
قام مفتشو قسم مراقبة  «
األغذية أمس األول، بزيارة 

تفتيشية شملت 202 
مطعًما ومقهى يقدم أطعمة 

ومشروبات تم فيها مخالفة 
64 منها، وإغالق مطعما غلقا 

احترازيا لمدة أسبوع واحد.

قال خبير تقنية المعلومات  «
يعقوب العوضي إن الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في البحرين 
خصوصا تلك التي بدأت تتبنى أكثر 
تقنيات وأنظمة التحول الرقمي في 

ظل جائحة كورونا ليست بمنأى 
عن هجمات قراصنة اإلنترنت.

اغتال مسلحون مجهولون صباح  «
أمس ضابًطا عراقًيا برتبة نقيب 

مسؤوًل عن مكافحة الفساد 
في محافظة ميسان، بحسب 
ما أكدته عدة مصادر، هو ثاني 

مسؤول يتم اغتياله في جنوب 
العراق.

أعلنت شركة جوجل 6 ميزات  «
جديدة في نظام “أندرويد” 

تساعد في جعل اختصارات 
المساعد أكثر فائدة، وتحسن 

إمكان الوصول، إضافة إلى 
ميزات أخرى أبرزها تنبيهات 

بشأن الزلزل.

كلف التحاد اآلسيوي لكرة القدم،  «
الحكم الدولي البحريني عمار 
محفوظ، المشاركة في إدارة 

مباريات المجموعتين F وG لدوري 
أبطال آسيا 2021، والتي ستقام 

بنظام التجمع في العاصمة 
التايلندية- بانكوك.
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البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  كشـــف 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفة 
عن العمل على اســـتكمال 9 مشـــاريع 
في المحافظـــة الجنوبية إضافة إلى 
وجـــود 3 مشـــاريع 3 قيـــد الدراســـة 
وســـيتم العمل بها فـــي العام 2021 - 

.2022
واستعرضت وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني في 
االجتماع الذي تـــم عقده مع مجلس 
الجنوبيـــة بحضـــور  المنطقـــة  بلـــدي 
البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل 
األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة  ووكيـــل 
أحمـــد الخياط - عبر االتصال المرئي 
- مشاريع البنية التحتية والخدمات 
المحافظـــة  فـــي  البلديـــة  والمرافـــق 
الجنوبيـــة التي تعكـــف على تنفيذها 

في العام الحالي.

وأوضح الشـــيخ محمد أن المشـــاريع 
هـــي حزمـــة  قســـمين،  إلـــى  تنقســـم 
أولـــى وحزمـــة ثانية، مشـــيرا إلى أن 
مشـــاريع الحزمـــة األولى فـــي أغلبها 
يتـــم االنتهاء منها خالل الربع الثاني 

من العام المقبل.

المقـــدم  العـــرض  فـــي  تطـــرق  كمـــا 
مشـــروع  إلـــى  البلـــدي  للمجلـــس 
إنشـــاء ســـوق مركزي بمدينة خليفة، 
والمتوقـــع االنتهـــاء منـــه فـــي الربـــع 
الثاني من العام 2022، بمساحة تبلغ 

10 آالف متر مربع.

أما على صعيد قطاع مشـــاريع البناء 
والصيانة، فانتهت شـــؤون األشـــغال 
اإلنشـــائية  األعمـــال  مـــن  مؤخـــرًا 
لمشروع مركز مدينة خليفة الصحي 
وهـــو أحد المشـــاريع الحكومية التي 

تنفذ لصالح وزارة الصحة.

ي” ة الصح مال اإلنشائية لمركز “خليف مال األع استك
العمـــل علـــى االنتهـــاء مـــن 9 مشـــاريع فـــي “الجنوبيـــة”

مركز مدينة خليفة الصحي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  تضـــع 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــة الصـــم والبكم 
البحرينية ومصرف البحرين المركزي 
دليـــل  أول  علـــى  األخيـــرة  اللمســـات 
موحـــد للقطاع المالي والمصرفي في 
البـــالد للتواصل مع ذوي االحتياجات 
الخاصـــة أصحـــاب الهمـــم مـــن الصـــم 
والبكـــم والـــذي مـــن شـــأنه أن يعطي 

مزيد من التسهيالت لهم.
مصـــارف  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
البحريـــن وحيـــد قاســـم إن الجمعيـــة 
انتهـــت من إعداد الدليـــل الذي خضع 
لموافقـــة مصـــرف البحريـــن المركزي 
قبـــل أن يتـــم توزيعـــه علـــى البنـــوك 
لتطبيقه فـــي الفروع وعلى مســـتوى 

مختلف الخدمات المقدمة.
وأشـــار القاســـم إلـــى أن البنـــوك تقوم 
الصـــم  مـــع  اإلشـــارة  بلغـــة  بالتعامـــل 
والبكـــم ولكـــن الدليل جـــاء ليضع لغة 
ومعاييـــر موحدة للجميـــع ليس فقط 
فـــي التواصـــل الشـــخصي بين عمالء 

البنـــوك والموظفين ولكـــن حتى على 
مستوى الخدمات الرقمية.

علـــى  الحفـــاظ  أهميـــة  وأكـــد قاســـم 
خصوصية وسرية المعلومات لعمالء 
المبـــادرة  هـــذه  وأن  المالـــي  القطـــاع 
ستعزز من مستوى سرية المعلومات 
لـــدى العمالء خصوصـــا من فئة الصم 
والبكـــم مـــع تقديـــم خدمـــات تواصل 
متكاملـــة لهم تغنيهم عن الحاجة إلى 
طـــرف ثالث إلنجـــاز المعامالت بينهم 

وبين البنوك.

دليل موحد للبنوك للتعامل مع الصم والبكم
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اإلعــان عــن النتائج ظهــر اليوم... ورئيســي األوفــر حظاً

إقبال ضعيف على االنتخابات الرئاسية بإيران

طهران - وكاالت

أمـــس،  إيرانيـــة،  إعـــالم  وســـائل  أفـــادت 
بضعـــف اإلقبـــال على االقتـــراع في مراكز 
عـــدة فـــي طهـــران، وقالـــت وكالـــة أنبـــاء 
فارس، إن نســـبة المشـــاركة في انتخابات 
إيران بلغت 23 % حتى الخامســـة مســـاء 
بالتوقيت المحلـــي. وبدأت صباح الجمعة 
في إيران عملية االقتراع النتخاب رئيس 
جديد للجمهورية وســـط أفضلية صريحة 
للمحافـــظ المتشـــّدد إبراهيم رئيســـي، في 
موعـــد انتخابـــي يتوقـــع أن يشـــهد نســـبة 

مشاركة متدنية نسبيًا.
للجمهوريـــة  األعلـــى  المرشـــد  وأدلـــى 
فـــي  بصوتـــه  خامنئـــي  علـــي  اإلســـالمية 
فـــي  دقائـــق  وثـــالث  الســـابعة  الســـاعة 
حســـينية اإلمـــام الخميني وســـط طهران، 

مطلقًا بذلك عملية االقتراع.
إلـــى  مواطنيـــه  دعوتـــه  خامنئـــي  وكـــّرر 

المشـــاركة بكثافـــة فـــي عمليـــة االقتـــراع، 
والقيـــام بهـــذا “الواجب” في أســـرع وقت 
ممكن، مشـــّددًا على أن المشاركة الواسعة 
)السياســـي(  والنظـــام  “للبـــالد  ستســـمح 
للجمهورية اإلســـالمية بتحقيق مكاســـب 

إضافية على الساحة الدولية”.
رئيس الهيئة االنتخابية اإليرانية قال إنه 

ســـيتم إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية 
قبـــل ظهـــر اليوم إذا لـــم يكن هنـــاك إعادة 
لفـــرز األصـــوات، وأعلن أن عـــدد الناخبين 
بلـــغ نحو 59 مليون ناخب، وأن هناك نحو 
67 ألـــف مركـــز اقتـــراع فـــي المـــدن وأكثر 
مـــن 75 ألف صنـــدوق موزعة في مختلف 

القرى.

أحد مراكز القتراع في ايران

عمر فاروق في العراق

تضمنـــت حلقة للمؤثـــر عمر فاروق 
خـــالل رحلتـــه إلـــى العـــراق عـــددا 
مـــن اإليجابيات والســـلبيات خالل 
تصويره لسلســـة حلقات #التسمع_

نقـــاط  أن  عمـــر  وبيـــن  اكتشـــف. 
التفتيش تصدرت قائمة الســـلبيات 
لـــدى زيارتـــه، الفتًا إلـــى أن حوالي 

كل 100 متـــر توجـــد نقطة تفتيش 
وهنـــاك  بـ”الســـيطرة”،  المســـمية 
انتشار واسع لها في جميع المواقع، 
ولـــكل نقطة تفتيـــش جهة مختلفة 
تفتيـــش  نقطـــة  مثـــل  لهـــا،  تابعـــة 
تخـــص  تفتيـــش  ونقطـــة  الجيـــش 

مكافحة اإلرهاب وغيرها.

عمر فاروق: هذه سلبيات زيارتي للعراق

قـــال استشـــاري طـــب األطفال 
والمواليـــد والربـــو الدكتور نادر 
ديوانـــي إن إنتـــاج التطعيمات 
طويلـــة،  ســـنوات  يأخـــذ  كان 
فلقاح الجدري استغرق إنتاجه 
1000 ســـنة، وتطعيـــم الحصبة 
األلمانيـــة تطلـــب إنتاجـــه 100 
ســـنة، إال أن ســـرعة إنتاج لقاح 
كورونـــا يعد ســـابقة مـــن نوعه، 
حيـــث  كبيـــرا،  علميـــا  وتقدمـــا 
ينتـــج هـــذا اللقاح فـــي غضون 
ســـرعة  تعـــد  والتـــي  أشـــهر،   6

“صاروخية”.
جـــاء ذلك خـــالل مشـــاركته في 
اللقـــاء االفتراضي الـــذي تنظمه 
جمعيـــة الهـــدى اإلســـالمية عبـــر 
منصـــة  علـــى  الرقمـــي  حســـابها 
“انستغرام” تحت عنوان “كورونا 

ولقاحات األطفال”.

إنتاج لقاح “كورونا”... 
تقدم علمي
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يعجـــز القلم عن تســـطير ما يجب 
كتابته من عبارات الشـــكر والثناء 
والعرفـــان بالجميـــل لمآثر الكوادر 
األولـــى  الصفـــوف  فـــي  الطبيـــة 
لمحاربـــة جائحـــة كورونـــا الذيـــن 
فـــي  األول  الخـــط  فـــي  وقفـــوا 
الدفـــاع عـــن المجتمـــع كمـــا يقـــف 
الجنود على الخـــط األول للدفاع 
حـــدود البـــالد الجغرافيـــة، وقفوا 
وقفة اإلنســـان البحرينـــي الثابت 

مجســـدين  وإيثـــار  ذات  بنكـــران 
أن  للبحريـــن  التاريخيـــة  الرؤيـــة 
البحريـــن بلـــد األســـرة الواحـــدة. 
“البـــالد”  تواصـــل  لذلـــك  وتباًعـــا 
ســـرد بعـــض القصـــص اإلنســـانية 
التـــي مرت على عـــدد من الكوادر 
الطبيـــة في محاولة لتلمس بعض 
القصـــص والغصـــص التـــي عانـــوا 

منها خالل محاربتهم للجائحة.

جنود الصفوف األولى يلبون نداء الوطن
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محفوظ ُيدير مباريات دوري أبطال آسيا”أندرويد” يطرح مميزات مبتكرةاغتيال ضابط بمكافحة الفساد في العراق“الصغيرة والمتوسطة” هدًفا للقراصنةمخالفة 64 مطعًما ومقهى
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مختصون: يجب حماية األطفال من التأثير السلبي لأللعاب اإللكترونية
ســـّلط برنامج “األمن االذاعي” الذي تعده وتقدمه 
اإلدارة العامة لألعـــام والثقافة األمنية بالتعاون 
مـــع إذاعـــة البحريـــن، خـــال حلقة هذا األســـبوع 
موضـــوع “حمايـــة األطفـــال مـــن التأثيـــر الســـلبي 
لأللعـــاب اإللكترونيـــة”، حيـــث اســـتضاف رئيـــس 
فرع بإدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية باإلدارة 
االقتصـــادي  واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة 
عبدالمجيـــد  حيـــاة  ركـــن  النقيـــب  واإللكترونـــي 
أحمـــد، واستشـــارية الصحـــة النفســـية واإلرشـــاد 
األســـري سميرة البســـتكي. وأشارت النقيب حياة 
الى أهمية الرقابة األســـرية علـــى األجهزة الذكية 
الموجـــودة لـــدى ابنائهـــم وذلـــك مـــن خـــال ربط 
جهـــاز الطفل بجهاز ولي أمره ليتمكن من التحكم 
فـــي البرامـــج المتاحـــة في جهـــاز طفلـــه كحجب 
اإلعانـــات غير المرغوب فيهـــا، وغلق المحادثات 
الخاصـــة المتعلقـــة باأللعـــاب اإللكترونيـــة، مهيبة 
بأهمية مواصلة توعية الطفل بالمخاطر الســـلبية 

التـــي يؤديها االســـتخدام الخاطئ لهـــذه األجهزة 
الذيـــن  الغربـــاء  لألشـــخاص  االســـتجابة  وعـــدم 
يلعبون معهم، مع حظر بعض األلعاب اإللكترونية 
ذات الســـلوكيات العنيفة واالقتصار على األلعاب 

التي تخص الفئة العمرية المناسبة لهم.
وأضـــاف أن إدارة مكافحـــة الجرائـــم اإللكترونية 
تعمل بشكل دوري على نشر التوعية على وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي، أو على الحســـاب الخاص 
المشـــاركات  طريـــق  عـــن  أو  الداخليـــة،  لـــوزارة 
أو  والمســـموعة  المرئيـــة  الوســـائل  فـــي  الفعالـــة 
المقـــروءة، بهـــدف التوعيـــة من أخطـــار و أضرار 
تلـــك التطبيقـــات أو األلعـــاب اإللكترونية التي قد 
تأثر على أطفالنا وأساليبهم في الحياة، باإلضافة 
إلـــى إعـــداد ورش العمـــل والمحاضـــرات لمدارس 
المملكـــة عـــن بعد، وكذلـــك إعداد برامـــج توعوية 

موجهة ألولياء األمور.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت استشـــارية الصحة النفســـية 
واإلرشـــاد األســـري ســـميرة البســـتكي أن خطورة 

األلعـــاب اإللكترونيـــة تكمـــن في وجـــود مضامين 
ســـلبية مـــن شـــأنها التأثير علـــى نفســـية األطفال 
والمراهقيـــن أثناء اســـتخدامهم لهـــا، كونها تعمل 
الصحيـــة  الناحيـــة  علـــى  التأثيـــر  علـــى  األلعـــاب 
واألكاديميـــة والعقليـــة فضاً عن وجود دراســـات 
أثبتـــت أن إدمـــان األلعاب اإللكترونيـــة يؤدي إلى 
تراجـــع المهـــارات االجتماعية لـــدى األطفال كون 
التعامـــل يأتي مـــع عالم افتراضي مما قد يســـبب 

التأخر في النطق.
وأوضحـــت أن مـــن أضـــرار األلعـــاب اإللكترونية، 
قلـــة النـــوم بســـبب األشـــعة الزرقـــاء التـــي تظهـــر 
مـــن األجهـــزة الذكيـــة، حيـــث إن هنـــاك دراســـات 

عديـــدة أثبتـــت أن كثرة اســـتخدام هـــذه األجهزة 
خاصـــة بالليـــل تـــؤدي إلى ضعـــف إنتـــاج هرمون 
المياتونين المسؤول عن تنظيم النوم فضاً عن 
تســـببها في إصابـــة العديـــد من األطفـــال بنوبات 
الصرع والرعشات، إلى جانب المشكات الصحية 
كالســـمنة بســـبب قلـــة الحركـــة، وآالم فـــي الرقبة 
والظهـــر والصداع، ناهيك عن االنطوائية والتعلق 

باألشخاص الوهميين.
ووجهـــت البســـتكي أوليـــاء األمور إلـــى عدم ترك 

األجهـــزة الذكيـــة فـــي أيـــدي األطفـــال لســـاعات 
الطويلـــة، بـــل عليهـــم تخصيـــص ســـاعات معينـــة 
حيث أن ســـاعتين في اليوم تكفي لذلك، وكذلك 
عـــدم اعطائهـــم إياها في أوقـــات تنـــاول الطعام، 
والعمـــل علـــى توفير األلعـــاب التي تحتـــوي على 
أنشـــطة بدنية مثل ألعاب الماء والرمل حيث أنها 

تنمي المهارات الصحيحة التي يحتاجها الطفل.
وتضمن البرنامج تقديم عدد من الفقرات األمنية 
والتوعوية واالجتماعية، حيث تم تسليط الضوء 
خال فقرة “األمن في أسبوع” على أبرز الباغات 
التي تم التعامل معها عبر االتصال المباشر بغرفة 
العمليات الرئيســـية وغرفـــة العمليـــات والمراقبة 
المروريـــة. كما ناقش البرنامج في فقرة “دردشـــة 
الخميـــس” الدور المشـــرف الـــذي قدمـــه العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة وتضحياتهـــم منـــذ بـــدء 
الجائحـــة، فيمـــا اســـتضافت فقرة “إشـــراقة أمل” 
أحـــد المنتفعين مـــن قانـــون العقوبـــات والتدابير 

البديلة وعرض مدى استفادته من التجربة.

المنامة - وزارة الداخلية

تحذير من قلة النوم وإصابة 
بنوبات الصرع والرعشات 

والسمنة لقلة الحركة
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حميــدان يهنئ “الغرفــة” بالفــوز بعضوية “منظمــة العمل”

ثقة دولية بالكفاءات البحرينية

هنأ وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 
رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة البحرين ســـمير ناس، 
وعضو مجلس إدارة الغرفة ســـونيا جناحي بمناسبة 
فوزهـــا بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، 
كعضو مناوب عـــن مجموعة أصحاب األعمال لدول 
 ،)2024  -  2021( االنتخابيـــة  للـــدورة  آســـيا،  غـــرب 
بإجمـــاع كافـــة األعضـــاء المشـــاركين فـــي انتخابات 

فريق أصحاب العمل بالمنظمة.
واعتبـــر حميـــدان أن تمثيل ممثل أصحـــاب األعمال 
ضمن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يعكس ثقة 
المنظمـــات الدوليـــة المتخصصـــة والمجتمـــع الدولي 

بالكفاءات البحرينية في مختلف المجاالت، مشـــيًدا 
بالجهـــود المثمـــرة لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
فـــي منظمة العمـــل الدوليـــة، ومنوًها بمســـاندة بيت 
التجار ألعضاء الغرفـــة، خصوصا المرأة التي أثبتت 
جدارتهـــا، لتمثيـــل أصحـــاب العمـــل فـــي المنظمـــات 

المتخصصة.
وأكـــد الوزيـــر أهمية اإلنجاز الذي يضاف إلى ســـجل 
إنجـــازات المـــرأة البحرينيـــة المتعـــدد علـــى مختلف 
األساســـية  الثوابـــت  إحـــدى  تعـــد  التـــي  األصعـــدة، 
لمســـيرة اإلصاح الشـــاملة التي أطلقها عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
ويعمـــل ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بـــكل حـــرص ومثابرة علـــى متابعة تنفيذهـــا بكفاءة 
واقتـــدار، كمـــا أنها إحـــدى ثمار الجهـــود الرائدة التي 
ترعاهـــا، قرينة عاهل الباد رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، مشيًدا في هذا السياق بما تتمتع 
بـــه جناحي من خبرات عملية ومشـــاركات فعالة في 
مختلـــف المحافـــل العربيـــة والدوليـــة ذات العاقـــة، 
مـــا أهلها لنيـــل ثقة أصحاب األعمال في غرب آســـيا 
لحمـــل أمانـــة تمثيلهم لدى هذه المنظمـــة، متمنًيا لها 
المزيـــد من التوفيـــق والنجاح في مهمتهـــا الجديدة 

بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

21 منشأة تعرض شواغر وظيفية على الجامعيين
حميدان: تخصصات الذكاء االصطناعي أبرز مالمح سوق العمل الجديدة

تحـــت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميـــدان، نظمـــت كليـــة البحريـــن الجامعيـــة ملتقـــى 
ومعـــرض يـــوم المهـــن االفتراضـــي للعـــام األكاديمـــي 
2021-2020، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، أمس 
الخميـــس، بحضـــور رئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعة 
الشـــيخ خالـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، 
وبمشـــاركة )21( منشـــأة عاملة القطاع الخاص قامت 
بعرض الوظائف واألعمال الشـــاغرة والمتاحة لديها، 
إضافـــة إلـــى مواقـــع الجهـــات الحكوميـــة المختصـــة 
التـــي تعـــرض الوظائـــف وفـــرص التدريـــب المتاحـــة 
والمطلوبـــة، فضاً عن مشـــاركة عدد من األكاديميين 

والمتخصصين وطاب الجامعة. 
وتهـــدف الفعاليـــة إلى تعريـــف طـــاب الجامعة على 
فرص العمل المتوفرة لدى القطاع الخاص، واالطاع 
فـــي  للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج  تفاصيـــل  علـــى 
نســـخته الثانية وعرض الشواغر الوظيفية والبرامج 
التدريبيـــة النوعية التي تنفذهـــا الوزارة بالتعاون مع 
صنـــدوق العمـــل “تمكين”، وهو ما يســـهم في التعرف 
علـــى احتياجـــات ســـوق العمـــل الفعلية ومـــا يتطلبه 
من تأهيـــل الطلبة لمواكبة المتغيرات، حيث يشـــارك 
فـــي الملتقـــى عدد مـــن المتخصصيـــن للحديث حول 
آفـــاق ومســـتقبل الوظائـــف في ســـوق العمـــل، فضاً 
عن عرض المنشـــآت المشـــاركة شـــواغرها الوظيفية 
لطلبة وخريجـــي الجامعة من خال المعرض المهني 

االفتراضـــي، حيـــث بإمكانهم تقديم ســـيرهم الذاتية 
عبـــر موقـــع الجامعـــة اإللكترونـــي للترشـــح للوظائف 

التي توفرها المنشآت.
وأكـــد حميدان، فـــي كلمة ألقاها عن بعد، اســـتهل بها 
أعمـــال الملتقى، على أهمية تعريـــف طلبة الجامعات 
والمـــدارس علـــى تطـــورات ســـوق العمـــل والوظائف 
الجديدة المتوفرة، مثل مهارات االتصال والتواصل، 
البشـــرية  المـــوارد  ونظـــم  والتنظيـــم،  التخطيـــط 
والـــذكاء  التكنولوجيـــا  واســـتخدام  والمعلومـــات 
االصطناعـــي وغيرهـــا مـــن التخصصـــات التـــي باتت 
تشـــكل مامـــح ســـوق العمـــل الجديـــدة، وغيرها من 

التخصصات الوظيفية.

وأكـــد الوزيـــر إلـــى أن الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، أولت تطويـــر منظومة 
التعليـــم والتدريب اهتمامًا متزايدًا ألنها البوابة نحو 
مد سوق العمل بما يحتاجه من موارد بشرية مؤهلة 
ومزودة بالمهارات الازمة، كما قطع المجلس األعلى 
لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب، برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة، نائـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء شـــوطًا، فـــي تبنـــي االســـتراتيجيات التـــي 
تدعـــم تحســـين مخرجـــات العملية التربوية، مشـــيرًا 
الـــى أن مـــن أهم المبـــادرات المرتقبة في هذا الشـــأن 
تعزيز كفاءة مخرجـــات التعليم والتدريب من خال 
إطـــاق منصة مهارات التوظيف، والتي من مميزاتها 
تقديم بيانات شـــاملة ألهم المهارات والوظائف التي 
يحتاجهـــا ســـوق العمـــل، وهـــي تشـــكل مرجعـــًا مهمًا 
للمعلومـــات لـــدى المؤسســـات الحكوميـــة وأصحـــاب 

العمل لتحديد اختيارات المستقبل.
وتتنـــاول وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، ضمن 
مشـــاركتها في الملتقـــى، إلقاء الضوء علـــى برامجها 
فـــي مجـــال تعزيـــز آليـــات توظيـــف المواطنيـــن فـــي 
الشـــواغر  نوعيـــة  واســـتعراض  الخـــاص،  القطـــاع 
الوظيفيـــة والبرامـــج التدريبيـــة النوعيـــة لديهـــا في 
إطار اعـــداد وتأهيل الكوادر الوطنيـــة وإدماجها في 

منشآت القطاع الخاص.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان متحدثا بالملتقى

فواز بن محمد يشيد بزيارة سمو ولي العهد رئيس الوزراء للمملكة المتحدة
أشـــاد الشـــيخ فواز بن محمـــد آل خليفة، 
المملكـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 
الرســـمية  الزيـــارة  بنتائـــج  المتحـــدة، 
لصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، إلـــى المملكة المتحدة الصديقة، 
الســـمو  بصاحـــب  ســـموه  التقـــى  حيـــث 
الملكي األمير تشـــارلز ولـــي عهد المملكة 
وزراء  ورئيـــس  ويلـــز،  أميـــر  المتحـــدة 
جونســـون،  بوريـــس  المتحـــدة  المملكـــة 
المتحـــدة  المملكـــة  خارجيـــة  ووزيـــر 

دومينيك راب.
 وأعرب ســـفير مملكة البحرين في لندن 
عـــن اعتـــزازه بمخرجـــات هـــذه الزيـــارة، 
العاقـــات  لعمـــق  تأكيـــًدا  تأتـــي  والتـــي 
التاريخيـــة الوطيـــدة التـــي تجمـــع بيـــن 
البلديـــن الصديقيـــن والممتـــدة ألكثر من 
200 عـــام من العاقـــات الثنائية المميزة 
والتعاون المشترك في مختلف المجاالت 

الحيوية وهي عاقات مبنية على أسس 
وركائز متينة فـــي ظل الحرص المتبادل 
التعـــاون  توطيـــد  علـــى  البلديـــن  بيـــن 
المشـــترك وتوفيـــر بيئـــة مناســـبة لدعـــم 
الرؤى المشـــتركة نحـــو مزيد من التعاون 
والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين 

في مختلف المجاالت.
مـــن  المبذولـــة  الكبيـــرة  الجهـــود  وأكـــد   
قيـــادة البلديـــن وحرصهمـــا العظيم على 
تعزيز هذه العاقة االستراتيجية المهمة 
والمحورية، ليس فقط لتحقيق المصالح 
المشتركة بين البلدين، ولكن أيضا تشكل 
هـــذه الجهود رافعة مهمـــة وتأتي كداعم 
واســـتقرارها  المنطقـــة  أمـــن  لتحقيـــق 
وازدهارها، والبلدين الصديقين يسهمان 

إسهاما كبيرا في هذا المجال.
وأوضـــح أن االجتماعـــات التـــي بحثـــت 
عـــدًدا مـــن الموضوعـــات ذات األهميـــة 
تـــم التطرق فيهـــا كذلك لجهـــود البلدين 
في مواجهة تداعيـــات فيروس كورونا، 

نظـــرا إلـــى أن مملكة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة فـــي مصـــاف الـــدول المتميزة 
فـــي التعامل مـــع الجائحة، بمـــا في ذلك 
المضـــادة  التطعيمـــات  ببرامـــج  الدفـــع 
االســـتفادة  كيفيـــة  وبحـــث  المختلفـــة، 
مـــن الخبـــرات الموجـــودة فـــي البلديـــن 
فـــي المجال الصحـــي والعلمي والبحثي 
للتعامـــل األمثل مع الجائحة، كما رحبت 

مملكة البحرين بدعوة المملكة المتحدة 
المنـــاخ  قمـــة  مؤتمـــر  فـــي  للمشـــاركة 
مدينـــة  فـــي  ســـُيعقد  الـــذي   )COP26(

غاسغو البريطانية هذا العام.
وأشـــار ســـفير مملكة البحريـــن في لندن 
إلـــى أن الجانبيـــن أكدا فـــي االجتماعات 
عـــن تقديرهما للجهـــود المبذولة من قبل 
المختلفـــة  الثنائيـــة  العمـــل  مجموعـــات 
القائمـــة بيـــن البلدين، التي تتناول ســـبل 
بيـــن  الشـــراكة  حجـــم  وتطويـــر  زيـــادة 
الدولتين على مختلف األصعدة بما يعزز 
التعاون الثنائي المشترك، خصوصا العمل 
علـــى تطويـــر وتســـهيل وزيـــادة التجارة 
البينيـــة بيـــن البلديـــن بمـــا فيها مناقشـــة 
التجارة الحرة وتوسيع دائرة االتفاقيات 
التي تعطـــي إضافة نوعيـــة لخلق فرص 
مـــن التعـــاون االقتصادي وتســـهل فرص 
االســـتثمار المباشـــر في البلدين بما يعزز 
مستوى التبادل التجاري ويحفز الشراكة 

االقتصادية.

المنامة - بنا

الثقافة األمنيـة
الحبس أو الغرامة لمن اعتدى 

على سالمة جسم الغير
يولــي القانــون اهتمامــا خاصــا بســامة جســم اإلنســان مــن 
الضــرب أو الجــرح، إذ اهتــم المشــرع بحمايــة حــق اإلنســان 
فــي حياتــه الطبيعية وعــدم إيذائه وتعريض ســامة أعضائه 
الجســدية للخطــر، وقــد لــزم القانــون أن تتوافــر شــروط فــي 
جريمة االعتداء على األشخاص وهي محل االعتداء والركن 
المادي المتضمن الســلوك اإلجرامي الذي يتحقق به االعتداء 
على سامة جسم اإلنسان وتوافر الركن المعنوي وهو القصد 

الجنائي.
ويعــرف القصــد الجنائي أنــه اتجاه إرادة الجانــي إلى إحداث 
النتيجــة المعاقــب عليهــا قانونــا وعلمــه بالواقــع، وهــي إيذاء 
المجنــي عليه وعلمه بماهية فعله وأثره وبأنه يوجه اعتداءه 
إلــى جســم إنســان، فيمــا يتمثــل الركــن المــادي فــي الســلوك 
اإلجرامــي فــي جرائــم االعتــداء علــى األشــخاص فــي قيــام 
شــخص باالعتــداء علــى آخــر بالضــرب وتعرضــه للجــروح أو 
اإلصابــات وذلــك عــن طريــق الضغــط علــى أنســجة الجســم 
وإصابتــه بجــروح أو آثــارا بالجســم كالكدمــات أو االحمــرار 
بالجلد أو آالم للمجني عليه، ســواء نتج عن هذا االعتداء ألم 

أو آثار أو لم ينتج ذلك.
وحتــى تتحقــق أركان جريمة االعتداء على األشــخاص، فإنه 
يتطلب وجود نتيجة إجرامية من خال األذى المعنوي الذي 
ينال الشــخص أو المادي الذي ينال جســمه، األمر الذي يحدد 
درجة مسئولية الجاني، فمن المفترض أن تكون هناك آثار لهذا 
االعتــداء كأن يفضــي إلــى إصابة أو عاهــة، إذ تصبح العقوبة 
مــن االعتــداءات التــي تســبب المــرض أو عــدم قيــام المجني 
عليه عن أشــغاله العادية، ويرجع ذلك إلى تقدير القاضي في 
مدى جسامة اإلصابة ومدى االعتداء إذا كان عن عمد أم ال أو 
أن تكون هناك ظروف مشددة كقيام مجموعة من األشخاص 
باالعتداء على شخص واحد أو استغال ضعفه أو كبر سنة.

وقد أولى المشــرع البحريني عناية خاصة لحماية األشخاص 
مــن االعتــداء عليهــم، وذلــك بوضعــه باًبــا كامــًا فــي قانــون 
الخــاص بالجرائــم  الثامــن  البــاب  البحرينــي وهــو  العقوبــات 
الواقعــة علــى األشــخاص، والهــدف مــن خال ســنه للعقوبات 
إلــى حمايــة اإلنســان وعــدم التعــرض لــه ولجســمه مــن قبــل 
أي شــخص كان، فمــن الطبيعــي أن يحصــل أي شــخص علــى 
حقــه فــي عدم التعرض لجســده بأي نوع من أنــواع االعتداء 
كالضــرب، إذ تنص المــادة 339 من قانون العقوبات البحريني 
علــى “يعاقــب بالحبــس أو بالغرامــة مــن اعتــدى علــى ســامة 
جســم غيــره بأيــة وســيلة وأفضــى االعتــداء إلــى مرضــه أو 

عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة أو الغرامة التي 
ال تجــاوز مائــة دينــار إذا لــم تصل نتيجة االعتــداء إلى درجة 

الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.
وتعتبــر جرائــم االعتــداء علــى األشــخاص مــن الجرائــم ذات 
حــق عــام أي ال يجــوز التنــازل أو التصالــح فيهــا؛ نظــًرا إلى ما 
تمثلــه مــن خطر محدق على المجتمع، حتى لو تنازل المجني 
عليــه عن التعويض المدني يتــم محاكمة المتهم عن الجريمة 

الجنائية.

الشيخ فواز بن محمد



اســتعرضت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني فــي االجتماع 
الــذي تــم عقــده مــع مجلس بلــدي المنطقــة الجنوبية بحضــور وكيل الوزارة لشــؤون 
البلديــات الشــيخ محمــد بن أحمــد آل خليفة ووكيل الوزارة لشــؤون األشــغال أحمد 
الخياط - عبر االتصال المرئي - مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق البلدية 

في المحافظة الجنوبية التي تعكف على تنفيذها في العام الحالي.

وقـــد حضـــر اللقـــاء باإلضافة إلـــى رئيس 
وأعضـــاء مجلس بلـــدي الجنوبية الوكيل 
المســـاعد للخدمات البلدية المشتركة في 
الوزارة المهندسة شوقية حميدان ومدير 
الجنوبيـــة عاصـــم  المنطقـــة  بلديـــة  عـــام 
عبداللطيـــف وعدد من مســـؤولي الوزارة 

والمهندسين في األشغال والبلديات.
وتأتي االجتماعات مـــع المجالس البلدية 
لتترجم التعاون بين الســـلطة التشـــريعية 
احتياجـــات  تلمـــس  فـــي  والتنفيذيـــة 
المواطنين والعمل على متابعتها وإيصال 
هذه االحتياجات إلى المسئولين من أجل 
العمل علـــى تذليل العقبات كافة، وتقديم 
أفضـــل الخدمـــات للمواطنيـــن والمقيمين 

على أرض المملكة.
وخـــال االجتماع، كشـــف وكيـــل الوزارة 
لشؤون البلديات الشـــيخ محمد بن أحمد 
آل خليفـــة والمختصيـــن، عـــن العمل على 
اســـتكمال تســـعة مشـــاريع في المحافظة 
الجنوبية إضافة إلى وجود ثاثة مشاريع 
3 قيد الدراســـة وســـيتم العمـــل بها خال 

عام 2021 - 2022.
المشـــاريع  أن  محمـــد  الشـــيخ  وأوضـــح 
تنقســـم إلـــى قســـمين، هـــي حزمـــة أولـــى 
وحزمـــة ثانيـــة، مشـــيرا إلـــى أن مشـــاريع 
الحزمـــة األولـــى فـــي أغلبها يتـــم االنتهاء 

منها خال الربع الثاني من العام المقبل.
ولفت إلى أنه، سيتم تطوير عين الحنينة 
والتـــي تبلـــغ مســـاحتها 7 آالف متـــر مربع 
بكلفـــة تقديريـــة تصـــل إلى نصـــف مليون 
دينار، تشـــمل صيانة العيـــن التي تقع في 
منطقـــة الحنينية فـــي الرفاع مجمع 903، 
وزيـــادة المســـطحات الخضـــراء وإنشـــاء 
مضمـــار للمشـــي ومســـاحات عائلية ومن 
المتوقـــع االنتهاء من المشـــروع في الربع 

األخير من 2021.
وأضـــاف أن مـــن بيـــن المشـــاريع، تطويـــر 
حديقـــة محمـــد بن فارس بإعـــادة تأهيلها 
على مســـاحة إجمالية تبلـــغ 10 آالف متر 
مربع، بكلفة تقديرية تبلغ 483 ألف دينار، 
مشيرًا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا 
فـــي أعمال التطوير ومن المؤمل االنتهاء 

من المشروع خال نهاية العام الجاري.
ومن بين المشـــاريع، إنشاء ممشى جديد 
في مدينة زايد بمســـاحة 800 متر طولي 
و11 ألـــف متـــر كمســـاحة إجماليـــة، بكلفة 
تقديريـــة تبلـــغ 110 آالف دينـــار ويتكون 
المشروع من ممش ى ترفيهي مطل على 
منطقـــة هورة عالـــي الزراعية يصل طوله 
متـــر   11,800 تبلـــغ  بمســـاحة  متـــر،   800
مربع يســـاهم في تجميل وزيـــادة الرقعة 
الخضراء تبلغ الساحات الخضراء حوالي 
830 مترا مربعا وأحواض زراعية وألعاب 
باإلضافـــة إلـــى أجهـــزة إحمـــاء رياضيـــة 
ومســـارات خاصة لذوي الهمـــم ومنصات 

مشاركة الدراجات الهوائية لاستثمار.

كمـــا تحدث وكيـــل “البلديات” عن إنشـــاء 
عدد من الماعب متعددة االســـتخدامات 
المحافظـــة  مـــن  الســـابعة  الدائـــرة  فـــي 
الجنوبيـــة بكلفة تصل إلـــى 80 ألف دينار 
وعلـــى مســـاحة تصـــل إلـــى 2715 متـــرا 
مربعـــا”، مشـــيرا إلـــى أن المشـــروع يهدف 
إلى إنشاء ماعب متعددة االستخدامات 
فـــي الدائرة الســـابعة لعدد 3 اســـتراحات 
وملعـــب واحـــد، بحيث ســـيتم اإلشـــراف 
علـــى التنفيـــذ مـــن قبـــل المعنييـــن بلديـــة 
المحافظة الجنوبية، وعن موعد االنتهاء 
من هذا المشـــروع أوضـــح أنه من المؤمل 
االنتهاء منه خـــال الربع الثاني من العام 

المقبل.
وبشـــأن مشـــروع تكييف الســـوق الشعبي 
بمنطقة مدينة عيسى أكد وكيل البلديات 
أن المشـــروع ســـينفذ من قبل “األشـــغال” 
وهو بكلفة تقديرية تبلغ 650 ألف دينار.

أمـــا عـــن تطوير الســـوق المركـــزي الحالي 
بالرفاع الشرقي فقد أوضح “أن المشروع 
يهـــدف إلى تطوير المبنى القائم والمكون 
مـــن خمســـة عقـــارات هـــي أســـواق الـــزاد 
ومبنى سوق الخضروات والفاكهة ومبنى 
ســـوق الســـمك واللحـــم إضافة إلـــى عدد 
من الخدمـــات والمرافق العامـــة كدورات 
الميـــاه غرفـــة الحـــارس ويشـــمل التطوير 
وتصميم لواجهات المبنى ومبنى أســـواق 
الـــزاد وإعـــادة توزيع الفرش بما يتناســـب 
مـــع احتياجـــات البائعيـــن” مشـــيرا إلى أن 
المســـاحة اإلجماليـــة للتطويـــر تصـــل إلى 
1500 متـــر مربـــع وبكلفـــة 400 ألف دينار 
وأنـــه مـــن المتوقع االنتهاء منـــه في الربع 

الثاني من العام المقبل”.
كمـــا تطـــرق الشـــيخ محمـــد بن أحمـــد آل 
خليفـــة، خـــال العـــرض المقـــدم للمجلس 
البلدي إلى مشـــروع إنشـــاء سوق مركزي 
بمدينـــة خليفـــة، والمتوقـــع االنتهـــاء منه 
في الربع الثاني من العام 2022، بمساحة 
تبلـــغ 10 آالف متـــر مربع، بجانـــب تطوير 
وتجميل شـــارع الـــزالق وتطوير وتجميل 
تقاطع شـــارع الملك حمد المؤدي إلى درة 
البحرين الجسر الخامس بتكلفة إجمالية 

تقدر ب 600 ألف دينار للمشروعين، فيما 
اســـتعرض تفاصيل إنشاء حديقة عسكر، 
وبعض الماعب متعددة االســـتخدام في 

مختلف الدوائر بالمحافظة.
مـــن جانبـــه، أشـــار وكيـــل الوزارة لشـــئون 
لـــدى  أن  إلـــى  الخيـــاط  أحمـــد  األشـــغال 
الـــوزارة حزمة من المشـــاريع قيد التنفيذ 
بالمحافظـــة  الثاثـــة  القطاعـــات  فـــي 
الـــوزارة علـــى  الجنوبيـــة، حيـــث تعكـــف 
تنفيذ المرحلة األولى من مشروع تحويل 
مســـار خطوط الصـــرف الصحي المعالجة 
فـــي منطقـــة وادي البحيـــر وتبلـــغ نســـبة 
إنجازه %42، وتنفيذ مشروع بناء الخط 
الرئيسي لتصريف مياه األمطار في العكر 
يخدم المشروع اإلسكاني في هورة سند 
بتكلفة تبلغ 243,610 دينار ومن المتوقع 
االنتهـــاء منـــه في الربـــع الثالث مـــن العام 

الحالي.
أمـــا مشـــاريع قطـــاع الطـــرق قيـــد التنفيذ 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة فتتمثـــل فـــي 
مشـــروع تطويـــر طـــرق مجمـــع 913 فـــي 
الرفـــاع الذي بدأت أعمـــال تنفيذه مؤخرًا 
بهـــدف تحســـين شـــبكة الطـــرق الداخلية 
المروريـــة  الســـامة  مســـتوى  ورفـــع 
وتخفيـــف مشـــكلة تجمـــع ميـــاه األمطـــار 
في المنطقـــة، وتتضمن تلك األعمال على 
تطويـــر طريـــق 1311 و1317، باإلضافـــة 
إلـــى طرق الجـــزء الشـــمالي مـــن المجمع، 
وإنشـــاء شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطار، 
وتوفيـــر  اإلنـــارة،  مســـتوى  وتحســـين 
متطلبات الســـامة المروية. كما ويشتمل 
وإنشـــاء  رصـــف  إعـــادة  علـــى  المشـــروع 
البنيـــة التحتيـــة للطريقيـــن 1311,1213، 

وإعـــادة رصف عدد من الطرق باألســـفلت 
 ،1301,1304,1307,1379,1369 منهـــا 
باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء عـــدد مـــن مواقف 
الســـيارات في المســـاحات المتوفرة ومن 
المؤمـــل االنتهـــاء من المشـــروع في الربع 

األول من العام 2022.
أعمـــال  تنفيـــذ  فـــي  الـــوزارة  بـــدأت  كمـــا 
 917 بمجمـــع  الطـــرق  تطويـــر  مشـــروع 
إعـــادة  علـــى  ويشـــتمل  الرفـــاع  بمنطقـــة 
إنشـــاء ورصف عدد من الطرق الرئيســـية 
والفرعيـــة ضمن هـــذا المجمـــع منها طرق 
1702,1723,1727 وتطوير طريق 1317 
مـــع إنشـــاء مواقـــف للســـيارات علـــى هذا 
الطريق. كما يشـــمل المشروع على إنشاء 
شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار لمعالجة 
تجمعـــات الميـــاه خـــال موســـم األمطار، 
ومـــن المؤمـــل االنتهاء من المشـــروع في 

الربع األخير من العام الجاري.
باإلضافـــة إلـــى أن الـــوزارة شـــارفت على 
االنتهاء من تنفيذ مشـــروع تطوير طريق 
1218 بمجمـــع 812 بمدينـــة عيســـى فـــي 
الدوحـــة  بيـــن شـــارع  المحصـــور  الجـــزء 
شـــرًقا وشارع مســـقط غربًا، حيث يهدف 
المشـــروع إلـــى تخفيـــف حـــدة االزدحـــام 
المـــروري الموجود على شـــارع 77 )اجود 
الجبـــري( كونـــه يســـتخدم كبديل وطريق 
غيـــر تجـــاري، كما انـــه يســـتخدم كمدخل 
االجتماعيـــة  الخدمـــات  لمجمـــع  رئيســـي 
الشـــامل فـــي مدينـــة عيســـى. وتضمنـــت 
أعمال المشـــروع أيضا على إنشـــاء شبكة 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، وإعـــادة رصف 
األرصفـــة  إنشـــاء  مـــن  بالكامـــل  الطريـــق 
المنخفضـــة والمرصوفة بالطـــوب لتوفير 

أكبـــر عـــدد مـــن مواقـــف الســـيارات، كمـــا 
اشـــتمل علـــى تحســـين اإلنـــارة وتوفيـــر 

جميع متطلبات السامة المرورية.
وأضـــاف الخيـــاط أنه تم االنتهـــاء مؤخرًا 
مـــن تنفيـــذ مشـــروع تطوير طـــرق مجمع 
914 بمنطقـــة الرفـــاع الشـــرقي واشـــتمل 
على تطوير عدد من طرق المجمع بإعادة 
إنشـــائها ورصفهـــا، باإلضافـــة إلى إنشـــاء 
شـــبكة تصريـــف ميـــاه األمطـــار وذلك من 
اجـــل معالجة تجمعات ميـــاه األمطار في 

طريق 1401 وطريق 1412.
وبالمثـــل تـــم االنتهـــاء مـــن تطوير شـــارع 
الشـــيخ حمـــود بن صباح الـــذي يربط بين 
شـــارع الرفاع والرفاع الشرقي والحنينة، 
وقد تضمـــن إعادة إنشـــاء البنية التحتية 
طولـــي،  كـــم   3.8 طولـــه  البالـــغ  للشـــارع 
وإنشـــاء شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار 
الطريـــق  جانبـــي  علـــى  األرصفـــة  وبنـــاء 

وتحديث شبكة اإلنارة.
أمـــا علـــى صعيـــد قطـــاع مشـــاريع البنـــاء 
والصيانـــة، فقـــد انتهت شـــؤون األشـــغال 
مؤخـــرًا مـــن األعمال اإلنشـــائية لمشـــروع 
مركـــز مدينـــة خليفـــة الصحي وهـــو أحد 
المشـــاريع الحكوميـــة التـــي تنفـــذ لصالح 
تلبيـــة  إلـــى  ويهـــدف  الصحـــة  وزارة 
احتياجـــات أهالي المنطقة للحصول على 

العاج وتوفير الرعاية الصحية.
كما يجري تنفيذ مشروع مجمع الخدمات 
االجتماعية بمدينة عيســـى لصالح وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية ويهدف إلى 
إنشاء مجمعُا شـــاماً للرعاية االجتماعية 
المختلفـــة  بفئاتهـــم  العزيمـــة  لـــذوي 
والمســـنين من الجنسين، وذلك من خال 

بناء وتجهيز المجمع في محيط جغرافي 
واحد يحتوي على عدد 4 مباٍن منها مركز 
للتأهيـــل األكاديمـــي والمهني ودار لرعاية 
مـــع جميـــع  اجتماعـــي  المســـنين ومركـــز 

الخدمات المصاحبة.
كمـــا تـــم البـــدء بأعمـــال تنفيـــذ مشـــروع 
توســـعة المحجر البيطري في نادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل، ومن المؤمل أن 
يتـــم االنتهاء منه خال الربـــع األخير من 
العـــام الحالي 2021، وهو أحد المشـــاريع 
التـــي تحرص الـــوزارة علـــى تنفيذها في 
إطار االهتمام المستمر والجهود المبذولة 
التـــي تقوم بهـــا الوزارة والتعـــاون الوثيق 
مع هيئة رعاية شـــؤون الخيل والمعنيين 
في نادي راشـــد للفروســـية وسباق الخيل 
والجهـــات األخرى ذات العاقة في مجال 
رعاية الخيل لتطوير المنشـــآت المرتبطة 
وتقديـــم كل التســـهيات.، حيـــث يهـــدف 
المشـــروع إلـــى رفـــع الطاقة االســـتيعابية 
الحالية بالمحجر الصحي للخيول من 26 
إلى 50 خيا وكذلك رفع مستوى المحجر 
لضمـــان مطابقتـــه للمتطلبـــات والمعاييـــر 

المعتمدة دوليا.
كما اســـتعرض الخياط عدد من المشاريع 
المســـتقبلية بالمحافـــظ الجنوبيـــة والتي 
هي في مرحلة التصميم وسيتم تنفيذها 
بعـــد الحصـــول علـــى االعتمـــادات المالية 

الازمة.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس بلـــدي 
بـــأن  التميمـــي  بـــدر  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
االجتمـــاع كان مهما حيث تم اســـتعراض 
 2021 للعاميـــن  الـــوزارة  مشـــاريع  فيـــه 
مناطـــق  بمختلـــف  المتعلقـــة  و2022 

المحافظة الجنوبية
وأضـــاف “تم اســـتعراض حزمة مشـــاريع 
ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالشـــوارع والطـــرق 
والصـــرف الصحـــي إضافـــة إلى عـــدد من 
وعـــدد  والماعـــب  والمماشـــي  الحدائـــق 
من المشـــاريع الرئيســـة التـــي أكد الوكاء 
بتنفيذهـــا قريبـــا والتـــي جـــاءت نتيجـــة 
توجيهـــات الحكومـــة بقيـــادة ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
أحمـــد  اســـتعرض  اللقـــاء  هـــذا  فـــي 
الخيـــاط والفريـــق المرافـــق له المشـــاريع 
االســـتراتيجية من طـــرق وصرف صحي 
المحافظـــة  فـــي  ســـتنفذ  التـــي  وغيرهـــا 

الجنوبية. 
شـــئون  وكيـــل  اســـتعرض  جهتـــه،  مـــن 
آل  أحمـــد  بـــن  الشـــيخ محمـــد  البلديـــات 
خليفـــة “المشـــاريع التـــي تخـــص تجميـــل 
إلنشـــاء  باإلضافـــة  والشـــوارع  المناطـــق 
فـــي  والســـواحل  والمماشـــي  الحدائـــق 
مختلف المناطق في المحافظة الجنوبية 
وخطة تشـــجير الشـــوارع بما يتناسب مع 
أجوائنا وبما يشـــكل اســـتدامة التشـــجير 

طويل المدى”.
عـــن  والمســـؤولون  الـــوكاء  أجـــاب  كمـــا 
استفســـارات األعضـــاء فيمـــا يتعلق بهذه 
بهـــا  المتعلقـــة  والميزانيـــات  المشـــاريع 

ومراحل العمل.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

استكمال السوق المركزي بمدينة خليفة بحلول الربع الثاني 2022
ـــب ـــاٍش ومالع ـــاء مم ـــن إنش ـــة” تتضم ـــي “الجنوبي ـــة ف ـــاريع التطويري ـــن المش ـــرة م ـــة كبي حزم
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تجميل تقاطع الشيخ خليفة مع الزالق

شارع الشيخ حمود بن صباح

مركز مدينة خليفة الصحي

حديقة محمد بن فارس

عين الحنينية تكييف السوق الشعبي



يعجز القلم عن تســطير عبارات الشــكر والثناء والعرفان بالجميل لمآثر الكوادر الطبية في الصفوف األولى لمحاربة جائحة كورونا، الذين وقفوا في الخط 
األول فــي الدفــاع عــن المجتمــع كمــا يقف الجنود على الخط األول للدفاع حدود البالد الجغرافية، وقفوا وقفة اإلنســان البحريني الثابت بنكران ذات وإيثار 

مجسدين الرؤية التاريخية للبحرين أن البحرين بلد األسرة الواحدة.

“البـــاد”  تواصـــل  لذلـــك  وتباًعـــا 
ســـرد بعـــض القصـــص اإلنســـانية 
التي مرت على عـــدد من الكوادر 
الطبية وذلك في محاولة لتلمس 
بعـــض القصـــص والغصـــص التي 
محاربتهـــم  خـــال  منهـــا  عانـــوا 

للجائحة.
 عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
لمواجهة جائحـــة كورونا )كوفيد 

. )19
جليلة الســـيد قالت وهي تتصفح 
أوراق التصدي لهذا الوباء “إني أم 
البنتين وهنا شمعة حياتي، مرت 
امتحاناتهـــم قبـــل فتـــرة ولم أكن 
معهم، وكذلك األمر في تخرجهم 
لم أكن موجودة في فرحتهم، لقد 
ربيتهـــم علـــى حب النـــاس والبلد 
وطـــوال فترة الجائحـــة لحد هذا 
اليـــوم لـــم يعاتبونـــي وســـاندوني 
بكل ما استطاعوا وقدروا وقفتي 
اإلنســـانية والوطنيـــة في ســـبيل 

البحرين بلدي وبلدهم”.
وأضافـــت فـــي حديـــث إعامـــي: 
“لقد ســـهرت فـــي خدمـــة ورعاية 
بناتـــي وهـــذا فـــرض علـــّي، ولكن 
بحســـب مســـؤولياتي فـــي فريق 
أراهـــم  أن  اســـتطيع  ال  البحريـــن 
ألننـــي كنت فـــي موقـــع يعرضني 
لنقل العـــدوى. وأي ابن بار يعرف 
حجـــم األمل والشـــوق والحســـرة 

جراء هذا الفراق اإلجباري”.
هللا  حفظهـــا  “الوالـــدة  وتابعـــت: 
معينـــة  صحيـــة  ظـــروف  لديهـــا 
ولـــم  البحريـــن  خـــارج  ســـافرت 
اســـتطع أن أودعها وأقبل رأسها، 
األلـــم يعتصـــر قلوبنـــا لكـــن نتذكر 
الخدمـــة العظيمـــة التـــي نقدمهـــا 
اتجاه وطنا يجعلنا نشعر بالفخر، 
وبمســـاندة أهلنـــا نواصـــل خدمة 
علـــى  والســـهر  الحبيـــب  وطننـــا 

سامة الناس وتعافيهم”.
وســـردت الســـيد قصة مـــن جملة 
القصـــص التي رأتها طـــوال فترة 

محاربـــة الجائحـــة وقالـــت: “مـــر 
علينـــا شـــهر رمضـــان، ولكـــن مـــا 
سأقوله كان في أول شهر رمضان 
فـــي الجائحـــة كانـــت الفحوصات 
للمسافرين والمخالطين مستمرة 
الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  فـــي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات كنا نعمل 
تذكـــروا  أن  وعليكـــم  ســـاعة   18
بأنـــي زوجـــة وأم، مر علينا شـــهر 
رمضـــان والناس فـــي بيوتهم مع 
أهاليهم يفطرون ويوم من األيام 
في ذات الشهر نسقت مع الفريق 
في أرض المعارض بأني ســـأفطر 
وصلـــت  وأوالدي  زوجـــي  مـــع 
البيـــت وبعد ســـاعة اتصلوا مركز 
المعارض بأن هنالك أعدادا كبيرة 

ويجب أن أرجع للمساندة”.
ورجعـــت  أتـــردد  “لـــم  وتابعـــت: 
للمركـــز مـــن دون أن أفطـــر وفـــي 
طريقي أصابني حـــادث كبير من 
دون مبالغـــة )تكنســـلت( الســـيارة 
وكان فـــي ألـــم جســـدي ونفســـي 
ولكن كان همـــي هو هموم الناس 
ومســـاعدتهم،  ومســـاعدتهم 
رجعـــت لمركـــز المعـــارض باأللـــم 
وواصلت عملي وأقولها بكل فخر 
ما دامت البحرين في حاجة إلينا 
سنقدم كل ما نملك في سبيل هذا 
األمـــر وســـنلبي النـــداء اإلنســـاني 

والوطني مهما كلف األمر”.
وبدورها أكدت سارة عبدالحسن 
من قسم الوالدة بمجمع السلمانية 
الطبي مضى على الجائحة ســـنة 
ونصف السنة تقريًبا ونحن نعمل 

ونغطـــي أقســـام أمـــراض كورونا 
بشـــكل تام ومباشـــر، مشـــيرة إلى 
أن العمـــل يســـتمر إلى 32 ســـاعة 
متواصلـــة فـــي المناوبـــات وهـــي 
يوميـــن فـــي األســـبوع باإلضافـــة 

إلى وقت الدوام الرسمي.
وقالـــت: “حصلت مواقـــف كثيرة 
لدينـــا فـــي القســـم وفـــي أقســـام 
وأنتـــم  نغطيهـــا،  التـــي  كورونـــا 
الســـلمانية  مجمـــع  أن  تعلمـــون 
األكبـــر  المستشـــفى  هـــو  الطبـــي 
يســـتقبل  الـــذي  البحريـــن  فـــي 
الحوامل وحاالت الوالدة وما بعد 
الـــوالدة، برئاســـة الدكتورة نعيمة 
زمياتـــي،  وتكاتـــف  عبدالكريـــم 
وكذلـــك جهـــد زمياتـــي طبيبات 
كنـــا نغطـــي  التدريبـــي  البرنامـــج 
القسم وأقسام مرضى كورونا با 

تعب وال ملل”.
مـــن  والزمـــاء  أنهـــا  وذكـــرت 
يضحـــون  واألطبـــاء  الطبيبـــات 
بأمـــور كثيـــرة فـــي ســـبيل الوطن 
نـــداء  أجـــل  مـــن  كلـــه  وذلـــك 
اإلنســـانية والوطنية وفي ســـبيل 
حـــب الوطن ومســـاعدة اآلخرين 
علـــى التخلص من هـــذا الجائحة 
والحفـــاظ على األرواح وســـامة 

األمهات وأطفالهم.
وقالت: “لقد عشـــنا صراعا نفسيا 
مـــع بدايـــة الجائحـــة وكنا نســـأل 
أنفســـنا هـــل يســـتحق الموضـــوع 
أن أضحي بنفســـي وأعرض أكثر 
نـــاس أحبهـــم وعائلتـــي للخطـــر؟ 
كان الجـــواب دائمـــا نعـــم، هذا هو 

واجبنا اإلنســـاني والوطني وهذا 
امتحـــان يجـــب أن نتخـــرج منـــه 
وهـــذا  هللا،  عنـــد  أيًضـــا  بامتيـــاز 
واجبنـــا كوننـــا أطبـــاء ويجب أن 
نقـــف في مواجهـــة الجائحة وكل 
يحفظنـــا  أن  هللا  ندعـــو  مناوبـــة 

ويحفظ أهلنا”.
وتابعـــت: “أصبـــح عدد الســـاعات 
التـــي نقضيهـــا مـــع أوالدنـــا قليـــا 
جًدا، وهنا أوجه كلمة شـــكر لعلها 
توفي حق الوالديـــن حيث قاموا 
بمتابعـــة أطفالـــي أوقـــات الدوام 
الرسمي وكانوا وما زالوا يتابعون 

دراستهم وامتحاناتهم”.
النفســـي  الضغـــط  أن  وأكـــدت 
كبيـــر جـــًدا ألن هنالـــك احتماليـــة 
أن نصـــاب بـــأي لحظـــة بفيـــروس 
اإلصابـــة  حـــال  وفـــي  كورونـــا 
هنالك احتماليـــة كبيرة أن ينتقل 
واألهـــل،  لألطفـــال  الفيـــروس 
مشـــيرة إلى أنه مضى نحو ســـنة 
ونصـــف الســـنة مـــن دون إجازات 
والتعب شـــديد جًدا ولكن بسبب 
نقـــص الكـــوادر الطبيـــة كنا نســـد 
بقـــدر  األرواح  وننقـــذ  النقـــص 

المستطاع”.
أنـــه “حتـــى فـــي  إلـــى   وأشـــارت 
وقـــت الراحـــة لوقت بســـيط في 
المناوبة يكون الفكر مشـــغوال في 
المرضـــى والعمـــل واالحتماليـــات 
أن  يمكـــن  التـــي  والتصـــورات 
الفيـــروس  أن  باعتبـــار  تحـــدث 
الـــذي نتعامل معه فيروس جديد 

وإمكانات تحوره كبيرة”.

الكـــوادر  حيـــاة  أن  وأوضحـــت 
والنـــاس  خـــاص  بشـــكل  الطبيـــة 
بشـــكل عـــام تغيـــرت فـــي غمضة 
عيـــن، حيـــث إن الكـــوادر الطبيـــة 
تـــرى أمامها الموت في كل لحظة 
المرضـــى  زاول  الـــذي  والقلـــق 
والتعب النفســـي، مشيرة إلى أنه 
في بعض األوقـــات تنتاب الكثير 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة نوبـــة بـــكاء 
ولكن التضحيـــات لن تتوقف في 
ســـبيل إنقاذ األرواح وتلبية نداء 

الوطن واإلنسانية.
وعلـــى خـــط مـــواز قالـــت ســـهام 
طالـــب وهـــي من الكـــوادر الطبية 
فـــي الصفوف األماميـــة لمواجهة 
أن  أريـــد  “أوال  كورونـــا:  جائحـــة 
أســـجل كلمـــة للتاريـــخ وللوطـــن، 
لـــوال إشـــراف ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيس الوزراء وإشـــراف معاونيه 
فـــي مكتـــب ســـموه لمـــا تحقق ما 
وصلنـــا إليـــه مـــن مكافحـــة هـــذا 

الوباء العالمي”.
وأكـــدت أن الجميـــع يشـــهد علـــى 
ســـرعة تجـــاوب المســـؤولين في 
اتخاذ القرارات المهمة والرئيسية 
وتوفير الموارد المالية والبشـــرية 
لخـــوض  األصعـــدة  جميـــع  فـــي 
هـــذا  اتجـــاه  الشرســـة  معركتنـــا 

الوباء.
وأفـــادت بأنها خدمـــت في وزارة 
الصحـــة ألكثـــر مـــن 28 عامـــا في 
“لـــي  وقالـــت  الصحيـــة،  المراكـــز 
الشـــرف بأنـــي انضممت للصفوف 
الجانحـــة  هـــذه  فـــي  األماميـــة 

العوائـــق  جميـــع  علـــى  وتغلبـــت 
التي مانعـــت انضمامي للصفوف 
األماميـــة خدمة للوطـــن وحفاظا 

على األرواح”.
وتابعت: “ســـعيت النضمام جميع 
أبنائـــي فـــي التطـــوع فـــي الفريق 
المبـــادرة  روح  لـــزرع  الوطنـــي 
وخدمـــة الوطن، وكل مـــا قدمناه 
مـــن تضحيـــات وتفان فـــي العمل 
الغالـــي  الوطـــن  أجـــل  مـــن  كان 
ولـــم نطمـــح للحصـــول علـــى أي 

مكتسبات”.
وثمنت باعتزاز وقفات سمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء المباركـــة 
اتجاه اتجاه الفريق الطبي دائما، 
خـــال  مـــن  المســـتمر  وتواصلـــه 
وجهـــت  كمـــا  مفتوحـــة،  قنـــوات 
الشـــكر لســـموه على منح الكوادر 
رتبتيـــن مما يعني لنا حافزا كبيرا 
لبـــذل المزيـــد وتشـــجيع اآلخرين 
العمـــل  فـــي  االســـتمرارية  علـــى 
الجانحـــة  هـــذه  علـــى  للقضـــاء 
لمواصلـــة بناء وتطويـــر البلد في 

جميع األصعدة.
الجميـــع  بتكاتـــف  أنـــه  وأكـــدت 
مـــن  الـــدؤوب  العمـــل  ومواصلـــة 
الطواقم اإلدارية والطبية والفنية 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  فـــي 
ووزارة الصحـــة والمتطوعين من 
قادريـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
بـــإذن هللا علـــى التغلـــب على كل 
الصعوبات وتحقيق ما تصبو إليه 

حكومتنا الرشيدة.

قصـــــص وتضحيــــــات مــــن أجــــــل البحـــريــــــن
كـــوادر طبيـــة لــــ “^”: نـــرى المـــوت أمامنـــا وندخـــل فـــي نوبـــات بـــكاء شـــديدة ولن نستســـلم
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تضمنـــت حلقة للمؤثر عمـــر فاروق خال 
رحلتـــه إلى العراق عددا مـــن اإليجابيات 
والسلبيات خال تصويره لسلسة حلقات 

#التسمع_اكتشف.
وبيـــن عمـــر أن نقـــاط التفتيـــش تصدرت 
قائمة الســـلبيات خال زيارتـــه، الفتًا إلى 
100 متـــر توجـــد نقطـــة  أن حوالـــي كل 
بـ“الســـيطرة”، وهنـــاك  تفتيـــش المســـمية 
انتشـــار واســـع لهـــا فـــي جميـــع المواقـــع، 
ولـــكل نقطة تفتيش جهـــة مختلفة تابعة 
لهـــا، مثل نقطـــة تفتيش الجيـــش ونقطة 
تفتيش تخص مكافحة اإلرهاب وغيرها.

“كاش” فقط

وقـــال: “إنَس في العـــراق أن يتم التعامل 
بالبطاقـــة  والشـــراء  المبيعـــات  فـــي 
االئتمانيـــة فاالســـتخدام غالبـــًا يكون عن 
طريـــق التســـلم المباشـــر بالعملـــة الماليـــة 

الورقية في عملية البيع والشراء”. 
وأضـــاف: المطـــار هناك كان أســـوأ تجربة 
يتـــم  فبدايـــة  حياتـــي،  فـــي  بهـــا  مـــررت 
إيقـــاف ســـيارتك فـــي منطقـــة مـــا قبـــل 
المطار للصعود إلى ســـيارة األجرة داخل 
الدولـــي،  بغـــداد  لمطـــار  للتوجـــه  المطـــار 
ويكـــون التفتيش األول مـــن خال إنزال 
الحقائـــب مـــن ســـيارة األجـــرة وتمريرها 
عبـــر جهـــاز التفتيش، ثـــم يتـــم التفتيش 
في نقطة أخـــرى بالكاب للتأكد من عدم 
وجـــود متفجرات، ونقطـــة تفتيش أخرى 
بالـــكاب، ومن ثم يتم التفتيش للحقائب 
وما بداخلهـــا، ويوجد في األخير تفتيش 
آخر عند وصـــول الطائرة، ولدى وصولك 
للمنطقـــة األخـــرى هنـــاك نقطـــة تفتيـــش 

ويتم االستعانة بتاكسي واستقال باص 
للتوصيل إلى تاكسي آخر.

وأضـــاف: ال توجـــد خدمة جيـــدة للعماء 
فـــي المطـــار بعكـــس المطـــارات األخـــرى، 
مســـتدركا يجب كسب الزبائن عن طريق 
المعاملـــة الجيـــدة، مردفا أن ذلك يســـري 
علـــى خدمـــة العمـــاء في بعـــض الفنادق 

الكبيرة.

التعقيد األمني

وذكـــر أن التعقيـــد األمنـــي صعب فا يتم 
االنتهـــاء مـــن نقـــاط التفتيـــش حتـــى مع 
دخـــول المجمع أو أي مكان آخر، علمًا أنه 
تـــم التواصـــل مع الســـفارة فـــكان الرد أن 
األمور تســـير في البلد بدقـــة حرصًا على 

أمن البلد.

اإليجابيات 

ومن جهة أخرى، أشـــار فاروق إلى وجود 

إيجابيات عدة في العراق، أولها الشـــعب 
العراقـــي لمـــا يتمتـــع مـــن خصـــال الكـــرم 
وثقافـــة وفكاهـــة وجديـــة فـــي معالجـــة 
المشـــاكل، إلـــى جانـــب التنـــوع جغرافيًا، 
وتاريخيـــًا مـــن خـــال تنـــوع الحضـــارات 
وتنوع األديان، وتنوع اللكنات واألشكال 
وطبيعـــة الحيـــاة فيه، إلى جانـــب التنوع 
المســـكوف  مـــن  المختلـــف  األكل  فـــي 

والدولمة والكبة العراقية والباجة.
يتمتعـــون  العراقـــي  الشـــعب  أن  وبيـــن 
بخصلـــة األمـــان بالرغـــم مـــن وجـــود فقر 
األماكـــن  أن  إال  معيشـــية،  وصعوبـــات 
تكـــون مفتوحة من دون بائع وال تتعرض 
للســـرقة، أو وضـــع المقتنيات الشـــخصية 

دون مساسها أو سرقتها.
ونـــوه عمـــر فاروق بـــأن التجربـــة ال تعني 
أن جميـــع ما مر به الفريق تجربة ســـيئة، 
داعيا المشـــاهدين لمتابعة بقية الحلقات 
والتعرف عليه من هاش تاق #ال تســـمع_

اكتشف.

نقطة تفتيش عند كل 100 متر.. وسداد أغلب المعامالت بـ “الكاش”
عمر فاروق: هذه سلبيات زيارتي للعراق

سارة عبدالحسنجليلة السيد

عمر فاروق في العراق

مروة خميس

علوي الموسوي

السيد أصيبت بحادث 
مروع وتوجهت 

“للمعارض” 
لمواصلة العمل

طالب: طالبت 
جميع أوالدي 

بالتطوع 
لمواجهة الجائحة

عبدالحسن: نعمل 
من دون توقف 

لـ 36 ساعة 
متواصلة 
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ا ا إسمنتيًّ شركة خاصة ترفد ساحل باربار بـ 18 كرسيًّ
المجتمعية ــيــة  ــمــســؤول ال ــداء  ــ ن ــوا  ــب فــل ــم  ــاه ــون دع ــي:  ــ ــوداع ــ ال

كشــف رئيــس لجنــة الخدمــات بمجلــس بلــدي الشــمالية وممثــل الدائــرة األولى 
ا؛  ا إسمنتيًّ البلدي شــبر الوداعي عن مبادرة بتزويد ســاحل باربار بعدد 18 كرسيًّ

تلبية الحتياجات الساحل ومرتاديه.

تقضـــي  الخطـــة  إن  الوداعـــي  وقـــال 
ا  كرســـيًّ  12 بعـــدد  الســـاحل  بتزويـــد 
مـــع ظهـــر، و6 كـــراس مـــن دون ظهـــر، 
وذلـــك من قبل إحدى كبريات شـــركات 
تأتـــي  والتـــي  البحرينيـــة،  الخرســـانة 
اســـتجابة لدعـــوة العضـــو البلـــدي التي 
رفعهـــا المجلـــس للشـــركة للتعـــاون في 
تزويـــد الســـاحل بعـــدد مـــن الكراســـي 
لمرتـــادي  الراحـــة  متطلبـــات  لتوفيـــر 

الساحل.
ونـــوه البلـــدي شـــبر الوداعـــي بتعـــاون 
مجموعة الحاج حســـن العالي في دعم 
جهود تحســـين ســـاحل باربـــار بتوفير 

عدد من الكراسي لمرتادي الساحل.
وفي هذا الســـياق، قام البلدي الوداعي 
المنتزهـــات  قســـم  رئيـــس  برفقـــة 
والحدائق في بلدية المنطقة الشـــمالية 
اســـتطالعية  بزيـــارة  الصفـــار  حســـين 
للســـاحل لمعاينـــة الشـــريط الســـاحلي 
مجموعـــة  تثبيـــت  مواقـــع  وتحديـــد 
الكراســـي، والمتوقع جاهزيتها في 24 

من شهر يونيو الجاري.
وأشـــار الوداعـــي إلـــى أن هـــذه الزيارة 
تأتـــي في إطار التحضيـــر إلى الخطوة 
تثبيـــت  برنامـــج  لتحديـــد  الالحقـــة 

الكراسي على الشريط الساحلي.
تأتـــي  المبـــادرة  هـــذه  أن  إلـــى  ولفـــت 

االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
التـــي تعيـــش واقعهـــا الصعـــب مملكـــة 
البحرين بســـبب جائحة الوباء كورونا، 
وذلـــك يؤكد الحـــرص المســـؤول الذي 
تتبنـــاه المجموعـــة في دعم المشـــاريع 

االجتماعية والخيرية والوطنية.
وذكر أن هذه الخطوة جاءت استجابة 
لدعوة المجلس والعضو البلدي وجرى 
بموجـــب التفاهـــم والتعاون في رســـم 
خطـــوات البرنامج التنفيـــذي مع بلدية 
المنطقة الشـــمالية، وذلـــك بتوجيه من 
مدير عام البلديـــة لمياء الفضالة، التي 
شـــددت علـــى ضـــرورة دعم المشـــروع 
أهدافـــه،  إنجـــاز  متطلبـــات  وتوفيـــر 
للمشـــروع  داعمـــة  خطـــوات  واعتمـــاد 
فـــي توفير متطلبـــات الترفيه والراحة 

لمرتادي ساحل باربار.
وأكد أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز 
جهـــود العمل المشـــترك مع مؤسســـات 
القطـــاع الخـــاص في توفيـــر متطلبات 
وتفعيـــل  باربـــار،  ســـاحل  تحســـين 
لمؤسســـات  المشـــتركة  المســـؤولية 
فـــي دعـــم مشـــروع  الخـــاص  القطـــاع 
تشـــييد حديقة باربار الســـاحلية، التي 
ينتظـــر األهالـــي الخطـــوة العمليـــة في 
البدء بتنفيذ المشـــروع، الـــذي يعد من 
المشـــاريع اإلستراتيجية ضمن الحزمة 

الماليـــة الثانية للعـــام 2021م – 2022، 
وذلك بما يســـاهم في توفير متطلبات 
واالجتماعيـــة  الثقافيـــة  الســـياحة 
المشـــروع  أهـــداف  وإنجـــاز  والبيئيـــة 

الوطني للتنمية المستدامة.
قســـم  رئيـــس  قـــال  الجولـــة  وخـــالل 
البلديـــة  فـــي  والحدائـــق  المنتزهـــات 
حســـين الصفـــار، إن الكراســـي يجـــري 
تراعـــي  فنيـــة  خطـــة  وفـــق  توزيعهـــا 
مراعـــاة  وذلـــك  التباعـــد  متطلبـــات 

للظـــروف االســـتثنائية لجائحـــة الوباء 
كورونـــا، حيـــث يتـــم توزيعهـــا بنظـــام 
الجلســـات المتباعدة بمستوى 20 قدما 

على امتداد الشريط الساحلي.
وبيـــن الوداعي بأنه جـــار بحث خطوة 
تكميلية لتوفير الراحة لرواد الســـاحل 
فـــي المســـاء، ســـُيعلن عنها الحقـــا، كما 
جـــرى في إطار اللقـــاء بحث الضمانات 
الفنيـــة للحد مـــن العبث في الكراســـي 

وسرقتها.

إبراهيم النهام

ندى الرياشي: عمل المحامي يتطلب العلم والفهم للنفس البشرية

المحطة األولى في حياة الرياشـــي، كانت عالم 
المحامـــاة المحامـــاة والـــذي صنفتـــه بحديثها لـ 

“البالد” بالتحدي األول.
وتقـــول الرياشـــي “التحديـــات كثيـــرة فـــي أي 
مجال، بداية الخوف من الفشل، واالندفاع إلى 
النجـــاح، والذي ال يمكن للمـــرء أن يصل إليه إال 
إذ تجـــرأ وأنتزعـــه، هـــذه كانت رؤيتـــي وهدفي 
منـــذ البدايـــات، فعندمـــا أتممـــت مـــدة التدريب 

القانونية للحصول على رخصة المحاماة”.
وتزيد “استشرت كبار المحامين بشأن تأسيس 
مكتبـــي الخـــاص أم التريث باألمـــر، فنصحوني 
جميعـــا بـــأال أقـــدم على هـــذه الخطوة لمـــا فيها 
مـــن مســـؤوليات وآثـــار قـــد تكـــون ســـلبية فـــي 
حال الفشـــل، فكانت إجابتي: ولم ال تكون آثارا 

إيجابية؟”.
وتواصـــل الرياشـــي “لـــم تكـــن اإلجابـــات مقنعة 

ليقينـــي بقولـــه تعالى  فإذا عزمـــت فتوكل على 
الحمـــد  وللـــه  المتوكليـــن(،  يحـــب  هللا  إن  هللا 
وفقت في أمـــري، وبذلك أنصح جميع المقبلين 
علـــى مهنة المحاماة بأن يعتمدوا على أنفســـهم 
من بعد هللا ويؤسســـوا مكاتبهـــم الخاصة متى 
ما تيقنوا بأنهم بحجم المســـؤولية، المســـؤولية 
أمام هللا عز وجل ثم الموكلين بحماية الحقوق 

وصون شرف المهنة”.
وفـــي حديثها عن المحطـــة الثانية تقول “كانت 
التحكيـــم والمهـــارات األخـــرى، إذ إن العمل في 
المســـتمر،  التطويـــر  يســـتلزم  المحامـــاة  ســـلك 
ليـــس فـــي علـــم القانـــون فقـــط بـــل فـــي العلوم 
األخـــرى أيًضـــا، فاتجهـــت بدايـــة إلـــى التحكيم 
بمـــا أنه األقرب إلى عمـــل المحامي وذلك بدافع 

التطوير”.
التحكيـــم  بمركـــز  التحقـــت  “وعليـــه  وتـــردف 

التجـــاري لدول مجلـــس التعـــاون، ونلت بفضل 
هللا العديد من الشـــهادات االحترافية في عالم 

التحكيم ورخصة المحكم المعتمد”.
وتقـــول “عمـــل المحامـــي يتطلب العلـــم والفهم 
فـــي النفـــس البشـــرية، خاصـــة المحامـــي الـــذي 
 12 يتخصـــص فـــي الميـــدان الجنائـــي، فنلـــت 
دبلوما في علم التنمية البشـــرية وحصلت على 
رخصة المدرب المحترف ومنها )دبلوم البرمجة 
العصبية، دبلوم اإلرشـــاد األسري، دبلوم الصحة 
النفســـية، دبلـــوم تحليـــل الشـــخصيات، دبلـــوم 

تعديـــل الســـلوك، دبلـــوم العـــالج بخـــط الزمـــن، 
دبلـــوم اإلدارة والقيادة، دبلـــوم الكورت وإعداد 

المدربين”.
وفي حديثها عن المحطة الثالثة تعلق الرياشي 
“كانـــت بدايتـــي هنـــا في نشـــر العلم مـــن خالل 
إلقائـــي نـــدوة فـــي جامعـــة البحريـــن لمكافحـــة 
العنـــف ضد المرأة، وبيان اإلجـــراءات القانونية 
فـــي ذلـــك، كمـــا قمـــت بتدريـــب طـــالب العيادة 
القانونيـــة في جامعة البحريـــن وجامعة العلوم 
التطبيقية وتزويدهم بأسس وفنون المحاماة”.

مـــع  التعـــاون  بترســـيخ  “اهتممـــت  وتكمـــل 
الجمعيـــات الحقوقية في نشـــر العلـــم، كجمعية 
المحاميـــن البحرينيـــة بتدريـــب طـــالب برنامج 
سفراء الحق والعدالة، وجمعية المرصد لحقوق 
اإلنســـان في ندوة لبيان دور الوساطة الجنائية 

في تعزيز حقوق اإلنسان”.
وتقول “وحضور برنامج إذاعي مع برنامج ستار 
كافيـــة لبيان قانون العدالة اإلصالحية الصادرة 
خـــالل  مـــن  المجتمـــع  أطيـــاف  لجميـــع  أخيـــرا 
المنصـــة اإلذاعيـــة، وحضـــور مقابلـــة تلفزيونية 
في برنامج القاهرة والناس في جمهورية مصر 
الشـــقيقة بينت من خاللها أحكام قانون األسرة 
الموحد في البحرين وتوجيه المشـــرع المصري 

إلى األخذ بها”.
وتتابـــع “ثـــم اتجهت إلى ميـــدان البحث العلمي 
والدراسات القانونية التحليلية فأعددت دراسة 
عـــن )تنفيـــذ القـــرار اإلداري(، دراســـة تحليليـــة 
العلمـــي  البحـــث  مؤتمـــر  فـــي  قدمـــت  مقارنـــة 
لجامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة، ودراســـة عن )حق 
المرأة البحرينية في تولي المناصب القضائية(، 
دراســـة تحليلية في التشـــريع البحريني انتهت 
إلـــى العديد من النتائج والتوصيات المبينة في 

متن الدراسة”.

وجه
من العامة

سيدعلي المحافظة

الشريط الساحلي لباربارالوداعي والصفار في الجولة االستطالعية بساحل باربار

الوداعي والصفار خالل الجولة االستطالعية بساحل باربار

ضمانات فنية للحد من العبث في الكراسي وسرقتها

خطوة تكميلية لتوفير الراحة لرواد الساحل في المساء

الصفار: توزيع مراٍع للتباعد االجتماعي في الجائحة

أحضان وطن توجيهات جاللة الملك... ألن بلدنا ما مثلها بلد
Û  األيــام القليلــة الماضيــة كانــت ممزوجة بـ “المشــاعر الدفاقة“، لكــن خالصة هذه

األجــواء، وعلــى الرغــم مــن المرحلــة الصعبــة التــي بــدأت وللــه الحمــد تنفــرج 
بانخفاض عدد اإلصابات والوفيات، ونسأل هللا أن تنقضي هذه الجائحة تماًما، 
أقــول خالصتهــا إن “بلدنــا ما مثلها بلــد وعمار يا البحريــن”.. فتوجيهات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعــاه بإطــالق حزمة ماليــة واقتصادية للتعامل مع انعكاســات الجائحة ودعم 
ومساندة القطاعات المتأثرة، هي أكبر دليل على أن “جاللة الملك القائد” ال يقدم 
على رعاية مصالح الوطن والمواطنين في أشد الظروف أي مطلب آخر.. سواء 
علــى صعيد تحقيق االســتقرار المجتمعي والمعيشــي والصحــي والخدماتي، أو 

على صعيد تعزيز استقرار االقتصاد والثقة في االقتصاد الوطني.
Û  هــذه الصــورة تصدرت المشــهد فــي حياتنــا اليوميــة، فقيادتنا هي العــز والفخر

وهــي المــالذ الضامــن واآلمــن الــذي يحتضــن كل أبنــاء الوطــن، والبــد هنــا مــن 
أن نؤكــد أن هــذه النعمــة العظيمــة التــي أنعــم هللا علينــا يلــزم أن نحافــظ عليها 
جميًعــا.. وأال نســمح ألي ظــرف مــن الظــروف أن يضاعف احتمــاالت الخطر كما 
حدث ونقولها بصراحة، في بعض التجمعات والمسيرات التي تخلو من التفكير 
الواعي والمســؤولية الوطنية واالجتماعية، ومن وجهها اآلخر، هي تصرفات ال 

تصغى لصوت العقل.
Û  بالعــودة إلــى يــوم الســبت الثانــي عشــر مــن يونيــو الجــاري، جــاء بيان ســماحة

الســيد عبــدهللا الغريفي فــي تعازيه لعوائل المفقودين، داعًيــا إلى توخي الحذر 
وتجنب التجمعات العامة وتقليل الحضور في المناسبات وفي مراسم التشييع 
والدفــان واالقتصــار علــى حضور عوائل المتوفين القريبين، ال ســيما في الفترة 
التــي لوحــظ فيها تزايد أعــداد المصابين بفيروس كورونا، وكذلك أعداد حاالت 
الوفيــات إلــى عــدد غيــر مســبوق معرًضــا بلدنــا الحبيــب لوضعــه ضمــن البلــدان 
الموبــوءة، وااللتــزام الدقيــق باالحتــرازات والتعليمــات الصحيــة الصــادرة عــن 

الجهات المختصة.
Û  ولعــل الســؤال الــذي يطرح نفســه: “ونحن في أوضاع مخطــورة للغاية، والدولة

تبــذل جهــًدا “خرافًيــا كمــا يقولــون”، واألطقم من أبطــال الصفــوف األمامية من 
الفريــق الوطنــي الطبــي واألطبــاء والممرضيــن واألطقم الصحيــة والمتطوعين 
والعاملين في الحقل الصحي يصلون الليل بالنهار منذ بدء الجائحة في فبراير 
2020 حتــى مــا بلغنــاه مــن مرحلــة صعبــة األســابيع الماضيــة والمــأى بالخوف 
والقلق والترقب، وعلى الرغم من الســعي من جانب اللجنة التنســيقية برئاســة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه، للحفاظ على قوة النظــام الصحي في مواجهة تحد 
من أكبر التحديات.. أقول، السؤال الذي يطرح نفسه: “هل حين يتقصد البعض 
تجاوز القانون وتنظيم التجمعات غير المرخصة أتراهم ينسون أحبتهم؟ الذين 
قــد ينقلــون إليهــم الفيروس فــي غمرة الوضــع الخطير؟ أليس لهؤالء إحســاس 
)إنساني وديني( بالفرق التي نال منها اإلجهاد والتعب واللهفة لرؤية أهاليهم؟”، 
والجــواب بالنســبة لــي: “ال يفعــل ذلــك إال مــن فقد الشــعور بالمســؤولية لأســف 

الشديد”.
Û  خالصة الخالصة أيها القارئ الكريم: “مملكة البحرين أغلى ما نملك.. وألن بلدنا

ما مثلها بلد، فلنكن أبناؤها المخلصين لها قلًبا وقالًبا”.
Û  خاطرة ألمير الضمير: من أقوال فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن هللا تعالى

سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة: “إن هذا الوباء العالمي محنة وامتحان 
لإلنســانية وللتقــدم العلمــي والطبــي وللتنميــة االقتصاديــة ولمعــدن الشــعوب 
ووعيهــم وتعليمهــم، وللــه الحمــد أظهــر البحرينــي للعالــم أجمــع أن االســتثمار 

الحقيقي الناجح هو االستثمار في العنصر البشري”.

عادل المرزوق

تسلط زاوية “وجه من العامة” بعدد اليوم على المحامية الشابة ندى علي الرياشي، الحاصلة على 
ماجســـتير قانون عام، و 12 دبلوم في علم التنمية البشـــرية، وأيًضا على رخصة ُمحكم معتمد من 
مركـــز التحكيـــم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووســـيط ُحر لحل المنازعات 
الجنائية والمدنية، حائزة ورخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي، وكذلك على وسام أفضل خطاب 

ارتجالي نادي أفق “توستماسترز”.
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

6 سنوات لتصنيف بيت قديم في أبو قوة... وردود الجهات لم تتغير
مناشـــدة وزيـــر األشـــغال والمعنييـــن لصـــرف رخصـــة اســـتثنائية للمواطـــن

ناشـــد المواطـــن س. علـــي. ح. م. الجهات 
فـــي  البـــت  بتســـريع  المعنيـــة  الرســـمية 
معاملتـــه التـــي اســـتغرق عمرهـــا قرابة 6 
ســـنوات، حيث لم يستطع بناء بيت العمر 
بسبب مضي سنوات طويلة دون تصنيف 
المنطقـــة غيـــر المخططـــة التي يقـــع فيها 

المنزل الذي استملكه.
وقال المواطـــن لصحيفة البالد بأنه تقّدم 
بطلب لوزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي وهيئـــة التخطيط 
والتطوير العمرانـــي للحصول على إجازة 
وآيـــل  قديـــم  بيـــت  بنـــاء  وإعـــادة  لهـــدم 

للسقوط كائن في منطقة أبو قوة.
وذكـــر أن غايتـــه في ذلك بنـــاء البيت من 

جديد لتوفير السكن ألسرته.
طيلـــة  أجابتـــه  الهيئـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـنوات الماضيـــة بأنهـــا درســـت الطلب 
من الناحية التخطيطية وتبين بأن العقار 
المذكـــور يقـــع ضمن منطقة قيد الدراســـة 
إصـــدار  يمكـــن  ال  والتـــي  التخطيطيـــة 
تراخيـــص للبناء الجديـــد فيها، ألن الهيئة 
تقـــوم بدراســـة المناطـــق غيـــر المصنفـــة 
البحريـــن وفـــق جـــدول  لجميـــع مناطـــق 

زمني محدد.
ولفت إلى أن رد الهيئة أجاز له الترخيص 
للهـــدم فقـــط دون البنـــاء الجديـــد وذلـــك 
لحين االنتهاء من إعداد مخطط تفصيلي 
تعديـــل وضعيـــات  حيـــث  مـــن  للمنطقـــة 

األراضـــي واســـتحداث شـــوارع كمداخل 
رئيســـة لألراضـــي لربـــط المنطقة بشـــبكة 
طرق ســـليمة متكاملة وذلك قبل التعمير 
وبموجـــب  المتبعـــة  اإلجـــراءات  حســـب 
توجيهات وزير األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف.
وبيـــن بـــأن نائب المنطقة غـــازي آل رحمة 
بعث مشـــكورا رسالة لوكيل وزارة شؤون 
آل  أحمـــد  بـــن  الشـــيخ محمـــد  البلديـــات 
خليفة بشـــأن طلـــب الهدم وإعـــادة البناء 

وذلك في يناير 2020، واستلم النائب ردا 
من الوكيل فـــي ابريل 2020 كرر فيه بأن 
منطقة العقار تقع ضمن المناطق غير قيد 
الدراسة حسب خرائط التصنيف المعتمدة 
لوقوعه في منطقة غير مخططة تستلزم 
وتـــم  فيهـــا،  العقـــارات  وضعيـــة  تعديـــل 
إعـــداد مخطط تفصيلي مبدئـــي للمنطقة 
اســـتعدادا لعرضه علـــى الجهات الخدمية 
وســـيتم  المتبعـــة  اإلجـــراءات  حســـب 
اســـتكمال دراســـة المخطـــط المذكور بعد 

اســـتالم ردود الجهـــات الخدميـــة وذلـــك 
لرفع المخطط لالعتماد.

وناشـــد المواطن عبر صحيفة البالد وزير 
األشـــغال عصـــام خلـــف ووكيـــل شـــؤون 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
التخطيـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
والتطوير العمراني نوف جمشير ورئيس 
المجلـــس البلدي للمنطقة الشـــمالية أحمد 
الكوهجـــي للنظر فـــي موضوعه وتعجيل 
البت في طلبه حتى ولو بشكل استثنائي.

البيت قديم وآيل للسقوط يمكن هدم البيت ولكن دون بنائه من جديد

محرر الشؤون المحلية

^ناشـــد مواطن ســـبعيني 
هيئـــة الكهرباء والماء بإســـقاط 
المبالـــغ المتراكمـــة عليـــه والتي 
دينـــار،  آالف   3 تتجـــاوز  ال 
وقـــال المواطـــن إنـــه كثيـــًرا مـــا 
الكهربـــاء  يتـــم تهديـــده بقطـــع 
عـــن منزلـــه، وإنه ال يملـــك راتًبا 
ـــا أو مصـــدر دخـــل، كمـــا  تقاعديًّ
أنـــه يعجـــز عـــن ســـداد القســـط 

الشهري.
يعانـــي  أنـــه  المواطـــن  وبيـــن 
ويحتـــاج  رئـــوي  التهـــاب  مـــن 
التنفـــس  جهـــاز  الســـتخدام 
باســـتمرار فـــي منزلـــه، مؤكـــدا 
أنـــه يقضـــي أوقات كثيـــرة في 
المستشـــفى إال أنه فـــور عودته 
للمنـــزل تالحقـــه تهديدات قطع 
الكهربـــاء، وذلـــك لعـــدم قدرتـــه 
الشـــهري  القســـط  ســـداد  علـــى 
دينـــاًرا،   45 يتجـــاوز  ال  الـــذي 
حيث إنـــه يعيش علـــى إعانات 
الجمعيات الخيرية ومساعدات 

المحسنين.
وذكـــر أنـــه يعيـــش قلـــق بشـــأن 
المبالغ المتراكمة التي ســـتؤدي 
وتهديـــد  الكهربـــاء  قطـــع  إلـــى 
حياته للخطر كونه يعيش على 
جهاز التنفس وعاجًزا عن العمل 
فـــي هـــذا العمر لتوفير أقســـاط 

فواتير الكهرباء المتراكمة.
)البيانات لدى محرر الصفحة(

يعيش على جهاز 
التنفس ومهدد 

بقطع الكهرباء عنه

بعد 21 عاًما من االنتظار لحلم بيت العمر، يفاجأ المواطن )ع. خ( من قرية كرانة برســالة من وزارة اإلســكان تفيد 
بأن طلبه اإلسكاني سيكون ضمن مشروع مدينة شرق سترة.

 المواطـــن الـــذي يســـكن و5 أســـر 
أخرى في بيت والده منذ زواجه 
قبـــل أكثر مـــن 20 عاما في غرفة 
واحدة، فوجئ بأن عليه االنتظار 
ســـنوات ال يعلـــم عددهـــا إال هللا 
للحصول على وحدة ســـكنية، إذ 
إن مشـــروع شرق ســـترة ما يزال 

في مراحله األولى.
يقـــول المواطن إن بيته المتهالك 
الـــذي يعد األيـــام ليخرج منه إلى 
بيـــت العمر ينذر بالخطر ولم يعد 
آمنا على من يســـكن فيه، لتهالك 
جدرانه وسقفه وتكاثر الحشرات 

والقـــوارض والزواحـــف حيث لم 
يعد المنـــزل المالئم الصحي لكل 

من يسكن فيه.
الوحيـــدة  غرفتـــه  أن  ويذكـــر 
ونصيبـــه من بيت والده يشـــاركه 
19 عامـــا وابنتـــه  ابنـــه ذو  فيهـــا 
ذات 13 عامـــا، وضاقـــت عليهـــم 
بعـــد كل هـــذا العمـــر والســـنوات، 
وال يســـتطيع الســـكن فـــي شـــقق 
اإليجار حيث إنه المعيل الوحيد 

لوالدته وأخواته.
ويضيـــف أنتظـــر علـــى أحـــر مـــن 
الجمر أن أنتقل وأسرتي إلى أحد 

المشـــاريع الجاهـــزة فـــي مدينـــة 
ســـلمان على سبيل المثال أو تلك 
البيوت غير الموزعة في مشروع 
جنوســـان، بدال من أنتظر سنوات 
أخرى في غرفة ال يعلم بظروفها 

إال هللا.
وزارة  الصحيفـــة  عبـــر  وأناشـــد 
اإلســـكان النظـــر فـــي أمـــر طلبـــي 
وحـــدة  وتخصيـــص  اإلســـكاني 
إســـكانية فـــي أي مـــن المشـــاريع 
القائمـــة ألنتقـــل لهـــا فـــورا وذلـــك 
لضيـــق الغرفـــة وظروفي الصعبة 

 البيت ينذر بالخطر ولم يعد آمنا التي أعانيها مع أبنائي.

 تكاثر الحشرات والقوارض والزواحفهذه غرفة المعيشة في بيت العائلة يسكن و5 أسر أخرى في بيت والده 

مواطن من كرانة: أنتظر بيت العمر منذ 21 عاًما
“اإلســكان” وعدته في “شــرق ســترة”... ويناشــد الــوزارة بمنزل في جنوســان أو مدينة ســلمان

“الكيرف داون” يهضم حق بعض اختصاصيي تكنولوجيا التعليم
إجحاف في التقييم السنوي.. وإدارات المدارس تستحوذ على التقييمات العالية

^شـــكا عـــدد مـــن اختصاصيـــي تكنولوجيا 
التعليم بالمدارس ما يقع عليهم من إجحاف في 

تقييم نهاية العام الدراسي.
وقالوا في رســـالة تســـلمتها “البالد”: الدور األكبر 
فـــي تيســـير العملية التعليمية فـــي فترة التعليم 
عـــن بعد كان على عاتـــق اختصاصي تكنولوجيا 
التعليم الذي تبلور دوره األساســـي في التدريب 
ومتابعـــة التوظيـــف للتقنيـــة ولمنصـــات التعلـــم 
عـــن بعد عـــالوة علـــى متابعته ألمـــور الصيانة و 
المشـــكالت التقنيـــة فـــي المـــدارس التـــي تفتقد 
لوجود فنـــي نظم لمتابعة ذلـــك إضافة لمتابعته 

لعملية استعارة األجهزة المحمولة في المدارس 
التـــي ال يوجـــد بهـــا اختصاصي أو فنـــي مصادر 
تعلـــم فيكـــون كل ذلك علـــى عاتقـــه، ناهيك عما 
ينـــاط به من أدوار و مهام فرعية أخرى من قبل 

إدارات المدارس.
وذكـــروا: بعـــد كل هـــذا العنـــاء وتحمـــل كامـــل 
المســـؤولية في تســـيير العملية التعليمية يفاجأ 
دون  حقـــه  الـــذي يجحفـــه  بالتقييـــم  الموظـــف 
اإلجبـــاري  المنحنـــى  بحجـــة  وعـــدل،  إنصـــاف 
تـــارة وتـــارة أخـــرى ألســـباب غير معلومـــة، ومن 
الملفـــت بأن اإلدارات فـــي المدارس من مديرين 

ومديرين مســـاعدين ورؤســـاء خدمات تســـتأثر 
بالتقييمـــات العاليـــة لتكون حصـــًرا عليها، ليبقى 
بعـــد ذلـــك االختصاصـــي مهمشـــا محســـوبا على 
النســـب المتبقية فيكون مصيره حســـب ما يراه 
المنحنـــى اإلجبـــاري فـــال ينصفـــه وال يرحمه وال 

يقدر عمله.
نقـــدم رســـالتنا هـــذه ونرفـــع شـــكوانا وكلنـــا أمل 
بـــأن ينظر في طلبنـــا بعين االعتبار لعل اإلدارات 
تنصفنا في تقييم هذا العام أو لعلنا نحصل على 

امتيازات تقدر دورنا.
)عدد من اختصاصيي تكنولوجيا التعليم بالمدارس(

ليلى مال اهلل



إنتـــاج لقـــاح “كورونـــا” تقدم علمي
 قــال استشــاري طــب األطفــال والمواليــد والربو نــادر ديواني إن إنتــاج التطعيمات 
كان يأخــذ ســنوات طويلــة، فلقــاح الجــدري اســتغرق إنتاجــه 1000 ســنة، وتطعيــم 
الحصبــة األلمانيــة تطلــب إنتاجــه 100 ســنة، إال أن ســرعة إنتــاج لقــاح كورونــا يعــد 
ســابقة مــن نوعــه، وتقدمــا علميا كبيــرا، حيث ينتج هــذا اللقاح في غضون 6 أشــهر، 

والتي تعد سرعة “صاروخية”.

جـــاء ذلـــك خـــال مشـــاركته فـــي اللقـــاء 
االفتراضـــي الـــذي تنظمـــه جمعيـــة الهدى 
علـــى  الرقمـــي  اإلســـامية عبـــر حســـابها 
منصة “انســـتغرام” تحت عنـــوان “كورونا 

ولقاحات األطفال”.
علـــى  اللقـــاح  تجربـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الكبـــار كان بســـبب أنهـــم أكثـــر المتأثريـــن 
والمتضررين من هـــذا الوباء، فيما يجري 
حاليا دراســـة إعطاء اللقـــاح لألطفال منذ 
3 ســـنوات وأكثر، بعد نجاح تجارب لقاح 
فايزر بيونتك على األطفال فوق 12 سنة، 
وذلـــك بهـــدف الوصـــول لتطعيـــم غالبيـــة 

السكان وبالتالي القضاء على المرض.
رغـــم  التطعيمـــات،  فائـــدة جميـــع  وأكـــد 
وأعراضهـــا  فعاليتهـــا،  نســـب  اختـــاف 
الجانبيـــة المحدودة، فهـــي توفر حصانة 
ومناعـــة ضد المـــرض، وأفضـــل من عدم 

التطعيم بكثير.
تمنـــح  التـــي  الجرعـــات  أن  إلـــى  ولفـــت 
لألطفال هـــي ذات الجرعـــات التي تمنح 

للكبار وتبلغ )نصف ملليليتر(.
وأوضـــح: لألســـف الشـــديد أنـــه مازالـــت 
هنـــاك فئـــة مـــن النـــاس تعتبـــر أن جائحة 

كورونا مجـــرد أكذوبة ومؤامـــرة عالمية، 
رغـــم كل الحقائـــق الواضحـــة أمامهم من 
المرضـــى والوفيـــات، ويعملـــون لألســـف 
الشديد على تحريض اآلخرين على عدم 
التطعيـــم ويحرمـــون أهاليهـــم مـــن هـــذه 
الحصانـــة التـــي توفرها الدولـــة بالمجان 
فـــي حيـــن أن دوال ال تملـــك القـــدرة على 

تطعيم سكانها.
وبالنســـبة إلى تركز صناعة اللقاحات في 
دول محـــددة، لفـــت إلـــى أن ذلـــك يعـــود 
إلـــى امتاك هـــذه الدول مراكـــز األبحاث 
والجامعات والمصانع القادرة على إنتاج 
هذه اللقاحـــات، والتي تتطلب تخصيص 
ميزانيـــات تفوق ميزانيات دول لألبحاث 

العلمية.
أن  أثبتـــت  الدراســـات  أن  عـــن  وكشـــف 
تطعيم األمهات الحوامل والمرضعات ذو 
فائدة كبيـــرة لألجنة والرضـــع، إذ يحصل 

الجنين أو الطفل على الحصانة من أمه.
وبيـــن أن لقـــاح كورونا يختلـــف عن بقية 
اللقاحـــات فـــي كـــون اللقـــاح يمثـــل عبارة 
عن فيـــروس ميت وليس حيـــا مثبطا، أو 
عبـــارة عـــن جزء من الفيـــروس في بعض 

اللقاحات.
وقـــال الدكتور ديواني إن الجائحة محنة 
عصيبـــة تمـــر علـــى العالـــم وعلـــى بلدنـــا، 
وأفضـــل نصيحـــة فـــي هـــذا المجـــال هـــو 
الحـــث علـــى التطعيـــم للجميـــع خصوصا 
لكبـــار الســـن، فـــا يعلـــم إلى متى يســـتمر 
هـــذا الوباء وما هي التحورات التي تطرأ 
عليـــه، وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن التحصين 
وااللتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة هـــي 

الحل األمثل للقضاء عليه.
وأضاف أن طب األطفال يعنى بالشخص 
منـــذ كونـــه جنينـــًا وحتـــى بلوغـــه 17 من 

عمره.
ولفت إلى أن البحرين بدأت خال العقود 
األخيـــرة بتطعيـــم األطفال منـــذ والدتهم، 
حيـــث يتـــم البـــدء فـــي تطعيمـــات الكبـــد 
الوبائـــي والســـل )لغيـــر البحرينييـــن( منذ 
والدتهم وقبل خروجهم من المستشـــفى، 
ومـــن ثم تعطى التطعيمـــات األخرى على 
فتـــرات متباعـــدة خـــال األشـــهر األولى، 

والتي يصل عددها إلى 8 تطعيمات.
وبين أن اختفاء األمراض التي وفر العالم 

تحصينـــات لها يؤكـــد فائـــدة التطعيمات، 
مـــن  كثيـــر  علـــى  القضـــاء  فـــي  ودورهـــا 
األمـــراض، وتجنب أضرارهـــا ومخاطرها 

المميتة في بعض األحيان.
وأشـــار الدكتور ديواني إلى أن من ذهبوا 
ضحيـــة الجـــدري أعدادهـــم بلغـــت -مـــن 
الذين تم إحصاؤهم- 500 مليون شخص 
حـــول العالـــم على مـــدى ســـنوات طويلة، 
حيث يقتل هذا المرض 20 % إلى 60 % 
ممن يصابون به، حتى تمكن العالم أخيرا 
مـــن إنتـــاج لقاح له فـــي أواخر ســـبعينات 

القرن الماضي ليتم القضاء عليه نهائيا.
وأردف أن التطعيمات في البحرين بدأت 
في العام 1956، وشملت السل والدفتيريا 
والكزاز والســـعال الديكي، ومن ثم شـــلل 
األطفـــال، مســـتدركا أن هنـــاك فئـــة مـــن 
الناس تحـــاول أن تتجنـــب التطعيم رغم 
نتائـــج اللقاحات الفعالـــة في القضاء على 

األمراض وتحصين الناس.
واســـتكمل: هذه الفئة مـــن الناس تحاول 
أن تتجنـــب بعض التطعيمات التي تعتقد 
أن أمراضها بســـيطة كمرض )أبوشـــنيتر(، 

فـــي حين أن هذا المـــرض أحيانا قد يؤثر 
علـــى الرئـــة، فضا عـــن إمكانيـــة أن تصل 

تبعاته إلى الوفاة.
وأكـــد أن إقرار هـــذه التطعيمـــات لم يكن 
عبثـــًا، إذ ليـــس مـــن المنطقـــي أن يتـــرك 
الشـــخص ليصـــاب باألمـــراض بداعـــي أن 
جسمه ســـيكِّون حصانة ذاتية، فضا عن 
خطـــورة ذلـــك، لكـــون أن تلـــك األمـــراض 
تخلـــف عواقب وأضرارا خطيـــرة وقاتلة، 
وااللتهـــاب  والدفتيريـــا  األطفـــال  كشـــلل 

السحائي.
وتابـــع أن المواليد الجدد يولدون ولديهم 

كل المناعـــة التـــي اكتســـبتها األم طـــوال 
حياتهـــا وحتى والدتها بابنهـــا، إال أن هذه 
الحصانـــة التـــي يحصـــل عليهـــا الولد من 
األم ال تلبث أن تنتهي فعاليتها في الشهر 

السادس.
ولفـــت إلـــى أن النـــوع اآلخـــر مـــن المناعة 
يكتســـبها الشـــخص مـــن المضـــادات التي 
تعطـــى لـــه حيـــن المـــرض، وعـــدم قـــدرة 
الجســـم على تحملـــه، إلى جانـــب المناعة 
المكتسبة التي يكونها الجسم بعد مرضه، 

وهي مشابهة للتطعيمات.
واســـتطرد ديواني بـــأن بعض التطعيمات 
هي عبـــارة عـــن بكتيريا أو فيـــروس حي 
ولكنـــه مثبط، بحيث ال يؤدي إلى المرض 
به، والهدف منه تحفيز الجسم على توليد 
المناعة ضد هذا المرض، ولذلك قد يؤدي 
أحيانا عمل الجســـم علـــى تكوين المناعة 
إلـــى ظهـــور بعـــض األعـــراض كالتعـــب أو 
ارتفـــاع الحرارة وغيرهـــا، إال أنها أعراض 
مؤقتـــة وتنتهي بســـرعة، وهذه األعراض 
أن  كمـــا  المتطعميـــن،  جميـــع  تصيـــب  ال 
عـــدم الشـــعور بـــأي أعـــراض ال يعني عدم 

االستفادة من التطعيم.
واختتـــم الدكتور نـــادر ديوانـــي أن اآلثار 
الجانبيـــة الشـــديدة للتطعيمـــات بعمومها 
عـــدم  ينبغـــي  ولذلـــك  الحـــدوث،  نـــادرة 
التهـــاون فـــي أخـــذ أي تطعيم ألنـــه يوفر 

الحصانة للمستقبل.

نادر ديواني خالل اللقاء االفتراضي

ديواني: التطعيم 
الحل األمثل 

للقضاء على 
الجائحة

1000 عام استغرق 
إنتاج لقاح الجدري 

وضحاياه فاقوا 
500 مليون شخص

local@albiladpress.com
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سيدعلي المحافظة

مخالفــــة 64 مطعًمـــــا ومقهـــــى
الحمـــات  تكثيـــف  إطـــار  فـــي 
تطبيـــق  مـــن  للتأكـــد  التفتيشـــية 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للتصـــدي 
كوفيـــد19-(،   ( كورونـــا  لفيـــروس 
العامـــة  الصحـــة  إدارة  واصلـــت 
بوزارة الصحة زياراتها التفتيشية 
المنشـــآت  التـــزام  لمتابعـــة 
باالشـــتراطات الصحية والقرارات 
األخيـــرة المنصـــوص عليهـــا، وقام 
مفتشو قسم مراقبة األغذية أمس 
شـــملت  تفتيشـــية  بزيـــارة  األول، 
202 مطعًمـــا ومقهـــى يقدم أطعمة 
ومشـــروبات تم خالها مخالفة 64 
منها، وإغاق مطعما غلقا احترازيا 
تـــم  واحـــد، حيـــث  أســـبوع  لمـــدة 
اتخـــاذ اإلجراءات الازمـــة إلحالة 

هذه المطاعم للجهات القانونية.
وبينت الـــوزارة أنه نظـــًرا لمخالفة 
لإلجـــراءات  المطاعـــم  تلـــك 
التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
القـــرار  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن 
الواجـــب  الصحيـــة  االشـــتراطات 
تطبيقهـــا فـــي المطاعـــم والمقاهي 
الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس 
ورصـــد  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا 
مخالفـــات للتعليمات الصادرة بهذا 
الشـــأن، تم تطبيـــق القوانين حيال 
المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة 
إلـــى أن مأموري الضبـــط القضائي 
واتخـــذوا  المخالفـــات  ضبطـــوا 

اإلجراءات الازمة.
وقالـــت إنـــه خـــال زيارات مســـاء 

التوعيـــة  تكثيـــف  تـــم  أمـــس 
باإلجراءات االحترازية والقرارات 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الفريق 
الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
الصلـــة،  ذات  والجهـــات  كورونـــا 
والتأكـــد من تطبيق هـــذه المطاعم 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لكافـــة 

والتدابير الوقائية.
تـــم  التفتيشـــية،  الزيـــارات  وفـــي 
تنبيه بعض المحـــات ممن لوحظ 
لديهـــم قصـــور فـــي آليـــة تطبيـــق 
هـــي  والتـــي  اإلجـــراءات  بعـــض 
قابلـــة للتصحيح، فتـــم تصحيحها 
في الحـــال من قبـــل أصحاب تلك 

المحال.
ودعت الصحـــة العامة الجميع إلى 
مواصلـــة االلتـــزام والتحلـــي بروح 
المسؤولية العالية، واإلباغ الفوري 
عـــن أي مخالفات أو تجاوزات يتم 
رصدهـــا، موضحـــة أن الخطـــوات 
الصحـــة  لتأميـــن  تأتـــي  المهمـــة 
العامـــة وللتحقق من التزام األفراد 
والمقاهـــي  المطاعـــم  وأصحـــاب 
العاقـــة  ذات  المحـــات  وبقيـــة 
باإلجـــراءات  العامـــة  بالصحـــة 
االحترازية واالشتراطات الصحية 
الواجب تطبيقهـــا، وهو األمر الذي 
ا للحد من انتشـــار  يعد مرتكًزا هامًّ
فيـــروس كورونـــا، حيـــث تتواصل 
بـــذل  ويتـــم  الميدانيـــة  الزيـــارات 
أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات 
الازمـــة لضمـــان صحـــة وســـامة 

الجميع.

المنامة - بنا

Vacancies Available
FASTCOM. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17742233  or  FOUAD.AWWAD@ME.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 

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 

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact
 17404855  or  aljabriya2016@gmail.com 

SPIRIT OF GOLD REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35662919  or  JASAMAHMED1974@GMAIL.COM 

UNIQUE CASTLE SERVICE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37799574  or  A7MDY19@GMAIL.COM 

Rama computer 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17171615  or  KHALIDMUS2000@HOTMAIL.COM 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  panoramajuffair@gmail.com 

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@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 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

NORBLE HOME LANDSCAPING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

MOHAMED HAFIZ MUSTAFA SHARIF ALI ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38883349  or  ASAMGM0@GMAIL.COM 

PBG INTERNATONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 65002358  or  PUJITABHATIA@GMAIL.COM 

ATMOOR MARKETING AND PROMOTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66633531  or  AMARFOFO202@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 

Siemens LLC UAE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 
 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

New Green Cleaning Services Co - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33031270  or  greenservicesbh@gmail.com 

ARAB BANK PLC 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17549000  or  NAWAL.BASHEER@ARABBANK.COM.BH 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 13103333  or  jahmed14@slb.com 

The Bahrain Aviation Fueling Company B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16031313  or  ALAA@BAFCO.BH 

ALNOOR COMPANY LTD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17581747  or  yamil@intelhot.com.bh 

FIRST TARGET CONSULTING AND EXHIBITIONS ORGANIZATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877080  or  YOUSIF@FIRSTTARGET.BIZ 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

WATER LAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77445556  or  wlc.bh@hotmail.com 

QUALITY INDUSTRIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33887719  or  qualityindustrials@gmail.com 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

Sawa salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36764422  or  SANA01235@ICLOUD.COM 

AL MESHAL FOR MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 66719977  or  ALMESHALMANPOWER@GMAIL.COM 

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

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

OLD CAR CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39855768  or  MEFTAHCO67@YAHOO.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669704  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN, HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 39440778  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

MYZ Facilities Management 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  SAIRAMAHMOODTARIQ@GMAIL.COM 

CLASSIFIED LINE FOR PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33890132  or  SAMIISMEL19796728@OUTLOOK.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 

Le soir beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34108673  or  NAWALALTAITOON@YAHOO.COM 

MOHD AKTHAR CONSTRUCTION CO PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  MOHDAKTHAR2017@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38316218  or  MDYOUNUSBINISHAK@GMAIL.COM  

تتقدم

أسرة دار »                        «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

علــي جمعــة

في وفاة المغفور له بإذن هللا

ابــن عمــــه

سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم
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أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل فرع لمؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / علي جاســم علي الكليب، المالك ل الكليب للمقاوالت  مؤسســة فردية  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-69152   طالبــا تحويــل الفــرع رقــم    5  مــن 
المؤسســة الفرديــة، والمســمى  الكليــب للنجــارة، إلــى   شــركة ذات مســئولية 

محدودة برأسمال وقدره 2000  ألفين  دينار بحريني، مملوكة له وباسمه.

التاريخ: 2021/06/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -93123 (  إعالن رقم 

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/السيدة :  بتول عباس عبدالنبي سلمان نصيف بطلب تحويل 
المحالت التجارية التالية إلى الســيد/ الســيدة : السيد حيدرعلوي حسن علوي 

شرف 
  فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  رقم القيد: 2-12346

االسم التجاري: صالون النهروان للحالقة 

القيد : 117407
التاريخ : 2021/06/16

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 87673  لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عالم الزي الموحد بي اتش ذ.م.م  

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة عالــم الزي الموحد بــي اتش ذ.م.م  ، المســجلة بموجب 
القيــد رقــم  117407 فــرع 2، طالبيــن تغييــر  االســم التجــاري مــن عالــم الــزي 

الموحد بي اتش ذ.م.م إلى ذا كي اس كي فريش ماركت ذ.م.م   
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أعلنـــت المملكة العربية الســـعودية في 9 مايو 2021م عزمها تنظيم شـــعائر 
موسم حج 1442هـ/2021م بما يكفل الحفاظ على صحة وسالمة الحجيج، 
ووفًقـــا للضوابـــط والمعاييـــر الصحية وفي بيئة آمنة، ومع اســـتمرار جائحة 
كورونـــا فقـــد أعلنت وزارة الحج والعمرة يوم الســـبت 12 يونيو إتاحة أداء 
مناســـك الحج للمواطنين الســـعوديين والمقيمين داخل السعودية بإجمالي 
)60( ألف حاج للفئات الُعمرية )18 ـ 65( عاًما، ووضعت الســـعودية شـــروطا 
يتوجب توافرها في من يرغب بالحج، ومنها أن تكون الحالة الصحية لهذه 

الفئة خالية من األمراض المزمنة مع حصولهم على اللقاح.
ويأتـــي اتخـــاذ هذا القرار الصائب كأحد اإلجراءات االحترازية لمنع انتشـــار 
الفيـــروس بيـــن الناس، وحرًصا من القيادة الســـعودية على تأدية المناســـك 
بشـــكل آمن صحًيا، وتحقيًقا لمقاصد الشـــريعة اإلســـالمية في حفظ النفس 
البشـــرية، ولقـــَي القرار ترحيًبـــا وتأييًدا عربًيا وإســـالمًيا ودولًيـــا، وهو نتاج 
متابعة الســـعودية ومؤسســـاتها الصحية الوضع الصحي العالمي وتطورات 

الجائحة بظهور تحورات جديدة في مختلف دول العالم.
وأيـــدت مملكـــة البحريـــن القـــرار الســـعودي الـــذي ينم عـــن اهتمـــام قيادتها 

بالمحافظة على شعيرة الحج، والمتناغم مع الضرورة الشرعية بحفظ حياة 
اإلنســـان وكإجـــراء احترازي لمنع انتشـــار الوبـــاء بين الحجـــاج وبما يضمن 

سالمتهم وعودتهم سالمين.
إن اســـتمرار تنظيـــم مناســـك الحـــج يؤكد حـــرص القيـــادة الســـعودية على 
استمرار هذه الشعيرة وعدم انقطاعها رغم الظروف الصحية القاسية، وأن 
زيادة أعداد الحجيج هذا العام عن سابقه تؤكد قدرة السعودية على إدارة 
وتنظيـــم موســـم الحج بالرغم مـــن التحديات التي ترافق هذا الموســـم في 
كل عام والمتمثلة في التوجهات والنوايا السلبية تجاه السعودية من بعض 
الدول والوســـائل اإلعالمية المرادفة لها، وهذا يؤكد أيًضا رفض الســـعودية 
تعطيـــل الحـــج مهما كانت الظـــروف وحجمهـــا، فقد نجحت الســـعودية في 
2020م بترتيب حج آمن وُميسر لعشرة آالف حاج في وقت كانت الجائحة 
في ذروة شراستها، وستحقق نجاًحا أكثر وبعدد أكبر في 2021م في وقت 

مازالت الجائحة حاضرة بيننا. 
السعودية بفضل هللا وحرص حكومتها وتسخيرها كل إمكاناتها قادرة على 

العناية بالحجاج في كل األوقات والظروف.

عبدعلي الغسرة

موسم الحج 2021م

تشـــير البيانات االنتخابية إلى أنه ال يوجد طريق ســـهل أمـــام خامنئي للمضي قدًما 
في هندســـة االنتخابات، حيث إن تفاقم االشـــمئزاز والكراهية االجتماعية إلبراهيم 
رئيســـي، قاتـــل اآلالف من أبناء إيران الطاهرين، هو أول عائـــق يواجه الولي الفقيه 

في تحقيق الفوز لرئيسي من خالل صناديق اقتراع انتخابات صورية.
والجديـــر بالذكـــر أن الوضع تدهـــور داخل نظـــام الماللي وحتى بيـــن الزمر المطيعة 
لخامنئـــي، وبموجـــب المناورات كان من المقرر أن ينســـحب 4 مرشـــحين آخرين من 

زمرة األصوليين لصالح رئيسي، غير أنه يبدو أنهم غير مستعدين لالنسحاب.
وكتبت صحيفة “كيهان خامنئي” في هذا الصدد ما يلي “إن مشاركة المرشحين الـ 5 
عن جبهة الثورة في االنتخابات وإحجام 4 مرشحين منهم عن االنسحاب لمصلحة 
المرشـــح الـ 5 خطأ كبير ســـيخدم اآلخرين على حساب جبهة الثورة، ويمكننا اعتبار 
هذا الخطأ خطيئة ال تغتفر، نظًرا لحجم ما سيسفر عنه من تداعيات ضارة ومثيرة 
لالشـــمئزاز، وهذا بالضبط الســـبب في أن عواقبه ليســـت مســـتبعدة مـــن وجهة نظر 
المرشـــحين عـــن مجموعة الثورة، وهناك أدلة على اتخاذ قـــرار باإلبقاء على أحدهم 

)صحيفة “كيهان”، 13 يونيو 2021(.
بيد أن الشـــغل الشـــاغل لخامنئي يتجاوز عدم انســـحاب مرشـــحي التغطية إلى حد 

بعيـــد لألســـباب التالية: أوال تعتبـــر هذه المقاطعـــة لالنتخابات تضامًنـــا وطنًيا لعدم 
قبول التماس االســـتبداد الديني وإصراًرا عاًما على اإلطاحة به. ثانيا حتى لو نجح 
خامنئـــي فـــي تعيين رئيســـي رئيًســـا للجمهورية، فـــإن مقاطعة االنتخابات ســـتكون 
هزيمـــة كبـــرى لهندســـة خامنئي لالنتخابات، وســـتزيد مـــن إضعاف مكانتـــه ومكانة 
ســـفاح مجزرة عام 1988 بشـــكل غير مســـبوق، وفي هذه الحالة، لن يتمكن رئيســـي 
مـــن أن يكـــون عـــكاًزا للولـــي الفقيه في مرحلـــة اإلطاحـــة المضطربة. ثالثا ســـيؤدي 
فشـــل هندسة خامنئي إلى المزيد من الصدع واالنقسامات داخل زمر نظام الماللي، 
وستكون نتيجة ذلك تمهيد الطريق الندالع االنتفاضة. رابعا إن مقاطعة االنتخابات 
ســـتكبح جماح ســـلطة الماللي في إحاكة المؤامرات الدولية واإلقليمية، وســـتقلص 
من قدرتها على المســـاومة، وســـوف يذهب األمر إلى أبعد من ذلك، حيث ســـُتعرف 
هذه الســـلطة الفاشية بأنها الســـلطة التي رفضها شعبها ولن تكون مصدر ثقة إلبرام 
صفقـــات معهـــا. خامســـا ســـوف يتراجع إرهـــاب الماللي بشـــكل غير مســـبوق نتيجة 
مقاطعـــة االنتخابـــات. وفي هذا الصدد، وصف إمام صـــالة الجمعة المؤقت لقزوين، 
محمـــد خضـــري مقاطعة االنتخابـــات، من منطلق إحساســـه بهذا الخطـــر، بأنها خطأ 

استراتيجي. )وكالة “تسنيم” لألنباء، 28 مايو 2021(. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

االنتخابات المهندسة في معمعة العاصفة

الصحة العامة “الشهادة فيها مجروحة”
مـــن الصعـــب الحديث عـــن االســـتراتيجية الصحية فـــي المملكة وكل ما 
يتصل بتحسين وتطوير أنظمتها، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، 
والنجاحات الملموسة التي تحققت في هذا القطاع المهم بدعم ال حدود 
له من قبل الدولة والحكومة، وتسخير جميع اإلمكانيات خصوصا خالل 
األزمـــة الصحيـــة والمـــؤازرة المســـتمرة مـــن أجل صحـــة أفـــراد المجتمع 

المحلي.
الراصد لمســـيرة أجهزتنا الصحية العريقة منذ نشـــأتها إلى يومنا يجدها 
حافلة بالعطاء الصحي والصمود والوفاء والريادة والتضحية والشراكة 
الفعالـــة في نهضة البالد وتعزيز مكتســـباتها التنموية، ودورها التاريخي 
الكبيـــر فـــي محاربـــة األوبئـــة ومعالجـــة األمـــراض، وفي مقدمتهـــا حاليا 
كوفيـــد 19، والحـــد من انتشـــار خطره ومحاولـــة القضاء عليـــه لهو أكبر 

برهان على ما تؤديه هذه األجهزة.
فـــي الســـياق ذاتـــه أثبتـــت وزارة الصحة كفاءتهـــا ومقدرتهـــا ممثلة في 
إدارة الرعاية الصحية األولية والصحة العامة بجهود متواصلة من قبل 
الوكيل المســـاعد للرعاية الصحية األوليـــة والصحة العامة عضو الفريق 

الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا الدكتورة مريـــم بنت إبراهيم 
الهاجـــري صاحبة الخبرات الصحية التراكمية، وذلك بتكثيف ومضاعفة 
الزيارات التفتيشـــية المفاجئة حتى في اإلجازات الرســـمية، وذلك بقيام 
مفتشـــي مراقبـــة األغذية بزيارات شـــملت المئات من أماكـــن طبخ وبيع 
األطعمـــة فـــي كل أصقـــاع البحريـــن كالمطاعـــم والمقاهـــي وغيرها التي 
لهـــا عالقة مباشـــرة بتقديم المـــواد العذائيـــة والمنتوجـــات، وعلى ضوء 
ذلـــك تتـــم علـــى الفور مخالفـــة كل من لم يلتـــزم باإلجـــراءات التنظيمية 
المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــرار الـــوزاري رقـــم 51 لســـنة 2020، حيث من 
الواجـــب االلتزام الكامـــل بتطبيقه دون اإلخالل به ألهميته القصوى في 

مثل هذه الظروف وإحالة المتجاوزين إلى الجهات القانونية. 
بدورنا نثمن عاليا هذا الدور الوطني الكبير الذي يقوم به هؤالء وآخرون 
من منتســـبي وزارة الداخلية والمتطوعين علـــى جهودهم المخلصة من 
أجل المحافظة على صحة الجميع، ونعلم أن الشهادة في حق كل هؤالء 
ســـتظل مجروحـــة لمـــا يقومون به مـــن أعمـــال جليلة في هـــذه المرحلة 

الدقيقة وهي محل تقدير وإشادة دائمة من الجميع. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

قمة السبع وتخليص العالم من “كورونا”
لـــم تكـــن قـــرارات قمـــة الـــدول الســـبع األخيرة التـــي تضم أقـــوى الدول 
الرأســـمالية الصناعية تطورًا؛ على درجة كافية من المســـؤولية الدولية 
اإلنســـانية واألخالقية في التعامل مع الخطر الداهم الذي ما فتئ يهدد 
حيـــاة البشـــرية جمعـــاء، متمثالً فـــي وبـــاء كورونا، فقد وعـــدت بتوزيع 
مليـــار جرعة من اللقاحـــات المضادة لكورونا على الـــدول الفقيرة، بينما 
التقديـــرات تشـــير إلـــى حاجة هـــذه الدول إلـــى ما ال يقل عـــن 8 إلى 11 

مليار جرعة.
إن غياب التعاون الدولي ذي اإلرادة السياسية في إيجاد خطط فورية 
للقضاء على الوباء الذي مضى عليه نحو عام ونصف السمة التي تطغى 
اآلن على الساحة الدولية؛ وهذا ال يفسره سوى األنانية وصراع المصالح 
بيـــن الـــدول الكبرى، وهو أمر مخز حقا، فأنت تفهم مثالً أن تســـود مثل 
هـــذه األنانية في وقـــت لم تكن فيه المنظومة الحقوقية - الديمقراطية 
واإلنســـانية الدوليـــة بهـــذه الدرجة من التطـــور الذي عليـــه اليوم وذلك 
غـــداة انتهاء الحـــرب العالمية األولـــى 1918، وحيث يمكنـــك فهم عجز 
المجتمع الدولي عن التعاون للقضاء ســـريعًا على “األنفلونزا األســـبانية” 
وخصوصا في ظل فشل منظمة “عصبة األمم” التي ُاسست 1919، لكن 
أن يحـــدث هـــذا مع وباء في وقت بلغت فيه اليوم المنظومة الحقوقية 
الراهنـــة درجة كبيرة من التطـــور تتويجًا لما جرى ُبعيد الحرب العالمية 
الثانيـــة حيـــث ُاسســـت األمـــم المتحـــدة عـــام 1945، وتم صـــك اإلعالن 
العالمـــي لحقوق اإلنســـان عـــام 1947 وما تبعه من إعالنـــات واتفاقيات 
في مجاالت حقوقية متخصصة؛ فهذا وصمة عار في جبين دول القمة 
ويناقض ما تنادي به من ديمقراطية وحقوق إنسان، خصوصا أن العالم 
شـــهد طفرة غير مســـبوقة في الثـــورة العلمية والتكنولوجيـــة، لهذا فإن 
مجتمعـــًا دوليًا بهذا التطـــور الهائل فكريًا وحقوقيا لخليق به أن تتعاون 
الدول الكبرى فيه لمواجهة عدو البشرية المشترك ممثالً في”كورونا”. 

إن دول القمـــة تتوهـــم إن هـــي اعتقدت أنها ســـتكون بمنجاة عن الوباء 
بالقضـــاء عليـــه فـــي بلدانها فقـــط دون عودته مجـــددًا إليهـــا بمعزل عن 

التعاون الدولي لتخليص العالم بأكمله منه.

رضي السّماك

الجماعات الراديكالية المتحورة
أميـــل دائمـــًا لالنفتاح على جميع اآليديولوجيـــات واألفكار التي يتبناها 
األفراد أو حتى الجماعات واألحزاب المختلفة، فشـــخصيًا أمتلك قناعة 
تســـمح لـــي بتقبل أيـــة آيديولوجيـــا أو عقيدة فكرية، ذلـــك أنه من عدم 
اإلنصـــاف رفـــض ما يؤمـــن ويعتقد به فـــرد آخر فقط ألننـــي أختلف وال 

أتفق معه أو ال أؤمن بما يؤمن به.
وفـــي ضوء ذلك دائما ما يســـتهويني البحث والقـــراءة أو حتى النقاش 
مـــع معتنقـــي األفكار، إال أنه مع مرور الوقت أصبح األمر مقننا لدي، فقد 
أيقنـــت أن بعـــض الحـــركات القائمة علـــى آيديولوجيـــات معينة يصعب 
على اإلنســـان الســـوي والعاقل تقبلها مهما بلغ به االنفتاح، وهي بطبيعة 
الحال الحركات القائمة نفســـها على عدم تقبل اآلخرين، والتي عادة ما 
تنتهـــج النهـــج العنيف والحراك المســـلح لفرض نظريتهـــا على المجتمع، 
حيـــث تقـــوم هـــذه الجماعـــات علـــى رفـــض كل مـــن يختلف معهـــا، تلك 
هـــي التيارات التي يطلـــق عليها “الجماعات الراديكاليـــة” أو “الجماعات 
المتطرفـــة” التي يقترن اســـمها في مجتمعاتنا لألســـف باإلســـالم، وهي 
فـــي المجمـــل معروفة للجميع، حيث إن أهدافها وأســـاليبها معلنة وغير 
مخفيـــة، ما جعـــل تمييزها أمرا ليس صعبا لدى أصحـــاب العقول النيرة 

والفطرة البشرية السوية.
تتبنـــى  التـــي  الجماعـــات  تلـــك  فـــي  يكمـــن  الحقيقـــي  الخطـــر  أن  إال 
آيديولوجيات قائمة على التخفي الميكافيلي، فعلى الرغم من أنها تقوم 
علـــى رفض جميـــع األفكار التي حولهـــا باطنيًا، إال أنهـــا ال تمانع التعاون 
معهـــا في مرحلة تصب فـــي صالحها في محاولة منهـــا لتمرير أجنداتها 
وأفكارهـــا بطـــرق غير عنيفـــة، فعلى العكس مـــن الحـــركات الراديكالية 
الكالســـيكية تعتمـــد هذه الفئة على القوى الناعمـــة القائمة على التغلغل 
وســـط المجتمعات بهدف كســـب قاعدة عريضة من التأييد الشعبي عبر 
تغييب المنطق أو تغليف العقل بمبررات – ومنطق - يصعب على الفرد 
العادي تمييزها، خصوصًا أنهم استطاعوا تطويع اإلسالم بطريقة ذكية 

جدًا لخدمة أهدافهم وسياساتهم.
وجودهـــم حولنـــا أصبـــح واقعـــا، فهـــو أقـــرب ممـــا نتخيل، حيـــث يكمن 
خطرهـــم فـــي أنهـــم متغلغلـــون ومتواجـــدون حولنـــا دون أن نعـــي أنهم 
يحاولون التأثير علينا واســـتمالة عقولنا في ســـبيل االنضمام ألحزابهم، 
أو علـــى أقل تقديـــر التعاطف معهم، ذلك ما يجعل تحييد خطرهم أكثر 

صعوبة من تحييد خطر الجماعات الراديكالية الكالسيكية.
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بدور عدنان



لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  بمتابعـــة 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، يشـــارك الفريق 
الملكـــي للقـــدرة اليـــوم في بطولـــة األردن 
الدوليـــة التي ســـتنطلق صباًحا بمشـــاركة 
واسعة من الجياد لمسافة 120 كم للسباق 
الرئيـــس و100 كـــم، إذ ستشـــهد البطولـــة 
مشـــاركة 19 فارًسا من الفريق الملكي في 

السباقين.
الملكـــي أمـــام فرصـــة  الفريـــق  وســـيكون 
كبيـــرة في اعتالء منصة التتويج في ظل 
الدعـــم الكبير الذي يحظى بـــه الفريق من 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
إذ سيشـــارك الفريق بفرســـان ناشـــئين في 
إطار اهتمام سموه لتمهيد ودعم الفرسان 
فـــي  يأتـــي  التـــي  القادمـــة  للمشـــاركات 
مقدمتهـــا بطولة كأس العالم التي ســـتقام 

في هولندا شهر سبتمبر المقبل.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن بطولـــة األردن فرصـــة جيـــدة 
للفريـــق الملكي في إظهار قـــدرات القدرة 
الخارجيـــة  المشـــاركات  فـــي  البحرينيـــة 
وتأكيـــد مكانتهـــا المرموقـــة التي ســـجلت 
نجاحات متواصلة طوال الفترة الماضية، 
مبيًنا ســـموه إلى أنه حريـــص على تقديم 
كامـــل الدعـــم للفريـــق مـــن أجـــل تحقيـــق 
األهـــداف المرجـــوة والســـير علـــى الخطة 
التـــي تـــم وضعهـــا والهادفـــة إلـــى تقويـــة 
مـــن  كوكبـــة  وإخـــراج  الناشـــئين  قاعـــدة 
الفرســـان الشـــباب القادريـــن علـــى تمثيل 

الفريق في المشاركات الخارجية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الفتـــرة الماضيـــة شـــهدت بروز 
العديد من الفرســـان الشـــباب الذين تألقوا 
المحليـــة  المســـابقات  فـــي  بشـــكل الفـــت 
وســـاهم هـــذا التطور فـــي فتح المنافســـة 
القوية على المراكـــز األولى في البطوالت 
المحلية، وال شـــك أن المشاركة الخارجية 
فـــي األردن ســـتزيد مـــن قـــوة واحتـــكاك 
الفرسان وسيكسب الجميع الخبرات التي 
ســـتنعكس علـــى البطـــوالت المحليـــة في 

الموسم الجديد.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“نـــرى عزيمة وإصرار الفرســـان الناشـــئين 
فـــي تأكيـــد تطـــور القـــدرة البحرينيـــة في 
هذه المشاركة، حيث أن التنافس سيكون 
مفتوًحـــا بين جميع المشـــاركين، وســـوف 
يسير الفريق على الخطة التي تم وضعها 

من قبل الجهاز الفني”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “إن الجهـــود البـــارزة التـــي بذلهـــا 
الجهـــاز الفنـــي مـــن المدربيـــن فـــي الفترة 
الماضيـــة فـــي تأهيـــل الفرســـان وصقلهـــم 
النتائـــج  تحقيـــق  فـــي  يســـاهم  ســـوف 
اإليجابيـــة، وهـــو مـــا نطمح إليـــه في هذه 
المشـــاركة فـــي بـــروز الفرســـان وتحقيـــق 

أفضل النتائج”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “لدينا كل الثقة فـــي القدرات التي 
يمتلكهـــا الفرســـان الناشـــئين فـــي تحقيق 
النتائـــج اإليجابيـــة، وتمنـــى لهـــم التوفيق 

والنجاح في بطولـــة اليوم والتواجد على 
منصة التتويج بإذن هللا”.

خالد: نتطلع لنتائج متميزة

أكـــد مديـــر الفريـــق الملكـــي للقـــدرة خالـــد 
أحمد حســـن أن وجود الفريق الملكي في 
بطولة األردن الدولية يؤكد النظرة الثاقبة 
لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
والهادفـــة إلـــى تأهيـــل وصقـــل الفرســـان 
الناشئين وكســـبهم للخبرة، مشيًرا إلى أن 
دعم سموه ســـوف يكون العامل الرئيسي 
فـــي تحقيق النتائج اإليجابيـــة والمتميزة 

في البطولة.
وأوضـــح خالـــد أحمـــد أن الفريـــق الملكي 
يســـير وفق الخطة التي وضعها الجهازين 
التدريبـــات  خـــالل  مـــن  واإلداري  الفنـــي 
المستمرة التي خاضها في الفترة الماضية 
واالجتماعـــات المتواصلـــة مـــع الفرســـان، 
مبيًنـــا أن النتائـــج اإليجابية ســـتكون هي 

الهـــدف األســـمى للفريـــق والحضـــور على 
منصة التتويج.

وقال “ال شك أن هذه البطولة تعتبر محطة 
مهمـــة جًدا للفريق في طريقه إلى تحقيق 
بطولـــة  إلـــى  والوصـــول  النتائـــج  أفضـــل 
العالـــم للناشـــئين فـــي كامـــل الجاهزية، إذ 
حرصنا على مشـــاركة الفرســـان الناشئين 
وفق رؤية ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، واليـــوم نحـــن أمام فرصـــة جيدة 
العتالء منصـــة التتويـــج والحصول على 

المراكز األولى بإذن هللا”.
وتمنـــى خالد أحمـــد كل التوفيق والنجاح 
النتائـــج  تحقيـــق  فـــي  الملكـــي  للفريـــق 
اإليجابيـــة، مبدًيـــا ثقتـــه الكبيـــرة بقدرات 

الفرسان.

سلمان عيسى: قدرات عالية

أكـــد المـــدرب ســـلمان عيســـى أن الفريـــق 
الملكـــي فرســـان الفريق الملكـــي يمتلكون 

قـــدرات عاليـــة وهم قادريـــن على تحقيق 
أفضل النتائج.

وقـــال “ال شـــك أن هـــذه البطولة ســـتؤهل 
الفرســـان وستعطيهم خبرة كبيرة، إضافة 
إلى االحتـــكاك واالنســـجام والتعرف على 
األجواء التنافســـية القويـــة في البطوالت 

الخارجية”.
وأضـــاف “نرى وصول الفرســـان إلى كامل 
الجاهزيـــة للمنافســـة القوية علـــى المراكز 
األولى، وســـيكون الفريق قـــادًرا على ذلك 
اليـــوم ونتمنى أن نوفـــق ويتواجد الفريق 

على منصة التتويج.

اجتياز الفحص البيطري

واجتـــازت جيـــاد الفريـــق الملكـــي للقدرة، 
الفحـــص البيطـــري الـــذي جـــرى أمس في 

قرية البطولة.
وجـــرى الفحـــص البيطـــري وســـط تنظيم 
للفروســـية  األردنـــي  االتحـــاد  مـــن  جيـــد 

وتعاون الفرســـان المشـــاركين مـــع اللجنة 
الخاصة بالفحص البيطري.

مراحل السباق الرئيس

واعتمدت اللجنة المنظمة مراحل السباق 
لمســـافة 120 كـــم، حيـــث ســـتكون على 4 
مراحـــل على النحو اآلتي: المرحلة األولى 
لمســـافة 30 كـــم )لـــون أحمـــر(، والمرحلـــة 
أحمـــر(،  )لـــون  كـــم   30 لمســـافة  الثانيـــة 
والمرحلـــة الثالثـــة لمســـافة 20 كـــم )لـــون 
أزرق(، والمرحلـــة الرابعـــة لمســـافة 20 كم 

)لون أزرق(.

16 فارًسا بحرينًيا

عيسى العنزي والمقداد محمد عبدالرحمن 
وجاســـم خليفـــة المعماري وأحمـــد صالح 
النعيمي وناصر حمد القحطاني ومعيوف 
حســـن  ونايـــف  الرميحـــي  عبدالعزيـــز 
البلوشـــي ومحمـــد وائل الماجد وســـلطان 

حســـن  وعبـــدهللا  الرميحـــي  عبدالعزيـــز 
الرميحي ومحمد خالد الرويعي وعيســـى 
جمـــال الســـندي وخليفـــة جمـــال الســـندي 
الـــذوادي وحســـن عصـــام  خالـــد  وأحمـــد 

فردان وسعود مبارك سبت.
فرسان 100 كم

وسيشـــارك مـــن الفريق الملكي 3 فرســـان 
في ســـباق 100 كم، وهم عثمان العوضي 

وعبدهللا جناحي ومحمد السبيعي.
الفرســـان  أن  العوضـــي  عثمـــان  وأكـــد 
المشـــاركين في مسافة 100 كم سيسعون 
المتقدمـــة،  المراكـــز  فـــي  الســـباق  إلنهـــاء 
متمنًيا أن يوفق الفريق في تحقيق أفضل 
النتائج في الســـباق الرئيس لمســـافة 120 

كم.

 الفرسان: جاهزون وهدفنا 

المراكز األولى

للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  فرســـان  أكـــد 
جاهزيتهم الكاملة لخـــوض بطولة األردن 
الدوليـــة التـــي ســـتنطلق اليـــوم، وأشـــاروا 
إلـــى أنهم يشـــعرون بالفخر والســـعادة من 
دعم واهتمام ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة الذي ســـيكون عاماًل رئيًســـا في 
حصولهم على دفعـــة معنوية عالية إلبراز 

المشاركة البحرينية.
وقالـــوا “نتطلع لتحقيق أفضل النتائج في 
البطولـــة، حيـــث ســـنحرص علـــى تطبيـــق 
تعليمات الجهاز الفني والسير على الخطة 
الموضوعـــة لتحقيـــق أفضـــل النتائـــج، إذ 

نستهدف الصعود على منصة التتويج”.
ســـوف  المنافســـة  أن  “نـــدرك  وأضافـــوا 
تكـــون صعبـــة خاصـــة أن البطولة ســـوف 
الفرســـان  مـــن  واســـعة  مشـــاركة  تشـــهد 
الذيـــن يمتلكـــون إمكانـــات عاليـــة، ولكـــن 
ســـوف نســـعى دائًما لتأكيد مكانـــة القدرة 
البحرينيـــة فـــي هـــذه البطولة، وسنســـعى 
لتحقيـــق المراكـــز األولـــى والتواجـــد على 

منصة التتويج”.
وقدم فرسان الفريق الملكي جزيل الشكر 
والتقدير إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة على هذه الفرصة الكبيرة التي 
حصلـــوا عليها فـــي تمثيل الفريـــق الملكي 
خارجًيـــا، متمنيـــن لســـموه دوام التوفيـــق 

والنجاح.

الفريق الملكي للقدرة

لقطات من الفحص البيطري

الدكتور خالد أحمد

عّمان )األردن( – المكتب اإلعالمي:

اليوم سباق 120 كم دولي بمشاركة 16 فارًسا بحرينًيا
ناصــر بن حمــد: ثقتنا كبيــرة بفرســان الفريق الملكي فــي بطولــة األردن الدوليــة للقدرة
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سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

خالد: نتطلع لنتائج إيجابية 
وتأهيل الفرسان بشكل مميز

جياد الفريق الملكي تجتاز 
الفحص البيطري بنجاح

4 مراحل من اإلثارة تنتظر الفرسان

فرسان الفريق الملكي: 
جاهزون للمنافسة القوية 

وهدفنا منصة التتويج



ناصر بن حمد: الروح العالية سالح “فيكتوريوس” للدراجات
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
التـــي  المتواصلـــة  اإلنجـــازات  أن 
يحققهـــا فريق فيكتوريـــوس البحرين 
للدراجات الهوائية تؤكد الروح العالية 
التـــي يتمتـــع بهـــا الفريـــق، إذ أصبـــح 
الفريـــق عالمة فارقة في المشـــاركات 
الخارجيـــة ودائًما ما يبرهن أن الخطة 
التي يســـير عليها تساهم في الترويج 
لمملكتنا الغالية في المحافل العالمية.
 وأشـــاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بحصـــول الـــدراج جـــان ترانك 
علـــى لقب بطولـــة ســـلوفينيا الوطنية 
لسباق ضد الساعة بعد أن قدم أفضل 

األول  بالمركـــز  وتـــوج  المســـتويات 
بجـــدارة واســـتحقاق ليضيـــف إنجاًزا 
جديـــًدا للفريـــق يضـــاف إلـــى سلســـلة 
اإلنجـــازات التـــي تحققت فـــي الفترة 

الماضية.
 وقال سموه “دائًما ما تكون اإلنجازات 
حافًزا للفريق في المشاركات القادمة، 
فالجميع يحـــرص دائًما أن يكون على 
منصة التتويج، وهذا عامل رئيس في 
التشـــجيع والروح العاليـــة التي يتمتع 
بهـــا الفريـــق فـــي مشـــاركاته، ويعطينا 
الحافـــز الكبيـــر لمواصلة دعـــم الفريق 

في تحقيق النتائج اإليجابية”.
 وأضاف ســـموه “إن فـــوز الدراج جان 
طـــواف  فـــي  األول  بالمركـــز  ترانـــك 

سلوفينيا ضد الســـاعة وحصوله على 
اللقـــب، ســـيكون عامـــل رئيســـي فـــي 
إعطاء زمالئه في الفريق الدافع الكبير 
لمواصلـــة تحقيـــق النتائج المشـــرفة”. 
وتمنى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح لفريق 
للدراجـــات  البحريـــن  فيكتوريـــوس 

الدراج جان ترانكالهوائية في المشاركات القادمة. سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي:

نجـــح فريـــق األهلـــي فـــي عبـــور نظيـــره الشـــمال القطري 
بنتيجة )93/97(، في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة 
بافتتـــاح البطولة الخليجية )40( لألندية لكرة الســـلة التي 

يستضيفها نادي شالباب األهلي حتى 26 يونيو الجاري.
وجاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: )16/30 الشمال، 
23/33 األهلي، 18/19، 21/30 األهلي(، وبذلك حصد أول 
انتصـــار في البطولـــة، وســـيخوض اليوم الســـبت مباراته 
الثانيـــة أمام الكويـــت الكويتي في تمام الســـاعة 3 عصًرا 
بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن والمبـــاراة منقولة علـــى القناة 

البحرينية الرياضية.
هاريـــس  مانـــي  المحتـــرف  األهلـــي  صفـــوف  فـــي  وبـــرز 
بتســـجيله )37 نقطة( منهـــا 5 ثالثيـــات، والمحترف اآلخر 
مايـــك هاريس )23 نقطة( منها 5 ثالثيـــات، أحمد الدرازي 
)16 نقطـــة( منها 4 ثالثيات، وميثم جميل )11 نقطة( منها 

3 ثالثيات.
وعلـــى رغم البداية غير الجيدة لكتيبة النســـور من خالل 
الربـــع األول الـــذي تأخر فيه بفـــارق من النقاط، اســـتطاع 

بعدهـــا الالعبيـــن أن يدخلـــوا أجـــواء المبـــاراة ويحققـــون 
عـــودة قوية بالنتيجة مـــن خالل الدفاع القـــوي والهجوم 
المميز. األصفر نجح بشـــكل تدريجي مـــن تقليص الفارق 
والنتيجة وســـط استبســـال كبير لالعبي األهلي، ليخوض 
الربـــع األخيـــر بـــروح كبيـــرة وعاليـــة ويخطـــف الفـــوز في 

الدقائق األخيرة من عمر المباراة.

لقاء األهلي والشمال

يلتقــي “الكويــت الكويتــي” اليــوم بالبطولــة الخليجية
“النسور األهالوية” تعبر “الشمال القطري”

اتحاد الكرة

نيابـــًة عـــن رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني لكرة 
القدم ســـعادة الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
شـــارك نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون 
اإلدارية والمالية ســـعادة السيد علي بن أحمد البوعينين، 
فـــي االجتماع 26 للجمعية العمومية لالتحاد العربي لكرة 
القـــدم، الـــذي عقـــد الخميـــس 17 يونيو، فـــي مدينة جدة 

بالمملكة العربية السعودية.
 وحضر علي البوعينين االجتماع الذي شـــهد تزكية ســـمو 
األميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركي بن فيصل آل ســـعود رئيًســـا 
لالتحاد العربي لكرة القدم ألربع سنوات مقبلة تمتد حتى 
العام 2025، كما شهد االجتماع التشكيل الجديد بالتزكية 
ألعضاء مجلس إدارة االتحاد العربي لكرة القدم برئاســـة 

سموه.
 وشـــهد االجتمـــاع اختيار هاني أبو ريـــده )مصر( نائًبا أوالً 
للرئيـــس وســـعود المهنـــدي )قطر( نائًبـــا ثانًيا، كمـــا وافقت 
الجمعيـــة العموميـــة علـــى تعيين محمـــد روراوه )الجزائر( 
نائًبا شـــرفًيا لســـمو الرئيس، في حين تمت تســـمية رجاء 

هللا السلمي أميًنا عاًما لالتحاد.

وناقـــش المجتمعـــون دراســـة مقتـــرح تكريـــم الرياضيين 
والمتميزيـــن العـــرب فـــي الحفل الســـنوي للجوائز لالتحاد 
العربي، كما تم تفويض األمانة العامة لالتحاد برفع قوائم 

المرشحين للجان القضائية إلى سمو رئيس االتحاد.

علي البوعينين

القــدم لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  عــن  نيابــة 
البوعينين يشارك في عمومية االتحاد العربي

أشاد بفوز الدراج جان 
ترانك بالمركز األول 

في طواف سلوفينيا 
ضد الساعة

علي مجيد

علي مجيد

وكاالتاتحاد الكرة

لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  كلـــف 
القدم، الحكـــم الدولـــي البحريني 
فـــي  للمشـــاركة  محفـــوظ،  عمـــار 
 F المجموعتيـــن  مباريـــات  إدارة 
 ،2021 لـــدوري أبطـــال آســـيا   Gو
والتي ســـتقام بنظـــام التجمع في 
العاصمة التايلندية - بانكوك، في 
الفتـــرة 22 يونيـــو الجاري حتى 7 
 G، 26 يوليـــو المقبـــل للمجموعـــة
يونيـــو الجـــاري حتـــى 11 يوليـــو 

 .F المقبل للمجموعة
وسيشـــارك الحكـــم الدولـــي عمار 
مباريـــات  إدارة  فـــي  محفـــوظ 
المجموعـــة F التـــي تضـــم أنديـــة 
الكـــوري  هيونـــداي  أولســـان 
الفيتنامـــي،  فيتييـــل  الجنوبـــي، 
بانكـــوك جـــالس باثـــوم يونايتـــد 
مبـــاراة  مـــن  والفائـــز  التايلنـــدي، 

الصينـــي  غـــوان  بكيـــن  فريقـــي 
سيشـــارك  كمـــا  الفلبينـــي،  وكايـــا 
المجموعـــة  مباريـــات  إدارة  فـــي 

G التـــي تضـــم أندية جوهـــور دار 
راتشـــابوري  الماليـــزي،  التعظيـــم 
غرامبـــوس  ناغويـــا  التايلنـــدي، 
الياباني وبوهانق ستيلرز الكوري 

الجنوبي. 
 ويأتـــي اختيـــار الحكـــم الدولـــي 
البحرينـــي عمـــار محفـــوظ تأكيًدا 
علـــى المكانـــة الرياديـــة للصافـــرة 
البحرينية على جميع المستويات 
يولـــي  إذ  اآلســـيوية،  فيهـــا  بمـــا 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم برئاســـة الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، 
الحكـــم البحرينـــي اهتماًمـــا كبيًرا 
المســـتمر  الدعـــم  عبـــر  وبالًغـــا، 
لضمـــان وجوده في أكبر المحافل 

والبطوالت.

أعلـــن االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم الجمعة، 
أن قرعـــة المرحلـــة األخيرة من التصفيات اآلســـيوية 
المؤهلـــة إلى كأس العالم 2022 ستســـحب في األول 

من يوليو المقبل.
وتأهـــل 12 منتخبـــًا إلـــى الـــدور النهائـــي، وانضم إلى 
متصـــدري المجموعـــات؛ ســـوريا )األولـــى( وأســـتراليا 
)الثانية( وإيران )الثالثة( والسعودية )الرابعة( واليابان 
)السادســـة( واإلمـــارات )الســـابعة( وكوريـــا الجنوبيـــة 
)الثامنـــة(، أفضـــل خمســـة منتخبـــات احتلـــت المركـــز 
الثانـــي؛ الصيـــن )األولـــى(، عمـــان )الخامســـة(، العراق 

)الثالثة(، فيتنام )السابعة( ولبنان )الثامنة(.
أما قطر فقد تصدرت المجموعة الخامســـة، علمًا أنها 
تأهلـــت تلقائيًا إلى نهائيـــات كأس العالم بصفتها البلد 
المضيف، ولن تشارك في الدور التالي من التصفيات.

إلـــى  عشـــر  االثنـــي  المنتخبـــات  تقســـيم  وســـيتم 
مجموعتيـــن مـــن ســـتة منتخبـــات، ســـتواجه بعضهـــا 
المنتخبـــات  ســـتتأهل  حيـــث  وإيابـــًا  ذهابـــًا  البعـــض 
المتصـــدرة والوصيفـــة مـــن كل مجموعـــة )أربعـــة في 

المجموع( إلى نهائيات كأس العالم.
الثالـــث،  المركـــز  يحتـــالن  اللـــذان  المنتخبـــان  أمـــا 
فيستأهالن إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد 

هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق العالمي.
ومـــن المقـــّرر أن تقـــام مباريـــات الـــدور الثالـــث فـــي 
التواريخ التالية: 2 ســـبتمبر 2021، 7 ســـبتمبر 2021، 
7 أكتوبـــر 2021، 12 أكتوبـــر2021، 11 نوفمبـــر2021، 
16 نوفمبر2021، 27 يناير 2022، 1 2022، 24 2022، 

و29 2022.

”G“ و ”F“ تقســيم المنتخبــات إلى مجموعتيــن تواجه بعضها “ذهابــاً وإياباً”تقام فــي تايلند بنظــام التجمع للمجموعتيــن

1 يوليو قرعة المرحلة األخيرة للتصفيات اآلسيويةمحفوظ ُيدير مباريات دوري أبطال آسيا
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“الرهيب” النجمــاوي يــواجــه الدحيـــل القطــــري
ــة ــويـ ــيـ ــة لـــلـــبـــطـــولـــة اآلسـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــدف الـــــوصـــــول إلــــــى الــــمــــبــــاراة الـ ــ ــه ــ ب

ســيكون ممثــل كــرة اليــد البحرينيــة فريــق النجمــة اليــوم )الســبت( علــى 
موعــد مرتقــب ومثيــر فــي البطولــة اآلســيوية 23 لألنديــة أبطــال الــدوري، 
حينمــا يواجــه نظيــره الدحيــل القطــري في الــدور نصف النهائــي وذلك في 
تمــام الســاعة 7 مســاًء والمبــاراة منقولة علــى القنوات الســعودية والكأس 

القطرية.

“الرهيـــب” بلغ هـــذه المبـــاراة بجدارة 
واســـتحقاق بعدما استهل انتصاراته 
بالفوز على الفريق اإليراني، ثم أطاح 
الضربـــة  وحقـــق  الســـعودي،  بمضـــر 
الثالثـــة بـــكل أريحية على الســـالمية 
الكويتي فيما خسر لقاءه االفتتاحي 

أمام العربي القطري.
دون شـــك أن الهـــدف األول للفريـــق 
النجمـــاوي قـــد تحقق بوصولـــه لهذه 
المرحلـــة المهمة والحاســـمة، وتبقت 

60 دقيقة تفصـــل بينه وبين المباراة 
النهائية وهو الهدف األسمى من هذه 
المشـــاركة التـــي تعتبر صعبـــة للغاية 
بالنسبة له، بسبب ظروف اإلعداد من 
جهـــة ومواجهـــة خصومـــه بالالعبين 
البحرينيين مع محترف محلي واحد 
من جهة أخرى رغم وجود المحترف 
البوسني الذي لم يقدم شيًئا للقميص 

األزرق.
ودون شـــك، فـــي ظل هـــذه الظروف 

وتمكـــن النجمـــة من وضـــع قدمه في 
الدور نصف النهائي، ُيحسب لالعبين 
األبطـــال الذيـــن قدمـــوا الكثيـــر فـــي 
هـــذه المنافســـات المضغوطـــة وهـــو 
أمـــر ليـــس بالغريـــب عليهـــم كونهـــم 

يمتلكـــون الخبرة الكافية للتعامل مع 
هـــذه األجـــواء، وأيًضا للجهـــاز الفني 
بقيـــادة المحنك ســـيد علـــي الفالحي 
ومعاونه هشـــام الطويـــل، الذي عرف 
تماًمـــا بعد الخســـارة األولـــى أن يعيد 

بالالعبيـــن من جديد ألجواء البطولة 
والمباريات، باإلضافة لحســـن تدبيره 
وقراءتـــه للخصوم وكيفيـــة التعامل 
“تكتيكًيـــا”  المواجهـــة  أثنـــاء  معهـــم 

وإلحاق الهزائم بهم.
لقاء اليوم دون شـــك ســـيكون صعًبا 
فـــي ظـــل مواجهـــة الفريـــق القطـــري 
علـــى  محترفـــة  بعناصـــر  المدجـــج 
مســـتوى عاٍل، ولكن هـــذا ال يمنع من 
تســـلح ممثـــل كـــرة اليـــد البحرينيـــة 
بالـــروح القتالية والعزيمـــة واإلصرار 
المعهودة لديهـــم لمواجهة خصومهم 

عموًما والفرق القطرية خصوًصا. 
60 دقيقـــة، مطلوب من “الرهيب” أن 
يكـــون أكثر هدوًءا وتركيـــًزا بأرضية 
الميـــدان، ومتزًنا في أدائـــه الدفاعي 

االســـتعجال،  دون  والهجومـــي 
واســـتغالل الفـــرص الهجوميـــة بقدر 
إحـــكام  مـــع  الشـــباك،  اإلمـــكان وهـــز 
القبضـــة الدفاعية فيما بين الخطوط 
مع وجوب التغطية األمامية لالعبين 

المندفعين من الخلف.
ويمثـــل النجمـــة بقيـــادة مدربه ســـيد 
علـــي الفالحـــي 18 العًبا، علـــي أنور، 
فـــؤاد،  علـــي  عبدالحســـين،  محمـــد 
بالل بشـــام، ســـيد علـــي باســـم، علي 
عيـــد، حســـن شـــهاب، خالـــد عبدهللا، 
حســـين محمد، مهـــدي ســـعد، محمد 
ميرزا، كميل محفوظ، حمد شـــمالن، 
محمد حبيب حســـين، عـــادل محمد، 
محمـــد حبيب عبدالحســـين، عبدهللا 

عبدالكريم والمحترف إيفن.

فريق النجمة لكرة اليد

عمار محفوظ
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بلــغ 82.4 مليــون شــخص بحســب تقريــر لألمــم المتحدة

ا عدد النازحين بسبب الحروب واألزمات تضاعف عالميًّ

بلغ عدد الذين فروا من الحروب وحمالت االضطهاد والممارســات في العالم، على الرغم من الوباء، 82,4 مليون شــخص 
وهو رقم قياسي أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات، حسب األمم المتحدة.

وقـــال التقرير الســـنوي للمفوضية 
الســـامية لشـــؤون الالجئيـــن الـــذي 
الالجئيـــن  عـــدد  إن  أمـــس  نشـــر 
والنازحين داخـــل بلدانهم وطالبي 
فـــي   4% بنســـبة  ارتفـــع  اللجـــوء 
2020 مقارنـــة بعـــدد قياســـي بلـــغ 

79,5 مليونا في نهاية 2019.

التوالـــي  علـــى  التاســـعة  وللســـنة 
فـــي  ارتفـــاع   2020 فـــي  ســـجل 

النزوح القسري في العالم.
وأوضـــح المفـــوض الســـامي لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين، فيليبو 
غرانـــدي، إنه فـــي الجائحة “توقف 
كل شـــيء بمـــا في ذلـــك االقتصاد 

إال أن الحـــروب والنزاعات والعنف 
والتمييز واالضطهاد وكل العوامل 
الفـــرار  إلـــى  النـــاس  تدفـــع  التـــي 

تواصلت”.
وقالـــت المفوضيـــة: إن 1 % مـــن 
البشـــرية يعاني النـــزوح فيما “عدد 
أكبـــر  جذورهـــم”  مـــن  المقتلعيـــن 

 10 قبـــل  بمرتيـــن ممـــا كان عليـــه 
سنوات عندما كان العدد اإلجمالي 

يصل إلى 40 مليونا.
وفي نهاية العام 2020، كان العالم 
يضـــم 30,3 مليـــون الجـــئ ونـــازح 
قســـرا من بينهم 5,7 ماليين الجئ 
فلســـطيني و3,9 ماليين فنزويلي. 
وتقدم 4,1 ماليين شخص بطلبات 

لجوء.

جنيف - وكاالت

مقديشو - وكاالت

ُقتـــل عـــدد مـــن الجنـــود وأصيب 
فـــي  الجمعـــة،  أمـــس  آخـــرون، 
هجوم انتحاري بســـيارة مفخخة 
اســـتهدف قاعـــدة عســـكرية فـــي 
إقليم “شبيلي” جنوبي الصومال.

وقالـــت وســـائل إعـــالم محلية إن 
“3 جنـــود علـــى األقـــل قتلـــوا إثـــر 
الهجوم وأصيب 4 آخرون، بينهم 

قائد عسكري كبير”.
لكن حركة “الشباب” أعلنت تبنيها 
للهجوم، الذي قالت “إنه أسفر عن 

مقتل أكثر من 10 جنود”.
أكـــد مســـؤول  مـــن جانـــب آخـــر، 
وقـــوع  المنطقـــة،  فـــي  عســـكري 
الهجـــوم، لكنـــه لـــم يشـــر ألعـــداد 

الضحايا.
بـــدوره، قـــال الجيـــش الصومالي، 
إن  أمـــس،  مقتضـــب،  بيـــان  فـــي 
قواتـــه أحبطت “محاولـــة” هجوم 

انتحاري على القاعدة العسكرية.
وأضـــاف البيـــان أن “قـــوات األمن 
الســـائق  علـــى  النيـــران  أطلقـــت 
اإلرهابي لســـيارة مفخخة قبل أن 

يصل إلى القاعدة العسكرية”.
ويقع المعســـكر على مشارف بلدة 
“مهـــاداي”، على بعـــد حوالي 100 
كيلومتر شمال العاصمة مقديشو.
مـــن  أيـــام  بعـــد  الهجـــوم  ويأتـــي 
معســـكر  أمـــام  انتحـــاري  تفجيـــر 
للجيـــش فـــي العاصمة مقديشـــو؛ 
أســـفر عن مقتل 25 شـــخصا على 
األقل وإصابة أكثر من 40 آخرين.

قتلى وجرحى بهجوم انتحاري جنوبي الصومال

القدس - وكاالت

ُأصيـــب 9 أشـــخاص، أمس، أثنـــاء تفريق 
الشرطة اإلســـرائيلية مسيرة خرجت من 
المســـجد األقصـــى، ُنصـــرة للنبـــي محمـــد 

)ص(.
وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
في تصريح مكتوب: إن طواقمها تعاملت 
مـــع 9 إصابات، بينهـــا إصابتان بالرصاص 

المعدني، من المسجد األقصى.
وأضافـــت الجمعيـــة إن 3 إصابـــات من الـ 
9 تـــم نقلهـــا للمستشـــفى، فيمـــا تـــم عالج 
6 ميدانيـــا. مـــن جهتهـــا، قالـــت الشـــرطة 
اإلســـرائيلية فـــي تصريـــح مكتـــوب: إنها 
اعتقلت 14 فلســـطينيا بالمسجد األقصى 
فلســـطينيون  شـــبان  وألقـــى  ومحيطـــه. 
الشـــرطة  عناصـــر  علـــى  الحجـــارة 
اإلســـرائيلية، فـــي منطقة باب السلســـلة، 

في الجدار الغربي للمسجد.

اإلســـرائيلية  الشـــرطة  عناصـــر  وأطلـــق 
الرصـــاص المعدني المغلف بالمطاط على 
الشـــبان. وكانت وقفة حاشدة قد نظمت 
في ســـاحات المسجد األقصى بعد انتهاء 
صـــالة الجمعـــة نصرة للنبـــي محمد )ص(، 
بعد إساءة عناصر من اليمين اإلسرائيلي 

للنبـــي أثناء مســـيرة األعالم اإلســـرائيلية 
بالقدس الشرقية، الثالثاء الماضي.

وكان الشـــيخ يوســـف أبو سنينة، خطيب 
المســـجد األقصـــى، قـــد نـــدد فـــي خطبـــة 
الجمعة بالمســـجد، بإســـاءة المستوطنين 

اإلسرائيليين للنبي محمد )ص(.

لمسيرة ــة  ــي ــل ــي ــرائ اإلس ــة  ــرط ــش ال ــق  ــري ــف ت ــاء  ــنـ أثـ
إصابة 9 فلسطينيين داخل المسجد األقصى

بغداد - وكاالت

اغتال مســـلحون مجهولـــون صباح أمس 
ضابًطـــا عراقًيا برتبة نقيب مســـؤواًل عن 
مكافحـــة الفســـاد فـــي محافظة ميســـان، 
بحســـب ما أكدته عدة مصـــادر، هو ثاني 

مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق.
وصـــرح النقيـــب ماجد حميد في شـــرطة 
محافظة ميســـان الجنوبية أن “مسلحين 
مجهولين يســـتقلون سيارة أجرة اغتالوا 
محمـــد  النقيـــب  )أمـــس(  اليـــوم  صبـــاح 
الشموسي قرب منزله”، في مدينة العمارة 

عاصمة محافظة ميسان الجنوبية.
وأشـــار حميد إلى أن “النقيب الشموســـي 
كان يشـــرف على أوامـــر االعتقاالت التي 
تصدرهـــا هيئـــة النزاهة فـــي المحافظة”، 
لمالحقـــة متهميـــن بالفســـاد الـــذي كلـــف 
الدولـــة العراقيـــة 450 مليـــار دوالر منـــذ 
2003. علـــى صعيد متصـــل، أعلنت خلية 

اإلعـــالم األمنـــي العراقية أمـــس ضبط 5 
صواريخ معدة لإلطالق في نينوى.

خـــالل  “ومـــن  أنـــه  للخليـــة  بيـــان  وذكـــر 
الجهـــود  وتكثيـــف  الميدانيـــة  المتابعـــة 
القـــوات األمنيـــة العاملـــة  االســـتخبارية، 
ضمن قاطع الفرقة الخامســـة عشـــرة في 

قيـــادة عمليـــات غـــرب نينـــوى ضبطـــت 
5 صواريـــخ نـــوع غـــراد مـــع 5 قواعـــد 
لإلطالق داخـــل عجلة”. من جهة أخرى، 
أمـــس،  العراقيـــة،  الســـلطات  أعلنـــت 
توقيف 107 إرهابيين في أســـبوع، في 

مناطق متفرقة من البالد.

ــوع ــبـ أسـ فــــي  ــن”  ــ ــي ــ ــي ــ ــاب ــ “إره  107 ــف  ــيـ ــوقـ تـ
اغتيال ضابط مسؤول عن مكافحة الفساد بالعراق

األلمانيـــة  المستشـــارة  اســـتقبلت 
أنغيـــال ميركل، أمس، قبل أشـــهر على 
مغادرتهـــا منصبهـــا، الرئيس الفرنســـي 
إيمانيول ماكرون على عشـــاء مكرس 
ألوروبا في أحد آخر لقاءاتهما الثنائية 
للبحـــث فـــي مســـائل انقســـما حولهـــا 
لفتـــرة طويلـــة قبـــل حصـــول تقـــارب 

الفت جراء جائحة “كوفيد 19”.
والرئيس الفرنســـي هو أول مســـؤول 
أجنبي يتلقى دعوة هذه السنة لزيارة 
األزمـــة  بســـبب  األلمانيـــة  العاصمـــة 

الصحية.
وقالـــت المستشـــارة األلمانيـــة وقصـــر 
إن  الفرنســـي:  الرئاســـي  االليزيـــه 
اللقـــاء يهدف خصوصـــا إلى التحضير 
الجتمـــاع المجلـــس األوروبـــي في 24 

و25 يونيو.
وحكومـــات  دول  قـــادة  وســـيبحث 
االتحـــاد األوروبـــي أثنـــاء قمتهم هذه 

االقتصـــاد  وتحفيـــز  الجائحـــة  فـــي 
والهجـــرة والعالقـــات الخارجيـــة بمـــا 

يشمل التوتر مع تركيا وروسيا.
وســـيرتدي اللقـــاء طابعـــا خاصـــا فـــي 
وقت تستعد فيه المستشارة األلمانية 
لمغـــادرة الســـلطة بعدمـــا أمضـــت 16 
عامـــا في قيادة أكبـــر اقتصاد أوروبي 
اثر انتخابات تشـــريعية تجرى في 26 

سبتمبر.
لودفيغســـبرغ  معهـــد  مديـــر  وقـــال 
الفرنســـي األلمانـــي فرانك باســـنر: إن 
“إيمانويـــل ماكـــرون يريد أن يســـتغل 
الفرصة لشـــكر المستشـــارة شـــخصيا” 
التي أقام معها “عالقة شراكة فعلية”.

ماكرون وميركل يبحثان القضايا األوروبية
واشنطن - أ ف ب

بـــات علـــى زعيمـــة الديموقراطيين 
فـــي الكونغـــرس األميركي نانســـي 
بيلوســـي أن توظف مواهبها لرسم 
خطـــط لتجاوز التوتـــرات الداخلية 
وليتســـنى لها تطبيـــق الوعود التي 
قطعهـــا جو باديـــن، وهـــي معروفة 
لكونها الشـــخصية السياسية األكثر 
نفوذا في الواليات المتحدة وأشـــد 

المعارضين لدونالد ترامب.
وبعد 5 أشـــهر على وصول الرئيس 
الجديـــد إلى البيت األبيض، ظهرت 
ثغـــرات بيـــن الديموقراطييـــن كلما 
تعثرت المفاوضات حول مشاريعه 
الرئيســـة، مـــن جهـــة جناح يســـاري 
محبـــط بســـبب طموحـــات اعتبرت 
معتدلـــة للغايـــة، ومـــن جهـــة أخرى 
وسطيون مترددون في دعم بعض 
البرامـــج التي ُينظر إليهـــا على أنها 

مكلفة.

حـــول  األخيـــر  الجـــدل  وأدى 
تصريحـــات للنائبة إلهـــان عمر، إلى 

بروز انقسامات حادة أخرى.
وكانـــت عمـــر كتبـــت فـــي تغريـــدة 
“لقـــد رأينا فظائـــع ال يمكن تصّورها 
ارتكبتها الواليات المتحدة وحماس 
وإسرائيل و أفغانســـتان وطالبان”. 
وفي حدث نادر، أصدرت مجموعة 
من النـــواب الديموقراطيين اليهود 
المســـلمة  زميلتهـــم  ينتقـــد  بيانـــا 

المتحدرة من أصول صومالّية.
وبيلوســـي التـــي تعهـــدت بالتخلـــي 
عن المنضـــدة بعد انتخابات 2022، 

قللت من شأن هذه االنقسامات.

بيلوسي تواجه انقسامات بالكونغرس األميركي

انتخابات بإثيوبيا 
على وقع حرب تيغراي

ــن الــمــقــبــل  ــيـ ــنـ تــشــهــد إثـــيـــوبـــيـــا االثـ
انتخابات توصف بأنها األكثر حرية 
تــأتــي فــي ظل  تــاريــخــهــا، لكنها  فــي 
)إقليم  الشمال  فــي  ومجاعة  حــرب 

تيغراي( وشكوك جادة في نزاهتها.
رئيس  وعــد  للسلطة،  وصوله  وعند 
تكون  انــتــخــابــات  بتنظيم  ــوزراء  ــ الـ
األكثر ديموقراطية في تاريخ ثاني 
أكبر بلد إفريقي لجهة عدد السكان، 
إذ لــطــخ الــقــمــع واتــهــامــات الــتــزويــر 

سجلها االنتخابي في الماضي.

اشتباكات سابقة في األقصى الوضع األمني مازال متدهورا بالعراق

أديس ابابا - وكاالت

ــا ــظًّ ح األوفــــــــر  يــــــزال  ال  ورئـــيـــســـي   ...%  40 مـــشـــاركـــة  ــة  ــب ــس ــن ب تـــوقـــعـــات 

إيران: إقبال ضعيف على صناديق االقتراع في االنتخابات الرئاسية

أفادت وسائل إعالم إيرانية، أمس الجمعة، بضعف اإلقبال على االقتراع 
في مراكز عدة في طهران، وقالت وكالة أنباء فارس، إن نسبة المشاركة 
في انتخابات إيران بلغت 23 % حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

إيـــران  فـــي  الجمعـــة  صبـــاح  وبـــدأت 
عمليـــة االقتـــراع النتخـــاب رئيـــس جديد 
صريحـــة  أفضليـــة  وســـط  للجمهوريـــة 
للمحافـــظ المتشـــّدد إبراهيم رئيســـي، في 
موعـــد انتخابـــي يتوقـــع أن يشـــهد نســـبة 

مشاركة متدنية نسبيًا.
للجمهوريـــة  األعلـــى  المرشـــد  وأدلـــى 
فـــي  بصوتـــه  خامنئـــي  علـــي  اإلســـالمية 
فـــي  دقائـــق  وثـــالث  الســـابعة  الســـاعة 
حســـينية اإلمـــام الخميني وســـط طهران، 

مطلقًا بذلك عملية االقتراع.
إلـــى  مواطنيـــه  دعوتـــه  خامنئـــي  وكـــّرر 
المشـــاركة بكثافـــة فـــي عمليـــة االقتـــراع، 
والقيـــام بهـــذا “الواجب” في أســـرع وقت 
ممكن، مشـــّددًا على أن المشاركة الواسعة 
)السياســـي(  والنظـــام  “للبـــالد  ستســـمح 
للجمهورية اإلســـالمية بتحقيق مكاســـب 

إضافية على الساحة الدولية”.
رئيس الهيئة االنتخابية اإليرانية قال إنه 
ســـيتم إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية 
قبـــل ظهر اليوم الســـبت إذا لـــم يكن هناك 
إعـــادة لفـــرز األصـــوات، وأعلـــن أن عـــدد 
الناخبين بلغ نحو تســـعة وخمسين مليون 

ناخب، وأن هناك نحو ســـبعة وستين ألف 
مركز اقتراع في المدن وأكثر من خمســـة 
وسبعين ألف صندوق موزعة في مختلف 
القـــرى، وقـــد يتـــم اســـتخدام المروحيات 
إليصـــال الصناديـــق إلى المناطـــق والقرى 

الصعبة الوصول.

غياب التنافسية

ويتنافس حّجة اإلســـالم رئيسي )60 
عامـــًا( الـــذي يتولـــى رئاســـة الســـلطة 
ثالثـــة  مـــع   ،2019 منـــذ  القضائيـــة 
مرشـــحين آخرين، ويعـــّد األوفر حظا 
للفـــوز بواليـــة مـــن أربعة أعـــوام خلفا 
للمعتدل حســـن روحاني.وســـيعزز فوز 
رئيســـي - بحـــال تحققـــه - إمســـاك التيـــار 
المحافـــظ بمفاصـــل هيئـــات الحكـــم فـــي 
إيـــران، بعد فـــوزه العريض فـــي انتخابات 
مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( العام 

الماضي.
وكما كان متوقعًا فقد انسحب المرشحان 
رضـــا  وعلـــي  جليلـــي  ســـعيد  األصوليـــان 
زاكانـــي رســـميًا مـــن المعتـــرك االنتخابـــي 
لمصلحة مرشـــحهم األكثـــر حظًا للفوز في 

االنتخابـــات إبراهيـــم رئيســـي للحـــد مـــن 
تشتت أصوات ناخبيهم.

في المقابل انســـحب المرشـــح اإلصالحي 
محسن مهر علي زادة في وقت سابق من 
خوض غمار االنتخابات، وأشـــارت تقارير 
صالـــح  فـــي  ســـيصب  انســـحابه  أن  إلـــى 
المرشح المعتدل القريب من اإلصالحيين 
عبدالناصـــر همتي، بعد إعالن شـــخصيات 

إصالحية بارزة دعمها له.
ودعـــي أكثـــر مـــن 59 مليـــون إيراني ممن 
أتموا الثامنة عشـــرة مـــن العمر، إلى مراكز 
االقتراع التي فتحت حتى منتصف الليل. 
وأعلنت الســـلطات أنه بســـبب اإلجراءات 
الوقائية الصحيـــة ولتفادي االكتظاظ، قد 

تمّدد فترة التصويت حتى الثانية فجرًا.

لكّن استطالعات رأي معدودة أجريت في 
إيران ووســـائل إعـــالم محلية، توقعت أن 

تكون نسبة المشاركة بحدود 40 %.
ومنـــح مجلـــس صيانـــة الدســـتور األهلية 
انتخابـــات  لخـــوض  أشـــخاص  لســـبعة 
600 مرشـــح.  الرئاســـة، مـــن أصـــل نحـــو 
وضمـــت القائمـــة 5 محافظين متشـــددين 
واثنيـــن مـــن اإلصالحييـــن. لكـــّن الســـباق 
ســـيقتصر علـــى أربعـــة متنافســـين بعدمـــا 

أعلن ثالثة انسحابهم األربعاء.
وفي شوارع العاصمة، تفاوتت اآلراء بين 

المقترعين ومن اختاروا عدم التصويت.
وقـــال محمد جـــواد بـــور زاده “مـــن المهم 
فـــرد  وكل  االنتخابـــات،  فـــي  المشـــاركة 

يصّوت حسب رأيه. لقد انتخبت اليوم”.

وأكدت ممرضة اكتفت بذكر اسم عائلتها، 
صاحبيان، أنها تعتزم التصويت لرئيســـي 
ألنه “المرشـــح األكثر كفـــاءة”، آملة في أن 

يتمكن “من تجاوز المشاكل”.
موقف مماثـــل أبدته زهـــراء فرهاني، ربة 
المنـــزل التـــي حضرت الـــى مركـــز اقتراع 
“كان ممتلئـــا”، وتريـــد التصويت لرئيســـي 
الســـلطة(  )علـــى رأس  “أدائـــه  بنـــاء علـــى 

القضائية” الذي يتواله منذ 2019.
وقـــال النجـــار حســـين أحمـــد “لـــن أصّوت 
اليوم”، معتبرا أن المســـؤولين “لم يقوموا 

بأي شي” لتحسين األوضاع.
وأضـــاف “الوضـــع الراهـــن ال يتـــرك لنـــا أي 
خيـــار آخـــر ســـوى الصمـــت والبقـــاء فـــي 
المنزل على أمل أن يؤدي ذلك إلى اسماع 

أصواتنا”.
واعتبر التاجر ســـعيد زارعي أنه “في حال 
قمـــت بالتصويـــت أم ال، لقـــد تـــم انتخاب 

أحدهم بشكل مسبق”.
وأكد أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 
2005 و2013، موقفـــه الســـابق باالمتنـــاع 
عـــن المشـــاركة في حـــال عـــدم المصادقة 

على ترشيحه.
إن  الجمعـــة  مصـــور  شـــريط  فـــي  وقـــال 
تعـــارض  بطريقـــة  تجـــرى  االنتخابـــات 
)السياســـي(، وكواجـــب  النظـــام  “مصالـــح 

شـــخصي، ال أريد أن أكـــون جزءا من هذه 
الخطيئة”.

 صالحيات تنفيذية وتشكيل الحكومة

ويحظـــى الرئيـــس في إيـــران بصالحيات 
تنفيذيـــة ويشـــكل الحكومـــة، لكـــن الكلمة 
الفصل فـــي السياســـات العامة تعـــود إلى 

المرشد األعلى.
وســـتطوي االنتخابات عهد روحاني الذي 
بـــدأ في 2013 وتخّلله انفتاح نســـبي على 
الغرب تّوج بإبـــرام اتفاق العام 2015 بين 
طهـــران والقـــوى الكبـــرى بشـــأن برنامـــج 

إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.

الذرية” تحذر من عدم تجديد 

اتفاقية الرقابة

قال المديـــر العام للوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة، إن الوكالـــة لـــم تتلـــق أي عـــرض 
مـــن إيـــران لتمديد اتفاقيـــة الرقابة الفنية 
غروســـي  رافائيـــل  وأعـــرب  المؤقتـــة، 
عـــن مخاوفـــه مـــن أن تقـــوم إيـــران بإزالة 
المعلومات المسجلة في مواقعها النووية 
منـــذ فبرايـــر الماضـــي فـــي حـــال لـــم يتـــم 
تجديـــُد اتفاقيـــة الرقابـــة بحلـــول الرابـــع 

والعشرين من يونيو.

طهران - وكاالت

أحد مراكز االقتراع في ايران
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ــم ــم ــه ــاب ال ــ ــح ــ تــســهــيــات مــصــرفــيــة أكـــثـــر ألص

دليل موحد للبنوك للتعامل مع الصم والبكم قريًبا

تضــع جمعيــة مصــارف البحريــن بالتعــاون مــع جمعيــة الصــم والبكــم 
البحرينيــة ومصــرف البحريــن المركــزي اللمســات األخيــرة علــى أول 
دليــل موحــد للقطــاع المالــي والمصرفــي فــي البــاد للتواصــل مع ذوي 
االحتياجات الخاصة أصحاب الهمم من الصم والبكم والذي من شــأنه 

أن يعطي مزيد من التسهيات لهم.

وقـــال رئيس جمعية مصارف البحرين 
وحيـــد قاســـم إن الجمعيـــة انتهت من 
إعـــداد الدليـــل الـــذي خضـــع لموافقـــة 
أن  قبـــل  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
لتطبيقـــه  البنـــوك  يتـــم توزيعـــه علـــى 
فـــي الفـــروع وعلـــى مســـتوى مختلف 

الخدمات المقدمة.
وأشـــار القاســـم إلـــى أن البنـــوك تقـــوم 
بالتعامل بلغة اإلشارة مع الصم والبكم 
ولكـــن الدليل جاء ليضع لغـــة ومعايير 

فـــي  فقـــط  ليـــس  للجميـــع  موحـــدة 
التواصل الشـــخصي بين عمالء البنوك 
والموظفيـــن ولكن حتى على مســـتوى 
الخدمـــات الرقميـــة. وأكـــد قاســـم إلى 
خصوصيـــة  علـــى  الحفـــاظ  أهميـــة 
القطـــاع  لعمـــالء  المعلومـــات  وســـرية 
المالـــي وأن هـــذه المبادرة ســـتعزز من 
مستوى سرية المعلومات لدى العمالء 
خصوصـــا مـــن فئـــة الصـــم والبكـــم مع 
تقديـــم خدمـــات تواصـــل متكاملة لهم 

تغنيهـــم عـــن الحاجة إلى طـــرف ثالث 
إلنجاز المعامالت بينهم وبين البنوك.

وتطـــرق القاســـم إلى تســـهيالت لذوي 
االحتياجات الخاصة من الصم والبكم 
وخدمـــات  إلكترونيـــة  مواقـــع  تشـــمل 
صراف آلي صممت لخدمتهم خصوصا 

مع ارتفاع التوجه للقنوات اإللكترونية 
إلنجاز المعامالت المالية والمصرفية.

الجمعيـــة  أن  إلـــى  بالقـــول  ومضـــى 
ســـتتواصل كذلـــك مـــع شـــركة “بنفت” 
ذوي  لخدمـــة  مبـــادرات  فـــي  للنظـــر 
االحتياجات الخاصة من الصم والبكم، 
مشـــيرا إلـــى التنســـيق مـــع الجمعيـــات 
األهلية التي تعنى بأصحاب الهمم في 
هذه المبادرات. يشـــار إلى أن الجمعية 
والتـــي تضـــم مختلـــف المصـــارف في 
البحرين لعبت دور كبير في الســـنوات 
الماضيـــة في تطوير القطاع المصرفي 
من خالل تعاونها مع الجهات المنظمة 
وعلى رأسها مصرف البحرين المركزي 
فـــي  المشـــترك  التنســـيق  خـــالل  مـــن 
مختلف المشـــاريع التـــي تعنى بتطوير 

القطاع.

وحيد قاسم

بيانات رفينيتيف أن عاوة  كشفت 
المعروضة  إلــى األســعــار  برنت  خــام 
ألعلى  الجمعة  أمــس  ارتفعت  لدبي 
عــنــد 3.90  فـــي 21 شـــهـــًرا  مــســتــوى 

دوالر للبرميل.
بين  السعر  فـــارق  اتــســاع  وســيــدفــع 
المنطقة  فــي  الــقــيــاســيــة  الــخــامــات 
الــطــلــب اآلســـيـــوي عــلــى الــخــامــات 
الشرق أوسطية والروسية المسعرة 
ــار الــمــعــروضــة لــخــام  ــعـ حــســب األسـ

دبي.

أخبار متفرقة

11 مليون سهم التداوالت األسبوعية في بورصة البحرين

النفط يهبط بفعل قوة الدوالر لكن صورة الطلب ما زالت إيجابية

الـــقـــطـــاعـــات ــف  ــل ــت ــخ م ــن  ــ م شـــركـــة   27 أســـهـــم  تــــــــداول 

ــواق ــ ــر عــلــى األس ــؤث ــة ي ــي ــرك ــي ــدة األم ــائ ــف ــع ســعــر ال ــال رفـ ــم ــت اح

بلغت كمية األسهم المتداولة في بورصة البحرين خال األسبوع الماضي 11 مليوًنا و680 ألفا و960 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و762 ألفا و527 دينارا بحرينيا، 
نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خال 388 صفقة.

هـــذا  خـــالل  المســـتثمرون  وتـــداول   
األسبوع أسهم 27 شركـة، ارتفعت أسعار 
أســـهم 12 شـــركة، فـــي حيـــن انخفضـــت 
أسعار أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار إقفالها السابق.
ومـــن ناحيـــة مســـاهمة القطاعـــات فـــي 
القيمـــة اإلجماليـــة فقـــد اســـتحوذ علـــى 
المركز األول في تعامالت هذا األســـبوع 
قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة مليوًنا و487 ألفا و293 
دينـــارا بحرينيـــا أو ما نســـبته 53.84  % 

المتداولـــة  مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
وبكمية قدرها 5 ماليين و839 ألفا و754 
سهما، تم تنفيذها من خالل 161 صفقة.

أمـــا المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  الخدمـــات،  قطـــاع 
أســـهمه المتداولـــة 558 ألفـــا و202 دينار 
بحريـــن بنســـبة 20.21 % مـــن إجمالـــي 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة فـــي البورصـــة 
ألفـــا  و513  مليونـــان  قدرهـــا  وبكميـــة 
و240 ســـهما، تم تنفيذها من خالل 106 

صفقات.

أمـــا علـــى مســـتوى الشـــركات، فقـــد جاء 
البنـــك األهلـــي المتحد فـــي المركز األول 
مـــن حيث القيمـــة إذ بلغت قيمة أســـهمه 
616 ألفـــا و467 دينـــارا بحرينيا وبنســـبة 
22.32 % مـــن قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
آالف  و107  مليونـــان  قدرهـــا  وبكميـــة 
و975 ســـهما، تـــم تنفيذها مـــن خالل 44 

صفقة.
وجاء في المركز الثاني ألمنيوم البحرين 
)ألبا( بقيمـــة قدرها 524 ألفا و730 دينارا 
بحرينيـــا وبنســـبة 18.99 % مـــن قيمـــة 

األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 811 
ألفـــا و368 ســـهما، تـــم تنفيذها من خالل 

49 صفقة.
وتشير بيانات السوق إلى أن الــــمتوسط 
اليومي لقيمة األسهم المتداولة بلغ 552 
ألفـــا و505 دنانير بحرينيـــة خالل 5 أيام 
هـــي أيام التـــداول األســـبوعي، في حين 
كان المتوســـط اليومـــي لكميـــة األســـهم 
و192  ألفـــا  و336  مليونيـــن  المتداولـــة 
ســـهما أما متوســـط عدد الصفقات خالل 

هذا األسبوع فبلغ 78 صفقة.

نزلت أســـعار النفط للجلســـة الثانية على 
التوالـــي أمـــس الجمعـــة إذ صعـــد الدوالر 
األميركـــي بفضـــل احتمـــال زيادة أســـعار 
الفائدة في الواليات المتحدة، لكن الخام 
يمضي على مســـار اختتام األسبوع دون 
تغييـــر يذكر وعند ما يقل قليال فحســـب 

عن أعلى مستوياته في عدة سنوات.
وتراجعت العقـــود اآلجلة لخام برنت 47 
ســـنتا أو مـــا يعـــادل 0.6 % إلـــى 72.61 
 0551 الســـاعة  بحلـــول  للبرميـــل  دوالر 
بتوقيـــت جرينتـــش، لتواصـــل انخفاضـــا 
نســـبته 1.8 % ســـجلته يـــوم الخميـــس. 
خســـارة  أول  صـــوب  العقـــد  ويتجـــه 

أسبوعية في أربعة أسابيع.
ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوســـيط األميركي 39 سنتا أو ما يعادل 
0.6 % إلـــى 70.65 دوالر للبرميـــل، بعـــد 
أن هبطـــت 1.5 % يوم الخميس. ويتجه 

خام غرب تكســـاس أيضا صوب تسجيل 
أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ويـــوم األربعاء، ســـجل برنت أعلى ســـعر 
تســـوية منذ أبريل نيســـان 2019 وحقق 
خام غرب تكســـاس أعلى مستوياته منذ 

أكتوبر 2018 عند التسوية.
وصعـــد الـــدوالر بقـــوة في جلســـتين منذ 
االتحـــادي  االحتياطـــي  مجلـــس  توقـــع 

فـــي  الفائـــدة  زيـــادات محتملـــة ألســـعار 
2023، وهو موعد مبكر عما كان يتوقعه 
ويـــؤدي  الســـابق.  فـــي  الســـوق  مراقبـــو 
النفـــط  تكلفـــة  لزيـــادة  الـــدوالر  ارتفـــاع 

بالعمالت األخرى مما يقلص الطلب.
وقـــال كيلفـــن وونـــغ محلـــل الســـوق لدى 
سي.إم.ســـي ماركتـــس فـــي ســـنغافورة 
“تحـــرك النفط في اآلونـــة األخيرة قصير 

األجل وأكثـــر ارتباطا على األرجح بتعزز 
الدوالر األميركي الذي شهدناه على مدى 

الجلستين الماضيتين.
وأضـــاف أنـــه “ال يـــرى تحـــوال كبيـــرا مـــن 

حيث آليات الطلب والعرض”.
وتراجعـــت أســـعار النفـــط أيضـــا بعـــد أن 
عـــن  الخميـــس  يـــوم  بريطانيـــا  أعلنـــت 
تســـجيل أكبر زيادة يومية في اإلصابات 
19 فبرايـــر  منـــذ  بكوفيـــد19-  الجديـــدة 
شباط، إذ تظهر األرقام الحكومة 11007 
إصابـــات جديدة مقابـــل 9055 في اليوم 

السابق.
بفعـــل  الســـلبية  المعنويـــات  وتعـــززت 
تصريحـــات لكبيـــر مفاوضي إيـــران يوم 
الخميس والذي قـــال إن المحادثات بين 
طهـــران وواشـــنطن بشـــان إحيـــاء اتفاق 
إيـــران النووي المبرم فـــي 2015 اقتربت 
أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى 

اتفاق.

المنامة - بورصة البحرين

ملبورن، طوكيو - رويترز

ميالنو - رويترز

كشـــفت بيانـــات تدفقـــات الصناديق 
 )NYSE:BAC( مـــن بنك أوف أمريكا
أمس الجمعة أن المستثمرين ضخوا 
مبلغـــا ضخما قـــدره 39 مليـــار دوالر 
في األسهم العالمية و16 مليار دوالر 
في الســـندات في األســـبوع المنتهي 
فـــي 16 يونيـــو، قبل تحـــول مجلس 
االحتياطي االتحادي صوب سياسة 

تميل إلى التشديد النقدي.
وتأتـــي التدفقـــات، وهـــي األكبر منذ 
مارس بالنســـبة لألســـهم، في الوقت 
المســـتثمرون  فيـــه  يســـحب  الـــذي 
المال من صناديق النقد التي شهدت 
عمليات استرداد بلغت أكبر مستوى 
منذ ديســـمبر 2020 عنـــد 54.9 مليار 

دوالر وفقا لتقريـــر بنك أوف أمريكا 
المستند إلى بيانات إي.بي.إف.آر.

دخـــول  أكبـــر  األســـبوع  شـــهد  كمـــا 
للتدفقات إلى األسهم األوروبية منذ 
فبراير 2018، والتي بلغت 3.3 مليار 
دوالر، بينمـــا بلغـــت قيمـــة عمليـــات 
التخارج من أســـهم التكنولوجيا 4.4 
مليار دوالر ليستمر النزوح لألسبوع 
الســـادس على التوالي وهو األســـوأ 

منذ يناير 2019.
وقال بنك أوف أمريكا إن التدفقات 
الداخلـــة إلـــى األســـهم بصفـــة عامـــة 
بلغـــت 1.2 تريليـــون دوالر فـــي 12 
شـــهرا حتـــى اآلن، وهـــي األكبر على 

اإلطالق.

صناديق األسهم تستقطب تدفقات 
ضخمة بقيمة 39 مليار دوالر

الرياض - االقتصادية

تنطلق الطائرة “ماكس 10”، األكبر حجما ضمن الطراز “ماكس 737” من إنتاج 
شركة بوينج األمريكية العمالقة، في أول رحلة لها، الجمعة، وهو حدث فارق 
فـــي إطـــار عودة طائرات هـــذا الطراز للتحليـــق بعد حدثين مأســـاويين أوديا 
بحيـــاة المئـــات، وبقائها على األرض لفترة طويلة ، بحســـب مـــا أوردته وكالة 

بلومبرج لألنباء نقال عن مصدرين مطلعين.
وســـتكون “ماكـــس 10” أول طائـــرة مـــن الطـــراز “ماكـــس 737” تقـــوم برحلـــة 
أولية لها منذ قررت ســـلطات الطيران األميركية الســـماح لطائرات هذا الطراز 

بالعودة إلى األسواق في نوفمبر الماضي.
وبحسب بلومبرج، ليس من المتوقع أن تعود الطائرات إلى الخدمة التجارية 
قبـــل عـــام 2023، حيـــث تعمل بوينـــج مع ســـلطات الطيران األميركية بشـــأن 

التعديالت على كيفية قياس الطائرة لتدفق الهواء.
وطالب المسؤولون في أوروبا من بوينج العام الماضي إضافة ما يعرف باسم 
أجهـــزة استشـــعار اصطناعيـــة، كإجراء احتـــرازي إضافي في أعقـــاب حادثي 
تحطم لطائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا ثم إثيوبيا، مما تسبب إجماال 

في وفاة 346 شخص، وتوقف هذه الطائرات عن الطيران لنحو عامين.

أكبر طائرة “بوينج” تنطلق

دبي - سي ان بي سي

شـــركة  إن   CNBC لــــ  مصـــدر  قـــال 
 ،TikTok المالكـــة   ،ByteDance
شـــهدت ارتفاعا فـــي إيراداتهـــا لعام 

2020 بأكثر من الضعف.
هـــذا وبلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات للعام 
الماضـــي 34.3 مليـــار دوالر، بزيـــادة 
قدرها 111 % على أســـاس ســـنوي، 
فـــي  العليـــا  اإلدارة  أبلغـــت  حســـبما 
الشـــركة الموظفين في اجتماع على 

مستوى الشركة.

وقال المصدر الـــذي حضر االجتماع 
إن إجمالـــي األرباح ارتفع 93 % إلى 

19 مليار دوالر.
وكان لـــدى ByteDance حوالي 1.9 
مليار مســـتخدم نشط شهرًيا بحلول 
نهاية عام 2020 عبر جميع منصاتها 
الفيديـــو  تطبيـــق  ذلـــك  فـــي  بمـــا   -
القصير الشـــهير TikTok، والنســـخة 
الصينيـــة Douyin، وتطبيـــق تجميع 

األخبار Toutiao، وآخرين.

أرباح الشركة لمالكة لـ “توك توك” تقفز 111 %

دبي - سي ان بي سي

ارتفعـــت أســـعار الذهب أمس الجمعة لكنها تتجه صوب تســـجيل أســـوأ أداء 
أســـبوعي منذ مارس 2020 بعد أن تســـبب تحول الفدرالـــي األميركي صوب 
لهجـــة تميل إلى التشـــديد النقدي فـــي صعود الدوالر وأثر ســـلبا على جاذبية 
المعـــدن األصفر. وصعد الذهب فـــي المعامالت الفورية 0.5 % إلى 1781.96 
دوالر لألونصـــة بحلول الســـاعة 05:28 بتوقيت غرينتش لكنه منخفضا 5 % 
في األســـبوع. وربحت العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.5 % إلى 1782.70 
دوالر. وأشـــار الفدرالـــي األميركي إلى أنه ســـيدرس تقليص برنامجه لشـــراء 
األصـــول في كل اجتمـــاع يعقده وقـــدم موعد توقعات بأول زيادات ألســـعار 
الفائـــدة بعـــد الجائحة إلى 2023. وبعد التصريحات التي تميل إلى التشـــديد 
النقدي من مجلس االحتياطي، قفز الدوالر ألعلى مستوى في شهرين ويتجه 

صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.
وعلـــى الرغم مـــن أن الذهب ُيعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أســـعار 
الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ إنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ربح البالديوم 1.9 % إلى 2543.61 دوالر 
لألونصة لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ أواخر مارس عقب انخفاض حاد 

سجله أمس الخميس.
هـــذا وارتفعـــت الفضـــة 0.7 % إلـــى 26.09 دوالر لألونصة لكنهـــا منخفضة ما 

يزيد عن 6 % في األسبوع. وصعد البالتين 0.6 % إلى 1064.77 دوالر.

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 15 شهًرا

علي الفردان

العوضي: الشركات الصغيرة والمتوسطة هدًفا سهاًل لقراصنة اإلنترنت
دعـــا لتشـــديد معاييـــر تطبيـــق األمـــن الســـيبراني

قال خبيـــر تقنيـــة المعلومـــات يعقوب 
الصغيـــرة  الشـــركات  إن  العوضـــي 
والمتوســـطة فـــي البحرين خاصة تلك 
التي بدأت تتبنى أكثر تقنيات وأنظمة 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  الرقمـــي  التحـــول 
كورونـــا ليســـت بمنـــأى عـــن هجمـــات 
قراصنـــة االنترنت، بل ربما تعتبر هدفا 
ســـهال لهـــم لســـهولة اختراقها وســـرقة 
بياناتهـــا أو ابتزازهـــا مقابـــل دفع فدية 

مالية.
تظهـــر  “فيمـــا  العوضـــي  وأضـــاف 
الشـــركات الكبرى في البحرين العاملة 
والصناعـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي 
والخدمات المالية والمصرفية وغيرها 
التهديـــدات  بمخاطـــر  متزايـــدا  وعيـــا 
األمـــن  أهميـــة  زالـــت  ال  الســـيبرانية، 
الســـيبراني غيـــر واضحـــة مع األســـف 
أصحـــاب  مـــن  عريـــض  قطـــاع  لـــدى 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة التي 

تضـــم أقل من خمســـين موظفا، ونحن 
نتحدث هنـــا عن الغالبيـــة العظمى من 
الشـــركات البحرينية من مستشـــفيات 

وفنادق ومعاهد وغيرها”.
األمـــن  إغفـــال  عـــدم  أهميـــة  وأكـــد 
الصغيـــرة  الشـــركات  فـــي  الســـيبراني 
والمتوســـطة بدعـــوى أنهـــا ليســـت في 
يريـــد  “ال  وقـــال  االســـتهداف،  مرمـــى 
الشـــركات  تلـــك  أصحـــاب  مـــن  أحـــد 
ورواد األعمـــال البحرينييـــن أن يفتـــح 
ليجـــد أن شـــركته  كمبيوتـــره صباحـــا 
اختفـــت من علـــى شـــبكة االنترنت، أو 
أن أحـــدا قـــام بســـرقة بيانـــات عمالئه 
وبدأ بمراســـلتهم نيابـــة عنه، أو اخترق 
يطالـــب  وبـــدأ  موظفيـــه،  إيمـــالت 
باألمـــوال مقابـــل إعـــادة األوضـــاع لما 

كانت عليه قبل االختراق”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وهـــو  العوضـــي، 
لشركة “إن جي إن” ألنظمة المعلومات 
المتكاملـــة، أشـــار إلـــى أن فـــرق العمل 

فـــي شـــركته ترصد باســـتمرار تصاعدا 
التـــي  الســـيبرانية  الهجمـــات  فـــي 
باتـــت تســـتهدف معظـــم المؤسســـات 
والشـــركات علـــى اختـــالف أحجامهـــا 
تعـــد  ولـــم  البحريـــن،  فـــي  وأنشـــطتها 
تقتصـــر علـــى الشـــركات العمالقة، وأن 
قراصنـــة االنترنـــت اســـتغلوا ظـــروف 
الجائحة في تطوير أساليبهم الختراق 
المعلومـــات  لتقنيـــة  التحتيـــة  البنـــي 

والتكنولوجيا.
ـــن أنـــه “ممـــا ال شـــك فيـــه أنـــه مـــن  وبيَّ
الضـــروري تجنـــب التكاليـــف المرتبطة 
بالهجمات اإللكترونية بغض النظر عن 
حجـــم العمـــل، خاصـــة وأنه مـــع تطور 
خدمات األمن السيبراني لم يعد حظر 
المتسللين معقدا أو مكلفا”، مؤكدا في 
هذا الســـياق أهمية تخصيص ميزانية 
لألمن السيبراني سواء أقامت به فرق 
من داخل المؤسسة أو جرى الحصول 
عليه عن طريق متعاقدين خارجيين.

وأشـــار العوضـــي إلـــى تقريـــر أصدرته 
الفائـــت  األســـبوع  “ســـيكو”  شـــركة 
وأظهـــر أن 58 % مـــن ضحايا هجمات 
شـــركات  هـــم  الخبيثـــة  البرمجيـــات 
مـــن   % و60  ومتوســـطة،  صغيـــرة  
تلـــك الشـــركات ال يمكنهـــا التعافي بعد 
بشـــكل  ينتهـــي  وبعضهـــا  االختـــراق، 
كامـــل ويخـــرج مـــن الســـوق.وقال إن 
المتســـللين في الغالـــب ال يبحثون عن 
الشـــهرة بـــل المـــال. لذلـــك، يهاجمـــون 

الشركات الصغيرة والمتوسطة .

المنامة - ان جي أن

يعقوب العوضي

عالوة خام برنت إلى دبي تبلغ 
أعلى مستوى في 21 شهًرا

سنغافورة - رويترز
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أطلقـــت مجموعـــة “جـــي أيـــه ســـي 
الشـــعار  الرائـــدة  الصينيـــة  موتـــور” 
الجديـــد وقيمـــة العالمـــة التجاريـــة 
التعريـــف  إطـــار  ضمـــن  الجديـــدة، 
بالتوجـــه االســـتراتيجي للمجموعـــة 
للمضي قدًما بنهج التغيير والتقدم.

وحمـــل الشـــعار الجديـــد للمجموعـــة 
 GO( ”عنـــوان “انطلق نحـــو التغييـــر
مبـــادرة  فـــي   ،)AND CHANGE
لتعزيـــز رؤى المجموعة نحو تحقيق 
نحـــو  التغييـــر  فـــي  نوعيـــة  نقـــالت 
األفضـــل لجهة تصنيـــع مركبات ذات 
جـــودة عالية وبخصائـــص ومميزات 

تكنولوجية فريدة.

يجســـد الشـــعار الجديـــد لمجموعـــة 
التوجـــه   ”GAC MOTOR“
علـــى  يركـــز  الـــذي  االســـتراتيجي، 
تحقيـــق التقـــدم مـــن خـــالل التغيير 
األبحـــاث  متابعـــة  علـــى  باالعتمـــاد 
واالبتكارات التكنولوجية المتطورة 
ودمجهـــا مـــع التصميـــم المـــدروس، 
بدقـــة  مصّنعـــة  ســـيارات  وإنتـــاج 

وعناية.
وذكـــرت أن قيمة العالمـــة التجارية 
الجديدة لـ“GAC MOTOR“ تتضمن 
الحرفيـــة  وهـــي  رئيســـية  ركائـــز 
والموثوقيـــة،  والمتانـــة  والجـــودة 

واالبتكار التكنولوجي واالتصال.

“GAC” تطلق شعار “انطلق نحو التغيير”

قامت شركة أوبل بالكشف 
عن طراز غراند الند 2022 

المحّسن. وتبدو هذه الكروس 
أوفر أكثر حداثة من الجيل 

الحالي، وخصوًصا مع شبكة 
فايزرو الجديدة المحاطة 

 IntelliLux Pixel بأضواء ليد
القابلة للتكييف مع مصد أمامي 

رياضي يشبه ذلك المستخدم 
في طراز موكا.

قدمـــت مرســـيدس بنـــز AMG المتجـــددة GT كوبيـــه موديـــل 2022 بأربعـــة 
أبـــواب، التي حصلت على تحديثات خارجيـــة محدودة وثالثة ألوان جديدة 

واطارات 20 أو 21 جديدة.
كمـــا حصلت الســـيارة على عدة حـــزم جمالية اختيارية تشـــمل حزمة الكروم 
 ”AMG الخارجـــي الفضـــي، وحزمة أليـــاف الكربـــون الخارجية، وحزمـــة “ليل

التي تركز على اللمسات السوداء الداكنة للخارحية. 
في الداخل، حصلت الســـيارة على مقود AMG جديد عالي األداء بمستشـــعر 
مدمـــج لتتبـــع مـــا إذا كانـــت يد الســـائق موضوعة عليـــه، باإلضافـــة إلى جلود 

وزخرفات جديدة متعددة.
وتعتمـــد GT الجديدة على محرك 6 ســـلندر توربـــو 3.0 لتر بقوة 367 حصان 
وعـــزم 500 نيوتـــن متـــر، مقتـــرن بناقـــل أوتوماتيكـــي 9 ســـرعات ودفع كلي، 
وتتسارع السيارة من السكون إلى 96 كلمس خالل 4.8 ثانية بسرعة قصوى 
269 كلمس. كما تتوفر السيارة بمحرك 6 سلندر 3.0 لتر توربو آخر بقوة 435 

حصان وعزم 520 نيوتن متر، وستكشف مرسيدس عن مواصفات فئة الـ 8 
سلندر الحًقا، كما ستحصل السيارة على فئة هجينة بالقابس. 

مرسيدس AMG المتجددة GT كوبيه 2022

تأتـــي تويوتا ”كوروال كروس“ الجديدة 
الســـيارات  مـــن  جديـــد  كنـــوع  كليـــًا 
االســـتخدامات،  متعـــددة  الرياضيـــة 
والتـــي تخّطـــت توقعـــات العمـــالء مـــع 
مزيجها الرائع بيـــن التصميم الخارجي 

القوي والمقصورة الداخلية المريحة.
وتقـــدم أداء بجـــودة عاليـــة، وتجربـــة 
مـــن  رائـــع  مريحـــة، ومســـتوى  ركـــوب 
الهدوء. وفضالً عن الراحة االستثنائية، 
بمقصـــورة  كـــروس  كـــوروال  تتألـــق 

الدخـــول  فـــي  وســـهولة  فســـيحة، 
والخروج، ومســـاحة تخزين رائدة في 
فئتها ومناســـبة لجميع السيناريوهات، 
فضالً عـــن معّدات أمان تمـــت تجربتها 

واختبارها بإيحاء من سلسلة كوروال.
كـــروس  كـــوروال  تلفـــت  مـــا  وســـرعان 
الجديـــدة كليـــًا االنتباه بفضـــل مزيجها 
المتميز بين متانة الســـيارات الرياضية 
واألناقـــة  االســـتعماالت،  متعـــددة 

الحضرية بطابع جريء ومتطور.

كشـــفت فـــورد عن أحـــدث ســـياراتها البيـــك أب مارفيك 2022 كأصغـــر وأرخص 
ســـيارة فـــي المجموعة. تقع مارفيك أســـف شـــقيقتها رانجر، وتأتـــي على قاعدة 
عجالت برونكو ســـبورت ما يعني أنها ســـتأتي بنظام الدفع األمامي األساسي، أو 
الرباعي االختياري. ويمكن مشـــاهدة شـــيء من التشـــابه في التصميم الخارجي 

بين السيارتين والذي يبدو أكثر وضوحًا في التصميم الداخلي.
تحمل مارفيك األساســـية محركات هجين تتألف من محرك وقود ســـعة 2.5 لتر 
4 ســـلندر ينتج 162 حصان ومحرك كهربائي ينتج 126 حصان، تعمل هذه الفئة 
بالدفع األمامي وتستطيع قطع 805 كيلومترات بالخزان الواحد. ويمكنها سحب 

908 كيلوغرامات وحمل 680 كيلوغراًما.

تعتبـــر شـــفرولية “إكوينوكـــس” 2021 
الجديـــدة ســـيارة دفع رباعـــي صغيرة 
حديثـــة وعصريـــة، إذ تتميـــز بتصميم 
جريء، ومســـاحة أمتعة أكبر، وأحدث 
تقنيـــات االتصال، وقائمة موســـعة من 
ميزات األمـــان ومجموعة جديدة كليًا 

من محركات التوربو.
وتمـــت زيـــادة مســـاحة األمتعـــة، مـــع 
إضافة خاصيـــات تخزين جديدة مثل 
مســـاحة تخزيـــن كبيـــرة مخفية تحت 

األرضيـــة، وأرضيـــة مســـطحة تجعـــل 
مـــن عمليتـــي التحميل والتفريـــغ أكثر 
ســـهولة. وتم تصميـــم تقنيـــات هادفة 
للمســـاعدة فـــي الحفـــاظ على ســـالمة 
قـــدرات  وتوفيـــر  الـــركاب،  وراحـــة 

االتصال لهم.
وتشـــمل ميزات األمان الجديدة مقعد 
االصطـــدام  وتنبيـــه  الســـالمة،  تنبيـــه 
األمامي، مع مؤشـــر المســـافة الالحقة، 

وتتميز بمظهرها الفخم والرائع.

الجميلة تويوتا “كوروال كروس” الهايبرد

الكشف عن فورد مارفيك كأصغر بيك أب

شفرولية “إكوينوكس” 2021 الجديدة

 المدير اإلداري لشركة MG توم لي:

 نفـتـخــــــر
بجــذورنـــا 
البريطانية

نشهد نموًّا في أعداد المبيعات لما تقدمه سياراتنا من ثقة

تحــدث تــوم لــي المديــر اإلداري لشــركة ســيارات MG الشــرق األوســط 
مؤخــرا لموقــع motorspirit حــول جعــل العالمــة التجاريــة أكثــر عشــر 
ســيارات مبيعا إقليميا، وجائزة ســيارة الشرق األوسط، حققت العالمة 
التجارية MG البريطانية المولد والممتلكة والمشغلة الصينية نجاحات 
كبيــرة فــي الســنوات الخمــس القصيــرة التــي كانــت معروضــة للبيع في 
الشــرق األوســط. وفــي هــذه المقابلــة ناقش توم لــي، الشــبكة اإلقليمية 
لشــركة صناعة الســيارات، والخدمات، والعمالء، والتقنيات، والتصنيع، 
وموقف الســوق، والمنتجات، والجذور والروابط البريطانية، والخطط 

للسنوات المقبلة.

يبدو أن وجود MG Motor في  «
السوق ينمو بشكل كبير في 
األشهر األخيرة. كيف حققت 

ذلك في مثل هذا اإلطار الزمني 
القصير وماذا يجب أن نتوقع في 

العامين المقبلين؟

شـــهدت MG توســـعا ســـريعا للغاية 
ومثيرا لإلعجـــاب في جميع أنحاء 
الشـــرق األوســـط، ســـواء من حيث 
المبيعـــات أو حجـــم الشـــبكة، وكل 
ممتـــاز  موقـــف  فـــي  يضعنـــا  ذلـــك 
الرئيســـية  واألســـباب  للمســـتقبل. 
وراء هـــذا االرتفاع هي ثالثة: أوال، 
جـــودة مجموعـــة منتجاتنا اآلخذة 
في التوســـع، والتي تشـــمل ســـيارة 
 MG 2020 الشـــرق األوســـط لعـــام
HS، ثانيـــا، نوعيـــة منتجاتنـــا التي 
ال تضـــاءل اتســـاعا، وثالثـــا، جـــودة 
تجربـــة ملكيـــة MG، والتي تشـــمل 
أفضل ضمـــان للســـيارات الجديدة 
فـــي المنطقة، وأعلى معايير خدمة 
العمالء ومركز توزيع إقليمي عالي 
الســـريع  التســـليم  التقنيـــة يضمـــن 

لقطع الغيار عند الحاجة.
القادمـــة،  الســـنوات  مـــدى  علـــى 
يمكنك أن تتوقع أن ترى المزيد من 
الشيء نفسه، ونحن نواصل تعزيز 
تشـــكيلة منتجاتنـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
إدخـــال أحـــدث التقنيـــات، وزيـــادة 
وتعزيـــز  شـــبكتنا،  وجـــودة  حجـــم 
معاييرنـــا الرائدة فـــي مجال خدمة 

العمالء.

»  MG Motor ما هو مركز مبيعات
وحصتها في السوق في الوقت 
الحالي، ومن الذي تراه منافسا 

رئيسيا لك؟

 15,928 بعنـــا   ،2019 العـــام  فـــي 
وحدة، بزيادة ســـنوية بنســـبة 130 
% علـــى الرغم من ظروف الســـوق 
الصعبـــة. وهـــذا يعني أننـــا ضاعفنا 
حصتنا في السوق في جميع أنحاء 
المنطقـــة في 12 شـــهرا فقط. وقبل 
الوباء الحالي، وضعنا ألنفسنا هدفا 
طموحا القتحـــام أكبر 10 مصنعين 
بحلـــول نهايـــة العام، ومـــا زلنا نأمل 
في تحقيـــق ذلك. اعتبارا من اليوم 
موقـــف MG Motor قـــوي، ونحـــن 
نشهد حاليا نموا في أعداد المبيعات 
مقارنـــة بالعـــام الماضي. في ســـوق 
تنافســـية، نتعايـــش مـــع العالمـــات 
التجاريـــة اليابانيـــة والكورية التي 
أرســـت ســـمعة قويـــة فـــي الشـــرق 
األوســـط علـــى مـــر الســـنين. ومـــع 
ذلك، ينصب تركيزنا األساسي على 
تزويـــد عمالئنـــا بأفضـــل منتجـــات 
MG المتطـــورة، وتقديـــم عـــروض 
مـــا بعـــد البيـــع والضمـــان الجذابـــة 
عمالئنـــا.  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي 
نحن واثقون مـــن تلبية احتياجات 
عمالئنـــا الحالييـــن والجـــدد خاصة 
خـــالل هـــذه األوقـــات التـــي تتغيـــر 
فيها ســـلوكيات الشـــراء باستمرار. 
نحـــن علـــى اســـتعداد للتكيـــف مـــع 
المعايير الجديدة التي يتم وضعها 
في صناعة السيارات.

حتى عودتها اإلقليمية في  «
أواخر عام 2015، تالشت العالمة 

التجارية MG تقريبا.. ما مدى 
صعوبة إعادة تأسيس هوية 

العالمة التجارية ووضع السوق؟

بالتأكيد لم يكن ليحدث ذلك بدون 
الكثيـــر مـــن العمـــل الشـــاق، ســـواء 
شـــركائنا  مـــن  أو   MG فريـــق  مـــن 
علـــى  تركيزنـــا  وكان  اإلقليمييـــن، 
تحســـين الوعي بالعالمة التجارية 
وإعـــادة إطـــالق العالمـــة التجارية 
لعمـــالء الشـــرق األوســـط، وبذلـــك 
اســـتثمرنا بشـــكل كبير في عمليات 
التســـويق والمبيعـــات لدينـــا. ومـــع 
علـــى   MG ســـيارات  عـــدد  زيـــادة 
الطريـــق، نعمـــل جاهديـــن لضمـــان 
أن يتمكـــن أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن 
النـــاس في جميـــع أنحـــاء المنطقة 
مـــن ســـماع أخبارنـــا. وممـــا ال شـــك 
فيـــه أن هذا الوعي قد ســـاعد على 
إطالق صفقـــات رعاية مع شـــركاء 
ليفربـــول  نـــادي  مثـــل  مشـــهورين 
ونـــادي األهلي لكـــرة القـــدم، فضال 
عـــن تنفيذ حمالت تســـويقية كبرى 

أخرى.
» MG Mo�  تم استخدام أصو ل

tor البريطانية بشكل كبير في 
التسويق.. إلى أي مدى ساعد 

هذا في وضع السوق والمبيعات 
والعالمات التجارية وسط ماركات 

السيارات الصينية األخرى؟

لــيــس فــقــط مــن خـــالل الــتــســويــق، 
فــنــحــن قـــــادرون عــلــى االســتــفــادة 
القوية، مع  البريطانية  من جذورنا 
مرافق البحث والتطوير والتصميم 
بريطانيا  في  العالمية 
أن  مــــــع ضـــــمـــــان 
يعرفون  عمالئنا 
أنــــــــــــه عــــنــــدمــــا 
 MG يـــشـــتـــرون 
أنـــهـــم يــشــتــرون 
ــا يــقــرب  ــي مــ فــ

من 100 سنة من التاريخ.
ونحـــن نعتقد أن هـــذا يعطينا ميزة 
على العديد من العالمات التجارية 
األخـــرى فـــي الســـوق - ليـــس فقط 
لإلعجـــاب  مثيـــر  تـــراث  لدينـــا 
بشـــكل فريـــد، ولكن يمكـــن لعمالئنا 
االســـتمتاع بامتالك السيارات التي 
تـــزال تحتفـــظ بطابـــع معيـــن ال  ال 
تتمتع به الســـيارات التـــي تباع من 

قبل صانعي الحجم األكبر.
مثـــل العديـــد مـــن شـــركات صناعة 
 MG ،الســـيارات الرئيســـية األخرى
لديهـــا مرافـــق التصنيـــع الدوليـــة - 
فـــي حالتنـــا فـــي الصيـــن. هـــذا هو 
خيـــار اقتصـــادي، واحـــدة اتخذتها 
العالمات التجاريـــة الرائدة األخرى 
الذيـــن يصنعـــون أيضـــا فـــي البالد. 
أصبحت اليوم MG ضمن انتاجات 
SAIC Motor، وهـــي واحـــدة مـــن 
أكبر شـــركات السيارات في الصين، 
وتركيـــب  بتصنيـــع  تقـــوم  حيـــث 
فولكـــس  مثـــل  تجاريـــة  عالمـــات 
فاجـــن وجنـــرال موتـــورز وغيرهـــا. 
تضمـــن مرافـــق اإلنتـــاج المتطـــورة 
الجـــودة  مســـتويات  أعلـــى  لدينـــا 
عمالئنـــا  تفيـــد  والتـــي  والكفـــاءة، 
بالطبـــع. نحـــن فخـــورون بالحديث 
عن MG كعالمة تجارية بريطانية، 
وهـــذا ليس ببســـاطة بســـبب تراث 
الشـــركة الطويل والمحتـــرم للغاية. 
بعد ما يقرب من 100 ســـنة، ال تزال 
العالمـــة التجارية متجذرة إلى حد 

كبير في بريطانيا العظمى.
والتطويـــر  البحـــث  مرفـــق  يقـــع 
فـــي   MG لشـــركة  التابـــع  العالمـــي 
العظمـــى.  بريطانيـــا  لونغبريـــدج، 
وعـــالوة على ذلك، لدينا اســـتوديو 
فـــي  العالمـــي  المتقـــدم  التصميـــم 
لنـــدن. الفريـــق هنـــا هـــو المســـؤول 
عـــن التصميم الداخلـــي والخارجي 
لجميـــع منتجـــات MG فـــي جميـــع 

أنحاء العالم.

ترجم: طارق البحار

جودة تجربة ملكية MG تشمل أفضل ضمان للسيارات الجديدة في المنطقة
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 ”أندرويد” يقدم مميزات مبتكــــرة
أعلنـــت شـــركة جوجـــل 6 ميـــزات جديـــدة 
فـــي نظـــام “أندرويـــد” تســـاعد فـــي جعـــل 
اختصارات المســـاعد أكثر فائدة، وتحسن 
ميـــزات  إلـــى  إضافـــة  الوصـــول،  إمكانيـــة 
أخرى أبرزها تنبيهات بشـــأن الزالزل. ومن 

الميزات التي تم اإلعالن عنها:

تشفير الرسائل

أوضحـــت جوجل أن محادثـــات RCS عبر 
تطبيـــق الرســـائل يتـــم اآلن تشـــفيرها مـــن 
طـــرف إلى طرف، وســـتكون الميزة متاحة 
للمحادثـــات الفرديـــة فقـــط دون الجماعية 

في الوقت الحالي. 
وســـيحتوي زر اإلرســـال علـــى رمـــز قفـــل 
عندمـــا يتـــم تشـــفير الرســـالة، ومـــن المهم 
تتبع ذلك ألن العديد من األشـــخاص الذين 
تراســـلهم قد ال يكـــون لديهم RCS، أو ربما 

ال يستخدمون الرسائل.

تنبيهات الزالزل

عـــن  الكشـــف  نظـــام  إن  الشـــركة  قالـــت 
ســـيصل  الهاتـــف  عبـــر  واإلنـــذار  الـــزالزل 

والفلبين وكازاخســـتان  تركيـــا  إلـــى 
قيرغيزســـتان وطاجيكستان  وجمهورية 

وتركمانستان وأوزبكستان.
وكانـــت جوجـــل قـــد أطلقـــت النظـــام في 
كاليفورنيا، وتم توفيره الحقا في اليونان 
ونيوزيلنـــدا فـــي شـــهر أبريل، مبينـــة أنها 
تأمـــل فـــي جلـــب الميـــزة إلـــى المزيد من 
الدول خـــالل العـــام المقبـــل. ولكنها تركز 

أوالً علـــى البلـــدان المعرضـــة بشـــدة 
لخطر الزالزل.

ويعمـــل النظـــام مـــن خالل 
إنشاء شبكة للكشف عن 

الزالزل تقـــوم بتحذير 
النـــاس إذا كانـــوا فـــي 
أن  يحتمـــل  منطقـــة 

تتأثر.

ترقية اختصارات 
مساعد جوجل

تــــــــمــــــــكــــــــن مــــــــيــــــــزة 
االخـــــــتـــــــصـــــــارات فـــي 
ــل،  ــ ــوجــ ــ ــد جــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ مــ

التقنية”،  ألخــبــار  العربية  لـــ”الــبــوابــة  وفقا 
المستخدمين، من االنتقال إلى جزء معين 
الميزة ستتيح  ترقية  ولكن  التطبيق،  في 
عرض معلومات المستخدمين في نموذج 
مــبــاشــرة في  الــمــســتــخــدم  عنصر واجــهــة 

المساعد.

الوصول الصوتي

مـــن  الصوتـــي  الوصـــول  تطبيـــق  أصبـــح 
جوجـــل، يتعـــرف علـــى نظـــرات 
المســـتخدم حتـــى يتمكـــن مـــن 
معرفـــة مـــا إذا كان يتحـــدث 
إلى هاتفه أو إلى أشخاص 
آخريـــن، حيـــث ســـتتوقف 
الميزة عـــن تلقي األوامر 
أن  اكتشـــفت  إذا 
المســـتخدم ال ينظر إلى 
الهاتف، إال أن هذه الميزة 
فـــي مرحلة تجريبيـــة. كما 
علـــى  التطبيـــق  ســـيحصل 
يتعلـــق  عندمـــا  تحســـينات 
األمر بإدخـــال كلمـــات المرور، 

بحيث يتمكن المســـتخدم من نطق كلمات 
مثـــل “عالمة الـــدوالر” فتتـــم ترجمتها إلى 

الرمز، بدالً من كتابتها حرفيًا.

Android Auto المزيد من تخصيص

 Android Auto لمســـتخدمي  يمكـــن 
مشـــغل  لتخصيـــص  هواتفهـــم  اســـتخدام 
التطبيـــق وإدارة الوضع المظلم يدوًيا، كما 
تم إضافة القدرة على التمرير بســـرعة إلى 
أعلى القائمة، حيث يحصل شريط التمرير 
علـــى زر للتنقـــل. وأكـــدت الشـــركة أنـــه تم 
تحســـين تجربـــة المراســـلة فـــي تطبيقات 
مثل واتســـاب والرسائل، مما يسهل إرسال 

الرسائل وقراءتها.

الرسائل المميزة بنجمة

في حال تلقي رســـالة نصية مهمة فيمكنك 
تمييزهـــا بنجمـــة، لســـهولة الوصـــول إليهـــا 
دون أن تضطـــر إلـــى التمريـــر مـــرة أخـــرى 
خالل المحادثة للعثور عليها. وسيتم طرح 
الميزة في تطبيق الرســـائل خالل األسابيع 

المقبلة.

كشفت وسائل إعالم تركية أن النجمة التركية  إيبرو شاهين  قد  «
انضمت لمسلسل “ الملحمة “ الذي من المقرر أن تخوض دور 

البطولة فيه، إال أنه لم يعرف بعد من سيخوض دور البطولة من 
الممثلين األتراك إلى جانبها.
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وتســـببت  كورونـــا  جائحـــة  غيـــرت 
بالكثيـــر، وأحـــد هـــذه التغييـــرات هي 
اليـــوم كثيـــرا  الـــذي اختلـــف  الـــزواج 
مـــن مظاهره واحتفاالتـــه، فقد أصبح 
األهـــل  مـــن  جـــدًا  أقـــل  المدعـــوون 
المقربيـــن، ومـــن هـــذا المنطلق أصبح 
لدينـــا فئة تؤيـــد زيادة أعـــداد الزواج 
وفئـــة تعارض هـــذه الفكـــرة! في هذا 
االســـتطالع نكتشـــف حـــاالت الزواج 
فـــي زمـــن الوبـــاء وتأثيـــر ذلـــك فـــي 

البحرين.

فرصة 

”الـــزواج  ”طالبـــة”:  فـــردان  فاطمـــة 
ارتبـــاط روحـــي مقـــدس يعتمـــد على 
أســـعد  مـــن  وهـــو  والرحمـــة  المـــودة 
القـــرارات التـــي يتخذهـــا أي زوجين، 
إال أنـــه يصبـــح مـــن أصعب القـــرارات 
حين يتعلـــق األمر بمصاريـــف الزواج 
وأعبائـــه المالية الكبيرة التي فرضتها 
عادات المجتمع المســـتحدثة، غير أن 
كورونـــا فـــرض واقعا جديـــدا بتقديم 
حفـــالت بســـيطة تقتصر علـــى العائلة 
والمقربيـــن فقـــط، ومـــن وجـــه نظري 
الكورونـــا  فـــي زمـــن  الـــزواج  أن  أرى 
فرصة للشـــباب، حيث ساهم في رفع 
حاالت الزواج وتسهيلها، وأقر الكثير 
من الشـــباب الذين أقبلوا على الزواج 
فـــي هذه الفترة على ذلك، كما أنه من 
األفضل االستمرار على هذه الحفالت 
البســـيطة حتى بعد انقضاء الجائحة، 
فهـــي بينت لنـــا أن الزواج بـــدون تلك 
مـــن  يقلـــل  ال  والمصاريـــف  المظاهـــر 

الفرح شيئا!“

تكاليف

يقـــول المصـــور جاســـم عليـــان أحـــد 
المتزوجيـــن في فترة الكورونا: 

اإلقبـــال  زيـــادة  ”أؤيـــد 
علـــى الزواج فـــي فترة 

كورونا، والبعض يظن قلة المصاريف 
هـــي الســـبب، ولكنهـــا “فرصـــة“، ولكن 
عـــن  وســـؤالي  تجربتـــي  حســـب 
التكاليف، فهي لألســـف نفس الشيء 

تقريبا“.
وأضاف: ”بالنســـبة لعقود الزواج فمن 
المؤكـــد بأنهـــا فـــي ازديـــاد فـــي فتـــرة 
التكاليـــف  وأن  خصوصـــا  الكورونـــا، 
أصبحت أقل، وشـــخصيا كنت أعرف 
البعض كان مترددا بهذه الخطوة قبل 
الكورونـــا، لكنه اليوم دخـــل التجربة، 
فهـــي  األعـــراس  لحفـــالت  وبالنســـبة 
بســـبب اشـــتراطات الفريـــق الوطنـــي 

بعـــدد محـــدود جـــدا، 
ر أما بالنسبة  للمهو

فهـــي 

فـــي  أســـمعها  كنـــت  التـــي  المعتـــادة 
الســـابق، ولـــم تتغير وهـــي في حدود 
1000 دينـــار-  1600 دينـــار بحرينـــي  
واكثر، ولكن تم تقليل تكاليف الزواج، 
أما الســـبب الرئيســـي لزيـــادة اإلقبال 
علـــى الـــزواج في فتـــرة الكورونا فهو 

بالشك قلة التكاليف“.

مراعاة الشباب

صرح المأذون الشرعي الشيخ زهير 
الديهي أن من المالحظ بشكل ملفت 
أن عقود الزواج زادت بنســـبة جيدة 
فـــي فتـــرة جائحـــة كورونا ”هـــذا ما 
الحظته شـــخصيًا وما ســـمعته أيضًا 
مـــن الكثير مـــن المأذونيـــن أصحاب 
الفضيلة في هذا الشأن، ونعزو األمر 
فـــي زيـــادة عـــدد عقـــود الـــزواج إلى 
تخفيف التكاليـــف الباهظة للمقبلين 
على الزواج مما يضطر البعض منهم 
إلـــى اللجوء إلى القـــروض، وأتاحت 
ظروف الجائحة هذه الفرصة بشكل 
إيجابي من هـــذه الناحية إال أنه في 
ذات الوقت أدعو بحســـب رأيي إلى 
عدم االســـتعجال في اختيار شريك 
الحياة بل البد من العناية في اختيار 
لضمـــان  المناســـب  الشـــريك 
هذه العالقـــة ونجاحها، 
فيـــه  شـــك  ال  وممـــا 

والريب أن الحفالت أقل إما بســـبب 
إقفـــال صـــاالت األعـــراس فـــي فترة 
معينة أو لحالة التخوف التي تســـود 
مـــن اإلصابـــة بكورونـــا وأمـــا بدافـــع 
والمســـؤولية  االجتماعـــي  الوعـــي 
واالجتماعيـــة  والوطنيـــة  الشـــرعية 
في الحد من األسباب التي قد تؤدي 
لزيـــادة انتشـــار هـــذه الجائحـــة وقد 
اكتفـــى الكثير منهـــم بالدعوات على 
مســـتوى عائلـــي محـــدود وبالنســـبة 
للمهور فـــي أغلب األحيان بقت على 
حالهـــا والذي انخفض هـــي التكاليف 
صـــاالت  عـــن  كاالســـتغناء  األخـــرى 
األفراح وبعض التكاليف األخرى، مع 
االشـــارة ألني الحظت أن البعض من 
الفتيـــات أخذت تطلب مهـــرًا أكثر أو 
طقم ذهب أغلى بدعوى عدم وجود 
تكاليـــف صالة وما شـــابه إال أن هذه 
الحالـــة وللـــه الحمـــد محـــدودة جدًا، 
كما تم تقليل التكاليف بشـــكل نسبي 
ومـــا نطمـــح لـــه هـــو مراعاة الشـــاب 
المقبل علـــى الزواج وتذليل العقبات 
عبـــر تقليـــل التكاليـــف بشـــكل أكبـــر 
وأفضـــل كما أنـــه من أســـباب توافق 
الزوجيـــن وأرى أنـــه ال توجد صعوبة 
مـــن الناحيـــة العمليـــة خصوصـــًا مـــع 
وجـــود االحتـــرازات الطبيـــة المتبعة 
والتـــي بـــات المجتمـــع يحمـــل وعيـــًا 

علـــى  الحـــرص  وثقافـــة  مجتمعيـــًا 
ســـالمة الجميـــع، وباعتقـــادي هنـــاك 
عوامـــل عامة وهنـــاك عوامل خاصة 
تـــؤدي إلـــى زيادة أو قلـــة الزواج في 
فتـــرة كورونـــا فمـــن العوامـــل العامة 
من قبيـــل أن اختيار الزوجة بنســـبة 
كبيـــرة يكـــون عـــن طريـــق انتخـــاب 
البنـــت من قبل األهالـــي عبر االلتقاء 
بيـــن الناس فـــي التجمعات وحفالت 
األفراح وفي ظـــل الجائحة وامتناع 
النـــاس عـــن هكـــذا تجمعـــات أصبـــح 
عائق من العوائق لهذا االســـلوب في 
االختيـــار أما األســـباب الخاصة فمن 
قبيل أن بعـــض الفتيات كن ال يقبلن 
علـــى الـــزواج أو يؤخـــرن ذلـــك على 
أمـــل انتهـــاء الجائحة لكـــي يحظين 
بمثيالتهـــن بحفـــل متميـــز إال أنه مع 
اســـتمرار أمد الجائحة أخذن يتقبلن 
هذا الواقع كواقـــع تعايش معه كافة 

الناس“.

روحانية 

أكـــد الشـــيخ ناظـــم التيتـــون مـــأذون 
”بحســـب  الموضـــوع:  حـــول  زواج 
اآلخريـــن  تجـــارب  وأيضـــا  تجربتـــي 
زادت  الشـــرعيين،  المأذونيـــن  مـــن 
الجائحـــة وبعـــد  فـــي بدايـــة  العقـــود 
مضي سنة تقريبا انخفضت وصارت 

كالسابق تقريبا، ومن الواضح جدا أن 
الحفالت قلت وبســـبب المنع الرسمي 
الغيـــث.  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
والدعـــوات  القـــرآن  عقـــد  حفـــالت 
الكبيرة بسبب الوباء والبعض اقتصر 
علـــى عدد محدود حتى في الشـــهود 
وهـــذا جيـــد فاقتصـــر على شـــاهدين 
للتوكيل والعقد بدل أربعة، ويبدو لي 
أنه بشـــكل عام لم ترتفع المهور يعني 
متوســـط المهـــر كالســـابق ولـــو زادت 
المهور عند البعض فهي قليلة وكذلك 
ما يســـمى )بالطايح( والحظت الكثير 
الواضـــح  ومـــن  )الطايـــح(  يطلـــب  ال 
جـــدا تقلصـــت الكثيـــر مـــن التكاليـــف 
منها الحفـــالت الكبيـــرة للعقد وحفلة 
خطوبـــة النســـاء يعني كالســـابق ولو 
وجـــدت محـــدودة جـــدا، وبعـــض من 
الحـــاالت عقبـــات فـــي طريـــق الزواج 
في فترة كورونا منها الحالة النفسية 
بســـبب  البعـــض  لـــدى  والمعنويـــة 
الظـــرف الحالي حيث كثرت الوفيات 
واإلصابـــات والحجر هذا كله يشـــكل 
عائقـــا يؤجل موضوع الزواج وأشـــير 
هنا إلى مـــن يريد أن يرتبط وعندهم 
ال ســـمح هللا هـــذه الحـــاالت، وعقبـــة 
أخـــرى هـــي الحالـــة الماديـــة والوضع 
االقتصـــادي النـــازل الـــذي فرضه هذا 
الوبـــاء وحرمان البعض مـــن أعمالهم 
فـــي شـــركات أو أعمـــال حـــرة، وهناك 
العوامـــل التـــي تزيـــد الـــزواج هو قلة 
المبذولـــة  الجهـــود  وقلـــة  التكاليـــف 
وتعاطـــف النـــاس مـــع بعضهـــم وفـــي 
ظـــرف البـــالء النـــاس عـــادة حالتهـــم 
المعنوية فيها روحانية قد تبتعد عن 
التعقيـــد والعقبـــات فـــي تحقيق مبدأ 
الـــزواج ومـــا يـــؤذي لقلـــة الـــزواج هو 
الوضع االقتصادي الذي يمر به بعض 

الناس“

تحقيق طالبة االعالم: زهراء عبد الزهراء

جامعة البحرين
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خفافيش في سويسرا تؤوي فيروسات من 39 عائلة مختلفة
تــأوي  سويســرا  فــي  الخفافيــش  أن  عــن  باحثــون  كشــف 
فيروســات مــن 39 عائلــة فيروســية مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 

بعض من لديها القدرة على القفز إلى البشر.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “ديلي ميل البريطانية” 
أنه ُســمح بتحليل 18 نوعا من الخفافيش الثابتة والمهاجرة 
التي تعيش في سويسرا، لفريق من جامعة زيورخ بالتحقيق 

في انتشار الفيروس.
وقــال الباحثــون: إن معرفــة 39 عائلــة فيروســية موجــودة 
فــي  الفيروســات  وتتبــع  سويســرا،  فــي  الخفافيــش  داخــل 
الخفافيش في أماكن أخرى من العالم، يمكن أن يســاعد في 

استعداد العالم لألوبئة المستقبلية.
واكتشــفوا أن هذه الخفافيش تأوي فيروســات من 39 عائلة 
مختلفة بما في ذلك بعض التي يمكن أن تقفز إلى حيوانات 
أخــرى، بمــا فــي ذلــك البشــر، وتســبب المــرض، ويشــمل ذلــك 
الــذي   ،”19 “كوفيــد  لـــ  المســبب   ،”SARS-CoV-2“ فيــروس 

انتقل من الخفافيش إلى حيوان آخر قبل إصابة البشر.
وبــدأت القصــة بقيــام إيزابيــل هاردمير وزمالئهــا في جامعة 
زيورخ بالتحقيق في الفيروسات التي يحملها أكثر من 7000 
خفــاش تعيش فــي البالد. وتعد الخفافيش مضيفا وخزانات 

مثالية للعديد من أنواع الفيروسات المختلفة، وهناك العديد 
من العوامل التي تجعلها ناقالت فعالة للفيروس بما في ذلك 

ظروف الجسم والحالة االجتماعية والموائل.
وكشــف تحليــل إضافــي للفيروســات التــي وجــدت بإحــدى 
مســتعمرات الخفافيش التي خضعت للدراسة كانت تحتوي 
علــى جينــوم شــبه مكتمــل لفيــروس ُيعــرف باســم فيــروس 
.)MERS( كورونا المرتبط بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية
ووفقــا للباحثيــن، يمكــن أن يكشــف هــذا النــوع مــن التتبــع 
للخفافيش تراكمات الطفرات الجينية الفيروسية التي يمكن 

أن تزيد من خطر انتقال العدوى إلى الحيوانات األخرى.

األميركيــة  “أكامــاي”  شــركة  أعلنــت 
أن  اإلنترنــت  لخدمــات  المــزودة 
الــذي  الشــبكة  فــي  العالمــي  العطــل 
طيــران  وشــركات  مصــارف  طــال 
والواليــات  أســتراليا  فــي  الســيما 
هجــوم  عــن  ناجمــا  ليــس  المتحــدة 

إلكتروني.
وأوضحــت فــي بيــان أن نحــو 500 
مــن  الخاصيــن حرمــوا  زبائنهــا  مــن 
اإلنترنــت بفعل مشــكلة علــى صعيد 

أحد منتجات أمن الشبكة.
المشــكلة  فــإن  “أكامــاي”  وبحســب 
لكــن  4 ســاعات  فــي حوالــي  حلــت 
غالبية مواقع اإلنترنت لم تتأثر سوى 
حوالي ساعة. وأوضحت الشركة أن 
“الحــادث لم يســببه تحديــث للنظام 
وال هجــوم إلكترونــي”، مشــيرة إلــى 
أن الســبب هــو مشــكلة فــي توجيــه 
البيانــات وتــم إصالحهــا. وقالت إنه 
“تمــت إعــادة توجيــه بيانــات معظم 

العمالء في غضون دقائق”.

الكشف عن سبب 
عطل اإلنترنت

كشــفت أيقونــة أغاني الـــ “Soul” ديانا 
روس عــن تفاصيــل ألبومها األول منذ 
 ،Thank You 15 عاًمــا ويحمــل عنوان
وهو تتمة أللبومها “I Love You” الذي 

طرح العام 2006.
وتــم تســجيل األلبوم الجديــد بالكامل 
أثنــاء  بهــا  الخــاص  االســتوديو  فــي 
 Supremes مغنيــة  وقالــت  الوبــاء. 
الســابقة في بيان “هذه المجموعة من 
األغانــي هــي هديتــي لكم مــع التقدير 
والحب”، وأضافت “أنا ممتنة إلى األبد 
ألننــي أتيحــت لــي الفرصــة لتســجيل 

هــذا  فــي  الرائعــة  الموســيقى  هــذه 
الوقت”.

إلــى  البيــان كذلــك  ولفــت 
الجديــد  األلبــوم  أن 
“يبعــث رســالة موســيقية 
قوية وشــاملة عــن الحب 

ومــن  الجماعــي،  والعمــل 
خالل أغانيه المليئة بالســعادة 

والتقديــر والفــرح، يقــر بصــدق أننــا 
في هذا كله معًا”.

وشــاركت روس فــي كتابــة 13 أغنيــة 
Thank You بالتعــاون مــع جــاك  مــن 
أنتونوف وجيمي نيبس وتايال براكس 
وســبايك ستينت، وتعاقدت مع شركة 
Decca Records التي ســتصدره في 

.elaph الخريف المقبل بحسب
وتبلــغ روس اآلن 77 عاًمــا، وقد بدأت 
فــي  موتــاون  فــي  المهنيــة  حياتهــا 
مــع  النجوميــة  وحققــت  الســتينات، 
أغانــي  فــي   ،The Supremes فريــق 
مثــل Baby Love Stop باســم الحــب 

وأنت تبقيني معلًقا.

عودة ديانا روس بعد غياب 15 عاًما

صورة إبداعية من المملكة العربية السعودية بين الجمال والسماء.                    تصوير: صالح الثبيتي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الروســية  الدفــاع  وزارة  بــدأت 
مضــاد  جديــد  عقــار  تطويــر 
علكــة  شــكل  علــى  للفيروســات 
لعــالج فيروس كورونا المســتجد. 
وقــال مصــدر مقــرب مــن الــوزارة 
“بــدأ معهــد األبحــاث المركزي رقم 
48 التابــع لوزارة الدفاع الروســية 
للفيروســات  تطويــر عقــار مضــاد 
لمواجهــة عــدوى فيــروس كورونا 
الجديد على شــكل علكة”، بحسب 

وكالة “سبوتنيك” الروسية.
شــكل  بيــن  “الجمــع  أن  وأضــاف 
والخصائــص  المتــاح  االســتخدام 
تأثيــًرا  ســيوفر  للعقــار  المفيــدة 
إيجابًيا في مكافحة انتشار عدوى 
فيــروس كورونــا”. وتابــع المصــدر 
أن “المعهد نفسه يعمل على ابتكار 
لقاح جديد ضد كورونا يتم تناوله 
عن طريق الغشــاء المخاطي على 
)ســكريات  ســكري  عجيــن  شــكل 

بطعم الفواكه(”.

منزلهــا  امــرأة مصريــة  خصصــت 
لتربيــة أعــداد كبيــرة مــن القطــط 
مــا أدى بجيرانهــا إلى رفع شــكوى 

للجهات األمنية لتضررهم.
وكشفت تحريات األجهزة األمنية 
عــن وجــود امــرأة، تقيــم مــع عدد 
بأنواعهــا  القطــط  كبيــر جــًدا مــن 
المختلفــة، ما أثــار أزمة في العقار 
الــذي تقيم به فــي منطقة التجمع 
األول بالقاهــرة، فضاًل عن انبعاث 
روائــح كريهــة مــن داخــل الشــقة. 
وانتقلــت أجهــزة األمــن إلى مكان 
العقار لتتأكد من وجود عدد كبير 

من القطط داخل الشقة.
وأوضحت السلطات المصرية أنه 
يجري اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمــة حيــال الواقعة، فضاًل عن 
تكليــف فريق من الطــب البيطري 

بفحص حالة تلك القطط.

روسيا تواجه 
الفيروس بـ “علكة”

تخصص منزلها 
لتربية القطط

وضــع  الســينمائي  كان  مهرجــان  اختــار 
لــي  المخــرج األميركــي ســبايك  صــورة 
كان  مهرجــان  تحكيــم  لجنــة  رئيــس 
الملصــق  علــى  العــام،  هــذا  الســينمائي 
علــى  الســينمائي،  بالحــدث  الخــاص 
ملصــق  ويصــور  المنظمــون.  أعلــن  مــا 
“النظــرة  صاحــب  المخــرج  المهرجــان 
التــي  الشــخصية  بمالمــح  الفضوليــة” 
أداها في فيلمه الطويل األول “شيز غاتا 

هافيت” )1986(.

ويظهر في الملصق سبايك لي )بشخصية 
مارس بالكمون أحد عشــاق بطلة الفيلم 
مــا  نخيــل،  بشــجرتي  الثالثــة(، محاطــا 
وجــادة  كان  مدينــة  بأجــواء  يوحــي 
الكروازيــت الشــهيرة. وأشــار المنظمــون 
فــي بيان إلى أنهم اختــاروا هذا الملصق 
“ألن التوق هائل للعودة إلى أجواء كان: 
شــاطئ البحر وأشجار النخيل والشاشة 
الســوداء” التــي ســُتعرض عليهــا األفالم 

المشاركة في المسابقة الرسمية.

“سبايك لي” نجًما لملصق “كان السينمائي”

فوجئ جمهور الفنانة هند البحرينية بإعالنها دخول القفص الذهبي عبر 
حساباتها في شبكات التواصل االجتماعي، مع خطيبها العب كرة السلة 

اللبناني كريم عزالدين بعد خطوبتهما في يوليو الماضي.

اكتشــف باحثــون مــن األكاديمية 
بكيــن  فــي  للعلــوم  الصينيــة 
جديــدا  نوعــا  هارفــارد  وجامعــة 
عمالقــا مــن وحيــد القــرن عــاش 
قبــل أكثر من 23 مليــون عام في 

الصين.
علــى  عثــر  الــذي  الفريــق  وأفــاد 
البقايــا أن الســلف العمالق لوحيد 
فــي مقاطعــة  عليــه  عثــر  القــرن، 
علــى  الواقعــة  الحاليــة،  غانســو 
الشــرقية  الشــمالية  الحافــة 
لهضبــة التبــت. وأشــار فريــق مــن 
األكاديميــة الصينيــة للعلــوم فــي 
بكيــن، إلــى أن الكائــن يعــد “أكبــر 
حيــوان ثــدي عاش علــى الكوكب 

علــى اإلطــالق”، إذ بلــغ طولــه 26 
قدما )نحــو 8 أمتار( وارتفاعه 16 

قدما )نحو 5 أمتار(.
وكان المخلــوق الضخم، المســمى 
لينكســياينس”  “باراســيراثيريم 
Paraceratherium linxi-)

aense(، يــزن 24 طنا، وكان أثقل 
4 مرات من الفيل اإلفريقي، وهو 
أكبــر حيوان يمشــي علــى األرض 
اليوم. وجــاب الحيوان العاشــب، 
الــذي ال قرون له، آســيا منذ 26.5 
مليــون ســنة، يستكشــف الغابــات 
والنباتــات  األوراق  عــن  بحثــا 
الناعمة والشجيرات، وبدا مشابها 

لـ “التابير )السناد( المتضخم”.

وحش يزن 24 طًنا جاب الصين قبل 26 مليون سنة

حققــت شــركة بايــت دانس المالكة لتطبيق الفيديو الشــهير “تيك توك” مكاســب 
بلغت الضعف في العام الماضي.

وقفــز إجمالي عائدات الشــركة الصينية إلى 34.3 مليار 
دوالر، بارتفــاع نســبته 111 % فــي العــام 2020، 

بحســب مذكــرة وّزعــت علــى موظفــي الشــركة. 
وتؤكد األرقام على استمرار نجاح تطبيق تيك 
تــوك جماهيريــا، رغــم مــا تتعــرض لــه الشــركة 
المالكة -بين شــركات تقنية صينية أخرى- من 

ضغــوط متزايدة من عــدد من الحكومات حول 
العالم. وســجلت شــركة بايت دانــس كذلك أرباحا 

ســنوية إجماليــة بقيمــة 19 مليار بنســبة بلغت 93 %، 
بينما سجلت الشركة خسارة 45 مليار دوالر للفترة ذاتها.

وُنســبت هــذه الخســارة إلــى تســوية محاســبية نــادرة الحــدوث، وال عالقــة لهــا 
بعمليات الشركة.

تضاعف أرباح “تيك توك” رغم ضغوط الحكومات الفجر:  
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