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(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

ســـعيًا من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء للمســـاهمة فـــي تحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة عبـــر تســـخير علـــوم وتقنيـــات الفضاء لتنفيـــذ مختلف الدراســـات، 
تمّكـــن فريٌق من الكفاءات الوطنية الشـــابة العاملة فـــي الهيئة من إجراء تعداد 
للمحميـــات الزراعيـــة على مســـتوى مملكة البحريـــن وتحديد مواقعهـــا وتقدير 
مســـاحتها اإلجمالية، استنادًا إلى الصور والبيانات الفضائية لسنة 2020، حيث 
تـــم التعـــاون مع عدد مـــن الخبـــراء واألكاديمييـــن المختصين في هـــذا المجال 
واالســـتعانة بصـــور األقمـــار الصناعيـــة فائقة الدقة فـــي تنفيذ الدراســـة لحصر 
البيوت المحمية وتحديد توزيعها الجغرافي على مســـتوى المحافظات بشـــكٍل 

دقيق.

“الفضاء”: حصر أعداد البيوت المحمية 
وتحديد مواقعها ومساحاتها
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أعـــرب المدير العـــام لمنظمة الصحة 
أدهانـــوم  تيـــدروس  العالميـــة 
غيبريســـوس، عـــن شـــكره وتقديـــره 
لولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ومملكـــة البحريـــن علـــى 

حسن وكرم الضيافة.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن تعـــد مـــن 
االســـتجابة  فـــي  الرائـــدة  الـــدول 
العالمية للتعامل مع جائحة فيروس 
كورونا، حيث قامت المملكة بتطبيق 
العديـــد مـــن اإلجـــراءات االحترازية 
منـــذ  الفيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
البداية وقبل اإلعـــان عن أول حالة 
فـــي البحرين وذلك بما يتماشـــى مع 
توصيـــات منظمـــة الصحـــة العالمية، 
حيث تعاملت المملكة بشكل شمولي 
التداعيـــات  الحســـبان  فـــي  واضعـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعية للفيروس 

مع توفيـــر الفحص والحجـــر والعزل 
المجانـــي  والتطعيـــم  والعـــاج 

للمواطنين والمقيمين، ما أســـهم في 
الوصـــول لتطعيـــم أكثـــر مـــن مليون 

شـــخص بنحـــو 70 % مـــن إجمالـــي 
السكان بجرعتي التطعيم.

البحرين من الدول الرائدة في التعامل مع “كورونا”
مدير “الصحة العالمية”: المملكة تعاملت بشــكل شمولي مع الجائحة

المنامة- وزارة الصحة
قـــرر الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
تجميد أعمال واختصاصات البرلمان 
ورفـــع الحصانـــة عـــن كافـــة أعضائه، 
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  وإعفـــاء 
المشيشـــي، وتولي السلطة التنفيذية 

ورئاسة النيابة العمومية.
وجـــاءت هـــذه القـــرارات فـــي أعقاب 
ســـعيد  عقـــده  طـــارىء  اجتمـــاع 
واإلطـــارات  األمنيـــة  القيـــادت  مـــع 
العســـكرية في وقت متأخـــر من يوم 
أعقـــاب  فـــي  بقصـــر قرطـــاج،  أمـــس 
مظاهرات شـــهدتها كافة مـــدن الباد 
تخللتهـــا أعمال عنف وتخريب طالت 
مقرات حركة النهضة و اشتباكات مع 

قوات األمن.
وشـــدد ســـعيد علـــى ضـــرورة تطبيق 
هـــذه القـــرارات فـــورا، موضحـــا أنـــه 
العموميـــة  النيابـــة  رئاســـة  ســـيتولى 
حتـــى تتحـــرك ملفـــات الجرائـــم التي 
ترتكـــب في حق تونس ويتم إخفائها 

في وزارة العدل، مضيفا أنه سيتولى 
الســـلطة التنفيذيـــة بمســـاعدة رئيس 
وأعضـــاء  تعيينـــه،  يتولـــى  حكومـــة 
تعيينهـــم  كذلـــك  يتولـــى  حكومـــة 

باقتراح من رئيس الحكومة.
وقال ســـعيد، فـــي كلمة مصـــورة، إن 
هذه التدابيـــر االســـتثنائية، اقتضاها 
الوضـــع الذي وصلت إليـــه تونس بعد 
تهـــاوي المرافـــق العموميـــة وانـــدالع 
عمليـــات حـــرق ونهـــب وتوزيع بعض 
األطراف األمـــوال لبعض األحياء من 
أجـــل دفعهـــا إلـــى االقتتـــال الداخلي، 
لتونســـية  الدولـــة  إنقـــاذ  أجـــل  مـــن 
ومجتمعهـــا. وقـــال إنه عمـــا بأحكام 
وبعـــد  الدســـتور،  مـــن   80 الفصـــل 
التشـــاور مع رئيس الحكومة ورئيس 
ســـيتم  الغنوشـــي،  راشـــد  البرلمـــان 
تطبيـــق هـــذه القـــرارات فـــورا ، حتى 
تعود السلم اإلجتماعية لتونس ويتم 

إنقاذ الدولة والمجتمع.

الرئيس التونسي يقرر تجميد أعمال 
البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة
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إلقاء اللوم في أزمة شــح الميــاه على ارتفاع درجة الحــرارة وتراجع األمطار

األهواز... االحتجاجات تتوسع وروحاني يعد بفتح السدود

دبي - قناة العربية

وعد الرئيس اإليراني المنتهية واليته 
حســـن روحاني بفتح سدود محافظة 
االحتجاجـــات  ظـــل  فـــي  األهـــواز، 
الواســـعة فـــي يومهـــا العاشـــر والتـــي 
وبعـــض  المحافظـــة  مـــدن  تشـــهدها 
المـــدن المجاورة، بســـبب أزمـــة المياه 
الناجمـــة عن تحويـــل مجـــاري األنهار 

وتشييد السدود.
وكان روحانـــي ألقى باللـــوم في أزمة 
شح المياه على ارتفاع درجة الحرارة 
وتراجـــع هطول األمطـــار، لكنه اضطر 
تحت توسع االحتجاجات إلى التعهد 
بفتـــح الســـدود لميـــاه الشـــرب، فيمـــا 
طالب ســـكان المحافظة التي تقطنها 
غالبيـــة عربية، بـ”أفعـــال وليس مجرد 

أقوال لمعالجة األزمة”.
وشـــارك المئـــات فـــي تظاهـــرات فـــي 
محافظـــة  فـــي  بوجنـــورد  مدينـــة 

خراسان شمال شرقي إيران.
وجـــاءت هذه التظاهـــرات تضامنًا مع 
تظاهـــرات األهواز المســـتمرة، بســـبب 
المعيشـــية  والظـــروف  الميـــاه  شـــح 

الصعبة.
وفي تبريز شمال غربي الباد، هاجمت 
المحتجيـــن  اإليرانيـــة  األمـــن  قـــوات 

تزامنـــا مع انطاق حملـــة احتجاجات 
واســـعة بالمدينة ما دفـــع قوات األمن 

للتدخل وقمع المتظاهرين.
كمـــا انضمـــت مدينـــة الفاحيـــة إلـــى 
التظاهرات االحتجاجية التي تشهدها 
األهواز، حيث ُســـجلت اشتباكات بين 

المتظاهرين واألمن اإليراني.

تظاهرات األهواز مستمرة بسبب شح المياه والظروف المعيشية الصعبة 

 غالبية جسور المشاة ال تحظى بالصيانة الدورية

على الرغم من وجود جسور مشاة بمختلف مناطق مملكة البحرين، إال أن 
غالبية تلك الجســـور لم تتعرض للصيانة الدورية، وهذا ما وثقته صحيفة 
“الباد” بعدستها، لتدق بذلك ناقوس الخطر إزاء عدم تطوير تلك الجسور.

من جهته، أشار النائب أحمد األنصاري  لـ”الباد”: إلى أن جسور المشاة غير 
مستفاد منها لوجود مصاعد بها ال تعمل، ولعدم صيانتها باستمرار، فتعتبر 

زينة ودون فائدة ألهالي المنطقة.

جسور المشاة... بال صيانة

أعلنـــت ذي بـــروف أوف تروســـت أنـــد 
أشـــورانس )ذي بـــروف أوف تراســـت(، 
أول منصـــة ذكيـــة على مســـتوى العالم 
للتحقق مـــن العقود الذكيـــة والحاصلة 
مســـتوى  علـــى  اختـــراع  بـــراءة  علـــى 
العالم، عن إبرام عقد شـــراكة مع أسترا 
مـــع BRAVE CF، أكبر منظمة إعامية 
رياضيـــة فـــي الشـــرق األوســـط، والتي 
تأسست بفضل رؤية سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
وتعتبـــر أســـترا منصة جديـــدة وثورية 
الثقـــة  إثبـــات  بروتوكـــول  تســـتخدم 
المبتكـــر والحاصل على بـــراءة اختراع 
عالمًيا لتوفير ضمـــان قانوني المركزي 
للمؤسسات المالية التقليدية واألعضاء 
الحاليين في نظـــام DeFi االيكولوجي 
الراغبيـــن فـــي تســـخير قـــوة األنظمـــة 

الامركزية بأمان أكبر.

افتتاح مقر “ذي 
بروف أوف تراست” 

في البحرين

)14(
)07(

)12(

0514121310

منتخب اليد يتحدى البرتغال في ثاني مواجهاتهغازي ترغب بالزواج من هنديالكاظمي: العراق ال يحتاج لقوات أميركيةمكاتب االستقدام تواجه شبح اإلفالس“التفتيش”: فيديو “الفالش” قديم
أكدت إدارة التفتيش في وزارة  «

الصناعة والتجارة لـ “البالد” أن 
الفيديو المتداول عن علبة “الفالش” 

يعود لواقعة حدثت في العام 
الماضي، لكنه عاد للتداول في بعض 
مواقع التواصل االجتماعي في األيام 

الماضية.

أكد أمين سر جمعية مكاتب  «
االستقدام مجيد المعارج أن 
وضع مكاتب االستقدام في 

توقف شبه كلي وأنها تواجه شبح 
اإلفالس وإغالق أنشطتها ما لم 

تحصل على دعم من الجهات 
الداعمة مثل “تمكين”.

صرح رئيس الوزراء العراقي أن  «
بالده لم تعد بحاجة إلى قوات 

قتالية أميركية لمحاربة “داعش”، 
إال أن اإلطار الزمني الرسمي 

إلعادة انتشار القوات سيعتمد 
على نتيجة محادثات تجرى مع 

مسؤولين أميركيين هذا األسبوع.

أثارت الفنانة البحرينية زينب  «
غازي جداًل واسًعا عبر شبكات 

التواصل االجتماعي، عقب 
إعالن حلمها بالزواج من 

هندي خالل حلولها ضيفة 
على برنامج اإلعالمية الكويتية 

مي العيدان.

يخوض منتخبنا الوطني  «
األول لكرة اليد ثاني مواجهاته 

بدورة األلعاب األولمبية الثانية 
والثالثون “أولمبياد طوكيو2020” 

التي تستضيفها العاصمة 
اليابانية طوكيو حتى 8 أغسطس 

المقبل، عندما يلتقي البرتغال في إطار منافسات المجموعة الثانية.
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االجــتـمــــاعي التـبـــاعــــد  بمـعـــايـيــر  االلتـــــــزام 
الداخــليــــة المنــاطق  في  الكمــامــات  ولبــــس 
ضرورة للحفاظ على صحة وسالمة الجميع

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في زيارة لمركز الفحص من المركبة في منطقة الساية       )تصوير: أيمن يعقوب(

مروة خميس | تصوير : رسول الحجيري وخليل إبراهيم

المحرر االقتصادي من الجفير

وكاالت -العربية



المنامة - بنا

عقد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس لقاًء عاًما عبر 
االتصــال اإللكترونــي المرئــي، مــع منتســبي وزارة الخارجية 

من دبلوماسيين وإداريين، بمناسبة عيد األضحى المبارك.

فـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ونقـــل 
اللقـــاء تحيـــات وتقدير عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
بـــن حمـــد آل  األميـــر ســـلمان 
الدبلوماســـيين  لـــكل  خليفـــة، 
علـــى  بالـــوزارة  واإلدارييـــن 
الجهـــود المبذولـــة فـــي رعاية 
البحريـــن  مملكـــة  مصالـــح 
وتعزيز مكانتها الدولية، داعًيا 
المولى العلـــي القدير أن يعيد 
هـــذه المناســـبة علـــى مملكـــة 
البحرين وشعبها الكريم وعلى 
األمتيـــن العربية واإلســـالمية 

بالخير واليمن والبركات.
الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
عـــن بالـــغ االمتنـــان والعرفـــان 
الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ولســـمو 
مجلس الـــوزراء، علـــى الدعم 
الالمحـــدود والرعاية الكريمة 
وزارة  بهـــا  تحظـــى  التـــي 
الخارجية من مقامهم الكريم.
الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد  كمـــا 
بالجهـــود الطيبة التـــي قامت 
بها ســـفارات مملكـــة البحرين 
فـــي الخـــارج لتنفيـــذ التوجيه 
لـــدن  مـــن  الســـامي  الملكـــي 
بمباشـــرة  الملـــك،  جاللـــة 
للمواطنيـــن  التطعيـــم  توفيـــر 
الخـــارج،  فـــي  البحرينييـــن 
الســـفارات  اتخذتـــه  ومـــا 

مـــن إجـــراءات للتنســـيق مـــع 
الجهـــات المعنيـــة المختصـــة، 
منوًها بجهود ســـفارات مملكة 
البحريـــن في كل مـــن المملكة 
مصـــر  وجمهوريـــة  المتحـــدة، 
األردنيـــة  والمملكـــة  العربيـــة، 
وجمهوريـــة  الهاشـــمية، 

باكستان اإلسالمية.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عن 
لجهـــود  وتقديـــره  اعتـــزازه 
الخارجيـــة،  وزارة  موظفـــي 
لتحقيـــق  الـــدؤوب  وســـعيهم 
عمـــل  فـــي  واالرتقـــاء  النمـــو 
والـــذي  الخارجيـــة  وزارة 
يعتمـــد دائًمـــا على التحســـين 
والعمـــل  المســـتمر  والتطويـــر 
بروح الفريق الواحد، موضًحا 
التوجهات والرؤى المستقبلية 
التـــي تنـــوي الـــوزارة تطبيقها 
واالرتقـــاء  العمـــل  لتطويـــر 
بمخرجاته، مشـــيًرا إلى أهمية 
والمهـــارات  القـــدرات  تطويـــر 
باســـتمرار لدى الموظفين من 
دبلوماسيين وإداريين وصواًل 
الدبلوماســـية  تحقيـــق  إلـــى 
لمواكبـــة  وذلـــك  الشـــاملة، 
متطلبـــات وتحديـــات العصر، 
معرًبـــا عـــن شـــكره ألكاديميـــة 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة 
للدراســـات الدبلوماســـية على 
مـــا يتـــم طرحـــه وتنظيمه من 
تطويريـــة  وبرامـــج  دورات 
وتدريبيـــة متنوعة تصب في 

صالح العمل والموظفين.

وزير الخارجية: جهود طيبة للسفارات 
بتوفير التطعيم للبحرينيين بالخارج

الشيخة مي تشيد بإدراج حمى نجران على قائمة “اليونيسكو”
هنـــأت رئيســـة مجلـــس إدارة المركز 
العالمـــي  للتـــراث  العربـــي  اإلقليمـــي 
الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
المملكة العربية الســـعودية بمناســـبة 
الصخـــري  “الفـــن  موقـــع  تســـجيل 
الثقافـــي في منطقة حمـــى الثقافية 
بنجران” على قائمـــة التراث العالمي 
لمنظمـــة اليونيســـكو أمس، مشـــيرة 
إلى أن نجاح السعودية في تسجيل 
الموقـــع يعـــد نجاحـــًا لكافـــة الـــدول 
العربيـــة التـــي تحتـــاج تعزيز حضور 
فـــي  والطبيعـــي  الثقافـــي  تراثهـــا 

القائمة.
هـــذا وكانـــت لجنـــة التـــراث العالمي 
خـــالل اجتماعها الحالـــي الذي يعقد 
فـــي الصيـــن قـــد أقـــرت إدراج موقع 
حمـــى نجـــران علـــى قائمـــة التـــراث 

العالمـــي باعتبـــاره موقعـــًا ثقافيـــًا ذا 
قيمـــة اســـتثنائية للتراث اإلنســـاني. 
وتحضـــر البحريـــن عبر وفد رســـمي 
والمركـــز اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث 
العالمـــي الـــذي يعنـــى بكافـــة مواقـــع 
التـــراث العالمي الثقافـــي والطبيعي 
فـــي العالم العربي، في اجتماع لجنة 
التـــراث العالمـــي الرابـــع واألربعيـــن، 
يوليـــو  حتـــى30  يســـتمر  والـــذي 

2021م.
موقـــع  تســـجيل  نجـــاح  إن  وقالـــت 

ســـادس للمملكـــة العربية الســـعودية 
تمتلكـــه  مـــا  يعكـــس  القائمـــة  علـــى 
الســـعودية مـــن إرث إنســـاني عريق 
يســـاهم في إثراء المشهد الحضاري 

في المنطقة. 
البحريـــن،  مملكـــة  أن  وأوضحـــت 
كعضـــو فـــي لجنـــة التـــراث العالمي، 
حمـــى  موقـــع  ملـــف  إدراج  دعمـــت 

نجران خـــالل االجتمـــاع، مؤكدة أن 
البحريـــن والمركـــز اإلقليمـــي العربي 
للتـــراث العالمي تواصـــل العمل على 
تعزيـــز جهـــود الحفاظ علـــى المواقع 

التاريخية والتراثية في كافة أنحاء 
الوطن العربي.

ويأتي تســـجيل موقـــع حمى نجران 
علـــى قائمة التـــراث العالمي من بعد 

تسجيل موقع اإلحساء عام 2018م، 
حائـــل  فـــي  الصخريـــة  والنقـــوش 
عـــام2015م وجـــدة التاريخيـــة عام 
2014م والدرعية التاريخية 2010م 

ومدائن صالح عام 2008م.
وتمتد مساحة منطقة الفن الصخري 
فـــي حمـــى على مســـاحة تفوق 500 
كـــم مربـــع، وتضـــم مئـــات اللوحـــات 
الفنيـــة الصخرية التـــي تحتوي على 
مئـــات اآلالف من النقوش والرســـوم 
الصخريـــة بمـــا يجعلهـــا واحـــدة من 
أكبـــر مجمعات الفـــن الصخري حول 
العالـــم. وتتنـــوع الفنـــون الصخريـــة 
فـــي الموقـــع مـــا بيـــن خطـــوط القلم 
الثمودي، المسند الجنوبي والنبطي، 
كذلـــك كتابـــات ســـريانية ويونانيـــة 

وعربية مبكرة.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

إنجاز للسعودية 
وللوطن العربي 

أجمع

المنامة - بنا

جاللة الملك  
يهنئ رئيس 

ليبيريا بذكرى 
االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
ليبيريا جورج وياه ، بمناسبة ذكرى 
ــقـــالل بـــــــالده، أعــــــرب جــاللــتــه  ــتـ اسـ
وتمنياته  تــهــانــيــه  أطــيــب  عــن  فيها 
بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور  له 

المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ 
رئيس المالديف 
بذكرى االستقالل

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف 
إبراهيـــم محمـــد صالـــح، بمناســـبة ذكرى اســـتقالل بـــالده، أعرب 
جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن أطيب تهانيهـــم وتمنياتهم له 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

 المنامة - بنا
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الزياني يقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس باكستان السابق
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــام 
لســـفارة  بزيـــارة  أمـــس،  الزيانـــي، 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية لدى 
واجـــب  لتقديـــم  البحريـــن،  مملكـــة 
العـــزاء فـــي وفـــاة رئيـــس جمهورية 
باكســـتان اإلسالمية الســـابق ممنون 

حسين.
لســـفير  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية لدى 
المملكـــة، محمـــد أيـــوب، عـــن خالص 
تعازي ومواساة مملكة البحرين، ملًكا 
وحكومـــًة وشـــعًبا، لحكومة وشـــعب 
اإلســـالمية  باكســـتان  جمهوريـــة 

الشـــقيقة، مســـتذكًرا مناقب الرئيس 
الراحـــل وإســـهاماته الكبيـــرة لخدمة 

بالده وشعبها الشـــقيق، وما بذله من 
جهود حثيثة لتعزيز مكانة باكســـتان 

اإلقليميـــة والدولية، مشـــيًدا بحرص 
بتنميـــة  الراحـــل  الرئيـــس  واهتمـــام 
وتطوير عالقـــات الصداقة والتعاون 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  الوثيـــق 
الشقيقين، وسعيه الدائم لدفع مسار 
إلـــى مســـتويات  الثنائيـــة  العالقـــات 
أشـــمل بما يلبي المصالح المشـــتركة 
لكال البلدين، ســـائاًل هللا العلي القدير 
أن يتغمد الرئيس الباكستاني الراحل 
بواســـع رحمتـــه ورضوانـــه ويســـكنه 
لجمهوريـــة  متمنًيـــا  النعيـــم،  جنـــات 
باكســـتان اإلسالمية وشعبها الشقيق 

مزيًدا من التقدم واالزدهار.

المنامة- وزارة الخارجية

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

الزياني: دور بارز لمنظمات المجتمع المدني بتعزيز المسيرة التنموية
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الزيانـــي، فـــي مكتبه بمقر الـــوزارة أمس، 
كاًل مـــن مديـــرة مركز تفوق االستشـــاري 
للتنمية، مريـــم الرويعي، ورئيس جمعية 
عبدالجبـــار  البحرينيـــة،  الحقوقييـــن 
العالقـــات  جمعيـــة  ورئيـــس  الطيـــب، 
الشـــهابي،  فهـــد  البحرينيـــة،  العامـــة 
بمناســـبة مصادقـــة المجلـــس االقتصادي 
واالجتماعي لألمم المتحدة في جلســـته 
المنعقدة فـــي نيويورك بتاريخ ٢١ يوليو 
المعنيـــة  اللجنـــة  توصيـــة  علـــى   ،٢٠٢١
بشـــؤون المنظمات غيـــر الحكومية بمنح 
منظماتهـــم الصفة االستشـــارية الخاصة 

بالمجلس.
تهانيـــه  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
لمديرة مركز تفوق االستشـــاري للتنمية، 

ورئيـــس جمعية الحقوقييـــن البحرينية، 
العامـــة  العالقـــات  جمعيـــة  ورئيـــس 
البحرينيـــة، على هذه الثقـــة األممية في 
منظماتهم وما تتمتع به من كفاءة عالية 
للقيام بالمهام والمســـؤوليات السياســـية 
التـــي يتطلبهـــا  العديـــدة  والدبلوماســـية 
عمـــل هـــذه المنظمـــة الدوليـــة والمكاتب 

التابعة لها على مختلف األصعدة.

وعبـــر عـــن التقديـــر الكبيـــر للـــدور البارز 
لتعزيـــز  المدنـــي  المجتمـــع  لمنظمـــات 
المســـيرة التنموية الشـــاملة في المملكة، 
ومـــا تبذله مـــن جهـــود لخدمـــة المجتمع 
البحريني وتحقيق العديد من اإلنجازات 

المشرفة على الصعيد الدولي.
كمـــا عبـــر عـــن اعتـــزاز الـــوزارة بوجـــود 
البحرينيـــة  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 

وإسهامها الفاعل في العمل الدولي الذي 
تقوم به األمم المتحدة، مؤكًدا اســـتعداد 
الدعـــم  أشـــكال  كافـــة  لتقديـــم  الـــوزارة 
المســـتوى  علـــى  لجهودهـــم  والمســـاندة 
العالمـــي تعزيـــًزا لمكانة مملكـــة البحرين 
فـــي الســـاحة الدوليـــة، متمنًيا لهـــم دوام 
التوفيق والسداد. وأعرب كل من مديرة 
مركز تفوق االستشـــاري للتنمية، ورئيس 
جمعيـــة الحقوقييـــن البحرينية، ورئيس 
جمعيـــة العالقات العامـــة البحرينية، عن 
شكرهم وتقديرهم لوزير الخارجية على 
اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام القيادة 
الحكيمـــة والحكومة بما تحققه منظمات 
المجتمـــع المدنـــي البحرينـــي مـــن نجـــاح 
وتميـــز فـــي عملهـــا، ومـــا تلقـــاه مـــن دعم 
ومساندة للنهوض بمسؤولياتها الوطنية 

في الداخل والخارج.

المنامة- وزارة الخارجية

الزياني يشيد بالجهود الفكرية لفهد الشهابي
اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي بمكتبـــه بمقر الـــوزارة، أمس، 
فهـــد الشـــهابي الذي أهداه نســـخة من 
الجزء الرابـــع لكتابه “مما رأيت” تحت 

عنوان “محبوبتي البحرين”.
وقد أعرب وزير الخارجية عن شـــكره 
للشـــهابي علـــى هـــذا اإلهـــداء، مبـــارًكا 
مجـــال  فـــي  المتواصلـــة  جهـــوده  لـــه 
التأليـــف وأدب الرحـــالت ممثـــاًل فـــي 

األجـــزاء الثالثـــة التـــي أصدرهـــا مـــن 
مؤلفـــه القيـــم “ممـــا رأيـــت”، منوًها بما 
تضمنـــه الجـــزء الرابـــع تحـــت عنـــوان 
“محبوبتـــي البحرين” مـــن موضوعات 
محليـــة تتصـــل بالمجتمـــع البحرينـــي 
وعاداتـــه وتقاليـــده وتراثـــه اإلنســـاني 
األصيـــل، متمنًيا له التوفيق والســـداد 
فـــي مواصلة جهـــوده البحثيـــة إلثراء 
قيمـــة  بمؤلفـــات  المحليـــة  المكتبـــة 

ومفيدة.

المنامة- وزارة الخارجية



قــام المديــر العــام لمنظمــة الصحة العالمية تيــدروس أدهانوم غيبريســوس، يرافقه وكيل وزارة الصحــة وليد المانع 
وعــدد مــن المســؤولين، بزيــارة مركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات، ومستتشــفى الملــك حمــد الجامعــي، 
ومستشــفى قوة دفاع البحرين )المستشــفى العســكري(، ومركز الشــامل الميداني، ومركز التطعيم في مجمع ســترة 
التجــاري، ومركــز الفحــص مــن المركبــات فــي محافظــة المحــرق، وذلك ضمــن الزيارة الرســمية التي يقــوم بها معالي 

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة االفتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة.

وزارة  وكيـــل  أطلـــع  الزيـــارة؛  وفـــي 
الصحـــة، المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية على اإلجـــراءات االحترازية 
التـــي قامت بها مملكة البحرين ضمن 
جهودهـــا للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
والمنظومـــة الصحيـــة المتكاملة التي 
تتمتـــع بهـــا المملكـــة والتـــي أســـهمت 
فـــي دعم كافـــة الجهود نحـــو تحقيق 
االهتمـــام  بفضـــل  وذلـــك  أهدافهـــا، 
والدعم المتواصل الذي توليه المملكة 
للقطاع الصحي وحرصها على تقديم 
كافـــة الخدمات الصحيـــة للمواطنين 
والمقيميـــن بجودة عالية في مختلف 
الظـــروف، ومواكبة أحدث التطورات 

الطبيـــة وفـــق أفضل الممارســـات في 
ظل الظروف الصحية الراهنة.

مـــن جهته، أعـــرب مدير عـــام منظمة 
الصحـــة العالمية عن شـــكره وتقديره 
لولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، ومملكـــة البحريـــن 
علـــى حســـن وكـــرم الضيافـــة، مؤكدًا 
أن مملكـــة البحريـــن تعـــد مـــن الدول 
العالميـــة  االســـتجابة  فـــي  الرائـــدة 
للتعامل مع جائحـــة فيروس كورونا، 
حيث قامت المملكـــة بتطبيق العديد 
للحـــد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــن 
مـــن انتشـــار الفيـــروس منـــذ البدايـــة 

وقبـــل اإلعـــان عـــن أول حالـــة فـــي 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  وذلـــك  البحريـــن 
توصيـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
حيث تعاملت المملكة بشكل شمولي 
التداعيـــات  الحســـبان  فـــي  واضعـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة للفيروس 
مـــع توفيـــر الفحص والحجـــر والعزل 
المجانـــي  والتطعيـــم  والعـــاج 
للمواطنيـــن والمقيمين، ما أســـهم في 
الوصـــول لتطعيـــم أكثـــر مـــن مليـــون 
مـــن إجمالـــي   % 70 بنحـــو  شـــخص 

السكان بجرعتي التطعيم.
وقـــّدم المانـــع خـــال الزيـــارة شـــرًحا 
مفصاً عن اإلجـــراءات النوعية التي 

اتخذتهـــا مملكة البحرين في مختلف 
الجوانـــب الصحية واالســـتعداد التام 
والمنّظم من خال اســـتحداث مراكز 
مخصصـــة للفحـــص والحجـــر والعزل 
والعـــاج تحت إشـــراف طاقـــم طبي 

البروتوكـــوالت  حســـب  متخصـــص 
والتعليمـــات  المعتمـــدة  العاجيـــة 
الصـــادرة من منظمة الصحة العالمية، 
إلى جانب زيادة الطاقة االســـتيعابية 
لمراكـــز التطعيم، وتوفير االســـتجابة 

عبـــر  المســـتجدات  لكافـــة  الســـريعة 
تســـخير مختلف اإلمكانيات للتصدي 
الســـاعة  مـــدار  علـــى  للفيـــروس 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات الوقائيـــة 

والتشخيصية والعاجية 

المنامة- وزارة الصحة

مدير “الصحة العالمية”: البحرين من الدول الرائدة في التعامل مع “كورونا”
ــن ــذوا الجرعتيـ ــكان أخـ ــن السـ ــا” و70 % مـ ــم “مجانـ ــاج والتطعيـ ــر العـ ــص وتوفيـ الفحـ

البحرين تفوز بـ 4 فئات من جائزة “الشباب العربي المتميز للتنمية المتكاملة”
ـــاالت ـــن المج ـــد م ـــي العدي ـــه ف ـــات كفاءت ـــى إثب ـــادر عل ـــي ق ـــباب البحرين ـــدان: الش حمي

أشـــاد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان بفـــوز مملكـــة البحريـــن 
بــــ 4 فئـــات مـــن جائـــزة مجلـــس الشـــباب 
العربـــي للتنمية المتكاملة للشـــباب العربي 
المتميز في نســـختها الـ 12، والتي ينظمها 
مجلس الشـــباب العربي للتنمية المتكاملة 
بالتعـــاون والتنســـيق المشـــترك مـــع إدارة 
منظمات المجتمع المدني وإدارة الشـــباب 
والرياضة بقطاع الشؤون االجتماعية في 
جامعة الدول العربية، والتي عقدت تحت 
شعار “تمكين الشباب العربي نحو التحرك 

اإليجابي”.
وأكـــد أن هـــذا الفـــوز يأتـــي تأكيـــًدا علـــى 
تميـــز الشـــباب البحرينـــي وقدرتـــه علـــى 
إثبـــات وجـــوده وكفاءتـــه فـــي العديد من 
المجاالت، فضًا عن تمكن القطاع األهلي 
فـــي المملكة من بلـــوغ وإدراك احتياجات 

المجتمع البحريني وتحســـس احتياجات 
الشـــباب والقـــدرة علـــى تقديـــم المبادرات 

المتميزة في كافة المجاالت.
البشـــر  مـــن: ضحـــى  كل  بالجوائـــز  وفـــاز 
فـــي  األول  بالمركـــز  إســـحاق  مدنـــي 
مجـــال العمـــل التطوعـــي، وممثـــل جمعية 
محمـــد  أحمـــد  علـــي  الشـــبابية  الخالديـــة 
آل خرفـــوش بالمركـــز الثانـــي فـــي مجـــال 
التوعيـــة الرياضيـــة، كمـــا فـــازت كل مـــن 
جمعيـــة الخالديـــة الشـــبابية فـــي مجـــال 
العمل االجتماعي بالمركـــز األول، والنادي 
العلمـــي لصاحبات األعمـــال والمهن الحرة 
البحرينيـــة بالمركز األول في مجال ريادة 

األعمال.
وبهذه المناســـبة، هنأ وزير العمل الشـــباب 
الفائـــزة  األهليـــة  والمنظمـــات  الفائزيـــن 
بهـــذا الفـــوز والتميـــز البـــارز، الـــذي يعتبـــر 
دليـــًا علـــى اهتمـــام مملكة البحريـــن بفئة 

الشـــباب، وذلك في ظـــل االهتمام والدعم 
البـــاد  عاهـــل  يوليـــه  الـــذي  الامحـــدود 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، لقطاع الشـــباب باعتبـــاره القطاع 
إتاحـــة  وضـــرورة  المملكـــة،  فـــي  األكبـــر 
الفرصة لهذه الشـــريحة المهمة بالمشاركة 
اإليجابية في العديـــد من جوانب الحياة، 
منوًهـــا فـــي هذا الســـياق بمـــا يوليـــه ولي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
من دعم ومســـاندة لقطاع الشباب، وفتح 
المجال أمامهم لبلوغ آمالهم وطموحاتهم 
مختلـــف  فـــي  تنمويـــة  مواقـــع  وشـــغل 
المجـــاالت بالمملكـــة، باعتبارهـــم الركيـــزة 
وأحـــد  المســـتدامة  للتنميـــة  األساســـية 
مقومـــات النجـــاح والتنافســـية العالميـــة، 
مشـــيًدا فـــي الوقـــت ذاتـــه بجهـــود ممثـــل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 

الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، والذي يقود الشـــباب بـــكل كفاءة 
واقتـــدار نحـــو اإلبـــداع والتميـــز. وتقـــدم 
الشـــباب  إلـــى مجلـــس  بالشـــكر  حميـــدان 
العربي للتنميـــة المتكاملة وجامعة الدول 
العربيـــة لرعايتهمـــا ومتابعتهمـــا الحثيثـــة 
العربـــي،  الوطـــن  فـــي  الشـــبابي  للحـــراك 
معربـــا عـــن ســـعادته بالثقـــة التـــي أوالهـــا 
المجلس للشباب البحريني واختيار لجنة 
التحكيـــم للمبـــادرات المتميـــزة في مملكة 
فـــي مجـــاالت  األولـــى  للمراكـــز  البحريـــن 
العمـــل التطوعي وريادة األعمـــال والعمل 

المؤسسي، على صعيد الوطن العربي.
هذا وســـيتم تســـليم الجائزة أثناء الحفل 
الختامي لفعاليات احتفال الشباب العربي 
باليوم العالمي للشباب 2021 بالقاهرة في 
الفترة من 12 - 14 أغسطس المقبل، علًما 
أن عـــدد الفائزين بلـــغ 30 فائًزا من 9 دول 

عربيـــة، هي: مصـــر، الســـعودية، البحرين، 
الكويـــت، ســـلطنة عمـــان، األردن، العـــراق، 

فلسطين والجزائر.
وتمنـــح الجائـــزة للشـــباب العربـــي المتميز 
في مجـــاالت، اإلعـــام، الثقافـــة بفروعها، 
االختـــراع واالبتكار، ريادة األعمال، العمل 
العلمـــي،  البحـــث  والخدمـــي،  التطوعـــي 
الرياضـــة، األعمـــال اإلنســـانية واإلغاثيـــة 
والعمـــل المؤسســـي، وذلك بهـــدف تكريم 
المتميزيـــن والمبدعيـــن من شـــباب العالم 
العربـــي تقديـــرا لجهودهـــم المتميـــزة في 

خدمة أوطانهم.
وتهـــدف جائـــزة الشـــباب العربـــي المتميز 
التي أطلقها مجلس الشـــباب العربي العام 
2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية، 
إلى ترســـيخ قيم العمل التطوعي والعمل 
لدي الشباب العربي، وتعظيم حب الوطن 
واالنتماء والعمل المشـــترك، وإبراز جهود 

الشـــباب العربـــي المتميـــز ليكـــون نموذًجا 
وإعطـــاء  الشـــباب،  باقـــي  لـــدى  يحتـــذى 
الشـــباب العربي المتميز حقـــه في التقدير 
لما يقوم به من إنجازات. وركزت الجائزة 
هـــذا العـــام علـــى أعمـــال الشـــباب العربـــي 
فـــي المجاالت الثاثة الـــواردة في مبادرة 
التحـــرك  نحـــو  العربـــي  الشـــباب  “تمكيـــن 
اإليجابـــي “ مواطنـــة – تنميـــة – ســـام “، 
إذ تم التركيز على أعمال الشـــباب العربي 

المتميز التي دعمت هذه المحاور.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان

local@albiladpress.com03

“العمل” تعلن عن خدمات التدريب وتطوير القوى العاملة
أعلنــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة عــن خدمــات التدريــب وتطويــر القــوى العاملــة والتــي شــملت العديد 
مــن الخدمــات منهــا خدمة التقييم الشــخصي االلكتروني والتســجيل بالبرامــج التدريبة االساســية واالحترافية 
والتسجيل ببرنامج التدريب على رأس العمل “ فرص” ، والتسجيل لبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف “ضمان”.

ودعت الوزارة الراغبين على بالحصول 
على خدمـــات التدريب وتطوير القوى 
وزراة  موقـــع  الـــى  بالدخـــول  العاملـــة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية للحصول 

على روابط التواصل المطلوبة.
واشارت الوزارة إلى أن خدمة التقييم 
الشـــخصي اإللكترونـــي  للباحثيـــن عن 
عمـــل تتضمـــن التقييـــم الذي هـــو احد 
االدوات المهمـــة التـــي تمكـــن الباحـــث 
عـــن عمل مـــن تحديـــد مســـاره المهني 
الصحيـــح ويعتمد على معايير محددة 
قـــام بوضعها خبـــراء ومختصـــون في 
مجاالت التحليل النفســـي والســـلوكي 

والمهني ويتضمن التعرف على الميول 
والرغبـــات والقـــدرات الذاتية والمهنية 
للباحـــث عن العمـــل ،واطـــاع المرصد 
المهنـــي على رغبات وقـــدرات الباحث 
عن عمل بصورة صحيحة تساعده في 
اختيار المهنة المناســـبة وتحديد نقاط 
القـــوة التي يتمتع بها الباحث عن عمل 
مـــن اجل ابرازها واالســـتفادة منها في 
عمليـــة البحـــث عـــن وظيفـــة باإلضافة 
الـــى مســـاعدة الباحـــث علـــى تحديـــد 
المهـــارات التـــي تحتـــاج الـــى مزيد من 
الـــوزارة  ، ودعـــت  التطويـــر والتعزيـــز 
الراغبين للحصول على خدمة التقييم 

العمـــل  وزارة  موقـــع  الـــى  بالدخـــول 
والتنمية االجتماعية .

واوضحت الوزارة ان القبول للتسجيل 
فـــي البرامـــج التدريبيـــة التـــي تنفذها 
الـــوزارة بالتعاون مع صنـــدوق العمل “ 
تمكيـــن “ يتطلب شـــروطا معينة تحدد 
حســـب كل برنامـــج تدريبـــي وحســـب 
وأن   ، عمـــل  عـــن  الباحـــث  مؤهـــات 
هناك متطلبات مشـــتركة لـــكل البرامج 
المتقـــدم  يكـــون  ان  منهـــا:  التدريبيـــة 
بحريني الجنســـية ، ان يكون مســـجا 
لـــدى الـــوزارة كباحث عمـــل ، اال يكون 
عمـــر المتقـــدم اقـــل مـــن ١٨ عامـــا ، ان 

يكـــون المتقـــدم للبرنامـــج حاصا على 
المؤهـــل المطلـــوب الـــذي تـــم تحديده 

لهذا البرنامج .
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  ودعـــت 
بالتســـجيل  المهتميـــن  االجتماعيـــة 
فـــي البرامـــج التدريبيـــة الـــى الدخول 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  موقـــع  الـــى 
علـــى جـــدول  االجتماعيـــة واالطـــاع 
او  االساســـية  التدريبيـــة  البرامـــج 
البرنامـــج  واختيـــار  االحترافيـــة 
المطلـــوب وتعبئـــة اســـتمارة االلتحـــاق 
بدورة تدريبية وارســـالها مع المرفقات 

المطلوبة على البريد االلكتروني .
التســـجيل  العمـــل  وزارة  وطرحـــت 
ببرنامـــج التدريـــب علـــى رأس العمـــل 
“ فـــرص “ وهـــو برنامج تدريـــب مهني 
على رأس العمـــل متعلق بمهنة او عدد 
مـــن المهـــن المحـــددة فـــي مؤسســـات 

القطـــاع الخـــاص والعـــام ، وذلـــك مـــن 
العمـــل  بيـــن صاحـــب  التعاقـــد  خـــال 
والباحثيـــن عن عمل لفتـــرات تدريبية 
قـــد تصل كحـــد اقصى ثاث ســـنوات، 
وحول متطلبـــات االلتحاق بالبرنامج ؛ 
دعـــت الوزارة الى الدخـــول عن طريق 
حســـاب الباحـــث عـــن عمل فـــي موقع 
الفـــرص  علـــى  واالطـــاع   ، الـــوزارة 
التدريبيـــة الموجـــودة لبرنامـــج فرص 

وترشيح الباحث نفسه .
ببرنامـــج  التســـجيل  ان  وأوضحـــت 
 “ التوظيـــف  ضمـــان  مـــع  التدريـــب 
ضمـــان “ يهـــدف لتوظيـــف عـــدد مـــن 
الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي مؤسســـات 
القطـــاع الخاص بحيث تتكفل المعاهد 
والمراكز التدريبية بتوفير وظائف لهم 
بأشـــراف الوزارة وتدريبهم في برامج 
 ، الوظائـــف  بتلـــك  متعلقـــة  تدريبيـــة 

ويشمل التدريب على الجانب النظري 
والجانـــب العملي والتدريب على رأس 
العمل في بعـــض البرامج التي تتطلب 
ذلـــك ويحصـــل الباحـــث عن عمـــل بعد 
االنتهـــاء مـــن التدريـــب علـــى شـــهادة 

احترافية او مهنية .
بالبرنامـــج  االلتحـــاق  وحـــول شـــروط 
مســـجا  المتقـــدم  يكـــون  ان  فيجـــب 
لـــدى الـــوزارة كباحـــث عـــن عمـــل و ان 
يجتـــاز امتحـــان القبـــول والمقابلة في 
المتعاقـــد  التدريبـــي  المركـــز  المعهـــد 
معـــه لتنفيـــذ البرنامـــج المذكـــور، وعن 
خطـــوات التســـجيل للبرنامج ، فيجب 
علـــى المقدميـــن تحميـــل االســـتمارات 
المطلوبـــة لتســـجيل للبرنامـــج ، وملئ 
المرفقـــات  مـــع  وارســـالها  االســـتمارة 
االلكترونـــي  البريـــد  علـــى  المطلوبـــة 

الموجود للوزارة.
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تيدروس غيبريسوس يطلع على اإلجراءات االحترازية التي قامت بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا     )تصوير: أيمن يعقوب(

المانمة -بنا

دشن الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكوميـــة، أحمد األنصـــاري، برنامج 
مجمـــع  منتســـبي  وتطويـــر  )تدريـــب 
الســـلمانية الطبي( والـــذي ُيعد إضافًة 
نوعيـــة للبرامـــج التدريبيـــة الموجهة 
لمنتســـبي المستشـــفيات الحكوميـــة، 
ويســـعى إلـــى رفـــع األداء واإلنتاجية 

بما يعـــزز من تقديـــم خدمات صحية 
جـــودة  وذات  ومســـتدامة  متكاملـــة 

عالية للمستفيدين.
 وأوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي أنـــه تم 
تصميم البرنامج من قبل قسم تطوير 
الحكومية  بالمستشـــفيات  الموظفين 
وفـــق منهجيـــات حديثـــة ومبتكـــرة، 
باالرتـــكاز على ثـــاث ركائز أساســـية 
متمثلة في الذكاء العاطفي، والسلوك 

التنظيمي، وااللتزام التنظيمي.
 وقـــال إن البرنامـــج يضـــم مجموعـــة 
من الورش واللقاءات التفاعلية التي 
تتناول مجموعة مـــن المحاور الهامة 
كمهـــارات األداء الفّعـــال واإلنتاجيـــة 
وحـــل  األزمـــات  وإدارة  العاليـــة، 
التخطيـــط،  ومهـــارات  المشـــكات، 
باإلضافة إلى القيادة وتطوير الذات، 
التـــي تهدف إلـــى تدريـــب الموظفين 

المســـتدام،  علـــى االرتقـــاء والتطـــور 
الشـــخصية  مهاراتهـــم  وتنميـــة 
والعملية والتقنية، مع تعزيز االتصال 
والتواصـــل الفّعال لديهم بما يســـاهم 
فـــي إدماجهـــم فـــي خطـــط التطويـــر 
اإلســـتراتيجية، مشـــيرا إلـــى أنـــه تـــم 
منهجيـــات  مـــن  مجموعـــة  اعتمـــاد 
البرنامـــج  فـــي  الحديثـــة  التدريـــب 
والتدريـــب  التفاعلـــي،  كالتدريـــب 

بالتوجيه، و)الكوتشـــنج( المؤسســـي، 
والتدريب باللعب، وذلك بهدف زيادة 
الُمقدمـــة وتحقيـــق  الـــورش  فاعليـــة 

أقصى استفادة ممكنة.
بـــدء  تـــم  أنـــه  األنصـــاري  وأوضـــح   
تطبيـــق البرنامج على قســـم عاقات 
المرضى كونه الواجهة األولى لمجمع 
الســـلمانية الطبي وحلقـــة الوصل مع 
المســـتفيدين، وما للـــدور الذي يؤديه 

هذا القســـم من أهميـــة بالغة، على أن 
يشمل البرنامج كافة األقسام األخرى 
آليـــة زمنيـــة  الطبـــي وفـــق  بالمجمـــع 
محـــددة، مؤكدًا االســـتمرار في تنفيذ 
الخطط والمشـــاريع الراميـــة إلى رفع 
كفـــاءة منتســـبي كافة المستشـــفيات 
الحكوميـــة، بما يســـاهم فـــي االرتقاء 
أفضـــل  وفـــق  الصحيـــة  بالخدمـــات 

المعايير الدولية المعتمدة.

تدشين برنامج تدريب وتطوير منتسبي “السلمانية الطبي”

بدور المالكي



“الجنوبية” في رحلة نحو عبق الماضي مع فن العرضة
ضمــن حــرص المحافظــة الجنوبية على تعزيز الشــراكة المجتمعيــة وقيم االنتماء الوطني، التقى نائــب محافظ المحافظة 
الجنوبيــة العميــد عيســى الدوســري بمؤسســات المجتمــع المدنــي واألهالــي وذلك عبــر تقنية االتصــال المرئي تحــت عنوان 

“تراثنا العريق”.

وأوضـــح نائب المحافـــظ أن إقامة 
توجيهـــات  يعكـــس  اللقـــاء  هـــذا 
محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة الرامية إلى إحياء تراث 
األصيـــل،  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
والحفـــاظ علـــى مـــوروث العـــادات 
والتقاليـــد الـــذي توارثـــه اآلباء عن 

األجداد.
ونوه أن ذلك يندرج ضمن سلســـلة 
مـــن األنشـــطة والبرامـــج الموجهـــة 
لفئة الناشئة؛ بهدف تعريفهم بتراث 
المحافظـــة وموروثهـــا القّيـــم الذي 

يشـــمل على فـــن العرضـــة والحرف 
والمهـــن والصناعـــات القديمة التي 
اشتهر بها سكان المحافظة، إضافة 
إلى قيـــم التواصـــل المجتمعي في 

مجتمع المحافظة.
وبّيـــن نائب المحافظ أن المحافظة 
ستواصل إقامة مثل هذه اللقاءات 
لدورهـــا في تذكيـــر الجميع بأهمية 
االجتماعيـــة  بالمهـــارات  التمّســـك 
ومســـاعي  والتقليديـــة،  والتراثيـــة 
تلـــك الجهـــود فـــي تطوير الســـلوك 
البرامـــج  خـــال  مـــن  االجتماعـــي 
التـــي  التدريبيـــة  العمـــل  وورش 

يقدمها الملتقى لتكون حاضرة في 
أذهان الناشـــئة والشباب واألجيال 
القادمة بما يعكس العمق الحضاري 

لمملكة البحرين وشعبها.
وتضمن اللقـــاء االفتراضي التعرف 
والمفـــردات  العرضـــة  فـــن  علـــى 
المتعلقـــة بـــأداء هـــذا الفـــن وذلـــك 
فـــي  العـــام  المشـــرف  بمشـــاركة 
البحرينيـــة  العرضيـــة  جمعيـــة 
فراس الذوادي، الذي شـــرح تاريخ 
الوثيـــق  وارتباطهـــا  العرضـــة  فـــن 
بالجوانـــب التاريخية واالجتماعية 

في مختلف مناطق المحافظة.
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“هيئة الفضاء”: حصر أعداد البيوت 
المحمية وتحديد مواقعها ومساحاتها

طرادة للرياضيين: اشربوا المياه تفاديا للجفاف

التعـــاون مـــع خبـــراء وأكاديمييـــن واالســـتعانة بصـــور األقمـــار الصناعيـــة

ــر ــح ــع اشــــتــــداد ال ــ ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــصــــاالت م

ســعيًا مــن الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضاء للمســاهمة في تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة عبر تســخير علوم وتقنيــات الفضاء لتنفيذ 
مختلــف الدراســات، تمّكــن فريــٌق مــن الكفــاءات الوطنيــة الشــابة العاملة في الهيئة مــن إجراء تعــداد للمحميات الزراعية على مســتوى 
مملكــة البحريــن وتحديــد مواقعهــا وتقديــر مســاحتها اإلجماليــة، وذلك اســتنادًا إلى الصــور والبيانــات الفضائية لســنة 2020، حيث تم 
التعاون مع عدد من الخبراء واألكاديميين المختصين في هذا المجال واالستعانة بصور األقمار الصناعية فائقة الدقة في تنفيذ هذه 

الدراسة لحصر البيوت المحمية وتحديد توزيعها الجغرافي على مستوى محافظات المملكة األربع بشكٍل دقيق. 

وأّكد الفريق المعني من منتسبي 
مختبـــر الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
بالمهندســـة  والُممّثـــل  الفضـــاء 
منيـــرة المالكي وبمحلل البيانات 
الفضائيـــة عائشـــة الهاجـــري بأن 
قيمـــة  ُتشـــّكل  الدراســـة  هـــذه 
المعلومـــات  لقاعـــدة  مضافـــة 
التـــي  الزراعيـــة  الجغرافيـــة 
حيـــث  الهيئـــة،  مختبـــر  أنشـــأها 
المعلومـــات  مـــن  الكثيـــر  تضـــم 
المحوريـــة فـــي الشـــأن الزراعي 
متنوعـــة  ُمخرجاتهـــا  وجـــاءت 
وذات قيمـــة عاليـــة جدًا ســـُتفيد 
الزراعـــي  بالقطـــاع  المعنييـــن 
واألمـــن الغذائـــي فـــي المملكـــة، 
وذلك بتوفيرها معلومات دقيقة 

وقابلـــة للتحديـــث بشـــكٍل دوري 
بحسب الطلب.

الدراســـة  أنَّ  الفريـــق  وتابـــع 
نت مجمـــوع مســـاحة البيوت  بيَّ
مناطـــق  جميـــع  فـــي  المحميـــة 
مملكـــة البحريـــن، والـــذي ُيقارب 
65 هكتارًا، بمـــا يضيف إلجمالي 
مســـاحة الرقعـــة الخضـــراء فـــي 
هـــذه  أّن  إلـــى  المملكـــة، مشـــيرًا 
ـــت علـــى تحليل  النتائـــج قـــد ُبِنيَّ
الفضائيـــة،  والصـــور  البيانـــات 
توفيـــر  فـــي  يســـهم  والـــذي 
وأقـــل  أســـرع  بشـــكٍل  البيانـــات 
تكلفـــة لمتخذي القـــرار، ُموّضحًا 
بـــأن التحليـــل هـــو عنصـــر داعم 
وليـــس  الميدانيـــة  للدراســـات 

ببديل عنها.
وفـــي هذا الســـياق، ذكـــر الفريق 
أنَّ الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
ُتوّفـــر صـــوًرا وبيانـــات فضائيـــة 
ومياههـــا  المملكـــة  ألراضـــي 
اإلقليميـــة، حديثة أو مؤرشـــفة، 
بمســـتوياٍت متفاوتـــة الدقة، في 
Mul� مثـــل مختلفـــة   نطاقـــات 

 tispectral, PANSARP,
والتـــي   ،RGB, NIR, PAN
تـــمَّ الحصـــول عليهـــا مـــن خال 
العديـــد مـــن األقمـــار الصناعيـــة، 
باإلضافـــة إلى توفيرها لخدمات 
معالجـــة وتحليـــل تلـــك البيانات 
والصـــور الفضائيـــة، وذلـــك مـــن 
خـــال تقديم طلـــب عبر موقعها 

اإللكترونـــي ومـــن خـــال الرابط 
https://www.nssa.gov.bh/

 .ar/services
عديـــدة  جهـــات  أن  إلـــى  ُيشـــار 
الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع  تتواصـــل 
لعلـــوم الفضـــاء لاســـتفادة مـــن 
الخدمـــات التـــي ُتوّفرهـــا لغرض 
وأنشـــطتهم،  مشـــاريعهم  دعـــم 
وقـــد تـــم مشـــاركة نتائـــج هـــذه 
التحديـــد  وجـــه  علـــى  الدراســـة 
مـــع عدد من الجهـــات الحكومية 
الزراعـــة  قطـــاع  منهـــا  المعنيـــة 
والثروة البحرية بوزارة األشغال 
البلديات والتخطيـــط  وشـــؤون 
الوطنيـــة  والمبـــادرة  العمرانـــي، 

لتنمية القطاع الزراعي.

قالت اختصاصية التغذية العاجية 
رحاب طرادة إن الكثير من ممارسي 
الرياضـــات الخارجية يلجأون خال 
فصـــل الصيف إلى األماكـــن المغلقة 
لممارســـة الرياضة كصاالت األلعاب 
تجنبـــا  المنـــزل؛  فـــي  أو  الرياضيـــة 
لارتفاع الشديد في درجة الحرارة 

ومعدل الرطوبة.
وأشـــارت في حديثها لــــ “الباد” عن 
دور التغذية في الوقاية من مخاطر 
ممارســـة الرياضـــة الضحيـــة خـــال 
ممارســـة  أن  إلـــى  الصيـــف،  فصـــل 
األماكـــن  داخـــل  ســـواء  الرياضـــة 
المغلقة أو فـــي الخارج تتطلب أخذ 
االحتياطات الازمة لحماية الجسم 
مـــن التعـــرض ألي مخاطـــر صحيـــة 
ناتجـــة عـــن عـــدم توفيـــر التغذئيـــة 

السليمة والمطلوبة للجسم.
الســـليمة  التغذيـــة  أهميـــة  وأكـــدت 
الرياضـــات  لممارســـي  والمناســـبة 
خـــال فصـــل الصيـــف، وكونهـــا من 
العناصـــر التـــي تســـاهم فـــي تجنب 
األخطـــار المحتملـــة نتيجـــة ارتفاع 

درجات الحرارة.
ولفتـــت إلـــى أن الجمعيـــة العالميـــة 
للتغذيـــة الرياضية تؤكـــد أن معرفة 
الوقت المناسب والكميات المناسبة 
والبروتيـــن  الكربوهيـــدرات  مـــن 
لممارسي الرياضات بجميع أشكالها، 
يســـاعد بشـــكل كبير على اكتســـاب 
مـــن  المرجـــوة  للفوائـــد  الجســـم 

الرياضة وتحســـين األداء الرياضي 
لممارسي الرياضات.

وأشـــارت في حديثها عـــن الرياضة 
الصيفية بالنســـبة لمرضى الســـكري 
مـــن النوعيـــن األول والثانـــي، ممـــن 
يعتمدون على جرعات األنســـولين، 
إلـــى أن هـــذه الفئـــة يتوجـــب عليها 
الوعـــي بضرورة الترطيب والتغذية 
أثنـــاء  الصحيـــة  لحالتهـــا  المناســـبة 
فصـــل  خـــال  الرياضـــة  ممارســـة 

الصيف.
وبينـــت أن الرياضـــة بالنســـبة لهـــذه 
الفئـــة مـــن ذوي األمـــراض المزمنـــة 
تعد أحـــد العوامـــل المســـاعدة على 
األنســـولين  حساســـية  تحســـين 
وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وأكـــدت أهميـــة حـــرص هـــذه الفئـــة 
مـــن الرياضييـــن علـــى شـــرب المـــاء 
كافـــي،  بشـــكل  الجســـم  وترطيـــب 
قبل وأثناء وبعد ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة، لضمـــان عـــدم التعـــرض 

لآلثار الجانبية للجفاف، مع الحرص 
كذلك على قياس نســـبة الســـكر في 
الـــدم قبـــل التمرين وأثنـــاء التمرين 
 30 عـــن  المـــدة  زادت  حـــال  )فـــي 

دقيقة( وكذلك بعد التمرين. 
وأوضحـــت أن الهـــدف مـــن ذلك هو 
معرفـــة مســـتوى التغييـــر في ســـكر 
الـــدم والتوقـــع لمـــا يحـــدث للمـــرات 

المقبلة أثناء ممارسة الرياضة.
ولفتت طرادة إلى أهمية تناول فئة 
الرياضيين المصابين بالســـكر حصة 
واحـــدة مـــن أنـــواع الكربوهيـــدرات 
ســـريعة االمتصاص قبـــل 15 دقيقة 
التماريـــن  بممارســـة  البـــدء  مـــن 
وجـــود  عنـــد  خصوصـــا  الرياضيـــة، 
قـــراءات منخفضـــة لســـكر الدم قبل 

البدء بممارسة الرياضة.
وذكـــرت أن العصائـــر وبعـــض أنواع 
وبعـــض  والعنـــب  كالمـــوز  الفاكهـــة 
أنـــواع الخبز األبيـــض المصنوع من 
حبوب القمح المعدلة - وليس الخبز 

األســـمر المصنوع مـــن حبوب القمح 
الكاملـــة - من أنـــواع الكربوهيدرات 
ينصـــح  كمـــا  االمتصـــاص،  ســـريعة 
حـــال  فـــي  المقـــدار  نفـــس  بتنـــاول 
مـــرور أكثر مـــن 30 دقيقة من بداية 

التمرين.
وأشـــارت إلـــى أنه ومن أجـــل تفادي 
هبوط سكر الدم بعد التمرين والذي 
قد يحدث بعد 4 إلى 8 ســـاعات بعد 
انتهاء التمريـــن، فإنه ينصح بتناول 
الكربوهيـــدرات بطيئـــة االمتصاص 
مباشـــرة،  التمريـــن  انتهـــاء  بعـــد 
حبـــوب  أو  المجففـــة  كالفواكـــه 

الشوفان الكاملة.
استشـــارة  أهميـــة  طـــرادة  وأكـــدت 
التغذيـــة؛  واختصاصـــي  الطبيـــب 
مـــن أجـــل تفـــادي أي مضاعفـــات أو 
آثـــار جانبية قـــد تنتج من ممارســـة 
الرياضـــة، مـــن اتبـــاع نظـــام غذائـــي 
الصحيـــة  الحالـــة  مـــع  يتناســـب  ال 

الشخصية.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

المنامة- وزارة الداخلية

تســـلم محافـــظ العاصمة الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
فـــي  الوطنـــي  “النهـــج  كتـــاب 
خطابـــات حمـــد بـــن عيســـى” من 
تأليـــف الكاتبـــة البحرينيـــة لولوة 

بودالمة.
واطلـــع المحافـــظ علـــى الكتـــاب 
تحليـــات  يتضمـــن  الـــذي 
الســـامية  الملكيـــة  للخطابـــات 
الجالـــة  البـــاد صاحـــب  لعاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
في إطار مرتكزات النهج الوطني 
البحريني، ومـــدى انعكاس النهج 

علـــى الصـــورة المشـــرفة لمملكـــة 
البحريـــن المتمثـــل فـــي إنجازات 
مشـــيدًا  المملكـــة،  وبنـــات  أبنـــاء 
بالكتاب والكتابة بودالمة، متمنيًا 

لها دوام التوفيق والنجاح.
ومن جهتها، أعربت لولوة بودالمة 
لمعالـــي  عـــن شـــكرها وتقديرهـــا 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل 
خليفـــة علـــى حســـن االســـتقبال 
والترحيـــب، مثنيـــة علـــى الـــدور 
اإليجابـــي لمحافـــظ العاصمة في 
دعـــم الحركـــة الفكريـــة واألدبيـــة 

والمؤلفين البحرينيين.

محافـــظ العاصمـــة يشيد 
بكتــــاب بودالمــــة
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حادث بسيط ومتصالحين؟
موضوعكم عند التأمين

 مع تصوير التلفيات وتحريك المركبات
لضمان انسيابية حركة السير

“خدمات  خالل  من  البسيطة  الحوادث  عن  اإلبالغ  سيتم  يوليو،   25 من  ابتداًء 
الحوادث المرورية” عبر تطبيق eTraffic، أو من خالل شركة التأمين المسؤولة.

eTraffic

bahrain.bh/apps

الشركاء االستراتيجيون

MOI_Albilad_Ad_24X14.8cm_Arabic.indd   1 25/07/2021   4:00 pm

سيدعلي المحافظة

رحاب طرادة



تضامن البحرينيون مع المعاناة التي 
يعيشـــها إخوانهم العرب في األحواز 
وهم يواجهون النظام اإليراني الذي 
يقطع ماء الشرب عن مناطقهم، وعن 
عوائلهم، وأطفالهم، ولتصبح أرضهم 
جـــراء ظلـــم نظـــام الماللـــي مقفـــرة 

وتخلو من كل عالمات الحياة.
“#بحرينييـــن_ وســـم  وتصـــدر   

الفضـــاء   “ متضامنين_مع_االحـــواز 
“الترنـــد”  علـــى  ليتربـــع  اإللكترونـــي 
االعلـــى ترددا على منصات التواصل 
األكثـــر  كان  ولكنـــه  االجتماعـــي، 
تفاعـــالً علـــى منصـــة تويتـــر، حيـــث 
أبـــدى البحرينيـــون فـــي تغريداتهـــم 
مشـــاعر الحب والتضامن مع االخوة 

االحوازيين.
مـــن جهتهـــا، غـــردت الكاتبة ســـميرة 
رجب على حســـابها بالقول: االحواز 
عـــام  الفـــرس  احتلهـــا  عربيـــة  أرض 
1925، ومقاومـــة الشـــعب االحوازي 
منـــذ  مســـتمرة  لالحتـــالل  العربـــي 
قـــرن... التحرير قادم بإذن هللا، مهما 

طال أمد االحتالل”.
الفـــارس  حســـاب  صاحـــب  وقـــال 
الملكـــي في تغريره لـــه: الحظت من 
كـــم يوم انتشـــار وســـم #بحرينيين_

لـــم  حيـــث  متضامنين_مع_االحـــواز 
أشارك فيه حتى اآلن، ورغم تواضع 
الوســـم قياســـا علـــى ما يحـــدث في 
#االحـــواز إال أنه قوي فـــي مضمونه 
وبه رسالة إلى أهل االحواز بأن هناك 
من يدعمهم ويشاركهم همهم، إال أنه 

هنـــاك أيضـــا مـــن أغاظه هذا الوســـم 
بسبب تبعيته ألسياده الفرس.

بينما غـــردت اإلعالمية منى المطوع 
قائلـــة:  تويتـــر  فـــي  حســـابها  علـــى 
هجمـــات دمويـــة بربريـــة حاقدة من 
قبل مليشـــيات إرهابية إيرانية على 
أبســـط  مـــن  محـــروم  أعـــزل  شـــعب 
العطـــش  يعانـــي  الحيـــاة  مقومـــات 
فـــي  الدولـــي  والمجتمـــع  والجـــوع 
النظـــام  هـــل  عنهـــم  مريـــب  صمـــت 

االمـــم  قوانيـــن  فـــوق  االيرانـــي 
المتحـــدة؟ ســـنين طويلـــة قـــام هـــذا 
سلســـلة  بممارســـة  المجـــرم  النظـــام 
إعدامات لشـــعب االحـــواز والتهجير 
القسري وسلب نفطه وخيرات أرضه 
ولـــم نـــَر أي تحرك أممـــي أو حقوقي 
جـــاد إلغاثتـــه فهـــل مســـائل حقـــوق 
اإلنســـان في االحواز ال تعني منظمة 

األمم المتحدة؟
وفـــي تغريـــدة لعبـــدهللا الشـــاعر عبر 
حسابه في تويتر قال: وحتى يكون 
شـــعار أهـــل البحرين تحت هاشـــتاق 
ندعـــو جميـــع أهـــل البحريـــن لنصرة 
أهل االحـــواز العربي وإلـــى انتفاضة 
عـــز وكرامـــة وحـــق العيـــش وتقريـــر 

المصير.
كما غرد حســـاب حامد مطشر قائال: 
علموا أوالدكـــم أن هناك دولة عربية 
اســـمها االحواز ســـرقها نظام الماللي 
واغتـــال  خيراتهـــا  وســـرق  المجـــرم 
شـــبابها، نســـاند إخواننـــا االحوازيين 
المجوســـية  والهيمنـــة  الظلـــم  ضـــد 

والنظام اآلثم.

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  دعـــا 
العامـــة  اإلدارة  زينـــل  يوســـف 
للمرور لمراقبة شركات التأمين 
الحـــوادث  مباشـــرتها  أثنـــاء 
المرورية البســـيطة، وهو القرار 
الذي دخـــل حيـــز التنفيذ أمس 

األحد 25  يوليو الجاري.
ونبه زينل إلـــى أن الخصخصة 
لها ســـلبيات محتملـــة من بينها 
أنها تفتح الباب على مصراعيه 
واإلضـــرار  األســـعار  لزيـــادة 
بجيـــوب المواطنيـــن، باألخص 
المحـــدود،  الدخـــل  ذوي  مـــن 
يكمـــن  الحـــل  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
فـــي وضـــع ضوابـــط مـــن قبـــل 
الجهة الرسمية المعنية إلغالق 

الطريق أمام أي استغالل.
قائمـــة  وضـــع  زينـــل  واقتـــرح 
أســـعار موحـــدة ومعتمـــدة من 
قبل اإلدارة العامة للمرور كأحد 
الحلول المحتملة لتالفي وقوع 
مثل هـــذه المشـــاكل، باإلضافة 
إلى اإلعالن عن قنوات تواصل 
تجـــاوزات  أي  عـــن  لإلبـــالغ 
ومخالفـــات قـــد ترتكبهـــا بعض 

شركات التأمين.
مـــن جهتـــه، قـــال نائـــب رئيس 
البحرينيـــة   التأميـــن  جمعيـــة 
عبدهللا ســـلطان في مداخلة له 
ببرنامج ستار كافية الذي تبثه 
إذاعـــة البحريـــن بأن: “تســـهيل 
أي إجـــراءات علـــى المواطنين 
جـــدًا،  مهـــم  أمـــر  والمقيميـــن 
واألهم من ذلك المحافظة على 
ســـالمة الجميـــع باعتبـــاره مـــن 

األولويات”.

وأضـــاف ســـلطان أن: “الجهـــود 
الحاليـــة التـــي تســـتخدم حاليا 
من قبـــل اإلدارة العامـــة المرور 
ســـتوظف  الحـــوادث  لمباشـــرة 
لمنـــع الحـــوادث قبـــل وقوعهـــا، 
للمحافظـــة على ســـالمة الناس 
يجســـد  والقـــرار  وأهاليهـــا، 
التعاون ما بين القطاعين العام 

والخاص في هذا الجانب”.
وعن دور شـــركات التأمين في 
تطويـــر الخدمـــات اإللكترونية 
والتـــي منهـــا إســـناد الحـــوادث 
المروريـــة إليهـــا علـــق ســـلطان 
تقنـــي  ربـــط  “هنالـــك  بالقـــول: 
بين شـــركات التأميـــن واإلدارة 
يتعلـــق  فيمـــا  للمـــرور  العامـــة 
وســـنبدأ  وتجديـــده،  بالتأميـــن 

في 25 يوليو مباشرة الحوادث 
عليهـــا  المتصالـــح  البســـيطة 
تفاصيـــل  كافـــة  وســـتكون 
الخدمـــة متوفـــرة عبـــر تطبيق 
)أي ترافيك(، وعليه تعتبر هذه 
الخطـــوة إنجـــازا ونقلـــة نوعية 
مجلـــس  دول  مســـتوى  علـــى 

التعاون الخليجي”.
وفي ســـؤال عن مدى استعداد 

شـــركات التأميـــن لتطبيـــق هذا 
القرار قال: “استعداد كامل وهو 
نتيجـــة عمـــل أكثر من ســـنتين، 
الداخليـــة، واإلدارة  مـــن وزارة 
والحكومـــة  للمـــرور،  العامـــة 
اإللكترونية، ومصرف البحرين 
التأميـــن،  وشـــركات  المركـــزي، 
وبما يتماشـــى مع رؤية المملكة 

االقتصادية 2030”.
وعـــن الطـــرق التـــي ســـتوفرها 
لتغطيـــة  التأميـــن  شـــركات 
الحـــوادث المروريـــة البســـيطة 
ثالثـــة  “هنالـــك  ســـلطان:  قـــال 
األهـــم  وهـــي  األولـــى  طـــرق، 
واألفضـــل والتـــي ننصـــح بهـــا، 
تطبيـــق  طريـــق  عـــن  وهـــي 
الحكومة اإللكترونية، الطريقة 
الثانية وهي الوســـيلة الورقية، 
والثالثة وهي زيارة الشركات”.

وفي ســـؤال عن ساعات العمل 
لذلـــك، أكد ســـلطان أنـــه: “وفي 
الـــذي  التقنـــي  التطـــور  ســـياق 
تشـــهده المملكـــة فـــإن التطبيق 
 24 متوفـــرا  ســـيكون  الذكـــي 
شـــركات  فـــإن  وعليـــه  ســـاعة، 
التأمين غيـــر ملزمة هنا بتغيير 

ساعات العمل الخاصة بها”.
وأردف سلطان بأنه: “وفي حال 
وقـــوع حـــادث يمثـــل طرفاهـــا 
مختلفتيـــن  تأميـــن  شـــركتي 
إلـــى ضرورة اإلبـــالغ عنه بأحد 
الطرق الثالث السابقة، ومن ثم 
إقـــرار المتســـبب بالحـــادث، أما 
فـــي حالة التأمين الشـــامل فإن 
كل طرف يتجه مباشرة لشركة 

التأمين التي يتبعها”.

محللون سياسيون وكتاب: ملف قطر لحقوق اإلنسان.. “راوح مكانك”
أكـــد مجموعـــة مـــن الكتـــاب والمحللين 
السياسيين والمتابعين للشأن السياسي 
مداخـــالت  أثنـــاء  والدولـــي  الخليجـــي 
في تلفزيون البحريـــن أن قناة الجزيرة 
القطرية مســـتمرة في انتهاج سياســـتها 
العدوانيـــة؛ بهـــدف نشـــر الفتنـــة وشـــق 

الصف الخليجي.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي مبارك 
العاتـــي إلـــى أن قنـــاة الجزيرة مـــا زالت 
تمارس سياســـة االختالق ثـــم التدعيم 
والتحريض ثم إنشـــاء وفبركة القصص 
اإلخباريـــة التـــي تـــؤدي فـــي المحصلـــة 
فـــي  جديـــد  شـــرخ  إلحـــداث  النهائيـــة 

العالقات الخليجية.
وأوضـــح العاتـــي أن الخـــط التحريـــري 
علـــى  يســـير  زال  مـــا  الجزيـــرة  لقنـــاة 
خطـــه الـــذي رســـمه منـــذ بدايـــة إنشـــاء 
وانطالق عمـــل القناة، وهـــي بهذا تعمل 
وتســـعى إلحداث الفوضى وشق الصف 
الخليجي وتتقصد دول بعينها من بينها 
مملكة البحرين الشـــقيقة بهدف إحداث 
الخليجـــي،  البيـــت  داخـــل  الفوضـــى 
علمـــا أن وعيـــا متناميا في الـــرأي العام 
البحريني ووعيا كبيرا لدى المجتمعات 
الخليجية إلفشال خطط قناة الجزيرة. 
وشـــدد على أن قناة الجزيرة اليوم أداة 
وترويـــج  والفوضـــى  البلبلـــة  إلحـــداث 

الشائعات.
مؤسســـة  رئيـــس  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
وحقـــوق  والتنميـــة  للســـالم  “ماعـــت” 
اإلنســـان أيمـــن عقيـــل، أثنـــاء مداخلتـــه 
المهمـــة مـــع تلفزيـــون البحريـــن بأنـــه ال 
صريحـــة  تشـــريعية  لنصـــوص  وجـــود 
فـــي قطـــر  التعذيـــب  لملـــف  وواضحـــة 
تمنـــع أو تحظر التعذيـــب، وهناك بعض 
فـــي  الجلـــد موجـــودة  العقوبـــات مثـــل 
متابعتنـــا  وضمـــن  القطـــري،  القانـــون 
لالنتهـــاكات المرتبطـــة بملـــف التعذيـــب 
في دولة قطر كان هناك عدم استقاللية 
للجهاز القضائي، وأيضا رصدنا في هذا 
الملف اإلســـاءة فـــي معاملة المهاجرين، 

إذ إن العامـــل بعـــد تركـــه العمـــل تفرض 
عليه عقوبات قاســـية وأيضـــا العامالت 
اعتـــداء  إلـــى  يتعرضـــن  المنـــازل  فـــي 
اإلســـاءات  مـــن  وغيرهـــا  واغتصـــاب 
الجنســـية، كمـــا أن هنـــاك واقعة حصلت 
لمهنـــدس تعرض للتعذيـــب وتوفي في 

الســـجن، إذ تم تقديم شكاوى ونداءات 
عاجلة إلى المنظومة األممية.

وأشـــار رئيس لجنة حقوق اإلنســـان في 
مجلـــس الشـــورى أحمد الحـــداد إلى أن 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة رفعت شـــكوى 
بشـــأن وضع العمالـــة الوافـــدة في قطر، 
وجـــراء ذلـــك قامـــت قطـــر بإجـــراءات 
تحســـين  بخصـــوص  تشـــريعات  وســـن 
أوضـــاع العمالة الوافدة، لكن في الواقع 
بعـــد إلغاء الشـــكوى لـــم تالحـــظ الدول 
أي تغييـــر جوهري فيمـــا يخص أوضاع 

حقوق اإلنسان في قطر.
وأردف، هنـــاك تقاريـــر نشـــرتها الديلـــي 
ميـــل البريطانيـــة مســـهبة توضـــح مدى 

معاناة العمالة الوافدة في قطر ومطالبة 
إصالحـــات  بعمـــل  القطريـــة  الحكومـــة 
لتحســـين أوضاع هؤالء العمالة، وهناك 
مطالبـــات كثيرة أن تنقل فعاليات كأس 
العالم في العام 2022 من قطر إلى دول 
أخرى، منها الواليات المتحدة أو ألمانيا 

وذلك بسبب اضطهاد هذه الفئة.
وأوضـــح أن هناك 700 ألف عامل هندي 
فـــي قطر إلى جانب 400 ألف عامل من 
الجنســـية البنغاليـــة و400 ألـــف عامـــل 
إلـــى  يتعرضـــون  النيبـــال جميهـــم  مـــن 
مضايقـــات كثيرة، ومع األســـف ال يقوم 
مـــن أصدر تلـــك التقاريـــر بالضغط على 

قطر لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة.

“الجزيرة” مستمرة 
بانتهاج سياسة 

شق الصف 
الخليجي

نقلة نوعية 
ورائدة على 

مستوى الخليج 
العربي

أكدت إدارة التفتيش في وزارة الصناعة 
والتجـــارة  أن الفيديـــو المتـــداول عـــن 
علبـــة “الفالش” يعود لواقعة حدثت في 
العـــام الماضي وليس هذه األيام، ولكنه 
عاد للتـــداول في بعض مواقع التواصل 

االجتماعي في األيام الماضية.
جـــاء ذلـــك فـــي ردهـــا علـــى ســـؤال لــــ 
“البـــالد” عـــن الفيديـــو الـــذي انتشـــر في 
األيـــام الماضيـــة علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعي ويظهر فيه مواطن اشـــترى 
الخاصـــة  التنظيـــف  عبـــوات  إحـــدى 
لالســـتخدام بتنظيـــف األفـــران ومواقد 
المراكـــز  أحـــد  مـــن  وغيرهـــا،  الطهـــي 
التجاريـــة فـــي المنامـــة ليكتشـــف حين 
علبـــة  الواقـــع  فـــي  أنهـــا  غالفهـــا  أزال 

“فالش” تستخدم لتنظيف الحمامات.
وأوضحت اإلدارة أنهـــا تواصلت حينها 
وبعد نشـــر الفيديو مع صاحب الفيديو، 
وأرشـــد إلـــى المحـــل الـــذي اشـــترى منه 
“العبـــوة”، وعليـــه قامت فـــرق التفتيش 

بتفتيـــش المحـــل، وعثرت فـــي العملية 
اتخـــاذ  وتـــم  مماثلـــة  علـــب”   3“ علـــى 
اإلجـــراء الـــالزم وتحويـــل القضيـــة إلى 

النيابة العامة.
وأكـــدت إدارة التفتيـــش فـــي ردهـــا أن 
الـــوزارة وبتوجيهات مباشـــرة ومتابعة 
الصناعـــة  وزيـــر  مـــن  ودعـــم  يوميـــة 
الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
جاهزة دومـــا لضبط أية حاالت مخالفة 
المســـتمرة  التفتيشـــية  الحمـــالت  عبـــر 
والمتواصلـــة حتـــى في أيـــام اإلجازات 
وفي أوقـــات مختلفة بخطـــط متكاملة 
للتعامـــل مع أي وضـــع مخالف ألنظمتها 

المعمول فيها.
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون في 
إيقـــاع العقوبـــات الالزمة علـــى مرتكبي 
المخالفـــات التجارية، والتـــي تصل إلى 
غلق المحل إداريًا أو أي عقوبات مقررة 
بهذا الخصوص وفقًا للقوانين واألنظمة 

المعمول بها في البحرين.

“التفتيش”: فيديو “الفالش” قديم... والقضية أحيلت لـ “النيابة”
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المنامة - وزارة الداخلية

في إطـــار جهودهـــا في تنفيـــذ القانون 
وضبـــط المخالفيـــن، تمكنـــت دوريـــات 
خفـــر  لقيـــادة  التابعـــة  البـــري  اإلســـناد 
منفصلتيـــن  واقعتيـــن  فـــي  الســـواحل 
بساحل كرانة من ضبط 630 كيلوجراما 
من الروبيـــان المحظور صيده في هذه 

الفترة من العام بموجب القرار الوزاري 
الصـــادر فـــي هـــذا الشـــأن ، والـــذي تـــم 
صيـــده بواســـطة شـــباك الجـــر القاعيـــة 
“الكوفة” الممنوع اســـتخدامها. وقد تم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة، 

وإحالة القضيتين إلى النيابة العامة.

ضبط 630 كيلوجراما من الروبيان المحظور صيده

“#بحرينيين ـ متضامنين ـ مع األحواز” يتصدر “تويتر”

زينل يحذر من التالعب باألسعار أثناء مباشرة شركات التأمين للحوادث

ــب عــن انــتــفــاضــة الــعــرب فــي األحــــواز؟ ــت ســمــيــرة رجـ ــال ــاذا ق ــ م

تــرافــيــك” “أي  تطبيق  ــخــدام  ــاســت ب األفـــــراد  يــنــصــح  ســلــطــان 
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إلحاقــاً لإلعــان الســابق نشــره بجريــدة البــاد بتاريــخ 27/8/2020 العــدد 4335 إلشــعار دائنــي 
ــن  ــى أمي ــدم إل ــم “ بالتق شــركة حســن محمــد جــواد وأوالده ش.م.ب )م(  “تحــت إعــادة التنظي
ــي حصــر  ــة ف ــق الدق ــل تحقي ــة ، وألج ــة بالمســتندات الثبوتي ــم مدعم ــم بمطالبته ــادة التنظي إع

الديــون والمطالبــات المســتحقة علــى الشــركة للغيــر.
ــى الشــركة  ــات عل ــون ومطالب ــم إعــان نهائــي للعمــوم لمــن لديهــم دي ــن إعــادة التنظي ــن أمي يُعل
ــك  ــدة لتل ــة المؤي ــتندات الثبوتي ــة بالمس ــم مدعوم ــلوا مطالباته ــم أن يرس ــادة التنظي ــوع إع موض
المطالبــات مــع بيــان تفاصيــل مــا يقابــل تلــك الديــون والمطالبــات مــن ضمانــات أو رهونــات أو 
حجــوزات قانونيــة أو تفاهمــات وغيرهــا  وذلــك فــي غضــون فتــرة أقصاهــا 15 يومــاً مــن تاريــخ 

هــذا اإلعــان العــام، ولــن تقبــل أيــة مطالبــات تقــدم بعــد إنقضــاء الفتــرة المذكــورة.

ويجب تقديم المطالبات عبر واحد من الطرق التالية :
ــم الكتــاب بالمحكمــة الكبــرى الدائــرة الســابعة ـ إعــادة تنظيــم الشــركات  1- عــن طريــق قســم قل
واإلفــاس، عبــر بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة مــن خــال الموقــع: www.bahrain.bh  تحــت 
ــن  ــركة حس ــف: ش ــوان المل ــم: 2/20523/2019/02 . عن ــف رق ــم”، مل ــات المحاك ــد “خدم بن

محمــد جــواد وأوالده ش.م.ب )م( وغيرهــا ضــد البنــك األهلــي المتحــد وغيــره
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة السابعة – إعادة تنظيم الشركات واإلفاس .

أو;
2- عبــر البريــد اإللكترونــي الخــاص بأميــن إعــادة التنظيــم، شــركة أوائــل البحريــن لاستشــارات 

ذ.م.م:   
أو؛

ــة  ــة – مملك ــم  17117  المنام ــدوق رق ــي :  صن ــوان التال ــى العن ــن عل ــد البحري ــر بري 3- عب
ــن البحري

وســوف لــن يقبــل أميــن إعــادة التنظيــم اســتام أيــة مطالبــات تســلم باليــد أو عبــر  أي وســيلة 
توصيــل أخــرى.

وبإمــكان كافــة دائنــي الشــركة تحــت إعــادة التنظيــم التواصــل مــع األميــن عبــر الخــط الهاتفــي 
ــدوام  المخصــص إلســتقبال كافــة اإلستفســارات واألمــور المتعلقــة بمطالباتهــم  )فــي أوقــات ال
ــى الخامســة  ــة صباحــاً وحت ــن الســاعة الثامن ــس م ــوم الخمي ــى ي ــوم األحــد إل ــن ي الرســمية م

ــات: 38774666 . ــف الخــاص بالمطالب ــم الهات ــى رق والنصــف مســاًء( عل

 Claims are to be submitted to hmjclaims@awael.bh any claims or inquires
can be communicated verbally to the dedicated telephone no: 38774666

ويجــب التنويــه والتأكيــد بــأن الهــدف مــن نشــر هــذا االعــان  فقــط كإجــراء إحتــرازي لحصــر 
وتســجيل الديــون والمطالبــات التــي علــي الشــركه وليــس لهــدف آخــر.

أمين إعادة التنظيم
شركة أوائل البحرين لاستشارات  ذ.م.م

hmjclaims@awael.bh  

إعان عام نـــــهائـــــــي 
شركة حسن محمد جواد وأوالده ش.م.ب )م( “ تحت إعادة التنظيم” 

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي

إبراهيم النهام

بدور المالكي



عقــد مكتــب دعم المــرأة المعيلة التابــع لجمعية نهضة فتــاة البحرين، منتدى 
حواريــا بعنــوان “المرأة المعيلة في العمــل غير المنظم وإدراجها تحت مظلة 

التأمين االجتماعي” شارك فيه عدد من المختصين.

وفـــي ورقتـــه أكـــد عضـــو األمانـــة العامـــة 
لجمعيـــة التجمـــع القومـــي حســـن العالـــي 
غياب االعتراف الرســـمي بوجـــود ظاهرة 
االقتصـــاد غيـــر المنظم فـــي البحرين عند 
مراجعة الوثائق الرســـمية التي تصدر عن 
الجهـــات المعنيـــة باالقتصـــاد مثـــل وزارة 
االقتصاديـــة  التنميـــة  ومجلـــس  الماليـــة 
ووزارة التجـــارة و وزارة العمـــل فـــا نجد 
غيـــر  االقتصـــاد  مصطلـــح  لتـــداول  أثـــرا 
المنظم. وأشـــار إلـــى تضخم القطـــاع غير 
المنظـــم فـــي الســـنوات األخيـــرة خاصـــة 
بعـــد برامـــج التقاعـــد المبكـــر الـــذي طـــال 
نحو 9 آالف موظـــف وموظفة واتجاههم 
للعمل الحـــر باإلضافة إلـــى تبعات جائحة 
كورونـــا، مشـــيرا إلـــى غيـــاب اإلحصائيات 
والمعلومـــات التـــي تســـاعد علـــى تحديـــد 
حجـــم الظاهرة. وقـــال: حســـب اإلحصاء 
اإلنـــاث  عـــدد  بلـــغ   2020 لعـــام  الســـكاني 
 245 عامـــا   15 ســـن  فـــوق  البحرينيـــات 
ألـــف امـــرأة، بينهـــن 105 آالف فـــي ســـوق 
العمـــل أي بنســـبة 34 %،و140 ألـــف امرأة 
خارج ســـوق العمـــل بنســـبة 66 %. وأفاد 
أن حســـب اإلحصـــاءات فـــإن 96 ألف من 
النســـاء يعملن ونسبة البطالة بينهن 9 %، 
وتبلغ نســـبة المرأة في سوق العمل 41 % 
من مجموع البحرينيين في سوق العمل.

وتابـــع أنه حســـب اإلحصائيـــات أيضا فإن 
العامات لحســـابهن الخاص بلـــغ 13.666 
بحرينيـــة غالبيتهـــن ضمن االقتصـــاد غير 
المنظم، وذلك لغياب التأمين االجتماعي، 
وابتعادهن عن التأمين االختياري بســـبب 

الرسوم التي تقارب 15 % من دخلهن.
وأفاد بأن عدد المســـجلين فـــي التأمينات 
االجتماعيـــات الذيـــن يعملـــون لحســـابهم 
مـــن  فقـــط  شـــخصا،   540 بلـــغ  الخـــاص 
مجمـــوع 24.241 أي بنســـبة 2.2 % فقط 
مـــن جميع النســـاء البالغ عددهـــم 13,666 
الذي هـــم جزء من االقتصـــاد غير المنظم 
وهـــو العـــدد الرســـمي في حيـــن يعتقد أن 

الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
الرســـمية  الجهـــات  اهتمـــام  أن  وبيـــن 
ينصـــب في تنظيم النشـــاطات عبر إصدار 
تراخيـــص العمـــل و تحقيـــق العائـــد اآللي 
ولم تطل تنظيم األنشطة وتوفير الحماية 
ودمجهـــا فـــي االقتصـــاد وتوفيـــر الغطاء 

التأميني االجتماعي لها.

صاحبات العمل 

وذكـــر العالـــي أن البيانات الرســـمية تظهر 
أن هنـــاك 11.190 مـــن صاحبـــات األعمال 
مـــن مجمـــوع 23.000 يمثلـــن 47 % مـــن 
 49 أن  فـــي حيـــن  ككل  العمـــل  أصحـــاب 
% مـــن أصحـــاب الســـجات التجارية من 
النســـاء حســـب تصريحات المسؤولين أي 

يملكن 40 ألف سجل تجاري.
وتابع أن تقديم المعونات في فترة جائحة 
العاملـــون  يكـــون  أن  اشـــترطت  كورونـــا 
المتوســـطة والصغيـــرة  المؤسســـات  فـــي 
االجتماعيـــة،  التأمينـــات  لـــدى  مســـجلين 
أي حرمانهـــم مـــن الدعـــم المقـــدم في هذا 

اإلطار. 

العامالت بأجر

وأشـــار العالي إلى أن نسبة العامات بأجر 
تبلغ 71025 وفـــق إحصائيات 2020 وهو 
مـــا يمثـــل 36 % مـــن مجمـــوع العامليـــن 
باألجـــر. وأن 61 ألفـــا ممـــن يعملـــن بأجـــر 
غير مســـجلين في التأمينات االجتماعية، 
2500 عاملـــة فـــي الروضـــات والحضانات 
غير مشمولين في التأمينات االجتماعية.

المنتجـــة  األســـر  عـــدد  إن  العالـــي  وقـــال 
 988 يبلـــغ  العمـــل  وزارة  لـــدى  المســـجلة 
مشـــروعا في 2018، وال يشـــترط القانون 
اشـــتراكهم في التأمينات االجتماعية، أي 
أن نحـــو 40 إلـــى 50 ألف امرأة، و يشـــكلن 
النســـائية  العمـــل  قـــوة  مـــن   % 45 نحـــو 
فـــي ســـوق العمـــل هـــن ضمـــن االقتصـــاد 
غيـــر المنظـــم وهـــو رقـــم خطيـــر يحتـــاج 

إلـــى التمحيـــص. أوصـــى العالـــي بضرورة 
االعتراف الدولة بهذه الفئة من االقتصاد، 
وإدماجهـــن ضمـــن برامجها على مســـتوى 
كافة الوزارات المعنية وســـن التشـــريعات 
ضمـــن  ودمجهـــا  وحمايتهـــا  الســـتيعابها 

االقتصاد المنظم.
إضافـــة إلى تعديـــل قانون العمل ليشـــمل 
المنظـــم  غيـــر  العمـــل  فـــي  الفئـــات  كافـــة 
االجتماعـــي  الغطـــاء  حقـــوق  ويضمـــن 
والصحي واألمن الوظيفي والعمل الائق 
وحق التنظيم وتأســـيس النقابات وغيرها 
من الحقوق المنصوص عليها في القانون.

التشـــريعات  كافـــة  بمراجعـــة  وأوصـــى 
الحمايـــة  توفيـــر  بغـــرض  االجتماعيـــة 
االجتماعية. سواء للعامات البيت أو عبر 
اإلنترنت وصاحبات األعمال أو لحســـابهن 
وتقديـــم  رســـميا  وتســـجيلهم  الخـــاص 

الحوافز والتيسيرات الازمة.
ودعـــا العالـــي إلـــى مراجعـــه التشـــريعات 
الخاصـــة بعقـــد العمـــل مـــن الباطن ســـواء 
بالشـــركات أو الدوائـــر الحكوميـــة لضمان 
حصـــول الموظفـــات على كافـــة حقوقهن 
الماليـــة والتأميـــن االجتماعـــي والصحي، 
والتدريـــب  التعليـــم  توفيـــر  عـــن  فضـــا 
للعامـــات واألنشـــطة غيـــر النظامية على 
قدم المســـاواة مع نظيراتهن في األنشطة 
النظامية من خال وزارة العمل والمعاهد 

التقنية.

االقتصاد غير الرسمي

بـــدوره، قـــال عضو مجلـــس النواب ســـيد 
فاح هاشـــم فـــي مداخلته بـــأن االقتصاد 
غير الرســـمي أصبح ماذا مهما الستيعاب 
العاطليـــن والباحثيـــن عـــن عمـــل خاصـــة 
مـــع التوجهـــات االقتصاديـــة الحاليـــة في 
تقليـــص دور القطاع العام عن طريق عدة 
برامج ســـتؤدي حتما إلى تقليل دوره عبر 

عدة خطوات مبرمجة.
وأوضـــح أنه جاء نتيجـــة لخصخصة هذه 
القطاعـــات والشـــركات وتجزئتها لكيانات 
صغيـــرة مملوكـــة للقطـــاع الخـــاص الـــذي 
يعتمد كليـــا على العمالة الوافـــدة بأكثرية 
ساحقة ذات أجور متدنية وبظروف عمل 
غيـــر الئقة، كما أن القطاعـــات األخرى في 
القطـــاع الخـــاص كالقطـــاع المالـــي ومنـــذ 
مـــا عـــرف باألزمـــة المالية في عـــام 2008 
وتبعاتهـــا ورغم ما يوفـــره من فرص عمل 

إال أن جلها يذهب للعمالة الوافدة.
أعـــداد  تفاقـــم  أســـباب  أن  إلـــى  وأشـــار 
المنخرطيـــن بالعمـــل القطاع غيـــر المنظم 
هـــو انعـــدام أيـــة خطـــط تنمويـــة واضحة 
تقوم على إنشاء مشاريع كبيرة مستدامة 
الصناعيـــة،  القطاعـــات  فـــي  وخاصـــة 
التطـــورات  فرضتهـــا  التـــي  والتغييـــرات 
العلميـــة والتكنلوجـــي فضـــا عـــن تبعـــات 

األزمة المالية عام 2008. 
 وبيـــن أن األزمة األخيـــرة )جائحة كوفيد 
19( علـــى عالـــم العمـــل كان أحـــد أســـباب 
تفاقـــم هـــذا القطاع، كمـــا أن تباطـــؤ النمو 
وارتفاع مستويات البطالة، فاقم معدالت 
التوجـــه للعمل فـــي القطاع غيـــر النظامي 
وغياب أمن الدخل. والذي ســـيؤدي حتما 
إلـــى زيـــادة العمالـــة الهشـــة وتدنـــي دخل 

العاملين.
وأكـــد أن إجمالـــي القـــوى الوطنيـــة يبلـــغ 
188 ألـــف مواطـــن تقريبـــا بحســـب هيئـــة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة وأنه 
بمراجعة إحصائيـــات هيئة التأمين يتبين 
فـــي  البحرينييـــن  العامليـــن  مجمـــوع  أن 
القطاعيـــن العام والخـــاص في تلك الفترة 
مـــا يقـــارب 148 ألفـــا، وبهـــذا يتضـــح أن 
40 إلـــى 50 ألفـــا مـــن أفراد القـــوى العاملة 
التأميـــن  فـــي  مشـــتركة  غيـــر  البحرينيـــة 

االجتماعي.
وأوضـــح هاشـــم أن الغالبية الســـاحقة من 
هـــذه الفئـــة فـــي أدنـــى الســـلم االقتصادي 
الحمايـــة  إلـــى  وتحتـــاج  واالجتماعـــي 
خاصـــة  لهـــا  تأمينيـــة  تغطيـــة  وتأميـــن 

وأنهـــم مـــن أصحـــاب الدخـــل البســـيط و 
تحديـــد  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرا  المتوســـط، 
المهـــن المســـتهدفة وأعـــداد العاملين فيها 
وحـــدود دخلهـــم. وأوصى هاشـــم بالتقدم 
بقانـــون يقـــوم على األخـــذ بما نـــص عليه 
القانـــون المصري، وتحديـــد مهن العاملين 
فـــي هـــذا القطـــاع مـــن أصحـــاب الدخـــل 
المتدني والمتوســـط، على أن يكون الحد 
األدنـــى لألجر التأمينـــي من 300 إلى 400 
دينـــار، فضـــا عـــن تحديد مبلغ االشـــتراك 
بمـــا يتـــراوح بيـــن 7 % إلـــى 9 % على أن 

تتحمل الدولة نصيب صاحب العمل.

15 ألف عاطل تقريبا

وفـــي ســـياق متصل، قـــال عضـــو االتحاد 
العـــام لنقابـــات العمـــال البحرينـــي محمـــد 
مســـاعد إن اإلحصـــاءات الرســـمية تشـــير 
إلـــى أنـــه يوجـــد 46 ألـــف عامـــل وعاملـــة 
بحرينييـــن تقـــل رواتبهـــم عـــن 400 دينار 
شـــهريا، يضـــاف إلـــى ذلـــك إلـــى 35 ألـــف 
رواتبهـــم ما بين 400 إلـــى 500 دينار، كما 
أن 57 % للقـــوى العاملـــة غيـــر نظامييـــن، 
أي أكثـــر من 23 ألف خارج نطاق التغطية 

االجتماعية.
وأضـــاف أن هنـــاك العديـــد ممـــن يعملـــون 
بعقود مؤقتة في القطاعين العام والخاص 
بســـبب تـــردي األوضـــاع االقتصادية وهم 

يعانون انعدام األمان الوظيفي.
وأضاف أن استبيان االتحاد العام أورد أن 
عـــدد العاطلين بلغ 14 ألف و700 شـــخص 
أي مـــا يشـــكل 10 % مـــن القـــوى العاملـــة 
الوطنيـــة، منهـــم 63 % مـــن النســـاء، و10 
آالف منهـــم ال يســـتلمون بـــدل تعطـــل من 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وأكمـــل “أننا ال نســـير على طريـــق التنمية 
المستدامة المنشـــودة، ويجب العمل على 
انتهـــاج سياســـات تصحيح الوضـــع القائم 
وتضعنـــا مـــن جديـــد علـــى مســـار التنمية 
المســـتدامة،كما دعـــا إلـــى توفيـــر الغطـــاء 
كحـــق  المنظمـــة  غيـــر  للعمالـــة  التأمينـــي 
أساســـي وأصيـــل لـــكل مواطـــن لذلك من 
الضـــروري مد مظلـــة التأميـــن االجتماعي 

للمرأة والرجل على حد سواء.
وأوصـــى بأن تبحـــث الدولة عـــن المصادر 
بمـــا  اقتصـــادي  إرهـــاق  دون  التموينيـــة 
غيـــر  المحـــدودة  القـــدرات  مـــع  يتناســـب 
مســـتقرة لهذه الفئة من المواطنين مؤكدا 

أنه هناك فراغا تشـــريعيا كبيرا يجب على 
مجلس النواب وضعه على رأس أولوياته 

في الدور التشريعي القادم.

المرأة المعيلة 

وعرفت عضو االتحاد النســـائي البحريني 
زينب الدرازي فـــي ورقتها المرأة المعيلة، 
بالمـــرأة التـــي تنفق على أســـرتها ونفســـها 
ماديـــا دون االســـتناد علـــى جهـــود رجـــل، 
مؤكـــدة أن االتحـــاد النســـائي تبنـــى منـــذ 
تأسيسه األهداف اإلنمائية لأللفية الصادر 
عـــام 2000 ومـــن أهمهـــا مكافحـــة الفقـــر 

والجوع واألمراض والتمييز ضد المرأة.
وذكـــرت أنـــه هنـــاك اســـر متكاملـــة ال تجد 
لقمـــة العيـــش وأن هنـــاك أكثـــر مـــن 600 
امـــرأة معيلة تدعمها جمعيـــة النهضة، في 
الوقـــت ذاته ال تتوافـــر لهن حماية أو دعم 
من الدولة. وأكملت أن من مهمات االتحاد 
النســـائي مســـاندة مشـــروع المرأة المعيلة 
فـــي إيجـــاد حلـــول قانونية تجعـــل المرأة 
المعيلـــة ذات الدخل المتدني والتي تعمل 
في مشـــاريعها الخاصة تشـــمل فـــي نظام 
الضمـــان االجتماعـــي باعتبارهـــا الطريقـــة 
القانونيـــة الوحيدة التي تضمن اســـتقال 
هـــذه الفئة مـــن النســـاء اقتصاديـــا وإبعاد 
شبح الفقر عنهن في سنوات الشيخوخة.

ورأت الدرازي أن أغلب قوانين العمل في 
الدول العربية ال تحتوي على بنود تشـــمل 
عمـــل هـــذه الفئة مـــن النســـاء لذلك أصبح 
من شـــبه المســـتحيل أن يشـــملهن الغطاء 
التأمينـــي، مشـــيرة إلـــى أن مـــن أولويـــات 
منظمـــات المجتمع المدنـــي الدفع بتعديل 
هـــذا  فـــي  تشـــريعات  القوانيـــن وإضافـــة 

الجانب.
االقتصـــاد  فـــي  العامليـــن  أن  وذكـــرت 
إلـــى الحمايـــة  غيـــر المهيـــكل يحتاجـــون 
االجتماعيـــة التـــي تمثـــل تحديـــا لهـــم في 
نفقـــات  لتغطيـــة  يومـــي  بشـــكل  ســـعيهم 
معيشـــتهم، والتحديات التـــي تعيقهم عن 
تحقيق تطلعاتهم في الحصول على العمل 
الائـــق والتمتـــع بالحقـــوق والكرامـــة، مما 
تقـــوض وتضعف مبدأ العدالة االجتماعية 
وتحقيـــق المســـاواة وحقوق اإلنســـان في 

المجتمعات التي يعيشون فيها.
وأكـــدت أن نقـــص الحمايـــة فـــي الغطـــاء 
التأميني هو مصـــدر رئيس للضعف حيث 
ال يمكـــن للمعيات العامات في االقتصاد 

غير الرســـمي ضمـــان اســـتمرارية الدخل، 
مفيـــدة بأن العديد منهن ســـيبقين عالقات 
فـــي حلقـــة مفرغـــة مـــن الضعـــف والفقـــر 

واالستبعاد االجتماعي.
 واعتبرت أن هذا يشكل تحديا هائا ليس 
فقـــط من أجـــل رفاههن الفـــردي وتمتعهن 
بحقـــوق اإلنســـان وخاصـــة حـــق الضمـــان 
االجتماعـــي، ولكـــن أيضـــا من أجـــل تطور 
الجوانـــب االقتصاديـــة واالجتماعيـــة في 
البحريـــن، وهـــو مما ســـيعيق التقـــدم نحو 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة لعام 
2030 بشـــكل كبير وال ســـيما القضاء على 
الفقـــر وتعزيز النمو االقتصادي المســـتدام 
والشـــامل. وأكدت أن مـــد اإلطار القانوني 
الـــذي يقيد مشـــاركة فئـــات معينـــة تحت 
مظلـــة التأمينـــات االجتماعيـــة خاصة من 
ذوي الدخـــل المحدود وغير المضمون من 
النســـاء المعيـــات يجـــب أن يتغير بحيث 
ال تكـــون التغطيـــة التأمينية مرتبطة بعقد 
عمـــل محدد، وعلى الدولـــة أن تقوم بدفع 
القســـط التأمينـــي لهـــذه الفئـــات من دخل 
الضرائـــب المتنوعـــة التي تتحصـــل عليها 

من مصادر متنوعة. 
واستشـــهدت بتجـــارب دول مثـــل تونـــس 
والمغرب عملـــت على إيجاد حلول إدارية 
وتنظيمية الحتواء هذه الفئات وباإلمكان 
التعلـــم مـــن تجاربهـــم، مؤكـــدة أن تعديل 
بعـــض مـــواد قانـــون التقاعد لصالـــح هذه 
المثلـــى لضمـــان  الطريقـــة  الفئـــات يمثـــل 
خـــروج هـــذه العائـــات مـــن خـــط الفقـــر، 
وتوفير حياة مســـتقرة لهم وألسرهم، كما 
يضمـــن شـــعورهم باألمان بتحقيـــق حياة 
كريمـــة في ســـن الشـــيخوخة، ممـــا يضمن 

االستقرار األمني و االجتماعي.

التجربة المصرية 

مـــن جهتهـــا، قالت عضـــو الشـــبكة العربية 
إن  البكـــر  هـــدى  األهليـــة  للمنظمـــات 
التقديرات بشـــأن تحديـــد حجم االقتصاد 
غيـــر رســـمي فـــي مصـــر ليســـت دقيقة إال 
أنهـــا تتفـــق علـــى أن حجمـــه قـــد تضخـــم 
بشدة خال العشر سنوات األخيرة، حيث 
تراوحت تقديـــرات حجم هذا القطاع من 
2 تريليـــون جنيـــه إلـــى 5 تريليـــون جنيـــة 
وهـــو مـــا يـــوازي 60 - 70 % مـــن حجـــم 

االقتصاد الرسمي في مصر. 
وأفادت أن العمالة غير الرسمية في مصر 

تشـــكل 63 % مـــن العمالـــة طبقـــا لمنظمة 
العمـــل الدولية منهم 44.7 % من النســـاء 
الاتـــي تتركز وظائفهن بشـــكل رئيس في 
الوظائـــف غيـــر الرســـمية بنســـبة 53.2 % 
وتتســـم بأنهـــا غيـــر آمنـــه ومتدنيـــة األجر 
وقليلـــة المهارات وال تتوفـــر فيها الحماية 

االجتماعية أو فرص التقدم الوظيفي.
وأردفتن بـــات عدم وجود قاعـــدة بيانات 
عـــن قطـــاع العمالة غير الرســـمية هو تحد 
كبيـــر أمـــام وصـــول المســـاعدات الفورية 
لمســـتحقيها، موضحـــة أنـــه علـــى صعيـــد 
التشـــريعات فإن الدستور المصري الحالي 
الصـــادر عـــام 2014 ينـــص على مـــد مظلة 
غيـــر  العمالـــة  إلـــى  االجتماعـــي  الحمايـــة 
قانـــون  أنـــه صـــدر  وأضافـــت  المنتظمـــة. 
التأميـــن الصحـــي الشـــامل رقـــم 2 لســـنة 
االجتماعيـــة  التأمينـــات  وقانـــون   2018
رقـــم 148 لينة 2019 اللـــذان ينصان على 
أن تمتـــد الحمايـــة االجتماعية إلى العمالة 
غيـــر المنتظمة، علـــى أن تتحمـــل الخزانة 
العامة حصة صاحب العمل وحدد القانون 

العمال غير المنتظمين بعدد من الفئات.
وتابعـــت أن القانون يلزم حصـــول العامل 
على رخصـــة لمزاولة المهنة إلتمام خطوة 
التســـجيل في المعاش وهو ما يتنافى مع 
هدف تغطية العمال غير الرســـمية بالنظر 

إلى طبيعة عملهم.
وأفادت بكر أن البرامج التي تطلقها الدولة 
تفتقـــر الرؤية التكاملية والنظر إلى جذور 
إشـــكالية العمالـــة غيـــر الرســـمية، موصية 
بالتحـــرك على صعيد دمـــج االقتصاد غير 

الرسمي في االقتصاد الرسمي.
ودعـــت إلى تســـهيل اإلجـــراءات الخاصة 
الرســـمية  غيـــر  المنشـــآت  بتســـجيل 
والمشـــروعات الصغيـــرة ومتناهية الصغر 
ومنهـــا حزمـــة مـــن اإلعفـــاءات الضريبيـــة 
لحين اســـتقرارها، فضا عن الشراكة بين 
المجتمع المدني والحكومات على تحسين 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  وبرامـــج  نوعيـــة 
للجميـــع بشـــكل عام. وأوصـــت البكر ببناء 
قـــدرات العمالـــة غير الرســـيمة وتأســـيس 
قواعـــد بيانات شـــاملة بالعمالة، فضا عن 
تصميـــم برامـــج حماية اجتماعيـــة تراعي 
خصوصية وضع المرأة ومنها التأمين ضد 
البطالـــة وإجـــازة األمومة وحمايـــة العمل 
أثناء الحمل وبعد الوالدة ورعاية األطفال 

وخدمات الدعم االجتماعي.

جانب من المشاركين بالفعالية 

منتدى حواري: “كورونا” ضاعف االقتصاد غير المنظم.. ودعوات لشموله بالغطاء التأميني
يضم أكثر من 50 ألف امرأة عاملة... وعدم حمايتهن يعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ــاء ــن النــســــــــــ ــة مـــــــــ ــات التجــــــاريــــــــ ــاب السجــــــــ ــن أصحــــــــ 49 % مــــــــ

96 ألًفا من 
النساء يعملن 

ونسبة البطالة 
بينهن 9 %

تقديم المعونات 
في فترة كورونا 

اشترط تسجيل 
العاملين لدى 

التأمينات
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41 % نسبة 
العامالت من 

مجموع البحرينيين 
في سوق العمل

محمد مساعدفالح هاشمحسن العالي

 أكثر من 600 
امرأة معيلة 

تدعمها جمعية 
النهضة

 988 مشروعا لألسر 
المنتجة مسجلًة 

في “العمل” العام 
2018

وجود 35 ألفا 
رواتبهم ما بين 
400 إلى 500 

دينار 

61 ألفا ممن يعملن 
بأجر غير مسجالت 

في التأمينات 
االجتماعية

االقتصاد غير 
الرسمي مالذ مهم 
الستيعاب العاطلين 

والباحثين عن عمل

توصية ببناء قدرات 
العمالة غير الرسمية 

وتأسيس قواعد 
بيانات شاملة عنهم

 نحو 40 إلى 50 ألف 
امرأة ضمن االقتصاد 

غير المنظم ويجب 
دمجهن في “المنظم”

 عدد العاطلين بلغ 
14 ألفا و700 أي 

10 % من القوى 
العاملة الوطنية 

2500 عاملة في 
الروضات والحضانات 
غير مشموالت في 

التأمينات 

 46 ألف عامل 
وعاملة بحرينيين 
تقل رواتبهم عن 
400 دينار شهريا

ليلى مال اهلل
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وأضاف: “منذ إنشـــاء جســـر ممشى شارع االستقالل 
لـــم تعمل المصاعد بحجة عدم وجود حراســـة، فكبار 
الســـن والمرضـــى وغيرهـــم ال يســـتفيدون مـــن تلـــك 

الجسور التي تم بناؤها”.
وأوضـــح: أنهـــا مكلفـــة ويتـــم صـــرف آالف الدنانيـــر 
لبنائهـــا، وهذا أمر محزن لعـــدم وجود عناية واهتمام 
وصيانة ليستخدمها الناس، ولتحفظ سالمة مرتادي 

الطرق.
ولفـــت إلـــى أن عـــدم صيانة تلك الجســـور باســـتمرار 
ســـيعرض العابرين للخطر، مشـــيرا إلـــى أن كثيرا من 
األطفـــال يعبـــرون الطريـــق مع مـــرور المركبـــات مما 
يعرضهم للخطر، في حين أن جسر المشاة يستخدم 

لعبور الطرق بأمان دون إبطاء الحركة المرورية.
وفـــي هـــذا الســـياق، لفـــت األنصـــاري: إلـــى أنه ســـبق 

وأن طالـــب فـــي العام 2008 بتخصيـــص حراس أمن 
لجسور المشاة، ولكن تم التعذر لعدم وجود ميزانية.
وقـــال: “ال أحد مســـتفيد مـــن تلك الجســـور باألخص 
أنهـــا تقـــع على خـــط طريق ســـريع، علما ان الجســـور 

فـــي الـــدول الخارجيـــة تبنـــى بطريقـــة بســـيطة مـــن 
دون الحاجـــة ألخذ مســـاحة كبيرة فـــي األرض وهي 
مســـتخدمة، بينما هنا تبقى مـــن دون فائدة بحال لم 

يتم تشغيلها”.
وتابع: طالبنا ببناء جســـر بين مدينة عيسى ومنطقة 
سلماباد الموجود بها مدرسة AMA لمساعدة مرتادي 
المناطـــق والطالب على المـــرور، لكن تم التعذر بعدم 
وجـــود ميزانيـــة، وكذلك األمر فـــي مطالبتنا باقتراح 
قدمنـــاه بمجلـــس النـــواب لبنـــاء جســـر يربـــط بيـــن 

نويدرات والمعامير، لكن لم ير المشروع النور.
واختتم األنصاري: بأنه في حال تم بناء جسر مشاة 
مســـتقبال يجـــب أن تؤخـــذ باالعتبار أعمـــال الصيانة 
وجـــود  دون  لـــه،  التشـــغيلية  والطاقـــة  والحراســـة 

معوقات تؤدي لخسارة المنفعة من الجسر.

جسور المشاة بحاجة إلى صيانة مستمرة

مهملة.. بال صيانـة.. دون حراس.. والمصاعــد خــارج الخدمــة

نشر مالبس اآلسيويين بالشوارع 

ه وجه “المنامة” يشوِّ

تنشـــر “البالد” في هـــذا الريبورتاج المصور 
ظاهـــرة نشـــر اآلســـيويين لمالبســـهم فـــي 
الطرقـــات والشـــوارع العامـــة فـــي األحياء 
والتـــي  المنامـــة،  العاصمـــة  مـــن  القديمـــة 
تســـتغيث مـــن هـــذه الظاهرة منذ ســـنوات 

طويلة، بال مجيب.
وعالوة على هذه المشاهد، تنبعث من هذه 

المالبـــس روائـــح عطنـــة، وكريهة، مشـــبعة 
بالدهـــون والزيـــوت النفـــاذة، يضـــاف إليها 
هـــذه المشـــاهدات غيـــر الحضاريـــة، والتي 
تشعر الزائر أو المقيم بأنه في أحد األحياء 
الهنديـــة أو البنغالية، حيث هناك غياب تام 

للهوية وللثقافة البحرينية األصيلة.
المصـــور  الزميـــل  بمعيـــة  وشـــاهدت 

مـــن  عـــددا  الحجيـــري  عبدالرســـول 
اآلســـيويين، وهم يجلســـون فـــي الدهاليز 
الضيقة بالقرب مـــن هذه المالبس، أو على 
ضفاف الشـــوارع العامة القريبة منها، وهم 
نصـــف عراة، مجرد “وزار” يحيط بالوســـط 
والجـــزء األســـفل مـــن الجســـم، فمـــا الـــذي 

يحدث هنا؟

مروة خميس | تصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم

علــى الرغــم مــن وجــود جســور مشــاة بمختلــف مناطــق مملكــة 
البحريــن، إال أن غالبية تلك الجســور لــم تتعرض للصيانة 

الدوريــة، وهــذا مــا وثقتــه صحيفــة “البالد” بعدســتها، 
لتــدق بذلــك ناقــوس الخطــر إزاء عــدم تطويــر تلك 

الجسور. من جهته، أشار النائب أحمد األنصاري  
لـ”البــالد”: إلــى أن جســور المشــاة غير مســتفاد 

منهــا لوجــود مصاعــد بهــا ال تعمــل، ولعــدم 
صيانتها باستمرار، فتعتبر زينة ودون فائدة 

ألهالي المنطقة.



  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

39752929
 د.محمد

66622162
مرتضى المتوج

36026333
 رضا عبدهللا

17564411
36700722
 علي ضيف

دينار فقط

ولمــــــــدة محدودة جــــــــــــــــًدا  ..

عرض خاصــــ 

������
فلل شــارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

66622128
صادق أبوادريس

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

١٣د.ب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021- 109067 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم خالد سويلم أرشيد العموش طالب تحويل المحل التجاري التالي:إلى محليه 
أحمد علي سعد       

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 :137792-1
االسم التجاري:  مطعم بوشنكي

القيد   25313
التاريخ   14 - 6 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   000   لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة مركز تايلوس للتخفيضات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة اصحــاب شــركة مركز تايلــوس للتخفيضات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 

رقم 25313 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الثاني
من مركز تايلوس للهدايا ذ.م.م      -     الى مركز تايلوس للتخفيضات ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

2021/06/28
 CR2021 -98209 : رقم الطلب

تقــدم الينا السيد/الســيدة السيدحســين جابــر علوي علي الخباز ورقمه الشــخصي 
810103591 طالبًا تسجيل المحل المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 2-80801 

اسم المشتري: ممتاز بيكم حسين خان خان ورقمه الشخصي 480039380

رقم السجل: 80801 رقم القيد: 2   
االسم التجاري: خباز الرقعة

العنوان: مبنى 275      -     مجمع 454      -     طريق 2831
لــذا يرجــى التفضــل بتزويدنــا باقــرار ) تنــازل ( الموثق مــن قبلكم ليتســنى لنا اتمام 

اجراءات نقل الملكية

دعوة الدائنين ومن له مصلحه في الدعوى رقم 
 )9/03349/2019/02(

يدعــو الســيد/ فكــري محمــد أبو شــرخ أميــن أعــادة التنظيم في دعــوى األفالس – 
أعــادة التنظيــم المشــار إليهــا والمقامــة من من / حمــد محمد عبدهللا عاشــير مالك 
مؤسسة لي سول للزهور والحلويات ضد / مصرف الخليج التجاري وأخرين جميع 
الدائنيــن ومــن لــه مصلحــة فــي الدعــوى للحضــور لمقــر المحكمــة المدنية الســابعة 
بتاريخ 2021/8/3م الســاعة العاشــرة صباحًا لغرض مناقشــة خطة أعادة التنظيم 

المقترحة وبيان األفصاح الخاص بالدعوى تمهيدًا للتصويت عليها
لألستفسار:

أمين إعادة التنظيم/ فكري محمد أبو شرخ
هاتف: 66994666/36794222

 trustee.expert@qvisionst.com

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة دي أف للخدمات الدعائية ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 98457 – 1

 بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة دي أف للخدمــات الدعائيــة ذ.م.م. المســجلة 
بموجب القيد رقم 98457 – 1 و تعيين الســادة / شــركه عبدالعال الخليج للتدقيق 
- شــركة تضامــن بحرينيــة –مكاتــب - بتصفيــة الشــركة اختيــار محترفــه مصفيــا 
للشــركة. بهــذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم   21   لعام 
2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية

jassim.abdulaal@bh.gt.com     -      17500188

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة ٔالفا زولو للحجوزات ذ م م

سجل تجاري رقم 122846-1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ٔالفا زولو للحجــوزات ذ م م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 1-122846 ، بتصفيــة الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / علي جاســم 
محمد احمد محمد البحار مصفيا للشركة. لذا يعلـــن المصـــفي ٔان ســـلطة المـديرين 
قـــد انتهـــت وفقـــا لـــنص المـــادة 325 مـــن قـــانون الشـــركات التجاريـــة البحـــريني 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، و عمــال بـــنص المـــادة 335 مـــن 
قـــانون الشـــركات يـدعو المصـفي جميع دأيني الشـركة ٕالى تقـديم مطالباتهم ٕاليـه، 
مدعومـة بالمستندات الالزمـة، خـالل 15 يـوم مـن تاريخ نشـر هـذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي: عنوان المصفي: علي جاسم محمد احمد محمد البحار
ases.inc369@gmail.com    -    +973  37160036  : هاتف رقم

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

39752929
 د.محمد

66622162
مرتضى المتوج

36026333
 رضا عبدهللا

17564411
36700722
 علي ضيف

دينار فقط

ولمــــــــدة محدودة جــــــــــــــــًدا  ..

عرض خاصــــ 

������
فلل شــارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

66622128
صادق أبوادريس

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license
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١٣د.ب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021- 109067 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم خالد سويلم أرشيد العموش طالب تحويل المحل التجاري التالي:إلى محليه 
أحمد علي سعد       

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 :137792-1
االسم التجاري:  مطعم بوشنكي

القيد   25313
التاريخ   14 - 6 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   000   لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة مركز تايلوس للتخفيضات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة اصحــاب شــركة مركز تايلــوس للتخفيضات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 

رقم 25313 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الثاني
من مركز تايلوس للهدايا ذ.م.م      -     الى مركز تايلوس للتخفيضات ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

2021/06/28
 CR2021 -98209 : رقم الطلب

تقــدم الينا السيد/الســيدة السيدحســين جابــر علوي علي الخباز ورقمه الشــخصي 
810103591 طالبًا تسجيل المحل المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 2-80801 

اسم المشتري: ممتاز بيكم حسين خان خان ورقمه الشخصي 480039380

رقم السجل: 80801 رقم القيد: 2   
االسم التجاري: خباز الرقعة

العنوان: مبنى 275      -     مجمع 454      -     طريق 2831
لــذا يرجــى التفضــل بتزويدنــا باقــرار ) تنــازل ( الموثق مــن قبلكم ليتســنى لنا اتمام 

اجراءات نقل الملكية

دعوة الدائنين ومن له مصلحه في الدعوى رقم 
 )9/03349/2019/02(

يدعــو الســيد/ فكــري محمــد أبو شــرخ أميــن أعــادة التنظيم في دعــوى األفالس – 
أعــادة التنظيــم المشــار إليهــا والمقامــة من من / حمــد محمد عبدهللا عاشــير مالك 
مؤسسة لي سول للزهور والحلويات ضد / مصرف الخليج التجاري وأخرين جميع 
الدائنيــن ومــن لــه مصلحــة فــي الدعــوى للحضــور لمقــر المحكمــة المدنية الســابعة 
بتاريخ 2021/8/3م الســاعة العاشــرة صباحًا لغرض مناقشــة خطة أعادة التنظيم 

المقترحة وبيان األفصاح الخاص بالدعوى تمهيدًا للتصويت عليها
لألستفسار:

أمين إعادة التنظيم/ فكري محمد أبو شرخ
هاتف: 66994666/36794222

 trustee.expert@qvisionst.com

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة دي أف للخدمات الدعائية ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 98457 – 1

 بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة دي أف للخدمــات الدعائيــة ذ.م.م. المســجلة 
بموجب القيد رقم 98457 – 1 و تعيين الســادة / شــركه عبدالعال الخليج للتدقيق 
- شــركة تضامــن بحرينيــة –مكاتــب - بتصفيــة الشــركة اختيــار محترفــه مصفيــا 
للشــركة. بهــذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم   21   لعام 
2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية

jassim.abdulaal@bh.gt.com     -      17500188

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة ٔالفا زولو للحجوزات ذ م م

سجل تجاري رقم 122846-1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ٔالفا زولو للحجــوزات ذ م م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 1-122846 ، بتصفيــة الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / علي جاســم 
محمد احمد محمد البحار مصفيا للشركة. لذا يعلـــن المصـــفي ٔان ســـلطة المـديرين 
قـــد انتهـــت وفقـــا لـــنص المـــادة 325 مـــن قـــانون الشـــركات التجاريـــة البحـــريني 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، و عمــال بـــنص المـــادة 335 مـــن 
قـــانون الشـــركات يـدعو المصـفي جميع دأيني الشـركة ٕالى تقـديم مطالباتهم ٕاليـه، 
مدعومـة بالمستندات الالزمـة، خـالل 15 يـوم مـن تاريخ نشـر هـذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي: عنوان المصفي: علي جاسم محمد احمد محمد البحار
ases.inc369@gmail.com    -    +973  37160036  : هاتف رقم

االثنين 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 - العدد 084668

Vacancies Available
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 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

Falafel Gaza Restaurants Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17661949  or  BASHEER.NAJJAR@GMAIL.COM 

AL HABIB PALACE GATE AND CAFETERYA 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

34035083  or  habib.lion2015@gmail.com 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 

 suitably qualified applicants can contact

39939974  or  SAMIALMULLA15@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

 Sunpa Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

39363479

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحاً حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 -  17111504-38344464 - 17111444



opinions@albiladpress.com09

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

للتواصل: 17111483

رسالة لمدير منظمة الصحة العالمية
تيـــدروس  الدكتـــور  العالميـــة  المؤكـــد أن مديـــر منظمـــة الصحـــة  مـــن 
غيبريســـوس الموجـــود حاليـــا فـــي مملكـــة البحريـــن بمناســـبة االفتتاح 
الرســـمي لمكتب منظمة الصحة العالمية بالمملكة، وكذلك إطالعه على 
تجربـــة المملكـــة المتميـــزة واإلجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية 
التـــي تـــم اتخاذها للتصـــدي لكورونا، ســـيذهل من براعة الـــكادر الطبي 
وتوحيد الجهود وقـــوة التنظيم والتدبير والخدمات المثمرة والناجحة 
التي قدمتها مملكة البحرين للمواطن والمقيم لحفظ وسالمة المجتمع، 
ففي مثل هذه الظروف التي يعيشـــها العالم اســـتطاعت مملكة البحرين 
بســـواعد أبنائهـــا مواصلـــة عوامـــل الدفـــع نحو الهـــدف المنشـــود وعدم 
تأثـــر عجلة التقـــدم والتطور والرخاء، وليس هناك أي شـــك بأن وصول 
البحرين إلى هذا المســـتوى جعل الواقفين خارج اإلطار من دول العالم 
قاطبـــة يتفرجون ويراقبون الطاقات واإلمكانيات المســـتمرة والدؤوبة 
وإرادة التحـــدي لفريـــق البحرين بقيادة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعـــاه الذي يحتل مكانـــة مهمة في علم القيـــادة بمفهومها 

الكامل.
ســـعادة مديـــر منظمة الصحـــة العالمية الدكتور تيدروس غيبريســـوس، 
ثـــق تماما أن الدروس والمفاهيـــم والخطط التي وضعها فريق البحرين 
الطبـــي للتصـــدي لكورونـــا والتـــي أوصلتنـــا إلـــى طريق النصـــر تقتضي 
كتابـــة وتحبيـــر مجلدات عديدة، إذ من المهم إلقـــاء الضوء على الركائز 
األساســـية التـــي بني عليهـــا هذا الفريق بقيادة ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه لمختلف الدول لتنهـــل من “تنظيمه 
وتفكيره وثقافته وخططه الواضحة وتحليله الذي تماشى مع متطلبات 
الوضع”، وســـترى بنفســـك اليوم مقدرة المواطـــن البحريني على الخلق 
واالبتـــكار واإلنتـــاج وروح التحـــدي التي يتســـلح بها التـــي أوصلته إلى 

أرفع مدارج العلم والمعرفة.
سعادة مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، كما  «

شاهدت وعرفت خالل زيارتك، نحن بلد صغير في المساحة، ولكننا عظماء 
وكبار في الطاقات والمواهب والقدرات، وعلى مر التاريخ أثبت البحرينيون 

مهارتهم وقوة تحملهم وإرادتهم الصلبة.

Osama.almajed
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ذات مســـاء، تعـــّرض طفل إلصابـــات متفرقة في أنحاء جســـده بعد هجـــوٍم ُمباغت 
من كلب شـــرس تعوُد ملكيته لبحريني من أصحاب الحظائر القريبة من ســـكن ذلك 
الطفل الذي لم يتجاوز عمره عشـــرة أعوام بإحدى المحافظات عندما كان يلعب مع 
مجموعة من أصدقاء الحّي الذين تفاجأوا بكلب هائج يلحقهم بنباحه مسرعًا حتى 
اســـتطاع أْن يمســـكه مـــن ثيابه وبعدها من يده وبدأ بجره بضعـــة أمتار؛ ما نتج عنه 
جرح غائر وانتفاخ فيها اضطره أْن يبقى تحت المالحظة الطبية أليام! فيما انقّضت 
مجموعـــة كالب حراســـة من إحدى المجمعات الســـكنية القريبة علـــى فتاة بحرينية 
بعـــد أْن هجمـــوا عليهـــا أثناء جلوســـها فترة ما بعـــد الظهيرة مع قريبـــة لها على أحد 
الســـواحل؛ نتج عنه عاهة مســـتديمة! وفي حادثة مغايرة ُأصيب صبي بجرٍح نازف 
في أحد كتفي يديه بإحدى المتنزهات العامة من كلٍب ُيعتبر من الســـالالت الشرسة 

التي تعرف بحجمها الكبير! هذا والحوادث من هذا النوع تتكرر لما ال نهاية.
األســـد والفهد والضبع والذئب والتمساح والثعبان وبعض أنواع الشمبانزي والوشق 
والعقـــرب والكنكاجوس والببغاوات القرمزية والـــكالب وغيرها، تعّد من الحيوانات 
المفترســـة التي تعتاش على مطـــاردة الحيوانات الضعيفة التي تتغذى بدورها على 
األعشـــاب حيـــث تقـــوم األولـــى باالنقضاض عليهـــا، خصوصـــًا أّن أغلبهـــا يعيش في 
جماعـــات وتتعـــاون مع بعضهـــا البعض على افتـــراس الحيوانات الثديـــة والزواحف 
واإلنســـان على حّد ســـواء. وعليه يكون من الُمستهجن – على وجه اإلطالق - رؤية 

مشـــهد إنســـان يلهو ويلعب مع أحد هذه الحيوانات بحرية وأمان من أجل الفرجة، 
بـــل ويتباهـــى بعضهم أمام أصدقائه ومتابعيه عندما ُيوّثـــق تجربته عبر فيديوهات 
بهلوانيـــة ُمضحكـــة ينشـــرها علـــى منّصات التواصـــل االجتماعي رغم مـــا يضّج به – 
بيـــن الفينـــة واألخرى – بعـــض األهالي في متنوع بقاع األرض بعد موت شـــباب في 
مقتبل العمر متأثرين بإصابات تعّرضوا لها إثَر هجوم حيوان مفترس كانوا يقومون 
بتربيتـــه فـــي بيوتهـــم أو مزارعهم! وهو مـــا يعّد – في المقـــام األول - تجاوزًا لقانون 
الطبيعـــة التي تعتـــاز فيها مثل هذه الحيوانات العيش في البـــراري والغابات وحّقها 

التواجد في بيئاتها الطبيعية.
نافلة: «

تتضاعـــف خطـــورة اقتناء الحيوانات المفترســـة فـــي البيوت، ليس فـــي انقضاضها 
على أصحابها فحســـب، بل عندما تهرب من المنـــازل معرضة حياة الجيران والمارة 
للخطر، وفي المقابل تأتي مساعي بعض المجالس البلدية المحلية كالمجلس البلدي 
بمحافظة المحرق والجنوبية في منع اقتناء الحيوانات المفترسة، خطوة رائدة من 
أجل تأمين المجتمع من انتشـــار هذه الظاهرة وتقليل معدالت الحوادث واإلصابات 
واألمـــراض الناتجـــة مـــن اقتناء مثل هـــذه الحيوانـــات الُمضرة، عـــالوة على توعية 
األفـــراد والجماعات من خطر حيازتها في المنـــازل أو المزارع تفاديًا إليذاء الغير أو 

ترويعهم.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

حيواناٌت ُمفترسٌة في البيوت!

المحنـــة الحاليـــة التـــي تمـــر بها دولة تونـــس الشـــقيقة تحت وطأة جائحـــة فيروس 
كورونـــا اللعيـــن يجـــب أن تكون درســـا مهما لكل الـــدول العربية الشـــقيقة، خصوصا 

الدول التي لم يحصل العدد األكبر من مواطنيها على اللقاح.
لـــو جاز لنا أن نصف الفيروســـات بالغدر والمكر لـــكان فيروس كورونا أحق من غيره 
بهذا الوصف، ألن ما حدث في الحالة التونسية يجعله جديرا بهذا الوصف، خصوصا 
أن تونـــس خـــالل الموجـــة األولى لهـــذا الوباء فـــي العـــام الماضي حققـــت نجاحات 
واضحة في مواجهة هذا الفيروس اللعين، واســـتطاع التونسيون السيطرة إلى حد 

كبير على هذا الفيروس باتباع قواعد التباعد االجتماعي.
لكـــن يبدو أن هـــذا الفيروس مثل عدو مختبئ ينتظـــر الفرصة لكي يجهز من جديد 
ويفتـــك بالمئـــات أو اآلالف من البشـــر، وهـــذه الفرصة تأتيه في اللحظة التي يشـــعر 
فيهـــا الناس باألمان وأن المعركة معه انتهت وال ضرورة للتباعد، ويبدأون ممارســـة 
حياتهم بالشكل الذي كان مألوفا قبل زمن الفيروس، وعند أول مناسبة يتجمع فيها 
النـــاس بأعداد كبيرة يبدأ ذلك اللعين الهجوم من جديد وتكون الســـيطرة عليه أمرا 

صعبا ألن اآلالف يمكن أن يصابوا خالل مناسبة واحدة، واألخطر من ذلك أنهم قبل 
أن يكتشـــفوا أنهـــم مصابـــون يكونون قد أصابـــوا آالفا غيرهم بالفعـــل، ويبدأ النظام 

الصحي في الدولة رحلة معاناة وحربا جديدة تحتاج إلى إمكانيات غير عادية.
الـــدول العربيـــة وقفـــت إلـــى جوار تونـــس الشـــقيقة في هـــذه المحنة الصعبـــة التي 
اتضحت خطورتها أكثر وأكثر عندما أعلن الرئيس قيس ســـعيد أن تونس في حالة 
حـــرب وكلـــف القوات المســـلحة التونســـية مواجهة الفيـــروس بكل ما تملـــك، وزبدة 
القـــول إن البشـــر فـــي كل أنحاء العالم ال يجـــب أن يأمنوا مكر الفيـــروس ما لم يأت 
اليـــوم الـــذي تعلن فيه منظمة الصحة العالمية بوضوح أن تلك البلية أصبحت شـــيئا 

من الماضي.
إن األمر قابل للتكرار في أي مكان ما لم يمض الناس في اتباع إجراءات التباعد  «

وارتداء الكمامات وغيرها من طرق الوقاية ألن القصة لم تنته بعد، وكورونا ال 
يزال متربصا بالجميع، فبريطانيا بعد مباريات يورو 2020 التي نظمت مؤخرا 

لديها وحضرها 60 ألف متفرج باتت تسجل ما يقرب من 50 ألف إصابة يوميا.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ال تأمنوا مكر كورونا

عزيمة القيادة وقدرة فريق البحرين
أكـــد صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء في جميع لقاءاته مـــع أعضاء الهيئات التنفيذية والتشـــريعية 
والمســـؤولين ومـــدراء إدارات الدولـــة على انتهـــاج مبدأ “فريق العمـــل الواحد”، 
وهـــو أحد مبادئ التطوير اإلداري والمجتمعي واإلنتاجي الذي يســـعى المجتمع 
البحرينـــي بأفراده ومؤسســـاته لتحقيقه آنًيا ومســـتقباًل لنمـــاء البحرين ورخاء 

شعبها وتحقيًقا لتطلعاته ودعًما لمسيرة التنمية الشاملة.
فالتطـــور اإلداري والمؤسســـي للمجتمـــع ال يتحقق إال بالعمـــل الوطني المتعاون 
الوثاب والقادر على مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق األهداف المنشـــودة، 
وهـــذا االتجـــاه ال يتحقق بالعمـــل الفردي بل ضمن فريق عمـــل وطني قائم على 

التعاون وإذكاء روح المبادرة والقدرة على االبتكار واإلنجاز.
وقـــد تمتـــع فريـــق البحريـــن منـــُذ إنشـــائه بقيـــادة ناجحـــة تمتلـــك حًســـا وطنًيا 
بضـــرورات المرحلة الراهنة والتطلعات المســـتقبلية، وتعمل على تعزيز التعاون 
الخـــالق بيـــن الدولـــة ومؤسســـاتها والعاملين فيهـــا لتحقيق األهـــداف التنموية 
بـــروح وطنية ديدنهـــا البذل والعطاء، وذلـــك بفضل هللا وعزيمة قيـــادة الفريق 
وبتكاتـــف المواطنيـــن وبثبـــات الصفـــوف األماميـــة والمتطوعين، وبهـــذا الجهد 

المشترك يستمر العطاء الوطني الُمستدام وبال حدود.
واستطاعت البحرين بفضل هللا وبنهج فريق البحرين أن تتجاوز مرحلة دقيقة 
من حياتها، فقد تضافرت الجهود من أجل مكافحة “كوفيد 19” فتحملت الدولة 
مســـؤوليتها الوطنيـــة الطبية وتحمل المواطنون والمقيمون مســـؤولية االلتزام 
باإلجـــراءات الصحيـــة واالحترازية والوقائية التي ســـاهمت بالحد من معدالت 
انتشـــار الوباء، والبدء التدريجي بعودة الحيـــاة لطبيعتها إلى المجتمع وأفراده 
ومؤسساته، وهذا سيتحقق بإذن هللا. لقد نجح فريق البحرين في أداء مهماته 
الوطنية وحياكة نســـيج متماســـك للفريق، وأوجد المناخ المناســـب ألداء دوره 

وتوفير كل مستلزمات ومتطلبات عمله.
في هذا الفريق تناغمت خبرة القيادة مع قدرات األعضاء، واتحدت مًعا  «

لتحقيق أهدافه وتطلعاته، ساندها اتسام القيادة وفريقها بروح العمل 
الجماعي الذي انعكس إيجاًبا على سير العمل وديمومة جودته، وما أدى 

إلى تحقيق أهداف هذا الفريق هو اإليمان بفريق البحرين ومبادئه واإلصرار 
على تحقيق أهدافه التنموية.

عبدعلي الغسرة

البحرين في ظل زيارة مدير منظمة الصحة العالمية
تأتي الزيارة التي قام بها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس والمدير اإلقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الدكتور أحمد 
المنظري لمملكة البحرين بمناســـبة االفتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة 
البحريـــن، في إطار تعزيز وجودها وتعاونهـــا مع حكومة البحرين لدعم الجهود 
والنهـــوض بالمجـــال الصحـــي إلى أعلى مســـتوى، وأن تشـــهد هذه الزيـــارة بعدًا 

وأهمية خاصة كونها تتعلق بالدرجة األولى بسالمة وصحة اإلنسان.
ويمكـــن القول إن من مهمات هذا المكتب تعزيز التعاون المشـــترك ومد جســـور 
التواصـــل بيـــن مملكة البحريـــن والدول األعضـــاء في منظمة الصحـــة العالمية، 
باإلضافـــة إلـــى العمل المباشـــر مع مختلـــف وكاالت األمم المتحـــدة المتخصصة 
في مجال الصحة، والمســـاهمة في تنمية القطاعات األخرى لتحقيق مستويات 

متقدمة تدعم جميع المؤسسات الوطنية.
إن البحريـــن حريصة كل الحرص على تدعيم وتعميق الشـــراكة االســـتراتيجية 
مع منظمة الصحة العالمية المتمثلة في الجانب الصحي، والذي يمثل أحد أهم 
الركائز للمحافظة على صحة وســـالمة اإلنســـان ســـواء كان على أرض المملكة 
أو علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والدولي لتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة في 
المجـــال الصحـــي، فإننا نعتبر هذه الزيارة إيجابية لما لها من أبعاد ستســـهم في 
تعزيز الصحة العامة على مســـتوى البحرين، ووضع رؤية استراتيجية مشتركة 
بيـــن الطرفين ذات تنســـيق عال لمواجهة التحديـــات الصحية بمختلف أنواعها، 
خصوصـــًا أن العالـــم يمر خالل هذه الفترة االســـتثنائية بجائحـــة كورونا، والتي 
تعتبـــر مـــن التحديات الصحية الصعبة على مســـتوى العالـــم أجمع، إال أن مملكة 
البحريـــن وبفضـــل مـــن هللا أثبتـــت للعالـــم قدرتها علـــى مواجهة هـــذه الجائحة 
الصحيـــة مـــن خالل فريق البحرين الذي حقق إنجـــازات في هذا الملف الصحي 

وكانت محل إشادة محلية وإقليمية ودولية. 
لذا نتمنى من منظمة الصحة العالمية نشر الدراسات والبحوث التي  «

توصل إليها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد - 19” 
والمتعلقة بالمجال الصحي في مملكة البحرين على موقع المنظمة 

للمساهمة في خدمة المجال الصحي، أيضًا التوسع في مذكرات التفاهم 
بين الطرفين وتعزيز استراتيجية إدارة المخاطر واألزمات الصحية، 

وإنشاء مركز إقليمي للتداوي من األوبئة من خالل إشراف منظمة الصحة 
العالمية ويكون مقره مملكة البحرين لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير 

الصحة لإلنسان على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

د. خالد زايد



ناصر بن حمد: البداية اإليجابية لباريس تؤكد النوايا البطولية

أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب بالبدايـــة 
ســـي  أف  باريـــس  لفريـــق  اإليجابيـــة 
بشـــعار “فيكتوريـــوس البحريـــن” في 
الثانيـــة  للدرجـــة  الفرنســـي  الـــدوري 
وتحقيق 3 نقاط في مستهل مشواره 
فـــي الـــدوري بعد فـــوزه على حســـاب 
فريـــق جرينوبل )4/صفـــر( في الجولة 

األولى.
 وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن هـــذه البداية تؤكـــد النوايا 
البطوليـــة للفريـــق الطامـــح لتحقيـــق 

الهدف المنشـــود عبر الصعود للدرجة 
األولى، مشـــيرًا سموه إلى أنه حريص 
على دعم الفريق في تحقيق األهداف 
المرجوة التي وضعها مجلس اإلدارة.

 وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن اعتزازه برؤية أسم مملكة 
البحرين في الدوري الفرنسي للدرجة 
الثانية عبـــر “فيكتوريـــوس البحرين” 
علـــى قميـــص باريـــس أف ســـي وهـــو 
مـــا يعـــزز األهـــداف التـــي تـــم وضعها 
تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة  ومواصلـــة 

الرؤية االقتصادية للمملكة “2030”.
 وأشـــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة أن تحقيق الفريق بداية مميزة 
ســـتكون حافزًا لالعبيـــن في مواصلة 
تقديم العـــروض القوية في الجوالت 
التوفيـــق  ســـموه  متمنيـــًا  القادمـــة، 
والنجـــاح للفريق فـــي مباراته القادمة 

أمام دنكارك يوم السبت القادم.
بشـــعار  ســـي  أف  باريـــس  وتمكـــن   
فيكتوريـــوس البحرين من الفوز على 
جرينوبل )4/صفر(، حيث تناوب على 
تسجيل األهداف جايتن الورا )د 37(، 
ومانويـــل بيريـــز )بالخطـــأ فـــي مرمى 
 ،)72 )د  نامـــي  ومصطفـــى  فريقـــه(، 

وماغويل ألفاريال )د 90(.
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ــوس الــبــحــريــن” ــوري ــت ــك ــي ــة نــظــيــفــة بــشــعــار “ف ــاعــي ــرب ــوبــل ب ــن ــى جــري ــوق عــل ــف ت

TeamBahrain

لقطة لباريس أف سيسمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي:

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة اليد ثاني مواجهاته بدورة األلعاب األولمبية 
الثانيــة والثالثــون “أولمبيــاد طوكيــو2020” التــي تســتضيفها العاصمــة اليابانيــة 
طوكيــو حتــى 8 أغســطس المقبل، عندمــا يلتقي البرتغال اليوم الســاعة الواحدة 
والنصف ظهرا بتوقيت البحرين )الســابعة والنصف مســاء بتوقيت اليابان( وذلك 

في إطار منافسات المجموعة الثانية.

أظهـــره  الـــذي  المتميـــز  المســـتوى  ومـــع 
المـــدرب  بقيـــادة  المحاربيـــن  منتخـــب 
فـــي  كريستيانســـون  آرون  اآليســـلندي 
الســـويد  أمـــام  االفتتاحيـــة  المواجهـــة 
والتي خســـرها األحمر 32 – 31 بعد أداء 
مشـــرف قارع من خالله السويد وكاد أن 
يتفـــوق على وصيف بطـــل العالم 2021، 
فـــإن ســـقف الطموحـــات بدأ يرتفـــع لدى 
الشـــارع الرياضي بوصول المنتخب إلى 
دور الثمانية في أول مشـــاركة تاريخية 

للمنتخب بدورة األلعاب األولمبية.
وكان منتخـــب البرتغـــال قـــد خســـر مـــن 
مصـــر 37 – 31 فـــي الجولـــة االفتتاحية 
إال أنـــه يعتبـــر من ضمن العشـــرة األوائل 
فـــي التصنيـــف الدولي وال يقل مســـتواه 

عن السويد.

باقر: منتخبنا أثبت أنه ضمن أقوى 12 منتخبا بالعالم

أكـــد مديـــر منتخبنا الوطنـــي لكرة اليد 
المســـابقة  نظـــام  أن  باقـــر  اســـماعيل 
ينـــص على تأهـــل 4 منتخبـــات من كل 
مجموعـــة إلـــى الـــدور الثانـــي وليـــس 
األمـــر  مجموعـــة،  كل  مـــن  منتخبيـــن 
الـــذي يعـــزز مـــن حظـــوظ منتخبنا في 
خطـــف تذكـــرة التأهـــل لـــدور الثمانية 
وتحقيـــق إنجـــاز تاريخي جديـــد لكرة 

اليد البحرينية.
وأضاف باقر أن منتخبنا الوطني أثبت 
للعالـــم بأنـــه أحد أقـــوى 12 منتخبا في 
العالـــم وأن مســـتواه نفـــس المنتخبات 

الموجـــودة حاليـــًا فـــي األولمبيـــاد وأن 
الخســـارة كانـــت نتيجـــة لســـوء الحـــظ 
بعـــد إضاعـــة رمية الجـــزاء، الفتا النظر 
فاجـــأ  المحاربيـــن  منتخـــب  أن  إلـــى 
جميـــع المنتخبات خصوصـــا منتخبات 
المجموعة الثانية التي تضم منتخبات 
عالميـــة قويـــة، ولخبط جميـــع األوراق 
وباتـــت جميـــع المنتخبـــات تحســـب له 

ألف حساب.
وتابع “بعد المســـتوى الباهر الذي قدمه 
العبونـــا أصبحنـــا تحـــت مرصـــد جميع 
المدربيـــن والمراقبيـــن فـــي منتخبـــات 
المجموعـــة، وأصبـــح منتخبنـــا محـــط 
وأصبحـــت  الجميـــع  واهتمـــام  أنظـــار 
باقي المنتخبات تخشـــى الخســـارة من 
منتخبنا بفضل أسلوب لعبه الحديث..”.
وأوضـــح باقـــر أن هـــدف المنتخب هو 
التأهـــل للـــدور التالي ليصبـــح منتخبنا 
من ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم 
والوصـــول ألبعد نقطة فـــي األولمبياد، 
مشـــيرا إلى أن الالعبين والجهاز الفني 
واإلداري سيجتهدون من أجل تحقيق 

هذا الهدف.
وعن مباراة المنتخب والبرتغال اليوم، 
قال باقر “البرتغال ال يقل مســـتواه عن 
الســـويد، وهـــو يعتبـــر مـــن المنتخبات 
العشـــرة األوائل ويتميـــز العبوه بالقوة 
وسنســـعى  والســـرعة  الجســـمانية 
لمفاجئته واللعـــب معه بنفس الطريقة 

واألسلوب..”.

حبيب: أضعت رمية جزاء أمام افضل حارس بالعالم

قـــال العـــب منتخبنـــا الوطني لكـــرة اليد 
محمد حبيب: إنه تأثر كثيرا بعد إضاعة 
رمية الجزاء في مباراة السويد األخيرة 
رغـــم أنـــه أمـــر اعتيـــادي فـــي كـــرة اليد، 
إال أن دعـــم والتفـــاف جميـــع الالعبيـــن 
حولـــه وتشـــجيعهم له أشـــعره بأن جميع 
الالعبيـــن هم مـــن أضاعوا ركلـــة الجزاء 
روح  يعكـــس  مـــا  وهـــو  وحـــده  وليـــس 

الوحدة والتضامن بين أفراد المنتخب.
وأضـــاف حبيـــب “حزنـــت كثيـــرا لضياع 
رميـــة الجزاء ألننا قدمنا عرضا رائعًا في 
المباراة وكنـــت أتمنى أن يتوج بتحقيق 
التعـــادل على أقل تقديـــر ألننا لعبنا أمام 
الســـويد وصيف العالم وليـــس أي فريق 
عـــادي، و لقـــد أضعـــت رمية جـــزاء أمام 
حـــارس عمالق فهـــو أفضل حـــارس في 

العالم”.
ولـــدى ســـؤالنا إياه عن مبـــاراة المنتخب 
اليـــوم أمـــام البرتغـــال أوضـــح حبيب أن 
المنتخـــب البرتغالي ال يقل مســـتواه عن 
الســـويد فهـــو منتخـــب عالمـــي معـــروف 
الجســـمانية،  وبنيتهـــم  العبيـــه  بقـــوة 
وخســـارته أمام مصر ال تعني بأنه فريق 

غير قوي ونطمح أن نتفوق عليه “.

منتخب اليد يتحدى البرتغال في ثاني مواجهاته

سمو الشيخ عيسى بن علي مع الوفد اإلماراتي

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد بمكافأة العبي “اليد”
الوطنية الــمــنــتــخــبــات  لــاعــبــي  ــوه  ــم س ــم  دعـ تــعــكــس  ــا  ــه أن ــد  أكـ

أشـــاد نائب رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
مملكـــة  وفـــد  رئيـــس  البحرينيـــة 
البحريـــن بـــدورة األلعـــاب األولمبية “ 
أولمبياد طوكيو 2020” ســـمو الشيخ 
عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
لرئيـــس  األول  النائـــب  بتوجيهـــات 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة، رئيس 
البحرينيـــة ســـمو  األولمبيـــة  اللجنـــة 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  الشـــيخ خالـــد 
لالعبـــي  ماليـــة  مكافـــآت  بصـــرف 
منتخب كرة اليد بعد أدائهم المشرف 
أمام الســـويد وصيف بطل العالم في 

بداية مشوارهم باأللعاب األولمبية.
وأكد سموه أن توجيهات سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة تعتبر امتداد 

لمسلســـل مبـــادرات ســـموه الداعمـــة 
بينهـــا  ومـــن  الوطنيـــة  للمنتخبـــات 
منتخب كرة اليد وحرص سموه على 
تقديـــر األبطال وكل من يمثل الوطن 
خيـــر تمثيل فـــي المحافـــل الوطنية، 
وأن التكريم يمثل نهجا راســـخا لدى 

سموه.
وأعرب سمو الشـــيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة عـــن خالـــص 
شـــكره وعظيـــم امتنانـــه إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
الكريمـــة والتـــي تعكـــس  توجيهاتـــه 
المتواصـــل  ســـموه  ودعـــم  اهتمـــام 
لالعبي منتخب كرة اليد، الذي يعتبر 
واجهة مشـــرفة لمملكـــة البحرين في 
مختلـــف المحافل الخارجية، مشـــيرا 

التوجيهـــات  تلـــك  أن  إلـــى  ســـموه 
ستســـهم في تشـــجيع الالعبين ورفع 
معنوياتهـــم فيمـــا تبقى مـــن مباريات 

بدورة األلعاب األولمبية.
وأكد سموه أن توجيهات سمو الشيخ 
خالد بن حمـــد آل خليفة كان لها أبلغ 

األثر فـــي نفـــوس الالعبيـــن والجهاز 
الفني واإلداري، وأنها ستشكل حافزا 
لهم لمضاعفـــة الجهود وبـــذل المزيد 
مـــن العطـــاء، متمنيا ســـموه لمنتخب 
كرة اليد التوفيق والنجاح فيما تبقى 

من مباريات.

سمو الشيخ خالد بن حمد 

الهيئة العامة للرياضة

صدر عن ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة قرار رقم “2” بإعادة تشـــكيل 
مجلس إدارة االتحاد البحريني للكريكت 

للدورة الجديدة 2021 – 2024. 
وجـــاء فـــي المـــادة “1”مـــن القـــرار، أنـــه 
ُيشـــكل مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
للكريكت للدورة 2021 – 2024، برئاســـة 
حاتـــم عباس دادابـــاي، وعضوية كل من 
الســـادة: أحمـــد عبدالرضـــا أســـد، منـــاف 
أحمـــد المناعـــي، فـــواز عيســـى بوخـــوة، 

أنوب كومار بكوان. 
وجـــاء فـــي المـــادة “2”، أنـــه علـــى كافـــة 
المختصيـــن تنفيذ هـــذا القـــرار، كل فيما 
يخصـــه، ويعمـــل بـــه اعتبـــارا مـــن تاريخ 

صدوره. 
كما صدر عن ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة قـــرار رقـــم “3” بتعييـــن عضو 

جديـــد بمجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
للمالكمة للدورة الحالية -2021 2024. 

وجـــاء فـــي المـــادة “1”، أنه يعين الســـيد 
عضـــوا  الدوســـري  عبدالـــرزاق  ســـلمان 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  بمجلـــس 
 2021- الحاليـــة  دورتـــه  فـــي  للمالكمـــة 
2024، وفقـــا ألحـــكام القوانيـــن والنظـــم 

واللوائح المعمول بها. 
وجـــاء فـــي المـــادة “2”، أنـــه علـــى كافـــة 
المختصيـــن تنفيذ هـــذا القـــرار، كل فيما 
يخصـــه، ويعمـــل بـــه اعتبـــارا مـــن تاريخ 

صدوره.

إعادة تشكيل اتحاد الكريكت برئاسة داداباي

سمو الشيخ عيسى بن علي 

حسن علي: )تصوير – علي الحلواجي(:

حسن علي: )تصوير – علي الحلواجي(:

حاتم داداباي

سمو الشيخ عيسى بن علي مع األمين العام المساعد للجنة األولمبية اإلماراتية

خاضـــت العبـــة منتخبنـــا الوطنـــي 
للرمايـــة مريم حســـاني منافســـات 
الجولة األولى والثانية والثالثة من 
منافسات مســـابقة الشوزن سكيت 
بدورة األلعـــاب األولمبية “أولمبياد 
أقيمـــت  والتـــي   ،”2020 طوكيـــو 
بمشـــاركة 29 راميـــة تم توزيعهم 5 
على مجموعات على ميدان أساكا.
مـــع  نقطـــة   66 حســـاني  وحققـــت 
لتحتـــل  الثـــالث  الجـــوالت  نهايـــة 
المركـــز الخامـــس والعشـــرين فـــي 
الترتيـــب العـــام علـــى أن تخـــوض 
الجولـــة الرابعـــة والخامســـة اليوم 
صباحـــا  الرابعـــة  الســـاعة  اإلثنيـــن 
بتوقيت مملكة البحرين )العاشـــرة 
مـــا  إذ  اليابـــان(،  بتوقيـــت  صباحـــا 
الفرصـــة  تمتلـــك  حســـاني  زالـــت 
لتســـجيل رقم جديد بعدما حققت 
اســـبانيا  بطولـــة  فـــي  نقطـــة   117

الدولية.
مريـــم حســـاني  الراميـــة  وتشـــارك 
األلعـــاب  بـــدورة  األولـــى  للمـــرة 
األولمبيـــة بعد اختيارهـــا للحصول 
علـــى بطاقـــة التأهـــل مـــن االتحـــاد 

الدولي للرماية.

هـــذا وشـــهد نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة رئيـــس وفـــد 
مملكة البحرين سمو الشيخ عيسى 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن 
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  واألميـــن 
نائب رئيـــس الوفد محمـــد النصف 
منافســـات الرماية لمتابعة مشاركة 

الرامية البحرينية مريم حساني.
والتقى سمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة مـــع الرامية 
مريم حســـاني بعد نهاية مشاركتها 
في الجوالت الثالث وشـــكرها على 
جهودهـــا وعطائهـــا الفنـــي المتميز، 

متمنيـــا لهـــا المزيـــد مـــن التوفيـــق 
الجولـــة  منافســـات  فـــي  والنجـــاح 

الرابعة والخامسة.
وجـــوده  أثنـــاء  ســـموه  والتقـــى 
بمنافســـات الرمايـــة األميـــن العـــام 
المساعد للجنة األولمبية اإلماراتية 
ســـليمان،  بنـــت  عـــزة  المهندســـة 
ومدير بعثـــة اإلمـــارات باألولمبياد 

أحمد الطيب.
وعبـــرت الالعبـــة عـــن بالغ شـــكرها 
واهتمـــام  دعـــم  علـــى  وتقديرهـــا 
سموه بمشاركتها، متمنية أن تنهي 

مشاركتها بتحقيق رقم جديد.

سمو الشيخ عيسى بن علي تابع منافسات الرماية

سمو الشيخ عيسى بن علي يؤازر الالعبة مريم حساني



سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي رئيس اللجنة األولمبية اإلسبانية

أكـــد نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين 
بأولمبياد طوكيو 2020 ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علي بن خليفـــة آل خليفة 
حـــرص اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
علـــى تطويـــر عالقاتهـــا مـــع مختلـــف 
اللجـــان األولمبيـــة تنفيـــذا لتوجيهات 

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئة العامـــة للرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه برئيس 
اللجنة األولمبية اإلسبانية أليخاندرو 

بالنكـــو برافـــو بحضـــور األميـــن العام 
للجنـــة األولمبية ونائـــب رئيس الوفد 
محمـــد النصف في العاصمـــة اليابانية 

طوكيو.
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  ورحـــب 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة برئيـــس 
ونقـــل  اإلســـبانية  األولمبيـــة  اللجنـــة 
لـــه تحيـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 

حمـــد آل خليفـــة، وبحـــث ســـموه معه 
تعزيـــز العالقات الثنائيـــة في الجانب 
الرياضي اســـتكماال للبروتوكول الذي 
تـــم توقيعـــه بيـــن اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ونظيرتهـــا اإلســـبانية قبل 

عامين في البحرين.
وأشاد سموه بالعالقات الوطيدة التي 
تربط مملكة البحرين وإسبانيا، مؤكدا 

سموه على أهمية تنمية وتطوير هذه 
العالقـــة مـــن خـــالل تبـــادل الخبـــرات 
والتجارب واالســـتفادة مـــن الخبرات 
اإلسبانية في مجال النهوض بالحركة 

الرياضية في مختلف التخصصات.
وبدوره، عبر رئيـــس اللجنة األولمبية 
عـــن  بالنكـــو  أليخانـــدرو  اإلســـبانية 
اعتـــزازه الكبيـــر بالعالقـــة القوية بين 

اللجنة األولمبية اإلســـبانية ونظيرتها 
البحرينية منوها بالجهود التي تبذلها 
مملكـــة البحريـــن فـــي دعـــم الرياضـــة 
وحرصهـــا علـــى تطبيـــق العديـــد مـــن 
القيـــم  مـــع  تتناغـــم  التـــي  البرامـــج 
األولمبيـــة، متمنيـــا للبعثـــة البحرينية 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي دورة األلعاب 

األولمبية 2020.

سمو الشيخ عيسى بن علي والنصف أثناء لقائهما برئيس اللجنة األولمبية االسبانية

الهيئة العامة للرياضة

ثمن الرئيس التنفيـــذي للهيئة العامة 
للرياضـــة عبدالرحمن عســـكر، توجيه 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئة العامـــة للرياضة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  البحرينيـــة ســـمو  األولمبيـــة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، بصـــرف 
المكافـــآت للمنتخـــب الوطنـــي لكـــرة 
اليـــد، بعد األداء البطولي والمشـــرف 
الـــذي قدمـــه المنتخب أمـــام وصيف 
بطـــل العالـــم منتخـــب الســـويد، فـــي 
أولـــى مبارياتـــه بالمجموعـــة الثانية، 
ضمن مسابقة كرة اليد بدورة األلعاب 

األولمبية - طوكيو 2020.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي أن توجيـــه 
ســـموه بصـــرف المكافـــآت لمنتخـــب 

اليد، يعكـــس التقديـــر الكبير والدعم 
الواضح الذي يوليه سموه للمنتخبات 
الوطنيـــة، والـــذي يحفـــز المنتخبـــات 
علـــى بـــذل المزيد مـــن الجهود بهدف 

الظهور بالمستويات المشرفة.

وأضـــاف أن توجيهات ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة تأتي في 
علـــى  الدائـــم  ســـموه  حـــرص  إطـــار 
تقديـــم كافـــة أشـــكال الدعـــم للفـــرق 
والمنتخبـــات الوطنية، والذي يســـهم 
وتهيئـــة  الرياضييـــن  تشـــجيع  فـــي 
نحـــو  لدفعهـــم  المناســـبة  الظـــروف 
المشـــاركة القويـــة والمنافســـة علـــى 

إحراز المزيد من اإلنجازات. 
أن  إلـــى  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
أحمـــر اليد مـــن المنتخبـــات الوطنية 
مملكـــة  تشـــريف  اســـتطاعت  التـــي 
البحريـــن وكتابـــة اســـمها بأحرف من 
ذهب، متمنيـــا للمنتخب كل التوفيق 
والنجـــاح فيمـــا تبقـــى من منافســـات 

هذه المشاركة.

عبدالرحمن عسكر

طوكيو بأولمبياد  العالم  وصيف  أمام  البطولي  األداء  بعد 
عسكر يثمن توجيه خالد بن حمد بصرف المكافآت لـ “رجال اليد”

اتحاد اليد

لرئيـــس  األول  النائـــب  أشـــاد 
االتحـــاد البحريني لكـــرة اليد خالد 
الحيـــدان بتوجيهـــات النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة، رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة بصـــرف مكافـــآت 
ماليـــة لالعبـــي منتخـــب كـــرة اليـــد 
بعد أدائهم المشـــرف أمام الســـويد 
العالـــم فـــي بدايـــة  وصيـــف بطـــل 

مشوارهم باأللعاب األولمبية.
التوجيهـــات  إن  الحيـــدان:  وقـــال 
الكريمـــة مـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة تؤكـــد حجـــم 
ســـموه  يوليـــه  الـــذي  االهتمـــام 

واســـتمراًرا  البحرينيـــة  للرياضـــة 
للدعم المقدم لمنتخـــب اليد، الذي 
كان لـــه الـــدور الكبير فيمـــا تحققه 
اللعبة من إنجازات ونتائج مشرفة 
دورة  إلـــى  التأهـــل  آخرهـــا  كان 

طوكيـــو  فـــي  األولمبيـــة  األلعـــاب 
.2020

مبـــادرة ســـمو  أن  الحيـــدان  وأكـــد 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
القت الصـــدى الطيب لدى الجميع، 
لالعبـــي  كبيـــًرا  حافـــًزا  وستشـــكل 
المنتخـــب فـــي مواصلـــة المشـــوار 
المســـتويات  أفضـــل  وتقديـــم 
المشـــرفة للرياضـــة البحرينيـــة في 
أكبـــر تجمع عالمـــي، معرًبا عن أمله 
في أن يوفق المنتخب في مباراته 
ويعكـــس  البرتغـــال  أمـــام  الثانيـــة 
الصورة المتقدمة التي وصلت إليها 
لعبة كرة اليـــد البحرينية بفضل ما 
تلقـــاه من اهتمـــام ورعاية من قبل 

القيادة الرياضية في البالد.

خالد الحيدان

الــطــيــب ــدى  الـــصـ ــت  ــ مـــبـــادرة ســمــوه الق أن  ــد  ــ أك
الحيدان يشيد بتوجيهات خالد بن حمد

ــة ــ ــي ــ ــائ ــ ــن ــ ــث ــ ــات ال ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ســــــمــــــوه بـــــحـــــث مـــــعـــــه تـــــطـــــويـــــر الـ
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دعيج بن سلمان: البحرين فقدت رمًزا من رموز كرة القدم
أيــــوب عــــدنــــان  الـــفـــقـــيـــد  وذوي  ألســـــــرة  تـــعـــازيـــه  ــدم  ــ ــ ق

عبر  رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة نائب عن خالص تعازيه 
وعميــق حزنــه لألســرة الرياضية على رحيل نجــم الكرة البحرينية والنادي األهلي الســابق المغفور له بإذن 

هللا عدنان أيوب.

وأكد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفـــة أن الفقيد تـــرك بصمته في 
تاريـــخ كـــرة القـــدم البحرينية، من 
خـــالل عطاءاته كالعـــب في فترة 
ســـتينات القـــرن الماضـــي وتمثيله 
للمنتخب الوطني والنادي األهلي، 

ومن ثم كمدرب اســـتطاع تحقيق 
العديـــد مـــن األلقـــاب، عـــالوة عـــن 
المساهمة في بناء جيل مميز كان 
لـــه دور كبير في تطوير كرة القدم 
ســـنوات  مـــدى  علـــى  البحرينيـــة 

طويلة.

وأشـــار الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان 
آل خليفـــة إلى أنه عاصـــر المغفور 
له بـــإذن هللا عدنان أيوب كالعب، 
مبيًنـــا أنـــه كان واحـــًدا مـــن أعظم 
فـــي  واجههـــم  الذيـــن  الالعبيـــن 
اثناء ممارســـة لكرة القدم، مشيًدا 
بالروح الرياضيـــة التي كان يتمتع 
بها الفقيد، إلى جانب المهارة التي 
يشـــهد بها الجميع، متابًعـــا: “فقدنا 
مجـــدًدا أحد رمـــوز الزمن الجميل، 
وشـــخصية كان لها تأثيرها الكبير 
في الرياضـــة البحرينيـــة، لقد كان 
الفقيـــد بالفعل مثـــااًل على الالعب 
الخلوق والمـــدرب المميز، وبفقده 

فقدت البحرين الكثير”.
فـــي حين جـــدد الشـــيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفـــة تعازيـــه وحزنه 
علـــى رحيـــل الفقيـــد، معبـــًرا عـــن 
مواســـاته ألســـرته وذويـــه، داعًيـــا 
هللا العلـــي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ورضوانه ويسكنه 
يلهمهـــم  وأن  جناتـــه،  فســـيح 
الصبر والســـلوان، إنا للـــه وإنا إليه 

راجعون.
صورة تجمع الفقيد مع عدد من الشخصيات الرياضية

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

غادر العب اإلســـكواش يوسف 
مصـــر  جمهوريـــة  إلـــى  جمـــال 
العربيـــة للمشـــاركة فـــي بطولة 
Men and women satel-
lite tournament التـــي ينظمها 
لإلســـكواش  العربـــي  االتحـــاد 
بجمهورية مصـــر العربية خالل 
الفتـــرة مـــن 30 يوليـــو الجـــاري 

لغاية 8 إبريل المقبل.
 وســـيخوض الالعـــب معســـكرا 
تدريبيـــا قبل خوض منافســـات 

البطولة.
أول  جمـــال  يوســـف  ويعتبـــر   

العـــب بحرينـــي يتـــم تســـجيله 
بجمعيـــة  محتـــرف  كالعـــب 
Prod- “اإلسكواش للمحترفين 
fessional Squash Asso-
ciation” ويحصل على تصنيف 

عالمي رسمي. 
ثمـــرة  الخطـــوة  تلـــك  وتعـــد   
االتحـــاد  بذلهـــا  التـــي  للجهـــود 
واضحـــة  رؤيـــة  رســـم  عندمـــا 
بقيادتـــه  محـــددة  وأهـــداف 
بهـــدف تطوير لعبة اإلســـكواش 
وإبرازها على المستوى المحلي 

والخارجي.

العب اإلسكواش جمال يغادر إلى مصر

االثنين 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 - العدد 4668

TeamBahrain

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى لقائه رئيس اللجنة األولمبية اإلسبانية

حسن علي: )تصوير – علي الحلواجي(:

دعيج بن سلمان 

يوسف جمال
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مظاهرات واشتباكات مع الشرطة وسط تفشي كورونا وتعثر االقتصاد

تونس.. احتجاجات تطالب بإسقاط الحكومة ومحاسبة الغنوشي

شــهدت عدد من المدن التونســية، أمس األحد، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، مظاهرات مناهضة لحكومة هشــام المشيشــي ولحركة 
“النهضــة” التــي تدعمهــا. وتوافــد مئــات المتظاهريــن إلى ســاحة البرلمــان بباردو، مطالبيــن بحله، فيما ذكرت وســائل إعالم محليــة أن متظاهرين 

هاجموا مقرات حركة “النهضة” في عدد المدن.

فـــي  المتظاهـــرون  ورفـــع 
تطالـــب  شـــعارات  الشـــوارع 
بإسقاط الحكومة التي يرأسها 
هشام المشيشين وضد حركة 
راشـــد  ورئيســـها  “النهضـــة” 

الغنوشي.
وتأتي هـــذه التظاهرات تلبية 
لدعوة ســـابقة أطلقها نشطاء، 
وسط حالة من الغضب بسبب 
األوضـــاع االقتصاديـــة وأزمة 

تفشي وباء كورونا.
ورغم تفشـــي فيروس كورونا 
واإلجراءات األمنية المشددة 
التونسيين  العديد  واستجاب 
لدعـــوات التظاهـــر، حيث رأى 
إمكانيـــة  ذلـــك  فـــي  كثيـــرون 
إلحـــداث تغييـــر حقيقـــي في 

تونس.
األزمـــة  إلـــى  وإضافـــة 
التي  والصحيـــة  االقتصاديـــة 
البـــاد  تمـــر  تونـــس،  تعيشـــها 
بأزمة سياسية طرفاها رئيس 
أن  يـــرى  الـــذي  الجمهوريـــة 
خيارات الحكومة فاشلة وأنها 
اللوبيـــات،  لضغـــط  خاضعـــة 
ويمثل رئيس الحكومة هشام 
“النهضة”  المشيشـــي وحركـــة 

الداعمة له طرفا ثانيا.
المظاهـــرات  وتجـــاوزت 
التونســـية  العاصمة  الغاضبـــة 
إلـــى عـــدة مـــدن ومحافظات 
وشهدت حشدا شـــعبيا كبيرا، 
بعد أن بدأت في ميدان باردو 
حيـــث مقر البرلمان التونســـي 
امتـــدت  ثـــم  العاصمـــة  فـــي 
خـــارج  إلـــى  االحتجاجـــات 

العاصمة.

وانطلقـــت االحتجاجـــات في 
سوســـة  محافظـــة  مـــن  كل 
الســـاحلية وصفاقس )جنوب( 
والكاف )شـــمال غرب(، بنفس 
الشـــعارات التي تتهـــم إخوان 
تونـــس فـــي الذكـــرى 64 لعيد 

الجمهورية باحتال الباد.
“يـــا  المحتجـــون  وهتـــف 
غنوشـــي يـــا ســـفاح يـــا قاتـــل 
األرواح”، و”الشوارع والصدام 
حتى يســـقط النظـــام”، واتهم 
المتظاهـــرون، سياســـة حركة 
أحـــام  بســـرقة  النهضـــة 
الشـــباب، الـــذي وصلت نســـبة 
البطالـــة فيه 20 %، وفق آخر 
التونســـي  المعهد  إحصـــاءات 

لإلحصاء.
ويطالب المحتجون بتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة، إلـــى جانب 

إسقاط الطبقة الحاكمة.
وتداول نشـــطاء علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي صـــورا 
ومقاطع فيديو تظهر اقتحام 
لحركـــة  مقـــرا  المحتجيـــن 
تـــوزر  مدينـــة  فـــي  النهضـــة 
أفرغـــوا  إذ  تونـــس،  جنـــوب 
المقر مـــن محتوياتـــه وقاموا 

بإحراقها.
وحاول عـــدد مـــن المحتجين 
اقتحام مقر حركة النهضة في 
القيـــروان، مردديـــن شـــعارات 
ضـــد حركة النهضة ورئيســـها، 
قبـــل أن يتـــم منعهم مـــن قبل 

الوحدات األمنية.
وتشهد الباد حالة من الغضب 
الشـــعبي من جراء سياسيات 
أفســـدت  التـــي  النهضـــة 
المســـار الديمقراطـــي وعنفت 

المعارضيـــن فضـــا عن فضح 
المؤسســـة  محاولة اســـتغال 
ملفـــات  إلفســـاد  القضائيـــة 
قضايـــا  عـــدة  فـــي  التقاضـــي 
إرهابيـــة أبرزها مقتل شـــكري 

بلعيد ومحّمد البراهمي.
وفي تصريحات لـــه، الجمعة، 
التونســـي  الرئيـــس  اتهـــم 
قيس ســـعيد أطـــراف داخلية 
بالتاعـــب بالملفـــات من أجل 
إفساد الدولة، مؤكدا أن هناك 
لوبيـــات داخـــل الدولـــة، وقال 
الرئيـــس تعقيًبـــا علـــى تـــردي 
الوضـــع الصحـــي بالتزامن من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، إن 
“ال بـــد مـــن قـــراءة نقديـــة لما 
تم فعله في األشـــهر الماضية، 
ولمـــاذا تردت تونـــس إلى هذا 

الوضع”.

تونس ـ وكاالت

رفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة

دبي ـ العربية.نت

اليمنـــي،  الجيـــش  قـــوات  حـــررت 
ومرتفعـــات  مناطـــق  األحـــد،  أمـــس 
جبهـــة  فـــي  جديـــدة  اســـتراتيجية 
رحبة جنوب غـــرب محافظة مأرب، 
وســـط خســـائر بشـــرية وماديـــة في 
صفوف ميليشـــيا الحوثي االنقابية 

المدعومة من إيران.
للجيـــش  اإلعامـــي  المركـــز  وقـــال 
اليمنـــي، “إن الجيـــش حـــرر منطقـــة 
الكتف بالكامل ومنطقة راس السمر 

إضافة إلى تحرير جبل العليب”.
وأضـــاف “أن المعـــارك أســـفرت عـــن 
مصـــرع وجـــرح العديـــد مـــن عناصر 
ميليشيا الحوثي إضافة إلى خسائر 

أخرى فـــي العتاد، فيمـــا دّمر طيران 
أطقـــم   3 الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف 
حوثيـــة ومصـــرع جميـــع مـــن كانـــوا 

على متنها”.
الوطنـــي  الجيـــش  أن  إلـــى  ولفـــت 
استعاد أسلحة وكميات من الذخائر 
المتنوعة خلفتها الميليشيا الحوثية 
ضربـــات  تحـــت  بالفـــرار  والذت 

األبطال.
فـــي الســـياق، لقي مـــا ال يقل عن 22 
الحوثـــي  ميليشـــيات  مـــن  عنصـــًرا 
االنقابيـــة مصرعهم وجرح آخرون، 
األحـــد، بنيـــران الجيـــش اليمني في 
جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في مأرب

تل أبيب ـ وكاالت

أعلــن يائيــر البيــد وزير الخارجية اإلســرائيلي، أمس األحــد، تعيين أمير 
حايك سفيرا لتل أبيب لدى دولة اإلمارات.

وكتـــب البيد فـــي تغريـــدة على 
“تويتـــر”: “يســـعدني تعيين أمير 
لـــدى  حايـــك ســـفيرا إلســـرائيل 
حايـــك  أميـــر  اإلمـــارات.  دولـــة 
لديه خبرة واســـعة فـــي مجالي 
وهـــو  والســـياحة،  االقتصـــاد 
لتأســـيس  المناســـب  الرجـــال 
جســـور الوصـــل بيـــن إســـرائيل 

واإلمارات. حظا سعيدا أمير”.
ويشـــغل حايك البالغ من العمر 

57 عامـــا حاليـــا منصـــب 
رئيس اتحاد الفنادق 

إســـرائيل  فـــي 
مجمـــع  ورئيـــس 

التدوير “ايا “ وكان 

قد اشـــغل فـــي الماضي منصبي 
المديـــر العـــام لـــوزارة الصناعـــة 
والتجارة واالســـتخدام والمدير 

العام التحاد أرباب الصناعة.
وكانـــت إســـرائيل واإلمارات قد 
وقعتا مجموعة صفقات، تشمل 
السياحة، والطيران، والخدمات 
الماليـــة، بعـــد تطبيـــع العاقـــات 

بين البلدين العام الماضي.
الخارجيـــة  وزيـــر  وزار 
البيـــد  يائيـــر  اإلســـرائيلي 
يونيـــو  نهايـــة  اإلمـــارات 
وافتتـــح  الماضـــي، 
ســـفارة في أبو ظبي 

وقنصلية في دبي.

إسرائيل تعين سفيرا لها في اإلمارات

دبي - قناة العربية

وعد الرئيس اإليراني المنتهية واليته حسن روحاني بفتح 
ســـدود محافظـــة األهواز، فـــي ظل االحتجاجات الواســـعة 
في يومها العاشـــر والتي تشـــهدها مـــدن المحافظة وبعض 
المـــدن المجاورة، بســـبب أزمـــة المياه الناجمـــة عن تحويل 

مجاري األنهار وتشييد السدود.
وكان روحاني ألقى باللوم في أزمة شح المياه على ارتفاع 
درجـــة الحرارة وتراجع هطول األمطـــار، لكنه اضطر تحت 
توسع االحتجاجات إلى التعهد بفتح السدود لمياه الشرب، 
فيما طالب ســـكان المحافظـــة التي تقطنهـــا غالبية عربية، 

بـ”أفعال وليس مجرد أقوال لمعالجة األزمة”.
وشـــارك المئـــات فـــي تظاهـــرات فـــي مدينة بوجنـــورد في 

محافظة خراسان شمال شرقي إيران.
وجـــاءت هـــذه التظاهـــرات تضامنًا مـــع تظاهـــرات األهواز 
المستمرة، بسبب شح المياه والظروف المعيشية الصعبة.

وفـــي تبريـــز شـــمال غربـــي البـــاد، هاجمـــت قـــوات األمـــن 
اإليرانيـــة المحتجين تزامنا مع انطـــاق حملة احتجاجات 
واســـعة بالمدينـــة مـــا دفـــع قـــوات األمـــن للتدخـــل وقمـــع 
المتظاهرين. كما انضمـــت مدينة الفاحية إلى التظاهرات 
االحتجاجية التي تشهدها األهواز، حيث ُسجلت اشتباكات 

بيـــن المتظاهريـــن واألمـــن اإليرانـــي. لـــم يكن ما شـــهدته 
محافظـــة األهواز مؤخرًا من أزمة مياه واحتجاجات أمرًا 
ع. ففي عام 2015 حّذر عيســـى كاالنتاري، وزيُر  غير متوقَّ
الزراعـــة اإليراني األســـبق من أن ندرة المياه ســـترغم 50 
مليـــون إيراني أي ما يوزاي ســـتين في المئة من الســـكان 

على مغادرة الباد.
تقريـــر لوكالة “بلومبرغ” يعزو أســـباب الجفاف إلى ســـوء 
اإلدارة والفساد، محذرا من انفجار اجتماعي قد ينتج عن 

األزمة.

تظاهرات األهواز مستمرة بسبب شح المياه والظروف المعيشية الصعبة 

اللوم في أزمة شح المياه على ارتفاع درجة الحرارة وتراجع األمطار إلقاء 
األهواز.. االحتجاجات تتوسع وروحاني يعد بفتح السدود

بغداد ـ وكاالت

صـــرح رئيـــس الـــوزراء العراقي أن بـــاده لم تعـــد بحاجة إلى 
قـــوات قتاليـــة أميركيـــة لمحاربة تنظيم داعـــش، إال أن اإلطار 
الزمنـــي الرســـمي إلعادة انتشـــار القوات ســـيعتمد على نتيجة 
محادثات تجرى مع مســـؤولين أميركيين هذا األســـبوع، على 

حد قوله.
وقـــال مصطفـــى الكاظمـــي: إن العراق ســـيظل يطلـــب تدريبا 

وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الواليات المتحدة.
مـــع  حصريـــة  مقابلـــة  أثنـــاء  الكاظمـــي  تصريحـــات  جـــاءت 
“أسوشـــييتد برس”، قبل زيارته المزمعة إلى واشـــنطن، إذ من 
المقـــرر أن يلتقي الرئيـــس األميركي جو بايـــدن اليوم االثنين 

في جولة رابعة من المحادثات االستراتيجية بين البلدين.
وأوضح الكاظمي أنه ليست هناك حاجة إلى “أية قوات قتالية 
أجنبية على األراضي العراقية”، دون أن يعلن عن موعد نهائي 
لرحيل القـــوات األميركية. وأضاف أن قـــوات األمن والجيش 
فـــي العـــراق قـــادرة علـــى الدفاع عـــن الباد بـــدون دعم قوات 

التحالف بقيادة الواليات المتحدة.
بيـــد أنه قـــال: إن أي جـــدول زمني لانســـحاب ســـيعتمد على 
احتياجـــات القـــوات العراقيـــة التـــي أظهـــرت العـــام الماضـــي 

قدرتها على القيام بمهام مستقلة ضد داعش.

من جانب آخر، أعلنت السلطات العراقية، أمس األحد، إحباط 
سلسلة من الهجمات اإلرهابية المخطط لها في عيد األضحى، 
مشـــيرة إلـــى اعتقـــال عناصر شـــبكتين إرهابيتين فـــي كركوك 

واألنبار.
وقالت خلية اإلعام األمني في بيان إن “وكالة االســـتخبارات 
كانتـــا  واألنبـــار  كركـــوك  فـــي  إرهابيتيـــن  شـــبكتين  أطاحـــت 
تخططـــان لتنفيـــذ تفجيرات في بغـــداد ومحافظات أخرى بما 

يسمى )غزوة العيد (”.

عنصر من قوات مكافحة اإلرهاب في العراق

إحباط سلســلة من الهجمــات اإلرهابية المخطط لها فــي “عيد األضحى”
الكاظمي: العراق ال يحتاج لقوات قتال أميركية

سي إن إن

قال العاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني، إن الحرب األخيرة مع في 
قطاع غزة مثلت “جرس إنذار للجميع”، خاصة مع ظهور بوادر “حرب 

أهلية في إسرائيل”.

األردنـــي  العاهـــل  تصريـــح  وجـــاء 
مـــع  الخاصـــة  مقابلتـــه  خـــال 

شبكة”سي إن إن” األميركية.
وقـــال العاهـــل األردنـــي فـــي هـــذا 
الحـــرب  “أعتقـــد أن هـــذه  الشـــأن: 
األخيرة مع غزة كانت مختلفة. منذ 
عـــام 1948، هذه هـــي المرة األولى 
التي أشـــعر فيها بحـــرب أهلية في 
إسرائيل... أعتقد أن الديناميكيات 
داخـــل  رأيناهـــا  التـــي  الداخليـــة 

اإلسرائيلية  والمدن  البلدات 
جـــرس  بمثابـــة  كانـــت 

إنذار لنا جميعا”.
وأشـــار الملـــك إلى أنه 
التقـــى رئيـــس الوزراء 

اإلســـرائيلي نفتالي بينيـــت ووزير 
الدفاع بيني غانتـــس، ليؤكد للمرة 
األولـــى مـــا ذكرته تقاريـــر صحفية 
إســـرائيلية حـــول هذا اللقـــاء الذي 

جرى في مطلع الشهر الجاري.
تلـــك  مـــن  “خرجـــت  وأضـــاف: 
االجتماعات وأنا أشـــعر بالتشـــجيع 
الشـــديد، وأعتقـــد أننـــا رأينـــا فـــي 
األســـبوعين الماضيين، ليس فقط 
إســـرائيل  بيـــن  أفضـــل  تفاهمـــا 
األصـــوات  ولكـــن  واألردن، 
مـــن  كل  مـــن  القادمـــة 
إسرائيل وفلسطين أننا 
المضي  إلـــى  بحاجة 

قدما”.

العاهل األردني: حرب غزة شكلت جرس إنذار للجميع
موسكو ـ وكاالت

أمــس األحــد، أن األســطول  بوتيــن،  الروســي فالديميــر  الرئيــس  أكــد 
الروســي قــادر علــى كشــف وتدمير “أي هدف” بمناســبة العــرض البحري 

الكبير الذي حضره في سان بطرسبورغ.

وقـــال بوتيـــن في كلمة متلفـــزة “اليوم 
يملـــك األســـطول الروســـي كل ما يلزم 
للدفـــاع الثابـــت عـــن األمـــة ومصالحنا 
الوطنيـــة. يمكننا رصد أي هدف للعدو 
تحـــت المـــاء أو علـــى األرض أو فـــي 
الجـــو وتوجيـــه ضربة قاضيـــة إليه إذا 
لزم األمر”. وأضاف أن روسيا اكتسبت 
مكانتهـــا بين “القوى البحريـــة العالمية 
الكبـــرى” مـــن خـــال تطويـــر “طيـــران 
القصيـــر  المـــدى  علـــى  فعـــال  بحـــري 

والطويل وأنظمة دفاع ساحلي 
األسلحة  موثوقة وأحدث 

عاليـــة الدقـــة التي تفوق 
ســـرعة الصوت وال مثيل 
لهـــا فـــي العالـــم ويســـتمر 

تحسينها بانتظام ونجاح”. ُألقي بوتين 
الخطاب على هامش العرض الســـنوي 
الكبير لألسطول الروسي على نهر نيفا 
في سان بطرسبورغ ثاني مدن الباد.

علـــى خلفيـــة التوتـــرات الشـــديدة مـــع 
الغـــرب، واصـــل بوتيـــن فـــي الســـنوات 
األخيرة اإلشـــادة باألســـلحة الروســـية 
الجديدة “التي ال تقهر” على حد قوله.

مثـــل  األســـلحة  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
يفـــوق  الـــذي  “كينجـــال”  صـــاروخ 
المخصـــص  الصـــوت  ســـرعة 
وصـــاروخ  الجـــو  لســـاح 
الـــذي  “بوريفيســـتنيك” 
يعمـــل بالطاقـــة النووية 

قيد التطوير.

بوتين يشيد باألسطول الروسي “المدمر”

انطالق أولى الرحالت الجوية 
بين المغرب وإسرائيل

ــطــيــران اإلســرائــيــلــيــتــان  ســـّيـــرت شــركــتــا ال
ــى  ــ أول األحــــــد  عــــــال”  “إل  و  “يـــســـرائـــيـــر” 
اسرائيل  بين  المباشرة  الجوية  رحالتهما 
والمغرب منذ إعالن اتفاق تطبيع العالقات 
الماضي  الــعــام  البلدين  بين  الدبلوماسية 

برعاية أميركية.
وقالت المتحدثة باسم شركة يسرائير تالي 
ليبوفيتش: إن الرحلة التجارية أقلعت من 
تل أبيب الساحلية إلى مراكش وعلى متنها 
100 مسافر. وأضافت أنه من المقرر تسيير 

رحلتين إلى 3 أسبوعيا.
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طارق البحار

بعد النجاح الذي حققه فيلم 
“DISTRICT 9”، أكد المخرج 
والكاتب “نيل بلومكامب” أن 

نص “DISTRICT 10” يتم 
كتابته حالًيا. وقال: إن تكملة 
الفيلم 9 ستركز على موضوع 

من التاريخ األميركي.
وأضاف “كان هناك موضوع في 

التاريخ األميركي، أدركت أنه 
 ،”District 9“ يتناسب مع عالم

بدا وكأنه طريقة رائعة لعمل 
التكملة“.

ــه ويــعــانــيــه ــنـ ــايـ ــعـ ــع الـــــــذي يـ ــ ــواق ــ ــال ــ ــر ب ــ ــص ــ ــي وب ــ ــوع ــ ــر ب ــ ــاع ــ ــش ــ يــتــمــيــز ال

صور النخلة في شعر علي عبداهلل خليفة.. دراسة لراشد نجم )2/2(

نشرت مجلة” أقالم عربية” الثقافية في عددها للشهر الجاري الجزء الثاني من دراسة مطولة 
عن الصور الشعرية المختلفة التي وردت في قصائد الشاعر علي عبدهللا خليفة بقلم األمين 
العام ألســرة األدباء والكتاب راشــد نجم، وكانت “البالد” قد نشــرت الشــهر الماضي بعض من 

الجزء األول من الدراسة واليوم ننشر بعض من الجزء الثاني:

ثالًثا: صورة النخلة األنثى

لقد كانت المرأة وما تحمله من عاطفة تشـــكل 
محـــور االهتمـــام ضمـــن تجربـــة الشـــاعر، فهي 
الحبيبة التي يشـــتاق لها الشـــاعر، وهي المالذ 
الذي تســـكن فيـــه انفعاالته، ومـــن الطبيعي أن 
تشـــكل هـــذه األنثـــى في حيـــاة الشـــاعر مكانة 
كبيرة يجد نفسه أحياًنا يقارنها ويشبهها بقيم 
وصـــور حوله مـــن فرط هذا الســـمو في الحب 
ولتقريـــب الصـــورة الذهنيـــة أمـــام المتلقـــي.. 
فتصبـــح هذه األنثـــى النخلة وتصبـــح الوطن، 
وكأنـــي بالشـــاعر يحـــاول تحقيق الحلـــم الذي 
يسكن داخله ويستكين وهج التوتر واالنتظار 
والقلق الذي يتلبســـه، وهنا تبـــرز الحبيبة التي 
شـــّف الحنيـــن إليهـــا فحدثهـــا صبًحـــا توهـــج 
فحـــّدث كل من حوله من ورد ونخل.. فصورة 
النخلـــة تقترب في تشـــبيهه مـــن الحبيبة التي 
يشـــتاق إليهـــا ويرســـل لهـــا تهويمـــة روحه في 

الصباح. 
صباح الخير

صبح وردك الوسنان مفتون
دنا من ربه وجًدا
وشف حنينه ألًقا

توهج.. فاض.. حدث نخلة.. صّلى
بحبك هومت روحي
وشع بقلبي اإلصباح

يا أندى زهور الكون، يا دفلى

ولم يخل الشـــاعر من لحظة الضعف والخوف 
التـــي يمـــر بها كل إنســـان وببحث عـــن األمان، 
وينتاب الشـــاعر الخوف من المجهول والحذر 
مـــن المغامرة.. فهـــو يعترف بأنـــه مغامر جبان 
يخيفه الظـــالم، ولن يجد األمان متاًحا ســـوى 
في وجود الحبيبة األنثى التي يريدها الشاعر 
أن تكـــون نخلـــة األمـــان حتـــى ولو بكـــت هذه 
النخلـــة علـــى جـــدار األمـــان، وهو تشـــبيه بليغ 
حـــاول فيـــه الشـــاعر الجمـــع بيـــن بـــكاء المرأة 

وهو حقيقة واقعية واســـتخدام البكاء للنخلة 
وهـــو فعل مجازي لتكوين صورة تجمع ما بين 
األنثـــى والنخلـــة فـــي كونهما مرفـــأ أمان حتى 

ولو اتسم هذا الجدار بآثار البكاء. 
حبيبتي..

أقولها؟ أم أحاذر؟
أأرقب اليمين والشمال، أم أخاطر؟

فإنني مغامر جبان
يخيفه الظالم إن أتى

وإن بكت على الجدار نخلة األمان

رابًعا: صورة النخلة الرمز

قـــد تبـــدو صـــورة النخلـــة الرمـــز متكـــررة فـــي 
شـــعر الشـــاعر علـــي خليفة فـــي مواقـــع كثيرة 
الطويلـــة  مـــدى تجربتـــه  علـــى  مـــن قصائـــده 
حتـــى وإن كان هـــذا الرمز في غالـــب األحيان 
مباشـــًرا وواضًحا لفًظا، لكنه عميق في المعنى 
والداللـــة. وبالمقابـــل أيًضـــا هناك صـــور أخرى 
للنخلـــة قد ال تأتي بشـــكل مباشـــر ولكن ضمن 
المعنى تبرز بعض المفاتيح الدالة على تفسير 

المقاصد التي يهدف إليها الشاعر.
فـــي كثيـــر مـــن قصائد الشـــاعر تتضـــح صورة 
الخيبـــة واالنكســـار فـــي العالقـــات اإلنســـانية 

بمختلف أشـــكالها، والشـــكوى مـــن ظلم الوقت 
والنـــاس، وقـــد تتحـــول هـــذه الشـــكوى إلى ما 
يشـــبه تحريض الذات علـــى الصمود والتحدي 
من واقع معرفة الشاعر ببواطن األمور، فتكون 
النخلـــة هنا هـــي الرمز لهذا الصمـــود والتحدي 
حيـــث هي ضاربة عروقهـــا في األرض يصعب 
علـــى الريـــاح اقتالعها، وهكذا هو الشـــاعر هنا 

صورة النخلة الرمز الدال على هذا الصمود: 
ألني نخلة زرعت 

ومدت جذورها في األرض
 واستعصت على الريح

ألني أعرف األرض التي أحيا،
وأعرف باطن األشياء،

والناس التي تسعى لتجريحي
وأعلم حال من سقطوا
وباعوا صمتهم لليل.. 

إن علـــي عبدهللا خليفة، يتميـــز بوعي، ووعي 

طبقـــي، وبصـــر بالواقع الـــذي يعاينـــه ويعانيه، 
نافـــذ. لـــذا فإنـــه يحـــاول أن يكشـــف عـــن هذا 
الوعي في شـــعره، بل يحـــاول أن يكون جدلًيا 
- أو هكـــذا يبـــدو. وهـــذه صفة افتقدها الشـــعر 
العربـــي ما بعـــد الخمســـينات وبهـــذا القدر من 
التجريـــب  روح  ســـيطرت  حيـــث  الوضـــوح، 
واإلثـــارة وتشـــتيت الرؤيـــة إلـــى األشـــياء في 

عالقاتها الطبيعية، أو في المنظور الشعري. 
أمـــا د. علـــوي الهاشـــمي فيقول عن اســـتخدام 
النخلة الرمز في شعر علي عبدهللا خليفة ومن 
أجمل مـــا قاله علي خليفة متوحًدا مع النخلة، 
هذه الصورة التي ظلت شـــخصية الفالح رغم 

ذلك غائبة عنها. 
فاعترى قلبي شعور النهر، 

 حين النهر تضنيه عذابات الغرين
فتسًربت، أتيت الهاجس المغرم، كانت

عينك المجروحة الهدب سماء

في تباريح الظمأ
أما الشاعر علي عبدهللا خليفة فيكمل صورته 
الرمزيـــة فـــي مســـاق الشـــعر الشـــعبي بنفـــس 
التحدي حيث يهـــدي ديوانه “ عطش النخيل” 
إلـــى )النخيل التـــي تنبت فوق الظمأ وشـــراهة 
الملـــح( بموال عـــن النخلة يتوحد فيه الشـــاعر 
مـــع هذه النخلة التي مازالـــت تعطي من نفس 
األرض التي زرعت فيها ويعيش عليها الشاعر 
والوفـــاء  العطـــاء  فـــي  معهـــا  يتشـــابه  حيـــث 
والطيبة، فقد استخدم الشاعر النخلة بكل هذه 
الرمـــوز ليدلـــل بها علـــى أن الشـــعب البحريني 

مثل هذه النخلة في طباعه وصفاته. 
يا نخلٍة شـّيبت تملي عطاها سدود

إحنا انزرعنا وعشنا في ثـراج سدود
ال هــــّم حر الظـــما ومــاي الرجـا مسدود

إحنـا شربنــا الوفــا من كاسكم وافي
طيبج مع حـبنا في األرض مـــتوافي

والــزرع ليمــــن نبـت في أرض الحيا وافي
يا غارٍس في الصبخ، تالي الغوارس دود 

يقـــول الشـــاعر عن تجربتـــه فـــي الموائمة بين 
الفصحـــى والعامية “ لقد مـــر تكويني الثقافي، 
الـــذي هـــو عـــدة تجربتـــي الشـــعرية، بمحطات 
حياتيـــة كل منهـــا حفـــر فـــي ذاكرتـــي مـــا أراد 
وأســـلمني إلى محطة أخرى. والذي يعنينا هنا 
منها محطتان مهمتان جاءتا عند بداية حياتي 
وأنـــا طفـــل دون السادســـة مـــن العمـــر. هاتـــان 
المحطتـــان األولييـــن متداخلتيـــن، وأجدني ال 
أعـــرف اآلن أيهما تســـبق األخـــرى، فكأني وأنا 
فيهما قد وضعت رجاًل هنا ورجاًل هناك في آن 

واحد، وهما محطتا الفصحى والعامية.

tariq_albahhar

“A Quiet Place Part II” مليء باإلثارة والرعب والدراما

يبدأ الجزء الجديد من فيلم مكان هادئ 
أو “A Quiet Place” فـــي “اليـــوم األول” 
من الغزو الفضائي لألرض، ويوثق الفيلم 
األول من السلســـلة حيـــاة وأوقات عائلة 
آبـــوت وهـــم يلهثـــون ويتصارعـــون مـــع 
غـــزو فضائي لـــألرض، ومـــن الواضح أن 
المخلوقات المهاجمة كانت عمياء ولكن 
لديهـــا قـــدرات ســـمعية خارقـــة للطبيعـــة 
جعلـــت أي شـــخص علـــى وجـــه األرض 

جعل الصوت هدفا محتمال لهم. 
ولي أبوت )جون كراسينسكي( يفقد ابنه 
عندمـــا يتحول بســـذاجة على الضوضاء 
الضوضـــاء ويجـــذب  مـــن  التـــي تجعـــل 
انتباه واحـــد من المخلوقـــات، من خالل 
بقية الفيلم، ونحن نرى كيف لي وعائلته 
التعامل مع هذه المأساة ومعرفة وسائل 
للتعامـــل مـــع التهديـــدات، بحلـــول نهاية 
ذلـــك، لي يقـــدم نفســـه للتضحيـــة إلنقاذ 
أطفالـــه بعـــد أن أعطى أطفالـــه وزوجته 
وســـيلة لنـــزع ســـالح هـــذه المخلوقـــات 

الفضائية وأخذها.
 ”A Quiet Place“ يبـــدأ الجزء الثاني من
حيـــاة  علـــى  خاطفـــة  نظـــرة  بإعطائنـــا 

وأوقـــات عائلة آبوت قبل الغزو الفضائي 
القاتل، فنـــرى لي وإيفلين أبـــوت )إميلي 
بالنت( تتمتع لعبة البيسبول التي يشارك 
فيهـــا ابنهمـــا، ومن األحـــداث نفهم أن لي 
عضو شعبي في مجتمعه، كما يتم تقديم 
إيميـــت )ســـيليان ميرفـــي(، صديـــق لـــي 
وشخص سيتولى أهمية في وقت الحق 
فـــي الفيلم. كل شـــيء يشـــعر بالســـعادة 
والغرامـــة ثم فجأة الســـماء تمطر الرعب 
على سكان المدينة، المخلوقات المخيفة 
تظهـــر مـــن كل مـــكان وتبدأ فـــي قتل أي 
شـــيء يصدر الصوت. وتقرر العائلة قتل 
بقيـــة المخلوقات الذيـــن هاجموا منزلهم 
تنـــزع  التـــي  األذن  ســـماعة  باســـتخدام 
قوتهم، ثـــم يقررون الخروج من منازلهم 
بحثـــا عن مراعـــي أكثر خضرة ووســـائل 

أفضـــل للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة بـــدال 
من حبســـهم في مـــكان منعـــزل وانتظار 
إخراجهم يوما مـــا. رحلتهم تقودهم إلى 
مصنـــع حيث يعيش إيميـــت بعد أن فقد 
زوجتـــه وأطفالـــه وأصبـــح مذعـــورا مـــن 
كل شـــيء تقريبـــا مـــن حولـــه، ماركوس 
)نوح جـــوب(، ابن آبـــوت المتبقي أصيب 
بجروح خطيرة أثناء ركضه إلى المصنع 
ويجـــب االعتنـــاء بـــه وعالجـــه، وهنـــاك 
تعتقـــد البنـــت الصماء ريغان )ميليســـنت 
سيموندز( أنه قد فك شفرة رسالة خفية 
تؤدي إلى جنة آمنة، وينطلق للعثور على 
هذا المكان دون إبالغ والدته. وتتوســـل 
إيفليـــن إيميت للذهاب بعـــد لها وإنقاذها 
اضطـــرت  نفســـها  هـــي  انهـــا  حيـــن  فـــي 
لـــدرء لطفلها حديث الـــوالدة وماركوس 

المصـــاب فـــي المصنـــع، فكيـــف يتغلبون 
الفيلـــم  شـــاهد  الوحـــوش،  هـــذه  علـــى 
اآلن خصوصـــا إذا تابعـــت الجـــزء األول 

الموجود حاليا على “نتفلكس”.

أثارت الفنانة البحرينية زينب غازي جداًل واســـًعا عبر شبكات التواصل 
االجتماعـــي، عقب إعالن حلمها بالـــزواج من هندي خالل حلولها ضيفة 

على برنامج اإلعالمية الكويتية مي العيدان.
وقالـــت غـــازي )25 عاًمـــا(: إن الشـــعب البحريني هو األكثر تأثـــًرا بالهند، 
مضيفة أنها تتمنى االرتباط بهندي بسبب إعجابها بثقافتهم ووسامتهم.
وأوضحـــت أن مشـــروع الـــزواج مؤجل حالًيـــا، ألنها تركز في مســـيرتها 

الفنية حيث تحاول ترك بصمتها بحسب مجلة لها.
وشاركت غازي في الموسم الدرامي الماضي في مسلسل “مارغريت”  «

من كتابة علي شمس ومحمد شمس وإخراج باسل الخطيب. وتدور 
أحداثه في إطار درامي تشويقي عن سيدة بريطانية من أصول عربية، 

تتزوج من خليجي وتعيش في أوساط مجتمعه العربي، وتتشابك قصتها 
مع قصص المحيطين بها، وتحدث لها مفارقات كثيرة بسبب بعض 

السلوكيات العربية، وذلك بعد وفاة زوجها وتوليها رعاية أسرتها.

االثنين 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 - العدد 4668

راشد نجمعلي عبدالله خليفة

غالف المجلة

غازي تكشف رغبتها بالزواج من هندي



business@albiladpress.com 14

المنامة - بورصة البحرين

أقفل “مؤشـــر البحرين العام” يوم أمس األحد عند مستوى 1,586.15 نقطة 
بارتفـــاع وقـــدره 7.13 نقطـــة مقارنة بإقفالـــه يوم األحد الماضـــي، في حين 
أقفل “مؤشر البحرين اإلسالمي” عند مستوى 671.91 نقطة بارتفاع وقدره 

6.08 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وتـــداول المســـتثمرون فـــي “بورصـــة البحريـــن” 3.74 مليـــون ســـهم، بقيمة 
إجماليـــة قدرها 816.74 ألف دينار، تـــم تنفيذها من خالل 87 صفقة، حيث 
ركـــز المســـتثمرون تعامالتهـــم علـــى أســـهم قطاع المـــال والتـــي بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة 475.65 ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 58.24 % مـــن القيمة 
اإلجمالية للتداول، وبكمية قدرها 2.77 مليون ســـهم، تم تنفيذها من خالل 
45 صفقـــة. وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحد فـــي المركـــز األول، إذ بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة 348.18 ألف دينـــار، أي ما نســـبته 42.63 % من إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولة، وبكمية قدرها 1.17 مليون ســـهم، تم تنفيذها من 
خـــالل 9 صفقـــات. أما المركـــز الثاني فـــكان أللمنيـــوم البحرين )ألبـــا( بقيمة 
قدرها 143.19 ألف دينار، أي ما نسبته 17.53 % من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولـــة، وبكميـــة قدرهـــا 218.60 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن خالل 9 
صفقات. ثم أسهمها مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 68.93 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 8.44 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة، وبكمية 

قدرها 851.86 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 16 صفقة.
وتم يوم أمس تداول أســـهم 18 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، في 
حين انخفضت أســـعار أسهم شركتين، وحافظت بقية الشركات على أسعار 

اقفاالتها السابقة.

7.13 نقطـــة ارتفـــاع المــؤشـــر

انخفاض في عدد رخص العمالة األجنبية بسبب األوضاع الراهنة

مكاتب االستقدام تواجه شبح اإلفالس

أظهــرت بيانــات رســمية حديثــة لهيئة تنظيم ســوق العمــل انخفاض 
فــي حجــم العمالة األجنبية وعدد رخص العمل الجديدة في الســوق 
المحليــة فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري مــع انخفــاض األنشــطة 

التجارية واضطرار شركات إلى االستغناء عن جزء من موظفيها.

تنظيـــم  هيئـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
ســـوق العمـــل أن إجمالـــي حجـــم 
العمالـــة األجنبية انخفـــض بنهاية 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األول  الربـــع 
ألـــف   531 لتبلـــغ   %  9.4 بنســـبة 
انخفضـــت  حيـــن  فـــي  موظـــف، 
بنحـــو  الجديـــدة  العمـــل  رخـــص 
10.6 % لتبلـــغ 36 ألـــف رخصـــة، 
كمـــا انخفضـــت عمليـــات تجديـــد 

الرخص بنحو 27 %.
وقـــال أصحـــاب مكاتب اســـتقدام 
شـــبح  يواجهـــون  إنهـــم  العمالـــة 
اإلفالس بســـبب توقف األنشـــطة، 
خصوًصـــا فيمـــا يتعلق باســـتقدام 
هـــي  والتـــي  المنزليـــة  العمالـــة 
بســـبب  بالكامـــل  حالًيـــا  متوقفـــة 
ظـــروف اإلغـــالق فـــي عـــدد مـــن 
الدول ووضع عدد من هذه الدول 

في القائمة الحمراء.
وأشـــار أصحـــاب مكاتـــب إلـــى أن 
اســـتقدام  مكاتـــب  مـــن  عشـــرات 
شـــبح  تواجـــه  المنزليـــة  العمالـــة 
اإلفالس في حال لم تحصل على 
دعـــم مـــن الجهـــات المعنيـــة مثـــل 
صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” للبقـــاء 
مع تكبدها تكاليف تشـــغيلية دون 

وجود أنشطة تقوم بها.
ورغم أن األرقـــام تظهر زيادة في 
اســـتقدام العمالـــة المنزليـــة بنحو 
4.6 % واســـتخراج نحو 6.9 ألف 
رخصـــة عمـــل منزلي جديـــدة في 
الربع األول، إال أن أمين سر جمعية 
مكاتب االســـتقدام مجيد المعارج 

يشـــير إلى أن ذلك جـــاء بعد فترة 
إغالق في من سبتمبر إلى ديسمبر 
لحقتهـــا فتـــرة اســـتقدام قبـــل أن 
يتم وقف عمليات االســـتقدام من 
الدول األساسية المصدرة للعمالة 

المنزلية في الفترة الماضية.
وأوضـــح المعارج أن وضع مكاتب 
االســـتقدام فـــي توقف شـــبه كلي 
اإلفـــالس  شـــبح  تواجـــه  وأنهـــا 
وإغـــالق أنشـــطتها مـــا لـــم تحصل 
علـــى دعـــم مـــن الجهـــات الداعمة 

مثل “تمكين”.
وأوضـــح المعـــارج أن رخـــص قبل 
 156 هنـــاك  كان  كورونـــا  أزمـــة 
مكتبـــا مســـجال الســـتقدام العمالة 
لكنـــه انخفـــض اآلن ليصل إلى 83 
مكتب اســـتقدام 4 منها تعمل في 
اســـتقدام مختلـــف أنـــواع العمالة 
في حين يتركز بقية المكاتب على 

نشاط استقدام العمالة المنزلية.
مـــن جانبـــه، أكـــد صاحـــب مكتب 
الحقيقـــة لأليـــدي العاملـــة عقيـــل 
أبودريـــس الذي ينشـــط في جلب 
الشـــركات  ألصحـــاب  العمالـــة 
فـــي  ينشـــط  كمـــا  والمؤسســـات 
جلب العمالة من دول شـــرق آسيا 
مثـــل الفلبيـــن، أن وضـــع مكاتـــب 
االستقدام “صعب جًدا” وأن هناك 
هبوط في األعمال بنسبة 80 %.

وعزا عقيـــل تراجع رخـــص العمل 
إلى اضطرار شـــركات ومؤسسات 
إلى تخفيض حجم عمالتها بسبب 

األوضاع الراهنة. 

وبخصـــوص خـــدم المنازل، أشـــار 
جميـــع  توقـــف  إلـــى  أبودريـــس 
جميـــع  مـــن  االســـتقدام  أنشـــطة 
ســـيريالنكا  الهنـــد  مثـــل  الـــدول 
والفلبيـــن  واندونيســـيا  الفلبيـــن 
والـــدول اإلفريقية، وذلك بســـبب 

تداعيات الجائحة.
ورفـــض أبودريس باتهـــام مكاتب 
االستقدام برفع أسعار االستقدام، 
وكالء  أســـعار  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
الـــدول  بعـــض  فـــي  االســـتقدام 
دوالر   500 نحـــو  مـــن  ارتفعـــت 
للعاملـــة المنزليـــة إلـــى مبالغ تصل 
عاملـــه،  لـــكل  دوالر   2000 إلـــى 
إلى جانـــب وجود تكاليـــف تتعلق 
وارتفـــاع  كورونـــا  بفحوصـــات 

تكاليف التنقـــالت، وارتفاع الفيزا 
من 30 إلـــى 118 دينارا، وتكاليف 
حجر لمدة عشـــرة أيـــام تصل إلى 
250 دينارا، وتكاليف تأمين تصل 

إلى 100 دينار.
وأوضـــح أن مثـــل هـــذه التكاليف 
رفعت أسعار االســـتقدام من نحو 

1300 دينار إلى 1800 دينار.
واســـتغرب مجيد المعارج افتتاح 
هـــذه  ظـــل  فـــي  المكاتـــب  بعـــض 
هيئـــة  داعًيـــا  الصعبـــة،  الظـــروف 
تنظيم سوق العمل إلى التأكد من 
إمكانية اســـتمرار المكتب وتمكنه 
مـــن العمل في الســـوق قبـــل منح 

الرخص.

مجيد المعارجعقيل أبوادريس
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“إيرباص” تقترب من 
حسم أكبر صفقة طائرات

ذكرت صحيفة “كورييري ديال سيرا” أمس 
هي  إي  إس  إيــــربــــاص  شـــركـــة  أن  ــد  ــ األحـ
بمليارات  بمناقصة  للفوز  المفضل  المرشح 
الدوالرات ألسطول طائرات جديد لخليفة 
وقالت  المفلسة.  اإليطالية  أليطاليا  شركة 
الصحيفة اإليطالية، نقالً عن 3 مصادر في 
الصناعة على دراية باألمر لم تذكر اسمها، 
Italia Traspor� “إن التنفيذيين في شركة 

to Aereo SpA”، المعروفة باسم “ITA”، لم 
أيضًا  نهائيًا ويتحدثون  قــرارًا  بعد  يتخذوا 

.”Boeing“ مع شركة بوينغ األميركية
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أنـــد  تروســـت  أوف  بـــروف  ذي  أعلنـــت 
أشـــورانس )ذي بروف أوف تراست(، أول 
منصـــة ذكية على مســـتوى العالم للتحقق 
مـــن العقود الذكية والحاصلـــة على براءة 
اختـــراع علـــى مســـتوى العالم، عـــن إبرام 
 ،BRAVE CF عقـــد شـــراكة مع أســـترا مـــع
أكبـــر منظمة إعالمية رياضية في الشـــرق 
األوســـط، والتـــي تأسســـت بفضـــل رؤيـــة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وتعتبـــر أســـترا منصـــة جديـــدة وثوريـــة 
الثقـــة  إثبـــات  بروتوكـــول  تســـتخدم 
المبتكـــر والحاصـــل علـــى بـــراءة اختـــراع 
عالمًيـــا لتوفيـــر ضمـــان قانونـــي المركـــزي 
للمؤسســـات المالية التقليديـــة واألعضاء 
الحالييـــن فـــي نظـــام DeFi االيكولوجـــي 
األنظمـــة  قـــوة  تســـخير  فـــي  الراغبيـــن 

الالمركزية بأمان أكبر.
من خالل إنشاء طبقة إضافية من األمان 
 ،DeFi فـــي  المشـــتركين  جميـــع  لحمايـــة 
ستســـاهم أســـترا بجعل هذه الصناعة بأن 
تحقـــق كامـــل إمكانياتهـــا، وبمـــا يتجـــاوز 
بكثيـــر القيـــود الحاليـــة لنمـــاذج األعمـــال 
المركزيـــة ودفعهـــا نحو قيمتهـــا المتوقعة 

البالغة تريليون دوالر.
وبناء على هذه الشـــراكة، ســـتصبح أسترا 
راعًيا عالمًيا لـ BRAVE CF، مما سيســـاعد 
المنظمـــة األســـرع نمـــًوا فـــي العالـــم فـــي 
ســـعيها للتغيير فـــي صناعة فنـــون القتال 
المختلطة. وســـتكون أســـترا هي الشريك 
الخـــاص في قواعـــد البيانات المتسلســـلة 
)البلوكشـــين( لـBRAVE CF حيث تســـتمر 
في جهودها لتغيير مشـــهد رياضات فنون 

الدفـــاع عن النفـــس وتســـتخدم امتدادها 
العالمـــي للدعـــوة إلـــى تحســـين الصناعـــة 

ككل.
وقـــال كبيـــر مســـؤولي االبتـــكار فـــي ذي 
وســـيم  صاخـــب  تراســـت،  أوف  بـــروف 
“هدفنا هـــو إزالة الحواجـــز التي تقف في 
طريـــق المؤسســـات التقليديـــة المشـــاركة 
فـــي النظام االيكولوجـــي DeFi. نعتقد أن 

أســـترا هي المفتاح إلطالق العنـــان للنمو، 
 BRAVE CF مـــع  نتشـــارك  أن  ويســـعدنا 
فـــي البحريـــن، والتـــي أظهـــرت مســـتوى 
ال يصـــدق مـــن التفانـــي فـــي بنـــاء صناعة 
التكنولوجيـــا الناشـــئة. هذه هـــي الخطوة 
األولى في الدور األوسع لحلولنا والتوسع 

االستراتيجي في الشرق األوسط”.
 BRAVE منظمـــة  رئيـــس  قـــال  بـــدوره، 

CF، محمـــد شـــاهد “يســـر BRAVE CF أن 
تتعـــاون مع ذي بروف أوف تراســـت الذي 
يوفر الجســـر الوحيد لدعم التبني الشامل 
للحلـــول المبتكـــرة فـــي العالـــم الحقيقـــي. 
ســـتكون منصـــة أســـترا الجديـــدة مفيـــدة 
للشـــركات فـــي هـــذا المســـعى ألنهـــا توفـــر 
طبقـــة قانونيـــة آمنـــة عبر العقـــود الذكية. 

نحن فخورون بالحصول على دعمهم”.

إلى ذلك، قال الشـــريك المؤسس، الرئيس 
بـــروف أوف تراســـت(،  )ذي  لــــ  التنفيـــذي 
مكتـــب  افتتحنـــا  إن  أوبرايـــن  داميـــان 
للشـــركة في مملكـــة البحرين، مشـــيًرا إلى 
أن التعـــاون ســـوف بـــدأ من اآلن وســـوف 

تنطلق أول فعالية في شهر سبتمبر.
وأضاف أن مكتب البحرين ســـوف يصبح 

مقًرا في منطقة الشرق األوسط.

افتتــــــــاح مـقــــــــــر “ذي بـــــــــروف أوف تـــراســــــــــت” فـــــــي الـبـحـــــــريــــــــــن

”BRAVE CF“ أسترا بروتوكول” تبرم شراكة مع أكبر منظمة إعالمية رياضية في الشرق األوسط“

“بريق الرتاج” تنتهي من تسليم وحدات المرحلة األولى من “وادي الرفاع”
أعلنـــت شـــركة بريـــق الرتـــاج للخدمـــات 
العقاريـــة، الرائـــدة فـــي مجـــال التطويـــر 
العقـــاري فـــي المملكـــة منذ العـــام 2011 
بمحفظة مشـــاريع واســـعة ومتميزة في 
مختلف محافظات المملكة، عن االنتهاء 
من تسليم جميع وحدات المرحلة األولى 
الســـكني  الرفـــاع”  “وادي  مشـــروع  مـــن 
والتـــي تبلـــغ 29 فيـــال ســـكنية متميـــزة 
ألصحابها من المواطنين الكرام، مع أخذ 
جميـــع التدابير الوقائية الموصى بها من 
قبل الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا )COVID 19(. وذلك بعد توصيل 
والبنيـــة  األساســـية  الخدمـــات  جميـــع 
التحتية. وتشـــمل أعمال البنية التحتية 
علـــى أعمـــال رصـــف الطرق وأعمـــال مد 
شـــبكة المياه والكهرباء وأعمـــدة اإلنارة 

وغيرها. 

فـــي  األولـــى  المرحلـــة  فلـــل  وصممـــت 
بيـــن  لتجمـــع  الرفـــاع”،  “وادي  مشـــروع 
روعـــة التصميم وجـــودة البنـــاء والكلفة 
المناســـبة لألســـر البحرينية، إذ ستساهم 
تمكيـــن  فـــي  بمراحلـــه  المشـــروع  فلـــل 
العديـــد من األســـر البحرينية فـــي تملك 
مســـاكن مريحـــة في بيئـــة محيطة آمنة 
تطـــرح  أن  المتوقـــع  ومســـتدامة. ومـــن 
الشـــركة المرحلـــة الثانيـــة من المشـــروع 
للبيع والتي ستتكون من 97 فيال سكنية 

متصلـــة وشـــبه متصلة في العـــام المقبل 
2022م، علـــى أن يتم االنتهاء من جميع 
األعمـــال اإلنشـــائية وتوصيـــل الخدمات 
جاهـــزة  وحداتـــه  لتصبـــح  األساســـية 

للتسليم خالل 12 شهًرا. 
للشـــؤون  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 

التجارية في الشـــركة مأمون محمد “أن 
االنتهـــاء مـــن تســـليم وحـــدات المرحلـــة 
األولى يشـــير إلى حرص والتزام الشركة 
بتنفيذ المشاريع في فترة زمنية محددة 
بحســـب الجدول الزمنـــي الموضوع لكل 

مشروع”. 

موجهـــة  المشـــاريع  هـــذه  “أن  وأضـــاف 
فـــي األســـاس لبرنامـــج تمويـــل الســـكن 
االجتماعـــي “مزايـــا” الـــذي تـــم االتفـــاق 
عليـــه مـــع كل مـــن وزارة اإلســـكان وبنك 
اإلســـكان فـــي مملكـــة البحريـــن. ونحـــن 
نـــدرك تماًما ما يعنيه حصول المواطنين 
علـــى وحداتهـــم  للتمويـــل  المســـتحقين 
الســـكنية في الوقت المناســـب، لما لذلك 
مـــن أثـــر عظيـــم علـــى اســـتقرار األســـرة 
المســـكن  علـــى  بحصولهـــا  البحرينيـــة 

المناسب والالئق”. 
وقـــال مأمـــون: إن الشـــركة قـــد أطلقـــت 
أخيـــًرا عمليـــات البيـــع لمخطـــط قســـائم 
وادي الرفاع الســـكنية الذي يقع محاذي 
لمشـــروع الفلل التي تم تســـليمها مؤخًرا 
لتكون خياًرا للمواطنيـــن الذين يرغبون 
بمواصفـــات  الســـكنية  ببنـــاء وحداتهـــم 
تتطلبهـــا احتياجـــات عائالتهـــم الكريمة. 

ويوفر المخطط 61 قسيمة سكنية ذات 
التصنيف )RA( بمســـاحات تبدأ من 300 
متـــر مربـــع إلـــى 1,434 متر مربع بســـعر 

قدم مربع يبدأ من 27 دينارا فقط.
يذكر أن المرحلة األولى والتي تم تسليم 
جميع وحداتها في شـــهر يونيو الماضي، 
تشـــتمل علـــى 29 فيال متصلـــة تقام كل 
منهـــا علـــى أرض تتراوح مســـاحتها بين 
180 و233 متـــرا مربعـــا، وأمـــا مســـاحة 
البنـــاء لـــكل فيـــال تصـــل إلـــى 235 متـــًرا 
مربًعا تقريًبا، وتشتمل كل وحده سكنية 
ومجلـــس  رئيســـة  نـــوم  غـــرف   3 علـــى 
كبيـــر، إضافـــة إلى قاعـــة العائلـــة وقاعة 
طعام ومطبخ خارجـــي وغرفة للخادمة 
مرفق بها حمام وغرفة للغسيل وموقف 
لســـيارتين، كلها صممت بعناية تامة من 
قبل الشـــركة لتكـــون مالئمة الحتياجات 

األسر البحرينية الحديثة.

المنامة - شركة بريق الرتاج

بعد اكتمال جميع 
األعمال اإلنشائية 

والبنية التحتية وتوصيل 
جميع الخدمات

مكاتب 
االستقدام 
في وضع 

صعب واألعمال 
هبطت 80 %

وقف استقدام 
العمالة 

المنزلية من 
معظم الدول 

بسبب “كورونا”

علي الفردان
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أول بطاقــة دفع مســبق بعملة الليــرة التركية فــي البحرين

“السالم” ُيدشن بطاقة الدفع المسبق بالليرة التركية

أعلــن مصــرف الســالم عــن إطالق بطاقة الدفع المســبق بعملة الليــرة التركية للزبائــن الكرام، إذ 
تتيــح لهــم ســهولة التعبئــة والدفــع بعملة الليــرة التركية أثناء الســفر إلى تركيا وخالل التســّوق 
عبــر اإلنترنــت. وتعــد هــذه البطاقة أحدث إضافة إلــى مجموعة بطاقات الدفع المســبق متعددة 
العمالت من مصرف السالم، وهي تتوافر ألول مرة بعملة الليرة التركية على مستوى البحرين، 
مــع توافرهــا بعملــة الدينــار البحرينــي والدوالر األميركــي واليــورو والجنيه اإلســترليني. ويأتي 
تدشين بطاقة الدفع المسبق بعملة الليرة التركية، كجزء من التزام مصرف السالم بتلبية مختلف 
احتياجات ومتطلبات الزبائن، إذ تهدف البطاقة لتسهيل معامالت التسوق والدفع خالل رحلة 
ســفرهم إلى تركيا، الوجهة الســياحية الرائدة. وستعزز هذه البطاقة إدارة المصروفات بكفاءة 
عند الزبائن، مع ميزة الدفع المباشر بالعملة األجنبية دون الحاجة لحمل األموال النقدية ودون 
احتســاب رســوم صرف العمالت. وُيمكن أيًضا اســتخدام البطاقة للمشــتريات عبر اإلنترنت، إذ 

إنها توفر حاًل آمًنا للدفع في المتاجر اإللكترونية.

ويخصـــص مصرف الســـام وســـائل متنوعة 
للزبائـــن لتعبئة رصيد بطاقات الدفع المســـبق 
متعددة العمـــات، إذ يمكن تعبئتها من خال 
التطبيـــق اإللكترونـــي أو الموقـــع اإللكتروني 
لمصرف السام، وكذلك من خال بوابة الدفع 

اإللكترونية أو عبر الفروع التابعة للمصرف.
الخدمـــات  رئيـــس  المناســـبة، صـــرح  وبهـــذه 
المصرفيـــة لألفـــراد في مصرف الســـام قائًا 
محمـــد بوحجي “يســـعدنا طـــرح بطاقة الدفع 

المســـبق بعملة الليرة التركيـــة لزبائن مصرف 
الســـام في مملكة البحرين، ونسعى عبر هذا 
المنتج الفريد من نوعه لتمكين شريحة كبيرة 
من الزبائن إلنجاز معامات الدفع الخاصة بهم 
بالعملـــة األجنبيـــة خال رحات الســـفر وعبر 
التســـّوق اإللكتروني. ويتواصل حرصنا على 
منـــح زبائننا الكرام تجربـــة مصرفية متكاملة 
وُمعززة بخدمة راقية وسلســـة مصممة وفًقا 
لمتطلباتهـــم الشـــخصية. وقـــد بادرنـــا بتوفير 

هـــذه البطاقـــة لتضيـــف راحـــة وســـهولة أكبر 
لحامليها أثناء ســـفرهم إلى تركيا، التي تعتبر 
خياًرا مفضًا للســـياحة. ويشـــكل هذا المنتج 
وســـيلة آمنة ومائمـــة للزبائن لتنفيذ مختلف 
معامـــات الدفـــع بالليرة التركيـــة ودون حمل 
العملـــة الورقيـــة فـــي ظـــل اســـتمرار جائحـــة 

محمد بوحجي

كورونـــا علـــى نطـــاق عالمـــي. ومـــن هذا 
باالســـتمرار  التزامنـــا  نجـــدد  المنطلـــق، 
فـــي تقديـــم منتجـــات وخدمـــات هادفة 
ومتميزة ترتقي بتطلعات الزبائن”. يذكر 
أن بطاقة الدفع المسبق تساهم في رفع 
الوعـــي المالـــي لـــدى الزبائـــن، خصوًصـــا 
للفئـــات العمريـــة الشـــابة، إذ تتيـــح لهـــم 

ووضـــع  المصروفـــات  ومتابعـــة  إدارة 
ميزانية محددة لضمان توازن مســـتوى 
اإلنفـــاق أثنـــاء الســـفر. ويمكـــن للزبائـــن 
التقـــّدم بطلـــب إصـــدار أي مـــن بطاقات 
الدفـــع المســـبق متعـــددة العمـــات مـــن 
مصـــرف الســـام، وُيمكن اســـتخدام كل 

بطاقة لعملة واحدة فقط.

“بنتلي” تحتفل بمرور 75 سنة على تصنيع السيارات
تحتفـــل “Bentley“ Motors” بمـــرور 
75 ســـنة علـــى إنتاج الســـيارات في 
للعامـــة  التابـــع  األيقونـــي  المصنـــع 
التجاريـــة الفاخرة في كرو بإنجلترا. 
ولقـــد تم على جـــادة بايمز الين بكل 
فخـــر عرض ســـيارة “Mk V” الراقية، 
التـــي ُتعتَبر األخيـــرة المصنوعة في 
ديربي قبل بداية عصر كرو المشِرق 
 .1946 العـــام  فـــي شـــهر مايـــو مـــن 
ويأتـــي هذا في وقت يشـــهد خروج 
طـــرازات “Bentley” للجيـــل الحالي 
عن خط اإلنتاج بمستويات قياسية 

غير مسبوقة.
وفـــي الســـنوات الخمس والســـبعين 
الماضيـــة، تـــم يدوًيـــا صنـــع 197 ألفا 
و86 ســـيارة فاخرة – وهو ما يشكل 
إنتـــاج  مجمـــل  مـــن   %  97 نســـبة 
إنجـــاز  بالتالـــي  وهـــذا   –  ”Bentley“
أساســـي اســـتثنائي عند األخذ بعين 
ألفـــا و933 ســـيارة   38 أن  االعتبـــار 
طـــرح  قبـــل  تـــم صنعهـــا  قـــد  فقـــط 
Conti� “طرازات أيامنا الحالية مثل 
nental GT” و”Bentayga” مع بداية 

القرن الجديد.
تعليًقـــا على هذا اإلنجـــاز البارز، قال 
 ”Bentley“ إدارة  مجلـــس  عضـــو 
للتصنيـــع، بيتـــر بـــوش “ترافق اســـم 
كـــرو على مدى 75 ســـنة مـــع صناعة 
الســـيارات الفخمـــة، وهـــو مـــا يمثـــل 
اســـتعراًضا دولًيـــا للِحَرفيـــة الراقية 
تلـــك  وخـــال  العاليـــة.  والجـــودة 
الفتـــرة، قـــام زماؤنـــا بإنتـــاج بعض 
أكثر المنتجات األيقونية والمرغوبة 
فـــي العالـــم، بمـــا فـــي ذلك ســـيارات 
للعائـــات الملكيـــة فـــي العديـــد مـــن 
الطـــرازات  إلـــى  باإلضافـــة  الـــدول، 
الرغبـــات  وفـــق  المصَممـــة  الفريـــدة 

الخاصة للعماء”.
وأوضح “إلى جانب التواجد الفعلي 
المميز للشـــركة، فإن هذا اإلنجاز هو 
بمثابـــة تكريم للزمـــاء الذين عملوا 
على بناء عامتنا التجارية في كرو، 
وأود أن أتقدم بجزيل الشكر وأعرب 
عـــن التقدير الكبيـــر اللتزامهم القوي 
على مدى ثاثة أرباع قرن كامل من 

الزمن”.
وتابـــع “من خال اســـتثمارنا األخير، 
التاريخـــي  بتحويـــل مصنعنـــا  قمنـــا 
إلى مـــا يمكن اعتبـــاره حرًما عصرًيا 
تعاونًيـــا، وهـــو موقع يتميـــز بحياده 
الكربونـــي مـــع مســـتويات عالية من 

االبتـــكار وذي تأثير بيئـــي قليل، كما 
إنـــه يحافـــظ علـــى تراثنـــا األفضـــل، 
بينمـــا يتمتـــع بكثيـــر مـــن خصائـــص 
العديـــد  وفـــي  للمســـتقبل.  القـــوة 
مـــن مناطـــق المصنـــع، تكمـــل أنظمة 
اإلنتـــاج العصرية والرقمية المهارات 
يتـــم  التـــي  التقليديـــة  الِحَرفيـــة 
اعتمادهـــا فـــي ســـياراتنا منـــذ العام 
1946”. وختـــم “مـــع خروجنـــا بحذر 
مـــن مفاعيـــل الجائحة، فإننـــا نتطلع 
للترحيـــب بعمائنـــا مجـــدًدا في كرو 
لاســـتمتاع بالتجربـــة الرائعـــة التـــي 
يوفرهـــا مصنعنـــا الفريـــد واللقاء مع 

زمائنا بشكل مباشر”.

عـــن  روڤـــر”  النـــد  “جاكـــوار  أعلنـــت 
تعيين رئيس تجاري جديد للشـــركة 
هو لينارد هورنيك، والذي ســـيتولى 
مهامه الجديدة على الفور، ليســـاعد 
علـــى تعزيـــز االبتـــكار داخـــل شـــركة 
وتحقيـــق  روڤـــر”،  النـــد  “جاكـــوار 
اإلمكانات الكامنة في اســـتراتيجية 

“تصور جديد” لدى الشركة.
وسيتولى لينارد مسؤولية المبيعات 
وأنشـــطة التســـويق العالمية لكل من 
عامتـــي جاكـــوار والنـــد روڤـــر، كما 
يتضمن عملـــه تعزيز موقع العامات 
للمنتجـــات  والتخطيـــط  التجاريـــة، 
وإدارة  والمســـتقبلية،  الحاليـــة 
العاقـــات مـــع العمـــاء، واالتصاالت 
التســـويقية، واستراتيجيات تجارب 
والمبيعـــات  التجاريـــة،  العامـــات 
ودعـــم  العالميـــة،  العمـــاء  وخدمـــة 

النمو المستقبلي.
وكان لينارد هورنيك، الذي سيشـــغل 
مقعًدا في مجلس إدارة الشـــركة، قد 
عمل ســـابًقا فـــي “دايســـون” كرئيس 

إلـــى جانـــب  8 ســـنوات،  لــــ  تجـــاري 
مناصب مرموقة شغلها في “سوني” 
تـــي  و”إتـــش  إريكســـون”  و”ســـوني 

سي”.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“جاكـــوار الند روڤر”، تيـــري بولوريه 
لينـــارد  “يســـعدنا أن نؤكـــد انضمـــام 
هورنيـــك إلـــى ‘جاكـــوار النـــد روڤـــر‘ 
لينـــارد  سيشـــكل  تجـــاري.  كرئيـــس 
إضافة ممتازة للشـــركة، بما لديه من 

خبرة واســـعة في تقديـــم المنتجات 
في األســـواق بطرق جديدة ومثيرة، 
فاالبتكار يشـــكل عامًا أساســـًيا في 
المهنيـــة، مـــا يجعلـــه فـــي  مســـيرته 
وضعية مثاليـــة لتحقيق ما تحتويه 

“تصور جديد” من إمكانات كبرى”.
وكانت الشركة قد أطلقت في وقت 
ســـابق من العام الحالي استراتيجية 
“تصـــّور جديـــد” الثرية باالســـتدامة، 
والتي تشكل تصّوًرا جديًدا للفخامة 
العصريـــة وتجارب العمـــاء الفريدة 
والتأثير اإليجابي في المجتمع. وتم 
تصميم هذه االستراتيجية لمساعدة 
“جاكـــوار النـــد روڤر” علـــى الوصول 
إلى سيارات عديمة انبعاثات العادم 
وأعمـــال   ،2036 بحلـــول  بالكامـــل 
خالية من االنبعاثات الكربون تشمل 
كامـــل سلســـلة التوريـــد والمنتجات 
والعمليات التشغيلية بحلول 2039.

فيليكـــس  مـــكان  لينـــارد  ويحـــل 
بروتيغـــام، الـــذي قرر مغادرة شـــركة 

“جاكوار الند روڤر”.

لينارد هورنيك

رئيس تجاري جديد لـ “جاكـوار النـد روفـر”
ســـيارة  إطـــاق  عـــن  نيســـان  أعلنـــت 
كيكـــس 2021 في الشـــرق األوســـط بعد 
أن خضعـــت لتحديثـــات فـــي التصميـــم 
وزودت بترقيـــات تكنولوجيـــة مصممـــة 
لتلبيـــة االحتياجـــات المتناميـــة للعمـــاء 
الذيـــن يتطلعون إلى نمـــط حياة يتناغم 
العصريـــة. وتـــم  الحيـــاة  مـــع متطلبـــات 
التركيـــز فـــي الســـيارة الجديـــدة بشـــكل 
كبيـــر علـــى تعزيـــز االتصاليـــة واالبتـــكار 
والتخصيـــص، إذ تســـمح نيســـان كيكس 
أســـلوبه  عـــن  بالتعبيـــر  للســـائق   2021
الشـــخصي أثنـــاء قيادتـــه الســـيارة عبـــر 
المدينة بفضل الدقة في التحكم ومزايا 

مساعدة السائق المتقدمة.
ومنـــذ طرحها فـــي المنطقـــة العام 2017 
كواحـــدٍة مـــن مجموعة طرازات نيســـان 
والســـيارات  أوفـــر  الكـــروس  فئـــة  فـــي 
الرياضية متعددة االستخدامات، جذبت 
كيكس الســـائقين الشـــباب، وســـرعان ما 
مجموعـــة  بتوفيرهـــا  ســـمعة  اكتســـبت 
الفتـــة مـــن المزايـــا الرائـــدة فـــي فئتهـــا 
بســـعر الفـــت أيًضـــا، حتـــى إنها ســـجلت 

زيادة ســـنوية في حصتها من السيارات 
الرياضية متعددة االستخدامات من فئة 
“SUV�B” في سوق الخليج بلغت 11 % 
في الســـنة الماليـــة 2020 )أبريل 2020 � 

مارس 2021(.
في هـــذا اإلطـــار، قـــال المديـــر التنفيذي 
لنيســـان الشـــرق األوســـط، تييري صباغ 
“لطالما جذبت نيسان كيكس فئة الشباب 
المميـــز،  األســـلوب  بيـــن  تجمـــع  إنهـــا  إذ 
والتكنولوجيا، والقيمة، ما جعلها ســـيارة 
مفضلـــة فـــي المنطقـــة. وتتميـــز نيســـان 

كيكـــس 2021 باالتصاليـــة والتخصيص 
المعززيـــن وقـــد زودت بأحـــدث تقنيـــات 
التنقـــل الذكـــي مـــن نيســـان، مـــا يجعلها 
طـــراًزا مميًزا ضمن الســـيارات الرياضية 
SUV� متعـــددة االســـتخدامات من فئـــة
B”. وتابـــع صبـــاغ قائـــًا “يعكـــس رواج 
كيكـــس الطلب المتزايد من العماء على 
ســـيارات الكـــروس أوفـــر الرياضية التي 
تجمع مـــا بين رحابة ومرونة الســـيارات 
الرياضية متعددة االستخدامات وحجم 

سيارة السيدان العملي. 

“نيسان” تطلق “كيكس” 2021 الجديدة
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مستقبل ترميم الوجه... آذان وأنوف بالطباعة ثالثية األبعاد
نجــح علمــاء فــي بريطانيــا فــي تصميــم غضاريــف بشــرية 
مفيــدة  ســتكون  والتــي  األبعــاد،  ثالثيــة  الطباعــة  بواســطة 
لألشــخاص الذين ولدوا دون أجزاء من أجســادهم، أو الذين 

فقدوا مالمح وجههم نتيجة تشوهات.
وتمكــن العلمــاء فــي جامعة سوانســي في ويلز مــن الوصول 
لهــذا اإلنجــاز العلمــي باســتخدام الخاليــا البشــرية والمــواد 

النباتية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ويقــول الخبــراء: إنهــم قــادرون علــى طباعــة أجــزاء أخــرى 
بخــالف األذنيــن واألنــوف؛ مــن أجــل المســاعدة فــي إعــادة 
ترميــم الوجــه. وســتفيد التكنولوجيــا الجديــدة أولئك الذين 
عانــوا مــن ندبــات فــي الوجــه نتيجــة للحــروق والســرطان 
ضمــن  االختــراع  ويأتــي  الصدمــات.  مــن  أخــرى  وأنــواع 
برنامــج أطلقتــه مؤسســة “Scar Free Foundation” تكلــف 
قيمتــه 2.5 مليــون جنيــه إســترليني، والــذي يوفر 3 ســنوات 
مــن “البحــث التجديــدي” فــي التكنولوجيــا الموجــودة داخل 
جامعة سوانســي؛ بهدف التقدم إلى التجارب السريرية التي 
تشــمل البشــر. وســيقوم البرنامج بإنشاء ســقالة “غضروفية” 
مخصصــة تنمــو عليهــا الخاليــا الجذعيــة للمريــض، وهــو مــا 
ســيؤدي إلــى تجنــب الحاجــة إلــى أخــذ الغضــروف مــن أي 

مكان آخر في الجســم، وهي عملية جراحة مؤلمة تؤدي إلى 
المزيــد مــن الندوب. ويتضمــن الجزء األول مــن العملية أخذ 
الخاليــا الجذعيــة الخاصة بالغضاريف البشــرية من المرضى 
 ”bioink“ المشــتق مــن النباتــات( إلنشــاء( ”nanocellulose”و
قابــل للطباعــة، والــذي يتــم طباعتــه باســتخدام معــدات من 
 Scar“ للتقــارب الحيــوي. ووفقــا لمؤسســة ”Cellink“ شــركة
Free Foundation”، فقــد أخبــر المرضــى الذيــن يعانــون من 
فقــدان مالمــح وجههــم الباحثيــن أن األطــراف االصطناعيــة 
البالســتيكية الحاليــة ال يشــعرون معهــا أنهــا “جــزء منهــم”، 
ترميــم  إلعــادة  الخاصــة  أنســجتهم  اســتخدام  ويفضلــون 

أجسادهم.

بواليــة  هيوســتن  شــرطة  قالــت 
تكساس األميركية إن مسلحا سرق 
ســيارة إســعاف، بينمــا كان مريــض 

ورجل إطفاء بداخل السيارة.
وقالــت إدارة الشــرطة فــي سلســلة 
متهــم  بــه  المشــتبه  إن  تغريــدات، 
مــن  اإلســعاف  ســيارة  بإخــراج 
الطريــق. بعــد ذلــك، تــم إجبــار رجل 
علــى  القيــادة  إطفــاء خلــف عجلــة 
الخروج من ســيارة اإلســعاف تحت 
تهديــد الســالح وتركــه علــى جانــب 
مريــض  هنــاك  كان  بينمــا  الطريــق، 
مؤخــرة  فــي  آخــر  إطفــاء  ورجــل 
إنهــا  الســلطات  وقالــت  الســيارة. 
اســتخدمت نظــام تحديــد المواقــع 
اإلســعاف،  ســيارة  لتعقــب  العالمــي 
مشــيرة إلى أن المشــتبه به المســلح 

اعتقل بدون أي حوادث.

مسلح يسرق 
سيارة إسعاف 

وفي داخلها مريض
عثــر رجــل صينــي، علــى ابنــه الضائــع، بعدمــا قضــى 24 عامــا يتنقل على 
دراجة نارية في جميع أنحاء البالد بحثا عن نجله، في تجربة كانت سببا 

في إنتاج فيلم “الحب والضياع” لعام 2015 في هونغ كونغ.

فــي  العــام،  األمــن  وزارة  صرحــت 
أن  الشــهر،  هــذا  مــن  ســابق  وقــت 
باختطــاف  المتهميــن  الشــخصين 
نجــل قــوه جانتانــغ فــي عــام 1997 

اعتقال.
بكــى قوه، البالغ مــن العمر 51 عاما، 
وزوجته وعانقا ابنهما قوه شينزين 
عندما تم لم شمل األسرة أخيًرا في 
لياوتشــنغ، شــاندونغ، حسبما ذكرت 

قناة “CCTV” الرسمية.
كتــب األب علــى حســابته بوســائل 
التواصــل االجتماعي عند لقاء ابنه: 
“اليــوم مهــم جــدا بالنســبة لــي، تــم 
العثور على طفلي، المستقبل مليء 

بالسعادة، هللا يعاملنا بلطف”.
بعــد ســماع نبأ لم شــمل عائلــة قوه، 
قــال الممثــل آنــدي الو بطــل فيلــم 

 Lost and  “ أو  والضيــاع”  “الحــب 
Love” فــي مقطع فيديــو قصير إنه 
مشــيرا  واإلثــارة”،  “بالســعادة  شــعر 
إلــى أنــه تعــرف على قــوه من خالل 

الفيلم.
وأضــاف: “أود أن أقــول لــألخ قــوه 
إننــي معجــب بإصــرارك. أريــد أيضا 
علــى  الشــرطة  ســلطة  أحيــي  أن 
ســنوات مــن الجهــود التــي بذلتهــا”، 
عمــل  دعــم  إلــى  الجمهــور  داعيــا 

الشرطة في مكافحة االختطاف.
تــم اختطــاف االبــن مــن قبــل امرأة 
فــي 21 ســبتمبر عــام 1997، عندمــا 
منزلــه،  خــارج  بمفــرده  يلعــب  كان 
وكان يبلــغ مــن العمر عامين ونصف 

العام في ذلك الوقت.

بعد عام من عدم وجود إصابات بعدوى 
اإلنفلونزا أو الفيروسات األخرى تقريًبا، 
بقــوة  واإلنفلونــزا  البــرد  نــزالت  عــادت 
انتشــار أشــد ضراوة، حســب ما نشــرته 

“ديلي ميل” Daily Mail البريطانية.
وترجــع بعض األســباب إلــى أن االلتزام 
وضعتهــا  التــي  التوجيهيــة  بالمبــادئ 
والهيئــات  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
الصحيــة اإلقليميــة والمحليــة الخاصــة 
الكمامــات  وارتــداء  الجســدي  للتباعــد 
أثنــاء  العــدوى  مــن  للحمايــة  الواقيــة 
جائحة كوفيد19-، والتي أدت عن دون 
قصد إلى قلة قدرة أجهزة المناعة على 
مكافحــة الجراثيــم والبكتيريــا األخرى، 
مــن  التدريجــي  التخفيــف  بــدء  ومــع 
اإلنفلونــزا  عــادت  االحترازيــة  التدابيــر 
إلى االنتشار مجدًدا بقوة عقب عام من 

األمان النسبي.
مــن  والرضــع  الصغــار  األطفــال  ويعــد 
العــدوى  لخطــر  عرضــة  األكثــر  الفئــات 
بنــزالت البــرد واإلنفلونــزا بشــكل خاص 
والتي تنتقل بشكل تلقائي إلى ذويهم.

اختصاصــي  ســكولنيك،  بــول  وقــال 
الطــب  ورئيــس  المناعيــة  الفيروســات 
الباطنــي فــي كلية طــب فيرجينيا تيك 
لـ”نيويــورك  تصريــح  فــي  كاريليــون، 
“تكــرار  New York Times: إن  تايمــز” 
التعــرض للعديد من مســببات األمراض 
المناعــي  الجهــاز  تنشــيط  إلــى  يــؤدي 
ليكون جاهًزا لالســتجابة ومقاومة هذا 
العامل الممرض”، ولكن من لم يتعرضوا 

جهازهــم  يكــون  ربمــا  الحالــة  لهــذه 
المناعــي أبطــأ قليــالً فــي االســتجابة أو 
ال يســتجيب بشــكل كامــل، ممــا يــؤدي 
إلــى زيــادة احتمــاالت اإلصابــة ببعــض 
وأحياًنــا  التنفســي  الجهــاز  التهابــات 

أعراض أطول أو أكثر وطأة.
وشــهد العــام الماضــي تراجًعــا ملحوًظا 
والفيروســات  اإلنفلونــزا  حــاالت  فــي 
األنفية وااللتهابات الفيروســية الشائعة 
األخــرى، بــل إن نزالت البــرد واإلنفلونزا 
الجهــاز  فيروســات  تســببها  التــي 
فــي  معدومــة  شــبه  كانــت  التنفســي، 
عــام 2020 حيــث لــم يكن لديهــا فرصة 
لالنتشــار من شــخص آلخر، ولكن تزداد 
الحــاالت حالًيــا بعــد أن تــم رفــع القيــود 

المتعلقة بالجائحة.
لمكافحــة  األميركــي  المركــز  وأشــار 
األمــراض والوقايــة منهــا CDC إلــى أن 
 RSV التنفســي  المخلــوي  الفيــروس 
انتشــر بكثافــة هذا الصيــف عبر واليات 
الجنــوب األميركي، فيمــا يعد أمًرا نادًرا 
حيــث إن المعتاد أن ينتشــر في شــهري 

الخريف والشتاء.
ويرى بعض الخبراء أنه نتيجة لحدوث 
العــدوى  حــاالت  فــإن  الطفــرة،  هــذه 
مــن  أخــرى  وأنــواع   RSV بفيــروس 
اإلنفلونزا أصبحت أكثر خطورة من ذي 
قبــل، حيث يعانــي العديد من األعراض 
لفتــرة أطــول مــن  تــدوم  التــي  القويــة 
الســنوات  مــع  بالمقارنــة  االلتهابــات 

السابقة.

أب يعثر على ابنه المختطف بعد 24 عاًما من البحث

السبب سيذهلك! نزالت البرد هذا 
الصيف أسوأ من أي وقت مضى

زي من مجموعة فالنتينو كوتور لخريف 2021 أثناء احتفال األلوان واإلبداع في 
مدينة كانالز البندقية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

والفضــاء  الطيــران  إدارة  منحــت 
“ســبيس  شــركة  “ناســا”،  األميركيــة 
إكس” التي يملكها إيلون ماسك عقدا 
إلطــالق  دوالر،  مليــون   178 قيمتــه 
القمــر  علــى  تركــز  لناســا  مهمــة  أول 
الجليــدي يوروبــا لكوكــب المشــتري، 
إذا كانــت تتوافــر فيــه ظــروف  ومــا 

مناسبة للحياة.
وقالت “ناسا” في بيان: إنه من المقرر 
هيفــي”  “فالكــون  صــاروخ  يطلــق  أن 
التابــع لشــركة “ســبيس إكــس” المهمة 
كينيــدي  مركــز  مــن  كليبــر”  “يوروبــا 
للفضاء في والية فلوريدا األميركية.
مســح  بإجــراء  المســبار  وســيقوم 
مفصل للقمر “يوروبا” التابع للمشتري 
والمغطــى بالجليــد وهــو أصغــر قليال 
مــن قمــر األرض، وهــو مــن المناطــق 
احتمــال  عــن  العلمــاء  يبحــث  التــي 
وجود حياة فيه في النظام الشمسي.

بــأن  الذيــن يظنــون  بالنســبة ألولئــك 
تغيــر  ربمــا  دائمــا،  يعاندهــم  الحــظ 
النظــرة  هــذه  مــن  التاليــة  القصــة 
السوداوية. امرأة فازت بجائزة كبرى 

بعد محاوالت مستمرة.
فقــد ربحــت ســائقة فــي شــركة “أوبر 
إيــت” الخاصة بتوصيــل الطعام، مبلغ 

ربع مليون دوالر في اليانصيب.
وقالــت الفائــزة التــي اكتفــت بوصــف 
والــدة  إنهــا  الممتنــة”  بـــ”األم  اســمها 
لخمســة أطفــال وتبلــغ مــن العمــر 47 

عاما.
وكان وقــع المفاجــأة الســعيدة مذهال 
علــى المرأة عندمــا رأت الرقم الكبير، 
وقالت إنها أصيبت بحالة من الجنون 

بعدما ربحت 250 ألف دوالر.
ولــم يكلفهــا هــذا الفــوز الكبيــر ســوى 
10 دوالرات  ثمنهــا  يانصيــب  بطاقــة 

فقط.

“سبيس إكس” 
تبحث عن حياة 

على المشتري

الحظ يبتسم 
لسائقة أوبر بعد 

محاوالت مستمرة
انتشــرت بوســائل التواصــل االجتماعي في لبنــان صورة أثارت جدال كبيــرا في المجتمع 
اللبنانــي، خصوصــا مــع األزمــة االقتصاديــة والمالية التي تشــهدها البالد. ونشــر المصور 
اللبناني زكريا جابر صورة التقطها أثارت تساؤالت وجدال كبيرا في لبنان، إذ ظهرت عائلة 
مــن 4 أفــراد يقضون ليلتهم على شــرفة منزلهم بســبب الحر الشــديد وانقطــاع الكهرباء. 
وروى المصــور جابــر لموقــع “رصيف22” قصة الصورة قائال “التقطت الصورة في منطقة 
األشــرفية الســاعة السادســة صباحــا، حيــث كنت قد اســتيقظت مــن النوم أتصبــب عرًقا 
بسبب انقطاع الكهرباء، وأردت أن أفتح النافذة كي يدخل القليل من الهواء إلى الغرفة 
التي اختنق فيها. هكذا رأيت 4 أشــخاص يغطون عيونهم وأجســادهم بالكامل وينامون 
فوق فراشهم على الشرفة بسبب موجة الحر. والتقطت الصورة، ونشرتها عبر صفحتي 

مرفقة بعبارة “الموت البطيء في مدينة بيروت التي تنعدم فيها الحياة”.

“النوم على الشرفات” صورة تثير جدال كبيرا في لبنان

أعلنت النجمة األميركية جينيفر لوبيز عن عودة العالقة بينها وصديقها 
الممثل األميركي بن أفليك. وجاء إعالن لوبيز أثناء صورة شاركتها عبر 

حسابها على “إنستغرام”، والتي تبين تبادلهما القبالت على متن يخت، 
احتفاال بعيد ميالدها الـ 52. وانقسمت اآلراء بين معارض لنشر الصورة وبين من اعتبر أنه يجب أن تنتشر ألنها تمّثل الواقع 

اللبناني الذي الذي بات ال يمكن االختباء منه بعد اليوم. 

أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
تمــت  أنــه  دارمانــان  جيرالــد 
منــه؛  بقــرار  إماميــن  إقالــة 
بسبب إلقائهما خطبا اعتبرها 
الجمهوريــة  لقيــم  منافيــة 

الفرنسية.
وقال الوزير في تغريدة على 

موقع “تويتر”: “بطلب مني، تم إنهاء عمل إمامين في هوت دو سين، ولوار، 
بســبب خطــب غيــر مقبولــة”. وأضــاف “نحــن نحــارب بال كلــل أولئــك الذين 

يستهزئون بقواعد وقيم الجمهورية”.
وجــاء قــرار وزيــر الداخليــة الفرنســي، بفصــل مــادي أحمــدا، إمــام مســجد 
“التقــوى” الســابق، بعــد أن نشــرت عضــو المجلــس البلــدي إيزابيــل ســربلي، 
مقطــع مــن خطبتــه يــوم عيد األضحــى على موقــع “تويتر” والتي استشــهد 

فيها بآيات موجهة إلى نساء النبي األعظم من سورة األحزاب.
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