية واكتشافها واالستجابة لها 
والتعافـــي منهـــا، والتعهد بتولي دور القيادة في بنـــاء نظام صحي عالمي 
قـــادر علـــى المقاومة وشـــامل وتكاملي معد ومجهز للوقاية من مســـببات 
األمراض وتفاقمها والكتشـــاف أية تهديدات صحية ناشـــئة بشكل سريع، 

مع اإلشارة إلى ضرورة إصاح منظمة الصحة العالمية.
الحقيقة أن هذا البيان فيه من النقاط واالستراتيجيات ما يجب أن يكون 
دليا لدولنا العربية واإلسامية للتحرك والعمل في المجال الصحي ومن 

بينها: تحســـين االســـتثمار فـــي أنظمتها الصحية الخاصـــة، وتعزيز أنظمة 
اإلنـــذار المبكـــر، وبناء شـــبكة عالمية أفضـــل لمراقبة التهديـــدات الصحية 

الوشيكة.
التحـــرك مـــن قبل الدول الصناعية الكبرى الســـبع هو تحرك جيد وشـــامل 
ويدعـــو إلـــى التعـــاون والعمل معه من أجـــل إنجاحه، كما أنـــه يعد مرتكًزا 
واضًحـــا لتحـــرك إقليمي مماثل ســـواء لتعزيـــز قـــدرات دول المنطقة في 
مواجهـــة الجائحـــة أو لتفعيـــل التعاون والعمـــل مع الجهـــود العالمية لكي 
تؤتـــي ثمارهـــا حاضـــًرا بالقضاء علـــى جائحـــة كورونا، ومســـتقبا بالعمل 
علـــى منـــع تكرار مثـــل هذه األزمة الصحيـــة بتفاصيلها المروعـــة وما فيها 
مـــن صفحـــات ســـوداء محملـــة بمايين الضحايـــا ما بين موتـــى وجرحى 
ومليـــارات الخســـائر المادية وجراحات نفســـية عميقة تحتـــاج عقودا من 

الزمن ليتم تجاوزها. 
قـــد تكـــون فرصة لمراجعة النظـــام الصحي العالمي وســـد ثغراته وتافي 
عيوبـــه، كما أنهـــا فرصة لمراجعة النظـــام العالمي بأكلمـــه وإنهاء تحيزاته 

وإعائه مصالح دول على حساب أخرى.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

نحو نظام صحي عالمي فاعل



بعــد مبــاراة دفاعيــة تذكــر بحقبــة التســعينات بيــن فريقين يعتبــران األفضل 
هجوميًا هذا الموسم في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، رد ميلووكي 
باكــس علــى بروكليــن نتــس وقلــص الفــارق 2-1 فــي سلســلتهما ضمــن نصــف 
نهائي المنطقة الشرقية بفوزه في الرمق األخير على أرضه 83-86 الخميس.

وفـــي المنطقـــة الغربيـــة، اســـتفاد يوتـــا 
علـــى  ليتقـــدم  األرض  عامـــل  مـــن  جـــاز 
لـــوس أنجليـــس كليبـــرز -2صفـــر بعدمـــا 
هيمـــن علـــى المبـــاراة الثانيـــة فـــي هـــذه 
السلســـلة بفضل 37 نقطة مـــن دونوفان 
ميتشـــل و24 مـــن االحتياطـــي جوردان 

كالركسون.
فـــي ميلووكـــي، قـــدم نتـــس أســـوأ أداء 
هجومـــي لـــه هـــذا الموســـم، فيمـــا عادل 
ناحيـــة  مـــن  لـــه  مـــردود  أســـوأ  باكـــس 
التســـجيل والـــذي حققـــه فـــي المبـــاراة 
الثانيـــة ضمن هـــذه السلســـلة )86-125(، 

أنتيتوكونمبـــو  يانيـــس  اليونانـــي  لكـــن 
ورفاقـــه تجنبـــوا فـــي النهايـــة ســـيناريو 
أي  ينجـــح  لـــم  الـــذي  التخلـــف صفـــر3- 
فريـــق في تاريـــخ األدوار اإلقصائية في 

تعويضه والخروج منتصرًا.
ويدين باكس بالفـــوز إلى جرو هوليداي 
الـــذي منـــح فريقه التقدم بســـلة في آخر 
11,4 ثانيـــة مـــن اللقـــاء قبـــل أن يؤكـــد 
كريس مدليتون الفـــوز برميتين حرتين 

في الثواني األخيرة.
باكـــس  فـــي  األفضـــل  مدليتـــون  وكان 
متابعـــة،   15 مـــع  نقطـــة   35 بتســـجيله 

وأضاف أنتيتوكونمبو 33 مع 14 متابعة، 
فيمـــا كان كيفـــن دورانـــت )30 نقطة مع 
11 متابعة 5 تمريرات حاســـمة( وكايري 
إيرفينـــغ )22 نقطة( األفضل في صفوف 
نتـــس الذي افتقـــد نجمه اآلخـــر جيمس 
هـــاردن إلصابـــة عضليـــة تعـــرض لها في 

أوائل المباراة األولى في هذه السلسلة.
وبـــدا الفـــوز فـــي متنـــاول باكـــس تمامـــًا 
بعدما تقـــدم في بداية اللقـــاء بفارق 21 
نقطـــة، لكن الضيوف عادوا من بعيد من 
دون أن يتمكنـــوا فـــي النهاية من حســـم 

األمور لصالحهم.

وبعد خســـارتهم المذلة بفـــارق 39 نقطة 
في المباراة الثانية في هذه السلسلة من 
أصل ســـبع ممكنة، بدا باكس عازمًا على 
العودة وضرب بقـــوة منذ البداية بقيادة 
أنتيتوكونمبـــو ومدليتون اللذين ســـجل 
كل منهمـــا 15 نقطـــة في الربـــع األول، ما 
سمح لصاحب األرض في إنهائه 30-11.

لكـــن نتـــس رد فـــي الربـــع الثانـــي الـــذي 
استهله بتسجيل 15 نقطة مقابل اثنتين 
فقـــط لصاحب األرض الـــذي اكتفى بـ15 
نقطـــة في هذا الربع بأكمله، فيما ســـجل 

دورانت ورفاقه 31.
لكـــن نتـــس انتظـــر حتـــى الربـــع الثالـــث 
ليتقدم للمرة األولى بتسديدة من بروس 
براون 64-65 قبل أكثر من دقيقة بقليل 

على نهايته.
ودخل باكس الربع األخير متقدمًا بفارق 
نقطتين، لكنه عجـــز عن البناء على هذه 

األفضلية، فتبـــادل الفريقان التقدم أربع 
مـــرات خالل الدقائق الــــ12 األخيرة لكن 
من دون أن يتمكـــن أحدهما من االبتعاد 

عن اآلخر ألكثر من أربع نقاط.
وتعادلـــت األرقـــام 80-80 قبـــل دقيقـــة 
ونصـــف علـــى النهايـــة، ثـــم تقـــدم نتـــس 
بفضل ثالثية من دورانت، لكن مدليتون 
قلـــص الفارق إلـــى نقطة باختـــراق، قبل 
أن ينجـــح هوليـــداي فـــي منـــح أصحاب 
األرض التقـــدم بفـــارق نقطـــة قبـــل 11,4 

ثانية على النهاية.
وبعدما وســـع مدليتون الفارق إلى ثالث 
نقاط برميتين حرتين، حصل نتس على 
فرصـــة معادلـــة النتيجـــة لكـــن محاولـــة 
دورانـــت مـــن خـــارج القـــوس لـــم تجـــد 

طريقها إلى السلة.
وســـيحاول باكس معادلـــة النتيجة حين 

يستضيف المباراة الرابعة األحد.

وكاالت

بــاكس يقلــص الفـــارق مــع بـروكليـن نتس
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حقق منتخبّي اإليراني والعراقي 
نتيجتا االنتصار في الجولة قبل 
األخيرة من التصفيات اآلسيوية 
لنهائيـــات  المؤهلـــة  المزدوجـــة 
وكأس   2022 العالـــم  كأس 
آســـيا 2023 التي أقيمت مســـاء 

الجمعة.
حيث اكتسح المنتخب اإليراني 
فـــي المبـــاراة التي أقيمـــت على 
اســـتاد البحريـــن الوطني، نظيره 
 ،)0/10( بنتيجـــة  الكمبـــودي 
وبذلـــك أصبح رصيـــد إيران )15 
نقطـــة( فـــي المركـــز الثانـــي مـــع 
تبقـــي مبـــاراة أخيرة له ســـتكون 
أمـــام العراق، فيمـــا تجمد رصيد 

كمبوديا عند نقطة واحدة.
وفـــي مباراة أخـــرى أقيمت على 
اســـتاد المحرق، كسب المنتخب 
العراقـــي مواجهـــة نظيـــره هونغ 
كونغ بنتيجة )0/1(، وبذلك تجمد 

رصيد األخير عند )5 نقاط( فيما 
عزز المنتخـــب العراقي صدارته 
للمجموعة برصيد )17 نقطة( مع 
تبقي مباراة أخيرة ستكون أمام 

نظيره اإليراني.
الوطنـــي  منتخبنـــا  وســـيخوض 
هـــذه  فـــي  األخيـــرة  مباراتـــه 
يـــوم  للتصفيـــات  المجموعـــة 
الثالثـــاء المقبـــل بمواجهة هونغ 

كونغ.

إيــــران والعـــراق ينتصــران 
بالتصفيــات المـــزدوجــة

اليـــوم  النجمـــة  فريـــق  يســـتهل 
)الســـبت( مشـــواره في منافسات 
البطولـــة اآلســـيوية 23 لألنديـــة 
فريـــق  بلقـــاء  الـــدوري  أبطـــال 
فـــي  وذلـــك  القطـــري،  العربـــي 
تمام الســـاعة 7 مســـاًء، والمباراة 
منقولـــة على القنوات الســـعودية 

والكأس القطرية.
ومن دون شـــك فالمبـــاراة األولى 
الطريـــق  بوابـــة  هـــي  ســـتكون 
المميـــزة  المســـتويات  لتقديـــم 
اإليجابيـــة  النتائـــج  وتحقيـــق 
إحـــدى  لخطـــف  تؤهلـــه  التـــي 
بطاقتي التأهل لـــألدوار النهائية 

يخوضهـــا  التـــي  البطولـــة  مـــن 
النجمـــة بذكريـــات “البطـــل” مـــن 
جهـــة، وبطمـــوح المنافســـة على 
تحقيقهـــا مـــن جديـــد مـــن جهـــة 
أخـــرى. ومبـــاراة اليوم لـــن تكون 
للنجمـــة؛ كونـــه ســـيالقي  ســـهلة 
“حامـــل اللقب” المدجـــج بعناصر 
محترفـــه، كما أن هـــذه المواجهة 
لن تكون ســـهلة للعربي طالما أنه 
ســـيواجه “الرهيب” الـــذي يمتلك 
بمســـتوياتهم  مميزيـــن  العبيـــن 
وإمكاناتهـــم الكبيرتيـــن وهم من 
الســـاحة  فـــي  الالعبيـــن  خيـــرة 

المحلية والخليجية.

ظروف النجمة للمشاركة في هذه 
البطولة لـــم تكن بالمثاليـــة، بدًءا 
مـــن اإلعـــداد المحلي الذي شـــهد 
خوضه مباراة تحضيرية واحدة 
أمام منتخبنا الوطني األول، كما 
أنـــه لـــم يتمكـــن إال من اســـتعانة 
محترفين فقط من أصل 4 وهما 
الدولي محمد حبيب والبوســـني 
إيفـــن، إال أن الشـــارع الرياضـــي 
خصوًصـــا  والنجمـــاوي  عموًمـــا 
يعول كما صرح رئيس جهاز كرة 
اليـــد فهـــد بوشـــعر، علـــى طاقات 
العبي الفريق والروح البحرينية 
المعهودة لدى الجميع بأنها سالح 

فتاك لمواجهة وإطاحة الخصوم 
وتحقيق المبتغى.

وتضم قائمة مدرب الفريق سيد 
هـــم:  العًبـــا،   18 الفالحـــي  علـــي 
علـــي أنـــور، محمد عبدالحســـين، 
علي فؤاد، بالل بشـــام، سيدعلي 
باســـم، علي عيد، حســـن شـــهاب، 
خالـــد عبـــدهللا، حســـين محمـــد، 
مهدي ســـعد، محمد ميرزا، كميل 
محفـــوظ، حمـــد شـــمالن، محمـــد 
عـــادل محمـــد،  حبيـــب حســـين، 
عبدالحســـين،  حبيـــب  محمـــد 
والمحترف  عبدالكريـــم  عبـــدهللا 

فريق النجمة لكرة اليدإيفن.

ــد ــيـ الـ ــرة  ــ ــكـ ــ لـ ــة  ــ ــديـ ــ ــأنـ ــ لـ  23 اآلســـــيـــــويـــــة  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ــب ــ ال ــاح  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ

“النجمة” يــواجــه “العــربي القطــري” اليـــوم
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العســكرية الخطــوات  قيــاس  لعصــا  العالميــة  بالبطولــة 

فريق وزارة الداخلية يحقق المركز األول

“الحد” يفتح باب التسجيل للحصول على العضوية

المركـــز  الداخليـــة،  وزارة  حققـــت 
لعصـــا  العالميـــة  البطولـــة  فـــي  األول 
قيـــاس الخطـــوات العســـكرية، والتي 
نظمتهـــا الكليـــة الملكيـــة البريطانيـــة 
“ســـاند هيرست” بمشـــاركة 12 فريقا، 
واتســـمت بالقوة والندية والمنافســـة 

بين الفرق المشاركة.
وشاركت وزارة الداخلية في البطولة 
بفريقين، أحـــرز أحدهما المركز األول 
المركـــز  اآلخـــر  الفريـــق  احتـــل  فيمـــا 
الثانـــي، وحصـــد فريقا الـــوزارة أعلى 
الدرجات في المجموع العام وأفضل 
فـــي  وأفضـــل مشـــارك  قائـــد طابـــور 

حركات المشاة، خالل البطولة.
وبهذه المناســـبة، رفـــع آمر األكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة، إلـــى معالـــي وزير 
والتبريـــكات  التهانـــي  الداخليـــة، 
اإلنجـــاز  هـــذا  تحقيـــق  بمناســـبة 
المشـــرف، الـــذي يأتـــي تأكيـــدا للدعم 
فريـــق  يلقاهمـــا  اللذيـــن  والمســـاندة 
العســـكرية  الخطـــوات  قيـــاس  عصـــا 
من معالـــي وزير الداخليـــة والمتابعة 

العـــام،  األمـــن  رئيـــس  مـــن  الحثيثـــة 
فـــي  شـــاركا  الفريقيـــن،  أن  موضحـــا 
البطولـــة العالميـــة بكامـــل الجاهزيـــة 
واالستعداد وأظهرا العزيمة واإلرادة 
علـــى  والحصـــول  الفـــوز  لتحقيـــق 
المركزيـــن األول والثانـــي مـــن خـــالل 
العمل الجماعي وااللتزام بالمسئولية، 
وتمكنا خالل المشـــاركة من إظهار ما 

يتمتـــع بـــه منســـوبو األمـــن العـــام من 
قدرة علـــى التميز واالنضباط والعمل 
الجـــاد، مما ســـاهم في تحقيـــق الفوز 
وتســـجيل أفضـــل النتائـــج فـــي هذه 

البطولة العالمية.
وأوضـــح أن البقاء على المركز األول، 
إليـــه،  الوصـــول  مـــن  بكثيـــر  أصعـــب 
مضيفـــًا أن األكاديمية، أولت اهتمامًا 

خاصـــًا لتدريبات المشـــاة، وتم تأهيل 
الفريقين وتزويدهمـــا بكل اإلمكانات 
والتدريبـــات التـــي أهلتهمـــا للحصول 
علـــى هـــذا المركـــز المتقـــدم، مؤكـــدًا 
اســـتمرار األكاديميـــة فـــي المشـــاركة 
فـــي مثـــل هـــذه البطـــوالت العالميـــة 
لرفـــع علم مملكـــة البحريـــن عاليًا في 

مختلف المحافل العالمية.

تـــرأس رئيس مجلس إدارة نادي الحد 
المســـلم،  أحمـــد  والثقافـــي  الرياضـــي 
اجتماًعـــا دورًيـــا لمجلـــس إدارة النادي 
عقـــد عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي عن 
بعـــد، أقر المجلـــس وبعد التنســـيق مع 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة فتح 
باب التســـجيل للحصول على عضوية 
الجمعيـــة العموميـــة بالنـــادي لألعضاء 
الذيـــن  الســـابقين  واألعضـــاء  الجـــدد 
تأخـــر  بســـبب  عضويتهـــم؛  أســـقطت 
العضو عن ســـداد االشـــتراك في موعد 

استحقاقه.
ويأتـــي قـــرار مجلس إدارة نـــادي الحد 
التعديـــالت  لبعـــض  الرياضـــي تنفيـــًذا 
للنظـــام  النموذجيـــة  الالئحـــة  علـــى 
األساســـي لألنديـــة الخاضعة إلشـــراف 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، إذ 
جـــاءت تعديـــالت المـــواد علـــى النحو 

التالي:
األولـــى:  الفقـــرة   )6( المـــادة  تســـتبدل 
يقدم طلـــب العضوية إلى إدارة النادي 
علـــى النمـــوذج المخصـــص لذلـــك على 
أن يزكيـــه عضـــوان عامـــالن يكون قد 
مضـــى على عضويتهما العاملة بالنادي 

أكثـــر من عام أو تزكيه الوزارة، وتدرج 
بحســـب  العضويـــة  طالبـــي  أســـماء 
تواريـــخ تقديـــم طلباتهـــم فـــي ســـجل 

خاص بالنادي.
عـــن  العضويـــة  تســـقط   :)10( المـــادة 
أعضـــاء النـــادي فـــي الحـــاالت اآلتيـــة: 
إذا فقـــد العضـــو شـــرًطا مـــن شـــروط 

العضوية.الوفاة.
إذا تأخـــر العضو عن ســـداد االشـــتراك 

في موعد استحقاقه.
فصـــل العضـــو تأديبًيـــا أو إدارًيـــا وفًقا 
للشـــروط واألحكام الواردة في النظام 
األساســـي لألندية والالئحـــة الداخلية 

بالنادي.
أســـقطت  لمـــن  يجـــوز   :)11( المـــادة 
الطلـــب  تقديـــم  يعيـــد  أن  عضويتـــه 
واألحـــكام  الشـــروط  عليـــه  وتطبـــق 

الخاصة بالعضوية الجديدة.
صـــرح بذلـــك أميـــن الســـر العـــام بنادي 

الحد أحمد البهدهي.

المركز اإلعالمي - نادي الحد:

أحمد المسلم

فريق وزارة الداخلية الفائز بالمركز األول

اللجنة اإلعالمية

عمومية نادي الشباب

الــشــبــاب  نــــــادي  إدارة  مــجــلــس  يـــســـر 
ــاء الــجــمــعــيــة  ــضــ الـــريـــاضـــي دعــــــوة أعــ
العمومية المسددين الشتراكهم السنوي 
فـــوق، حضور  يــونــيــو 2021 ومـــا  حــتــى 
العمومية  للجمعية  الــثــانــي  االجــتــمــاع 
ــادي الـــســـنـــوي الـــــذي ســيــعــقــد يــوم  ــعــ ــ ال
يونيو   17 الــمــوافــق  الــمــقــبــل،  الخميس 
ــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــامــنــة  ــاري، فـ ــجــ ــ ال
مـــســـاًء، عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، 
والــمــالــي،  اإلداري  التقريرين  لمناقشة 
واعتماد دخول عضو الجمعية العمومية 
االحتياط األول المكمل لمجلس اإلدارة 
المستقيل  اإلدارة  مجلس  لعضو  خلفا 

غسان أمير قاسم.

علي مجيد

بنا

علي مجيد



استبعاد 5 العبين من قائمة األرجنتين لكوبا أمريكا
أعلــن مــدرب منتخــب األرجنتين، ليونيل ســكالوني قائمة الالعبيــن لبطولة كوبا 
أمريــكا التــي ســتنطلق فــي البرازيــل، واســتبعد منهــا خمســة العبيــن مــن أولئك 
الذين شــاركوا في الجولتين الماضيتين من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 

في قطر.

لـــوكاس  المهاجـــم  القائمـــة  وضمـــت 
أالريـــو بعـــد تعافيه مـــن إصابتـــه، بينما 
غـــاب عنهـــا المدافعيـــن خـــوان فويـــث 
)فياريـــال( وخوســـيه لويـــس بالومينـــو 
)أتاالنتا( ولوكاس أوكامبوس )إشبيلية( 
فيـــا(  )أســـتون  بوينديـــا  وإيميليانـــو 

وخوليان ألفاريز )ريفر بليت(.
وسيعود ليونيل ميسي ليتصدر القائمة 
كقائد لأللبيسيليســـتي وسيشـــاركه في 
الهجـــوم زميلـــه الجديـــد في برشـــلونة، 

سيرجيو أجويرو.
أمريـــكا  كوبـــا  األرجنتيـــن  وتخـــوض 
بعدما تحصلـــت على نقطتين فقط في 
الجولتيـــن الماضيتيـــن مـــن التصفيات 
تعادلـــت  حيـــث  للمونديـــال،  المؤهلـــة 
كولومبيـــا  وأمـــام   )1-1( تشـــيلي  أمـــام 
)2-2(، وتحتـــل وصافـــة الترتيـــب بــــ12 
نقطـــة، بفارق ســـت نقاط عـــن البرازيل 

المتصدرة.
وستســـتهل األرجنتيـــن مشـــوارها فـــي 

يـــوم  تشـــيلي  بمواجهـــة  أمريـــكا  كوبـــا 
14 يونيـــو ضمـــن منافســـات المجموعة 
األولـــى التـــي تضـــم أيضـــا أوروجـــواي 

وباراجواي وبوليفيا.
وجـــاءت قائمـــة المنتخـــب األرجنتيني 

على النحو التالي:.
حراســـة المرمى: فرانكـــو أرماني )ريفر 
بليـــت( وإيميليانـــو مارتينيـــز )أســـتون 
فيا( وأجوســـتين مارتشيسين )بورتو( 

وخوان موسو )أودينيزي(.
)ريفـــر  مونتييـــل  جونزالـــو  الدفـــاع: 
بليت( ونيكـــوالس أوتامينـــدي )بنفيكا( 
وخيرمـــان بيزيـــا ولـــوكاس مارتينيـــز 
ونيكـــوالس  )فيورنتينـــا(  كوارتـــا 
تاليافيكو وليساندرو مارتينيز )أياكس 
آمستردام( وماركوس أكونيا )إشبيلية( 

وكريســـتيان روميرو )أتاالنتـــا( وناويل 
مولينا لوسيرو )أودينيزي(.

خط الوســـط: لياندرو باريديس وأنخل 
جيرمـــان(  ســـان  )باريـــس  ماريـــا  دي 
بيتيـــس(  )ريـــال  رودريجيـــز  وجيـــدو 
و  )توتنهـــام(  سيلســـو  لـــو  وجيوفانـــي 
إســـيكييل باالســـيوس )باير ليفركوزن( 
ونيكـــوالس جونزاليـــس )شـــتوتجارت( 
)أودينيـــزي(  بـــول  دي  ورودريجـــو 
وأليخانـــدرو جوميز )إشـــبيلية( وآنخل 
ونيكـــوالس  مدريـــد(  )اتلتيكـــو  كوريـــا 

دومينيجيز )بولونيا(.
وســـيرجيو  ميســـي  ليونيـــل  الهجـــوم: 
أجويرو )برشـــلونة( والوتـــارو مارتينيز 
)إنتر ميان( وخواكين كوريا )التســـيو( 

ولوكاس أالريو )باير ليفركوزن(.

وكاالت

تســعى هولنــدا لتعويض غيابها، عندما تبدأ مســيرتها في نهائيــات بطولة أوروبا 2020، في 
مواجهة أوكرانيا، األحد المقبل، وكلها أمل في تقديم بداية كبيرة أمام جمهورها.

وســـتكون هذه أول بطولة كبرى تشـــارك فيها 
هولنـــدا، منـــذ أن احتلـــت المركـــز الثالـــث في 

نهائيات كأس العالم في 2014.
والغيـــاب عـــن النهائيـــات األوروبيـــة الماضية 
فـــي فرنســـا فـــي 2016، وعـــدم الظهـــور فـــي 
مونديـــال 2018، كان بمثابـــة انتكاســـة كبيرة 
للمنتخـــب الهولنـــدي، ومـــن ثم فإن اســـتعادة 
ســـمعة الفريـــق كقـــوة كروية كبيرة، ســـيكون 
علـــى رأس أولويـــات المدرب فرانـــك دي بور 

والعبي فريقه.
وســـتكون هولندا بحاجة إلـــى بداية إيجابية 
للبطولـــة  اإلعداديـــة  خططهـــا  تعـــرض  بعـــد 
النتقـــادات مـــن جانب وســـائل اإلعـــام، التي 
عبرت عـــن رفضها لألســـاليب األكثـــر دفاعية 

التـــي طبقها الفريـــق أمام منتخبي اســـكتلندا 
وجورجيا.

كمـــا أن الجمهـــور الهولنـــدي المعـــروف بكثرة 
بتحقيـــق  بالمطالبـــة  يكتفـــي  ال  االنتقـــادات، 
النجـــاح، بل يطالـــب أيًضا العبيه بـــأداء يليق 
بسمعة الفريق، وكثيًرا ما يعبر عن عدم الرضا 

إذا لم يتحقق هذا األداء.
وســـيحضر المبـــاراة التـــي ســـتقام في ســـتاد 
يوهـــان كرويـــف، 16 ألـــف مشـــجع، وبالتأكيد 
سيكون اللون البرتقالي المميز للفريق حاضًرا 
بقـــوة، ممـــا ســـيمنح أصحـــاب األرض دفعـــة 

كبيرة في مواجهة الضيوف.
وقـــال قائـــد هولنـــدا، جورجينيـــو فينالـــدوم 
“إقامـــة البطولـــة األوروبيـــة فـــي بادنـــا دون 

جمهـــور، لـــن يكـــون لـــه معنـــى. أنتظـــر بلهفـــة 
المباراة”.

وأضـــاف فينالدوم “نشـــعر أيًضا أننا في نهاية 

فتـــرة متعبـــة حًقا، وأننـــا على أعتـــاب أوقات 
أكثر إشراًقا وجمااًل”.

أثـــار الكثيـــر مـــن  الـــذي  ومنتخـــب أوكرانيـــا 

الجـــدال بســـبب تصميـــم زيـــه فـــي البطولـــة، 
يمكنه تحقيق المفاجآت لكن ينقصه استقرار 

المستوى.
وفـــي آخـــر 3 مباريات له فـــي تصفيات كأس 
تعـــادل  الماضـــي،  مـــارس/آذار  فـــي  العالـــم 
الفريـــق 1-1 فـــي باريـــس مع منتخب فرنســـا 
بطـــل العالم، لكنـــه أهدر نقاًطا بعـــد ذلك على 
أرضـــه أمـــام منتخبيـــن أقل قوة وهمـــا فنلندا 

وكازاخستان.
لكن الفريق حقق تقدًما ملحوًظا تحت قيادة 
مدرب أندريه شيفتشـــنكو، الذي تولى المهمة 
بعد هزيمة الفريق في جميع مبارياته الثاث 
في دور المجموعات في بطولة أوروبا 2016 

في فرنسا.
تـــاراس  المقاتـــل  الوســـط  العـــب  وحـــذر 
ســـتيبانينكو خـــال األســـبوع الحالـــي قائـــًا 
“نأمـــل فـــي حـــدوث مفاجـــآت فـــي البطولـــة، 
وبالتأكيد نسعى لتفجير مثل هذه المفاجآت”.

وكاالت

هولندا تسعى الستعادة بريقها في أوروبا

منتخب هولندا

وكاالت

يعتقـــد توني كروس العب المنتخـــب األلماني لكرة القدم 
أن المجموعة التي يتواجد فيها منتخب باده في بطولة 
أمم أوروبا “يورو 2020” صعبة للغاية، لدرجة أن الصعود 
منها إلى دور الســـتة عشـــر من شـــأنه أن يبعث إشـــارة أن 

باده ستنافس على اللقب.
ويفتتح المنتخب األلماني مبارياته في البطولة بمواجهة 
المنتخب الفرنســـي، بطل العالم، يوم الثاثاء المقبل، قبل 
أن يواجـــه المنتخـــب البرتغالـــي، حامل اللقـــب، ثم يواجه 
المنتخـــب المجري ضمن منافســـات المجموعة السادســـة، 

أصعب مجموعات البطولة.
وقـــال كـــروس، الفائـــز بـــكأس العالـــم 2014 فـــي مؤتمـــر 
صحفـــي :” أكبر منافس هي المجموعة، عبورها من شـــأنه 

أن يرسل رسالة”.
وأضاف كروس )31 عاما( الذي كان جزءا من الفريق الذي 
ودع كأس العالم 2018 من دور المجموعات: “من الناحية 
المثاليـــة، يجب أن نجد أفضـــل خيار فني على الفور، وإال 

لن تطول مشاركتنا في البطولة”.
وفـــي المباراة الودية التي فـــاز بها المنتخب األلماني على 
التفيـــا 7 / 1، لعـــب كـــروس بجانـــب إلـــكاي جويندوجـــان 
في وســـط الملعب فيما لعب جوشـــوا كيميتش في مركز 

الظهير األيمن.
وقال كروس إنه أحب التشـــكيل، ولكـــن العديد من النقاد 
يتوقعون أن يعود كيميتش لوسط الملعب بجانب كروس 

بالنظر إلى ديناميكية الفرنسي نجولو كانتي.
وكانـــت النتيجـــة الكبيـــرة التـــي تحققت أمـــام التفيا يوم 
االثنيـــن أعطـــت دعمـــا معنويـــا كبيـــر للفريق، الذي خســـر 
بسداســـية نظيفة أمام إســـبانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 

و1 / 2 أمام ضيفه مقدونيا الشمالية في آذار/مارس.
وقال كروس: “لســـنا بحاجة لكي نختبـــئ، لدينا إمكانيات 

في فريقنا”.

كروس: مجموعتنا صعبة للغاية
وكاالت

تلقـــى العبـــو المنتخـــب اإلســـباني لكـــرة القـــدم الجمعـــة 
التطعيـــم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المســـتجد، قبل 
ثاثـــة أيـــام مـــن المبـــاراة األولـــى للفريق فـــي كأس األمم 

األوروبية )يورو 2020( المقررة أمام نظيره السويدي.
وذكر االتحاد اإلســـباني في بيان أن عملية التطعيم تمت 
بمقـــر تدريبـــات المنتخـــب بالقـــرب مـــن العاصمـــة مدريد، 
وكان بإمـــكان الاعبيـــن االختيـــار بين أنـــواع مختلفة من 

اللقاحات.
وقال تياغو ألكانتارا، العب خط وسط المنتخب: “حظينا 
بميـــزة، وحالفنـــا الحـــظ فـــي أن الحكومـــة قـــررت تقديـــم 

التطعيم لنا.”
ولـــم يتـــم تأكيد مـــا إذا كان جميع أفـــراد المنتخـــب تلقوا 
التطعيـــم. وكانـــت الفحـــوص كشـــفت قبـــل أيـــام إصابـــة 
ســـيرخيو بوســـكيتس، قائـــد المنتخب اإلســـباني، بعدوى 
كورونا، وســـيغيب الاعب عن الفريق في المباراة األولى 
المقررة يوم االثنين المقبل. أما دييغو يورنتي، فيبدو أنه 
كان هناك خطأ في النتائج اإليجابية للفحص الخاص به.
وأبـــدى المديـــر الفني للمنتخب اإلســـباني، لويس إنريكي، 
رغبته في تطعيم العبي الفريق، وأعرب في نفس الوقت 
عـــن قلقـــه إزاء احتمـــال أن يكـــون للتطعيم أثـــار جانبية، 

وذلك قبيل خوض المباراة المقررة في أشبيلية.
وقـــال هانز-جـــورج بريـــدل، األســـتاذ بجامعـــة الرياضـــة 
األلمانيـــة فـــي كولونيـــا، فـــي تصريحـــات لوكالـــة األنبـــاء 
األلمانيـــة )د.ب.أ( إن هناك أعراض جانبيـــة للقاح قد تؤثر 

على األداء.
وشـــهد المنتخـــب الســـويدي أيضـــا حالتي إصابـــة بعدوى 
فيروس كورونا، كما أعلن المنتخب الروســـي أنه سيفتقد 
جهـــود العـــب خـــط الوســـط أنـــدري موســـتوفوي بســـبب 

إصابته بالعدوى.
وإلـــى جانـــب المنتخـــب الســـويدي، ســـيتنافس المنتخب 
اإلســـباني المتوج بطا ألوروبا عامي 2008 و2012، أيضا 

في المجموعة الخامسة، مع منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

العبو إسبانيا يتلقون اللقاح قبل مواجهة السويد
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البرتغالي رونالدو ُيالحق اإليراني دائي
ال يدخــر البرتغالي كريســتيانو رونالــدو جهدًا في ُمطاردة اإليراني علي دائي، من 
أجــل إزاحتــه مــن فوق عرش الهداف التاريخي على المســتوى الدولــي، لكن لماذا 
تبــدو الُمنافســة غيــر منطقيــة بين صاحب الكــرات الذهبية الخمــس والعب بايرن 

ميونيخ الُمعتزل؟

اعتـــاد رونالدو على التنافـــس مع نجوم 
األلقـــاب  علـــى  أوروبـــا  أنديـــة  صفـــوة 
القياســـية، وخاصـــة  الفرديـــة واألرقـــام 
األســـطورة األرجنتينية ليونيل ميســـي، 
لكنه وجد نفسه في منافسة غير مألوفة 
ضد العب إيراني من أجل معادلة رقمه.
دائـــي مـــا زال يحتفـــظ بلقـــب الهـــداف 
 149 خـــاض  بعدمـــا  دوليـــًا،  التاريخـــي 
مباراة مع منتخب باده نجح خالها في 
تســـجيل 109 هدفـــًا، مبتعـــدًا بفارق 20 
هدفـــًا عن الماليزي مختـــار داهاري، قبل 
أن يقتحم رونالدو السباق بالوصول إلى 

الهدف رقم 104 في الوصافة.
وفـــي وقـــت يبتعـــد خالـــه ميســـي عـــن 
ســـباق القمـــة، يجد نفســـه في منافســـة 

غير ُمعتادة هو األخر، حيث يتساوى مع 
النجم الســـعودي ماجـــد عبد هللا برصيد 
لـــكل منهمـــا، بعدمـــا تخطـــى  72 هدفـــًا 
الهداف المصري حســـام حســـن صاحب 

الـ69 هدفًا.
ونجـــح اإلماراتـــي علـــي مبخـــوت فـــي 
تحطي ليونيل ميسي ليصل إلى الهدف 
73 فـــي مســـيرته، لكـــن العراقـــي  رقـــم 
حســـين ســـعيد مـــا زال متصـــدرًا لقائمة 
العـــرب برصيد 78 هدفًا، يليـــه الكويتي 

بشار عبد هللا بعدما سجل 75 هدفًا.

صياد ماهر

واجـــه رونالـــدو انتقـــادات قللـــت مـــن 

الهـــداف  لقـــب  نحـــو  رحلتـــه  أهميـــة 
تســـجيله  بســـبب  الدولـــي،  التاريخـــي 
الكثيـــر مـــن األهـــداف فـــي المنتخبات 
الصغيـــرة التـــي اعتادت على الخســـائر 

بنتائج ضخمة.
نجم يوفنتوس ســـجل من بين أهدافه 
فـــي شـــباك منتخبـــات  المائـــة وأربعـــة 
أذربيجـــان فـــي وكازاخســـتان وأرمينيا 
وكوريا الشمالية ولوكسمبورغ وقبرص 
والبوســـنة وأندورا والتفيـــا ونيوزيلندا 
وليتوانيا وجزر فارو وبنما، وغيرها من 
المنتخبات غير الُمصنفة ضمن الصفوة.
الســـابق  مدريـــد  ريـــال  هـــداف  لكـــن 
نجـــح في زيارة شـــباك الكبـــار كما فعل 
مـــع الصغـــار، فقـــد ســـجل فـــي إســـبانيا 
وبلجيـــكا والســـويد وهولنـــدا وكرواتيا 
واألرجنتين، وبعض المنتخبات صاحبة 
التصنيف المتوســـط، لُيثبـــت أنه صياد 
كان  ســـواء  الفرصـــة  يفـــوت  ال  ماهـــر 

الصيد سهاً أو صعبًا.

طرق متقاطعة

وعلى الرغم من أهداف رونالدو الغزيرة 
التـــي اقتربـــت مـــن ســـجل علـــي دائـــي 
الصامد منذ ســـنوات طويلة، ولكون كل 
العـــب من بيـــن الثنائـــي ظهر فـــي فترة 
مختلفة عن األخر، ولعب في مستويات 
مختلفة كذلك على مستوى المنتخبات، 
فـــإن طريـــق كل منهما لـــم يكن ُمشـــابهًا 
لألخـــر، لكـــن تقاطعـــت كل الطـــرق فـــي 

النهاية.
دائي اســـتغل لعبه في مســـتوى أقل من 
المنافســـات األوروبيـــة دوليـــًا، وســـجل 
109 هدفـــًا فـــي منتخبـــات مثـــل تايوان 
وجزيـــرة  وكازاخســـتان  والمالديـــف 
غـــوام وطاجكســـتان والوس وتايانـــد 
وبنما، ليقطع الطريـــق بصورة أقصر من 

رونالدو.
ويتميـــز دائي بأنه ســـجل أهدافه الـ109 
فـــي 149 فقـــط، بينمـــا لعب كريســـتيانو 
رونالدو 26 ُمباراة أكثر، ومازال يتخلف 

أن  فـــي  يأمـــل  أهـــداف   5 بفـــارق  عنـــه 
ُيعوضها خال منافسات يورو 2020.

قائمة الهداف التاريخي:

1 - علـــي دائـــي )إيـــران( 109 هدفـــًا مـــن 
149 ُمباراة

2 - كريســـتيانو رونالـــدو )البرتغال( 104 
هدفًا من 175 ُمباراة

3 - مختار داهاري )ماليزيا( 89 هدفًا من 
142 ُمباراة

 84 )المجـــر(  بوشـــكاش  فرينتيـــس   -  4
هدفًا من 85 ُمباراة

5 - غودفـــري تشـــيتالو )زامبيا( 79 هدفًا 
من 111 ُمباراة

6 - حســـين ســـعيد )العراق( 78 هدفًا من 
137 ُمباراة

7 - بيليـــه )البرازيـــل( 77 هدفـــًا مـــن 92 
ُمباراة

8 - ســـاندور كوتشيس )المجر( 75 هدفًا 
في 68 ُمباراة

9 - كونيشـــيجي كاماموتـــو )اليابان( 75 
هدفًا من 76 ُمباراة

10 - بشـــار عبـــد هللا )الكويـــت( 75 هدفًا 
من 134 ُمباراة

رونالدو يفوز بجائزة أفضل العب أوروبي في القرن الـ21

سكاي نيوز عربية
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بكين: مفاوضات فيينا تقترب من نهايتها وواشــنطن قلقة

كوهين يكشف تفاصيل سرقة األرشيف النووي اإليراني

كشــف رئيــس االســتخبارات اإلســرائيلية )الموســاد( يوســي كوهيــن، 
فــي أول مقابلــة تلفزيونيــة مطولــة له، بعــد تركه منصبــه، تفاصيل عن 
ســرقة األرشــيف النــووي اإليرانــي. ولفــت فــي حديــث إلــى البرنامــج 
االســتقصائي بالقنــاة 12 اإلســرائيلية “يوفــدا” )الحقيقــة(، إلــى أن تلك 
العملية تمت بشكل سري في 31 من يناير2018. وأضاف أن حوالي 20 
عميــا شــاركوا فيهــا، إال أنــه لفت إلى عــدم قدرته على كشــف هوياتهم 
أو ما إذا كانوا جميعا إسرائيليين. إلى ذلك، أوضح أن األرشيف وصل 
إلى تل أبيب رقميا، فور اقتحام المبنى المعني في طهران، وحتى قبل 

مغادرة العماء لمقر العملية، في إيران نفسها.

 وأكـــد كوهيـــن أن عمليـــة الســـرقة 
الضخمة هـــذه تم التخطيط لها قبل 
عاميـــن من تاريـــخ تنفيذهـــا، عندما 
علم الموســـاد أن األرشيف المطلوب 
موجـــود فـــي مجمـــع أو مقـــر ما في 
العاصمـــة اإليرانيـــة، وأن  ضواحـــي 
عمـــاء الموســـاد بنـــوا مقـــرا كامـــا 
في دولة مـــا ـ دون ذكرها ـ للمحاكاة 
والتدريـــب على كيفيـــة اقتحام هذا 

المبنى، قبل القيام بالعملية نفسها.
إضافة إلى ذلك، قدم رئيس الموساد 
اعتـــراف،  أقـــرب  واليتـــه  المنتهيـــة 
بحســـب وكالـــة أسوشـــييتد بـــرس، 
على أن باده كانـــت وراء الهجمات 
األخيـــرة التـــي اســـتهدفت برنامـــج 
إيران النووي والعالم محسن فخري 

زاده.
كمـــا وجـــه تحذيـــًرا واضًحـــا لعلماء 
آخرين في البرنامج النووي اإليراني 
بأنهـــم قـــد يصبحـــون أيًضـــا أهداًفـــا 
لاغتيـــال حتـــى فـــي الوقـــت الـــذي 
يحـــاول الدبلوماســـيون فـــي فيينـــا 
لمحاولـــة  شـــروط  علـــى  التفـــاوض 
إنقاذ اتفـــاق إيران النووي مع القوى 

العالمية.
علـــى صعيد آخر، وفـــي الوقت الذي 
الجولـــة  إلـــى  األنظـــار  فيـــه  تتجـــه 
النـــووي  محادثـــات  مـــن  السادســـة 
وزيـــر  أعلـــن  فيينـــا،  فـــي  اإليرانـــي 
أن  يـــي،  وانـــغ  الصينـــي  الخارجيـــة 
المفاوضـــات تقترب من نهايتها. كما 

شدد في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، 
الـــذي  الســـاح  نـــزع  مؤتمـــر  أمـــام 
ترعاه األمـــم المتحدة، على الحاجة 
لمضاعفـــة العمـــل الدبلوماســـي مـــن 
إيـــران.  مـــع  العـــودة لاتفـــاق  أجـــل 
واعتبـــر، بحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة 
الواليـــات  “أعمـــال  أن  رويتـــرز، 
الجـــذري  الســـبب  كانـــت  المتحـــدة” 
بـــدوره،  اإليرانيـــة.  المســـألة  وراء 
ألمـــح المنـــدوب الروســـي، ميخائيل 
أوليانـــوف، أمس إلى بعض التفاؤل، 
وإن بشكل يسير. ففي تغريدة على 
حســـابه علـــى تويتر، كتـــب مندوب 
المنظمـــات  لـــدى  الدائـــم  روســـيا 
الدولية في العاصمة النمســـاوية، أن 
االجتمـــاع المقبـــل للجنة المشـــتركة 
)االتفـــاق  الشـــاملة  العمـــل  لخطـــة 
النووي( ســـيعقد نهاية هذا األسبوع 

)أي اليوم السبت أو األحد(.
كمـــا ألمـــح إلـــى احتمـــال أن تكـــون 
الجولـــة السادســـة المقبلـــة األخيرة، 
الجولـــة  ســـتكون  “هـــل  متســـائا 
السادســـة النهائيـــة؟ ال أحـــد يعـــرف 
ولكن كل المفاوضين يأملون ذلك”.

واشنطن قلقة من سفينتين 

إيرانيتين 

أقـــر وزيـــر الدفـــاع األميركـــي لويـــد 
أوســـتن أن باده قلقـــة حيال وجود 
ســـفينتين إيرانيتيـــن فـــي المحيـــط 

األطلسي يبدو أنهما تحمان أسلحة 
بقـــي  أنـــه  غيـــر  لفنزويـــا،  موجهـــة 
متحفًظـــا لناحيـــة وجـــود أي خطط 

محتملة لمنع نقل هذه األسلحة.
ونشرت وسائل إعام أميركية عدة، 
خال األيام األخيرة، صوًرا مأخوذة 
إحـــدى  ُتظهـــر  الصناعيـــة  باألقمـــار 
“مكـــران”،  اإليرانيتيـــن،  الســـفينتين 
محملة ســـتة زوارق ســـريعة مماثلة 
الحـــرس  يســـتخدمها  التـــي  لتلـــك 
الثـــوري اإليرانـــي في الخليـــج، لكن 
البنتاغـــون كان قد رفـــض في وقت 
ســـابق التعليـــق علـــى ذلـــك.  ونقـــل 
موقـــع “بوليتيكـــو” عـــن مصـــادر لـــم 
والفرقاطـــة  “مكـــران”  أن  ُيســـمها، 
“ســـهند” عبرتا رأس الرجاء الصالح، 
قبـــل دخولهمـــا المحيـــط األطلســـي، 

في أول تحرك من هذا النوع لســـفن 
حربية إيرانية.

روسيا تدعم قدرات التجسس 

إليران

اصطناعيـــا  قمـــرا  روســـيا  ســـتقدم 
متطورا إليران، األمر الذي سيحسن 
بشـــكل كبير مـــن قدرات التجســـس 
لهـــذا البلـــد، على ما ذكـــرت صحيفة 
“واشنطن بوســـت”. وسيسمح القمر 
االصطناعي “كانوبوس-في” المجهز 
بكاميرا عالية الدقة، إليران بمراقبة 
منشـــآت خصومهـــا فـــي كل أنحـــاء 
الشـــرق األوســـط، على ما أوضحت 
الصحيفـــة األميركيـــة اليوميـــة نقا 
عـــن مســـؤولين حالييـــن وســـابقين 
والشـــرق  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
األدنى. وتأتـــي هذه المعلومات قبل 
أيـــام قليلـــة من القمـــة المقـــررة في 
16 يونيـــو فـــي جنيف بيـــن الرئيس 
الروســـي فاديميـــر بوتيـــن ونظيره 
األميركـــي جـــو بايـــدن، الـــذي يقوم 
بأول جولة له في الخارج منذ توليه 

منصبه في يناير.
قائمـــة  إلـــى  ذلـــك  إضافـــة  ويمكـــن 
فـــي  الطويلـــة  واشـــنطن  اتهامـــات 
حق موســـكو والتـــي تشـــمل مزاعم 
بالتدخل فـــي االنتخابات الرئاســـية 

وعمليات قرصنة إلكترونية.

عواصم - وكاالت

مقر مفاوضات فيينا حول النووي اإليراني 

يوسي كوهين

الخرطوم - األناضول

الشـــعبي”  المؤتمـــر  “حـــزب  قـــال 
السوداني، أمس الجمعة، إن “الحياة 
فـــي ظـــل النظـــام الحالـــي أصبحـــت 
جحيما ال يطاق”، و”امتأل الناس ألما 

مع الغاء الطاحن والفقر المدقع”.
الراحـــل  )أسســـه  الحـــزب  وأضـــاف 
حســـن الترابـــي( فـــي بيـــان أن “هذه 
الحكومة تمضي اليوم بهذا التخبط 
فـــي جعـــل المســـتقبل أكثـــر قتامـــة 

وبؤسا”.
زيـــادة  الســـودان  أعلـــن  والثاثـــاء، 
جديـــدة فـــي أســـعار الوقود بنســـبة 
إطـــار  فـــي   ،%  100 عـــن  تزيـــد 
إصاحـــات اقتصاديـــة متفـــق عليها 

مع صندوق النقد الدولي.
أن  جليـــا  “يتضـــح  الحـــزب  وتابـــع 
الحـــكام ال يحســـون بســـوء األحوال 
المعيشـــية التـــي وصل إليهـــا الناس، 
مـــع الغـــاء الطاحن، والفقـــر المدقع، 
وصعوبـــة الحصـــول علـــى متطلبات 
الحيـــاة، من وقـــود وخبـــز والمعاناة 
فـــي الحصـــول علـــى ميـــاه الشـــرب، 

وضنك العيش”.
وزاد “فبعد مواصلة مسلسل التردي 
الواضح فـــي كل شـــعاب الحياة من 
أصبحـــت  وأمـــن،  ومشـــرب  مـــأكل 
الحيـــاة في ظل هـــذا النظام جحيما 

ال يطاق”.

حزب الترابي: الحياة بالسودان أصبحت جحيًما

صنعاء - وكاالت

غادر وفـــد عماني، أمـــس، العاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء، بعد نحو أســـبوع 
من المباحثات مـــع الحوثيين، دون 
إحراز تقـــدم لوقف إطاق النار في 

اليمن.
وأفـــاد مصدر ماحي بمطار صنعاء 
الدولـــي، أن الوفـــد العمانـــي غـــادر 
صنعـــاء متوجهـــا إلى مســـقط، وأن 
تصريحـــات  بـــأي  يـــدل  لـــم  الوفـــد 
تواجـــدوا  الذيـــن  للصحافييـــن 
فـــي المطـــار. بـــدوره، قـــال مصـــدر 
سياســـي مقرب مـــن الحوثيين، إن 
“المباحثـــات المكثفـــة التـــي أجراها 
الوفد لم تحـــرز تقدما ملحوظا في 
ســـياق وقـــف إطـــاق النـــار أو ملف 

افتتاح مطار صنعاء”.
من جهـــة أخـــرى، أجـــرت الحكومة 
اليمنية وجماعـــة “الحوثي”، عملية 
تبادل لألســـرى تم فيها اإلفراج عن 

16 أسيرا بواقع 8 من كل جانب.
ميدانيا قتـــل 7 مقاتلين انفصاليين 
جنوبيين على األقل وجرح عشرات 
األشخاص أمس في انفجار دراجة 
نارية قرب سوق في مدينة زنجبار 

اليمنية.
وقـــال مســـؤول أمنـــي فـــي زنجبار 
عاصمـــة محافظـــة أبيـــن الجنوبية، 
إن مـــن بين الجرحـــى وعددهم 28 

مدنيين.
الناريـــة  “الدراجـــة  أن  وأوضـــح 
مـــرور  لـــدى  انفجـــرت  المفخخـــة 
لدخـــول  مقاتليـــن  تقـــل  شـــاحنة 

السوق”.

وفد عماني يغادر صنعاء دون تقدم لـ “وقف النار”

رام اهلل - وكاالت

أكـــدت مصـــادر طبيـــة فلســـطينية أمـــس 
برصـــاص  فلســـطيني  فتـــى  استشـــهاد 
الجيـــش اإلســـرائيلي أثنـــاء تظاهـــرة في 
بلـــدة بيتـــا الواقعـــة جنوب نابلس شـــمال 
الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة احتجاجا على 

مصادرة أراض لصالح المستوطنين. 
وجـــاء في بيان مقتضـــب لجمعية الهال 
الفتـــى  “استشـــهاد  الفلســـطيني  األحمـــر 
محمـــد ســـعيد حمايـــل )15 عامـــا( أثنـــاء 
مواجهـــات مع االحتال على جبل صبيح 
أكـــدت وزارة الصحـــة  بيتـــا”، فيمـــا  فـــي 
الفلســـطينية مقتلـــه وإصابـــة “6 )آخرين( 

بجروح متفاوتة بالرصاص الحي”. 
إصابتـــه  نتيجـــة  محمـــد  الفتـــى  وقتـــل 
برصاصة في الصدر ولم يستطع األطباء 

إنقاذ حياته.
وهو القتيل الثالث الذي يقضي برصاص 
الجيـــش اإلســـرائيلي منذ مايـــو الماضي، 

حيث تندلع مواجهات كل يوم جمعة في 
تلك المنطقة المعروفة لدى أهالي القرية 

بـ “جبل صبيح”.
واتهـــم نائب رئيـــس حركة فتـــح محمود 
بتقصـــد  اإلســـرائيلي  الجيـــش  العالـــول 
ضـــد  والمتفجـــر”  “الحـــي  النـــار  إطـــاق 
المتظاهريـــن. وقـــال للصحافييـــن “اليوم 

قتلـــوا هذا الطفل في بيتا، وقبل أســـبوع 
يتقصدهـــا  جرائـــم  وهـــذه  آخـــر،  قتلـــوا 

االحتال ضد أبناء شعبنا”.
ويأتـــي ذلك غـــداة مقتل 3 فلســـطينيين، 
اثنان منهم من المخابرات العسكرية على 
أيدي وحدة إسرائيلية خاصة في مدينة 

جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

أراض مصــادرة  علــى  احتجاًجــا  الغربيــة  بالضفــة 
استشهاد فلسطيني بمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي

كاربيس باي - وكاالت

التقى قادة دول مجموعة الدول الصناعية الســـبع الكبرى 
اعتبارا من أمس الجمعة في كورنوال، وسط تصميم على 
تأكيد وحدتهم في مواجهة األزمات العالمية بدءا بالمناخ 
والوبـــاء، مـــع التركيز على إعادة توزيـــع مليار جرعة لقاح 

ضد )كوفيد 19(.
وبعد أشـــهر من لقاءات عبـــر الفيديو، يلتقـــي قادة الدول 
حـــول الطاولـــة نفســـها للبحـــث فـــي المشـــكات العالميـــة 
وخال حفل اســـتقبال مع الملكة إليزابيث الثانية الجمعة 

وحفلة شواء على الشاطئ السبت.
وتجمع أول قمة حضورية منذ سنتين تقريبا، حتى األحد 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان 
والواليات المتحدة في منتجع كاربيس باي الساحلي في 

شمال غرب إنجلترا. 
وستشـــكل أيضـــا “عودة” للواليـــات المتحدة إلى الســـاحة 
الدولية بحسب التعبير الذي استخدمه الرئيس األميركي 
جو بايدن بعد ســـنوات من االنعزال في عهد سلفه دونالد 

ترامب.
ســـتتيح أيضـــا “إثبـــات أننـــا متحـــدون فـــي تصميمنا على 

إظهار أن الديموقراطية والقيم الديموقراطية المشـــتركة 
تقدم أفضل وسيلة للرد على أكبر التحديات العالمية” كما 

قال مسؤول أميركي.
هـــذه الرغبة في إبداء الوحدة قـــد تطغى عليها التوترات 
التي خرجت إلى العلن بين األوروبيين والمملكة المتحدة 

حول تطبيق بريكست في ايرلندا الشمالية.

ــاخ وقـــضـــايـــا أخـــرى ــنـ ــمـ ــث الـــلـــقـــاحـــات والـ ــح ــب ل
قادة “السبع” يلتقون حضورًيا للمرة األولى

بغداد - وكاالت

فـــي  الكاتيوشـــا  صواريـــخ  أطلـــت 
مـــن  أقـــل  فـــي  ثانيـــة  مـــرة  العـــراق، 
يومين، محاولة استهداف قاعدة بلد 

الجوية.
وأعلنـــت القـــوات العراقيـــة أمـــس أن 
المخابـــرات تمكنـــت بعـــد معلومـــات 
صواريـــخ   4 ضبـــط  مـــن  دقيقـــة، 
كاتيوشـــا مـــع 4 منصـــات مخبـــأة في 
البســـاتين فـــي منطقـــة زنبـــور  أحـــد 
بمحافظة ديالـــى المحاذية لمحافظة 
صاح الدين، كانت مهيأة الستهداف 

قاعد بلد الجوية.
وكانت القاعدة الواقعة في محافظة 
تضـــم  التـــي  والتـــي  الديـــن،  صـــاح 
اســـتهدفت  أميركييـــن،  متعاقديـــن 
بــــ  الماضـــي  األربعـــاء  مســـاء  أيضـــا 
وقـــوع  دون  كاتيوشـــا،  صواريـــخ   3

إصابات.
قاعـــدة  بالتزامـــن،  واســـتهدفت 

فيكتوريا العســـكرية في مطار بغداد 
بـ 3 طائرات مسيرة.

يشـــار إلـــى أنـــه عـــادة مـــا تســـتهدف 
فـــي  والـــدرون  الكاتيوشـــا  هجمـــات 
العراق، قواعد عسكرية تتواجد فيها 

قوات أميركية.
وكانـــت تلـــك الهجمـــات التـــي توجـــه 
فصائـــل  إلـــى  االتهـــام  أصابـــع  فيهـــا 
مســـلحة وميليشـــيات مدعومـــة مـــن 
طهـــران، تكثفت فـــي اآلونة األخيرة، 
مـــا دفع واشـــنطن إلى اإلعـــان أمس 
الخميـــس عـــن مكافـــأة تصـــل إلـــى 3 
مايين دوالر لمن يقدم معلومات عن 

الهجمات التي تستهدف مصالحها.

العراق: ضبط 4 منصات الستهداف قاعدة بلد
الجزائر - وكاالت

طوقت الشـــرطة الجزائـــر العاصمة 
الحـــراك  تظاهـــرات  يـــوم  أمـــس، 
أمنيـــة  حملـــة  غـــداة  األســـبوعية، 
معارضـــة  شـــخصيات  اســـتهدفت 
وعشية االنتخابات التشريعية التي 
تأمـــل الســـلطة أن تمنحهـــا شـــرعية 

جديدة.
الرابطـــة  رئيـــس  نائـــب  وبحســـب 
حقـــوق  عـــن  للدفـــاع  الجزائريـــة 
اإلنســـان ســـعيد صالحـــي، أوقفـــت 
 7 الخميـــس  مســـاء  األمـــن  قـــوات 
أشـــخاص، 5 فـــي الجزائـــر العاصمة 
وواحد في ســـطيف )شـــمال شـــرق( 

وآخر في وهران )شمال غرب(.
وقـــال صالحـــي “ال نعـــرف أســـباب 
التوقيف”. ومن بين الموقوفين في 
الجزائـــر العاصمـــة المعـــارض كريم 
طابو وإحســـان القاضي، الذي يدير 
محطـــة إذاعيـــة قريبة مـــن الحراك 

والصحافي المستقل خالد درارني.
وأضـــاف صالحـــي أن “منـــاخ القمـــع 
وتقييـــد الحريات وحقوق اإلنســـان 
أو  ديموقراطـــي  ضمـــان  أي  يزيـــل 

مصداقية لانتخابات”.
وُأعلـــن أمـــس أن الصحافـــي خالـــد 
درارنـــي موجـــود فـــي مركـــز عنتـــر، 
وهـــو ثكنة فـــي ضواحـــي العاصمة 
معروف عنها أنها مكان اســـتجواب 
تســـتعمله األجهـــزة األمنيـــة. تعـــذر 
الوصـــول إليـــه، وقد أجـــرى مكالمة 
الســـاعة  فـــي  والديـــه  مـــع  هاتفيـــة 
األولـــى والنصـــف صباحـــا، حســـب 

المحامية زبيدة عسول.

انتشار أمني بالجزائر وتوقيف معارضين

عون يدعو إلعادة الالجئين 
السوريين لبالدهم

بيروت - وكاالت

عــون،  ميشال  اللبناني  الــرئــيــس  دعــا 
ــمــجــتــمــع الــــدولــــي واألمـــــم  أمــــــس، ال
الــمــتــحــدة إلــــى الــعــمــل عــلــى إعــــادة 
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فــي لــبــنــان إلــى 

قراهم، السيما تلك التي باتت آمنة.
ــاء أثــنــاء لــقــائــه وكيلة  كـــام عـــون جـ
األمين العام لألمم المتحدة والمديرة 
المتحدة  األمـــم  لــبــرنــامــج  التنفيذية 
محمد  ميمونة  البشرية  للمستوطنات 
شريف، في قصر الرئاسة شرق بيروت 

بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

المواجهات مع قوات األمن االسرائيلي 

قادة “السبع” بدأوا قمتهم أمس 
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ــمــوجــودات ال إجــمــالــي  ــن  م الــبــحــريــن  اســتــحــواذ   % 78

ميزانية المصارف اإلسالمية بابريل

تجاوزت الميزانية الموحدة للمصارف اإلســامية، التي تشــمل مصارف قطاع 
التجزئة وقطاع الجملة، نحو 31.8 مليار دوالر في شهر ابريل الماضي، بزيادة 

قدرها 356.3 مليون دوالر، أي ما نسبته 1.1 % قياًسا بشهر مارس الماضي.

بيانـــات رســـمية  أحـــدث  وأظهـــرت 
نشرت أن الميزانية الموحدة بنهاية 
شـــهر ابريل الماضي سجلت تراجًعا 
بنســـبة 2.58 % على أساس سنوي، 

إذ بلغت نحو 32.7 مليار دوالر.
وبلغـــت الميزانيـــة الموحـــدة بنهاية 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األول  الربـــع 
والتـــي  تقريًبـــا،  دوالر  مليـــار   31.5
شـــكلت 91.1 % من الناتج المجلي 

اإلجمالي في نفس الفترة.
واســـتحوذت مملكـــة البحرين على 
مـــن إجمالـــي موجـــودات   % 78.2
المصـــارف اإلســـامية العاملـــة فـــي 
المملكـــة التي تمثل نحو 24.9 مليار 
دوالر، جـــاءت بعدهـــا دول الخليـــج 
بنســـبة 6.6 % تمثل نحو 2.1 مليار 

دوالر.

الموجودات

وتوزعـــت الموجـــودات بالمصـــارف 
اإلســـامية فـــي ابريـــل الماضي، ما 

بين موجـــودات محلية تقدر بقرابة 
24.9 مليـــار دوالر )نحو 24.5 مليار 
وموجـــودات  مـــارس(،  فـــي  دوالر 
دوالر  مليـــار   6.94 بنحـــو  أجنبيـــة 
فـــي  دوالر  مليـــارات   6.93 )قرابـــة 

مارس(.

محلية

المحليـــة  الموجـــودات  وتضمنـــت 
للمصـــارف اإلســـامية علـــى: نحـــو 
12.7 مليار دوالر الســـتثمار مع غير 
المصـــارف، 5 مليـــار دوالرات تقريًبا 

الســـتثمار مع المصارف، 5 مليارات 
دوالر تقريًبا الستثمار مع الحكومة، 
نقـــًدا، ونحـــو  167.9 مليـــون دوالر 
1.9 مليـــار دوالر مدرجـــة تحت بند 

أخرى.

أجنبية

األجنبيـــة  الموجـــودات  وتضمنـــت 
دوالر  مليـــار   2.5 نحـــو  علـــى: 
للسندات، 1.6 مليار دوالر الستثمار 
مع غير المصـــارف، 1.4 مليار دوالر 
 925.6 المصـــارف،  مـــع  الســـتثمار 

الرئيســـة  للمكاتـــب  دوالر  مليـــون 
والشـــركات الزميلـــة، و472 مليـــون 

دوالر مدرجة تحت بند أخرى.

المطلوبات

توزعت المطلوبـــات على المصارف 
اإلســـامية فـــي ابريـــل الماضـــي ما 
بيـــن مطلوبـــات محلية بنحـــو 21.1 
مليـــار دوالر )21.3 مليـــار دوالر في 
مـــارس(، وقرابـــة 10.7 مليـــار دوالر 
مطلوبات أجنبية )10.1 مليار دوالر 

تقريًبا في مارس(.

 :”IATA“ قال االتحاد الدولي للنقل الجوي
بفيروس  الخاص  الرقمي  السفر  إن جواز 
كورونا سيبدأ العمل به “مباشرة” بالشرق 
وقت  في  المقبلة،  األسابيع  في  األوســط 
قيود  المتحدة  والــواليــات  أوروبـــا  تخفف 
أنحاء  البلدان في جميع  السفر. وتتسابق 
الــعــالــم العــتــمــاد الــشــهــادات الــرقــمــيــة؛ من 
أجل إطاق العنان لانتعاش المتوقع في 
تسببت جائحة  أن  بعد  الدولية،  السياحة 
كورونا في شل صناعة الطيران ألكثر من 

عام.

أخبار متفرقة

إجمالي تداوالت “البورصة” في أسبوع

“أوبك+” بحاجة لزيادة اإلنتاج لتلبية تعافي الطلب في 2022

الـــتـــداوالت ــمــة  قــي ــن  مـ الــتــجــاريــة  الــبــنــوك  ــة  ــص ح   %  79

الجائحة قــبــل  مــا  مــســتــويــات  ــى  إلـ الــطــلــب  لــعــودة  اســـتـــعـــداًدا 

بلغــت كميــة األســهم المتداولــة فــي “بورصــة البحريــن” خال هذا األســبوع 137 مليوًنا و292 ألًفا و907 أســهم بقيمة إجمالية قدرهــا 11 مليوًنا و930 ألًفا 
و836 ديناًرا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خال 376 صفقة.

هـــذا  خـــال  المســـتثمرون  وتـــداول 
األســـبوع أســـهم 21 شـــركة، ارتفعت 
أســـعار أســـهم 7 شـــركات، فـــي حين 
انخفضت أســـعار أســـهم 6 شـــركات، 
واحتفظـــت باقي الشـــركات بأســـعار 

أقفالها السابق.
واســـتحوذ علـــى المركـــز األول فـــي 
تعامات هذا األســـبوع قطاع البنوك 
التجاريـــة، حيث بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولة 9 مايين و466 ألًفا و934 
دينـــاًرا أو مـــا نســـبته 79.35 %  مـــن 
المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي 

وبكمية قدرها 126 مليونا و246 ألًفا 
و937 ســـهما، تم تنفيذهـــا من خال 

152 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانـــت من 
نصيب قطاع الخدمات، حيث بلغت 
قيمة أســـهمه المتداولة مليوًنا و583 
ألًفـــا و527 دينـــاًرا بنســـبة 13.27 % 
مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
 3 قدرهـــا  وبكميـــة  البورصـــة  فـــي 
ماييـــن و222 ألًفـــا و578 ســـهما، تم 

تنفيذها من خال 103 صفقات.
أما على مستوى الشركات، فقد جاء 

فـــي  التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف 
المركـــز األول مـــن حيـــث القيمـــة، إذ 
بلغـــت قيمة أســـهمه 8 مايين و888 
ألًفـــا و18 دينـــاًرا وبنســـبة 74.50 % 
مـــن قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرهـــا 123 مليونـــا و794 ألًفا و196 
ســـهما، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 73 

صفقة.
 وجـــاءت فـــي المركـــز الثاني شـــركة 
الحـــرة  لألســـواق  البحريـــن  مجمـــع 
بقيمـــة قدرها 967 ألًفـــا و450 ديناًرا 
وبنســـبة 8.11 % مـــن قيمة األســـهم 

مليـــون  قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
و422 ألًفـــا و720 ســـهما، تم تنفيذها 

من خال صفقة واحدة.
وبالعودة إلى معدالت التداول خال 
هذا األســـبوع من خال 5 أيام عمل، 
نجـــد أن المتوســـط اليومـــي لقيمـــة 
مليونيـــن  بلـــغ  المتداولـــة  األســـهم 
و386 ألًفـــا و167 دينـــاًرا فـــي حيـــن 
كان المتوسط اليومي لكمية األسهم 
المتداولة 27 مليونا و458 ألًفا و581 
ســـهما أمـــا متوســـط عـــدد الصفقات 

خال هذا األسبوع فبلغ 75 صفقة.

قالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة، أمـــس 
الجمعـــة، إن منتجي النفط في أوبك+ 
سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف 
تلبيـــة الطلب الـــذي يتجه للتعافي إلى 
مســـتويات مـــا قبـــل الجائحـــة بحلول 

نهاية 2022.
وقالـــت الوكالـــة التـــي مقرهـــا باريس: 
“أوبك+ تحتاج إلى فتح الصنابير لكي 
تبقى األسواق العالمية تتلقى إمدادات 
كافيـــة”، مضيفـــة أن الطلب اآلخذ في 
االرتفـــاع والسياســـات قصيـــرة األمـــد 
للـــدول تقـــع علـــى النقيـــض مـــن دعوة 
الوكالة إلنهاء التمويـــل الجديد للنفط 
والغاز والفخم في تقرير صارم بشـــأن 

المناخ أصدرته الشهر الماضي.
وقالـــت فـــي تقريرهـــا الشـــهري بشـــأن 
النفـــط: “في 2022 ثمة مجال ألعضاء 
مجموعـــة أوبـــك+ البالـــغ عددهـــم 24، 
لزيـــادة  وروســـيا،  الســـعودية  بقيـــادة 

إمـــدادات الخـــام 1.4 مليـــون برميـــل 
يوميـــا فوق هدفهم للفتـــرة بين يوليو 

2021 ومارس 2022”.
وكان نائـــب رئيـــس الـــوزراء الروســـي 
ألكســـندر نوفاك، توقع في تصريحات 
له، وصول ســـعر النفط إلى 200 دوالر 
للبرميل، في حـــال تم تنفيذ توصيات 
وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة بعـــدم تمويل 

مشاريع الطاقة الجديدة.
وأضـــاف “نوفـــاك” أنـــه يتوقـــع ارتفاع 
للطاقـــة، مشـــيًرا  العالمـــي  االســـتهاك 
إلـــى أن اســـتخدام الوقـــود األحفوري 
سيســـتمر في العقود المقبلة. وأوضح 
أن  الروســـي  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب 
شـــركات الطاقة ســـتزيد اســـتثماراتها 

هذا العام والعام المقبل. 

مـــن المقـــرر أن يرتفـــع إنتـــاج “أوبك+” 
الجماعـــي من النفط بمقـــدار 350 ألف 
برميـــل يوميا في الفتـــرة الممتدة بين 
شـــهري مايو ويونيـــو 2021، ثم يرتفع 
إلـــى 440 ألـــف برميل يوميا في شـــهر 

يوليو المقبل. 
تدريجيـــا  الســـعودية  وتخفـــف 
تخفيضاتها األحادية اإلضافية بمقدار 
مليـــون برميـــل يومًيـــا بـــدًءا بزيادات 
شـــهرية فـــي اإلنتـــاج تبلـــغ 250 ألـــف 
برميل يوميا في شهر مايو و350 ألف 
برميل في شـــهر يونيـــو الجاري و400 
ألـــف برميـــل يومًيـــا فـــي شـــهر يوليـــو 

المقبل.
وكانـــت “أوبـــك+” قـــررت فـــي أبريـــل 
إعـــادة 2.1 مليـــون برميـــل يوميـــا من 
مايـــو  بيـــن  الســـوق  إلـــى  المعـــروض 
ويوليو، توقًعا الرتفاع الطلب العالمي 
رغم تنامـــي إصابات فيـــروس كورونا 

في الهند.

المنامة - بورصة البحرين

لندن - رويترز، العربية.نت

ارتفـــع الرقم القياســـي العام ألســـعار 
البورصـــة  فـــي  المدرجـــة  األســـهم 
لينهـــي   ،%  1.89 بنســـبة  األردنيـــة 
مســـتوى  عنـــد  األســـبوع  تـــداوالت 
2076.5 نقطـــة. وبلغ المعدل اليومي 
لحجـــم التـــداول فـــي بورصـــة عّمان 
خـــال األســـبوع الماضي نحـــو 10.9 
ماييـــن دينـــار أردنـــي )قرابـــة 15.4 
 14.5 مـــع  مقارنـــة  دوالر(  مليـــون 
 20.5 )قرابـــة  أردنـــي  دينـــار  مليـــون 

الســـابق،  األســـبوع  دوالر(  مليـــون 
بنسبة انخفاض 24.8 %، فيما وصل 
حجـــم التداول اإلجمالي األســـبوعي 
نحو 54.5 مليون دينار أردني )76.9 
مليون دوالر(، مقارنة مع 72.5 مليون 
دينار أردني لألســـبوع الماضي. وبلغ 
عدد األســـهم المتداولة التي سجلتها 
البورصـــة خـــال األســـبوع المنصرم 
35.7 مليـــون ســـهم، ُنفذت من خال 

21471 صفقة.

1.89 % ارتفاع البورصة األردنية في أسبوع

ســـجل معـــدل التضخم الســـنوي فـــي مصـــر تراجًعا خال شـــهر مايو 
الماضي ليبلغ 4.9 % مقابل 5 % خال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضـــح الجهاز المركزي المصري للتعبئـــة العامة واإلحصاء في بيان 
أمس أن معدل التضخم على أســـاس شـــهري ارتفع خال شـــهر مايو 
الماضـــي بنســـبة بنحـــو 0.6 % ليبلغ 112.9 نقطة مقارنة بشـــهر أبريل 
السابق عليه، مرجًعا ذلك إلى زيادة أسعار الطعام والشراب والمابس 

والنقل الخاص في الباد.

معدل التضخم السنوي بمصر يتراجع إلى 4.9 %

نمـــوا  المتحـــدة  المملكـــة  ســـّجلت 
بنســـبة 2,3 % فـــي الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي فـــي أبريل، وهي أســـرع 
زيـــادة شـــهرية منـــذ يوليـــو 2020، 
وذلـــك بفضـــل رفـــع بعـــض القيـــود 
الصحية، بحســـب مـــا أعلنه مكتب 

اإلحصاء الوطني أمس الجمعة.

وأتـــى االرتفاع فـــي الناتج المحلي 
اإلجمالي، مدفوعا بقطاع الخدمات 
مـــع إعـــادة فتـــح شـــرفات المطاعم 
والحانات والمتاجر والشركات غير 
األساســـية، فيمـــا شـــهدت الصناعة 
والبناء انخفاضا في إجمالي الناتج 

المحلي، وفًقا لمكتب اإلحصاء.

تخفيف قيود كورونا ينعش اقتصاد بريطانيا

أعلـــن صنـــدوق النقـــد الدولي تمويله مبلـــغ 772 مليـــون دوالر ألنغوال 
بمثابة جزء من قرض مدته 3 سنوات جرى إبرامه في 2018.

ويهـــدف القـــرض الـــذي تبلغ قيمتـــه المجملـــة 3.7 مليـــار دوالر لتنفيذ 
إصاحـــات اقتصادية ودعم االنفتاح على القطاع الخاص وتحســـين 
إدارتـــه. كما أكد الصنـــدوق تأييده تمديد تعليـــق خدمة الديون حتى 
نهايـــة ديســـمبر 2021 الـــذي طلبته أنغوال مـــن دائنيهـــا، باإلضافة إلى 
زيـــادة االئتمان بمقـــدار 765 مليـــون دوالر لمواجهـــة جائحة فيروس 

كورونا المستجد في الباد.

صندوق النقد الدولي يقرض أنغوال 772 مليون دوالر

ســـجلت مؤشـــرات ســـوق األسهم 
إغـــاق  عنـــد  ارتفاًعـــا  األميركيـــة 
الخميـــس،  التـــداول  جلســـات 
اقتصاديـــة  ببيانـــات  مدعومـــة 
مجلـــس  تأكيـــد  بعـــد  إيجابيـــة 
االحتياطـــي االتحادي بأن الموجة 
التضخـــم  ارتفـــاع  مـــن  الحاليـــة 

ستكون محدودة.
جونـــز  داو  المؤشـــر  ارتفـــع  فقـــد 
الصناعـــي 12.21 نقطـــة بما يعادل 
نقطـــة،   34459.35 إلـــى   % 0.04
وأغلـــق المؤشـــر ســـتاند آنـــد بـــورز 
500 القياسي مرتفًعا 19.71 نقطة 

أو 0.47 % إلى 4239.26 نقطة.

سوق األسهم األميركية يغلق على ارتفاع

ارتفع احتياطي صندوق الرفاه الوطني الروســـي إلى مستوى 189.4 
مليار دوالر.

أن احتياطيـــات صنـــدوق  الروســـية  الماليـــة  لبيانـــات وزارة  ووفقـــا 
الرفـــاه الوطني الروســـي ارتفعت فـــي مايو الماضي بواقـــع 3.5 مليار 
دوالر، لتصـــل إلى مســـتوى 189.4 مليار دوالر. كمـــا نمت احتياطيات 
الصندوق الروســـي اآلخر )الصندوق السيادي( بواقع 113 مليار روبل، 

إلى 13.938 تريليون روبل.

189.4 مليار دوالر احتياطي صندوقي الرفاه والسيادة الروسيين

أعلن البنك المركزي الســـعودي استكمال اإلجراءات المتعلقة بدراسة 
طلبـــي الترخيص لبنكين رقميين محليين، لمزاولة األعمال المصرفية 
فـــي المملكة، وذلـــك بعد اســـتكمال المتطلبات النظامية واإلرشـــادات 
والمعايير األساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة األعمال المصرفية 
فـــي المملكـــة، باإلضافة لإلرشـــادات والمعايير لطلب منـــح الترخيص 

للبنوك الرقمية.

بنكان رقميان جديدان يقتربان من الحصول على ترخيص في السعودية
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مليون دينار

أياتا: تطبيق جواز سفر كورونا 
خالل أسابيع بالمنطقة
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32
مليار دوالر

أمل الحامد

356 مليون دوالر 
ارتفاع ميزانية 

“اإلسالمية في 
شهر

المعــدن األصفــر يتخطــى 1900 دوالر
ارتفعت أســـعار الذهب فوق 1900 دوالر لألوقية، أمس 
الجمعـــة، بدعـــم مـــن تراجـــع الـــدوالر وانخفـــاض عوائد 
ســـندات الخزانـــة األميركيـــة، بعـــد أن اعتبـــرت بيانـــات 
أظهـــرت ارتفـــاع التضخـــم في الواليـــات المتحـــدة غير 
كافية لكي يغير مجلس االحتياطي الفيدرالي سياســـته 

النقدية.
وصعـــد الذهـــب فـــي المعامـــات الفوريـــة 0.1 % إلـــى 
1900.10 دوالر لألوقية )األونصة(. وزادت األسعار أكثر 

من 0.5 % منذ بداية األسبوع.

وكشـــفت بيانـــات أن أســـعار المســـتهلكين األميركييـــن 
ارتفعـــت بقـــوة في مايو، مما قاد إلى أكبر زيادة ســـنوية 
في نحـــو 13 عاًما، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة 
شـــهًرا   15 قرابـــة  فـــي  مســـتوياتها  ألدنـــى  األســـبوعية 

األسبوع الماضي.
وتراجعـــت عوائـــد الخزانـــة األميركيـــة القياســـية ألدنى 
مســـتوى فـــي ثاثة أشـــهر، ممـــا يقلـــص تكلفـــة الفرصة 

البديلة لحيازة المعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.
في غضون ذلك، نزل مؤشـــر الـــدوالر 0.1 % بعد أن بلغ 
أعلـــى مســـتوى في نحو أســـبوع في الجلســـة الســـابقة. 

وأمـــس األول )الخميس(، أبقى البنك المركزي األوروبي 
على سياسته النقدية دون تغيير، وتعهد بتدفق منتظم 

للتحفيز خال الصيف.
ويتحـــول االنتبـــاه اآلن إلـــى اجتمـــاع البنـــك المركـــزي 
األميركي بشـــأن السياســـات المقرر عقدهـــا في 15 - 16 
يونيـــو. وبالنســـبة للمعـــادن النفيســـة األخـــرى، ارتفعـــت 
الفضـــة 0.4 % إلـــى 28.07 دوالر لألوقيـــة، بينمـــا ربـــح 

الباتين 0.1 % إلى 1151.98 دوالر. 
وتراجع الباديـــوم 0.1 % إلى 2772.71 دوالر ويمضي 

على مسار تسجيل نزول أسبوعي.
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قبــل أكثــر مــن ثالثين عاًمــا، بدا التفكير فــي أن شــركة يابانية لصناعة 
لكــزس  تقديــم  تــم  وهكــذا  األلمــان.  مــع  المنافســة  تدخــل  الســيارات 
االســم اليابانــي الــذي أعــاد تشــكيل ســوق الســيارات الفاخــرة في عام 
فقــدت جــزءا  المنافســة  أن  لدرجــة  فــي ضجــة  ذلــك  1989، وتســبب 
كبيــرا مــن مبيعاتها في أمريكا الشــمالية. الســيارة التــي أعطت األلمان 
 LS والبريطانييــن واألميركييــن الخوف لم تكن ســوى الجيل األول من

الرائعة التي تفقدناها في معارض إبراهيم خليل كانو قبل اإلغالق.

ومنذ ذلك الحين، وضعت LS األساس 
لكل طـــراز لكزس الذي أعقب ذلك، أما 
بالنســـبة لموديـــل القمـــة LX، فيحتوي 
النـــووي  الحمـــض  مـــن  القليـــل  علـــى 
LS فيهـــا، خاصـــة عندمـــا يتعلـــق األمر 
بالراحـــة والجـــودة والصقـــل. علـــى مر 
الســـنين، وضعـــت LS نفســـها كمنافس 
متين على االلمان ومع ذلك، كان ينظر 
إليهـــا علـــى أنها خيار محافـــظ إلى حد 
ما في فئتها، ويرجع ذلك إلى حد كبير 

إلى تصميمها. 
ومنـــذ ظهـــور الجيل األول مـــن لكزس 
خطهـــا  أرســـى   .1989 عـــام   LS 400
اإلنتاجـــي معايير جديدة ومبتكرة في 
قطـــاع صناعة الســـيارات. ويعود ذلك 
لجملـــة االبتـــكارات والمزايـــا الفريـــدة 
المختلفـــة  األجيـــال  صاحبـــت  التـــي 
والتـــي ُأطلقـــت على مـــدار عقدين من 
ســـيارة  أول  لكـــزس  وكانـــت  الزمـــن. 
حزمـــة  تبتكـــر  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
مســـتويات  لتعزيـــز  تقنيـــة  إضافـــات 
بهـــا  الخاصيـــن  والســـامة  األداء 
وتشـــمل هـــذه اإلضافات نظـــام تقييد 
الحركـــة التكميلـــي والمعـــروف بنظـــام 
الوســـائد الهوائيـــة الشـــامل، وخاصية 
تعديـــل وضعية عجلـــة القيادة، ونظام 
التوجيـــه الماحي المتطـــور باإلضافة 
إلـــى خاصية توفير 6 خيارات مختلفة 
لألقـــراص المدمجـــة )CD( كجـــزء مـــن 
نظامهـــا الصوتـــي الراقـــي طـــراز مارك 
ليفنسون Mark Levinson إلى جانب 
إنتاجهـــا العديـــد مـــن الســـيارات التـــي 
تعمـــل بناقـــل حركـــة أوتوماتيكـــي بـ8 
سرعات. وكان العرض األول لسيارتها 
الهجينـــة )الهايبـــرد( بالكامـــل فـــي عام 
فـــي  انطاقـــة جديـــدة  بمثابـــة   2007

 .LS مسار تطور موديل
لذلـــك، عندمـــا أعـــادت لكـــزس تصميم 
بمثابـــة  كانـــت   ،2018 عـــام  فـــي   LS
هدية كبيرة لعشـــاق العامة وكشـــفت 
صانعـــة الســـيارات اليابانية عن لكزس 
ا، ويعتبـــر هذا الجيل  LS الجديـــدة كليًّ
هـــو الجيل الخامس من الســـيارة التي 
أحدثـــت ثـــورة فـــي مفهـــوم الفخامـــة، 

والتي أرســـت معايير جديدة لساسة 
نظـــام الدفـــع وهـــدوء القيـــادة وإتقان 
التفاصيـــل  إلـــى  واالنتبـــاه  الصنـــع 
واالعتمادية الموثقة والجودة العريقة 

خال األعوام الـ 28 الماضية.
وباإلضافـــة إلى تصميمهـــا الذي يجمع 
بين الطابـــع الرياضي لســـيارة الكوبيه 
ذات اإلطالة الجريئة، وبين المقصورة 
الداخليـــة الرحبة الفخمـــة، فإن لكزس 
LS فـــي جيلها الخامـــس، تقدم تجربة 
قيـــادة حدســـية، إذ تتمتـــع بمجموعـــة 
مـــن التقنيـــات المبتكـــرة باإلضافة إلى 
نظـــام لكـــزس الهجيـــن الكهربائي الذي 
 LC500 جـــرى تطويره حديًثا لســـيارة

h الهجينة الكهربائية الفاخرة.
2021 أعطـــت تويوتـــا  وفـــي موديـــل 
قليـــا مـــن التحديـــث الفاخـــر، فضـــا 
عـــن ترقيـــات البرمجيـــات واألجهـــزة، 
كونهـــا الرائـــدة فـــي مجموعة ســـيدان 
هـــذا ينبغـــي أن يكـــون أفضـــل أربعـــة 
أبواب لديهم لهذ السيارة الناجحة في 
البحرين والعالم، فبالنسبة لعام 2021، 
تمنـــح لكـــزس LS تحديثا يهـــدف إلى 

جعلها رائدة أكثر وباقناع اكبر. 
بصـــورة  الخارجيـــة  خففـــت  لكـــزس 

رياضيـــة بدرجة أو اثنتين، وأســـقطوا 
المصابيح األمامية على شكل Z مائلة 
إللقـــاء نظـــرة أكثـــر تقليديـــة قليا، تم 
تقريـــب المصـــدات قليـــا لعمليـــة شـــد 
تظهـــر  ومازالـــت   2021 لعـــام  الوجـــه 
كســـيارة كبيرة فارهـــة، ويرجع الفضل 
الشـــبك  ذلـــك  إلـــى  جزئيـــا  ذلـــك  فـــي 
الضخـــم والذي ال يزال واحد من نقاط 
القـــوة في LS لســـيارة تتطلـــب المزيد 
من الهيبة علـــى الطريق بالرغم من أن 
تحديثات الفيس ليفت بسيطة للغاية، 
وتشتمل على مصابيح بثاث شمعات 
محدثـــة وتعديل بســـيط على الشـــبك 
اللـــي قـــدم بلون داكـــن، وفـــي الخلفية 
تـــم إضافـــة لـــون أســـود للمصابيح، مع 

اطارات جديدة مقاس 20 إنش.
أما بالنســـبة لبقية جسم السيارة، فإنه 
من دون تغيير إلى حد كبير، فالسيارة 
لديهـــا منحنيـــات ناعمـــة ولطيفة على 
الجناحيـــن وتكملهـــا زوايا حـــادة على 
بعـــض األجـــزاء، إذا كان لهذه الســـيارة 
طاء أكثر إشـــراقا، ســـترى المزيد من 
ذلـــك، فـــي الخلـــف، يتبـــع النغمـــة التي 
تـــم ضبطها من قبـــل الواجهة األمامية 
الجريئة بعيـــدا عن التقليدية، وخاصة 
مـــع تلك المنحنيات على غطاء الجذع 

والمصابيح الخلفية المتميزة بها.
الديكـــورات  العاديـــة،  الســـيارات  فـــي 
الداخلية هي ببســـاطة للجلوس فقط، 
ولكن هذا ليس هو الحال على اإلطاق 
باهتمامهـــا  تشـــتهر  فهـــي   ،LS 500ل
بالتفاصيـــل واعتماديتها، ومســـاحاتها 
الداخلية من ســـيارة السيدان الفاخرة 
هذه هي أكثر عرض لحرفيتها. مثاالن 
رئيسيان على ذلك هما مقبض الصوت 
والزر لفتح حاملـــي األكواب، لكزس ال 
تعتمد اطاقا على الباســـتيك العادي 
وخاصـــة مـــع نموذجهـــم الرئيســـي في 
هـــذا الموديـــل العظيم، فكانـــت معظم 
هـــذه األجزاء األساســـية مصنوعة من 
المعـــدن ومـــن الخشـــب والجلـــود فـــي 
جميع أنحاء المناطـــق الداخلية، تماما 
كما يتوقع المرء في ســـيارة مثل هذه. 
كل شـــيء تقريبا لينـــة للمس، وجميل، 
فتأتي المقصورة بجلد راقي وزخارف 
مصنوعة يدويًا وأبرز تغيير هو الشاشة 
اللمســـية مقاس 12.3 إنـــش تدعم آبل 
كاربـــاي وأندرويد أوتـــو والماحة مع 
توفـــر عـــرض المعلومات علـــى الزجاج 
األمامي بشـــكل اختياري، مع شاشتين 
11.6 إنـــش للمقاعـــد الخلفيـــة ومقاعد 
والمســـاج  والتدفئـــة  التبريـــد  تدعـــم 
ووجـــود فتحة ســـقف. وتتوفر ال اس 
الجديدة بثاثة خيـــارات للمحرك كلها 
6 ســـلندر وهي 3.5 لتر 6 ســـلندر بقوة 
311 حصـــان وعـــزم 379 نيوتـــن متـــر 
بقيـــر 10 ســـرعات أو 3.5 لتر 6 ســـلندر 
بقـــوة 415 حصـــان وعـــزم 600 نيوتن 
متـــر بقير 10 ســـرعات وكذلـــك هايبرد 
3.5 لتـــر 6 ســـلندر بقـــوة 354 حصـــان 

.CVT وعزم 350 نيوتن متر بقير

أعطت شركة جاغوار 
البريطانية سياراتها 

أف – بيس األكثر مبيًعا 
لمسات إضافية على 

نسخة العام 2021، 
حيث بات المحرك 

الصديق للبيئة أكثر قوة 
وتتمتع باقي التجهيزات 

والهيكل الخارجي 
بمظهر أكثر أناقة.

اتخـــذت ’شـــفروليه‘ حلبـــة الســـباق في بيل آيـــل بارك منّصـــة ممّيزة لها 
لاحتفـــال بتأّلـــق فريـــق ’كورفيـــت رايســـينغ‘ )Corvette Racing( فـــي 
موســـم ســـباقات 2020، حيـــث قامـــت بهـــذه المناســـبة بطـــرح ســـيارة 
اإلصـــدار الخـــاص مـــن ’كورفيت ســـتينغراي‘ للعـــام 2022 والتي تحمل 

.Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition اسم
وســـتقوم ’شـــفروليه‘ بتوفيـــر 1,000 ســـيارة فقط من طـــراز ’كورفيت‘ 
ذي التصميـــم الممّيـــز الـــذي يمّثل ســـيارَتي الســـباق رقـــم 3 ورقم 4 من 
’كورفيـــت C8.R‘ فـــي األســـواق التي تعتمد القيادة في الجهة اليســـرى 
من المركبات، مثل الشـــرق األوســـط،. وقد جرى تصميم هذه السيارات 
الفائقـــة باإلصـــدار الخـــاص تكريًما لموســـم الســـباقات االفتتاحي الذي 
تمّيـــزت فيـــه ’كورفيـــت C8.R‘ بالمحـــّرك الوســـطي. ففي العـــام 2020، 
ســـيطر فريق ’كورفيت رايسينغ‘ على سلسلة سباقات بطولة السيارات 
الرياضيـــة لـــدى ’االتحـــاد الدولـــي لرياضـــات الســـيارات‘ )IMSA(، حيث 

فازت باأللقاب الخاّصة بالمصنِّعين والسائِقين والفرق على السواء.

“شفروليه” تطرح اإلصدار الخاص من “كورفيت ستينغراي”

تتميز ســـكودا الكهربائية األنيقة Enyaq iV بمئـــزر أمامي خاص بالطراز، وتفاصيل 
ســـوداء المعة على الشـــبكة، وقضبان الســـقف، وإطارات النوافـــذ، والمصد الخلفي 
وشـــارات Sportline علـــى الرفارف األمامية والشـــعارات الســـوداء، كما تم تركيب 
عجـــات Vega القياســـية مقـــاس 20 بوصـــة أو عجـــات Betria االختيارية مقاس 
21 بوصـــة. فـــي الداخل، تأتي الســـيارة بمقاعد رياضية أمامية حصرية مع مســـاند 
رأس مدمجـــة ملفوفـــة بألياف دقيقة مـــن Suedia ومزينة بأنابيـــب رمادية. يمكن 
العثور على جلد صناعي أسود مع درزات متباينة باللون الرمادي وتطعيمات بتأثير 
الكربـــون علـــى لوحة القيادة، بينما يحتوي طـــراز Enyaq Sportline iV على عجلة 
قيادة ثاثية األضاع ملفوفة بالجلد مع شارة Sportline ودواسات من األلومنيوم 

وحصائر أرضية خاصة.  Stinger Scorpion Special قامـــت كيـــا بتجهيـــز الســـيدان الرياضيـــة
Edition بزخـــارف حاجـــز داكن اللـــون وأغطية مرايـــا جانبية وأطراف 

عادم سوداء وسيتم تقديمها حصرًيا في الواليات المتحدة.
باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة المصنعة للسيارة بتركيب جناح خلفي 
فريـــد بلـــون الهيـــكل ومجموعة مـــن العجات الســـوداء الفريـــدة مقاس 
19 بوصـــة والتي تضمـــن تميزها عن طرازات ســـتينغر األخرى. اإلصدار 
 Aurora واألســـود ، Snow White Pearl الخـــاص متاح بالـــوان: األبيض

.Ceramic Silver والفضي ، Black
وتم إجراء بعض التعديات الطفيفة أيًضا على المقصورة التي أصبحت 
اآلن تحتـــوي علـــى جلد نابـــا Nappa باللون األســـود أو األحمر باإلضافة 

إلى بعض لمسات ألياف الكربون الجديدة.

تنطلق الرياضية فولكس فاجن جولف R موديل 2022 الجديدة كليا والتي 
تعـــد أقوى نســـخ جولف علـــى اإلطاق بمحـــرك بنزين رباعي األســـطوانات 
بســـعة 2000 ســـى ســـى توربو بقوة 315 حصان بزيادة 27 حصان مقارنة 
بالطراز الســـابق مما يعطيها قدرة وتســـارع اقوى حيث تتسارع من الصفر 
الـــى 100كـــم/ ســـاعة خـــال4.7 ثانيـــة والســـرعة القصوى 250 كم/ ســـاعة 
4Mo�  بفضـــل ناقل الحركة المزدوج القابض ونظام الدفع بجميع العجات

 .ahram بحسب tion AWD
الســـيارة زودت بعجـــات كبيـــرة الحجـــم مـــع إطـــارات ومصـــدات رياضية 
وفتحات تهوية هواء كبيرة في األمام وسبويلر ضخم في الخلف ومخارج 

عادم رباعية.

Enyaq iV كروس سكودا الكهربائية األنيقة

Stinger نسخة محدودة اإلصدار من

فولكس فاجن جولف R بتغييرات كبيرة

واالعتماديــة والقــوة  الفخامــة  مســتويات  جميــع  تعزيــز 
طارق البحار

 LS لكزس
الجديدة.. الفاتنة

جولة المعارض:

ا تويوتا  بعد العديد من الصور التشـــويقية في السوشـــال ميديا، قدمت رسميًّ
الطـــراز الجديـــد مـــن المحبوبـــة بالمنطقة موديـــل تويوتا الندكـــروزر  بالكامل 
والتـــي باتت تأتي اآلن مع شـــبكة تهوئة أمامية كبيـــرة. وتصميم جديد يمنح 

السيارة وجًها جديًدا جريئًا ومختلفًا.
طول السيارة وعرضها هي نفسها كما كانت من قبل في الجيل السابق، حيث 
يبلغ الطول 4،990 مم، والعرض 1،980 مم، وقاعدة العجات تبلغ 2850 مم، 
وزاويـــة االقتراب 32 درجة وزاوية المغـــادرة تبلغ 24 درجة. كما أن التصميم 
لم يتغير كثيًرا عن الســـابق، وعن اهم التحديثات تخلي تويوتا عن محركات 
فـــي 8 وتقديـــم محركات جديدة فـــي 6 مع التوربو المـــزدوج، وقدمت محرك 
بنزيـــن ســـعة 3.5 لتـــر ينتـــج 415 حصـــان و650 نيوتن متر من عـــزم الدوران، 
ومحرك التوربو ديزل بسعة 3.3 لتر وينتج 309 حصان و700 نيوتن متر من 

عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مؤلف من 10 سرعات.

تويوتا تمنح الندكروزر المكانة التي تستحقها



 السبت
12 يونيو 2021

غرة ذي القعدة 1442

النجمة مارلين مونرو.. 
رمز الجمال والسينما في هوليوود

هــّز خبــر وفــاة النجمــة مارلين مونرو، رمز الجمال والســينما في هوليوود، العالم في عــام 1962، إاّل أنها لم تنس وال زال يثار 
الجدل بشأن حياتها، وخصوصًا لغز وفاتها. وفي هذا الصدد، كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل صادمة حول يوم وفاة 

مونرو، مشيرة إلى أن “مدبرة منزلها يونيس موراي كانت نائمة في بيتها في لوس أنجلوس في هذه الليلة، وأصبحت قلقة 
عندما استيقظت في الثالثة صباحا لتجد الضوء ال يزال مفتوحا في غرفة مونرو، بعد دق الباب وعدم سماع أي رد، 

بدأت تصرخ باسمها ولم تجد مجيبًا”.

وأضافـــت: “اتصلـــت مـــوراي بطبيـــب 
مونرو النفسي، رالف غرينسون، فهرع 
إلـــى المنزل ودخل مـــن نافذة غرفتها، 
المـــاءات  تحـــت  عاريـــة  ليجدهـــا 
وتمســـك بالهاتـــف، وأخبر مـــوراي أنها 
ماتـــت”. وبعـــد وفـــاة مونـــرو تـــم أخذ 
جثتهـــا إلـــى مكتب الطبيب الشـــرعي، 
حيـــث جرى تشـــريح الجثـــة في نفس 
اليـــوم، وأفـــاد التقريـــر بوجـــود كدمـــة 
صغيرة غامضة على جسدها السفلي، 
واحتـــواء دمها على مســـتوى عال من 
العقاقير الكيميائية المنومة تصل إلى 
الحـــد المميـــت؛ مشـــيرا إلـــى أن تناول 

الحبوب المنومة كان قبل وقت قصير 
مـــن موتهـــا، نحو دقيقة واحـــدة، ومن 
هنـــا، حكم الطبيب الشـــرعي بأن وفاة 

ونرو جاءت نتيجة انتحار. 
ومـــع ذلـــك، منـــذ البدايـــة، كان هنـــاك 
بعـــض الذيـــن رفضـــوا االعتقـــاد بذلك 
وظنـــوا أنهـــا لعبـــة دنيئة جـــاءت على 
أن  والدليـــل  مونـــرو،  حيـــاة  حســـاب 
تقريـــر الطب الشـــرعي أفاد بأن مونرو 
ماتـــت إثـــر تنـــاول كميـــة كبيـــرة مـــن 
المهدئـــات وبالتحديد “حبوب منومة”، 
إال أنه في الواقع لم يكن هناك أي آثار 
للحبـــوب في معدتهـــا، وهو األمر الذي 

الفاحـــص  أثـــار شـــكوك 
الطبـــي المبتـــدئ الذي 
أجرى تشـــريح الجثة، 
حتـــى أنـــه دعا فـــي ما 
بعـــد إلـــى إعـــادة فتـــح 

ادعى  القضية. والحقـــا، 
الشـــرعي،  الطبيـــب  نائـــب 

الذي وقع على شهادة وفاة 
مونرو، بأنه فعل ذلك تحت 
اإلكـــراه، وبهذا تزايد القلق 

فـــي أن وفاتهـــا لـــم تكن 
جريمـــة  بـــل  انتحـــارًا، 

قتل.

قالت الممثلة البريطانية كيرا نايتلي في مقابلة تلفزيونية: “إنها لن  «
تظهر في مشاهد جريئة في أفالم ُيخرجها رجال، وأنها ال تمانع في 

مشاهد جريئة بالمطلق، لكنها ال تشعر باالرتياح حين يكون المخرج 
رجاًل، مضيفة أن األمر يتعلق جزئيًا بالكبرياء، إضافة إلى عدم التعري 

أمام طاقم من الرجال.
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رغم تراجع حاالت اإلغاق واضطرار 
نســـبة أقـــل مـــن النـــاس إلـــى البقـــاء 
فـــي المنـــزل مقارنـــة بالعـــام الماضي، 
البث نتفليكس قدرتها  أثبتت منصـــة 
على البقاء في المنافسة، مع حصولها 
علـــى ترشـــيحات لعـــدد من الجوائـــز، 
واكتســـاب قاعـــدة مشـــتركين عالمية 

ضخمة.
في أحدث نتائجها المالية للربع األول 
نتفليكـــس  أعلنـــت   ،2021 عـــام  مـــن 

عـــن اإليـــرادات فـــي أوروبـــا والشـــرق 
األوســـط وأفريقيـــا بلغـــت 2.3 مليـــار 
دوالر، مقارنـــة بــــ 1.7 مليار دوالر قبل 
عام. كما زادت االشتراكات المدفوعة 
علـــى المنصة لتصل إلـــى 68.5 مليون 

في المنطقة.
رغـــم أن نتائج الشـــركة، التي يمتلكها 
المليارديـــر ريد هاســـتينغ، لم ترق إلى 
مســـتوى توقعاتها، كما أنها كانت أقل 
من مستوياتها مع بداية تفشي الوباء 

نتفليكـــس  كشـــفت  الماضـــي،  العـــام 
أن المحتويـــات باللغـــات المحلية في 
الـــدول كان لهـــا تأثيـــر كبيـــر فـــي هذه 
المناطق، حيث جذبت بشـــكل متزايد 
جماهيـــر كبيـــرة علـــى مســـتوى العالم 

في ذلك الربع.
 Firefly مـــن  األول  الموســـم  شـــاهد 
Lane نحو 49 مليون مشترك في أول 
28 يوًما من العرض. وشـــاهد الموسم 
 ”Fate: The Winx Saga“ الثالث مـــن

نحـــو 57 مليون مشـــترك، فيما شـــاهد 
مسلســـل  مشـــترك  مليـــون   52 نحـــو 
“Ginny & Georgia”، وشـــاهد حوالي 
45 مليون مشترك الموسم الثالث من 

.”Cobra Kai“
 ”Lupine“ الفرنســـي  المسلســـل  كان 
الـــذي حـــاز علـــى شـــعبية كبيـــرة، هـــو 
المحتـــوى الجديد األكثر شـــعبية على 
نتفليكس هذا الربع، حيث شـــوهد من 
قبل 76 مليون حساب عائلي في أول 

28 يوًمـــا علـــى طرحه، حتـــى أنه عزز 
مـــن مبيعـــات الروايـــة المقتبـــس عنها 
for�  المسلســـل فـــي فرنســـا بحســـب
besmiddleeast خصوًصا مع صدور 

الجزء الثاني منه.
تتطلـــع شـــركة البـــث إلـــى إنفـــاق 17 
المحتـــوى  علـــى  نقـــًدا  دوالر  مليـــار 
هـــذا العـــام وحـــده، وفيما يلـــي بعض 
أفام نتفليكس األكثر مشـــاهدة على 

مستوى العالم للربع األول من العام:

Below Zero و YES DAY .. أقوى أفالم نتفليكس في النصف األول من العام
حاز “Lupine” على شـــعبية كبيرة وشـــوهد من قبل 76 مليون حســـاب عائلي

إلى جانب فيلم “Outside the Wire”، حصد الفيلم 
األميركي “YES DAY” نحو 62 نسبة مشاهدة على 

مستوى العالم. الفيلم الكوميدي مستوحى من كتاب 
األطفال الذي يحمل االسم نفسه من تأليف إيمي 

كروس روزنتال، ألبوين، تلعب دورهما جينيفر غارنر 
وإدغار راميريز، قررا منح أطفالهما الثالثة يوم واحد 

يقولون فيه “نعم” لجميع طلباتهم.
قالت غارنر في بيان عن فيلم نيتفليكس المقتبس: 

“أحب كتب إيمي كروز روزنتال وأحب حًقا كل ما 
دافعت عنه في كتابها، لتضيف هذا الود إلى العالم”.

الفيلم من بطولة أنتوني ماكي ودامسون إدريس، وهو 
فيلم خيال علمي أميركي مليء بالحركة، تدور أحداثه 

حول طيار طائرة مسّيرة “درون” يتعاون مع ضابط 
“أندرويد” سري لوقف هجوم نووي. من بين االختيارات 

المشهورة األخرى التي وردت في تقرير نتفليكس، حصد 
فيلم”Outside the Wire” أعلى نسبة مشاهدة ضمن 

فئة األفالم.
مقارنًة بالربع السابق، كان أكبر فيلم أصلي لنتفيلكس 

هو فيلم جورج كلوني “The Midnight Sky”، والذي حصد 
72 مليون مشاهد في األسابيع األربعة األولى من عرضه.

YES DAY Outside the Wire

كان فيلم الكوميديا الساخرة األميركي أيًضا من 
أفضل االختيارات بين مشاهدي نتفليكس، حيث 
جذب انتباه 56 مليون مشاهد على منصة البث 

 I Care“ في الربع األول من عام 2021. يتميز فيلم
A lot” بفريق عمل كبير، بما في ذلك الممثلة 
البريطانية الحائزة على الجوائز روزاموند بايك، 

التي تلعب دور الوصية القانونية التي تحتال على 
عمالئها األكبر سًنا.

I Care A Lot
كانت الجزء الثالث واألخير من ثالثية السلسلة 

الكوميدية المحبوبة من بين األفالم األكثر شعبية 
على المنصة، حيث جذب 51 مليون مشاهد حول 
العالم في الربع األول من عام 2021. جمع الفيلم 

بين النجمة النا كوندور ونواه سينتينيو للمرة الثالثة 
على شاشة البث وهو مقتبس من كتاب لجيني 

هان.
To All The Boys: Always And For� “حصل فيلم 

ever” مؤخًرا على جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع 
جوائز MTV Movie & TV Awards لعام 2021.

To All the Boys: Always and Forever

حصد الفيلم اإلسباني نسبة مشاهدة بلغت 47 مليون في األسابيع األربعة 
األولى من إطالقه على منصة عمالق البث. تمير الفيلم المليء باإلثارة 

بتنوعة، ويتناول قصة 
ضابط شرطة مكلًفا بقيادة 

شاحنة نقل سجناء ليلية 
ولكن سرعان ما تعين عليه 

محاربة أشخاص في الداخل 
والخارج بعد تعرضه لهجوم 

من قبل مطلق نار غامض.

 Space“ تدور أحداث فيلم
Sweepers”، من بطولة 
الممثل الكوري الجنوبي 
الشهير سونغ جونغ كي، 

حول طاقم مركبة فضائية 
إلدارة النفايات الكونية 
اكتشف روبوًتا شبيًها 

بالبشر ُيدعى “دوروثي”، في 
عام 2092.

حقق هذا الفيلم البولندي، 
باعتباره من بين أفضل أفالم 

نتفليكس أداًء، نسبة مشاهدة 
بلغت 31 مليون على المنصة. 
الفيلم الرومانسي من بطولة 
ماتيوز باناسيوك، الذي يلعب 

دور البطل الذي يعيد التفكير في خيارات حياته بعد أن وقع في حب 
عارضة أزياء غامضة، تلعب دورها أدريانا شلبيكا، والتي تعيش حياة 

مزدوجة.

Below ZeroSpace Sweepers Squared Love
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عملية قرصنة تستهدف شركة “إي إيه” األميركية أللعاب الفيديو
اعترفــت شــركة “إلكترونيكــس آرتــس” “إي إيــه” األميركيــة 
إلنتــاج ألعــاب الفيديــو أن قراصنــة ســرقوا شــفرة المصــدر 
الخاصــة ببعــض ألعابهــا، لكنهــا طمأنت إلى أن عملية الســطو 

اإللكترونية لن ترتب عليها أي عواقب على الالعبين.
وأوضحــت الشــركة التــي ابتكــرت ألعــاب “باتلفيلــد” و”ميدل 
أوف أونــور” و”ذي ســيمز”، أنهــا تعرضــت لالختراق بعد نشــر 
مقــال فــي موقــع “فايس ميديــا” يؤكد تعّرض عــدد من رموز 
المصدر للسرقة، بينها الرمز الخاص بلعبة “فيفا 21” الشهيرة 
لكرة القدم، وذاك الخاص بمحرك “إنجين” الذي يعمل بفضله 
بعض ألعاب “إي إيه”. وشــفرة المصدر هي نص مكتوب بلغة 

برمجة، يحتوي على تعليمات لتنفيذ برنامج معلوماتي.
وقــال ناطــق باســم “إي إيــه” لوكالة فرانس بــرس “نحقق في 
حــادث وقــع أخيــًرا يتعلــق باختــراق شــبكاتنا وســرقة كميــة 
واألدوات  باأللعــاب  الخاصــة  المصــدر  رمــوز  مــن  محــدودة 
المرتبطــة بهــا”. وأضــاف أن “أي بيانــات خاصــة بالالعبيــن لم 
ُتســرق”، وأن “ليــس لــدى الشــركة ســبب لالعتقــاد بوجود أي 
خطــر علــى حمايــة خصوصيــة الالعبيــن”. وأضــاف “بادرنــا 
على إثر هذا الحادث إلى تحســين األمان لدينا وال نتوقع أن 
يحصل أي تأثير على ألعابنا أو نشاطنا التجاري”. وأكدت “إي 
إيه” أنها “تتعاون مع الشــرطة وخبراء آخرين في ســياق هذا 

التحقيق الجنائي الجاري”.
وأشــارت “فايــس ميديــا” إلــى أن القراصنــة تفاخــروا علــى 
منتديــات اإلنترنــت الســرية باالختــراق الذي حققــوه. وجاء 
فــي منشــور علــى إحــدى هــذه المنصــات “باتــت لديكــم اآلن 
القــدرة الكاملــة علــى تشــغيل كل خدمات إي إيــه”، وأضافت 
أن الجنــاة عرضــوا البيانــات المســروقة للبيــع علــى عــدد من 
منصات “الشبكة المظلمة”، النسخة السرية لإلنترنت. ويأتي 
هــذا الهجــوم بعد موجة قرصنة إلكترونية شــهدتها الواليات 

المتحــدة في األشــهر األخيرة اســتهدفت مجموعات 
حكوميــة  ومؤسســات  ومستشــفيات  صناعيــة 

ومنظمات غير حكومية وسواها.

اللقــاح  أن  حديثــة  دراســة  أكــدت 
المضــاد لكورونــا الــذي طورته شــركة 
مــع  بالتعــاون  األلمانيــة  “بيونتيــك” 
شــركة “فايــزر” األميركيــة يقــي أيضا 
من متغير كورونا الذي ظهر في الهند 

.)B.1.617.2( )دلتا(
بــي  إشــراف  تحــت  العلمــاء  وكتــب 
يونــج شــي مــن جامعــة تكســاس في 
أن  “نيتشــر”  فــي دوريــة  جالفســتون 
اللقــاح يقــي أيضــا من متغيــرات عدة 
أخــرى، مثــل متغيــر )B.1.525(، الذي 

ظهر ألول مرة في نيجيريا.
وفحــص الباحثــون فــي الدراســة 20 
عينــة دم لـــ 15 فــردا تلقــوا جرعتيــن 
مــن لقــاح بيونتيك/ فايــزر، واختبروا 
كورونــا  لمتغيــرات  االســتجابة 

المختلفة.
وتبيــن للباحثيــن أن فعالية األجســام 
المضــادة كانــت أقــل مــع المتغيــرات 
مقارنة بنوع فيروس كورونا المنعزل 
في يناير 2020، لكنها ما زالت قوية.

“فايزر” ضد 
متغيرات كورونا

ذكــرت صحيفة “إندبندنــت” البريطانية 
أن صاحبــة قطــة قامــت بتعليــق الفتــة 
اســتعادة  جيرانهــا  مــن  فيهــا  طلبــت 
األشــياء التــي ســرقتها قطتهــا “اســمي” 

التي وصفتها بـ”السارقة”. 
وأوضحــت الصحيفــة أن كيــت فيلمــت 
حديقتهــا  فــي  وضعــت  عاًمــا(   50(
بواليــة أوريغــون األميركيــة، مجموعــة 
مــن المالبــس والقفــازات وغيرهــا مــن 
قطتهــا  تأخذهــا  كانــت  التــي  األشــياء 
)3 ســنوات( المصابــة بــداء الســرقة مــن 
منــازل الجيــران. وقالت فيلمت: 
إنها بعدما علقت الالفتة وجدت 
أن القطــة توقفــت لمــدة أســبوع 

أنهــا  وتابعــت  شــيء،  أي  جلــب  عــن 
اعتقدت أن القطة غاضبة من الالفتة.

ليلتقطــوا  يأتــون  النــاس  أن  وذكــرت 
صــوًرا لالفتــة، وقالــت إنهــا فكــرت فــي 
وضــع الفتــة أخرى تقول فيها “خذ زوج 
قفــازات إذا كنــت تريــد”. وأوضحــت أن 
القطــة أحضــرت ذات مــرة كاميــرا مــن 
الطقــس  أن  وتابعــت  الجيــران،  مــرآب 
بعدمــا أصبح مشمًســا ويوجــد الجيران 
القطــة  منازلهــم أحضــرت  فــي حدائــق 
قفازات إليها. ونفت فيلمت ساخرة أنها 
كانــت تشــهر بقطتهــا، إذ قالت إن القطة 
عندمــا تأتــي بتلــك األشــياء أقــول لهــا 

ضاحكة “قمتي بعمل جيد”.

صاحبة قطة “لصة” تدعو الجيران الستعادة المسروقات

فطائر “G7” المخبوزة في نافذة متجر معجنات في سانت آيفز، كورنوال، في اليوم األول من قمة مجموعة السبع التي تستمر 3 أيام. )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

متجــر  أول  “نتفليكــس”  أطلقــت 
المشــتقة  المنتجــات  لبيــع  إلكترونــي 
المنصــة  بمسلســالت  المرتبطــة 
تتضمــن  التدفقــي،  للبــث  العمالقــة 
المتجــر  فــي  االفتراضيــة  الرفــوف 
قمصــان “تي شــيرت” وســترات عليها 
عالمــة مسلســلي الرســوم المتحركــة 
ســيعرض  كمــا  و“إيــدن“،  “ياســوكي” 
“نتفليكــس”  لـــ  االفتراضــي  المتجــر 
قريًبا مالبس وقطع تزيين مستوحاة 
مصممــة  “لوبيــن”،  شــخصية  مــن 
بالتعاون مع متحف اللوفر، وفق بيان 
للمجموعة األميركية بعد 5 أشهر على 
إطــالق العمــل، الــذي بــات أحــد أبــرز 
نجاحات “نتفليكس” في 2021، وعاد 
موســم  فــي  الشاشــات  إلــى  “لوبيــن” 
جديــد ينتظره محبو المسلســل، وفًقا 

لوكالة األنباء الفرنسية
منتجــات  “نتفليكــس”  وســتتيح 
وحصريــة  محــدودة  “بإصــدارات 

مختارة بعناية، بصورة منتظمة”.

قفــز كتــاب “ميغــان مــاركل” لألطفــال 
The Bench إلــى المركــز األول علــى 
فــي  مبيًعــا  األكثــر  أمــازون  موقــع 
غضــون ســاعات بعد اســتحواذه على 

المراكز الخمسة األولى.
وبحســب موقــع “ميــرور” فــإن كتــاب 
مــن  ُمســتوحى  هــو   ”The Bench“
قصيــدة كتبتهــا دوقــة ساســكس عــن 
“هــاري”.  لألميــر  األول  األب  يــوم 
وهــو مبنــي علــى استكشــاف العالقة 
الخاصــة بيــن األب واالبــن كمــا تراهــا 

عينا األم.
الكتــاب المكون من 40 صفحة والذي 
 12.99( دوالًرا   18.42 قيمتــه  تبلــغ 
برســوم  مــزود  اســترلينًيا(  جنيًهــا 
بينهــا  مــن  لعائلــة  بصــور  إيضاحيــة 
واحــدة مــن “ميغــان” وهــي تحتضــن 
إيمــاءة  فــي  الــوالدة  حديــث  طفــاًل 
حديًثــا  المولــودة  البنتهمــا  محتملــة 

“ليلي ديانا”.

“نتفليكس” تطلق 
متجرها اإللكتروني

كتاب ماركل 
في الصدارة

ُتعرض أواخر هذا الشهر للبيع في المزاد لوحة زيتية رسمها السياسي البريطاني 
ونســتون تشرشــل العــام 1921، أي قبل أن يصبح رئيــس وزراء المملكة المتحدة 

وكان ُيعتقد على مر سنوات طويلة أنها ضاعت قبل 5 عقود.
وأهدى تشرشــل هذه اللوحة إلى رجل األعمال اليوناني أرســطو أوناســيس، الذي 
اشتهر بوصفه مالًكا إلحدى أكبر شركات الشحن في العالم والزوج الثاني لجاكي 

كينيدي. وآنذاك عرض أوناسيس اللوحة على متن يخته الخاص “كريستينا”.
ف بأوناســيس مــن خــالل نجلــه، راندولــف، ونشــأت بينهمــا صداقــة  تشرشــل تعــرَّ
اســتمرت لســنوات. كان أوناســيس مــن أقطــاب الشــحن، وواحــًدا مــن األصدقــاء 

البارزين الذين أهداهم تشرشل لوحاته ذات المناظر الطبيعية.
واآلن قرر ورثة أوناســيس فصل شــركاتهم وعرض لوحة تشرشــل في مزاد للفن 
الحديث والمعاصر تنظمه دار فيليبس مساء 23 يونيو في نيويورك، وقد ُحددت 
القيمــة التقديريــة للوحــة التــي تحمــل 
اســم The Moat, Breccles )أو خندق 
المــاء( بين 1.5 مليــون دوالر ومليوني 

دوالر.
يذكــر أنــه في اآلونــة األخيــرة، حققت 
لوحات تشرشل نجاًحا كبيًرا. في مزاد 
الحديــث  البريطانــي  للفــن  كريســتيز 
الذي أقيم في لندن مارس الماضي، إذ 
اقتنى أحد المشترين 3 لوحات لرئيس 
مليــون   11.2 مقابــل  الســابق  الــوزراء 

جنيه إسترليني )16 مليون دوالر(.

“The MoatBreccles” لونستون تشرشل في مزاد

حققت الفنانة اللبنانية  ميريام فارس  نجاًحا جديًدا، بعد إطالق الوثائقي الخاص 
بها “Myriam Fares the Journey” على “نتفليكس” في 3 يونيو الجاري. وحصل 

الوثائقي على أعلى نسب المشاهدة والبحث عبر المنصة العالمية.

خيــار  فيســبوك  شــركة  منحــت 
العمــل بدوام كامل مــن المنزل إذا 
كان ممكنــا إنجــاز عملهــم عن ُبعد، 
وكشف الرئيس التنفيذي المشارك 
أنــه  زوكربيــرج،  مــارك  لفيســبوك 
ســيبدأ بنفســه ويخطط للعمل عن 

ُبعد لمدة 6 أشهر على األقل.
وقال زوكربيرج )بحسب صحيفة 
وول ســتريت جورنــال(: “وجــدت 
أن العمل عن ُبعد منحني مســاحة 
المــدى  طويــل  للتفكيــر  أكبــر 
وســاعدني على قضــاء المزيد من 
الوقت مع عائلتي، ما جعلني أكثر 

سعادة وإنتاجية في العمل”.
وأضــاف “تعلمنا في العام الماضي 

أنــه يمكــن إنجاز العمــل الجيد من 
بشــكل  متفــاءل  وأنــا  مــكان،  أي 
بشــكل  ُبعــد  عــن  العمــل  أن  كبيــر 
واسع النطاق أمر ممكن، وتحديدا 
الوجــود  تحســن  اســتمرار  مــع 
والواقــع  ُبعــد  عــن  الفيديــو  عبــر 

االفتراضي”.
الشــركة  قــرار  فــإن  ذلــك،  ومــع 
األخيــر بالســماح للموظفين بدوام 
كامــل بالعمــل عــن ُبعــد هــو ارتداد 
عــن القــرار الــذي أعلنته فــي مايو 
2020، عندما قالت إنها لن تســمح 
خصوصــا  الموظفيــن،  لبعــض  إال 
الخبــرة،  الكبــار وذوي  الموظفيــن 
بطلب العمل بشكل دائم عن ُبعد.

منح خيار “العمل الممكن” من المنزل لموظفي “فيسبوك”

توقفت عجلة برنامج “تلفزيون الواقع” عن الدوران، الذي كان سببا 
رئيسا في شهرة كيم كارداشيان وأخواتها.

وتــم عــرض الحلقــة األخيــرة مــن البرنامــج الخميــس الماضــي، 
والتــي انتهــت بدموع وعنــاق، وذلك بعد مــرور 14 عاما كاملة 
علــى بداية البرنامج األكثر شــهرة حــول العالم، وهو البرنامج 

الــذي ســجل عالــم الموضــة واألحــداث والعالقــات داخل 
عائلــة كارداشــيان.  وقالــت كيم كارداشــيان فــي الحلقة 

أو  كارداشــيان”،  آل  “مواكبــة  برنامــج  مــن  األخيــرة 
“كيبينــغ أب ويــذ ذا كارداشــيانز“: ”لســت نادمــة، 

فــي  ونصــف  ســنوات   10 أجمــل  هــذه  كانــت 
حياتــي“. وأكــدت كيــم أنهــا مــن أكثــر الفتيــات 
المحظوظات حول العالم، بعدما أتيح لها فرصة 
العمل مع عائلتها، بشكل يومي، وأنها بفضل هذا 

البرنامج، أصبحت على ما هي فيه اآلن.

إنهاء برنامج “تلفزيون الواقع” لعائلة كارداشيان الفجر:  
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