
أشاد وزير العمل والتنمية  «
االجتماعية جميل حميدان بإنجازات 

الجمعية وقدرتها على المساهمة 
الفعالة في بناء علوم الكيمياء في 

دول مجلس التعاون الخليجي 
لتنال بذلك الثقة وتصبح المنامة 

مقرا التحاد الكيميائيين الخليجيين.

تفيد ورقة نشرها صندوق النقد  «
الدولي، إن الصندوق سيحتاج 

إلى تعزيز موارده مع سعيه 
لالضطالع بدور “المراقبة وإسداء 

المشورة والمساعدة في إدارة 
التحول واسع النطاق والمعقد” 

صوب العمالت الرقمية.

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية  «
المشتركة ”5+5”، الجمعة، فتح 
الطريق الساحلي اإلستراتيجي 

“مصراتة- سرت” الرابط بين 
شرقي البالد وغربها، وهي خطوة 
أساسية ضمن وقف إلطالق النار 

الذي اتفق عليه العام الماضي.

نشرت وزارة الصحة ووقاية  «
المجتمع اإلماراتية على موقعها 

اإللكترني الرسمي، مجموعة 
نصائح غذائية  تمثل نمط حياة 

صحية ينبغي على الجميع 
االلتزام بها للوقاية من اإلصابة 

بفيروس كورونا.

جددت إدارة نادي الرفاع عقد العب  «
فريقها األول لكرة القدم علي حرم 

لثالثة مواسم إضافية. وأعلن 
نادي الرفاع بحسب ما أورده في 
حسابه الخاص بموقع التواصل 

االجتماعي “االنستغرام” عن تجديد 
عقد النجم الدولي علي حرم.

رفـــع حظـــر الروبيـــان غـــًدا

)05(

أعلـــن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد- 
19( أن إجمالـــي عـــدد المؤهليـــن ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة مـــن 
البالغيـــن مـــن العمـــر 40 عاًمـــا فمـــا فـــوق، ممـــن تنطبـــق عليهـــم 
شـــروط الحصول عليها، يبلغ 250 ألف شخص، تم تطعيم 105 
آالف منهـــم منـــذ البدء بهـــا وحتى اليوم، مشـــيرا إلى أن الهدف 
هو اســـتكمال تطعيـــم 95 ألف ممن تنطبق عليهم شـــروط أخذ 
الجرعـــة المنشـــطة مـــن هذه الفئـــة العمرية للوصول إلى نســـبة 
التطعيـــم المســـتهدفة لهـــذه الفئـــة وهـــي 80 %؛ بهـــدف تعزيز 
المناعـــة المكتســـبة لديهـــم وضمـــان الحفـــاظ علـــى صحتهـــم 

وسالمتهم.
ونوه الفريق الوطني الطبي بأهمية أخذ الجرعة المنشـــطة من 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونا، لمـــا توفره مـــن حماية من 

الفيروس والسالالت المتحورة منه.

الهدف تطعيم 95 ألًفا بـ “المنشطة”
 الفريق الوطني:

250 ألًفا إجمالي 
المؤهلين ألخذ الجرعة

المنامة - بنا

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة 
اليـــد فوزا تاريخيا بـــدورة األلعاب 
األولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” 
التي تستضيفها العاصمة اليابانية 
طوكيو حتى 8 أغســـطس الجاري 
بعدمـــا فـــاز علـــى صاحـــب األرض 

أول  ليحـــرز   30  –  32 اليابـــان 
انتصـــار في الدورة فـــي المواجهة 
التـــي أقيمـــت بينهمـــا أمـــس ضمن 
منافســـات المجموعة )B( ليحصد 
أول نقطتيـــن وينعـــش آمالـــه فـــي 

بلوغ دور الثمانية.

انتصار تاريخي لمنتخب اليد في أولمبياد طوكيو

)14(
)03(

التقديرات ترجح أن الهجوم تم بفعل الحرس الثوري اإليراني

استهداف سفينة إسرائيلية قبالة ُعمان وسقوط قتيلين

دبي - أسوشييتد برس

البريطانيـــة،  الدفـــاع  قالـــت وزارة 
أمـــس الجمعـــة، إن الســـفينة التـــي 
تـــم اســـتهدافها فـــي بحـــر العـــرب 
هـــي ســـفينة تجاريـــة إســـرائيلية، 

والتحقيق جاٍر حتى اللحظة.
مـــن  القادمـــة  األنبـــاء  وبحســـب 
إسرائيل، فإن السفينة المستهدفة 
وهـــي  ســـتريت”،  “مرســـر  تدعـــى 
بملكيـــة جزئيـــة إســـرائيلية لرجـــل 
األعمـــال أيـــال عوفـــر والتقديرات 
في إســـرائيل ترجح أن الهجوم تم 

بفعل الحرس الثوري اإليراني.
مـــن جهتـــه، أكـــد موقـــع “دريانـــد” 
لألمـــن البحري، وقوع قتيلين على 
متـــن الســـفينة اإلســـرائيلية التـــي 
تعرضـــت للهجوم الـــذي تم بطائرة 

مسيرة، بحسب الموقع.

المشـــغلة  الشـــركة  أكـــدت  وقـــد 
وهـــي  اإلســـرائيلية،  للســـفينة 
“زوديـــاك ماريتايـــم” مقتـــل 2 مـــن 
طاقمهـــا في الهجوم، هما بريطاني 
وروماني. وفي وقت سابق، ذكرت 

بريطانيـــة،  عســـكرية  مجموعـــة 
أن ســـفينة تعرضـــت لهجـــوم قبالة 
سواحل عمان في بحر العرب، ولم 
تقدم ســـوى القليل مـــن التفاصيل 

األخرى.

السفينة اإلسرائيلية تعرضت لهجوم تم بطائرة مسيرة 

“البـــالد”  عدســـة  رصـــدت 
وهـــم  لمراهقيـــن  مجموعـــات 
يتحركون بتهور وســـرعة وخطر 
بالغ بدراجات ســـكوتر الكهربائية 
بعدد من شـــوارع مدينة عيســـى 
وشارع البديع والرفاع وضاحية 
الرملـــي، دون أن يعيـــروا الحركة 
والمشـــاة  للســـيارات  المروريـــة 

اهتماما.
ورصدت الصحيفـــة قطع العديد 
الضوئيـــة  لإلشـــارات  منهـــم 
الحمراء، ودخولهم في المسارات 
العكســـية، وتعطيلهم لالنسيابية 
المرورية، ووقـــوف البعض منهم 
في منتصف الشـــارع وفي جانبه 

للحديث مع زميله اآلخر.

السكوتر الكهربائي يغزو شوارع البحرين
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بشـــدة  الخارجيـــة  وزارة  اســـتنكرت 
اإلرهابيـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا  محاولـــة 
بهجـــوم  القيـــام  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
إرهابـــي علـــى ســـفينة تجارية ســـعودية 
باستخدام طائرة بدون طيار )مفخخة(، 
العدائيـــة  األعمـــال  هـــذه  أن  مؤكـــدة 
المتكـــررة تعكـــس إصـــراًرا واضًحـــا مـــن 
الحوثيين بمواصلـــة االعتداءات اآلثمة 
على المملكة العربية السعودية الشقيقة 
وزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.

وأشـــادت الوزارة بكفاءة قـــوات تحالف 
دعـــم الشـــرعية فـــي اليمن التـــي تمكنت 
من إحباط الهجوم، مشددة على ضرورة 
اتخاذ المجتمع الدولي إلجراءات رادعة 
ضـــد هـــذه االنتهـــاكات المتكـــررة التـــي 
تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف 
فـــي  البحريـــة  المالحـــة  حركـــة  عرقلـــة 

المنطقة وحرية التجارة العالمية.

البحرين تستنكر محاولة 
الحوثيين الهجوم على 

سفينة تجارية سعودية

)07(
)12(
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المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والســـياحة 
هيئة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
زايـــد الزياني حـــرص مملكة البحرين 
واهتمامهـــا بتطويـــر عالقاتهـــا بكافة 
العالقـــات  وباألخـــص  العالـــم  دول 
الســـياحة، مشيرًا إلى سعي الحكومة 
المستمر لتشجيع الشراكات السياحة 
ودعم التعاون الفاعل لتعزيز السياحة 
واالســـتفادة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الدائمـــة مـــن الخبرات والمـــوارد لدى 
الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك 
خـــالل االجتماع الـــذي عقـــده الوزير 
صباح الجمعة في العاصمة اليونانية 
أثينا مـــع وزيـــر الســـياحة بجمهورية 

اليونان هاري ثيوخاريس.
اســـتعرض  تـــم  االجتمـــاع  وخـــالل   
العالقـــات الثنائية التـــي تربط مملكة 

البحرين وجمهورية اليونان، والسبل 
الكفيلة بتعزيـــز آليات التعاون بينهما 
وباألخـــص  المجـــاالت  كافـــة  فـــي 
المجـــاالت الســـياحية واالســـتثمارية 
ذات العالقـــة، والتأكيـــد علـــى أهمية 
فـــي  الثنائيـــة  واللقـــاءات  الزيـــارات 
تعزيـــز وتطوير التعـــاون في مختلف 
المجاالت و االســـتفادة مـــن الخبرات 
اليونانية والموارد المتاحة، باإلضافة 
إلـــى بحـــث القضايا موضـــع االهتمام 
المشـــترك، حيـــث أعـــرب الوزيـــر عن 
التـــي  البحريـــن  مملكـــة  إمكانيـــات 
للســـياحة  اســـتراتيجيًا  موقعـــًا  تعـــد 
واالســـتثمار وفـــي ظل وجـــود البيئة 
المالئمـــة والتســـهيالت التـــي تتيحها 
الحكومة للمســـتثمرين والتي جعلت 
منهـــا بوابـــة لألعمـــال فـــي المنطقـــة 
ومقرًا للسياح من العديد من الدول.

االستفادة من الخبرات اليونانية السياحية
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الوزير قريشي: 44 اتفاقية بين البلدين... وجاليتنا في المملكة تحظى بمعاملة طيبة

باكستان تعرض على البحرين المساهمة في القطاعات النفطية والمعدنية

أكد وزير خارجية جمهورية باكســتان اإلســامية شــاه قريشي 
أن مملكة البحرين وباكستان ستواصان العمل على تنمية أفق 
التعــاون المشــترك بينهمــا بمــا يعــزز من أطــر العاقــات الثنائية 

المتينة بين البلدين.

وفـــي حديـــث له مـــع وكالـــة أنباء 
البحريـــن )بنـــا( فـــي ختـــام زيارته 
لمملكة البحرين، استعرض الوزير 
بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات  أوجـــه 
ومجريـــات  وباكســـتان  البحريـــن 
مملكـــة  إلـــى  الرســـمية  زيارتـــه 
عاهـــل  التقـــى  حيـــث  البحريـــن، 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ووزيـــر الداخلية 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة، كما شـــارك في 
تـــرؤس اجتمـــاع الـــدورة الثانيـــة 
الباكســـتانية  البحرينيـــة  للجنـــة 
الخارجيـــة  مـــع وزيـــر  المشـــتركة 

عبداللطيف الزياني. 
وقـــال الوزير: إن اجتمـــاع اللجنة 
اشـــتمل علـــى اســـتعراض شـــامل 
للعالقـــات البحرينية الباكســـتانية 
الفتـــرة  فـــي  تطويرهـــا  وســـبل 
االجتمـــاع  أن  موضًحـــا  المقبلـــة، 
اتفاقيـــة   44 حققتـــه  مـــا  بحـــث 
ثنائية ومذكرة تفاهم موقعة بين 
البلديـــن، كما تمت مناقشـــة وضع 
آليـــة لمتابعـــة التقـــدم فـــي تفعيل 

تلك االتفاقيات.
اللجنـــة  اجتمـــاع  أن  وأضـــاف 
المشتركة ناقش التعاون التجاري 
بيـــن البلديـــن وإمكانيـــات إيجـــاد 
وفـــرص  اقتصاديـــة  شـــراكات 
اســـتثمارية جديـــدة، مبّينـــا علـــى 
التـــي  المزايـــا  الخصـــوص  وجـــه 
االقتصاديـــة  المناطـــق  توفرهـــا 
الممـــر  فـــي  المقامـــة  الجديـــدة 

االقتصادي الباكستاني الصيني.
وأوضح أنه من الممكن االستفادة 
مـــن مزايـــا اســـترجاع رأس المال 
والحصـــول   ،%  100 بنســـبة 
علـــى فترة ســـماح مـــن الضرائب، 
إضافـــة إلـــى إعفـــاءات ضريبيـــة 
وجمركية علـــى تدفق رأس المال 
والـــواردات، ممـــا يشـــكل عوامـــل 
جذب اســـتثمارية مهمـــة، مضيًفا 
أن لدى المستثمرين الباكستانيين 
فرًصا كثيرة في مملكة البحرين.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني 
إلى أن هناك مجااًل واسًعا للتعاون 
مـــع مملكة البحرين فـــي مجاالت 
األمـــن الغذائـــي والنمـــو الصناعي 
والزراعـــة والتعليـــم؛ وقـــال: إنـــه 
في المقابـــل فإن البحريـــن قادرة 
علـــى المســـاهمة فـــي القطاعـــات 
النفطيـــة والمعادن في باكســـتان، 
وكذلك فإن وجود شركة ألمنيوم 
متطورة في البحرين يساهم في 
تلبية احتياجات القطاع اإلنشائي 
في باكســـتان الذي يشـــهد نشاًطا 
الحاليـــة؛  المرحلـــة  فـــي  واســـًعا 
كمـــا نـــوه الوزيـــر بتقـــدم التعاون 
الدفاعي والعســـكري بين البلدين 

والذي يشهد تنامًيا مستمًرا.
وأشـــاد قريشـــي بما تلقاه الجالية 
الباكســـتانية في مملكـــة البحرين 
مشـــيرا  طيبـــة،  معاملـــة  مـــن 
إلـــى دورهـــا فـــي مياديـــن العمـــل 
فـــي  إســـهاماتها  و  المختلفـــة 
التنميـــة االقتصاديـــة فـــي مملكة 
البحريـــن، معرًبـــا في هـــذا الصدد 
لقيتـــه  لمـــا  الكبيـــر  التقديـــر  عـــن 
وغيرهـــا  الباكســـتانية،  الجاليـــة 

من الجاليـــات المقيمة، من رعاية 
واهتمـــام خالل جائحـــة فيروس 
كورونا، حيث تم توفير اللقاحات 
والرعايـــة الطبيـــة المجانيـــة إلـــى 
جانب خيـــارات اإلجـــالء وغيرها 
هـــذا  خـــالل  الدعـــم  صـــور  مـــن 

التحدي العالمي غير المسبوق.
وعن المشـــهد اإلقليمي، قال وزير 
الخارجية الباكســـتاني: إن مملكة 
البحرين عضـــو فاعل في مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
مشيًرا إلى أن بالده تثمن عالقاتها 
مع هذا التكتل اإلقليمي وتقدر ما 

يمتلكه من أهمية استراتيجية.
وأعرب عـــن إعجابه بمـــا تقوم به 
بقيـــادة جاللـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الملـــك، مـــن جهـــود لترســـيخ قيم 
التســـامح وبناء جســـور التواصل 
بهـــذه  الشـــباب  جيـــل  وتوعيـــة 
أن  إلـــى  الفًتـــا  المهمـــة،  المبـــادئ 
اللقـــاءات أثنـــاء زيارتـــه ناقشـــت 
واإلرهـــاب  التطـــرف  تحديـــات 
التصـــدي  والمخـــدرات وضـــرورة 

لهـــا عبر تشـــكيل منظومـــة جهود 
إقليمية.

السياســـي  بالتعـــاون  ونـــوه 
والدبلوماسي المميز بين البلدين، 
إذ يتـــم توفيـــر الدعـــم المتبـــادل 
في المحافل الدولية، مشـــيًدا بما 
قدمتـــه مملكة البحريـــن من دعم 
فـــي اجتماعـــات مجموعـــة العمل 

المالي )فاتف(.
علـــى  بالتأكيـــد  الوزيـــر  واختتـــم 
األســـس القوية والقيم المشتركة 
العالقـــات  عليهـــا  تســـتند  التـــي 
الباكســـتانية، معتبـــًرا  البحرينيـــة 
أن زيارته كانـــت مثمرة وناجحة، 
مـــن  لمزيـــد  نـــواة  شـــكلت  وأنهـــا 
التعـــاون النوعـــي فـــي المســـتقبل 
كمـــا  الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن 
أعرب عن تطلعـــه لزيارة البحرين 
فـــي شـــهر نوفمبـــر المقبـــل لتلبية 
دعـــوة وزير الخارجية للمشـــاركة 
في مؤتمـــر حوار المنامـــة 2021، 
الـــذي يعتبر أكبـــر قمـــة أمنية في 

المنطقة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

بــدأت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي العمــل على 
تنفيــذ حزمــة مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة والخدمــات البلديــة فــي منطقــة 
الرفــاع، وذلــك ضمــن إطــار المشــاريع الخدماتيــة والتطويريــة التــي تقــوم 

بتنفيذها في كافة محافظات مملكة البحرين.

التطويريـــة  الجهـــود  وتتواصـــل 
للخدمات تنفيـــًذا للتوجيهات الملكية 
الســـامية، وترجمـــة لخطـــة التطويـــر 
واالزدهـــار للمســـيرة الوطنية في ظل 
قيـــادة عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
الحكومـــة،  عمـــل  برنامـــج  وضمـــن 
وتوجيهـــات ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وفي هذا الصدد، صرح وزير األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
الـــوزارة  أن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي 
تقـــوم بتنفيـــذ حزمـــة مـــن المشـــاريع 
التطويريـــة فـــي منطقـــة الرفـــاع منها 
ما هـــو قيد التنفيذ، وعدد في مراحل 

المناقصات، وأخرى تم االنتهاء منه.
وتأتـــي فـــي مقدمـــة هـــذه المشـــاريع، 
تطويـــر مجمع 913 فـــي الرفاع، الذي 
بدأت الـــوزارة فيـــه أخيـــًرا. ويتضمن 
المشـــروع على تطوير طريقي 1311 
الجـــزء  طـــرق  إلـــى  إضافـــة  و1317، 
الشـــمالي من المجمع، وتوفير أرصفة 
جانبية للمشاة، إنشاء شبكة لتصريف 
مياه األمطار، تحسين مستوى اإلنارة، 
توفيـــر العالمـــات المرورية واللوحات 
الالزمـــة ووضـــع حواجـــز  اإلرشـــادية 
الســـالمة فـــي المناطـــق التـــي تتطلب 
ذلـــك، كمـــا ويشـــتمل المشـــروع علـــى 
إعادة رصف وإنشـــاء البنيـــة التحتية 
وإعـــادة   ،1311،1213 للطريقيـــن 
رصف عدد من الطرق باألســـفلت منها 
 ،1301،1304،1307،1379،1369
إضافـــة إلـــى إنشـــاء عدد مـــن مواقف 

السيارات في المساحات المتوافرة.
وتابـــع وزيـــر األشـــغال والبلديـــات أن 
الـــوزارة تســـتعد للبدء بتنفيـــذ أعمال 

مجمعـــي  طـــرق  تطويـــر  مشـــروع 
بالمحافظـــة  الرفـــاع  فـــي  915 و916 
الجنوبية، إذ قـــام مجلس المناقصات 
والمزايـــدات بفتح العطـــاءات المالية 
المقدمـــة ويجـــري العمـــل حالًيـــا على 
علـــى  المشـــروع  لترســـية  تقييمهـــا 

المقاول األقل عطاًء.
وتشـــتمل أن أعمـــال المشـــروع علـــى 
األعمـــال المدنية واإلســـفلتية الالزمة 
إلعادة تأهيل شبكة الطرق والممرات 
فـــي المنطقـــة، والمتمثلـــة في إنشـــاء 
األرصفة، إنشـــاء شبكة لتصريف مياه 
األمطـــار لحـــل مشـــكلة تجمـــع المياه، 
إنشـــاء قنوات أرضيـــة وحماية ونقل 
الخدمـــات التـــي تتعـــارض مـــع أعمال 
المشـــروع، كذلـــك تركيـــب اإلشـــارات 
التنظيميـــة  المروريـــة  والعالمـــات 
والتحذيرية الالزمة لتحقيق السالمة 

المطلوبة.
ويأتي المشـــروع ضمـــن خطة الوزارة 
لتطويـــر البنية التحتية فـــي المناطق 

القديمـــة، إذ سيســـهم المشـــروع فـــي 
تطويـــر المنطقـــة وتســـهيل انســـيابية 
الحركـــة المروريـــة مـــن خـــالل تنقـــل 
القاطنين من مساكنهم وإليها، إضافة 
لمســـتخدمي  آمنـــة  بيئـــة  خلـــق  إلـــى 

للمنطقة المذكورة.

وادي البحير

وتم طرح مناقصة المرحلة األولى من 
أعمال البنيـــة التحتية لطرق مجمعي 
)الدائـــرة  البحيـــر  وادي   943،941
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  فـــي  الثالثـــة( 
على أن يتم فتـــح العطاءات المقدمة 
للمشروع بعد االنتهاء من اإلجراءات 

الالزمة لذلك.
وتشتمل أعمال المشروع على تطوير 
وتســـوية الطرق وإنشـــاء خط رئيس 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار مـــن منطقة 
وادي البحيـــر إلـــى خليـــج توبلـــي في 

الجزء المقابل لمنطقة سند.
وتضمنت أعمال المشـــروع أيًضا على 
إعـــادة إنشـــاء ورصـــف بعـــض الطرق 
الداخلية وذلك بإزالة طبقة األســـفلت 
القديمة واســـتبدالها بطبقات أســـفلت 
جديـــدة، مع اســـتبدال طبقات الدفان 
باإلضافـــة  مناســـبة،  جديـــدة  بمـــواد 

إلى إعـــادة رصف هذه الطـــرق بطبقة 
جديدة من األســـفلت، إنشـــاء أرصفة 
الالزمـــة  الصيانـــة  وأعمـــال  جديـــدة 
لبعـــض  القديمـــة  الجانبيـــة  لألرصفـــة 
الطـــرق ضمن المجمع المذكور وكذلك 
العمـــل على تعزيز مســـتوى الســـالمة 

المرورية.
وأضـــاف الوزيـــر إلـــى جانـــب ذلك أن 
أعمـــال  مـــن  أخيـــرا  انتهـــت  الـــوزارة 
تطوير شـــارع الشيخ حمود بن صباح 
بالرفاع في المحافظة الجنوبية، الذي 
يهدف إلى تســـهيل انســـيابية الحركة 

المروريـــة ورفع مســـتويات الســـالمة 
علـــى  الشـــارع حفاظـــا  علـــى  واألداء 

سالمة مستخدميه.
بيـــن  ويعـــد المشـــروع رابطـــا رئيســـا 
الشـــرقي  والرفـــاع  الرفـــاع  شـــارع 
والحنينـــة ويخـــدم 67 عقـــارا، إضافة 
إلى العديد من المؤسسات الحكومية 
في المنطقة مثل المتحف العســـكري، 
قلعة الشيخ ســـلمان بن أحمد الفاتح، 
مركز الرفاع الشرقي الصحي، محاكم 
األســـرة، والعديد من المدارس، الفتة 
بالكثافـــة  تتميـــز  المنطقـــة  أن  إلـــى 
كـــون  عـــن  عـــدا  العاليـــة،  الســـكانية 
الطريق مصنف كشـــارع تجاري وتقع 
علـــى جانبيـــه العديد من المؤسســـات 
الخدميـــة ممـــا ستشـــهد المنطقـــة نمو 
الحركـــة التجاريـــة فيها، كما سيســـهم 
في تسهيل انسيابية الحركة المرورية 
المؤديـــة إلـــى كل مـــن شـــارع الحنينة 

وشارع الشيخ علي بن خليفة.
وكشف الوزير خلف عن آخر تطورات 
مشـــاريع الخدمات البلدية في الرفاع 
والتـــي تتضمن تطويـــر عين الحنينية 
بـــن  تأهيـــل حديقـــة محمـــد  وإعـــادة 
االنتهـــاء  المؤمـــل  مـــن  إذ  فـــارس، 
هـــذا العـــام مـــن أعمـــال التطويـــر في 
المشـــروعين، مشـــيًرا أن كلفـــة تطوير 

المشروعين تفوق المليون دينار.

ــر عـــيـــن الــحــنــيــنــيــة ــويـ ــطـ ــة وتـ ــيـ ــلـ ــداخـ ــرق الـ ــ ــط ــ ــف بـــعـــض ال ــ ــن رصـ ــم ــض ــت ت

الرفاع مقبلة علـى حزمـة من مشاريـع البنيـة التحتيـة

عصام خلف

وزير خارجية جمهورية باكستان اإلسالمية متحدثا لـ )بنا(

 ناقشنا التصدي لإلرهاب والمخدرات... والتعاون 
الدفاعي المشترك يشهد تنامًيا مستمًرا



أعلنت الجمعية العربية للصحافة 
“مجلـــس  أن  )كارنتـــر(  واإلعـــام 
العاقـــات العربية الدولية )كارنتر( 
سيرعى مؤتمرات الشرق االوسط 
االســـتراتيجية  لاتصـــاالت 
)ميســـتك 2022( بالقاهـــرة مارس 
المقبل، وبتنظيم المركز الخليجي 
بكارنتر  لاتصاالت االستراتيجية 
)جـــي إس ســـي(، وبتســـويق مـــن 

بروميديا العالمية بالكويت”.
وقال رئيـــس )كارنتر( ومدير )جي 
المؤتمـــرات  ورئيـــس  ســـي(  اس 
“كارنتـــر  إن  شـــيخان  آل  طـــارق 
ســـتحتضن  الســـنوية  وكعادتهـــا 
األوســـط  الشـــرق  مؤتمـــرات 
االســـتراتيجية،  لاتصـــاالت 
فـــي  بالقاهـــرة   2022 ميســـتك 
مؤتمـــر  وهـــي  المقبـــل  مـــارس 
الشـــرق األوسط لاســـتراتيجيات 
الشـــرق  ومؤتمـــر  اإلعاميـــة، 
الســـتراتيجيات  األوســـط 
العاقـــات العامة، ومؤتمر الشـــرق 
األوســـط الســـتراتيجيات اإلعام 
الشـــرق  ومؤتمـــر  اإللكترونـــي، 
التواصل  األوسط الستراتيجيات 
المؤسســـي. وقـــال إن المؤتمرات 
اســـتراتيجيات  علـــى  ســـتركز 
العاقـــات  اإللكترونـــي،  اإلعـــام 
العامة، االستراتيجيات اإلعامية 
الحديثـــة، والتواصـــل المؤسســـي 
األمنيـــة  بالمجـــاالت  والحكومـــي 
والرياضيـــة  واالقتصاديـــة 
واالجتماعية والتربوية التعليمية 
والســـياحية والخيرية والصحية، 

العاقـــات  ودور  أداء  وتطويـــر 
اإلعاميـــة  ورســـالتها  العامـــة 
وسياســـة  أهـــداف  لتحقيـــق 
واالســـتراتيجيات  المؤسســـة، 
اإلعاميـــة  للرســـالة  الحديثـــة 
هـــذه  لجهـــود  كمثـــال  للمؤسســـة، 
والتنميـــة  بالتطويـــر  المؤسســـة 

المؤسساتية. 
وسيشـــارك فـــي المؤتمـــرات نخبة 
ومستشـــارين  وخبـــراء  متميـــزة 
الخليـــج  دول  مـــن  وأكاديمييـــن 
والعالم العربي، كنا سيتم اإلعان 
)كارنتـــر(  بجوائـــز  الفائزيـــن  عـــن 
الخليجـــي  واإلعـــام  للصحافـــة 

والعربي خال حفل االفتتاح.

الفريــق الوطنــي: هدفنــــــا 
تطعيـــم 95 ألفــا بالمنشطــــة

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد- 19( أن إجمالـــي عـــدد المؤهلين 
ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة مـــن البالغين مـــن العمر 
40 عاًمـــا فمـــا فـــوق، ممـــن تنطبق عليهم شـــروط 
الحصول عليها، يبلغ 250 ألف شخص، تم تطعيم 
105 آالف منهـــم منـــذ البـــدء بهـــا وحتـــى اليـــوم، 

مشيرا إلى أن الهدف هو استكمال تطعيم 95 ألف 
ممن تنطبق عليهم شـــروط أخذ الجرعة المنشطة 
من هذه الفئة العمرية للوصول إلى نسبة التطعيم 
المســـتهدفة لهذه الفئة وهـــي 80 %؛ بهدف تعزيز 
المناعـــة المكتســـبة لديهـــم وضمان الحفـــاظ على 

صحتهم وسامتهم.
ونوه الفريق الوطنـــي الطبي بأهمية أخذ الجرعة 

المنشـــطة مـــن التطعيم المضاد لفيـــروس كورونا، 
لمـــا توفره مـــن حماية مـــن الفيروس والســـاالت 
المتحورة منه. ودعا الفريق المواطنين والمقيمين 
ضمـــن الفئـــة العمريـــة البالغـــة 40 عامـــا فمـــا فوق 
مواصلة اإلقبال على التطعيم والجرعة المنشطة 
منـــه، بما يســـهم فـــي تحصيـــن المجتمـــع وتكوين 

المناعة المجتمعية حتى القضاء على الفيروس.
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المنامة مقرا التحاد “الكيميائيين” الخليجيين

تجاوب أهلي “مشّرف” مع حملة “نبيها نظيفة”

“الصحة”: “التسيير الذاتي للمراكز” سيحسن الخدمات

حميـــدان: تمكيـــن المنظمـــات األهليـــة لممارســـة أدوارهـــا التنمويـــة

بلديـــة الشـــمالية تفتتـــح المركـــز التوعيـــة الثالـــث بمجمـــع كاونتـــري

متميزة جــــودة  ذي  صــحــي  ــام  ــظ ن ــاء  ــن ب ــى  عــل ــكــز  ــرت ي الــمــشــروع 

التقـــى وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميل حميدان فـــي مكتبه رئيس مجلس 
البحرينيـــة  الكيميائييـــن  جمعيـــة  إدارة 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  النـــكال،  عبدالواحـــد 

أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وخال اللقاء، تم اســـتعراض أبرز أهداف 
جمعيـــة الكيميائيين البحرينية، وبرامجها 
الحاليـــة وخططها المســـتقبلية، باإلضافة 
إلى بحث ســـبل تعزيز التعاون بما يســـهم 
فـــي دفع عجلـــة التقدم بأنشـــطة الجمعية 
ويزيـــد من مســـاهمة قطـــاع الكيمياء في 

مسيرة النماء والتطور في المجتمع.
وأشاد حميدان بجهود جمعية الكيميائيين 

وســـعيها لرفع المستوى التعليمي والمهني 
الكيميائيـــة،  بالتخصصـــات  للعامليـــن 
وإتاحـــة الفرصـــة لهم في تبـــادل الخبرات 
والمعلومـــات فـــي هـــذا المجـــال العلمـــي، 
مؤكـــدا فـــي هـــذا الســـياق ســـعي الـــوزارة 
الدائم إلى تعزيز مكانة المنظمات األهلية 

النوعيـــة، وتمكينهـــا مـــن ممارســـة دورهـــا 
التنمويـــة،  أهدافهـــا  لتحقيـــق  األساســـي 
عبـــر المشـــاركة والتعـــاون اإليجابـــي مـــع 
الجهـــات ذات العاقة، مشـــيدا في الوقت 
ذاتـــه بإنجـــازات الجمعيـــة وقدرتهـــا على 
المســـاهمة الفعالة في بناء علوم الكيمياء 

في دول مجلـــس التعاون الخليجي لتنال 
بذلك الثقـــة وتصبح المنامـــة مقرا التحاد 

الكيميائيين الخليجيين.
إدارة  رئيـــس مجلـــس  ثمـــن  مـــن جانبـــه، 
البحرينيـــة، جهـــود  الكيميائييـــن  جمعيـــة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
المنظمـــات  قـــدرات  لتعزيـــز  المبذولـــة 
الجمعيـــة علـــى  األهليـــة، مؤكـــدا حـــرص 
إطـــاق وتنفيـــذ المبـــادرات الراميـــة إلـــى 
ترســـيخ مكانة مملكة البحرين في مجال 
علـــوم الكيمياء وتوثيـــق التعاون مع دول 
الخليج العربي لإلســـهام في تطوير أوجه 
الكيمياء وبمـــا يتفق مع متطلبات النهضة 

الخليجية المستدامة.

أثنـــت مدير عـــام بلدية المنطقة الشـــمالية 
لميـــاء الفضالـــة على التجـــاوب الحضاري 
المواطنيـــن  جمهـــور  جانـــب  مـــن  الكبيـــر 
والمقيميـــن مـــع حملـــة “الشـــمالية.. نبيهـــا 
التجـــاوب  ووصفـــت  ونظيفـــة”،  حلـــوة 
لنجـــاح  ركيـــزة أساســـية  بأنهـــا  المشـــرفة 
الحملـــة، تعزيـــًزا للشـــراكة المجتمعية بين 
مختلـــف المؤسســـات الرســـمية واألهليـــة 
واألفـــراد. وبحضـــور رئيـــس مجلس بلدي 
الشـــمالية أحمـــد الكوهجـــي ومديـــر عـــام 
أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  أورباســـير،  شـــركة 
المجلـــس والمدعويـــن، افتتحـــت الفضالة 
صبـــاح الخميـــس مركـــز التوعيـــة الثالـــث 
بمجمـــع كاونتـــري مـــول، وســـبقه افتتـــاح 
مركزيـــن األول فـــي مجمـــع الرملـــي يـــوم 
2020 والثانـــي فـــي مجمـــع  28 ديســـمبر 

األتريوم يوم 21 يناير 2021.
 ولفتـــت الفضالـــة إلـــى أن افتتاح سلســـلة 
األشـــغال  وزيـــر  بدعـــم  يحظـــى  المراكـــز 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
الـــوزارة  عصـــام عبـــدهللا خلـــف، ووكيـــل 
لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل 

خليفة، باإلضافة إلى الدور المهم لمجلس 
بلدي الشـــمالية كشـــريك في ترجمة أفكار 
الحمـــات ســـواء تلـــك المتعلقـــة بقانـــون 
النظافـــة الجديـــد أم للجوانـــب الجماليـــة 
إلـــى واقع ملمـــوس، وقالـــت :”الدليل على 
ذلـــك أنـــه منذ بـــدء جائحة كورونـــا طوال 
العـــام 2020 حتـــى اليـــوم، شـــهدت حملـــة 
“الشمالية..نبيها حلوة ونظيفة ديناميكية 
عمل ومشاركة فاعلة من جانب مؤسسات 
الحكوميـــة  الجهـــات  وكذلـــك  المجتمـــع 
ذات العاقـــة، وهـــذا يعني أننا نســـير على 
الطريـــق الصحيـــح حيـــث يلمـــس النـــاس 
النتائـــج اإليجابية، وهذا يدل على الوعي 

والمبـــادرات  الحمـــات  بدعـــم  والقناعـــة 
مـــن جهتـــه،  المجتمـــع”.  لتنميـــة  الهادفـــة 
قال رئيـــس مجلس بلدي الشـــمالية أحمد 
الكوهجـــي إن المجلـــس كداعـــم وشـــريك 
يرصـــد مـــدى النتائـــج المهمـــة المتحققـــة 
التـــي أثمرت عنها حملة “الشـــمالية.. نبيها 
حلـــوة ونظيفـــة”، وليس هذا فحســـب، بل 
كل الحمـــات التـــي عملنـــا فيها مـــع بلدية 
الشـــمالية أضافـــت لنـــا الكثيـــر مـــن العمل 
المنجز، وأتمنى من المواطنين والمقيمين 
أن يســـاهموا بذات الوتيرة في االستفادة 
بنشـــر  ســـواء  الحمـــات  معطيـــات  مـــن 
التوعيـــة والحفاظ على مناطقنا الســـكنية 

وشوارعنا وحدائقنا، أو بااللتزام بالقوانين 
واإلجراءات التي تضمن تطبيق األنظمة”، 
وبـــا شـــك، فـــإن أهـــم أهـــداف الحملة هو 

مصلح المجتمع بشكل عام.
وأثنـــى المديـــر التنفيذي لمجمـــع كاونتري 
مول علي األسود على الجهود التي تبذلها 
بلدية ومجلس بلدي الشمالية في تحويل 
األفكار إلـــى برامج عمل تخـــدم المجتمع، 
ولهـــذا فـــإن إدارة المجمـــع حرصـــت منـــذ 
ســـنين على تقديم كل الدعم لهذه األفكار 

حتى تستفيد منها كل الشرائح.
 فيمـــا عبر عدد مـــن المواطنين والمقيمين 
الذين حضروا حفل التدشين عن االعتزاز 
والشـــكر والتقديـــر لجهود بلديـــة المنطقة 
حملـــة  يتابعـــون  إنهـــم  حيـــث  الشـــمالية، 
“الشـــمالية.. نبيهـــا حلـــوة ونظيفة” ســـواء 
واإلعـــام  التواصـــل  وســـائل  خـــال  مـــن 
اإللكترونـــي، أو مـــن خـــال األنشـــطة قبل 
هدايـــا  توزيـــع  وتـــم  الجائحـــة،  وخـــال 
موجـــزة  معلومـــات  تحـــوي  ومنشـــورات 
ومتكاملـــة حـــول مختلف الخدمـــات التي 
تقدمها البلديـــة على رواد مجمع كاونتري 

مول.

ورشـــة  األوليـــة  الصحـــة  إدارة  عقـــدت 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  تعريفيـــة، وذلـــك 
المرئـــي شـــارك فيهـــا 180 مـــن منتســـبي 
القطـــاع الصحي في محافظـــة المحرق، 
المجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت  وذلـــك 
األعلـــى للصحة رئيـــس الفريـــق الوطني 
الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 

خليفة. 
وفـــي افتتـــاح الورشـــة، ألقـــت الرئيـــس 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية 
جليلة السيد، كلمة عّبرت فيها عن حرص 
مراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية بتنظيم 
مثل هذه الورش الصحية الهادفة والتي 
تســـعى إلى تعريـــف العامليـــن الصحيين 

الحديثـــة  واإلســـتراتيجيات  بالخطـــط 
لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في 

مملكة البحرين.

برنامـــج  مديـــر  اســـتعرض  جانبـــه،  مـــن 
التسيير الذاتي بالمجلس األعلى للصحة 
محمد الشـــعبان اإلســـتراتيجية الوطنية 

للصحـــة وآخر المشـــاريع والمســـتجدات 
تصـــب  التـــي  التطويريـــة  والمبـــادرات 
في تحســـين جـــودة الخدمـــات الصحية 

وتعزيز استدامتها.
وتناول الشعبان آخر مستجدات مشروع 
الضمـــان الصحي الوطني “صحتي” الذي 
يهـــدف إلـــى بنـــاء نظـــام صحـــي متميـــز 
يرتكـــز علـــى نظـــام الجـــودة واالختيـــار 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  واالســـتدامة 
الصحيـــة، ومســـتجدات قانـــون الضمان 
المنضويـــة  المبـــادرات  ومـــن  الصحـــي، 
عليـــه تنفيـــذ مشـــروع التســـيير الذاتـــي 
للمراكز الصحية، حيث يهدف المشـــروع 
إلى تحســـين جـــودة الخدمـــات الصحية 
المقدمـــة من خال العديد من المشـــاريع 

والمبادرات المتميزة .

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بلدية المنطقة الشمالية

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المحرق - محافظة المحرق

أكد محافظ المحرق سلمان بن 
هندي أن المحافظة على اإلرث 
تكاتـــف  عبـــر  يأتـــي  البحرينـــي 
كافـــة الجهات المعنيـــة، وجهود 
المنزليـــة  المتاحـــف  أصحـــاب 
جـــزء ال يتجزأ من تلك الجهود، 
المنزليـــة  المتاحـــف  أن  مؤكـــدا 
التـــي تزخـــر بها بيـــوت المحرق 
تعتبـــر حاضنـــة لذلـــك الماضـــي 
لإلنجـــازات  مجســـدة  العريـــق 
الحضاريـــة التي توثـــق الحقب 

الزمنية.
اســـتقباله  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
ســـلم  الـــذي  الحســـن  لصالـــح 
المحافظ خطـــاب فوز المتحف 
بجائـــزة قـــادة مؤسســـة األمير 
محمد بن فهـــد العالمية ألفضل 
حيـــث  التطوعيـــة،  األعمـــال 
حقـــق متحـــف صالـــح الحســـن 
المركـــز األول بالنســـخة الثالثـــة 
مـــن هـــذه الجائـــزة فـــي مجـــال 
التـــراث والثقافـــة والفنون، فئة 

التطوعيـــة  المبـــادرات والفـــرق 
واألفراد.

وأشـــاد المحافظ بهذه الجائزة، 
معربـــا عن أملـــه بإنشـــاء رابطة 
المنزليـــة  بالمتاحـــف  تعنـــى 
احتـــواء  بغـــرض  وأصحابهـــا 
علـــى  والعمـــل  الطاقـــات  تلـــك 
تســـويق مـــا تحويه مـــن وثائق 

ومحتويات أثرية.
الحســـن  نـــوه  جانبـــه،  مـــن 
المحافـــظ  ودعـــم  بتوجيهـــات 
مؤكـــدا  المنزليـــة،  للمتاحـــف 
ترحيبـــه بـــكل مـــن يرغـــب فـــي 
االطـــاع علـــى التـــراث لزيارته 

طوال أيام األسبوع.

متحف صالح الحسن ينال قالدة محمد بن فهد

انطالق مؤتمرات “ميستك” بالقاهرة مارس المقبل

ــة ــرع ــج ال ــذ  ــ ألخـ ــن  ــي ــل ــؤه ــم ال ــي  ــالـ ــمـ إجـ شـــخـــص  ــف  ــ ألـ  250

بن هندي 
يدعو إلنشاء 

رابطة للمتاحف 
المنزلية

بمشاركة كوكبة 
من المستشارين 

واألكاديميين 
العرب



^: استضافت حكومة إيطاليا مؤتمر 
مـــا قبل القمة لقمة األمـــم المتحدة للنظم 
الغذائيـــة، والذي ُيمهـــد الطريق لالجتماع 
األممـــي الرفيـــع المســـتوى المزمـــع عقده 
في ســـبتمبر المقبل، من خالل الجمع بين 
مختلـــف الجهات الفاعلة من جميع أنحاء 
العالم لالســـتفادة من قوة النظم الغذائية 
لتحقيـــق تقدم فـــي كافة أهـــداف التنمية 

المستدامة السبعة عشر.
وشهدت القمة مشاركات رفيعة المستوى 
من مختلف دول العالم بالجلســـات العامة 

أو المغلقة سواء حضوريا أو عن بعد.
وقال المنظمون إن القمة شهدت اجتماع 
أكثـــر من 500 من مندوبيـــن يمثلون 108 
دول، مـــن بينهـــم 62 وزيـــرا. وانضم أكثر 
مـــن 17 ألـــف شـــخص افتراضيـــا من 190 

دولة.
وشـــاركت فـــي هـــذه القمـــة رئيـــس لجنة 
الخدمات بمجلس الشـــورى جهاد الفاضل 
بصفتهـــا نائبـــا لرئيـــس الشـــبكة البرلمانية 
والعالـــم  إفريقيـــا  فـــي  الغذائـــي  لألمـــن 

العربي.

كلمة “الفاو”

األغذيـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
والزراعة )الفاو(، شـــو دونيو إن لدى العالم 
مهمة تاريخية خالل هذه الفترة الحرجة، 
الزراعيـــة  النظـــم  تحويـــل  فـــي  تتمثـــل 

والغذائية وتصحيح المسار بهدف تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة.

وقال متحدًثا أمام المشـــاركين في الحفل 
فيـــه  شـــارك  الـــذي  للمؤتمـــر  االفتتاحـــي 
العشـــرات من رؤســـاء الدول والحكومات 
والـــوزراء وغيرهم مـــن الممثليـــن رفيعي 
المســـتوى، وقـــد حضـــر بعضهم شـــخصًيا، 
فيما شارك اآلخرون عن بعد: “علينا تغيير 
ونمـــاذج  التفكيـــر  وأســـاليب  السياســـات 
األعمـــال التجاريـــة؛ من أجـــل تحقيق هذا 

التحّول الطموح بالنظم الغذائية”.

البلد المضيف

وقـــال رئيـــس الحكومـــة اإليطاليـــة ماريو 
دراغـــي إن جائحـــة كوفيـــد - 19 فاقمـــت 
مشـــكالت الفقر وسوء التغذية في العالم. 
ودعـــا إلى ضـــرورة تحســـين الوصول إلى 

إمدادات الغذاء.
لويجـــي  إيطاليـــا  خارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
دي مايـــو: “فـــي العـــام 2020 لـــم يتمكـــن 
مـــا يقـــرب من شـــخص واحد مـــن بين كل 
ثالثة أشـــخاص من الحصول على الغذاء 
 320 زيـــادة قدرهـــا  يمثـــل  ممـــا  الكافـــي، 
مليـــون شـــخص فـــي العـــام واحـــد فقـــط، 

ويجب أن نتصرف بسرعة”.

إيقاظ العالم

وأكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش في كلمته المصورة أن ما يصل 
إلـــى 811 مليون شـــخص واجهـــوا الجوع 
فـــي العـــام 2020 – بزيـــادة 161 مليـــون 

شخص عن العام 2019.
وفي إشـــارة إلى االضطرابات الناجمة عن 
جائحـــة كوفيـــد19-، أوضح األميـــن العام 
أن ثالثة مليارات شـــخص ال يســـتطيعون 

تناول الطعام الصحي أيضا.
وفـــي كلمتهـــا، قالـــت نائبـــة األميـــن العـــام 
لألمـــم المتحـــدة، أمينـــة محمـــد إن القمـــة 
أنـــه يجـــب  العالـــم علـــى حقيقـــة  توقـــظ 
علينـــا العمـــل معا لتغييـــر طريقـــة اإلنتاج 
واالســـتهالك وطريقة التفكير بالغذاء )...( 
وال نزال نشعر بتأثيرات كوفيد19- وتغير 

المناخ بشكل متزايد”.

األردن والفاتيكان

خالـــد  األردنـــي  الزراعـــة  وزيـــر  وقـــال 
 2021 العـــام  أعلـــن  الحنيفـــات أن األردن 
عامـــا لألمـــن الغذائـــي، وبـــدأ العمـــل علـــى 
الغذائـــي  لألمـــن  إســـتراتيجية  صياغـــة 

.2021-2030
وذكـــرت رئيســـة وفد الكرســـي الرســـولي 
ســـميريلي  اليســـاندرا  الراهبـــة  بالمؤتمـــر 
ألنـــه  عالميـــة؛  أهميـــة  المؤتمـــر  لهـــذا  أن 
يســـعى إلـــى توجيـــه االنتباه إلـــى ضرورة 
تغييـــر النظم الزراعيـــة الغذائية؛ من أجل 
تحقيـــق رؤية أجندة العـــام 2030 للتنمية 
وإعـــادة  التغذيـــة  وتحســـين  المســـتدامة 
اســـتخدام الموارد الغذائية بشـــكل يسمح 

بتقليص هدر الغذاء.

ورقة الفاضل

وشـــاركت الفاضـــل كمتحـــدث رئيـــس عن 
دول الخليـــج العربي واإلقليم العربي، في 
الجلســـة المخصصة لمناقشـــة المســـارات 

اإلقليمية لتحويل النظم الغذائية.
وأكـــدت الفاضل االهتمام رفيع المســـتوى 
الـــذي يحظى بـــه موضوع األمـــن الغذائي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مـــن عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، من خالل توجيهاته الســـامية 
لإلنتـــاج  إســـتراتيجي  مشـــروع  بإطـــالق 
الوطنـــي للغذاء، يهدف إلى رفع مســـتوى 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الغذائـــي  األمـــن 
والتمهيـــد إلنشـــاء لجنـــة وطنيـــة لمتابعـــة 
تنفيذ اإلســـتراتيجية، واقتراح السياسات 
المرتبطـــة  التدابيـــر  لتعزيـــز  المطلوبـــة 

باإلنتاج المحلي. مثمنًة تسخير الحكومة 
بقيـــادة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، إمكاناتهـــا لالرتقـــاء 

بمستوى األمن الغذائي وطنيا.
وقّدمت الفاضـــل خالل القمة التحضيرية 
لقمة األمم المتحدة للنظم الغذائية، وجهة 
نظرها كمتحدث عن اإلقليم العربي بشأن 
األمـــن الغذائي، مجموعة مـــن المقترحات 
التي تلبي الدعم المطلوب للتنفيذ الناجح 
لخطط تحقيق االستدامة في نظم الغذاء 
عربيـــا، وهـــي تعميـــم قانـــون استرشـــادي 
بشأن إنشـــاء مخزون إســـتراتيجي للسلع 
ويشـــمل الســـلع الغذائيـــة وغيـــر الغذائيـــة 
الضروريـــة، أهمية إنشـــاء صنـــدوق لدعم 
اآلمـــن  واالســـتخدام  النظيفـــة  الزراعـــة 
لألســـمدة العضويـــة والمبيـــدات الصديقة 
الخليجـــي  االســـتثمار  تشـــجيع  للبيئـــة، 
الزراعيـــة  لألراضـــي  األمثـــل  لالســـتغالل 
الكبيـــرة غيـــر المســـتغلة بالـــدول األخرى، 
إنشاء مركز العربي لألمن الغذائي وكذلك 
آخـــر قاري يكون على تواصل مســـتمر مع 
منظمـــة األغذية والزراعـــة لألمم المتحدة 
المتخصصـــة األخـــرى،  )الفـــاو( والجهـــات 
الخليـــج  دول  توجـــه  غـــرار  علـــى  وذلـــك 
العربـــي إلنشـــاء شـــبكة خليجيـــة لألمـــن 

الغذائي حاليا.

قاعة المؤتمر

الفاضل أمام قمة أممية: اهتمام بحريني برفع مؤشر األمن الغذائي
بحضـــور 105 مندوبيـــن مـــن 108 دول.. و62 وزيـــرا.. و17 ألـــف متابـــع عـــن بعـــد

جهاد الفاضل مشاركة باالجتماع عن بعد

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رئيس حكومة إيطاليا مدير برنامج األغذية العالمي ممثلة الفاتيكان أمين األمم المتحدة نائب رئيس وزراء الفيتنام وزيرة األمن الغذائي اإلماراتية وزير الزراعة الفلبيني مديرة الوكالة األمريكية للتنمية وزير الزراعة األردني وزير الزراعة الهندي

 باعتبارها جزءا أساسيا 
من المؤسسات الدينية
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مقـترح إلعــفاء 
المآتم من رسـوم 

الكــهربــــاء

تقــدم عضــو مجلس النواب عمــار آل عباس باقتراح برغبة 
إلعفاء المآتم الحســينية من رسوم الكهرباء والماء، وذلك 
علــى اعتبارهــا ضمــن دور العبــادة والتــي تقــدم خدماتهــا 
الطقــوس  إطــار  وفــي  الدينيــة  المناســبات  فــي  لروادهــا 

الدينية للطائفة الشيعية.

وورد فـــي المذكـــرة االيضاحيـــة لالقتـــراح برغبـــة أن للمآتـــم 
الحســـينية طيلـــة الفترات الســـابقة الصفـــة الواضحة الجلية 
على أنها مكان لممارســـة الشـــعائر الدينية المرتبط بمناسبات 
دينيـــة معينـــة ومحـــددة مرتبطـــة بالجانـــب العقـــدي الديني 
للطائفة الشـــيعية، وهي فـــي مقام المؤسســـات الدينية التي 
بدونهـــا يختـــل ميزان ممارســـة الطائفة شـــعائرها وشـــؤونها 
الدينية،وبذلك ينظر إلى التعامل بشأنها بموازاة ما تعامل به 
دور العبادة من شـــؤون إداريـــة وتنظيمية وهو ما يتم عمليا 
الـــق. يـــام به فـــي الكثير من الشـــؤون دون شـــأن اإلعفاء من 

رسوم الكهرباء والماء.
وأكـــد النائـــب عمار آل عبـــاس أن أهمية هـــذا المقترح برغبة 
تبـــرز مـــع الموســـم الديني في شـــهري محرم وصفـــر وهو ما 
يشـــكل موســـما رئيســـيا تكون فيه المآتم الحسينية في أوج 
نشـــاطها وحركتهـــا ممـــا يفتـــح البـــاب مجـــددا وبشـــكل ملح 
ومضاعف بشـــأن إعفاء المأتم الحسينية من رسوم الكهرباء 
والمـــاء، موضحـــا أن أي إجراء يســـاعد على وضع األمور في 
نصابها الصحيح ســـوف يغير كثيرا من ســـير األمور وترتيب 
شؤونها بالنسبة إلى المأتم الحسينية خالل موسم عاشوراء 

وصفر.
وأكـــد “يأتـــي هـــذا المقتـــرح برغبة علـــى ضوء ما نلمســـه من 
حاجـــة واســـعة لدى عمـــوم منتســـبي المآتم الحســـينية وهو 
يمثل رغبة من قبل شـــريحة واســـعة من المجتمع البحريني 
وهو ما يجعل لتلبية هذا المقترح انعكاســـات إيجابية كبيرة 

على عموم المجتمع البحريني.
وجاءت مبررات عـــرض االقتراح برغبة على مجلس النواب 
للصفة الدينية الواضحة والجلية للمآتم الحسينية واعتبارها 
جـــزءا أساســـيا مـــن المؤسســـات الدينيـــة التي تمـــارس فيها 
الشعائر الدينية للطائفة الشيعية، فضال عن األثر الكبير الذي 
سوف يتركه تنفيذ مقترح إعفاء رسوم الكهرباء والماء على 
الشؤون التنظيمية واإلدارية للمآتم الحسينية خصوصا وإنه 

يتم تمويل الكثير منها من قبل عموم المواطنين.

ليلى مال اهلل

@albiladnews

محمد الستراوي

ليلى مال الله

مبادرات حكومية لتحقيق 

األمن الغذائي

20

رفع إنتاج اإلصبعيات 9
9 أضعاف خالل 5 

أشهر

تعميق وتوسيع القنوات البحرية 
المؤدية لمحطة ضخ المياه في 

المركز الوطني لالستزراع السمكي

تخصيص 20 قطعة 
أرض لغرض االستزراع 

السمكي

استغالل 4 هكتارات 
بحرية من البحيرات لزراعة 

األسماك والطحالب

استكمال عمليات تسوية 
70 ألف متر مربع من 

أراضي المزارع السمكية 

تجارب إلنتاج 
طحالب النانو

قطعة

رفع اإلنتاج التجاري لألسماك 
مقارنة بالعقد الماضي 300%

زيادة إنتاج القطاع 
الخاص من االستهالك 

الوطني 12%

صيانة مفاقس إنتاج األسماك للوصول 
إلى 20 مليون إصبعية بحلول 2025



تطويـــر شـــارع ريـــا وتحســـين البنـــى التحتيـــة فـــي 
الواحات وحل مشاكل الصرف بمجمع )255(

 بـــدء العمل في مركز قاللي الصحي بأكتوبر المقبل 
ومطالـــب ببنـــاء مدرســـة ثانوية للبنيـــن زار مندوب 
“البـــالد” أخيـــًرا منطقة قاللي للوقـــوف على مطالب 
واحتياجـــات األهالـــي الخدميـــة والتطويريـــة، بناء 

على دعوة كريمة من النائب خالد صالح بو عنق.

نادي قاللي

وتطرق النائب بو عنق في بداية اللقاء والذي انعقد 
بمجلسه، إلى ملف نادي قاللي الرياضي مشيًرا إلى: 
“أنـــه تم تخصيص كذا أرض للنادي خالل الســـنوات 
الماضيـــة، بناء علـــى توجيهات ســـابقة لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ثم 
تغير الحال ألسباب مختلفة، منها تخصيص إحداها 
لإلســـكان، وارتبـــاط أخـــرى بمشـــاريع تخـــص هيئـــة 
الســـياحة وغيرها، وهو أمر عثر االســـتمالك وتنفيذ 

المشروع وخدمة شباب المنطقة”.
وأضـــاف أثنـــاء حديثـــه لــــ “البـــالد”: “الجديـــد فـــي 
األمـــر هي رســـالة  موقعة من قبل أمين الســـر العام 
بالنـــادي جمـــال ســـعد ســـالم بتاريخ 3 يوليـــو 2021 
يطالـــب بهـــا بتخصيـــص أرض لمالعب نـــادي قاللي 
فـــي المنطقـــة الواقعة جنوبـــي قاللـــي مقابل مدرج 
المطـــار من الجهة الجنوبية، وشـــمال شـــرق مواقف 
ســـيارات موظفي المطار، مع إقامة المالعب وكافة 
المرافـــق التابعة لها”. وأوضح بوعنق، “لقد قمت في 
الرابع من يوليو، أي بعد اســـتالمي للخطاب الســـابق 
بيـــوم واحد، بتوجيه خطاب لوزير شـــئون الشـــباب 
والرياضة أيمن المؤيد أكدت خالله ضرورة الموافقة 
على اســـتمالك هذه األرض، كخطوة ستســـاعد على 
احتواء شـــباب المنطقـــة، وعلى حلحلة هـــذا الملف 
العالـــق منذ ســـنوات طويلة، كما ســـيمكن اإلداريين 

بالنادي لتطوير مرافقه، وخططه المستقبلية”.

المركز الصحي 

وفيما يتعلق بالمركز الصحي المزمع إقامته بقاللي، 
أكـــد بو عنـــق أن بنـــك البحرين والكويت أقـــر أخيرًا 
ومشـــكورًا الميزانيـــة الخاصة بالمشـــروع، وســـيبدأ 
العمل به في أكتوبر المقبل، مبينًا بأنه من المشاريع 

المهمة التي ستخدم أهالي المنطقة.

شارع ريا

وفـــي مداخلته، أكد ســـعيد عبدالعزيز أهمية تطوير 

الجـــزء المتبقي من شـــارع ريا، مردفا بأنه ســـيكون 
نقطـــة تحـــول ألهالـــي المنطقـــة، وعامـــل انقـــاذ لهم 

ولوقتهم من الهدر والضياع، واالنتظار الطويل.
وأوضـــح عبدالعزيـــز بـــأن شـــارع ريـــا من الشـــوارع 
ومســـار  ككل،  المنطقـــة  فـــي  والمهمـــة  الرئيســـية 
وصول ألغلب األهالي والمقيمين، وشـــريان أساسي 
للشـــاحنات والتـــي تتحـــرك الـــى شـــركة الفواكه من 
الجهتيـــن، باإلضافـــة إلـــى الجســـر الممتـــد مـــن مرفأ 
البحرين والذي سيصل إليه، مزيدًا” الحركة الحالية 
به بطيئة جدًا، ولو تتعطل سيارة واحدة، أو يحصل 
حادث مروري واحد فإن الشـــارع ســـيصيبه الشـــلل 

مباشرة”.
وبـــذات االتجـــاه، أكـــد بو عنـــق بأنه ســـيطالب قريبا 
باستكمال المرحلة الثانية من شارع ريا، والذي يبدأ 
بنـــادي قاللي وحتى نهاية شـــارع 38 بمســـافة تصل 
إلى كيلو متر تقريبًا، وســـيخدم ذلك أهالي المنطقة 
بشـــكل كبير عبر فتح المزيد مـــن المنافذ، وتخفيف 
أن  علمـــًا  الخانقـــة،  المروريـــة  االزدحامـــات  ضغـــط 
تطوير المرحلة األولى من الشـــارع بكلفة قرابة 1.7 

مليون دينار.

فرضة قاللي

وفـــي حديـــث عـــن فرضـــة قاللي قـــال بو عنـــق بأن 
“وضعها الراهن، ال يســـاعد الهواة على دخول البحر 
بالشـــكل المناسب لهم، مضيفًا “نأمل أن يتم تدشين 
“الجـــي تـــي الثالـــث” والســـماح للهـــواة مـــن أهالـــي 
المنطقـــة من االســـتفادة من الفرضة ومـــن مزاياها، 

أسوة بغيرهم، وهذا حق لهم”.

المسجد بأمواج

وفـــي مداخلـــة لـــه، أكـــد عبـــدهللا المالكـــي أهمية أن 
تحتضن مدينة أمواج مسجدا لعبادة هللا، خصوصًا 
أن بهـــا عـــددا كبيـــرا مـــن القاطنيـــن، مزيـــدًا “أعـــرف 
العديـــد منهـــم، مـــن يتعنـــى المســـافات للصـــالة في 

مساجد قاللي وغيرها، فلماذا؟”.

بدوره، أشـــار بـــو عنق إلى أن هنالك مســـتثمرا تبرع 
لبنـــاء مســـجد  900 متـــر  بـــأرض مســـاحتها قرابـــة 
بأمـــواج، مضيفـــًا “نأمـــل أن يقـــوم الوزيـــر بتحويـــل 
األمـــر على التخطيط، ومنهـــا إلى بقية الجهات ذات 
العالقـــة لتمرير المشـــروع، فأمواج حتى اللحظة بال 
مســـجد أو جامـــع، وهـــو مطلـــب لألهالي علـــى مدار 
الســـاعة”، متســـائال “حتـــى اللحظة ال نعرف أســـباب 

تعثر بناء هذا المشروع؟”.

مدرسة ثانوية للبنين

كمـــا لفت بـــو عنق إلـــى مطالبتـــه المســـبقة بتحويل 
مدرســـة رقيـــة االبتدائيـــة للبنـــات -في ظـــل وجود 
البديـــل للطالبات- إلى ثانوية للبنين، بســـبب غيابها، 
وهـــو األمر الذي يحمـــل الطلبة وأهاليهـــم كثيرا من 
الصعاب الجمة عبر تسجيلهم في المدارس البعيدة 

بالحد والمحرق.

دوحة قاللي

وعلـــى صعيد متصل، دعا يوســـف البـــدل إلى تنفيذ 
مقترح النائب خالد بو عنق والخاص بتطوير بحيرة 
قاللـــي والتـــي تقـــع عنـــد بدايـــة مدخـــل قاللـــي عند 
مهبط الطائـــرات، وتحويلها لمحمية طبيعية مزودة 

بالخدمات المتنوعة للناس، أسوة بدوحة عراد.
وأوضـــح البـــدل إلـــى أن واقـــع البحيرة اآلن، يشـــير 
لإلهمـــال، وعـــدم التطوير، وهو ديدنها منذ ســـنوات 
طويلـــة. وكان بـــو عنـــق قد تقـــدم بمقترح لمشـــروع 
“دوحـــة قاللـــي” العـــام الماضـــي لمســـافة تصـــل إلى 
كيلومترين اثنين، وبحيث تطور المنطقة المذكورة 
وتـــزود بالرقعـــة الخضراء، وتســـاعد علـــى احتضان 
كثيـــر من الطيور المتنوعـــة، واضافة واجهه جمالية 
طبيعيـــة لقاللي. لكـــن اإلدارة العامة للتخطيط رأت 
بـــأن الموقـــع غيـــر آمـــن نظـــرًا لوقوعه فـــي المنطقة 
المحظـــورة لمطـــار البحريـــن الدولـــي، باإلضافة إلى 
الطائـــرات  وإقـــالع  هبـــوط  عـــن  الناتـــج  الضجيـــج 

والغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود.

سوق مركزي 

من جهته، دعا يوســـف االنصاري إلى إنشـــاء ســـوق 
المناطـــق  وخدمـــة  لخدمتـــه  قاللـــي  فـــي  مركـــزي 
المحيطة بها، موضحًا بأن التوســـع الســـكاني الكبير 

يستوجب ذلك، خدمة للمواطنين والمقيمين.
ولفـــت االنصـــاري إلـــى أن الســـوقين الحالييـــن فـــي 
الحـــد والمحـــرق ال يلبيـــان متطلبـــات أهالـــي قاللي 
والديـــار وغيرهـــا، مضيفـــًا “قاللـــي أصبحـــت مدينة 
وليـــس قريـــة، وهـــي بحاجـــة للمزيـــد مـــن الرعايـــة 
واالهتمام المبكر ســـواء في تطويـــر البنى التحتية، 
أو بتزويدهـــا بالخدمات التكميليـــة التي يدعو إليها 

النائب واألهالي باستمرار”.

شبكات الصرف بـ )255(

وفـــي غضـــون ذلك، أشـــار محمـــد عبدالرحيـــم إمام 
جامـــع حفصـــة العوضـــي )مجمـــع 255( إلـــى حاجـــة 
المنطقـــة لتزويدهـــا بابـــراج االتصـــاالت، الفتـــًا إلـــى 
أن اإلرســـال هنالك ضعيـــف جدًا. وأكـــد عبدالرحيم 
أيضا أهمية اإلســـراع في تطوير البنية التحتية في 
المجمع الســـكني المذكور، خصوصًا شبكات الصرف 
الصحـــي، مبينـــًا بـــأن النـــاس تعاني األمرين بســـبب 
فيضانات مياه المجـــاري من البالعات، وأن كثيرين 
يأتـــون إليه ويتشـــكون ما تخلفه المياه اآلســـنة من 
أضـــرار صحية، وإزعاج للناس، وتأخر وضع الحلول 
الالزمة لذلك”. من جهته، قال بو عنق “هنالك تحرك 
مشـــكور من قبل العضو البلـــدي صالح بو هزاع بهذا 
الشـــأن، ونحن نســـانده في ذلك، والمفترض أن يبدأ 
مشـــروع التطوير في شـــهر ســـبتمبر المقبل، وبفترة 
عمـــل ســـتصل إلـــى 18 شـــهرًا، يضـــاف إليهـــا تطوير 

مجمع )254( أيضا”.

مطالب أهالي الواحات

وفي ذات الســـياق، أشـــار بو عنق إلى مطالب أهالي 
واحات المحرق باســـتكمال خدمـــات البنية التحتية 

لهـــم، منها الصـــرف الصحي، تصريف ميـــاه األمطار، 
اســـتحداث منافـــذ جديدة من شـــارع ديـــار المحرق 

على شارع 65، وتطويرها.

مقترحات ننتظر تحقيقها 

ومـــن ناحية أخـــرى، رأى إبراهيـــم النايم بـــأن كثيًرا 
مـــن مقترحات النائب خالد بو عنق تتطلب المتابعة 
والتجاوب الحكومي، ألنها نتاج عمل كبير ودؤوب، 
وانعـــكاس لمطالـــب األهالي بشـــكل مباشـــر. وأشـــار 
النايم إلى أن أغلب الشباب بالمنطقة ينتظرون اآلن 
تطويـــر النـــادي، واســـتمالك األرض، مزيـــدًا “احتواء 

الشباب ورعايتهم أمر مهم، ومطلوب”.

تدخالت مرفوضة

وقـــال فيصـــل الجـــودر بـــأن هنالـــك أطرافـــا تتعمـــد 
دائمـــًا التدخـــل فـــي عمل النائـــب والبلـــدي وتحاول 
إفســـاد مشـــاريعهم واجتهاداتهـــم لخدمـــة األهالـــي 
والمقيمين، وهو أمر مرفوض وغير مقبول. وأضاف 
الجـــودر “ال نقبـــل أن يتصـــدر أي كان المشـــهد، فقط 
لتزعـــم المواقف، وفتح األبـــواب الجانبية غير ذات 
الجدوى، ألن بذلك تعثير لمشاريع الدائرة ومساعي 
األهالـــي، مردفا، يجـــب التعاون مع النائـــب والبلدي 
عبر توصيـــل الصوت من خاللهـــم، خصوصا بعد أن 

تلمسنا منهم الوفاء والصدق بالعمل”.

كلمة مواطن

وختاًما، ثمن المواطن محمد حسن جهود ومساعي 
النائـــب خالـــد بـــو عنـــق ووقوفـــه الدائم إلـــى جانب 
أهالـــي قاللـــي فـــي كافـــة المشـــاريع الخدميـــة التي 
تهمهـــم وتهـــم أوالدهـــم، كمشـــروع المركـــز الصحي 
والســـاحل وتطويـــر البنـــى التحتية وتطوير شـــارع 
ريا، وغيرها. وأردف حســـن “وأيضـــًا وقوفه المتميز 
لحصول األهالي على ناد رياضي نموذجي، وجهوده 
في توظيف المتطوعين والعاطلين، وحلحلة الملف 

االسكاني، والرقابة على أداء الحكومة”.

أبـرز مطالـب قاللـي: فرضـة ودوحـة وســوق مركزيـة
ــع أمــــواج ــامـ ــاء جـ ــنـ ــع بـ ــري ــس ــت ــدة ب ــاشـ ــنـ ــمــجــلــس بـــو عـــنـــق.. ومـ “الــــبــــاد” تــلــتــقــيــهــم ب
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منع عبوات الماء أقل من 200 مل في 9 يناير 2022
مواكبـــة مـــع توجـــه عالمـــي بتجنـــب الميـــاه المعبـــأة بقنينـــات

أعلنــت إدارة الفحــص والمقاييــس بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة عــن اعتمــاد القــرار 
الــوزاري رقــم )77( لســنة 2021م المعنــي بمنــع تصنيــع أو اســتيراد أو تــداول عبــوات الميــاه 
البالســتيكية المعبأة ذات األحجام التي تقل عن 200 مليلتر في أســواق البحرين اعتبارا من 9 

يناير 2022.

ويأتـــي هـــذا القرار مواكبـــا مع التوجـــه العالمي 
الجديد بتجنب شرب المياه المعبأة في قنينات 

بالستيكية وذلك ألسباب مختلفة.
وتحـــدث موقـــع “بيســـرغيزوند ليبـــن” األلماني 
عـــن بعض أضرار وســـلبيات الميـــاه المعبأة في 
قنينات بالستيكية، ومنها أنه الماء في قنينات 
مـــن البالســـتيك يعـــد أمرا غيـــر صديـــق للبيئة، 
فرغـــم جميـــع المشـــاريع المقامة إلعـــادة تدوير 
القنانـــي، لكن غالبـــا ما ترمى القنينـــات الفارغة 

في القمامة، وهو ما يعتبر ملوثا للغاية.
وتحـــاول جميـــع الشـــركات المصنعـــة أن تثبت 
أن العبـــوات البالســـتيكية صديقـــة للبيئـــة، بيد 
أنهـــا تصنع من مـــواد تحللها يحتـــاج الى مئات 

التـــي  الجهـــود  ورغـــم  الســـنين، 
الشـــركات  مـــن  العديـــد  يبذلهـــا 
لجعـــل هـــذه القنينـــات صديقـــة 
للبيئـــة، لكن لم تنجح ســـوى في 

خفـــض جـــزء بســـيط مـــن اآلثـــار 
الجانبية لها على البيئة.

وأكـــد العديد من الدراســـات أن أغلب القنينات 
المصنوعـــة من البالســـتيك ترمى فـــي القمامة 
وقليـــل منها يعـــاد تدويره، هذا فضـــال عن أنها 
ال تتحلـــل جيـــدا. وأشـــارت إلى أن البالســـتيك 
المستخدم في صناعة الزجاجات ال يعد مضرا 
للبيئة فحســـب، بـــل بالصحة أيضـــا، ويمكن أن 

يؤدي إلى اإلصابة باألمراض.

عــودة موســــم الروبــــيان غــــدا
ــن  ــاديـ ــيـ ــصـ الـ دعــــــم  ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ ــاسـ بـ يـــطـــالـــب  عــــبــــاس  آل 

يعــود موســم الروبيــان غــدا )األحد( بعد حظر امتد 6 أشــهر مــن 1 فبراير 
ولغاية 31 يوليو.

من جهتـــه، أكد النائب عمار آل عباس 
ضرورة إعادة دعم الصيادين، مشـــيًرا 
إلـــى أن قطـــاع الصيـــد يمـــر بظـــروف 
التحـــرك  ضـــرورة  تســـتدعي  مؤثـــرة 
الجـــاد إلـــى إعـــادة دعمهـــم وتمكينهم 
كـــون هذا القطـــاع يمثل إحـــدى ركائز 
البحريـــن. لمملكـــة  الغذائـــي  األمـــن 

وتقـــدم النائـــب آل عبـــاس بمقتـــرح 
برغبـــة بشـــأن إعـــادة تقديـــم الدعم 
مـــن )تمكين( إلى الصياديـــن، مؤكًدا 
أن الدعم الســـابق الموجـــه والمقدم 

شـــريحة  إلـــى  )تمكيـــن(  قبـــل  مـــن 
الصيادين من المشـــاريع التي مثلت 
نجاًحـــا متميًزا ودفعـــت بواقع مهنة 
الصيـــد عموًما وبشـــؤون الصيادين 
خصوًصـــا إلـــى األفضـــل واألحســـن 
والـــذي عالج في حينه عـــدة قضايا 
وإشـــكاالت كانت تمس مهنة الصيد 
للصياديـــن  المعيشـــي  والجانـــب 
مـــن ارتفـــاع للمـــواد الخـــام والوقود 
وارتفاع التكلفة التشـــغيلية بشـــكل 
عام وهو األمر الذي ال يزال مستمًرا 

وحاصال فـــي الوقت الحاضر والذي 
يعزز الحاجـــة لتقديم الدعم وإعادة 
تفعيل تقديم الدعم من قبل تمكين 

إلى قطاع الصيد.
وأوضـــح: أن الدعـــم تأمين لشـــؤون 
مهنـــة  فـــي  المشـــتغلين  ومســـتقبل 
الصيـــد باعتبارهم فئـــة تمثل قطاًعا 
مهًما وحساًسا اجتماعًيا واقتصادًيا.
واختتـــم أن مضمون هـــذا االقتراح 
يتلخص بشـــأن إعـــادة تقديم الدعم 
مـــن تمكيـــن إلـــى الصياديـــن والذي 
شهد حينها نقلة نوعية دفعت مهنة 
الصيـــد إلى األمام فـــي الوقت الذي 
مازالـــت فئـــة وشـــريحة الصياديـــن 

بحاجة مستمرة إلى هذا الدعم.

عمار آل عباس

“محرم على األبواب”..مواجهة الجائحة بمسؤولية أكبر
Û  زيــارة مديــر عــام منظمــة الصحــة العالمية تيــدروس غيبريســوس لبالدنا قبل

أيــام ولقائــه عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة، 
وافتتــاح المنظمــة لمكتبهــا رقــم 152 فــي مملكــة البحرين، هو تتويــج لتجربة 
البحريــن الرائــدة على مســتوى العالــم في التعامل مع جائحــة فيروس كورونا 

بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية. 
Û  هــذا الوعــي الحضــاري هــو الفيصــل، وهــذا هــو عهــد قيادتنا فــي أبنــاء وطنها

ونذكــر مــا قاله جاللــة عاهل البالد، من أن “أبناء البحريــن هم عتاد الوطن في 
مواجهة كافة التحديات بما يتسمون به من وعٍي وتعامل حضاري مع مختلف 
المستجدات العالمية )...(، فمواجهة فيروس كورونا )كوفيد 19( والتغلب عليه 
ليــس بتحــٍد نواجهــه محليــا فقط، وإنما هو أزمــٌة يواجهها العالم بأســره، وكلنا 

ثقة في أن مملكة البحرين قادرة بتكاتف أبنائها على تخطي هذا التحدي”.
Û  ثمة اختبار حقيقي اآلن، فحتى ننجح بمعدالت أكبر سيكون علينا لزاًما إدراك

مخاطــر الفيــروس المتحــور الــذي قد يضاعف الحــاالت.. التجمعــات العائلية.. 
المناسبات.. وهذا ما حدث ورأيناه من وعي والتزام خالل أيام عيد األضحى 
المبــارك، وبعــده نســتعد الســتقبال موســم عاشــوراء، حيــث إن إدراك الخطــر 

يضعنا أمام “خط أحمر” حتى ال نتفاجأ بارتفاع مخيف للحاالت.
Û  ال يــزال أمامنــا الكثيــر مــن العمل، ونحن نرى كل األجهــزة تعمل بأعلى درجات

التأهب، وكل الجهود مقدرة.
Û  إن مواصلــة العمــل وااللتــزام بــأداء الواجبات فــي إطار الحملــة الوطنية للحد

مــن انتشــار الفيروس، وتلبيــة كافة احتياجــات القطاعات لمعالجــة المعوقات 
التــي تعتــرض األداء، هــي عــبء ثقيل، لكنــه حملته أجهــزة الدولــة بموظفيها 
وموظفاتهــا مــن مختلــف الدرجــات.. حملتــه مــن أجــل ســالمة الوطــن وأهلــه، 
وهو مســار مســتمر ويتقدم كلما اشــتدت الظروف، وهذا يحدث لكي ال تزداد 

اشتداًدا.
Û  من األهمية بمكان أن نذكر بما تركز عليها توجيهات الدولة، ممثلة في اللجنة

التنسيقية والفريق الوطني، من منع التجمعات، وأمامنا موسم إسالمي عظيم 
لــه مكانتــه القدســية، وهــو موســم عاشــوراء.. وال داعــي ألن نذكــر بــأن ذكــرى 
استشــهاد اإلمام الحســين “ع”، هي ذكرى ماثلة في وجدان المســلمين جميًعا، 
وال تقتصــر علــى طائفــة دون أخــرى أو مذهب دون آخر. موســم كبير يحتشــد 
فيــه النــاس إلحيــاء شــعائره، وهي شــعائر لهــا مكانتهــا، ليس لدينــا كمواطنين 
فحســب، بــل لــدى الدولــة أيًضــا التي تقدم لها كافة التســهيالت منــذ عقود من 

الزمن.
Û  موســم عاشــوراء هذا العام يلزم االستعداد له من اآلن بخطة عمل وإجراءات

تقوم على عدم عقد التجمعات على اإلطالق، فكما أحيينا عاشوراء منذ قديم 
الزمــن، ســيبقى اإلحيــاء إلــى األبــد أيًضا.. ولكن بعــد أن يزول خطــر الفيروس 
ونصــل إلــى “صفــر” حــاالت، وأؤمــن بــأن القائميــن علــى الحســينيات والمآتــم 
والمواكــب مدركــون لمســؤوليتهم.. وكذلــك المعزيــن والمشــاركين.. نعــم تهفو 
قلوبنا إلحياء الذكرى، لكنها ستكون باقية نحييها كل عام.. والجميع في خير 

وسالمة وأمان وقد خلصنا هللا سبحانه وتعالى من شرور الجوائح.

عادل المرزوق

احضان وطن
إبراهيم النهام ووكاالت

علوي الموسوي

إبراهيم النهام
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شــكت مجموعــة مــن خريجــي اإلرشــاد المدرســي والنفســي مــن جامعــة اليرمــوك والجامعــة الهاشــمية بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية إهمــال 
توظيفهم من قبل الجهات الرســمية المختصة ضمن شــواغر اإلرشــاد النفســي واالجتماعي في المراكز الصحية والمدارس وبعض الجهات 

كوزارة العدل والتنمية االجتماعية.

وأشاروا إلى أنه ورغم مراجعاتهم المستمرة 
المذكورة  والــوزارات  المدنية  الخدمة  لجهاز 
الشواغر  على  توظيفهم  طلبات  إهمال  يتم 
المذكورة، في الوقت الذي توكل فيه بعض 
غير  موظفين  إلـــى  النفسي  اإلرشــــاد  مــهــام 

مؤهلين في اإلرشاد النفسي والمدرسي.
ولفتوا في شكواهم عبر “البالد” إلى أن بعض 
من  المبتعثين  من  هم  العاطلين  الخريجين 
يؤكد  ما  وهو  والتعليم،  التربية  وزارة  قبل 
وجود الحاجة حين ابتعاثهم لهذا التخصص.

وقالوا إن آخر إعالن عن هذا التخصص يعود 
إلى العام 2010، ومن ثم لم يتم اإلعالن عن 
التخصص  بهذا  تتعلق  بعثات  أو  شاغر  أي 

الذي يدرس في المملكة األردنية الهاشمية.
النفسي  اإلرشــــاد  تخصص  أن  إلـــى  ولــفــتــوا 
القطاع  فــي  المهمة  التخصصات  أحــد  يعد 

اختصاصاتهم  ضــمــن  يــدخــل  حــيــث  الـــعـــام، 
معالجة الضغوطات النفسية على الموظفين، 
ــة الــطــلــبــة الـــعـــاديـــيـــن وتــطــويــرهــم،  ــ ــاي ورعــ
وتقييم وتشخيص ومتابعة الطلبة من ذوي 
االحتياجات الخاصة، خاصة خالل االزمات 
القيام  إلــى جانب  كــورونــا،  فــايــروس  كأزمة 

بمهام رعاية الموهوبين والمتفوقين.
التخصص  إلـــى أن خــريــجــي هـــذا  ــاروا  ــ وأشـ
ــك عــلــى الــعــمــل فـــي مــجــاالت  ــادرون كــذل ــ ــ ق
في  االجتماعي  والبحث  المدرسية،  الصحة 
قبل  ما  مقابالت  وإجـــراء  الصحية،  المراكز 

الزواج.
في  توظيف  مقابالت  دخولهم  إلــى  ولفتوا 
وزارة الصحة، إلى جانب وجود شواغر لهم 
لم  المقابالت  أن هذه  إال  التربية،  وزارة  في 

تأت بأي نتيجة تذكر.

الــنــفــســي  تــخــصــص اإلرشــــــــاد  إن  وقــــالــــوا 
المحورية  التخصصات  من  يعد  والمدرسة 
والــتــي ال غــنــى عــنــهــا خــصــوصــا فــي وزارة 
التربية والتعليم، إذ إن غالبية المشاكل التي 
تعاني منها المدارس الحكومية بسبب الطلبة 
تعود أسبابها إلى غياب المرشدين النفسيين.
التربية  وزارة  جــديــة  عــدم  مــن  واســتــغــربــوا 
االجتماعي  االرشــاد  لوظائف  توظيفهم  من 
ان تخصصهم  الرغم من  المدارس على  في 
والنفسي  الــمــدرســي  االرشـــاد  هــو  تخصص 
ــاد  ــم مــخــتــصــون لــشــغــل وظــيــفــيــة االرشــ وهـ

االجتماعي.
وناشدوا المسؤولين بوزارة التربية والتعليم 
ووزارة  االجتماعية  والتنمية  العمل  ووزارة 
االسالمية  والشؤون  العدل  ووزارة  الصحة 
واألوقاف وجهاز الخدمة المدنية توظيفهم.

خريجو اإلرشــاد المدرسي والنفسي يناشــدون “التربية” و“الصحة” و“العدل” و“التنمية” توظيفهم

المؤهلون لمعالجة ضغوط الموظفين ورعاية الطلبة... عاطلون

محرر الشؤون المحلية

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

ــارة لــلــســوق الــشــعــبــي تم  ــ ــعــد زيـ ^ب
عودة  حول  البائعين  بعض  مع  الحديث 
سوق المقاصيص على أرض الواقع وقد 
فيه  للتجول  اشتياقهم  مدى  عن  عبروا 
في  مــكــدســة  أدوات  مــن  ماتبقى  وبــيــع 
بيعها  يرغبون في  التي  والسيارة  البيت 
أن  البعض  اقترح  لذلك  منها،  لالستفادة 
المقاصيص لمدة عام واحد  يفتح سوق 
على األقل من أجل الحصول على فرصة 
للتخلص من األدوات واألجهزة وغيرها، 
ــاشــدون الــوجــيــه الـــحـــاج رامـــز  ــن ــذلــك ي ل
هذا  على  بالموافقة  يتكرم  أن  العوضي 
تابعة  المساحة  أن  يقال  حيث  االقتراح 
ألسواق رامز في مدينة عيسى، وكذلك 
مقاصيص  ســوق  تنفيذ  البعض  يقترح 
في  الواقعة  سلماباد  منطقة  في  كبيرة 
وسط البحرين حيث بها مساحات كبيرة 
مواقف  مراعاة  مع  المنشأة  هذه  لتنفيذ 
وكذلك  المتواضع  والتكيف  الــســيــارات 

اقترح البعض استمرار العمل في السوق 
ــى الــســاعــة الــعــاشــرة لــيــالً ويــكــون يوم  إل
وليس  الــبــضــاعــة  لنقل  مخصصا  ــد  األحـ
أثناء البيع يوم السبت. أتمنى في الختام 
أن تلقى هذه االقتراحات االهتمام الجاد 
ومن  البلدية  فــي  المسؤولين  قبل  مــن 

ــدار الــقــرار الـــذي يــخــدم هــذه  يملك إصــ
الرزق  عن  تبحث  التي  المتواضعة  الفئة 
البسيط الذي يساعدها على أعباء الحياة 
التي ال تنتهي وكذلك يساهم في زيادة 

الرقعة السياحية في البالد.
يوسف البناء

^مــنــزلــنــا آيـــل الــســقــوط. وكــل 
تقدم  لم  المعنية  الخدمية  الجهات 
المساعدة المناسبة لنا لحل مشكلتنا 
ــؤون  ــ وشـ األشــــغــــال  وزارة  ــواء  ــ ســ
أو  الــعــمــرانــي  والتخطيط  الــبــلــديــات 

المجلس البلدي.
عــلــى حل  الــحــصــول  ننتظر  زلــنــا  مــا 
الحالي  الــبــيــت  مــع  معاناتنا  لينهي 

القديم المليء بالحشرات.
زمزم حبيب

مدرسة  من  متخرجة  متفوقة  بحرينية  طالبه  ^أنا 
المعرفة الثانوية للبنات بمعدل98.2 % من القسم العلمي 
البشري في  الطب  )كيمياء وأحياء( وأرغــب في دراســة 
جامعة الخليج العربي، لتحقيق حلمي بأن أصبح طبيبة 
وأساهم في بناء وارتقاء وطني العزيز و يكون لي الدور 

في رفعة وازدهار مملكة البحرين.
أجل  من  الليالي  وتعبت  سهرت  طويلة.  سنوات  درست 
دراســتــي،  طــوال  متفوقة  كنت  ولطالما  حلمي  تحقيق 
ــة،  ــدراسـ وأقـــضـــي الــكــثــيــر مـــن الــســاعــات يــومــيــا فـــي الـ
وضغطت على نفسي لتحقيق هذا المعدل وإذا بي أتفاجأ 
بقرار وزارة التربية والتعليم بحق جميع المتفوقين حيث 
اقتصرت بعثات الطب فقط للحاصلين على معدل 99 % 
فما فوق، فاضطررت لتسجيل رغبات ال أرغب بها فقط 

لكي ال تضيع علي البعثة.
فما فوق   % 99 للحاصلين على  الطب  بعثات  إن حصر 
المتفوقين  من  العديد  يحرم  المقاعد  ومحدودية  فقط 
يرغبون ويطمحون  التي  التخصصات  دراسة  من فرص 
فيها منذ سنوات. أناشد إلنصافي لمنح المتفوقين بعثات 
تتناسب مع ما حققوه من إنجاز تعليمي طوال 12 عاًما، 

حيث يجب أن تشجع الوزاره الطالب في حال تفوقهم 
بحصولهم على رغبات يريدونها.

شيماء وليد

صورة ارشيفية لسوق المقاصيص

صور متعددة للبيت القديم

اقتراح بفتح ســوق كبيرة في سلماباد مع وجود “باركات” اضطرت لتسجيل رغبات ال تميل لدراستها كي ال تضيع البعثة

افتحوا سوق المقاصيص للتخلص من األجهزة

بيتنا آيل للسقوط و“البلديات” لم تساعدنا

متفوقة عينها على الطب ومعدل 99 % يقف حاجًزا

شواغر اإلرشاد النفسي 
واالجتماعي بالمراكز 

الصحية والمدارس 
و“العدل” و“التنمية”

تخصص اإلرشاد النفسي 
يعد أحد التخصصات 

المهمة في القطاع 
العام

من السلبيات إيكال مهام 
اإلرشاد النفسي لموظفين 

غير مؤهلين

صورة ضوئية من قرار معادلة أحد الخريجين

^أنــا واحــدة من مئات المطلقات أريــد أن أنقل معاناة 
المطلقــات إلــى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة عســى 
أن نجــد حــا لهــذه اإلجــراءات المتعبــة والمعيقــة لحياتنــا 
والمتمثلــة بإجــراءات التجديــد الســنوي لبيانــات المطلقات 
وطلب إحضار أوراق من المحكمه تثبت استمرار الحضانة، 
الغــاء(  )عــاوة  المالــي  الدعــم  بقطــع  الــوزارة  تقــوم  وإال 
والمساعدات االجتماعية أو الراتب المستحق لمدة 3 شهور.

العائلة   هل فكرتم في هذه 
ــع عــــــدد األطـــــفـــــال كــيــف  ــ مـ
ـــ  ــذه ال ســيــعــيــشــون خــــالل هــ
الــراتــب  هـــذا  3 شــهــور دون 
مــدخــول  أي  وجــــود  ودون 

شهري؟. 
بأثر  إيــداعــه  حتى  يتم  وال 
ــتــــم قــطــع  ــ ــقــــط ي رجــــعــــي فــ
العالوة بالمرة لمدة 3 شهور، 
بـــدون مدخول  3 شــهــور  أي 
مع  جــدا  طويلة  فترة  وهــي 

وجود أطفال. 

ــادة  ــن الـــــــوزارة إعــ نـــرجـــو مـ
اإلجــــراءات  فــي هــذه  النظر 
نعانيه  ــذي  ال لإلحباط  نظرا 
خالل هذه المدة سنويا وهو 
ليس اعتراضا على إجراءات 
يتم  لــو  حبذا  ولكن  ــــوزاره  ال
ــار الــمــعــنــيــيــن بــإحــضــار  ــبـ إخـ
قطع  قبل  المطلوبة  األوراق 
البيانات  وتــجــديــد  الــعــالوة 
يتسبب  ألنه  مدة  أقصر  في 

بمشاكل كثيرة.
مطلقة )البيانات لدى محرر الصفحة(

للتريث قبل قطع عالوة الغالء عن المطلقات

ــم  ــظـ ــعـ مـ إن  ^بـــــــمـــــــا 
ــقــــاءات واالجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــل ــ ال
ــج  ــ ــرامـ ــ ــر بـ ــ ــبـ ــ ــت عـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ
بسبب  المختلفة  الــتــواصــل 
الـــظـــروف الــراهــنــة والــتــعــذر 
بدون  أو  بقناعة  مقبول  بها 
قناعة، فلماذا ال يقدم النواب 
األسبوعي  مجلسهم  الكرام 
لهموم  واالستماع  ا  افتراضيًّ

الناس؟ 
أعــتــقــد إن هـــذا االقــتــراح 
مــــمــــكــــن تــــنــــفــــيــــذه فـــي 
ــروف الـــراهـــنـــة،  ــظــ ــ ظـــل ال
المجلس  عقد  وبــاإلمــكــان 
مــن أي مــكــان فــي الــعــالــم 

ومن دون كلفة.
عمادالدين أيوب الفارس

ألنني منّقبة.. لم أحصل على وظيفة بعد تسريحي
أناشـــد “العمـــل” شـــمولي بالدعـــم وليـــس ذنبـــي أن الشـــركة أغلقـــت
^أنــا مواطنــة مــن المتضرريــن مــن جائحــة كورونــا حيث تم تســريحي من العمل بســبب إغاق الشــركة التي كنت أعمــل بها، وقمت 
بالتقديم مجددا في وزارة العمل لاستفادة من دعم التعطل والحصول على وظيفة جديدة، فتم تسجيلي وصرف الدعم لي لمدة شهر 
كامل ولكن بعدها تفاجأت بإيقاف الدعم عني ألنني كنت مســتحقة للدعم من قبل عملي في الشــركة، وبســبب عدم إكمالي العمل معهم 

لمدة عام كامل، تم استبعادي من دعم المسرحين.. ماذا أفعل؟ وإلى من ألجأ؟ 

نــحــن فـــي وضــــع اســتــثــنــائــي 
وال تــوجــد وظـــائـــف فـــي ظل 
ذنبي  وليس  كــورونــا،  جائحة 
الــتــي عــمــلــت بها  الــشــركــة  أن 
أغــلــقــت. وهـــي شــركــة قديمة 
الحالي  الــوضــع  بسبب  ولــكــن 

أغلقت. 
ــى وزارة  ــ إل ــع شـــكـــوى  تـــم رفــ
العمل وتم فتح ملفي مجددا 
لي  الدعم  يتم صــرف  لم  لكن 
ولــــم أحـــصـــل عــلــى وظــيــفــة، 
ــحــــصــــول عــلــى  ــ وحـــــاولـــــت ال

وظيفة لكن لم يقبل توظيفي 
أحد ألنني منقبة وال أحد يريد 

توظيف امرأة منقبة. 
أرجــو إيــجــاد حــل لــي، فأنا أم 
عاتقي  وعلى  أطفال  لخمسة 
ــن في  ــكـ ــرض وديــــــون وأسـ قــ

زوجي  وراتــب  باإليجار  شقة 
ال يكفي.

المسرحين  مــســاعــدة  أتــمــنــى 
في  المسرحين  جميع  وإدراج 

دعم المتضررين من كورونا.
دالل )البيانات لدى محرر الصفحة(

إفادة تخرج شيماء

اعقدوا مجالس 
 افتراضية

يا نواب



لــكل زمــان دولــة ورجــال، والتقريــر الــذي اصدره “ماك فراي“ عن جيل ألفا، اعتبر انه تداول النقود بشــكلها الحالي الذي اعتدنا عليه ســيكون مــن الطراز القديم والن تكون هناك 
عمــالت ورقيــة يتــداول بهــا النــاس فــي العام 2040، األمــر الذي يؤكد أن انتهاء التــداول بالعمالت الورقية والنقود الورقيــة هي قضية وقت، ولو عدنا بالذاكــرة إلى أصل الفكر 
النقدي بال شــك ســنتذكر أفالطون الذي اعتبر النقود بشــكلها الرمزي وســيلة لتبادل، وأيضا أرســطو كيف اعتبر العمالت المعدنية شــكل متفوق من الرموز السلعية وجعلها ذات 
قيمــة تبادليــة جوهريــة، وبعــد ظهــور النقــود وضعت الــدول العديد من القوانيــن المنظمة لعملية تتداول األمــوال، وكيف ظهرت العمــالت المختلفة، ثم اســتمرار تطور األموال 
والعمالت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اآلن، ولعل مسألة العمالت الرقمية اليوم تعتبر موضوع ساخن للطرح والتفكير فالجميع يتساءل هل نحن على وشك أن نتخلى عن 

عمالتنا الورقية؟ وإننا لن نكون بحاجة للبنوك مستقبال؟ أم أن العمالت الرقمية ال ترقى ألن تكون فعال هي عمالت المستقبل القريب.

نوافذ على المستقبل

هذه التساؤالت وغيرها من المحاور كانت أجوبتها 
موجـــودة فـــي برنامج نوافـــذ على المســـتقبل الذي 
تعده وتفدمه اإلعالمية والمذيعة ســـبيكة الشحي، 
ويخرجـــه المخـــرج راشـــد ســـند. واســـتضافت فيه 
المديـــر العـــام لشـــركة “ريـــن”، أول منصـــة تـــداول 
مرخصة للعمالت الرقمية في البحرين محمد خالد 
عتيـــق، ومتـــداول العمـــالت الرقميـــة أحمـــد محمد 

القانع.

مليار دوالر خالل 6 شهور 

وعمـــا إذا كان تدول العمـــالت الرقمية في البحرين 
مربحـــا، أوضح عتيق عمل ودور شـــركة “رين“ التي 
اســـتطاعت أن تتداول في النصـــف األول من العام 
2020 ما يتجاوز مليار دوالر، معرفا بنفســـه بالقول 
“أنا محمد خالد عتيق خريج جامعة البحرين “بنوك 
وإدارة ماليـــة“، وشـــهادة دبلوم أاللتـــزام من جامعة 
مانشســـتر وشـــهادة تخصصية في غســـيل األموال 
من جامعة فلوريدا، وأمتلك 16 سنة خبرة تراكمية 

بالعمل البنكي وريادة األعمال.

شركة رين للتداول

وأضـــاف، حاليا أعمـــل المديـــر العام لشـــركة “رين”، 
وشـــركة ريـــن تعد أول منصة مرخصـــة في الخليج 
والشـــرق األوسط لتداول وحفظ األصول المشفرة، 
وهـــي شـــركة حاصلـــة علـــى ترخيـــص مـــن مصرف 
البحريـــن المركـــزي، وكل عمليات الشـــركة خاضعة 
للرقابـــة الشـــرعية، وبخصـــوص الســـؤال المطروح، 
األصـــول  أو  الرقميـــة  العمـــالت  بـــان  نؤمـــن  نحـــن 

المشـــفرة هي المســـتقبل للتعامـــالت النقدية، لذلك 
يسعدنا رؤية التبني الواسع لها من قبل المستثمرين 
والحكومـــات فـــي منطقتنـــا، كما أننـــا ننصح ونحث 
جميـــع المســـتثمرين والمهتميـــن بتـــداول باألصول 
المشـــفرة بالعمل مع المنصـــات المرخصة والموثوق 

بها من الحكومات المحلية.

تداول العمالت الرقمية

ويتحـــدث أحمـــد القانـــع، عـــن تجربتـــه مـــع تـــداول 
العمـــالت الورقيـــة وبدايته من الصفـــر، ليقول، نعم 
مفهـــوم العملة اإللكترونية كان مقرون بمدى فهمي 
لطبيعـــة العملة اإللكترونية وكيف تعمل هذه العملة 
اإللكترونيـــة من خالل البحث واألخبار وفي مواقع 
التواصـــل االجتماعي والتـــي كان لها دور في تعزيز 
توصيل فكرة العمالت اإللكترونية، واســـتطعت أن 
اتخذ القرار وادخل هذا المجال مؤخرا منذ “ تقريبا 
ســـنة “ وتجربتـــي لحـــد اآلن مثمـــرة، وهـــذا جعلني 
اســـتمر بتوصيل مفهوم العملة اإللكترونية لزمالئي 
واألهـــل وجميـــع من حولـــي، ألن الشـــخص الذي ال 
يفهـــم ما معنى العملـــة اإللكترونية مـــن الصعب أن 

يقتنع أو يتداول فيها.

“البتكوين” و”البلوك جين“

وعـــن مفاهيم وقصة نشـــأة العمالت الرقمية، يقول 
عتيـــق، بدأت قصة العمـــالت الرقمية “ بـ “البتكوين“ 
التـــي تعد أول عملـــة رقمية افتراضيـــة ظهرت في 
العـــام 2009، قبـــل “البتكويـــن” كان لـــكل عملة بنك 
مركـــزي ينظم ســـعر العملة، لكـــن “البتكويـــن” طرح 
نمـــوذج جديد في التعامل عن دخوله لســـوق ألول 
مرة، فـ “البتكوين“ ليست عملة تقليدية وليس لديها 

بنـــك مركـــزي أو دولة أو هيئـــة تنظمهـــا أو تدعمها، 
لهـــا  اختراعهـــا  وطريقـــة  “البتكويـــن“  ومخترعيـــن 
إجـــراءات صارمة فكمية العمـــالت المتواجدة منها 
هـــي فقـــط “ 21 “ مليـــون عملـــة “ وال احد يســـتطيع 
تزويـــر العملـــة أو إصـــدار عمالت أكثـــر؛ ألن تحديد 

كمية معينة من العملة يعطي العملة قيمة اكبر.

كيف تم اختراعها

عـــن طريـــق “ الكودنـــك “ فـــي “األوناليـــن” وال احـــد 
يســـتطيع تغير القوانين “ فعددهـــا ثابت 21 مليون 
“ال محـــال لتغيـــره، وكونه محددا هـــذا يعطي قيمة 
للعملة عكس النقود التقليدية مثل “الدوالر“ بإمكان 
البنك المركزي إصدار وطبع العديد من الدوالرات“، 
ولكـــن كل ما تطبـــع عمالت اكثر فقيمـــة العملة تقل 
و30 % مـــن كل الـــدوالرات التي صـــدرت بالتاريخ 

صدرت العام الماضي.

تقنية “البلوك جين“

يمكننـــا  وكيـــف  “البلـــوك جيـــن“  تقنيـــة  وعـــن 
معرفتها، قال عتيق، أنها عبارة عن سلسلة من 
المعلومـــات، والبلـــوك يمثل دفتـــر التحويالت 
ليســـجل به مـــن كان مالك العملة ومن اســـتلم 
المبلـــغ وكل المتعامليـــن فـــي عمليـــة التداول، 

وهذا العملية “ البلوك جين“ ال تتغير.

مراحل تداول العمالت

وأكـــد عتيق، أن تـــداول النقود ســـيكون طراز 
قديـــم فـــي 2040، مســـتعرضا مراحـــل تداول 
األمـــوال، مبينـــا، أن العمـــالت الرقميـــة تمثـــل 

مرحلـــة من مراحل تـــداول األموال، ولكن هل 
لـــن نعـــود إلى البنـــوك، خصوصـــا وأن العمالت 
الرقمية هي مســـتقبل العمالت النقدية، ولكننا 
ننصـــح الجميـــع بالعمـــل فيهـــا والتـــداول مـــع 

المنصات المرخصة.

قصة البتكوين

وحـــول اقتناعه بالعمالت الرقمية، قـــال القانع، في 
البدايـــة كان مقـــرون بمـــدى فهمي للعملـــة الرقمية، 
ولكـــن من خالل األخبار و “السوشـــيال ميديا” التي 
لعبت دورا فـــي إقناعي في االتجاه مجال العمالت 
مفهـــوم  يعرفـــون  ال  النـــاس  اغلـــب  اإللكترونيـــة، 
العمـــالت اإللكترونيـــة، وقـــد بـــدأت قصـــة العمالت 
الرقميـــة بـ “البتكوين“ العـــام 2009، وقبل البتكوين 
كان لـــكل عملـــة بنك مركـــزي وعلى الرغـــم من ذلك 
طـــرح البـــت كوين فكرة جديدة فهـــي ليس لها بنك 

مركزي.

أسباب ازدهار سوق العمالت الرقمية

أزمـــة كوفيـــد 19، كان لهـــا دور فـــي زيـــادة الوعـــي 
الشـــرق  الرقميـــة ودفـــع ســـكان  العمـــالت  بأهميـــة 
األوســـط إلى اســـتخدام العمالت الرقميـــة، وكذلك 
أثـــرت األزمات الماليـــة العالمية على ازدهار ســـوق 
العمـــالت الرقميـــة، وهنـــاك مـــن يســـتخدم العمالت 
لحـــل  النـــاس  وإيجـــاد  للدخـــل،  كمصـــدر  الرقميـــة 
بديـــل للبنوك لتحديد قيمـــة ادخارهم زاد من قيمة 

العمالت الرقمية.

سوق العمالت الرقمية وكوفيد 19

وعن ســـوق العمالت الرقميـــة قبل وبعد كوفيد 19، 
أكـــدا أن بتكوين كان موجـــود قبل كورونا، وما زال 
موجود حتى اآلن، ولكنه شـــهد آالن تســـريع التبني 
الرقمـــي فـــي المنطقـــة وزيـــادة الوعـــي بالعمـــالت 
الرقمية، وهذا يضعنا أنه ال أحد يســـتطيع القول أي 
العمالت هي األفضل لالســـتثمار. ويقول القانع عما 
إذا واجهـــت صعوبة في البداية في تداول العمالت 
الرقمية، طبعا فـــي البداية هناك صعوبات وتخوف 
ولكنهـــا اختفـــت اليـــوم وهذا بفضـــل المنصات مثل 
منصة “راين” التي تعطي الثقة للمستثمر، وبالنسبة 

إلي منصة راين هي األفضل.

مليار دوالر

 وأشـــار عتيـــق، البدايـــة كانـــت لـــي قصة نجـــاح مع 
رايـــن، وقد وصلـــت ألكثر من مليار دوالر منذ بداية 
2021، وشـــركة “راين” تدعم رؤيـــة البحرين 2030 
وهـــذا يزيـــد مـــن االســـتثمار الـــذي يصب فـــي دعم 
اقتصاد المملكـــة، ونحن فخورين بهذا اإلنجاز وهو 
دليـــل على ثقـــة الناس بنـــا، مبينا، لقـــد كان برنامج 
“رايـــن“ مصمـــم بشـــكل واضـــح وبســـيط وباللغتين 
العربيـــة واالنجليزيـــة وهناك غرفة دردشـــة فورية 
للـــرد على استفســـارات النـــاس ومتاحـــة علي مدار 
الســـاعة، داعيا، إلى نشـــر مزيد مـــن ثقافة العمالت 
الرقميـــة ليســـتفيد منهـــا الجميـــع، معلنـــا عـــن خطة 
الشـــركة لتنظيم العديد من الدورات التعريفية عن 

األصول المشفرة لمهتمين والمتابعين.

من اليمين: المذيعة الشحي وعتيق والقانع خالل البرنامج

ال عمـالت ورقيــــة عـــام 2040
ــا عــالــم مــفــتــوح ــه ــوق ــة”... وقـــانـــع: س ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ـــ “اإللـ ــق: الــمــســتــقــبــل لـ ــي ــت ع
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“السكوتر” الكهربائي يغزو شوارع البحرين
مراهقـــون يقطعـــون اإلشـــارات الحمـــراء ويعترضـــون حركـــة الســـيارات

مجموعـــات  “البـــالد”  عدســـة  رصـــدت 
لمراهقيـــن وهم يتحركون بتهور وســـرعة 
وخطـــر بالـــغ بدراجات ســـكوتر الكهربائية 
بعـــدد من شـــوارع مدينة عيســـى وشـــارع 
البديـــع والرفـــاع وضاحيـــة الرملـــي، دون 
أن يعيـــروا الحركـــة المروريـــة للســـيارات 
والمشـــاة اهتماما. ورصـــدت “البالد” قطع 
العديد منهم لإلشارات الضوئية الحمراء، 
العكســـية،  المســـارات  فـــي  ودخولهـــم 
وتعطيلهم لالنســـيابية المرورية، ووقوف 
البعـــض منهم فـــي منتصف الشـــارع وفي 

جانبه للحديث مع زميله اآلخر.
وطفـــت ظاهرة دراجة ســـكوتر الكهربائية 
األخيريـــن،  العاميـــن  فـــي  البحريـــن  فـــي 
باستخدام فردي وشخصي محدود، لكنها 

تزايدت بشـــكل ملحوظ أخيـــرًا، مع توجه 
بعـــض المحـــال لتأجيرهـــا علـــى الزبائـــن، 
المراهقيـــن،  والذيـــن يكـــون أغلبهـــم مـــن 
ودون العشـــرين مـــن العمـــر، األمـــر الـــذي 
حفزهـــم للخروج بشـــكل جماعـــات، أقرب 
لـ”البايكـــر”. والســـكوتر الكهربائي هو جهاز 
مســـطح صغير له عمـــود ومقبض للتحكم 
في االتجاهات، يحمل على ظهره شخصا 
واحدا، ويتم تعبئتـــه بالكهرباء، وتتفاوت 
أســـعاره في البحرين من 51 دينارا وحتى 

260 دينارا دفعة واحدة.
ويـــرى باحثـــون بـــأن الســـكوتر الكهربائي 
المزدحمـــة،  المـــدن  فـــي  خطـــرًا  يعتبـــر 
وســـببًا في زيادة االزدحـــام على األرصفة 
وتعطيـــل حركة الســـيارات في الشـــوارع، 
فيما يدافع آخرون عنها باعتبارها وســـيلة 

صديقة للبيئة مناسبة للتنقل في المدن.

وكانـــت العاصمـــة الفرنســـية باريـــس قـــد 
ســـجلت أخيـــرًا أول حادث مميت بســـبب 
فتـــح  ممـــا  الكهربائيـــة،  ســـكوتر  دراجـــة 
المجال لنقاش موســـع حـــول مخاطر هذه 
الوســـيلة في المدن المزدحمة، فيما يدافع 
آخـــرون عنهـــا باعتبارهـــا وســـيلة صديقة 

للبيئة، مناسبة للتنقل في المدن.

وقال المراهق أحمد إســـماعيل )17 ســـنة( 
لـ”البـــالد” بأنـــه “يفضـــل اســـتخدام دراجة 
ســـكوتر الكهربائيـــة فـــي األماكـــن الكبيرة 
المغلقـــة، أو فـــي البراحـــات البعيـــدة عـــن 
المـــدن، مبينًا بـــأن هنالك اندفاعـــا خطيرا 
اســـتخدامها  فـــي  المراهقيـــن  مـــن  لعـــدد 
بالشـــوارع العامـــة، واألســـواق المزدحمة، 

مما قد يؤدي لحوادث قاتلة”.
ولفـــت احمد إلى أن البعض منهم يتحدث 
بالهاتـــف النقال أثناء قيادته للســـكوتر، أو 
يتبـــادل األحاديث مع ســـائقي الســـيارات، 
ومنهـــم من ال يعير حركة الســـير المرورية 
وقوانينهـــا أدنـــى اهتمـــام، وبذلك خطورة 

عليه وعلى اآلخرين أيضا. 
“البالد” ســـألت عضو مجلـــس بلدي مدينة 
عيســـى مـــال هللا شـــاهين عن هـــذا األمر، 
فأجـــاب قائال: نحن بحاجـــة لرقابة عائلية 
لمـــا يحـــدث، مـــن األفضـــل شـــراء الكتـــب 

والمراهقيـــن  لـــأوالد  الفيديـــو  ألعـــاب  أو 
بفتـــرة االجازة وغيرها، بدال من الســـكوتر 
للشـــوارع  يدفعهـــم  الـــذي  الكهربائـــي 

والطرقات المزدحمة بشكل غير آمن”.
تشـــريع  خـــروج  ضـــرورة  شـــاهين  وأكـــد 
مـــن مجلـــس النـــواب فيمـــا يتعلـــق بوضع 
االشتراطات التنظيمية الستخدام دراجة 
ســـكوتر الكهربائيـــة، الفتـــا إلـــى أنهـــا تباع 
بشـــكل واســـع،  الصغيـــرة  الدكاكيـــن  فـــي 
وبأن البعض منها ذو ســـرعات عالية جدًا، 

وخطيرة.

منزل متهالك في دار كليب يهدد حياة يتيمة مع والدتها

شــكت مواطنــة عبــر “البــالد” مــن تأخــر وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
مــن ترميــم منــزل والدهــا المتوفى الواقع فــي دار كليــب، مطالبة بالجهات 
المعنيــة ببنــاء جــزء صغيــر فقــط مــن المنــزل لتتمكن مــن المكــوث فيه مع 
والدتها، وذلك لما يشكله وجودهم فيه من خطورة حقيقية على حياتهم.

مشـــروع  علـــى  “قدمـــت  وقالـــت: 
المنـــازل اآليلـــة للســـقوط منـــذ العام 
2007، إال أن الطلب مازال معلقا في 
البلديـــات  وزارة األشـــغال وشـــؤون 

والتخطيط العمراني”.
وبينت بأنها راجعت المجلس البلدي 
لعـــدة مـــرات، لكـــن دون جـــدوى أو 
فائـــدة، في حيـــن أن المهنـــدس قام 
بتحرير تقرير يقضي بســـرعة إخالء 
المنـــزل، وعـــدم ترميمـــه؛ كونه منزال 

آيال للسقوط.

وزارة  تنتظـــر  “هـــل  وأضافـــت: 
األشغال ســـقوط المنزل على رأسنا، 
فأكثر من مرة زرنا البلدية والوزارة 
لمتابعـــة حالة ترميم المنـــزل، لكنني 
اســـتغرب مـــن المماطلة فـــي ترميم 

المنزل”.
وأشـــارت إلـــى أن “البيـــت قديم جدًا 
وبناؤه من الحجر، ويشـــكل خطورة 
علينـــا وعلـــى مـــن يزورنـــا خصوصا 
تهالـــك أجـــزاء عديـــدة منه وتشـــقق 

جدرانه”.

الشاكية لـ “األشغال”: 
هل تنتظرون وقوعه 

على رؤسنا لكي 
ترمموه؟

إبراهيم النهام

مروة خميس

بدور المالكي
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Vacancies Available
BERTO CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 35037312  or  AKUMAGODWILL2@GMAIL.COM 

SUNRISE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636688  or  HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM 

Monsoon restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

TILT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17786818  or  sk@highwavesmarine.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

SELENA FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 37502333  or  EIDM8688@HOTMAIL.COM 

ALFATH PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 32316600  or  F.ZAHRAA@ALFATHPHARMACIES.COM 

One O One restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33833297  or  HH.HERZ@HOTMAIL.COM 

TOUCH OF THAILAND W l l 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39616292  or  jbucheeri@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Nevada car wash 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955755  or  A7MAD___1991@HOTMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

HRM BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

TURKISH PALACE MEN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555109 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  info.pan01@dar-albinaa.com

NAM NAM TERY GRILLS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17685838  or  M99999KOR@YAHOO.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

GULF CATTLEFOOD CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33360267  or  BOTALAAl882@GMAIL.COM 

MIDDLE EAST RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37759393  or  AHMEDMASDO35@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  RASOOLASAD@YAHOO.COM 

FIBER OASIS FOR FIBER GLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 36500089  or  aljabriya2016@gmail.com 

MONROE HOTEL S P C 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

DAAEM 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 13300066  or  INFO@DAAEM.COM.BH 

ARCON EXPRESS SERVICES  Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 36766652  or  nageh_72@YAHOO.COM 

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39699198  or  AYDA2404@GMAIL.COM 

Aquatic view 

has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 77991212  or  SALMANGHLM1@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

TERNA CONTRACTING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17721048  or  main@terna.bh 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me  
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين تنتصر
الجهـــود الوطنيـــة التي قام بهـــا كل أعضاء فريق البحريـــن الوطني في 
كيفيـــة التعامـــل مـــع جائحة كورونـــا والبروتوكـــول العالجي وأســـاليب 
السيطرة على تداعياتها والمحافظة على صحة وسالمة أفراد المجتمع 
البحرينـــي تعـــد واحـــدة مـــن المعجـــزات فـــي زماننـــا، وتحســـب لصالح 
منظومتنـــا الصحيـــة الصلبة التـــي بدورها صمدت في وجـــه التحديات 

التي يشهدها العالم.
فـــي اآلن ذاتـــه قصـــص النجاح التـــي تحققت وأصبحت محل إشـــادات 
دوليـــة من ضمنها إشـــادة منظمـــة الصحة العالمية مـــا كان لها أن تصبح 
واقعـــا لـــوال تدخـــل عنايـــة هللا تعالى ثم الدعم المباشـــر من قبـــل المقام 
الســـامي لعاهـــل البـــالد المفـــدى والعمل المخلـــص الدؤوب الـــذي قام به 
فريق البحرين البطل بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر الذي 
قـــاد األزمـــة الصحية من خـــالل وضع أنجـــع االســـتراتيجيات والخطط 
المدروســـة، وأفضـــل التدابيـــر االحترازيـــة، وتابعهـــا ســـموه علـــى مـــدار 
الساعة، وقامت بتنفيذها السواعد الوطنية في الخطوط األمامية بكل 
إخالص وعزيمة وإرادة يساندها في ذلك التفاعل الكبير من قبل شعب 

البحرين والتزامهم الحضاري الذي أبهر شعوب العالم بأسره.
كل تلك الحزمة المباركة من الجهود الوطنية أســـفرت لله الحمد والمنة 
نتائج صحية متميزة أدت إلى استقرار الوضع الصحي، وهاهي البحرين 

تنتصر بعد وصولها إلى المراحل األخيرة من مستويات التعافي.
وفي هذه اللحظات التاريخية نأمل من خالل هذا اإلنجاز الصحي غير 
المســـبوق إقامـــة نصب تذكاري على مســـتوى هندســـي عالمي تتصدره 
صـــور جاللـــة الملـــك المفدى وســـمو ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء وصور 
وأســـماء فريـــق البحريـــن الوطنـــي وأبطال الخطـــوط األماميـــة من كل 
األطقم االستشـــارية والطبية والتمريضية والفنية وكوكبة المتطوعين 
تكريما لهم، ويشـــمل ذلك أيضا أســـماء من انتقلوا إلى رحمة هللا بسبب 
الوباء تخليدا ألرواحهم الطاهرة، وأن يكون مقر إقامته وســـط المواقع 
الحيويـــة المهمـــة بالعاصمة المنامـــة، والذي بدوره يرمـــز إلى تضحيات 
وعطـــاء أبنـــاء الوطـــن وإســـهاماتهم المؤثرة فـــي القضاء علـــى جائحة 
العصـــر، أيضـــا لكي يصبح هذا النصـــب معلما نوعيا وداللـــة على صمود 

وثبات هذا الشعب العظيم. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

dr.ali.saegh 
@gmail.com

تناولت في مقال ســـابق موضوع ضـــرورة مراعاة مندوبي التوصيل 
واالنتباه لهم في الشـــوارع وهم يســـتغلون وســـيلة مواصالت خطرة 
)الدراجـــات الناريـــة(، إلى درجة أن منهم من يلقى حتفه، كما تتعاظم 
هذه الضرورة في أجواء الصيف شـــديدة الحرارة، والتي يبذل فيها 
هـــؤالء العمـــال الكثير مـــن الجهد والتعـــب، وهم يشـــقون طلبًا للرزق 

وسد حاجة أسرهم وأبنائهم.
فـــي المقابـــل، هناك فئـــة قليلة بالطبـــع، ال تلتـــزم بأخالقيـــات المهنة، 
وتصيب اآلخرين بالضرر، ومنها مواقف كثيرة حصلت، انتشرت في 
مقاطع فيديو في وســـائل التواصل االجتماعي، فعلى ســـبيل المثال، 
مقطـــع فيديو التقط مـــن كاميرات المراقبة على مـــا أظن وهو ُيظهر 
منـــدوب التوصيل في إحـــدى الدول العربية وهـــو يبصق في القهوة 
التـــي جلبها للزبـــون، وهي تصرفات يمكن أن تصـــدر من أي مندوب، 
دون أن يعلـــم الزبـــون بذلـــك، ناهيك عـــن مقطع فيديـــو قديم لعامل 
توصيل وهو يأكل من الطلبية قبل توصيلها إلى الزبون، وغيرها من 

مواقف وتصرفات بذيئة موثقة، وأخرى بكل تأكيد لم يتم توثيقها.
وهنـــا يأتـــي دور شـــركات التوصيل والمطاعم بشـــكل عـــام بأن تأخذ 
على عاتقها مراقبة وُمتابعة مندوبيها، وأن يضمنوا تقديم خدماتهم 
بشـــكل صحيح، بدون هذه التجاوزات البعيـــدة عن األخالق، ويمكن 
ذلك مـــن خالل وضع الكاميرات المرافقـــة للمندوبين مثالً، أو إحكام 
غلق حافظات األكل بطريقة ال تمكن أحد من فتحها وهي في طريقها 
إلى الزبون، أو أية ضمانات أخرى يمكن أن تحول دون حصول مثل 

هذه الممارسات المشينة.
وأعتقـــد أن الحاجـــة ماســـة هـــذه األيـــام لتشـــديد الرقابـــة، ليس من 
شركات التوصيل والمطاعم وحسب، بل حتى من الجهات الحكومية 
المعنية، والتي تتحمل جزءًا من هذه المســـؤولية، خصوصا واإلقبال 
صـــار ُمتزايدًا في الفتـــرة األخيرة على طلبات التوصيـــل للمنازل، ما 
يزيـــد من احتماالت حدوث مثل هذه الممارســـات والحوادث، والتي 

تعرض صحة ومصالح الناس إلى الخطر دون علمهم بذلك.

د. علي الصايغ

مندوبو التوصيل

وسام االستحقاق الصحي
رحبت مملكة البحرين بزيارة د. تيدروس أدهانوم غيبريســـوس المدير 
العـــام لمنظمـــة الصحة العالميـــة و”د. أحمـــد المنظري” المديـــر اإلقليمي 
للمنظمـــة لشـــرق المتوســـط للبحريـــن، وقـــد اطلعـــا أثنـــاء زيارتهما على 
اإلجـــراءات التي اتخذتها البحرين لمجابهـــة فيروس كورونا، والفتتاح 
مكتب المنظمة في البحرين، وقد أشـــاد مدير المنظمة بجهود البحرين 
في مواجهة فيروس كورونا ودورها في دعم جهود دول العالم لتطوير 

الخدمات الصحية والعالجية ومكافحة األوبئة واألمراض.
لقد استحقت البحرين وجهازها الصحي هذا التقدير الهتمامها ودعمها 
المســـتمر للقطـــاع الصحي البحرينـــي، وحرصها الدائـــم على وصول كل 
الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وبجودة عالية بفضل ما تملكه 
من كوادر بحرينية مؤهلة بمختلف المرافق الصحية، ولمواكبتها أحدث 
التطـــورات الطبيـــة، وهـــذا بفضـــل هللا تعالـــى والمتابعـــة المتواصلة من 
لـــدن صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء والفريق 
الوطنـــي الطبـــي والجهود المبذولـــة من وزارة الصحة والكـــوادر الطبية 

والصحية في الصف األمامي والمتطوعين.
لقد كانت البحرين وبشهادة هذه المنظمة سباقة ومتقدمة في مواجهة 
كورونا بما أصدرته من إجراءات احترازية وتدابير وقائية متوافقة مع 
توصيـــات منظمـــة الصحية العالميـــة، وهي جهود رائدة مهنًيا وإنســـانًيا 
تجلـــت فيهـــا اإلرادة الوطنيـــة القيادية والشـــعبية الســـائرة بنهج فريق 
البحريـــن، وعززهـــا الوعـــي المجتمعـــي الذي تجـــاوز تحديـــات الجائحة 
وخفف آثارها، وأثناء زيارته البحرين قام الوفد الزائر بزيارات ميدانية 
لعـــدد من المستشـــفيات والمراكـــز الصحية العاملة في مجـــال مكافحة 
كورونا، والتي نالت استحسانهم لقدرتها على االستجابة العالية للتعامل 
مـــع الوبـــاء وبتوفيـــر مســـتلزمات الوقايـــة والعـــالج وتســـخير مختلـــف 
اإلمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية.

إن افتتـــاح مكتـــب المنظمة في البحرين إضافـــة نوعية للنظام الصحي 
فـــي البحرين وســـيعمل علـــى تعزيز وبناء القـــدرات الطبيـــة والصحية، 
وتبنـــي أفضل الممارســـات فـــي القطاع الصحـــي والسياســـات الصحية 
وبتطوير الخدمات الصحية في البحرين، وســـُيعزز التعاون والتنســـيق 

الصحي المشترك بين منظمة الصحة العالمية والبحرين ودول العالم.
لقـــد كان التعامل مع وبـــاء كورونا في البحرين ملحمة وطنية ســـطرت 
قصـــة نجـــاح تكلل بحمايـــة اإلنســـان البحريني والتضامن اإلنســـاني مع 
الشـــعوب األخرى، وبذلك اســـتحقت البحرين وسام االستحقاق والشكر 
والتقديـــر الوطنـــي والدولـــي، وهـــذا النجاح ُيمثـــل بداية العمـــل المثابر 
والمتواصـــل لتحقيـــق أعلى مراتـــب الخدمات الصحية وبكفـــاءة عالية 
للمجتمع البحريني وبما ُيحقق تطلعات المواطنين المنشـــودة في حفظ 

صحتهم وسالمتهم، فشكًرا لكل من ساهم في ذلك قيادًة وشعًبا.

عبدعلي الغسرة

أهمية االنتفاضة في طهران )2(
خالل انتفاضة أكتوبر 2019، كانت مدينة شهريار أحد مراكز االنتفاضة 
التـــي أضرمـــت النـــار في رمـــز لخاتم خمينـــي، وكانت قلعة حســـن خان 

والبرز أيضا من النقاط الملتهبة لالنتفاضة.
باإلضافـــة إلـــى كل هـــذا فـــإن المراكز الحكوميـــة وكذلك قصـــر خامنئي 
موجـــودة في طهـــران، وتعتبر أهدافا مشـــروعة للمنتفضين، والنيل من 
تلك المواقع ســـيعطي هـــؤالء الممنتفضين زمام المبـــادرة، فطهران هي 
قلـــب إيـــران، ويمكـــن لهذا القلـــب أن يضخ دمـــاء االنتفاضـــة إلى أماكن 

أخرى من إيران ويأخذ دماء جديدة منها.
لقـــد فقدت أالعيب وحيل الســـلطة المتكررة تأثيراتهـــا على المحتجين 
والمنتفضين، وقد كتبت صحيفة حكومية حول ذلك قائلة: “هناك خط 
رفيـــع بيـــن االحتجـــاج واالضطـــراب، وإذا لم يتم ضبط القوة والســـلوك 
فســـينقطع هذا الخيـــط الرفيع وســـيتحول االحتجاج إلـــى اضطرابات” 

“رسالت، 26 يوليو 2021”.
وبحســـب هـــذه الحجة فـــإن كل إيرانـــي يحتج على الوضـــع الحالي هو 
متمرد، وكل زقاق وحي وشارع ومدينة ومحافظة لديها القدرة على أن 
تصبح مركزا للتمرد، وهذا الخيط الرفيع سينقطع اليوم بتشكيل النواة 
األولى لالنتفاضة، في الواقع يمكن قول ما هو أفضل من ذلك حيث لم 
تبق مسافة بحجم “شعرة رفيعة” بين المنتفضين ولحظة اإلطاحة بهذا 

النظام الشيطاني.
في اليوم الثاني عشـــر الســـتمرار االنتفاضة باتجاه بعد طهران، شـــهدنا 
االنتفاضـــة فـــي فرديـــس وكرمنشـــاه وبانـــه، وتســـتمر االنتفاضـــات في 
التزايـــد، فقـــد أدرك النـــاس أنـــه مـــن خـــالل القـــدوم إلـــى أرض الشـــارع 
واالتحـــاد مع بعضهـــم البعض يمكنهم إســـقاط نظام االســـتبداد الديني، 

وقد بات مولد هذا اليوم مؤكدا وغير بعيد. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

شـــهد العالم حربين كونيتين: األولـــى من 1914 حتى 1918، والثانية 
مـــن 1939 إلى 1945؛ وبين الحربين تحقق ســـالم هـــش لم يدم أكثر 
مـــن 20 عامـــًا، ومع أن فترة الحرب البـــاردة تخللتها منازعات إقليمية 
عديدة، إال أن المجتمع الدولي - وخصوصا القوتين العظميين أميركا 
واالتحـــاد الســـوفييتي - تمكـــن مـــن تفـــادي حـــرب ثالثـــة، على عكس 
المرحلة الراهنة شـــديدة االضطراب منذ سقوط النظام العالمي ثنائي 
القطبية، األمر الذي قد يفضي جديًا إلى اندالع حرب عالمية ستكون 
لـــو حدثـــت أخطـــر مـــن الحربيـــن الســـابقتين؛ بالنظر لغيـــاب ضمانات 
مأمونـــة بعدم تحولها إلى حرب نووية مدمرة من شـــأنها إبادة معظم 

سكان العالم. 
ثمـــة عناصر عديدة ترجـــح هذه الفرضية أبرزهـــا: أوال: تفاقم الحرب 
البـــاردة بين روســـيا وحليفاتها من جهة، وأميـــركا وحليفاتها من جهة 
أخرى، فضالً عن وجود خالفات متصاعدة طفحت على الســـطح بين 
أميركا وحلفائها الغربيين، ناهيك عما طرأ من تصدعات سياسية في 

صفوف االتحاد األوروبي إثر تداعيات كورونا السياسية. 
ثانيـــا: تعاظم مخاطر النزاعات اإلقليمية، عالوة على تصاعد القالقل 

داخل الدول المشاركة فيها، ومن أمثلة ذلك استمرار تدخل إيران في 
شؤون العراق ولبنان وسوريا عبر أتباعها من قوى اإلسالم السياسي 
في تلك الدول الثالث، أضف إلى ذلك تفجر انتفاضة األحواز العربية 
األخيـــرة وإلقـــاء طهران تبعيتها على أميركا والغـــرب؛ وهذا ما يردده 
مـــن ورائهـــا أتباعها أنفســـهم فـــي العراق ولبنـــان لتبريـــر تخاذلهم عن 
المشـــاركة في االنتفاضتين الشـــعبيتين المســـتمرتين منـــذ 2019 في 

البلدين، والتورط غير المعلن في قمعها.
ثالثا: إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرًا على إقالة الحكومة 
وتجميد البرلمان الذي يترأســـه زعيم حزب “النهضة” اإلخواني راشد 
الغنوشـــي؛ ورفع الحصانة عن نوابه، وإمعان أطراف إقليمية ودولية 
- وعلـــى األخـــص تركيـــا وقطر وإيران - بالتدخل الســـافر في شـــؤون 
تونس الداخلية بغية خلق أزمة داخلية للضغط على الرئيس للتراجع 

أو حمله على االستقالة. 
والحال أن القوى واألحزاب والدول المسالمة في العالم مطالبة اليوم 
بتكثيف جهودها إلقامة جبهة سياسية عالمية لتجنيب العالم وقوعه 

في محرقة عالمية نووية ثالثة.

رضي السّماك

هل تقوم الحرب؟
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يـــدل التصميـــم الخارجي الرياضـــي الجريء لمركبة لكـــزس IS الجديدة على 
التغييـــرات الذكيـــة والعميقـــة التي تم إجراؤهـــا، إذ إن الطـــراز الجديد يتميز 
ر  بمركـــز جاذبيـــة منخفـــض، وأبعـــاد أعـــرض، ومصـــدات توحـــي بالقـــوة، لُتعبِّ
جميعهـــا عن األداء العالي للمركبة. كما أن الخطوط المنحوتة األنيقة تتكامل 

مع االنحناءات الحادة المنحوتة على الجانبين والخطوط الجانبية البارزة.
ويتميـــز الشـــبك المغزلي األمامـــي المصمم حديثًا لمركبة لكـــزس IS الجديدة 
بنمـــط متداخـــل يعطـــي إحساســـًا بالحضـــور، فـــي حيـــن تـــم إعـــادة تصميـــم 
المصابيـــح األماميـــة وكشـــافات اإلنـــارة النهارية التي تأتي على شـــكل حرف 
L لتعزيـــز تصميـــم غطاء المحـــرك المنخفض. ويتم إبـــراز المظهر الجانبي من 
خـــال الخطـــوط الجانبيـــة الجديـــدة التـــي تتميز بخـــطٍّ منحٍن بـــارز يبدأ من 
أســـفل جانـــب المركبة ويســـتمر حتى يصـــل إلى أعلى العجـــات الخلفية. أما 
في الجزء الخلفي من المركبة، فتندمج رفارف أقواس اإلطارات الخلفية مع 
الجزء الخلفي الممتد والمنخفض، مما يخلق مظهرًا رياضيًا ويبرز المصابيح 

.L الخلفية المتصلة بكامل عرض المركبة والمصممة على شكل حرف

لكزس IS الجديدة.. بتغييرات ذكية
تعتبــر ســيارة الدفــع الرباعــي المتيــن هافــال H9 هــو نمــوذج ســيارات 
الدفع الرباعي الرائدة من جريت وول موتور، وبعد عامين، تم الكشف 
عــن شــد وجــه لها بموديــل جميل وصــل البحرين مؤخرا للعــام الجاري، 
وفيــه تــم تحديــث هافال H9 بشــكل رئيســي على الوجــه األمامي، وتم 
اســتبدال الســيارة الجديــدة بصبغــة جديــدة رائعــة، وتقليــم الكــروم 

وتقديمها بصورة أكثر متانة.

وتم تحديث المصد أيضا أن تبدو أكثر 
دقـــة من النمـــوذج القديـــم، وباإلضافة 
 LED إلـــى ذلـــك، المصابيـــح األماميـــة
الكاملـــة التي أصبحـــت تواكب العصر، 
مـــع تصميـــم أكثـــر حداثـــة بالمصابيح 
األماميـــة المميـــزة ذات جـــودة فائقـــة 
وتضفي شـــخصية حصرية إلى جانب 
نظـــام اإلضاءة الذكـــي، كمـــا أن المئزر 
األمامي الرياضي يتكامل مع األجنحة 
األمامية المميزة، والتي صارت أعرض 
لتســـتوعب عجات بقيـــاس 18 بوصة 
الخفيـــف  األلمونيـــوم  مـــن  المصنعـــة 
والتـــي تمتاز بتصميم أنيق تمع عتبات 
الكـــروم  الجانبيـــة، وأضافـــة  األبـــواب 
وكمـــا  الســـيارة  عـــرض  امتـــداد  علـــى 
تمـــت ترقيـــة المصابيـــح الخلفيـــة مـــع 
نمـــط جديد، ومن حيـــث التفاصيل تم 
أيضا تعديل الشـــكل الداخلي للســـيارة 
الجديـــدة التـــي كانـــت تحـــت تجربتنا 

مؤخرا.
كليـــًا  الجديـــدة   Haval H9 وتلقـــت 
العديـــد مـــن التحديثات علـــى طرازها 
الحالي والتي تتواجد اليوم في شركة 
التسهيات للسيارات الوكيل والموزع 
 Great و   Haval لعامتـــي  الحصـــري 
مملكـــة  فـــي  الرائدتيـــن   Wall Motor

البحرين.
تتمتع هافـــال h9 الجديدة من الخارج 
الدفـــع  لســـيارة  جـــدا  قـــوي  بتصميـــم 
الرباعـــي العائليـــة، وبأســـلوب جـــريء 
تأتـــي  بحيـــث  إليهـــا  األنظـــار  تلفـــت 
السيارة بخطوط جانبية رياضية يعزز 
مـــن هيبتهـــا، ويعتمـــد البـــاب الخلفـــي 
على تصميم الفتح الجانبي، وهو أكثر 

ماءمة لاستخدام.
 يبلغ طول السيارة 4856 ملم وعرضها 
ملـــم،   1,900 وارتفاعهـــا  ملـــم   1,926
وقاعـــدة عجاتها 2,800 ملـــم. بالنظر 
إلـــى كل هـــذه األبعـــاد، فهـــي أكبـــر من 
جميع ســـيارات الدفع الرباعي الحالية 
مـــن الشـــركة الناجحـــة فـــي المملكـــة، 
وســـائل  مـــن  بالعديـــد  تتمتـــع  والتـــي 
الراحـــة والترفية فضاً عن مواصفات 

األمان والسامة.
أن   ،H9 هافـــال  ســـيارة  اســـتطاعت 

منـــذ  متوقعـــة  غيـــر  مبيعـــات  تحقـــق 
تدشـــينها فـــي المنطقة بســـبب شـــكلها 
القـــوي والفاخـــر، وقدرتها على الســـير 
فـــي الطـــرق الوعرة، حيث إنهـــا تتوفر 

بتقنية الدفع الرباعي الذكي الفاخر.
وعـــاوة على ذلـــك، يمكـــن للمحرك أن 
 Nm 385 يصل إلى ذروة عزم الدوران
عند 1800 دورة في الدقيقة، وبالتالي 
فـــإن المحـــرك لديـــه قوة تفجيـــر أقوى 

واستجابة بداية أسرع.
يســـتخدم تعليـــق الهيـــكل مزيجـــا من 
الترقـــوة  لعظـــم  المســـتقل  التعليـــق 
المـــزدوج األمامـــي والتعليـــق الخلفـــي 
المســـتقل،  غيـــر  االرتباطـــات  متعـــدد 
والفائـــدة المباشـــرة مـــن هـــذا المزيـــج 
هو ضمان االســـتقرار والقـــوة والراحة 
للســـيارة والركاب فـــي جميع الظروف 
وعلى جميع الشـــوارع، وتتوفر سيارة 
هافال H9 موديـــل 2021 بـ3 طرازات، 
Su�و  ،Comfort Dignity  وهـــي

per Dignity، كمـــا انهـــا منافـــس قـــوي 
لســـيارات الدفع الرباعي الشـــهيرة في 
وســـعرها  امكانتاهـــا  بغضـــل  المملكـــة 
الممتـــاز وخدمـــات الصيانـــة المجانيـــة 

والعروض الخاصة بالطبع.
عـــادة ســـيارات الدفـــع الرباعـــي مثـــل 
 H9 هافـــال  تعتبـــر  تصميمهـــا،  فـــي 
مثاليـــة للعائـــات الكبيـــرة بمـــا تقدمـــه 
من مســـاحة كافية فـــي الداخل لمقعد 
ســـبعة فـــي الراحـــة النســـبية وفوقهم 
ســـقف بانورامـــي كبيـــر، بالحديث عن 
 H9 التصميمات الداخليـــة، فإن هافال
مجهزة بشـــكل ممتاز للغاية، خصوصا 
مع األســـطح مطعمة بخشـــب الصندل 
في الكونســـول الوســـطي مـــع الكروم، 
ونفـــس نوع الجلد النابا. ويتم توصيل 
الهاتـــف بالشاشـــة األماميـــة بخاصيـــة 
أبل كار باي، وتأتي الشاشـــة مع نظام 
انفينيتـــي الصوتي، ولوحـــة العدادات 
مقاس 7 بوصات ملونة تعرض الصور 
بطريقـــة الــــ 3D، وتســـتطيع تغيـــر لون 
الخلفية حسب الطريق، كما تم إضافة 
اللغـــة العربيـــة لجميع الشاشـــات، ومن 
العناصـــر الجديدة، كاميـــرا عين الصقر 
التي توفر صورة ثاثية األبعاد بـ 360 
درجة عند ركن السيارة، وعند الرجوع 
للخلف، وهذا يتم من خال اســـتخدام 
الكاميـــرات على المرايـــا الجانبية التي 

توفرت حديثا في السيارة الجميلة.
التـــي مـــن مواصفاتها أيضا ماســـحات 
ممســـحة  شـــفرات  مـــع  أوتوماتيكيـــة 
والجلـــود  للتعديـــل،  قابـــل  رباعيـــة 
للنظـــام  أزرار  مـــع  متنوعـــة  بتقنيـــات 
الرحـــات،  فـــي  والتحكـــم  الصـــوت 
ومقاعـــد جلديـــة مـــع وظيفـــة التدليك 
اتجـــاه  ثمانيـــة  هـــو  الســـائق  )مقعـــد 
الســـلطة قابـــل للتعديـــل فـــي حين أن 
الراكب األمامي هو ســـتة في االتجاه(، 
والتحكم التلقائي في المناخ من ثاث 
مناطـــق، والدخـــول والخـــروج الذكـــي 
بدون مفتـــاح، يتم االعتنـــاء بواجبات 
المعلومـــات والترفيـــه من خـــال نظام 
يعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة يقترن 
بنظام صوت من تسعة مكبرات صوت 

فائقة الجودة والمزيد.
ومثـــل ســـيارات الدفـــع الرباعـــي ذات 
الحجـــم المماثل تقـــدم علبـــة التروس 
دوران  عـــزم  محـــول  األوتوماتيكيـــة 
من 8 ســـرعات ســـلس ورياضـــي قوي، 
بمحـــركات  قوتهـــا  الســـيارة  وتســـتمد 
بنزين توربينية بسعة لترين تولد عزما 

يعادل 245 حصانا.
وتشـــمل ميزات الســـامة بالمواصفات 
ســـت وســـائد هوائية أماميـــة وخلفية 
استشـــعار،  بأجهـــزة  موصلـــة  ذكيـــة 
وكاميـــرا خلفيـــة واضحـــة، مـــع أنظمة 
ABS مـــع EBD والتحكـــم فـــي الجـــر، 
وصعـــود التـــل والتحكـــم فـــي الهبوط، 
وفرامل وقوف الســـيارات اإللكتروني 
جميـــع  لشـــق  األدوات  مـــن  والمزيـــد 

الطرق بساسة وراحة كبيرة.

يبدو أن مرسيدس 
 G�Class تستعد إلطاق

كهربائية اختبارية، 
والتي ستحمل اسم 

EQG تماشيًا مع أسلوب 
مرسيدس للسيارات 

الكهربائية ومن المنتظر 
مشاهدة السيارة في 

معرض ميونخ الدولي 
للسيارات في سبتمبر.

يســـهم التصميـــم القـــوي لمركبـــة RX8 الجديـــدة بوضعهـــا علـــى مســـافة مـــن 
المنافســـين. فمـــن األمام، تتأّلـــق المركبة عبر غطاء بفتحتين للمحّرك، وشـــفة 
ســـفلية فّضيـــة اللون، وشـــبك كرومي أنيـــق وأضواء ضباب نـــوع LED بنمط 

مصفوفي، وكل هذا من شأنه أن يترك تأثيرًا قويًا.
ويكتمل الحضور المهيب وخطوط الجسم الناعمة عبر خصائص ممّيزة مثل 
أطـــراف أنابيب العادم التوأميـــة الكرومية، وأضواء LED الخلفية، واألضواء 
األماميـــة نـــوع LED، واألضـــواء األمامية النهاريـــة الجارية نـــوع LED أيضًا، 
والعجات المصنوعة من األلومنيوم بمقاس 20 بوصة وفقًا لفئة التجهيزات. 

وتتوفر باقة خيارات تضم ستة ألوان خارجية مختلفة.
أمـــا داخـــل المقصورة، فتعّزز MG RX8 ســـمعة العامة التجاريـــة فيما يتعّلق 
بتوفير لمســـات نهائية راقية بأســـعار عادية. ويسهم استخدام باقة من أجود 
ة، الكروم والكسوة ناعمة الملمس،  المواد، شـــاملة الخشـــب ذا األلياف الطوليَّ

بمنح RX8 إحساسًا راقيًا جدًا.

RX8 الجديدة.. في المقدمة!

تعد تويوتا كوروال كروس بتقديم نفس 
التـــي  والموثوقيـــة  والمتانـــة  الجـــودة 
جعلـــت الســـيارة المدمجـــة واحدة من 
أكثـــر اللوحـــات مبيًعا فـــي جميع أنحاء 
العالم. تأتي القوة من محرك بسعة 2.0 
لتر رباعي األســـطوانات بســـعة 2.0 لتر 
ينتـــج 169 حصاًنا و150 رطاً من عزم 
الدوران. بينما يتم التعامل مع التبديل 
بواســـطة ناقـــل الحركـــة المباشـــر مـــن 

تويوتا، والذي يتميز بوجود ترس أول 
مـــادي إلحســـاس أفضـــل عند التســـارع 

من نقطة توقف.
يأتـــي نظام الدفـــع بالعجـــات األمامية 
بشـــكل قياســـي ويتوفـــر نظـــام الدفـــع 

الرباعي لمزيد من المعلومات.
تقـــول تويوتـــا إن المقصـــورة الداخلية 
لكوروال كروس تشـــترك في العديد من 

أوجه التشابه مع أشقائها السيدان.

دخـــل النصـــف األول مـــن 2021 صفحات التاريخ لـــدى ’المبورغينـــي‘ إذ وصلت 
مبيعاتها الدولية من شـــهر يناير حتى شـــهر يونيو إلى مســـتويات قياســـية. فقد 
قامت الشـــركة التي يوجد مقّرها في ســـانتا أغاتا بتســـليم 4,852 ســـيارة خال 
الشـــهور الستة األولى من الســـنة، مما يجعلها نصف السنة األفضل على اإلطاق 
للعامة التجارية اإليطالية العريقة، مع زيادة بنســـبة قدرها 37 بالمئة عن الفترة 
ذاتهـــا مـــن 2020. ويبدو المشـــهد المســـتقبلي إيجابيًا بالمثل، حيث تم تســـجيل 

طلبات حتى اآلن تغّطي اإلنتاج للشهور العشرة القادمة، أي لغاية أبريل 2022.
وتحتـــل المركبـــة الرياضية متعّددة االســـتعماالت الفائقة نـــوع ’أوروس‘ موقعها 

المتمّيز كأفضل طراز مبيعًا.

تصنف ســـيارة فولكس واغن باسات 
موديـــل 2021 كواحـــدة مـــن أفضـــل 
وأشـــهر السيارات الســـيدان الفاخرة، 
وتصـــدر كل عام بتصميم أنيق وأداء 
متطور لجذب قطاع أكبر من العماء 

للشركة األلمانية.
مـــزودة  المتينـــة  الســـيارة  جـــاءت 
أســـطوانات   4 مـــن  مكـــون  بمحـــرك 
بســـعة تصل إلى 2500 ســـي سي مع 

دعم خاص من شاحن توربيني قوي، 
ويتصـــل بناقـــل ســـرعة أوتوماتيكي 
 ،DSG مكـــون من 7 ســـرعات من فئة

ونظام دفع أمامي لإلطارات.
وبفضل هذا المحرك، ســـيتمكن طراز 
فولكس واغن باســـات من توليد قوة 
جيـــدة تصل إلـــى 170 حصان كاملة، 
مع عزم دوران أقصى يصل إلى 250 

نيوتن متر.

تويوتا كوروال كروس.. المتانة والموثوقية نجاح كبير لعالمة المبورغيني في 2021 باسات 2021.. العائلية المتينة

ــي مــتــيــن ــ ــاع ــ ــع رب ــ ــ ا ودف ــدًّ ــ ــ ــم مـــتـــطـــور ج ــي ــم ــص ــت ب

 هافال
H9 

القوية

تجربة قيادة:

طارق البحار



أعــادت منصــة نتفلكــس مؤخــرا عــدد مناشــير 
إلــى  مجــددا  الناجحــة  الســينمائية  األفــام 
إزالــة بعضهــا مؤخــرا، وقدمــت  بعــد  مكتبتهــا 
الجديــرة  األعمــال  مــن  مختــارة  مجموعــة 
بالمشاهدة في عالم الدراما واالكشن واالفام 
الوثائقية التي نستعرضها لكم في هذا التقرير:

ماذا تشاهد في نتفلكس: أفضل األعمال الدراما واألكشن واألفالم الوثائقية
الرعــب أفــام  للنجــم ويــل ســميث وعــدد مــن   Gemini Man الحركــة إضافــة فيلــم 

إعداد طارق البحار
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نصـائــح غذائيــة للوقايــة مـن اإلصابـة بكـورونـا
نشـــرت وزارة الصحـــة ووقايـــة المجتمـــع اإلماراتيـــة علـــى موقعهـــا اإللكترنـــي 
الرســـمي، مجموعـــة نصائح غذائيـــة ينبغي على الجميع االلتـــزام بها للوقاية من 

اإلصابة بفيروس كورونا.
ودعـــت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتية كافـــة أفراد المجتمع لضرورة 
االهتمام بتغيير العادات الغذائية اليومية السيئة وتحويلها لعادات جيدة تحمي 

المرء من اإلصابة بفيروس كورونا وتجنب مضاعفاته الخطيرة.
وفي هذا الســـياق، قدمت وزارة الصحـــة اإلماراتية 7 نصائح غذائية 

تمثل نمط حياة صحية يقي بشـــكل كبير وفعال من االصابة 
بكورونا. وهذه النصائح الغذائية هي التالية:

تناول الغذاء الصحي: الذي يعزز مناعة الجسم ضد  «
فيروس كورونا، من خالل التركيز على األطعمة 

الطازجة وغير المصنعة بشكل يومي، منها 
الخضروات والفواكه والبقوليات كالعدس 

والفاصوليا، إضافة إلى المكسرات والحبوب 
الكاملة واألطعمة من المصادر الحيوانية 

كاللحوم واألسماك والبيض والحليب. كما 
نصحت الوزارة بضرورة تناول كوبين من 

الفاكهة يوميًا )بمعدل 4 حصص( و2.5 كوب 
من الخضروات )5 حصص(، واللحوم الحمراء 

بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيًا، والدواجن 2-3 
مرات في األسبوع الواحد.

شرب الماء بكميات كافية: وهو من العادات الصحية  «
التي تعزز صحة اإلنسان بشكل عام وتقي من فيروس 

كورونا بشكل خاص. ويساعد تناول الماء بانتظام في تقوية مناعة الجسم وتقليل 
خطر اإلصابة باألمراض المزمنة واألمراض المعدية ومنها مرض كوفيد19- الذي 

يسببه فيروس كورونا. ونصحت الوزارة بضرورة شرب كمية كافية من المياه يوميًا، 
بمعدل يتراوح بين 10-8 أكواب.

تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت: شددت وزارة الصحة اإلماراتية على  «
ضرورة الحرص على تناول الدهون غير المشبعة، منها الدهون الموجودة في 

األسماك واألفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون وفول الصويا والكانوال وعباد 
الشمس وزيوت الذرة(، عوضًا عن الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم 

الدهنية والزبدة وزيوت النخيل وجوز الهند والقشدة والجبن والسمن 
والشحم. تجنب تناول اللحوم المصنعة: كونها غنية بالدهون 

والملح، واستبدالها باللحوم البيضاء قليلة الدسم والدهون 
مثل الدواجن واألسماك.

أهمية تناول الحليب منتجاته الخالية من الدسم أو  «
قليلة الدسم، للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا.

التقليل من كميات الملح والسكريات في الطعام،  «
والحرص على تقليل كمية الملح والتوابل الغنية 

بالصوديوم مثل صلصة الصويا أثناء تحضير الطعام. 
وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتية 

على ضرورة أال تزيد كمية الملح المتناول يوميًا عن 5 
غرامات )حوالي ملعقة واحدة صغيرة(، مع تناول الملح 
المعالج باليود عوضًا عن أصناف الملح األخرى الموجودة 
في األسواق. تقليل استهالك المشروبات الغازية والمحالة 

مثل عصائر الفواكه، واستخدام الفواكه الطازجة عوضًا عن 
األطعمة الخفيفة المحالة مثل البسكويت والكعك والشوكوالته.

نجمة فرقة البوب البريطانية سبايس غيرلز إيما بونتون تتوج قصة  «
حب دامت 23 عامًا بالزواج “سراً” من المغني جايد جونز. ونشرت 

صوراً لزفافها عبر إنستغرام، وهي ترتدي فستانًا أبيض قصيراً، معلقة: 
“السيد والسيدة جونز“.
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من االعمال التي 
دخلت مؤخرا 

المنصة الفيلم 
 Black الكوميدي

Knight يحكي قصة 
موظف يعيش حياة 

طبيعية في والية 
“كاروالينا” األميركية، 

ولكن ماذا لو انتقل 
بطريقة سحريّة إلى 

العصور الوسطى!

فيلم كوميدي 
رومانسي وفيه تبحث 

امرأة عن فارس 
أحالمها المنتظر بعد 
سلسلة من المواعيد 
غير الناجحة. الفيلم 

من بطولة النجوم: 
بن أفلك، جنيفر 

أنستون، برادلي كوبر، 
سكارلت جوهانسون، 

وغيرهم.

يتحدث هذا الوثائقي الرائع عن مقتل الراهبة 
والمعلمة كاثي في أواخر الستينات، بتمثيل 

طالباتها كأبطال للفيلم وهم يحاولون حل لغز 
مقتلها، ومع سير التحقيقات يكتشفون المزيد 

من األمور الغامضة والمخيفة، وبتفاصيل 
بشعة وبتوجه محّير جداً وجدير بالمشاهدة!

تبدأ القصه بمقتل عامل توصيل 
بيتزا بعد قيام أحد األشخاص بوضع 

قنبله حول رقبته، ومن بعدها تبدأ 
األحداث الصادمة والغريبه التي ال 

تصدق أبدا أنها حدثت بالفعل، على 
أرض الواقع!

يبدأ مجموعة من 
األصدقاء الضغط 

على صديقهم 
غريب األطوار الذي 

ال يعرف شيًئا 
عن النساء تماًما، 

وحينها يبدأ في 
التعرف على أم 

عزباء لطيفة! 
فيلم كوميدي 

مجنون ومليء 
بالضحك والمواقف المحرجة للكبار فقط. 

مسلسل إثارة 
وغموض على 

نتفلكس يحكي 
قصة أم عزباء 

تعمل بدوام 
جزئي في مكتب 

طبيب نفسي، 
تبدأ عالقة مع 

رئيسها وتكّون 
صداقة غريبة مع 
زوجته! مسلسل 

نفسي ممتاز 
للكبار فقط.

بعد أن عثرت على 
رسائل حب سرية 

كتبت في حقبة 
الستينات، تحاول 

الصحفّية “إيلي” حل 
لغز تلك العالقة 

السرية. فيلم دراما 
رومانسي، من 

بطولة “شايلين 
وودلي” ومن إنتاج 

العام الحالي.

Black Knight

He’s Just Not That Into You

The Keepers Evil Genius

The 40-Year-Old Virgin

Behind Her Eyes

The Last Letter from Your Lover

فيلم أكشن 
خيال عن 

قاتل متقاعد 
من نخبة 

المقاتلين، يجد 
نفسه مطارًدا 
من قبل رجل 

“مستنسخ” 
على هيئته 

حينما كان في 
شبابه!

امرأة مصابة 
بمرض غامض، 

تتحول إلى كائن 
متوحش! بعد 
أن تم اختطاف 

الطائرة من قبل 
إرهابيين يهددون 

حياة ابنها الوحيد! 
فيلم رعب وإثارة 

من إنتاج العام 
الحالي.

قصة ُمخيفة تهز 
الوسط األميركي 

تم تقديمها 
بطريقة وال أجمل 

في واحد من 
أروع مسلسالت 
الجريمة واإلثارة 

في آخر السنوات 
الحكاية وتفاصيلها 

موجودة على 
نيتفلكس.

مسلسل من 10 
حلقات مبني على 

قصص حقيقية، 
حيث يتتبع 

سلسلة جرائم 
حقيقية تستند إلى 

التحقيقات في 
مقتل أسطورتي 

أغاني الراب )توباك 
شاكور( و)بيغي 

سمولز( بصورة رائعة.

الفيلم الشيق 
 Chernobyl:

Abyss أصبح 
متوفرا 

عبر شبكة 
نتفلكس، 

يعتبر الفيلم 
الرد الروسي 

على مسلسل 
HBO القصير 

والذي كان 
بعنوان 

Chernobyl. هذا الفيلم يحكي الرواية ليبين 
للعالم األحداث من وجهة نظر روسية، بعد 
استياء روسيا من مسلسل HBO واتهامها 

له بتزييف الحقائق.

Gemini Man

Blood Red Sky

Manhunt UnabomberUnsolved

Chernobyl: Abyss
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خطوة جديدة في بناء وتوحيد ليبيا وبدء إجراءات إخراج المرتزقة

فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة في االتجاهين

الليبيـــة  العســـكرية  اللجنـــة  أعلنـــت 
فتـــح  الجمعـــة،   ،5+5″”“ المشـــتركة 
اإلســـتراتيجي  الســـاحلي  الطريـــق 
“مصراتة- ســـرت” الرابط بين شـــرقي 
البـــاد وغربها، وهي خطوة أساســـية 
ضمـــن وقـــف إلطـــاق النـــار الـــذي تم 
االتفاق عليه العام الماضي بعد أشـــهر 

من المفاوضات.
 وقالت اللجنة العسكرية في بيان إن 
“الطريـــق الســـاحلي يخضع لســـيطرة 
لجنة الترتيبات األمنية التابعة للجنة 
العســـكرية المشـــتركة، وهي ســـتقوم 
بكافـــة اإلجـــراءات األمنيـــة بحرفيـــة 
وحياديـــة تامة؛ لضمان ســـامة وأمن 

المارة”.
وأوضـــح البيان أنـــه “تقرر منـــع مرور 
الطريـــق  علـــى  العســـكرية  األرتـــال 
الســـاحلي مـــن بوابـــة أبوقرين )شـــرق 
مصراتـــة( إلى بوابـــة الثاثيـــن )غرب 
ســـرت(”. وأكـــدت اللجنـــة أنهـــا بـــدأت 

في اإلجـــراءات التحضيريـــة إلخراج 
القوات األجنبية والمرتزقة من الباد، 
مطالبـــة  كافـــة الـــدول احتـــرام قـــرار 
مجلـــس األمـــن ومـــا تم االتفـــاق عليه 
فـــي “اتفـــاق برليـــن”. وتتكـــون اللجنة 
مـــن  المتحـــدة  األمـــم  تدعمهـــا  التـــي 
ممثلين عن قوات شرق ليبيا )الجيش 

الوطنـــي الليبي( بقيـــادة خليفة حفتر 
وعن قوات متمركزة في الغرب تدعم 

الحكومات التي مقرها طرابلس.
وشـــارك رئيس الحكومـــة عبدالحميد 
بأعمـــال  شـــخصيا  حينهـــا  الدبيبـــة 
إزالـــة الســـواتر الترابيـــة عـــن الطريق 

الساحلي.

أن  الليبيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الخمســـين  بمنطقـــة  أقيـــم  احتفـــاال 
كيلومترا غرب مدينة ســـرت بمناسبة 
إعادة فتح الطريق الساحلي بحضور 
أعضـــاء اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
للشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  ووكيـــل 
العامـــة بالحكومـــة ووفد بعثـــة األمم 
المتحدة في ليبيا ومدير عام صندوق 

إعمار سرت.
وأشـــارت الوكالـــة إلى أن عـــددا كبيرا 
من ســـيارات تحمل أسرا ليبية عبرت 
شـــاحنات  إلـــى  باإلضافـــة  الطريـــق 
للمنطقـــة  متجهـــة  بالبضائـــع  محملـــة 

الغربية.
وكان الدبيبـــة أعلن فـــي آواخر يونيو 
الســـاحلي  الطريـــق  فتـــح  الماضـــي، 
عاميـــن  نحـــو  بعـــد  مصراتة-ســـرت 
من اإلغـــاق. وقـــال الدبيبـــة إن فتح 
الطريق الســـاحلي خطوة جديدة في 

بناء وتوحيد الباد.

طرابلس - وكاالت

عبدالحميد الدبيبة: عهد الفرقة واالنفصال في ليبيا قد ولّى إلى غير رجعة.

كابول ـ وكاالت

قالـــت األمم المتحدة، أمس الجمعة، 
غـــرب  فـــي  الرئيســـي  مجمعهـــا  إن 
مـــن  لهجـــوم  تعـــرض  أفغانســـتان 
ممـــا  للحكومـــة”  مناهضـــة  “عناصـــر 
أســـفر عن مقتل حـــارس واحد على 
األقل من الشرطة األفغانية وإصابة 

ضباط آخرين بجروح.
وجاء في بيان لبعثة األمم المتحدة 
لتقديـــم المســـاعدة فـــي أفغانســـتان 
أن “المنطقـــة المحيطة بهـــرات التي 
يقـــع فيهـــا المجمـــع كانـــت مســـرحا 
للقتـــال اليـــوم بين طالبـــان والقوات 

الحكومية”.

وأضـــاف البيـــان أن األمـــم المتحـــدة 
تسعى على وجه السرعة إلى تكوين 
صـــورة كاملة عـــن الهجـــوم وتجري 
اتصـــاالت باألطـــراف المعنيـــة. ولـــم 
يتضـــح على الفـــور من الـــذي هاجم 

المجمع.
واشـــتبك مســـلحون مـــن طالبان مع 
علـــى مشـــارف  الحكوميـــة  القـــوات 
أجبـــر  مـــا  الجمعـــة،  هـــرات،  مدينـــة 
عشـــرات العائـــات على الفـــرار، كما 
قال ســـكان، فيما يضيق المتمردون 
الخنـــاق علـــى المدينـــة الواقعـــة في 

غرب أفغانستان.

أفغانستان.. هجوم على مقر األمم المتحدة ومقتل حارس

تونس ـ وكاالت

وجه رئيس حركة النهضة اإلخوانية في 
تونـــس راشـــد الغنوشـــي، تهديـــدا مبطنا 
للـــدول األوروبيـــة مفـــاده أنهـــا ســـتواجه 
طوفانا هائا من مئـــات آالف المهاجرين 

إن لم تتدخل في تونس.
وقـــال الغنوشـــي فـــي حديـــث لصحيفـــة 
“كوريـــاري ديـــا ســـيرا” اإليطاليـــة، نشـــر 
أمـــس الجمعة، إن مئات آالف المهاجرين 
غيـــر القانونييـــن إلـــى ســـيطرقون أبواب 
إيطاليـــا الجنوبية. وتابع “كلنا في مركب 
التونســـيين واألوروبييـــن  واحـــد، نحـــن 
وتحديـــدا أنتـــم اإليطاليين. فـــإذا لم تعد 
الديمقراطية إلى تونس في أقرب وقت، 

فسريعا سننزلق إلى الهاوية”.
يتصاعـــد  أن  “يمكـــن  وأردف 

التهديـــد اإلرهابي وعندها 
عـــدم  مـــن  حالـــة  تســـود 
االســـتقرار تجبـــر النـــاس 
علـــى الرحيل. هنـــاك أكثر 

من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون 
إلى السواحل اإليطالية في وقت سريع”.
الوســـائل  بـــكل  “ســـيقاوم  أنـــه  وأضـــاف 
الرئيـــس  قـــرارات  الســـلمية والقانونيـــة” 
قيس سعّيد، منوها “سنناضل من أجل أن 
يعود البرلمان إلى قلب عملية صنع القرار 
في الدولة”. وإجابة عن ســـؤال “هل ترى 
عنفـــا في األفـــق؟”، قال الغنوشـــي “أكيد، 
إذا اســـتمر االنقاب وقـــوات األمن بدأت 
فـــي ممارســـات دكتاتورية، فســـنبذل كل 
قوانـــا لتافي ذلك”. وأردف “ال نســـتطيع 
ضمـــان أن ال يحـــدث ذلـــك، إلـــى حـــد أن 
حوض البحر األبيض المتوسط سيكون 
بذلـــك فـــي حالـــة اســـتنفار. فرنســـا 
وإيطاليا ســـيجدان أنفســـهما في 
الخط األول للدفاع عن أمنهما 
وأيضا للسيطرة على تدفق 

الهجرة”.

الغنوشي يهدد أوروبا بـ “طوفان الالجئين” واإلرهاب

بيروت ـ وكاالت

شـــدد قائـــد الجيـــش اللبنانـــي العمـــاد جوزيف عـــون، أمس 
الجمعة، في رســـالة إلى العســـكريين لمناســـبة عيد الجيش 
الـ 76، على أنه من غير المسموح إغراق لبنان في الفوضى 

وزعزعة أمنه.
وقال العماد عون إنه رغم األزمات المتاحقة والتي تتفاقم 
يوما بعد يوم، تتجه األنظار إلى المؤسســـة العسكرية التي 
تبقـــى محـــط آمال اللبنانييـــن، بعدما أثبتت أنها المؤسســـة 

الوطنية الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم.
وأضـــاف: “ال تســـمحوا ألحـــد بـــأن يســـتغل رداءة الوضـــع 
المعيشـــي للتشكيك بإيمانكم بوطنكم ومؤسستكم، فلبنان 
أمانة في أعناقنا ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق 

البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره”.
ولفـــت قائد الجيـــش اللبناني إلى أنه “وســـط هذه المهمات 
االســـتثنائية، تبقـــى عيـــن الجيـــش ســـاهرة علـــى الحـــدود 
لمواجهـــة خطر العدو اإلســـرائيلي الذي رفـــع مؤخرا وتيرة 
تهديداتـــه للبنان وهدد بشـــن حرب جديـــدة وضرب صيغة 

العيش المشترك”.
قـــال الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون إنـــه مســـتعد لإلدالء 
بإفادتـــه فـــي انفجار مرفأ بيروت الذي وقـــع العام الماضي، 

إذا طلبت السلطات االستماع إليه.
وُنقـــل عـــن عـــون قولـــه خـــال اجتمـــاع مـــع المدعـــي العام 
التمييـــزي القاضـــي غســـان عويـــدات، أمـــس: “ال أحد فوق 
العدالـــة مهمـــا عـــا شـــأنه، والعدالـــة تتحقـــق لـــدى القضاء 
المختـــص الـــذي تتوافـــر فـــي ظله الضمانـــات”، وفقـــا لبيان 

نشره مكتب الرئاسة.
وتســـبب االنفجار الذي وقع في مرفـــأ بيروت في مقتل ما 
يزيـــد عـــن 200 شـــخص وإصابة اآلالف وتدمير مســـاحات 

كبيرة من العاصمة.

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون

بيروت مرفأ  انفجار  في  بإفادته  لإلدالء  استعداده  يبدي  عون  ميشال 
قائد الجيش اللبناني: لن نسمح بإغراق البلد في الفوضى

دبي - أسوشييتد برس

قالـــت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الجمعة، إن الســـفينة التي 
تم اســـتهدافها فـــي بحر العرب هي ســـفينة تجارية إســـرائيلية، 

والتحقيق جاٍر حتى اللحظة.
وبحســـب األنباء القادمة من إســـرائيل، فإن السفينة المستهدفة 
تدعى “مرســـر ســـتريت”، وهـــي بملكية جزئية إســـرائيلية لرجل 
األعمال أيال عوفر والتقديرات في إســـرائيل ترجح أن الهجوم 

تم بفعل الحرس الثوري اإليراني.
من جهته، أكد موقع “درياند” لألمن البحري، وقوع قتيلين على 
متن السفينة اإلسرائيلية التي تعرضت للهجوم الذي تم بطائرة 

مسيرة، بحسب الموقع.
وقد أكدت الشـــركة المشغلة للسفينة اإلسرائيلية، وهي “زودياك 
ماريتايـــم” مقتـــل 2 مـــن طاقمهـــا فـــي الهجـــوم، همـــا بريطانـــي 

وروماني.
وفي وقت سابق، ذكرت مجموعة عسكرية بريطانية، أن سفينة 
تعرضت لهجوم قبالة ســـواحل عمـــان في بحر العرب، ولم تقدم 

سوى القليل من التفاصيل األخرى.
وقـــال البيان المقتضب الصادر عن عمليات التجارة البحرية في 
المملكـــة المتحدة إن التحقيق جار في الحادث الذي وصفه بأنه 
حدث في وقت متأخر من مســـاء الخميس شـــمال شرق جزيرة 

مصيـــرة العمانيـــة. يقع الموقـــع على بعد أكثر مـــن 300 كيلومتر 
)185 ميا( جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

لـــم يخـــض البيان فـــي تفاصيل أخـــرى ليقول إنه يشـــتبه في أن 
الهجوم لم يتضمن قرصنة.

فـــي وقـــت ســـابق يـــوم الخميـــس، قالـــت الجماعـــة العســـكرية 
البريطانيـــة إنهـــا تحقـــق في حادث آخـــر غير مبرر فـــي المنطقة 

نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.
ولـــم يعلـــق األســـطول الخامس للبحريـــة األميركيـــة، الذي يقوم 

بدوريات في الشرق األوسط على الحادث.

السفينة اإلسرائيلية تعرضت لهجوم تم بطائرة مسيرة 

التقديرات ترجح أن الهجوم تم بفعل الحرس الثوري اإليراني
استهداف سفينة إسرائيلية قبالة ُعمان وسقوط قتيلين

برلين ـ أ ف ب

قـــال وزيـــر الخارجيـــة األلماني هايكو 
مـــاس، أمس الجمعـــة، إن إيران تؤخر 
القـــوى  مـــع  المحادثـــات  اســـتئناف 
العظمـــى الهادفـــة إلـــى إنقـــاذ االتفـــاق 

النووي المبرم العام 2015.
وشـــدد مـــاس علـــى أن خيـــار إحيـــاء 
هـــذا االتفـــاق “لـــن يكـــون متاحـــا إلـــى 
األبد”، وأوضـــح في مقابلة مع المجلة 
“أالحـــظ  شـــبيغل”:  “ديـــر  األســـبوعية 
تؤخـــر  إيـــران  أن  متزايـــد  بانزعـــاج 
اســـتئناف المفاوضـــات النوويـــة فـــي 
فيينا من جهة مع ابتعادها في الوقت 
ذاتـــه أكثـــر فأكثر عن عناصـــر االتفاق 

األساسية”.
وأكد: “نأمل بحصول عودة 

إلـــى االتفاق ونحن على 
قناعة شديدة بأن ذلك 
مصلحـــة  فـــي  يصـــب 

الجميع”.

وتابع “لكن من الواضح أن هذا الخيار 
لن يكون متاحا إلى األبد”.

وتجرى محادثات منذ أبريل في فيينا 
إلحيـــاء االتفاق الذي ســـحب الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب باده 
منـــه العـــام 2018 فيمـــا تخلـــت إيران 
تدريجيـــا عن التزاماتها في إطاره. إال 
أن هذه المحادثات التي تشـــارك فيها 
واشـــنطن بشـــكل غيـــر مباشـــر، تبـــدو 
معطلـــة حتى تولي الرئيـــس اإليراني 
الجديد إبراهيم رئيســـي مهامه مطلع 
الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذر  أغســـطس. 
األميركـــي أنتونـــي بلينكـــن الخميـــس 
مـــن أن المفاوضات إلنقاذ االتفاق 
حول النووي اإليراني “ال يمكن 
أن تســـتمر إلى ما ال نهاية”، 
مشـــددا علـــى أن “الكـــرة 
تبقى في ملعب إيران”.

ألمانيا: إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية
أديس أبابا ـ وكاالت

أعلن الجيـــش األثيوبي التعبئة العامة، 
بعـــد احتدام القتـــال في إقليـــم أمهرة، 
فـــي بلـــد يمـــر بأزمـــات متتالية تشـــمل 
األوضـــاع  وتـــزداد  مســـلحة.  نزاعـــات 
تعقيـــدا فـــي أثيوبيـــا بعـــد أن تمـــددت 
تداعيـــات الحـــرب فـــي إقليـــم تيغراي 
باتجاه إقليمي أمهرة وعفار. وتحدثت 
أنباء عن قطع السكة الحديدة المؤدية 
إلـــى جيبوتـــي، فضـــا عـــن تعثـــر ملف 
المســـاعدات اإلنســـانية فـــي المناطـــق 
التي تشهد نزاعات. وما كادت حكومة 
الحـــرب  انتهـــاء  تعلـــن  أبابـــا  أديـــس 
بالقضـــاء علـــى جبهـــة تحريـــر تيغراي، 
حتـــى وجـــدت نفســـها في جبهـــة قتال 

فـــي  الحكومـــة  وبـــدأت  أخـــرى. 
تجنيـــد متطوعيـــن للدفـــاع 

عـــن المناطـــق المحيطـــة 
بعـــد  تيغـــراي،  بإقليـــم 
إلـــى  الصـــراع  تمـــدد 

وزيـــر  وقـــال  وعفـــار.  أمهـــرة  إقليمـــي 
الدفـــاع األثيوبي قنأ يادتـــا، إن القوات 
“لن تســـمح بالمساس بسيادة الباد من 
أي عـــدو كان”. وأضاف في تصريحات 
صحفية: “ســـنعمل على حماية وسيادة 
البـــاد ووحدتها. جبهة تيغراي ارتكبت 
انتهاكات جســـيمة في حـــق األثيوبيين 
خـــال 27 عامـــا، واآلن تعمل عناصرها 
ليـــل نهار على تفكيك أثيوبيا من خال 
تيغـــراي  شـــعب  أطفـــال  وإجبـــار  دفـــع 
للقتال وتنفيذ حـــرب الوكالة مع أعداء 
أثيوبيـــا بالخارج”. قالـــت منظمة األمم 
المتحـــدة للطفولـــة )يونيســـف( إن نحو 
100 ألـــف طفـــل فـــي منطقـــة تيغـــراي 
قـــد يعانـــون ســـوء التغذيـــة الحاد 
فـــي  حياتهـــم  تهـــدد  بصـــورة 
األشـــهر الـ 12 المقبلة، بزيادة 
متوســـط  عـــن  أمثـــال   10

المستويات السنوية.

معارك على جبهة جديدة في أثيوبيا والجيش يعلن التعبئة

طرابلس - وكاالت : تحت عنوان “ابن  «
القذافي مازال حيا ويريد أن يستعيد 
ليبيا”، نشرت مجلة “نيويورك تايمز” 

أول مقابلة صحافية مطولة مع 
سيف اإلسالم القذافي، بعد اختفاء 
دام 10 سنوات، حيث وصف سيف 

اإلسالم القذافي سنواته المأساوية 
في األسر ولّمح إلى احتمال الترشح 

لالنتخابات ليصبح الرئيس القادم 
لليبيا. وزار الصحفي األميركي روبرت 
ورث نجل القذافي في مدينة الزنتان، 
ونقل عنه قوله إنه حر الحركة ويرتب 

لعودته إلى الساحة السياسية 
في بالده. وقال سيف اإلسالم إن 

الميليشيات التي تحكم ليبيا تعارض 
فكرة وجود رئيس ودولة، مؤكدا أن 

ليبيا تحكمها ميليشيات في زي 
مدني، مؤكدا: “أنا رجل حر وأسعى 

للعودة إلى الساحة السياسية”. كما 
أشار إلى أنه تم اعتقاله في كهف 

وعزله عن العالم، مشيراً إلى أن 
السجانين تحولوا إلى أصدقاء بعد 
أن تحرروا من وهم الثورة. وأضاف: 

تعمدت االختفاء؛ ألن الليبيين 
ينجذبون للغموض، مشيرا إلى أن 

اإلصابة في يده اليمنى سببها غارة 
للناتو العام 2011. قال سيف اإلسالم: 

“لقد اغتصبوا بالدنا وأذلّوها. ليس 

لدينا ماٌل وال أمٌن وال حياة. إذا ذهبَت 
إلى محطة الوقود، فلن تجد وقوًدا. 

نحن نصّدر النفط والغاز إلى إيطاليا 
– نحن نضيء نصف إيطاليا ونعاني 
نحن من انقطاع الكهرباء. ما يحدث 

تخّطى حدود الفشل. إنه مهزلة”. 
وبعد مرور عشر سنوات على حالة 
النشوة التي صاحبت الثورة، يتفق 

معظم الليبيين مع هذه الرؤية. 
وبحسب “نيويورك تايمز”، ورغم 

اختفاء سيف اإلسالم عن الساحة، فإن 
تطلعاته للرئاسة تؤخذ على محمل 

الجّد. وتشير بيانات استطالعات 
الرأي المحدودة في ليبيا إلى أن 

قطاًعا عريًضا من الليبيين – بنسبة 
57 % في منطقة واحدة – قد عّبروا 
عن “ثقتهم” بسيف اإلسالم. وقبل 
عامين، قيل إن أحد منافسيه دفع 

30 مليون دوالر لقتله )في محاولة 
ليست األولى الغتياله(، فيما اعُتبر 

دلياًل تقليديًّا على مكانته السياسية. 
وَيعتبر كثيٌر من الليبيين أن عودة 

سيف اإلسالم هي السبيل إلى إغالق 
الباب على عقد ضاع هدرًا، مع أنهم 
ال يعرفون على وجه التحديد شكل 

المستقبل الذي قد يحمله لهم. 
ولطالما كان سيف اإلسالم لغًزا 

محّيًرا.

نيويورك تايمز: ابن القذافي مازال حيا ويريد أن يستعيد ليبيا

سيف اإلسالم القذافي نقال عن نيويورك تايمز
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يوســف يشــارك بندوة نظمتها جمعية المصــارف العمانية

معظم البنوك البحرينية أكملت مرحلة “االمتثال” للوائح المصرفية المفتوحة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين 
عدنان يوسف إن معظم البنوك البحرينية أكملت 
مرحلـــة “االمتثال” للوائـــح المصرفيـــة المفتوحة 
وهي اآلن في مرحلة “التنفيذ”، معرًبا عن اعتقاده 
بأن العديد من الشركات تتحد مًعا إلنشاء نماذج 

أعمال جديدة بشكل مشترك.
جـــاء ذلـــك خـــال مشـــاركته فـــي نـــدوة عـــن بعد 
بمشـــاركة  العمانيـــة  المصـــارف  نظمتهـــا جمعيـــة 
عدد مـــن القيـــادات المصرفية البارزة والرؤســـاء 
التنفيذيين لبنوك كبرى ومشـــتغلين في الصناعة 

المالية والمصرفية.
وأوضـــح يوســـف أنـــه مـــن بيـــن اآلثـــار المتوقعة 
للخدمات المصرفيـــة المفتوحة إمكانية االطاع 
علـــى العـــرض التجميعـــي أو “عالمـــي” للحســـاب 
أو بيانـــات المركـــز المالي من قبل بنـــوك التجزئة 
المختلفـــة، والقدرة على اإلدارة المالية المســـبقة 
للحساب من قبل المستخدمين، وتوفير مقارنات 
أسهل للمنتجات وللمستهلكين من عماء التجزئة 
علـــى وجه الخصوص، إضافة إلى قنوات جديدة 
للدفـــع عبـــر اإلنترنـــت بـــدون اســـتخدام بطاقات 
االئتمـــان أو الخصـــم، كما قد يحصـــل المقرضون 
على وصول أسهل إلى بيانات المتقدمين وبالتالي 
وســـتكون  القـــروض،  علـــى  الموافقـــات  تســـريع 
الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة المستفيد األكبر 
مـــن الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة، لكون أطر 
العمل المصرفي المفتوح مرنة بالنســـبة للشركات 
الصغيرة المقترضة، كذلك تخلق وظائف جديدة.
ولفت خال مشاركته في الندوة إلى أن الصيرفة 
المفتوحة تشـــير إلى اســـتخدام واجهات برمجة 
التطبيقات المفتوحة التي تمكن مطوري الطرف 
الثالـــث مـــن إنشـــاء تطبيقـــات وخدمـــات لعماء 
البنـــوك. وتوفير الصيرفة المفتوحة خيارات أكبر 
للشـــفافية الماليـــة ألصحـــاب الحســـابات تتراوح 
مـــن البيانـــات المفتوحـــة إلـــى البيانـــات الخاصة، 
الفتـــا إلـــى أن البنـــوك تواجـــه اآلن تحديـــات من 
قبل العبيـــن جدد يمكنهم االســـتفادة من بيانات 
المســـتهلك والتحليات المتقدمـــة والتكنولوجيا 

الرقمية الجديدة بشكل أكثر كفاءة.
وأوضـــح أن حلـــول الصيرفـــة المفتوحـــة ليســـت 
مفيدة للعماء فحســـب، بل تســـاعد أيًضا البنوك 
والمؤسســـات المالية األخـــرى على تعزيز عروض 

وتوفيـــر  العمـــاء،  والء  وتحســـين  خدماتهـــا، 
عاقـــات أفضل، وزيادة اإليـــرادات اإلجمالية في 
نهايـــة المطاف، مؤكًدا في هذا المطاف أهمية أن 
تفكر البنوك اآلن في أن تقدم لعمائها ما يريدون 

بدالً من أن تقدم لهم ما لدى البنوك.
وأكد يوســـف أهمية الخدمات المصرفية الرقمية 
خاصة بعد أن أدى الوباء العالمي إلى إبراز أهمية 
منصـــات الخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة، مشـــيًرا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن الخدمـــات المصرفيـــة 
عبر اإلنترنـــت والهاتف المحمول ليســـت جديدة 
وبدأت قبل عدة ســـنوات، لكن الجائحة أدت إلى 
تسريع ظاهرة الصيرفة الرقمية وتوسعها، حيث 
يســـتخدم مـــا يقرب مـــن ثاثة مـــن كل أربعة في 
معظـــم دول الخليـــج تطبيـــق الهاتـــف المحمـــول 

لخدماتهم المصرفية.
وقـــال “عندمـــا نتحـــدث عـــن الخدمـــات المصرفيـــة 
الرقمية، فإننا نشـــير عموًما إلى الخدمات المصرفية 
عبر تطبيق الهاتف المحمول أو الخدمات المصرفية 

عبر اإلنترنت عبر الكمبيوتر”.
وأشـــار إلـــى فوائـــد الخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة 
لناحيـــة القدرة على التعامـــل المصرفي أينما وكيفما 
تريد هي إحدى الفوائد الرئيسية للحلول المصرفية 
عبر الهاتف المحمول وعبر اإلنترنت، كما تعد تجارب 
العديـــد مـــن البنوك عبر الهاتف المحمـــول واإلنترنت 
غنيـــة بالميـــزات، حيـــث تقدم تقـــدم البنـــوك نصائح 
ماليـــة مخصصة، ومنتجات االدخار، وآالت حاســـبة 
للمشتريات الكبيرة أو حتى مساعدين افتراضيين.

تقـــدم  حيـــث  المالـــي”،  “الشـــمول  بالذكـــر  وخـــص 
الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية مجموعـــة من المزايا 
المهمـــة للمســـتهلكين فـــي جميع أنحـــاء العالم حتى 
فـــي القـــرى وخـــارج المـــدن التـــي يمكـــن أن تجعـــل 
حياتهـــم أســـهل وتجعلهـــم يتحكمون بشـــكل أفضل 

في أموالهم.
وفيمـــا يتعلـــق بالخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة فـــي 
البحريـــن  مصـــرف  أن  يوســـف  أوضـــح  البحريـــن، 
المركـــزي اتخـــذ مبـــادرات مســـتمرة نحـــو التحـــول 
الماليـــة  والخدمـــات  المملكـــة  فـــي  المالـــي  الرقمـــي 
الرقمية منذ العام 2017، الفًتا إلى أن المصرف أنشأ 
وحـــدة التكنولوجيا المالية واالبتـــكار لضمان تقديم 
أفضـــل الخدمـــات للعمـــاء من األفـــراد والشـــركات، 
وذلـــك فـــي أعقاب مبـــادرات المصرف األخـــرى التي 
تشمل تقديم بيئة تنظيمية إضافة إلى إصدار لوائح 
التمويل الجماعـــي للخدمات التقليديـــة والمتوافقة 

مع الشريعة اإلسامية.
ولفـــت إلـــى أن البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة المتقدمـــة 
حققـــت أداًء جيًدا في حماية البنـــوك البحرينية من 
تأثير الجائحة، وتحدث عن عدد من المبادرات التي 

اتخذتها بنوك بحرينية في هذا السياق.
عـــدًدا  مشـــاركته  ختـــام  فـــي  يوســـف  واســـتعرض 
مـــن الـــدروس المســـتفادة مـــن تجربتـــه المصرفيـــة 
الثريـــة، بما فـــي ذلك أهميـــة امتاك رؤيـــة واضحة، 
واالنضبـــاط، واإلخـــاص، والعمل بـــروح الفريق بين 
اإلدارة ومجلـــس اإلدارة، والقـــدرة علـــى التواصـــل 

وبناء العاقات بفاعلية.

المنامة - جمعية مصارف البحرين

النفط يتراجع

لكنها  الجمعة،  النفط أمس  هبطت أسعار 
ــت عــلــى مـــســـار تــحــقــيــق مــكــاســب  ــ ــا زالـ مـ
أســبــوعــيــة كــبــيــرة فـــي ظـــل نــمــو الــطــلــب 
ــرع مـــن الـــعـــرض، بــيــنــمــا من  ــ بــوتــيــرة أسـ
تأثير  الــتــطــعــيــمــات  تــخــفــف  أن  الــمــتــوقــع 
بكوفيد19-  اإلصــابــات  في  جديد  ارتــفــاع 
الخامين  عقدا  ويتجه  العالم.  أنحاء  في 
القياسيان صوب تحقيق مكاسب بنحو 2 
% لألسبوع، بدعم من مؤشرات على شح 
إمدادات الخام وطلب قوي في الواليات 

المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

أخبار متفرقة

نيويورك - رويترز

تفيد ورقة نشـــرها صندوق النقد الدولي 
يـــوم الخميس، بـــأن الصندوق ســـيحتاج 
إلى تعزيـــز موارده مع ســـعيه لاضطاع 
المشـــورة  وإســـداء  “المراقبـــة  بـــدور 
واســـع  التحـــول  إدارة  فـــي  والمســـاعدة 
النطاق والمعقد” صوب العمات الرقمية.
قالـــت الورقـــة إن النقـــود الرقميـــة قادرة 
وتســـريعها  المدفوعـــات  تســـهيل  علـــى 
يتطلـــب  ذلـــك  لكـــن  تكاليفهـــا،  وخفـــض 
السياســـات تحديـــات  يعالـــج صنـــاع  أن 
رئيســـية، فالنقد الرقمـــي ينبغي أن يكون 
موثوقـــا، كمـــا يجـــب حمايـــة االســـتقرار 
االقتصـــادي والمالـــي المحلي، واســـتقرار 

النظام النقدي الدولي.
وتابعت: “لصندوق النقد دور حاســـم في 
مســـاعدة أعضائـــه علـــى االنتفـــاع بمزايا 

النقود الرقمية وإدارة مخاطرها”.
وقال الصندوق إن النقود الرقمية “يجب 

وأن  التنظيمـــي  لإلشـــراف  تخضـــع  أن 
يســـمح هيكلهـــا وطريقة توافرهـــا للدول 
بمواصلة السيطرة على السياسة النقدية 
الصـــرف  وأنظمـــة  الماليـــة  واألوضـــاع 

األجنبي”.
ال تركـــز الورقـــة علـــى العمات المشـــفرة 
مثـــل بيتكويـــن، وال تتخـــذ موقفـــا حيال 

أي نوع مـــن العمات الرقميـــة قد يهيمن 
المؤرخـــة  الورقـــة  المطـــاف.  فـــي نهايـــة 
إدارة  مجلـــس  بحثهـــا  مـــارس  بشـــهر 
الصندوق فـــي أبريل، وهي تشـــمل رؤية 
لتطور الصنـــدوق ومســـاعيه للتعاون مع 
مؤسســـات أخرى مثـــل البنـــوك المركزية 

والهيئات التنظيمية والبنك الدولي.

الــدولــي الــنــقــدي  الــنــظــام  اســتــقــرار  بحماية  مــطــالــب 

صندوق النقد يسعى للعب دور “حاسم” في التحول للعمالت الرقمية

دبي - العربية.نت

تواجه عملة بيتكوين المشفرة 
اختباًرا تقنًيا صارًما آخر، حيث 
تتطلـــع إلـــى مواصلـــة ارتفاعها 
األخير، بعد أن قفزت بنحو 15 
% هذا األســـبوع لتصـــل لفترة 
وجيـــزة إلـــى مســـتوى 40 ألف 

دوالر الهام.
قال محللـــو العمات المشـــفرة 
لحظـــة  تواجـــه  بيتكويـــن  إن 
“افعـــل أو تمـــوت”، إذ يمكن أن 
ترتفـــع بشـــكل حـــاد إذا تمكنت 
بالمكاســـب  االحتفـــاظ  مـــن 

األسبوعية القوية.
ارتفعت أكبر عملة مشـــفرة في 
العالم بنحو 15 % هذا األسبوع 
حتـــى اآلن حيث تخطت 40.4 
ألـــف دوالر يوم الخميس، وفًقا 

لبيانات بلومبرغ.

“بيتكوين” 
 قفزت 15 % 
هذا األسبوع

إجمالي قيمة تداوالت “بورصة البحرين”
ــر ــض ــر” يــقــفــل أخ ــ ــؤش ــ ــم ــ “ال

أقفـــل “مؤشـــر البحرين العـــام” يوم أمس 
نقطـــة   1,597 مســـتوى  عنـــد  الخميـــس 
بارتفاع وقدره 17.97 نقطة، أي ما نسبته 
1.14 % مقارنـــة بإقفالـــه يـــوم الخميس 
الماضي، في حين أقفل “مؤشـــر البحرين 
اإلسامي” عند مستوى 676.57 بارتفاع 
وقـــدره 10.74 نقطة أي ما نســـبته 1.61 
% مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي.

فـــي  المتداولـــة  األســـهم  كميـــة  وبلغـــت 
“بورصـــة البحريـــن” خال هذا األســـبوع 
15 مليونا و270 ألًفا و205 أســـهم بقيمة 
ألًفـــا  ماييـــن و723   3 قدرهـــا  إجماليـــة 
لصالـــح  الوســـطاء  نفذهـــا  دينـــاًرا،   131

الـمستثمرين من خال 453 صفقة.
هـــذا  خـــال  الــــمستثمرون  وتـــداول 
األسبوع أسهم 29 شركـة، ارتفعت أسعار 

أســـهم 16 شـــركة، فـــي حيـــن انخفضـــت 
أسعار أسهم 5 شركات، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار أقفالـها السابق.
واستحوذ على المركز األول في تعامات 
هـــذا األســـبوع قطاع المـــال، حيث بلغت 
قيمة أسهمه المتداولة مليونا و906 آالف 
و177 ديناًرا، أو ما نســـبته 51.20 % من 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولة، وبكمية 
و355  ألـــف  و500  ماييـــن   10 قدرهـــا 
سهما، تم تنفيذها من خال 234 صفقة. 
أمـــا المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب 
قطـــاع المـــواد االساســـية، حيـــث بلغـــت 
قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 843 ألًفا و865 
دينـــاًرا، بنســـبة 22.67 % مـــن إجمالـــي 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة فـــي البورصة، 
وبكميـــة قدرها مليـــون و280 ألًفا و919 
ســـهما، تم تنفيذها مـــن خال 57 صفقة. 
أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت 

المنيـــوم البحرين )ألبا( فـــي المركز األول 
من حيـــث القيمة إذ بلغت قيمة أســـهمها 
843 ألًفـــا و865 دينـــاًرا ، وبنســـبة 22.67 
% مـــن قيمة األســـهم المتداولة، وبكمية 
قدرها مليون و280 ألًفا و919 ســـهما، تم 

تنفيذها من خال 57 صفقة.
وجـــاء فـــي المركـــز الثاني البنـــك األهلي 
المتحـــد بقيمـــة قدرهـــا 835 ألًفـــا و421 
قيمـــة  مـــن   %  22.44 وبنســـبة  دينـــاًرا، 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة،  األســـهم 

تـــم  ســـهما،  و940  ألًفـــا  و791  مليونـــان 
تنفيذها من خال 44 صفقة.

وبالعـــودة إلـــى معـــدالت التـــداول خال 
هـــذا األســـبوع مـــن خـــال 5 أيـــام عمـــل، 
نجد أن المتوســـط اليومي لقيمة األسهم 
ألًفـــا و626 دينـــاًرا،   744 بلـــغ  المتداولـــة 
فـــي حين كان المتوســـط اليومـــي لكمية 
األسهم المتداولة 3 مايين و54 ألًفا و41 
ســـهما أما متوســـط عدد الصفقات خال 

هذا األسبوع فبلغ 91 صفقة.

قبـــع الـــدوالر قرب أقل مســـتوى في شـــهر تقريبا أمـــس الجمعـــة، وهو بصدد 
تســـجيل أســـوأ أداء أســـبوعي منـــذ مايو، إذ تســـببت تصريحـــات من مجلس 
االحتياطـــي الفيدرالـــي تميل إلى التيســـير النقدي بجانب بيانـــات اقتصادية 
مخيبـــة للتوقعـــات، في خســـارة العملة قوة الدفع في موجة صعود مســـتمرة 
منذ شـــهر. وبلغ مؤشـــر الدوالر، الـــذي يتتبع أداء العملـــة األميركية في مقابل 
ســـلة من ســـت عمات أخـــرى، في أحـــدث تعامـــات 91.96 بعـــد أن نزل إلى 

91.855 الخميس، وهو مستوى لم يسجله منذ 29 يونيو.

الدوالر قرب أقل مستوى في شهر

عـــاد االقتصاد الفرنســـي إلـــى النمو 
في الربـــع الثاني من العـــام الجاري 
بوتيرة مـــن المتوقع أن ترتفع على 
مـــدار الصيـــف، فـــي الوقـــت الـــذي 
تواصـــل فيـــه الحكومـــة رفـــع كافة 
القيـــود التـــي تهدف إلى الســـيطرة 

على جائحة كورونا.
وســـجل ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد فـــي 
 0.9 نمـــو  معـــدل  اليـــورو  منطقـــة 

حتـــى  الثاثـــة  األشـــهر  خـــال   %
يونيـــو الماضي، رغم تشـــديد قيود 
اإلغاق فـــي أبريل للســـيطرة على 
ارتفـــاع معدل اإلصابـــات بفيروس 
كورونـــا، وتخفيـــف الضغـــوط على 

المستشفيات.
أن  الفرنســـية  الحكومـــة  وتتوقـــع 
يصل معدل النمو االقتصادي خال 

العام الجاري بأكمله إلى 6 %.

0.9 % نمو االقتصاد الفرنسي بالربع الثاني

أظهـــرت بيانـــات أولية أمـــس الجمعة، أن اقتصـــاد منطقة اليـــورو نما بوتيرة 
أكثـــر قوة مـــن المتوقع في الربـــع الثاني، إذ انتعش التكتل من ركود تســـببت 
فيـــه جائحـــة فيـــروس كورونـــا. وقال مكتـــب إحصـــاءات االتحـــاد األوروبي 
يوروســـتات، إن الناتج المحلي اإلجمالي فـــي 19 دولة تتعامل باليورو، نما 2 

% على أساس فصلي ليسجل زيادة 13.7 % على أساس سنوي.
وكان خبراء اقتصاد اســـتطلعت رويترز آراءهـــم توقعوا زيادة فصلية بواقع 

%1.5 وسنوية بـ 13.2 % فقط.

منطقة اليورو تخرج من ركود كورونا أقوى من المتوقع

أظهـــرت بيانات من معهـــد اإلحصاء 
انكمـــاش  الجمعـــة،  أمـــس  التركـــي 
عجز التجـــارة الخارجيـــة للباد 0.2 
% علـــى أســـاس ســـنوي فـــي يونيو 
إلـــى 2.853 مليـــار دوالر وفقا لنظام 
التجـــارة العـــام. وفـــي النصف األول 
ككل، انكمـــش العجـــز التجاري 11.4 

% إلى 21.166 مليار دوالر.
وبعد أن تضررت التجارة بشـــدة في 
نفس الفترة قبل عـــام جراء جائحة 
كوفيـــد - 19، قفزت صـــادرات تركيا 
وارتفعـــت   ،%  46.9 يونيـــو  فـــي 
الـــواردات 38.7 % مقارنة مع يونيو 

2020، وفقا لما ذكره المعهد.

انكماش العجز التجاري لتركيا إلى 21 مليار دوالر

أغلـــق المؤشـــر نيكـــي الياباني أمس عند أدنى مســـتوياته منذ بدايـــة العام إذ 
تأثـــرت معنويات المســـتثمرين ســـلًبا جـــراء ارتفـــاع اإلصابات بكوفيـــد - 19، 
وبعـــض إعانـــات األرباح التـــي جاءت مخيبـــة للتوقعات، وانخفـــاض العقود 
اآلجلة لألسهم األميركية. وتراجع نيكي 1.8 % ليغلق عند 27283.59 نقطة، 
مســـجا أكبر انخفاض منذ 21 يونيو وأدنى مســـتوى إغاق منذ السادس من 

يناير، ونزل نيكي إلى 27,272.49 في وقت سابق من الجلسة.
فـــي غضـــون ذلك، هـــوى المؤشـــر توبكـــس 1.37 % إلـــى 1911.62، مســـجا 

انخفاضا شهريا 2.19 %.

مؤشر األسهم اليابانية يغلق على انخفاض

األســـهم  ســـوق  مؤشـــرات  ســـجلت 
األميركيـــة ارتفاًعـــا الخميـــس عنـــد 
إغاق جلســـات التداول في بورصة 
إيجابيـــة  بيانـــات  إثـــر  نيويـــورك، 
بشـــأن تعافـــي االقتصـــاد األميركـــي 
بعـــد الجائحـــة. فقـــد ارتفع المؤشـــر 
داو جونـــز الصناعـــي 151.49 نقطة 

إلـــى  ليصـــل   %  0.43 يعـــادل  بمـــا 
المؤشـــر  وزاد  نقطـــة،   35,082.42
بمقـــدار   500 بـــورز  أنـــد  ســـتاندرد 
0.42 % مســـجاً  18.31 نقطـــة أي 
المؤشـــر  وصعـــد  نقطـــة.   4418.95
أي  نقطـــة   15.67 المجمـــع  ناســـداك 

0.11 % إلى 14778.26 نقطة.

سوق األسهم األميركية يغلق على ارتفاع

أعلنت وزارة السياحة السعودية، 
عن فتح المملكة أبوابها للســـياح، 
حاملـــي  دخـــول  تعليـــق  ورفـــع 
ابتـــداء  الســـياحية  التأشـــيرات 
مـــن يـــوم غـــد األحـــد الموافـــق 1 

أغسطس المقبل.
المحصنيـــن  للســـياح  ويمكـــن 

بالكامـــل دخـــول الســـعودية دون 
حاجـــة إلى فترة حجر مؤسســـي، 
على أن يتم تقديم شهادة تطعيم 
رسمية عند الوصول، وإحضار ما 
يثبت إجراء اختبار PCR وظهور 
نتيجته الســـلبية خال 72 ســـاعة 

من وقت المغادرة.

السعودية تفتح أبوابها للسياح بدًءا من األحد

3.7
مليون دينار

المحرر االقتصادي

سنغافورة - رويترز
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اللجنة األولمبية:

وجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامــة للرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة بصرف مكافــآت مالية لالعبي منتخبنــا الوطني األول لكرة 
اليــد بعــد فوزهــم الثميــن علــى اليابــان بــدورة األلعــاب األولمبيــة “أولمبيــاد 

طوكيو 2020” التي تستضيفها اليابان حتى 8 أغسطس الجاري. 

وتأتي هذه المبادرة تقديرا من ســـموه 
للمســـتوى المشـــرف الـــذي قدمه العبو 
منتخـــب كرة اليد في المباراة والدورة 
عموما والذي عكســـوا مـــن خالله روح 
علـــى  وحرصهـــم  والتحـــدي  اإلصـــرار 
هـــذا  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تشـــريف 

المحفل العالمي.
ومن جهته، أعـــرب األمين العام للجنة 
األولمبية البحرينية محمد النصف عن 
خالص شـــكره وتقديره لســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة على توجيهاته 
بصرف مكافآت الفوز لالعبي المنتخب 

األول لكـــرة اليـــد، مشـــيرا إلـــى أن ذلك 
ليـــس بغريـــب علـــى ســـموه الحريـــص 
دومـــا علـــى دعـــم الالعبيـــن وتكريمهم 
بهدف تحفيزهم وشحذ هممهم تقديرا 
من ســـموه لما يقدمونه من مجهودات 

مخلصة وعطاء مميز.
ســـمو  توجيهـــات  أن  النصـــف  وأكـــد 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بصرف 
مكافـــآت الفـــوز للمنتخب ســـيكون لها 
أبلـــغ األثـــر فـــي تحفيـــز الالعبيـــن؛ من 
أجـــل تقديـــم مســـتويات مضاعفة في 
الجولة األخيرة من مســـابقة كرة اليد، 

مثمنا دعم ســـموه للمنتخبات الوطنية 
وحرصه المستمر على تقدير الالعبين؛ 
بمختلـــف  الوطـــن  ســـفراء  كونهـــم 

المحافل الرياضية. 
وأكـــد النصـــف بـــأن اللجنـــة األولمبية 
ستبدأ في إجراءات صرف المكافآت 
المالية تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.

سمو الشيخ خالد بن حمد

الصـــرف إجـــراءات  فـــي  ستبـــــدأ  األولمبيـــة  اللجنـــة 

خالد بن حمد يأمر بمكافآت مالية لمنتخب اليد
الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

أشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة بالمســـتوى المميز 
التـــي ظهـــر به العـــب المنتخـــب الوطني للشـــباب لفنـــون القتال 
المختلطة الالعب الشـــاب سعود ســـلمان، خالل نزاالت وزن 31 

كيلوجراما بفئة C ضمن منافسات بطولة 
العالـــم لفنـــون القتـــال المختلطـــة تحـــت 
18 عامـــا والتـــي ينظمها االتحـــاد الدولي 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة IMMAF حاليا 
بالعاصمـــة البلغاريـــة صوفيا، والتي حقق 

من خاللها المركز الثالث بهذا الوزن.
وقد هنأ سموه الالعب سعود سلمان على 
النتيجـــة التي أحرزها فـــي أول ظهور له 
خالل مشـــاركاته مع المنتخبات الوطنية 
ببطـــوالت االتحـــاد الدولي لفنـــون القتال 
المختلطـــة، والتـــي تعكـــس مـــا يتمتـــع به 
الالعـــب من قـــدرات وإمكانات ســـتدفعه 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن النتائـــج المشـــرفة 

لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية.
وقال ســـموه: “نعتز ونفتخر بمشـــاركة العبـــي المنتخب الوطني 
للشـــباب فـــي عالمية فنـــون القتال المختلطة، والتـــي تؤكد على 
اســـتمرارية النهج الذي رســـمناه لرياضة فنون القتال المختلطة 

البحرينيـــة، وفـــق الرؤية التـــي وضعناها، للتأكيـــد على الحضور 
القـــوي لهـــذه الرياضـــة ومواصلـــة المنافســـة وحصـــد المزيد من 
اإلنجـــازات التـــي تعزز مـــا وصلت إليـــه فنون القتـــال المختلطة 
البحرينية من مكانة متقدمة، استطاعت 
مـــن خاللهـــا التربع على صـــدارة الترتيب 

العام لتصنيف االتحاد الدولي”.
مشـــيدا سموه بجهود المجلس البحريني 
لأللعـــاب القتاليـــة برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمـــد آل خليفـــة على تنفيذ 
رؤيـــة ســـموه لمواصلـــة الجهـــود لتطوير 
جميـــع األلعاب بما فيها لعبة فنون القتال 
المختلطـــة، مقدرا ســـموه جهـــود االتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة برئاسة 
محمد علي قمبر، في مواصلة العمل على 
تنفيـــذ الخطط والبرامج وفق سياســـات 
القتاليـــة،  لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس 
للمضـــي قدما نحو تحقيق المزيد مـــن النجاحات برياضة فنون 
القتـــال المختلطـــة، متطلعـــا ســـموه أن يحقق المنتخب الشـــاب 
المزيد من النتائج المشـــرفة خالل هذه المشـــاركة والمشـــاركات 

القادمة.

سعود سلمان

...و يشيد بالمستوى المميز لسعود سلمان بعالمية فنون القتال
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انتصار تاريخي لمنتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقـــق منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة اليد 
فـــوزا تاريخيـــا بـــدورة األلعـــاب األولمبية 
“أولمبياد طوكيو 2020” التي تســـتضيفها 
 8 حتـــى  طوكيـــو  اليابانيـــة  العاصمـــة 
أغســـطس الجاري بعدما فاز على صاحب 
أول  ليحـــرز   30  –  32 اليابـــان  األرض 
انتصـــار في الـــدورة وذلك فـــي المواجهة 
التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافســـات 
نقطتيـــن  أول  ليحصـــد   )B( المجموعـــة 

وينعش آماله في بلوغ دور الثمانية.
ورغـــم فوز اليابان في الشـــوط األول -17 
16 نتيجة ســـوء التغطية الدفاعية وعدم 
ابتـــكار الحلـــول الهجوميـــة لـــدى العبينـــا، 
فـــإن منتخـــب المحاربيـــن اســـتطاعوا أن 
يســـتعيدا مســـتواهم فـــي الشـــوط الثاني 
مع تألق الحارس محمد عبدالحســـين في 
التصدي للعديد من التصويبات المحققة.

منتخب المحاربين كتب التاريخ بتحقيقه 
أول فوز بـــدورة األلعاب األولمبية ليصبح 
أول منتخـــب فـــي لعبـــة جماعيـــة يتأهـــل 
لألولمبيـــاد ويحقق الفوز فـــي مباراة بهذا 

الحدث الرياضي الكبير.
وعقـــب نهاية اللقاء حرص ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية، رئيس 
وفـــد مملكـــة البحريـــن بأولمبيـــاد طوكيو 
2020 علـــى النـــزول لالعبيـــن إلـــى أرضية 
الملعـــب وتهنئتهـــم واإلشـــادة بمســـتواهم 
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  يرافقـــه 
ونائب رئيس الوفد محمد حســـن النصف 
وعضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة 
ورئيـــس اتحـــاد كـــرة اليـــد علـــي عيســـى 
إســـحاقي ومديـــر البعثـــة حمـــد بوحجـــي 

وأعضاء الوفد اإلداري.
مـــن محمـــد  أهـــداف منتخبنـــا كال  أحـــرز 
حبيـــب ) 7 أهـــداف(، حســـين الصيـــاد )7 
أهـــداف(، يليـــه علـــي ميـــرزا )5 أهـــداف(، 
ومحمد ميرزا )5 أهداف(، وأحمد جالل )4 
أهـــداف(، علي عيد )هدفان(، مهدي ســـعد 

)هدف(، حسن ميرزا )هدف واحد(.
منتخبنـــا  حظـــوظ  تبقـــى  الفـــوز  وبذلـــك 
قائمة فـــي بلوغ دور الثمانيـــة، إال أن ذلك 
يعتمـــد على نتائج الجولـــة األخيرة والتي 
ســـيلتقي فيهـــا اليابان مـــع البرتغـــال فيما 
ســـيلعب منتخبنـــا أمـــام مصر يـــوم األحد 
المقبـــل، حيـــث إن فوز األحمـــر على مصر 
مقابـــل فوز اليابان أو تعادلـــه مع البرتغال 

يعني تأهل منتخبنا لدور الثمانية.
ويتصـــدر المنتخب الدنماركـــي الترتيب بـ 
8 نقاط، يليـــه مصر 6 نقاط متفوقا بفارق 
األهداف على الســـويد 6 نقـــاط ومنتخبنا 
البرتغـــال  رابعـــا بنقطتيـــن متفوقـــا علـــى 
بنقطتيـــن واليابان في المركز األخير دون 

رصيد من النقاط.

الصياد: لقاء وتشجيع خالد بن حمد 
وراء الفوز

قـــال كابتـــن منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة اليد 
حســـين الصياد إن لقاء سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بالالعبيـــن قبـــل ليلة 
مـــن المبـــاراة هـــو الســـبب الرئيـــس وراء 
الفـــوز؛ ألنـــه منح الالعبين جرعـــة معنوية 
وبـــث  االنتصـــار  علـــى  وشـــجعهم  كبيـــرة 
فيهـــم الحماســـة. وأضـــاف الصيـــاد “لقـــاء 
سموه أعطانا الدافع الكبير لتحقيق الفوز، 
والشـــكر موصـــول لـــكل زمالئـــي الالعبين 
الذيـــن أطبـــع على رؤوســـهم جميعـــا قبلة 
نظيـــر تضحياتهـــم وعطائهـــم وحرصهـــم 
علـــى تمثيـــل بالدهـــم خيـــر تمثيـــل .. كما 
والبعثـــة  واإلداري  الفنـــي  الجهـــاز  أشـــكر 

اإلدارية”.
وأوضح الصياد أن هذا الفوز كتب تاريخا 
جديـــدا لكرة اليـــد البحرينية، موضحا بأن 
المســـتوى ال يهم في مثل هـــذه المباريات 
واألهـــم هـــو االنتصـــار، الفتـــا النظـــر إلـــى 
البلـــد  منتخـــب  علـــى  فـــاز  منتخبنـــا  أن 

المستضيف.
وعـــن المواجهـــة القادمـــة، قـــال “منتخـــب 
مصـــر هـــو ثامـــن العالـــم ومعـــروف بقـــوة 
مـــن  العديـــد  فـــي  المحترفيـــن  العبيـــه 
األنديـــة األوروبيـــة، ســـندخل بقـــوة؛ مـــن 
أجـــل المنافســـة ونأمـــل أن يحالفنا الحظ 
فـــي تحقيـــق االنتصار وربمـــا التأهل لدور 

الثمانية”.

إسحاقي : أثر إيجابي لمكالمة خالد 
بن حمد على الالعبين

عبـــر رئيـــس االتحـــاد البحريني لكـــرة اليد 
علي عيسى اسحاقي عن سعادته الكبيرة 
بتحقيـــق الفوز التاريخـــي األول للمنتخب 
وأهدى هذا االنتصار إلى القيادة الرشيدة 
وســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
وإلى ســـائر الجماهير البحرينية وعشـــاق 

كرة اليد.
وأضاف إســـحاقي بأن لقاء ســـمو الشـــيخ 
تقنيـــة  عبـــر  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  خالـــد 
االتصال المرئي قبل ليلة من المباراة  كان 
لهـــا أثر إيجابـــي على الالعبيـــن، خصوصا 
وأنهم كانوا متأثرين من الخســـارتين أمام 
الســـويد والبرتغال التي كانوا يســـتحقون 
فيهـــا الفـــوز أو التعـــادل علـــى أقـــل تقدير 
وكانـــوا بحاجة إلى دعم ســـموه الذي عبر 
لهـــم فيها عن فخـــره واعتـــزازه وارتياحه 
بمســـتواهم رغـــم الخســـارة  وهو مـــا أزال 

عنهم الضغط النفسي.
وأوضـــح إســـحاقي أن الالعبيـــن تخوفوا 
آخـــر اللقاء من الخســـارة بعدمـــا تكرر هذا 
السيناريو أمام السويد والبرتغال، ولكنهم 
كانوا على قدر المســـؤولية، بل إنهم كانوا 

يستحقون الفوز بفارق 3 و4 أهداف.
وختم إســـحاقي حديثه “نعتـــذر لجماهير 
كـــرة اليـــد عـــن أي تقصير وسنســـعى أمام 
مادامـــت  جيـــد  مســـتوى  لتقديـــم  مصـــر 

حظوظنا على الورق قائمة..”.

 سمو الشيخ عيسى بن علي يحتفي 

بالبعثة اإلدارية

احتفى ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة رئيس وفـــد مملكة 
البحرين بأولمبيـــاد طوكيو 2020 بالبعثة 
األلعـــاب  دورة  فـــي  المشـــاركة  اإلداريـــة 
حيـــاة  جرانـــد  بفنـــدق  وذلـــك  األولمبيـــة 
بحضـــور واألمين العـــام للجنـــة األولمبية 
النصـــف  محمـــد  الوفـــد  رئيـــس  نائـــب 
وســـفير المملكة لـــدى اليابان أحمد محمد 

الدوســـري وعضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة 
األولمبيـــة رئيـــس اتحـــاد كـــرة اليـــد علي 

عيسى إسحاقي.
وخالل اللقاء وجه سموه كلمة شكر فيها 
األمين العام محمد النصف على مساندته 
للبعثـــة  الحثيثـــة  وجهـــوده  المســـتمرة 
البحرينيـــة باإلضافة إلـــى دوره البارز في 
اإلعـــداد والترتيـــب للمشـــاركة البحرينية 

في األولمبياد.
كمـــا ثمن جهـــود البعثـــة اإلدارية برئاســـة 
حمـــد بوحجي على ما قاموا به من جهود 
كبيرة منذ انطالق الدورة لتوفير مختلف 
المنتخبـــات  أمـــام  المثاليـــة  الظـــروف 

المشاركة.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة “يســـعدني اليـــوم 
لكـــم تحيـــات ســـمو  ألتقيكـــم؛ ألنقـــل  أن 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضة، رئيـــس الهيئة العامة للرياضة، 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، شاكرا 
المتميـــز  وعطاءكـــم  جهودكـــم  ومقـــدرا 
كال فـــي اختصاصـــه وهـــو مـــا أثمـــر عـــن 
إنجاز كافة الترتيبات اإلدارية للمشـــاركة 

األولمبية..”.
وأضاف سموه بأن العمل الجماعي وروح 
األســـرة الواحـــدة التـــي تميـــز بهـــا الوفـــد 
اإلداري كانـــت الســـبب الرئيـــس وراء هذا 
العمـــل المنظم، كما ثمن مســـاندة ســـفارة 

مملكة البحرين في اليابان.
وتطلع ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة إلـــى نجـــاح المشـــاركة 
البحرينيـــة عبـــر تحقيـــق أفضـــل النتائـــج 
والمستويات وحصد عدد من الميداليات 

الملونـــة إلظهـــار الصـــورة المشـــرفة عـــن 
المحفـــل  فـــي هـــذا  البحرينيـــة  الرياضـــة 
األولمبـــي العالمـــي، مجددا ســـموه شـــكره 
وتقديره لكل فرد في البعثة اإلدارية على 

جهودهم الكبيرة.
وعقـــب ذلـــك أقـــام ســـموه مأدبـــة غـــداء 
للبعثـــة اإلداريـــة، ثم التقط ســـموه صورة 

تذكارية مع أفراد البعثة.

النصف: دعم وتشجيع خالد بن حمد 

شكل دافعا لمنتخب المحاربين

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أعـــرب 
مملكـــة  وفـــد  رئيـــس  نائـــب  البحرينيـــة 
البحريـــن بأولمبياد طوكيـــو 2020 محمد 
حســـن النصف عن خالص شكره وتقديره 
لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة، رئيس الهيئـــة العامة 
للرياضـــة، رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة على 
دعم واهتمام سموه بالمشاركة البحرينية 

بدورة األلعاب األولمبية.
وأكـــد النصف أن توجيهات ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة تشـــكل الدافع 
األكبر أمام البعثة البحرينية والمنتخبات 
الوطنيـــة لرفـــع اســـم الوطـــن فـــي هـــذه 
التظاهـــرة الرياضيـــة الكبيـــرة، مؤكدا بأن 
توجيهـــات ســـموه بصرف مكافـــآت مالية 
لالعبي كـــرة اليد ولقاء ســـموه بالالعبين 
ســـموه  اهتمـــام  علـــى  دليـــل  أكبـــر  لهـــي 

بالرياضيين ودعمهم ومساندتهم.
خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  لقـــاء  “إن  وأضـــاف 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بالعبـــي كـــرة اليـــد 
وتشـــجيعه لهـــم كان لـــه أبلـــغ األثـــر فـــي 
نفوســـهم وحثهـــم علـــى التميـــز والعطاء، 
وهـــو ما أثمر عن تحقيـــق الفوز التاريخي 
علـــى اليابان، كما أن ســـموه متابع لجميع 
المنتخبـــات الوطنيـــة األخـــرى وحريـــص 
علـــى توفيـــر كافـــة ســـبل الراحـــة للبعثـــة 

كاملة”.
وأكد النصف بأن البعثة البحرينية وسائر 
المنتخبـــات الوطنيـــة تعتـــز بدعم ســـموه 
تحقيـــق  عـــن  أثمـــر  والـــذي  الالمحـــدود 
سلســـلة من اإلنجازات والمكتسبات التي 
عـــززت مكانـــة الرياضـــة البحرينيـــة على 
الســـاحة اإلقليميـــة والقاريـــة والعالميـــة، 
معاهدا ســـموه على مواصلـــة بذل المزيد 
مـــن الجهـــود إلعـــالء رايـــة الوطـــن فـــي 

مختلف المحافل الخارجية.

اإلصابة تجبر جون كيبيت على االنسحاب

انسحب العداء جون كيبيت من التصفية 
األولـــى لســـباق 3 آالف متـــر للرجـــال الذي 
أقيـــم صبـــاح أمـــس علـــى ملعـــب طوكيو 

األولمبي.
العـــداء جـــون كيبيت انســـحب منـــذ اللفة 
بأحـــد  رجلـــه  اصطدمـــت  بعدمـــا  األولـــى 
وعـــدم  اإلصابـــة  إلـــى  ليتعـــرض  الموانـــع 

القدرة على مواصلة السباق.
وتســـتمر منافســـات ألعـــاب القـــوى اليـــوم 
الســـبت عندمـــا تخـــوض العـــداءة أمينات 
جمال منافســـات تصفيات سباق 400 متر 
حواجز الســـاعة التاســـعة صباحا بتوقيت 
مملكـــة  بتوقيـــت  فجـــرا   3:00( اليابـــان 

البحرين(.
الرقـــم  أمينـــات يوســـف حققـــت  وكانـــت 
التأهيلـــي لألولمبيـــاد وهـــو 55:12 ثانيـــة، 

وهو أفضل زمن شخصي لها.

السباحة نور طه تكسر رقمها 
الشخصي 

تمكنـــت الســـباحة البحرينية نور يوســـف 
طه من كســـر رقمها الشـــخصي في ســـباق 
األلعـــاب  بـــدورة  حـــرة  متـــرا ســـباحة   50
األولمبيـــة “أولمبياد طوكيـــو 2020” بعدما 
أنهت مســـافة الســـباق بزمـــن 28:87 ثانية 
لتحتل المركز الخامس في الترتيب العام 
لمجموعتهـــا، بينمـــا جاءت فـــي المركز 60 

في الترتيب العام من أصل 81 مشاركا.
وكانـــت أفضل زمن حققته نور هو 29:42 
ثانيـــة. وعقب هـــذا اإلنجـــاز المتميز الذي 
حققتـــه نـــور عبرت عـــن ســـعادتها الكبيرة 
وأرجعـــت هـــذه النتيجة الطيبـــة إلى دعم 
اللجنة األولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة واالتحـــاد البحريني 
والديهـــا  دعـــم  إلـــى  باإلضافـــة  للســـباحة 
وجهـــود المـــدرب عامر الظاعن وتشـــجيع 

زميلها عبدهللا عيسى.
وأضافـــت “كنـــت أتوقـــع تحطيـــم الرقـــم، 
ولكن دون تجـــاوز عقبة الـ 29 وما حققته 
كان أفضل بكثير مما توقعت، وهو نتيجة 
الحصـــص  فـــي  االنتظـــام  علـــى  حرصـــي 
االنطالقـــة  علـــى  والتماريـــن  التدريبيـــة 

والسرعة..”.
وأكـــدت بأن تحقيق هذا الرقم يشـــكل لها 
حافـــزا كبيرا فـــي االســـتحقاقات القادمة، 
مؤكدة حرصها على التمثيل المشرف في 

باقي األيام.

الشيــــــخ خالـــــد بـــن حمـــد الفـــوز لسمـــــــو  اليابــــــان والالعبــــون يهـــدون  هـــزم 

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ الالعبين بالفوز

سمو الشيخ عيسى بن علي اثناء مأدبة الغداءسمو الشيخ عيسى بن علي  يشهد منافسات السباحة
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سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل األمين العام المساعد لألولمبية اإلماراتية

أشـــاد نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة رئيس وفـــد مملكة البحرين 
بأولمبيـــاد طوكيو 2020 ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
بالعالقات األخوية الوطيدة التي تربط 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة علـــى األصعدة والمســـتويات 

كافة. 

جـــاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه األمين 
الماليـــة  للشـــؤون  المســـاعد  العـــام 
واإلدارية باللجنـــة األولمبية اإلماراتية 
عزة بنت ســـليمان بحضور األمين العام 
للجنـــة األولمبيـــة نائـــب رئيـــس الوفـــد 

محمد النصف.
ســـليمان،  بنـــت  بعـــزة  ســـموه  ورحـــب 
منوهـــا بالعالقـــات الراســـخة والتعاون 

الثنائـــي بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي 
شـــتى المجاالت خصوصا فـــي المجال 
الرياضـــي، كمـــا نـــوه بالدور البـــارز الذي 
تقـــوم بـــه اللجنـــة األولمبيـــة اإلماراتية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ أحمد بـــن محمد 
بن راشـــد آل خليفـــة للنهوض بالرياضة 
اإلماراتيـــة وهـــو مـــا أثمـــر عـــن تحقيق 

العديد من النجاحات والمكتسبات.

واطلـــع ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة علـــى المشـــاركة 
اإلماراتية في أولمبيـــاد طوكيو 2020، 
الرياضـــة  إليـــه  وصلـــت  بمـــا  مشـــيدا 
اإلماراتية من مســـتوى متقـــدم وتمنى 
للمنتخبات اإلماراتية التوفيق والنجاح 

فيما تبقى من منافسات الدورة.
وبدورهـــا أعربـــت عـــزة بنـــت ســـليمان 

لســـمو  وتقديرهـــا  شـــكرها  بالـــغ  عـــن 
الشـــيخ عيســـى بـــن علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة علـــى كـــرم الضيافـــة وحفـــاوة 
االســـتقبال ونقلت لسموه تحيات سمو 
الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، مشـــيدة بالعالقـــة القويـــة بين 
اللجنـــة األولمبية اإلماراتيـــة ونظيرتها 
البحرينيـــة، مثمنة الجهـــود التي تبذلها 

اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة لالرتقـــاء 
بالحركـــة الرياضيـــة عبـــر سلســـلة مـــن 
لمملكـــة  وتمنـــت  والبرامـــج  الخطـــط 
البحرين التوفيق والنجاح في أولمبياد 

طوكيو 2020.
وفـــي نهايـــة اللقـــاء تـــم تبـــادل الهدايـــا 
التذكاريـــة، حيـــث قـــدم ســـموه هديـــة 

اللجنة األولمبية البحرينية التذكارية.

سموه يقدم هدية اللجنة األولمبية التذكارية سمو الشيخ عيسى بن علي لدى لقائه عزة بنت سليمان

سموه أثناء استقبال عزة بنت سليمان جانب من اللقاء
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“الميركاتو” تحت المجهر
*يعتــزم باريــس ســان جيرمان تقديم عرضا كبيرا يصــل الى 60 مليون يورو 
الى نادي مانشستر يونايتد من اجل الحصول على خدمات الالعب الفرنسي 
بول بوغبا..رغم ان الفريق ليس بحاجة له فنيا وذلك بســبب وجود ترســانة 

من العبي الوسط!!.

مــن اهــم اســباب فشــل باريــس فــي الفــوز بلقــب دوري االبطــال حتــى اآلن 
رغــم ضــخ االمــوال الكبيرة..هي التخبطــات الفنية في اختيــارات الالعبين..
فــاإلدارة فعليــا ال تذهــب لمــا يحتاجــه الفريــق مــن نواقص..بــل انهــا تقــوم 
بتكديــس الالعبين..معتقــدًة بذلك ان توافر الكم الكبير من النجوم ســيجلب 

ذات االذنين في يوم ما!!.

*نجــح مانشســتر يونايتــد فــي التعاقــد مــع الجنــاح االنجليــزي سانشــو بعــد 
للفريــق  اضافــة  وجــوده  دورتموند..ليشــكل  ادارة  مــع  طويلــة  مفاوضــات 

ستساهم في رفع الجودة الهجومية!!.

 ادارة اليونايتد قامت بتجديد الثقة بسولشاير بمنحه عقد جديد يمتد لثالث 
ســنوات اخرى..ومــع بقيــة التعاقــدات المتوقــع اتمامها من قبــل االدارة..فإن 

سولشاير لم يعد يمتلك اعذارا لعدم الفوز بالبطوالت الكبرى مع المانيو!!.

*انهى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس االيطالي بافيل نيدفيد الجدل القائم 
حــول مســتقبل المهاجــم البرتغالــي رونالــدو مــع البيانكونيري..حيــث اشــار 
نيدفيــد الــى ان هذا االســبوع سيشــهد عــودة الــدون للتدريبات بعــد انقضاء 

اجازته وسيبقى مع الفريق الموسم القادم بكل تأكيد.

ومــا يقنــع ببقاء رونالدو في يوفنتوس هــو عدم وجود نادي حاليا قادر على 
دفــع راتــب رونالــدو العالــي جدا بســبب مــا تعانيــه االندية من جــراء جائحة 
كورونــا ومــا ترتــب عليهــا مــن خســائر مالية كبيــرة لجميــع االندية وال ســيما 

الكبيرة منها!!.

بإختصــار.. اصبــح رونالــدو مرغمــا علــى البقاء فــي يوفنتوس وانهــاء عقده 
هناك..وال يجب عليه التفكير بمغادرة الفريق إلنه لن يجد من ســيبحث عنه 

اال اذا تنازل عن جزء كبير من راتبه وهذا ما ال يبدو منطقيا!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي علي حــرم “رفــاعي” لـ 3 مــواســـم

أين ستكون وجهة الخبرة حسين فخر؟

ــي ــت ــوي ــك ــرض ال ــ ــع ــ ــم ال ــ ــة الـــســـمـــاوي رغـ ــب ــي ــت ــك ــا ل ــ ــًي ــ بـــقـــي وف

ــا ــه العــًب ــان ــاوض ــف ــاق ي ــفـ ــاب واالتـ ــب ــش األهــلــي يــريــده “مـــدرًبـــا” وال

جـــددت إدارة نادي الرفاع عقـــد العب فريقها األول 
لكرة القدم علي حرم لثالثة مواسم إضافية.

وأعلـــن نـــادي الرفاع بحســـب ما أورده في حســـابه 
الخـــاص بموقع التواصـــل االجتماعي “االنســـتغرام” 
عن تجديـــد عقد النجم الدولي علـــي حرم، بحضور 
رئيس مجلس إدارة النادي الشـــيخ عبدهللا بن خالد 

آل خليفة.
وبذلـــك، قطع نـــادي الرفاع األخبـــار المتداولة حول 
انتقـــال الالعب إلى الدوري الكويتي في ظل وجود 

عرض من ِقبل نادي التضامن.

ودون شـــك، سيكون استمرار الالعب ضمن تشكيلة 
المـــدرب الوطنـــي علـــي عاشـــور، مكســـًبا بالموســـم 
الرياضـــي الجديـــد، وخصوًصـــا أن حـــرم يعتبـــر من 
الركائز األساسية للفريق، ويعول عليه كثيًرا بأرضية 

الميدان في الجوانب الدفاعية والهجومية.
يذكر أن الرفاع الذي تعاقد مع البرازيلي ســـانتوس، 
الســـوريين محمـــود البحـــر ومؤيد العجـــان، الدولي 
البحرينـــي عبـــاس العصفـــور، علـــي حســـن ســـعيد، 
ســـيفقد لخدمات بعض الالعبين الذين مثلوه سابًقا 
وأبرزهـــم النجـــم الدولـــي علي مـــدن النتقالـــه لنادي 
العروبـــة اإلماراتـــي، ومهـــدي حميـــدان الـــذي رحـــل 

لصفوف الخالدية.

أكـــد مصـــدر “البـــالد ســـبورت” أن نجـــم 
كـــرة اليد األهالوية حســـين فخر محاط 
الرياضـــي  للموســـم  عروضـــة  بثالثـــة 

الجديد. 
وبيـــن المصـــدر أن حســـين فخـــر لديـــه 
عـــرض مـــن النـــادي األهلـــي ألن يكـــون 
ضمـــن الجهـــاز الفنـــي للعبـــة، فيمـــا ناديا 
الشـــباب واالتفاق يرغبان بالتوقيع معه 

كالعب، ليمثل صفوفهما. 
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن حســـين فخـــر 
الـــذي حقـــق مختلـــف البطـــوالت “محلًيا 
وخارجًيـــا” بقميـــص األصفـــر علـــى مدار 
السنوات السابقة، لم يحسم وجهته بعد، 

كونه مازال يدرس العروض الثالثة. 
الشـــباب  ناديـــي  أن  يؤكـــد،  مصدرنـــا 
ألن  كبيـــرة  بصـــورة  يرغبـــان  واالتفـــاق 
فخـــر  حســـين  توقيـــع  علـــى  يحصـــال 
وقدراتـــه  إمكاناتـــه  مـــن  واالســـتفادة 

الفنية، وخصوًصا الشـــباب الذي يســـعى 
إلـــى كســـب خبرتـــه الميدانية الواســـعة 
وامتالكـــه روح القيادة بأرضية الميدان، 

لتعود بالمنفعة لفريقه “الشاب”. 
مـــن شـــأنها أن تكشـــف  المقبلـــة  األيـــام 
وجهـــة حســـين فخر المقبلة، مـــا إذا كان 
ســـيرتدي قميًصا غير اللـــون األصفر، أم 
إنه ســـيكون ضمن الجهازالفنـــي بالنادي 
األهلي، والذي سيعني بذلك وضع نقطة 

النهائية لمسيرته كالعب.

سبورت

علي مجيد

جانب من توقيع العقد

لقطة لالعب حسين فخر
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124 مليون فقير جديد في العالم بسبب كورونا
المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  دعــا 
اتخــاذ  إلــى  غوتيريــش  أنطونيــو 
إجراءات فاعلة ضد اإلتجار بالبشــر، 
قائــا إن ثلــث ضحايــاه مــن األطفال 
وإن نحو 124 مليون شخص سقطوا 

ببراثن الفقر بسبب جائحة كورونا.
لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  وبمناســبة 
اإلتجــار بالبشــر الــذي تحييــه األمــم 
المتحــدة فــي 30 مــن يوليــو مــن كل 
“نصــف  إن  غوتيريــش  قــال  عــام، 
منخفضــة  البلــدان  فــي  الضحايــا 
الدخــل هــم مــن األطفــال ومعظمهــم 

يتم اإلتجار بهم للعمل القسري”.
وأضــاف: “المجرمــون فــي كل مــكان 
للعثــور  التكنولوجيــا  يســتخدمون 
يوجــدون  الذيــن  األشــخاص  علــى 
فيهــم  والتحكــم  ضعــف  حالــة  فــي 

واستغالهم”.
التنفيذيــة  المديــرة  قالــت  بدورهــا، 
المعنــي  المتحــدة  األمــم  لمكتــب 

بالمخــدرات والجريمــة غــادة والــي، 
إن “أصــوات الضحايــا أساســية لمنــع 
وتقديــم  الناجيــن  ودعــم  اإلتجــار 
الجنــاة إلــى العدالــة”، مشــيرة إلى أن 
جائحــة كوفيــد19- أدت إلــى تعميق 

مواطن الضعف أمام اإلتجار.
وذكــرت أن “البلــدان عليهــا التزامات 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجــب 
التمييــز  علــى  للقضــاء  اإلنســان 

المباشــر وغيــر المباشــر”، محذرة من 
أنــه “مــا لــم تتخــذ الــدول إجــراءات 
فعالــة لمكافحــة التمييــز والعنصريــة 
فــإن  األجانــب،  ضــد  والكراهيــة 
فــي  سيســتمرون  المتاجريــن 
األقليــات  مجتمعــات  اســتهداف 
وعديمــي  األصليــة  والشــعوب 
الجنسية والمهاجرين والاجئين، مع 

اإلفات من العقاب”.

بمحافظــة  شــكر  كفــر  مركــز  شــهد 
القليوبيــة في مصر واقعة غربية من 
نوعهــا، إذ توفــي رجــل بنوبــة قلبيــة 
أثنــاء مطــاردة زوجتــه فــي الشــارع، 

عقب مشاجرة وقعت بينهما.
تفاصيــل  أمنــي  مصــدر  وكشــف 
الحــادث الــذي وقــع الخميــس، قائا: 
منطقــة  فــي  حدثــت  الواقعــة  إن 
قصــر الثقافة بالقليوبيــة، إذ تبين أن 
وفــاة الــزوج جــاءت أثنــاء مشــاجرة 
مــع زوجتــه، إذ أصيــب بأزمــة قلبيــة 

وتوفي في الحال.
وأثنــاء  للشــارع،  الزوجــة  وهربــت 
مطــاردة الــزوج لها وتدخــل عدد من 
الجيران، وأثناء فض المشاجرة وقع 
الــزوج علــى األرض دون أي تدخــل 
مــن أحد وتوفــي على الفــور، وتحرر 
النيابــة  وتولــت  بالواقعــة  محضــر 

التحقيق.

مصر.. طارد زوجته 
في الشارع فمات 

بنوبة قلبية
أعلنت وزارة السياحة السعودية، عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول 
حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس 2021. ويمكن للسياح المحصنين 
بالكامــل دخــول الســعودية دون حاجــة إلــى فترة حجر مؤسســي، علــى أن يتم تقديم 
شــهادة تطعيــم رســمية عنــد الوصــول، وإحضــار ما يثبت إجــراء اختبــار PCR وظهور 
نتيجتــه الســلبية خــال 72 ســاعة من وقت المغــادرة. كما يتعين على زوار الســعودية 
الجديــدة  اإللكترونيــة  البوابــة  علــى  التطعيــم  المتعلقــة بجرعــات  بياناتهــم  تســجيل 
كذلــك   ،”https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home“ لذلــك  المخصصــة 
تســجيل بياناتهــم عبــر تطبيــق “توكلنــا”، وإبرازه لدخــول األماكن العامــة. والمحصنون 
بالكامــل هــم مــن تلقوا جرعتي تطعيم مــن أحد اللقاحات المعتمدة فــي المملكة، وهي 

فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

قــال تقريــر صــادر عــن خبراء أرصــاد جويــة، إن بريطانيا أصبحــت أكثر رطوبــة ودفئا 
نتيجــة لتغير المناخ، وأن الســنوات العشــر األكثر ســخونة خال القــرن الماضي وقعت 
كلهــا منــذ 2002.  وقــال تقريــر “حالة المناخ الســنوي فــي المملكة المتحدة”، الذي نشــر 
فــي المجلــة الدوليــة لعلــم المناخ، إن العــام 2020 جاء في المرتبة الخامســة من حيث 
نســبة هطــول األمطار والثالث من حيث درجــات الحرارة على مقياس يمتد إلى القرن 
19.  وكشف التقرير أن درجات الحرارة في الصيف في بريطانيا من المرجح أن تصل 
إلــى 40 درجــة مئويــة في الســنوات المقبلة، حتــى وإن تمكن العالم مــن تحقيق هدفه 
المتمثل في الحد من االحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل 

الصناعة.

السعودية تفتح أبوابها للسياح بدءا من يوم الغد

الحرارة في بريطانيا قد تصل 40 درجة مئوية

طفل يلعب بمياه البحر عند الغروب على ساحل أبو صبح شمال العاصمة المنامة               )تصوير: جاسم مشكور(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

زوار حديقــة  تتملــك  الدهشــة  مــن  حالــة 
كوجوكوشــيما المائية في مدينة ساسيبو 
اليابانيــة، عندما يرون األخطبوط الجديد 
الذي يستخدم بمهارة فائقة أطرافه الـ 36 
ذات األحجام المختلفة، لتناول الوجبات.

ووفقا لحديقة كوجوكوشيما المائية، فإن 
صيــادا تبرع باألخطبوط، بعد أن اصطاده 
شيكاماتشــي  حــي  قبالــة  الميــاه  فــي 
بالمدينــة، مطلــع يونيو الماضــي، وال يزال 

جنس هذا األخطبوط مجهوال.
ينتمــي  حيــوان  األخطبــوط  أن  والمعتــاد 
إلــى مجموعــة الرخويات، ورتبة رأســيات 
القــدم. له رأس بارز، وفم محاط بـ 8 أذرع 

فيها ممصات بسيطة.
حديقــة  أخطبــوط  إلــى  بالعــودة 
ال  ذراعــا،   36 الـــ  صاحــب  كوجوكوشــيما 
يــزال مــن غير المعروف مــا إذا كان وجود 
هــذه األذرع بــدال مــن 8 ناتجــا عــن طفــرة 

مفاجئة أو لسبب خلقي.

بــدأت فــي األرجنتيــن محاكمة أوســكار 
ألبرتو راكو من مدينة روزاريو البالغ 50 
عامــا بتهمــة خطف وحجــز صديقته 23 
عاما، حيث طالب المدعي العام بسجنه 
18 عامــا. ووفقــا لقنــاة “TN” المحليــة، 
فــإن الضحيــة التــي تبلــغ اآلن 43 عامــا، 
قالــت في شــهادتها إنهــا “اضطرت أثناء 
الحجــز لتنظيف المنــزل والقيام بأعمال 
مقابلهــا،  المــال  راكــو  تلقــى  مختلفــة 
العفــو  لســاعات وتطلــب  تركــع  وكانــت 
منــه لكونهــا “شــخصا ســيئا”، وتعرضــت 
أنهــا  وأوضحــت  الجســدي”.  لإليــذاء 
“تمكنــت مــن الفــرار فــي مايــو 2019.. 
حبسني في صباح أحد األيام، وجعلني 
أقــف وأكنــس أمــام المنــزل، ثــم ذهــب 
إلــى الحمــام”. وتابعــت: “وجــدت نحــو 
8 دوالرات فــي المنــزل وأخــذت معــي 
هاتفــي. وبعد االبتعاد لعشــرات األمتار، 
تمكنت من ركوب سيارة أجرة”، مشيرة 
إلــى أنهــا تمكنــت مــن العثور علــى جهاز 

هاتف عمومي واتصلت بخالتها.

بدال من 8.. أخطبوط 
بـ 36 ذراعا في 

اليابان

أرجنتيني يختطف فتاة 
ويحبسها 23 عاما

رســميا  ســيكون  القــادم  فيســبوك  جهــاز 
نظارة “راي بان” ذكية، وفق إعان عماقة 

التواصل الخميس.
وقــال المديــر التنفيــذي لفيســبوك، مــارك 
زوكربرغ، في مكالمة بشــأن أرباح شــركته 
إنــه “بالنظــر إلــى المســتقبل هنــا، ســيكون 
أول  إطــاق  هــو  التالــي  المنتــج  إصــدار 
نظــارات ذكيــة لنــا مــن شــركة “راي بــان”، 
“إكســيلور  شــركة  مــع  بالتعــاون  وذلــك 

الكسوتيكا”.

وتتمتــع النظــارات الذكيــة كمــا جــاء علــى 
لســان زوكربــرغ “بشــكلها المميــز، وتتيــح 
لــك القيام ببعض األمــور الرائعة”، دون أن 
يحدد أبرز ميزاتها، سواء كان ذلك إجراء 
مكالمات صوتية من خالها أو أنها تساعد 

في الوصول إلى مساعد ذكي.
لتوفيرهــا  متحمــس  أنــا  “لذلــك  وأضــاف 
للنــاس ومواصلــة إحراز تقدم فــي الرحلة 
نحــو نظــارات الواقــع المعــزز الكاملــة فــي 

المستقبل”.

“فيسبوك” تكشف عن مالمح منتجها القادم المنتظر بشدة

تواجه المطربة الكولومبية، شاكيرا، تهديدات بالسجن، وذلك بعدما 
خلص قاضي إسباني، إلى وجود أدلة على أنها قد تهربت من 

التزاماتها المالية للدولة. وأوصى القاضي، ماركو جوبيرياس، الذي 
يحقق في مزاعم االحتيال الضريبي من قبل شاكيرا بإحالة القضية 

إلى المحاكمة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” لألنباء. ومن غير الواضح متى بالضبط تصل النظارات. وكانت المعلومات السابقة تشير إلى إمكان 
إطالقها في العام 2021، ولكن الوباء غير الكثير من خطط الشركات.

امتــدت  قضائيــة  معركــة  بعــد 
لســنوات، قضــت محكمــة فيدرالية 
الثقافــة  وزارة  بحــق  أميركيــة 
“حلــم  ُرقيــم  اســترجاع  العراقيــة 
فــي  المعــروض  جلجامــش”، 
لوبــي”  “هوبــي  متاجــر  مجموعــة 
بتــداول  المتخصصــة  األميركيــة 
حــول  النــادرة  واللوحــات  القطــع 

العالم.
بــأن  األميركيــة  المحكمــة  وأقــرت 
حصــول المؤسســة األميركيــة على 
هــذه القطعــة األثريــة مقابــل 1.67 
مليــون دوالر، يعــد مخالفــة لقانون 
الحصــول الشــرعي علــى اآلثــار من 
البلــدان األخــرى، وأن هــذا الرقيــم 

ســرقته  تمــت  النــادر  التاريخــي 
غيــر  بطــرق  العــراق  مــن  وتهريبــه 
شــرعية، وهــو ال يــزال ملــكا لبغداد 

وواجب االسترجاع.
بقــرار  قبولهــا  المجموعــة  وأعلنــت 
واســتعدادها  األميركــي،  القضــاء 
للطــرف  األثريــة  القطعــة  لتســليم 

العراقي.
طينــي  لــوح  المذكــور  والرقيــم 
 3500 مــن  ألكثــر  تاريخــه  يعــود 
عــام، مكتــوب عليــه بلغــة وحروف 
“ملحمــة  مــن  أبيــات  مســمارية 
الشــهيرة،  الســومرية  جلجامــش” 
التي تعد واحدة من أقدم الكتابات 

األدبية التي أنتجها اإلنسان.

“حلم جلجامش”.. القضاء ينصف العراق على الواليات المتحدة

هورامــان.. منطقــة جبليــة تمتــد 
كردســتان  محافظتــي  بيــن 
إيــران وشــمال  فــي  وكرمانشــاه 
العــراق،  شــرق إقليــم كردســتان 
المصاطــب  بزراعــة  وتتميــز 
الحادة والطراز المعماري الفريد.

ومؤخــرا أدرجــت منظمــة األمــم 
المتحــدة للثقافــة والتربيــة والعلوم “يونســكو” المنطقــة الكردية علــى قائمة التراث 

العالمي؛ لكونها شاهدة على الثقافة التقليدية التي تمتد لثاثة آالف عام.
وتضــم هــذه المنطقــة مدينتي مريوان وبــاوه في الجانب اإليرانــي، ومدينة حلبجة 
وناحية خورمال من الجانب الكردي العراقي، باإلضافة إلى عدد كبير من القرى في 
كا الطرفيــن. وتتحــدث غالبية ســكان هذه المنطقة اللهجــة الهورامية، وهي إحدى 
لهجــات اللغــة الكردية. والقى قرار اليونســكو ترحيبا واســعا في األوســاط الكردية، 

خصوصا في كردستان العراق.

منطقة كردية على قائمة التراث العالمي
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