
دبي ـ العربية. نت

كشفت منظمة حقوقية يمنية عن مقتل 640 طفال ممن جندتهم ميليشيا الحوثي 
اإلرهابية للقتال في صفوفها خالل األشهر الستة األولى من العام الجاري. وقالت 
منظمة “ميون” لحقوق اإلنسان والتنمية، في أول تقرير لها تحت عنوان “أطفال.. 
ال بنادق”، إن هؤالء الضحايا تتراوح أعمارهم بين 13 – 17 عاما ممن تم تجنيدهم 
في صفوف ميليشـــيا الحوثي، بينهم 13 طفال من الجهاز اإلعالمي الحربي الذين 
شـــيعوا جميعهـــم في مواكب دفـــن علنية. وأشـــارت إلى أن عدد الجرحـــى يقدر بـ 
340 طفال، بحســـب المعلومات من المستشـــفيات في أمانة العاصمة والمحافظات 

الخاضعة للجماعة وما تسمى مؤسسة رعاية الجرحى.

اليمن... مقتل 640 طفاًل 
جندهم الحوثي في 6 أشهر
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“طيران الخليج”: رحالت يومية مزدوجة للندنشكوى ضد روحاني
أفادت وكالة “تسنيم” اإليرانية أن  «

اللجنة الدستورية بالبرلمان اإليراني، 
قدمت شكوى ضد الرئيس السابق، 
حسن روحاني، ووزير نفط حكومته، 
بيجن زنكنه، بسبب “إهمال وسوء 

اإلدارة في مشروع أنبوب النفط 
الجديد الممتد إلى ميناء جاسك”.

أعادت “طيران الخليج”،  «
رحالتها المزدوجة اليومية 

للمسافرين إلى مطار 
لندن هيثرو تماشًيا مع 

القرار األخير الذي اتخذته 
السلطات البريطانية بإضافة مملكة البحرين إلى قائمة اللون 

البرتقالي )الكهرماني( الخاصة بهم اعتبارًا من 8 أغسطس.

عناصر من جماعة “كتائب حزب الله” الموالية إليران

واشنطن ـ وكاالت

أعلنت الواليات المتحدة أمس االثنين، فرض عقوبات على كيانات 
روسية ولبنانية وسورية وعراقية.

ونشرت اإلدارة اإلشعار أمس في السجل الفيدرالي، في حين تظهر 
الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 يوليو.

وأفـــادت أن العقوبـــات ســـارية لمـــدة عامين ولكن هـــذه المرة يمكن 
تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزارة الخارجية األميركية.

عقوبات أميركية على كيانات 
روسية ولبنانية وسورية وعراقية
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المنامة - األوقاف الجعفرية

األوقـــاف  رئيـــس  ســـتقبل  ا
الجعفريـــة يوســـف الصالـــح فـــي 
مقر اإلدارة عدًدا من رؤساء مآتم 
منطقة المنامة في إطار التنسيق 
المســـتمر مع المآتم والحسينيات 

استعداًدا لموسم عاشوراء.
وثمـــن رئيس األوقـــاف الجعفرية 
التوجيهـــات الدائمـــة لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، باالهتمام برعاية الشـــعائر 
الدينية، السيما موسم عاشوراء، 
وخيـــر دليـــل مـــا تقدمـــه أجهـــزة 
األمنيـــة  ومؤسســـاتها  لدولـــة  ا
والصحيـــة والخدميـــة مـــن دعـــم 
ال محـــدود إلحياء هذه المناســـبة 

العزيزة.

رئيس “الجعفرية”: 
دعم ال محدود 

من الدولة إلحياء 
“عاشوراء”
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قالـــت الممثـــل لمكتب منظمـــة الصحة العالمية بالبحرين تســـنيم 
عطاطرة لصحيفـــة “البالد” إن المنظمة تعتبر النظام الصحي في 
المملكـــة متطورا.وأضافـــت فـــي أول حـــوار مع صحيفـــة محلية 
بعـــد افتتاح المكتـــب بالمنامة: “وصلت نســـبة التطعيم بالبحرين 
إلـــى مســـتويات عاليـــة، بل وُتعتبر من الِنســـب األعلـــى في إقليم 
شـــرق المتوسط مع االستمرار في تطبيق اإلجراءات االحترازية 
مـــن كمام وتباعد وســـالمة في الحركة والتّنقـــل والعمل عن بعد، 
وكلها جهود ضخمة نثق أنها ستســـتمر فـــي إطار تأمين التغطية 

الصحية الشاملة”. 
وقالـــت” “تثمـــن منظمـــة الصحة العالميـــة جهود مملكـــة البحرين 
فـــي تطبيق نظام الضمان الصحي، الـــذي يأتي متوائًما مع جهود 

المنظمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”.
وعـــن اعتمـــاد البحرين نظـــام اإلشـــارة الضوئية لتقييم مســـتوى 
انتشار الفيروس وتحديد الموقف من فتح القطاعات أو إغالقها، 
قالـــت إن مملكـــة البحريـــن ُتقـــرر إجراءاتهـــا وفق نظرة شـــمولية 
متعددة المؤشرات، وقد وفقت كثيًرا في وضع خططها واختيار 

إجراءاتها التي أثرت على حركة الناس واالقتصاد.

ق” اعتماد نظام اإلشارة الضوئية “موفَّ
عطاطرة لـ “^”: “الضمان الصحي” بالبحرين يتواءم مع جهود “الصحة العالمية”

مدير منظمة الصحة العالمية وعطاطرة بجولة لالطالع على المرافق الصحية

أشاد وزير الداخلية الشيخ راشد 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة، بما تحقق 
المروريـــة  الســـالمة  مجـــال  فـــي 
مـــع بدايـــة تطبيـــق قـــرار إســـناد 
البســـيطة  المروريـــة  الحـــوادث 
إلى شـــركات التأمين واســـتخدام 
خدمـــة اإلبـــالغ اإللكترونـــي عبـــر 

.”eTraffic“ تطبيق
الوزيـــر،  تلقـــي  إثـــر  ذلـــك،  جـــاء 
تقريـــرا من المديـــر العـــام لإلدارة 
المرحلـــة  بشـــأن  للمـــرور  العامـــة 
األولـــى من تطبيق القرار وإطالق 
الخدمة اإللكترونية وانعكاســـاتها 
اإليجابيـــة على تحقيق الســـيولة 

المرورية.
وأكد أن نســـبة التعامـــل عبر هذه 
الجديـــدة،  اإللكترونيـــة  الخدمـــة 
مـــن   %  40 مـــن  أكثـــر  بلغـــت 

البســـيطة،  المروريـــة  الحـــوادث 
األمر الذي يعكس مستوى الوعي 
ومـــا  الطريـــق  مســـتخدمي  لـــدى 
عبروا عنه من انطباعات إيجابية 
تعكـــس أهميـــة المشـــروع ودوره 
فـــي تحقيـــق الســـالمة المروريـــة 
وتقليل االزدحـــام وتوفير الوقت 

والجهد الالزمين.

وزير الداخلية يؤكد نجاح إسناد 
الحوادث البسيطة لشركات التأمين

المنامة- وزارة الداخلية
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بدور المالكي

وزير الداخلية
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بـمـنـاسـبــــــة حـلـــــول الـعـــــام الهــجـــــري الجــديــــــد

 جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان التهنئة من رئيسة “النواب”

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من رئيســـة مجلس 
النـــواب فوزيـــة زينـــل بمناســـبة حلول العـــام الهجري 

الجديد 1443 هـ.
ورفعـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب فـــي البرقيـــة إلـــى 
مقـــام جاللتـــه الســـامي خالـــص التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة حلول العام الهجري الجديد، داعية المولى 
عـــز وجل أن يعيد هذه المناســـبة علـــى جاللته وعلى 
األمة العربية واإلســـالمية باليمـــن والخير والبركات، 
وعلـــى مملكتنا العزيـــزة بمزيد من التقـــدم واالزدهار 
فـــي ظل قيادة جاللته الحكيمة، ســـائلة هللا أن ينعم 
علـــى جاللته بموفور الصحة والســـعادة، وأن يســـدد 
علـــى طريـــق الخير خطـــاه. وتلقى ولـــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من رئيســـة مجلـــس النواب 

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ.
ورفعت زينل في البرقية خالص التهاني والتبريكات 

الهجـــري الجديـــد، داعيـــةً  ام  ـ ـ عـ ل ا ـول  ـ ـ بة حل ـ ـ بمناسـ
المولى عز وجل أن يعيد هذه المناســـبة على ســـموه 
وعلـــى األمتيـــن العربية واإلســـالمية بالُيمـــن والخير 
والبـــركات، وعلى مملكـــة البحرين بمزيـــٍد من التقدم 

واالزدهار في ظل المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
جاللـــة الملك، ســـائلًة هللا العلى القديـــر أن ينعم على 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الوزراء بموفور الصحة والعافية والسعادة.

المنامة -بنا

الثالثاء 10 أغسطس 2021 - 2 محرم 1443 - العدد 4683

جاللة الملك كّرس للتوعية برسالة اإلسالم السمحة
وزير الداخلية: المناسبة اإليمانية معين من الدروس والعبر لرجال الشرطة

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، برقية تهنئة من وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، بمناســـبة حلـــول العـــام الهجري 

الجديد 1443 هـ.
ورفـــع وزيـــر الداخليـــة فـــي البرقية بـــكل معانـــي الوالء 
واإلخالص إلى مقام جاللته السامي باألصالة عن نفسه 
ونيابة عن منتســـبي وزارة الداخليـــة أجل آيات التهاني 
وأصدق التبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 
1443هــــ، مؤكـــدا أن هـــذه المناســـبة اإليمانيـــة، وعظيم 
الرســـالة المحمديـــة، قـــد جســـدت معاني جليلـــة، وقيما 

نبيلة؛ لنشـــر رســـالة اإلســـالم الســـمحة التي مألت آفاق 
الدنيا، عدال وإنصافا، واعتداال وتســـامحا، وستظل هذه 
المناســـبة هاديـــا ومعينـــا ال ينضـــب من الـــدروس والعبر 
تكـــرس فـــي أبنائه مـــن رجـــال الشـــرطة المخلصين في 
ســـبيل األهداف الســـامية، والمبادئ العظيمة التي نادى 
بها الدين اإلســـالمي الحنيف في حفظ حقوق اإلنســـان 
واحترام کرامته داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه 
المناســـبة المباركة على جاللتـــه باليمن والبركات، وعلى 
شعبه المخلص بمزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار، بما 
يحمـــل جاللته من صـــورة نقية للدين اإلســـالمي القائم 
علـــى الوســـطية والتعايـــش، والمحبـــة والوئـــام، لتبقـــى 

البحرين واحة أمن وســـكينة وســـالم. وتلقى ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، برقية تهنئة من وزير الداخلية الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، بمناسبة حلول العام الهجري 
الجديد 1443هـ. ورفع وزير الداخلية في البرقية أسمى 
آيـــات التهانـــي وأصـــدق التبريـــكات إلى صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، داعًيا المولى 
العلي القدير أن يعيد هذه المناســـبة على ســـموه بالُيمن 
والخيـــر والبركة وعلـــى مملكة البحريـــن وأبنائها الكرام 
بالمزيـــد من التقـــدم واالزدهـــار واألمن واالســـتقرار في 

ظل باني النهضة المبارك صاحب الجاللة ملك البالد.

المنامة -بنا

الزياني يؤكد وقوف البحرين مع تونس
قيس سعيد أشاد بما يتضمنه دستور المملكة من بنود تؤكد أهمية السالم

عبداللطيـــف  ارجيـــة  خ ل ا ر  ـ ـ ـ ي ز و ل  ـ ـ ـ ق ن
الزيانـــي، تحيات وتقديـــر عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وولـــي العهد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، إلى رئيس الجمهورية 
ـس ســـعيد،  ـ ـ قيقة، قي ـ ـ الشـ ية  ـ ـ لتونسـ ا
وتمنياتهمـــا للرئيـــس موفـــور الصحـــة 
والعافيـــة، ولجمهورية تونس وشـــعبها 

الشقيق باألمن واالستقرار واالزدهار.
جاء ذلك لدى اســـتقبال الرئيس قيس 
ســـعيد في القصـــر الرئاســـي بالعاصمة 
التونســـية أمس عبداللطيـــف الزياني، 
ـص  ـ ـ ل ـل خا ـ ـ ق ن ـس  ـ ـ ي رئ ل ا ه  ـ ـ ـ ف كل ـث  ـ ـ حي
تحياتـــه إلـــى جاللـــة الملـــك، وتمنياته 
لمملكـــة البحرين وشـــعبها دوام الرفعة 
واالزدهار، معربا عن اعتزازه بالموقف 

المشـــرف لجاللة الملك بتأكيد مساندة 
مملكـــة البحرين لتونس فـــي الظروف 

الصعبة التي تمر بها.
وأعـــرب الرئيس التونســـي عن تقديره 
لتـــي  ا ة  مل ا ـ ـ شـ ل ا ة  ـ ـ ـ تنموي ل ا يرة  ـ ـ لمسـ ل
ـل  ـ ـي ظـ ـ ـن فـ ـ ـة البحريـ ـ ـها مملكـ ـ تعيشـ
قيادة جاللة الملك، منوهًا بما يتضمنه 
دســـتور مملكة البحرين من بنود تؤكد 
أهمية الســـالم والحفاظ علـــى الكرامة 

اإلنســـانية وهـــو مـــا يـــدل علـــى البعـــد 
اإلنســـاني للدســـتور البحرينـــي الـــذي 
يعتبر تجربة دستورية ثرية ومتطورة 
جـــدًا، مشـــيدًا بالتميز الثقافـــي لمملكة 
البحريـــن النابع مـــن موقعها الجغرافي 

وحضارتها العريقة.
مـــن جانبـــه، نقـــل الزياني إلـــى الرئيس 
التونســـي تأكيد جاللـــة الملك بوقوف 
مملكـــة البحريـــن مـــع الشـــقيقة تونس 

ـروف  ـ اوز الظـ ـ ـ ا لتجـ ـ ـ ـم جهودهـ ـ ودعـ
ــة  ــة والصحيـ ــية واالقتصاديـ السياسـ
التـــي تمر بهـــا تونس، وصـــوال لتحقيق 
األمـــن واالســـتقرار واالزدهار للشـــعب 

التونسي الشقيق.
وأكد أن مملكة البحرين تثق في حكمة 
الرئيـــس وقـــدرة تونـــس علـــى تجـــاوز 
المرحلة الدقيقة، مؤكدا احترام مملكة 
ــأن الداخلـــي التونســـي  ــن للشـ البحريـ
باعتبـــاره أمـــرا ســـياديا ال يحـــق ألحـــد 
التدخل فيه، معربـــا عن تضامن مملكة 
البحرين مع الشـــعب التونسي الشقيق، 
ودعـــوة الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة 
والمجتمـــع الدولـــي إلـــى تقديـــم كافـــة 
الدعـــم للقيـــادة التونســـية فـــي هـــذه 
الظـــروف الطارئـــة، معبـــرا عـــن تمنيات 
مملكـــة البحرين للجمهورية التونســـية 

وشعبها الشقيق باالستقرار والنماء.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة- وزارة الخارجية

اجتمع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
ع  ـ ـ مـ ـس  ـ مـ أ ـس  ـ ـ تون ي  ـ ـ ـ ف ي،  ـ ـ ـ ن ا زي ل ا
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والهجـــرة 
ن  ا ـ ـ ـ م ث ع ج  ر ا ـ ـ ـ خ ل ا ب ن  ي ي ـ ـ ـ س ن و ت ل ا و
الجرندي؛ بمناســـبة الزيارة الرســـمية 
التي يقوم بها للجمهورية التونســـية 

الشقيقة.
وتم بحـــث عالقات األخوة والتعاون 
الوطيـــدة التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن 
والشعبين الشقيقين، وجهود تنميتها 
ـتى المجـــاالت،  ـ ـي شـ ـ ا فـ ـ ـ وتطويرهـ
وتعزيـــز التنســـيق الثنائـــي المشـــترك 

ـح  ـ ـ ـات والمصال ـ ـي الطموحـ ـ ا يلبـ ـ ـ بمـ
المشـــتركة، باإلضافـــة إلـــى تطورات 
ات  ـ ـ ـ ة والتحدي ـ ـ اع اإلقليميـ ـ ـ األوضـ
التـــي تواجـــه دول المنطقة والقضايا 
د  ـ ـ ـ ك وأ ترك.  ـ ـ مشـ ل ا م  ا ـ ـ ـ م االهت ذات 
ــر  ــة تطويـ ــة مواصلـ ــان أهميـ الجانبـ
التعـــاون المشـــترك، والتحضيـــر لعقد 
اجتماع اللجنة البحرينية التونســـية 
ـات  ـ ار العالقـ ـ ـ ـع مسـ ـ ـتركة لدفـ ـ المشـ
الثنائيـــة إلـــى مجـــاالت أشـــمل، بمـــا 
يلبـــي المصالـــح المشـــتركة للبلديـــن 

والشعبين الشقيقين.

بحث عالقات التعاون مع تونس

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة- وزارة الخارجية

مملكـــة  رة خارجيـــة  وزا ـت  ـ ـ ن ا د أ
البحرين واســـتنكرت بشدة إطالق 
إلرهابيـــة  ا ي  ـ ـ ـ ث و ح ل ا ا  ي ـ ـ ـ ش ي ل ي م
المدعومة من إيران، طائرتين دون 
طيـــار )مفخختين(، باتجـــاه مدينة 
خميس مشيط في المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، مشيدة بيقظة 
قـــوات تحالـــف دعم الشـــرعية في 
اليمـــن التـــي تمكنت مـــن اعتراض 

الطائرتين وتدميرهما.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة وقـــوف 

مملكة البحرين في صف واحد إلى 
جانـــب المملكة العربية الســـعودية 
ل  ا ـ ـ ـ ألعم ا ذه  ـ ـ ـ ه د  ـ ـ ضـ قيقة،  ـ ـ شـ ل ا
ــة التـــي تقـــوم  ــة الممنهجـ العدائيـ
بهـــا ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة، 
وتضامنهـــا التـــام معهـــا فـــي كل ما 
تتخـــذه مـــن تدابيـــر وإجـــراءات 
للحفـــاظ علـــى أمنهـــا واســـتقرارها 
ضـــد هـــذه االعتـــداءات الجبانـــة 
التي تســـتهدف األعيان والمدنيين 

وزعزعة األمن.

استنكار إطالق الحوثي مفخختين باتجاه خميس مشيط

جاللة الملك يتبادل التهاني مع رئيس “األعلى اإلسالمي” والغريفي
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة مـــن رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــؤون اإلســـالمية الشـــيخ عبدالرحمن بن 
محمـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة حلـــول العام 

الهجري الجديد.
ورفـــع رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية 
في البرقية إلى المقام الســـامي لجاللة الملك أســـمى 
آيـــات التهانـــي واألمنيـــات بهـــذه المناســـبة المباركة، 
معبـــرًا عـــن خالص الفخـــر واالعتـــزاز بمســـيرة الخير 
والتقدم والنماء التي يقودها جاللة الملك بكل حكمة 

واقتـــدار فـــي بلدنا العزيـــز تحقيقًا ألمانـــي وتطلعات 
شـــعب البحرين الوفي، داعيًا المولى سبحانه وتعالى 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة الكريمـــة علـــى جاللته وهو 
ينعـــم بموفـــور الصحـــة والعافيـــة والســـعادة وعلـــى 
مملكـــة البحريـــن وشـــعبها الكريـــم واألمتيـــن العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
كمـــا تلقى صاحب الجاللة الملـــك عاهل البالد، برقية 
تهنئـــة مماثلة من  ســـماحة الســـيد عبـــدهللا الغريفي، 
أعـــرب فيها عن خالص التهنئـــة لجاللته بحلول العام 
الهجـــري الجديـــد، متمنيـــًا للوطـــن كل الخيـــر واألمن 

والهناء ولجاللة الملك دوام الصحة والعافية.

وبعث صاحب الجاللة الملك برقيتي شكر جوابيتين 
إلـــى رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـالمية 
وســـماحة الســـيد عبـــدهللا الغريفـــي، أعـــرب جاللتـــه 
فيهمـــا عن شـــكره وتقديره على تهانيهمـــا وتمنياتهما 
الطيبـــة بمناســـبة الســـنة الهجريـــة الجديـــدة، ســـائالً 
المولى جـــل جالله أن يعيد هذه الذكرى العطرة على 
الجميـــع بالصحـــة والعافيـــة وعلـــى المملكة وشـــعبها 
الوفي باليمن والبركات والمســـرات واألمتين العربية 
واإلســـالمية بالعـــزة والمنعـــة، وأن يجعلـــه عـــام أمن 
وســـالم ورخاء واســـتقرار على العالـــم أجمع ويعجل 

برفع الجائحة عن وطننا والعالم أجمع.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهنئة من رئيس “الشورى”
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة من رئيـــس مجلس 
الشـــورى علي الصالح بمناســـبة حلول العـــام الهجري 

الجديد 1443 هـ.
ورفـــع رئيس مجلس الشـــورى في البرقيـــة إلى مقام 
جاللتـــه الســـامي خالـــص التهانـــي وأطيـــب التمنيات 
بمناســـبة حلـــول الســـنة الهجريـــة الجديـــدة، داعيـــا 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يعيـــد هـــذه المناســـبة على 
جاللتـــه بالخيـــر واليمـــن والبـــركات، وعلـــى مملكـــة 

البحرين الغالية بدوام التقدم والنماء في ظل قيادته 
الحكيمـــة، وأن يجعله عـــام خير على األمتين العربية 
واإلســـالمية والعالـــم أجمـــع و أن ينعـــم علـــى جاللته 
بموفـــور الصحة والســـعادة، و أن يبقيه ذخرا وســـندا 
للمملكة التي يقود مســـيرتها ونهضتهـــا المباركة بكل 

حكمة وحنكة واقتدار.
وتلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن رئيس مجلس الشـــورى علـــي الصالح، بمناســـبة 

حلول العام الهجري الجديد 1443هـ.

ورفع رئيس مجلس الشـــورى في البرقية إلى ســـموه 
خالـــص التهانـــي وأطيـــب التمنيـــات بمناســـبة حلول 
الســـنة الهجرية الجديدة، داعًيـــا المولى العلي القدير 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة على ســـموه بالخيـــر والُيمن 
والبـــركات، وعلـــى مملكـــة البحريـــن بـــدوام التقـــدم 
والنمـــاء، وأن يجعلـــه عام خير علـــى األمتين العربية 
واإلســـالمية والعالـــم أجمـــع، ســـائالً هللا عـــز وجـــل 
أن يحفـــظ ســـموه وأن يديـــم عليـــه موفـــور الصحـــة 
والســـعادة لمواصلة مســـيرة العطاء فـــي ظل القيادة 

الحكيمة لجاللة الملك.

المنامة - بنا

المنامة- وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم اإلرهابي الذي اســـتهدف ســـيارة 
للشرطة في مدينة كويتا بجمهورية باكستان اإلسالمية، والذي أدى إلى مقتل 
وإصابة عدد من رجال األمن والمدنيين، معربة عن خالص التعازي والمواساة 
ألهالـــي وذوي الضحايـــا، ولحكومـــة وشـــعب جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية 
الشـــقيق، وتمنياتها بســـرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي 
اآلثم. وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكســـتان 
اإلسالمية في حربها ضد اإلرهاب، مشددة على موقف مملكة البحرين الثابت 
المناهض للعنف والتطرف واإلرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه.

إدانة الهجوم على سيارة للشرطة في باكستان

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، أمس، وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية، السفير الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، بمناسبة الزيارة 
الرســـمية التي يقوم بها إلى تل أبيب.ورحب الرئيس اإلسرائيلي بوكيل وزارة 
الخارجية للشـــؤون السياســـية والوفد المرافق، معتبًرا أن الزيارة ستســـهم في 
تعزيـــز الشـــراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، معرًبـــا عن اعتزازه وتقديره 
للقيـــادة الحكيمـــة لمملكـــة البحرين في إحالل الســـالم واالســـتقرار في منطقة 
الشـــرق األوســـط، مثمًنـــا النمـــوذج البحرينـــي الرائـــد فـــي تعزيـــز منـــاخ اإلخاء 
والتســـامح والتعايش لكافة األديان والمعتقـــدات، متمنًيا للمملكة دوام الرفعة 

والرخاء.
ونقـــل وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية تحيـــات وتقديـــر عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، إلى الرئيس 
اإلســـرائيلي، مؤكًدا أن نهج مملكة البحرين يقوم على االلتزام بالســـالم كخيار 
اســـتراتيجي لتعزيز االستقرار واالزدهار في المنطقة والعالم، مشيًدا بالحرص 

المتبادل على تطوير عالقات التعاون الثنائي بما يلبي التطلعات المشتركة. 
كما جرى استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

رئيس إسرائيل: النموذج البحريني رائد بالتسامح
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تحـــت رعايـــة آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة العميـــد فـــواز الحســـن 
وبحضـــور نائـــب الملحـــق األمنـــي القائـــم بأعمـــال ضابط األمـــن اإلقليمي 
بســـفارة الواليات المتحدة األميركية بمملكة البحرين، أقيم حفل تخريج 
دورة “التحقيـــق فـــي الحوادث اإلرهابية” والتي عقدت في الفترة من 25 
يوليو حتى 5 أغســـطس الجاري، بمشاركة 22 ضابطًا من مختلف إدارات 
وزارة الداخليـــة، بتنظيـــم من إدارة التدريب، والمركز المشـــترك لمكافحة 

اإلرهاب، وسفارة الواليات المتحدة األمريكية بمملكة البحرين.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة أن تنظيم هذه 
الـــدورة يأتي ضمن إســـتراتيجية التطوير والتحديث التـــي يتبناها وزير 
الداخلية، وتلقى متابعة مســـتمرة من رئيـــس األمن العام؛ بهدف االرتقاء 
بـــأداء منتســـبي الـــوزارة، مؤكدًا أهميـــة تنظيم مثل هذه الـــدورات لما لها 
مـــن أهداف وغايات إيجابية تســـهم في أداء المهـــام والواجبات بكفاءة، 
مشيدًا بالتعاون القائم مع سفارة الواليات المتحدة األمريكية في مملكة 
البحريـــن ودورهـــا في تعزيز الروابـــط، األمر الذي ُيهيـــئ الظروف لتبادل 
الخبـــرات والمعرفـــة، مشـــيرًا إلى أن الـــدورة تهدف إلى تطويـــر المهارات 
وتبـــادل الخبـــرات األمنيـــة؛ ســـعيًا للوصـــول ألعلـــى مســـتويات الجـــودة 
والكفـــاءة لتطويـــر الكـــوادر البشـــرية، معربًا عن شـــكره وتقديـــره لممثلي 
ســـفارة الواليـــات المتحدة األمريكية، والقائمين علـــى تنظيم هذه الدورة 
على اهتمامهم وســـعيهم لتطوير القدرات ورفع الكفاءات بما يســـهم في 

فاعلية األداء لمنسوبي األجهزة األمنية.
وتضمنت الدورة برامج ومواضيع من شأنها صقل مهارات الضب

تمكنت شـــرطة مكافحة المخدرات 
بـــاإلدارة العامـــة المباحـــث واألدلة 
الجنائية من القبض على 7 متهمين 
يحملـــون  مختلفـــة  قضايـــا  فـــي 
جنســـيات عربية تتـــراوح أعمارهم 
بحوزتهـــم  عامـــا(  و36   29( بيـــن 
المـــواد  مـــن  متنوعـــة  كميـــات 
المخدرة، باإلضافة إلى مبالغ مالية 

ُيعتقد بأنها حصيلة البيع.

وأوضحـــت اإلدارة بأنـــه بعـــد ورود 
معلومـــات بهذا الشـــأن تم مباشـــرة 
التـــي  والتحـــري  البحـــث  عمليـــات 
أسفرت عن تحديد هوية المتهمين 
المـــواد  وضبـــط  عليهـــم  والقبـــض 
المخـــدرة. وأشـــارت اإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية إلى أنه 
تمهيـــدا  المضبوطـــات  تحريـــز  تـــم 

إلحالة القضية للنيابة العامة.

حفل تخريج متدربي دورة “التحقيق في الحوادث اإلرهابية”

القبض على 7 مرّوجين بحوزتهم مواد مخدرة

وزير الداخلية يشيد بنجاح إسناد الحوادث البسيطة لشركات التأمين
زيـــادة نســـبة التعامـــل عبـــر الخدمـــة اإللكترونيـــة ألكثـــر مـــن 40 %

أشـــاد وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، بمـــا تحقق 
فـــي مجـــال الســـامة المروريـــة مع 
بداية تطبيق قرار إســـناد الحوادث 
شـــركات  إلـــى  البســـيطة  المروريـــة 
التأميـــن واســـتخدام خدمة اإلباغ 
 ،”eTraffic“ اإللكتروني عبـــر تطبيق
مؤكـــدا أن وعـــي وتعـــاون المجتمع 
وتفهم أفـــراده ألهـــداف ومتطلبات 
المشـــروع، يعد أهم أسباب نجاحه، 
للشـــراكة  تجســـيدا  يأتـــي  حيـــث 
فـــي  ودورهـــا  البنـــاءة  المجتمعيـــة 
تعزيـــز الســـامة العامـــة علـــى كافة 
المســـتويات، مثمنا ما يبديه سائقو 
المركبات من تجاوب في هذا الشأن 

واتباعهم اإلجراءات المطلوبة.
جاء ذلـــك، إثر تلقي الوزيـــر، تقريرا 

من مديـــر عام اإلدارة العامة للمرور 
بشـــأن المرحلـــة األولى مـــن تطبيق 
الخدمـــة  هـــذه  وإطـــاق  القـــرار 
االلكترونية وانعكاســـاتها اإليجابية 
علـــى تحقيـــق الســـيولة المروريـــة، 
منوها إلى أن المشروع، يعد خطوة 
متقدمة في تقديم الخدمات وتبني 
المشـــاريع والمبـــادرات التي تســـهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن وســـامة 

مستخدمي الطريق.
وأعـــرب وزيـــر الداخلية عن شـــكره 
الســـريعة  لاســـتجابة  وتقديـــره 
وشـــركات  للمـــرور  العامـــة  لـــإدارة 
المعلومـــات  وهيئـــة  التأميـــن 
والحكومـــة االلكترونيـــة واإلدارات 
األمنيـــة ذات الصلة، بما يســـهم في 
إنجاح المشـــروع وتحقيـــق أهدافه 

المرجوة.
وأكـــد أن نســـبة التعامـــل عبـــر هـــذه 
الجديـــدة،  االلكترونيـــة  الخدمـــة 
بلغت أكثـــر من 40 % من الحوادث 

الـــذي  األمـــر  البســـيطة،  المروريـــة 
لـــدى  الوعـــي  مســـتوى  يعكـــس 
عبـــروا  ومـــا  الطريـــق  مســـتخدمي 
عنه من انطباعـــات إيجابية تعكس 
أهمية المشـــروع ودوره في تحقيق 
السامة المرورية وتقليل االزدحام 

وتوفير الوقت والجهد الازمين.
وأشـــار الوزير، في ختـــام تصريحه، 
إلـــى أهميـــة تعزيـــز عمليـــة التوعية 
لدى ســـائقي المركبـــات باإلجراءات 
الجديـــدة الازم اتباعهـــا عند وقوع 
البســـيطة  المروريـــة  الحـــوادث 
والوصول إلى كافة شرائح المجتمع 
مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن لتحقيـــق 
األهـــداف المنشـــودة من المشـــروع 
وتعزيـــز الســـامة المروريـــة لما فيه 

صالح الجميع.

الشيخ راشد بن عبدالله
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حميدان يبحث مع رئيس “باس” ملف توظيف العمالة الوطنية
المواطنيـــن مـــن  مزيـــد  تشـــغيل  فـــي  الشـــركة  بخطـــط  أشـــاد 

فــي مكتبــه  العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان،  التقــى وزيــر 
بالــوزارة، الرئيــس التنفيــذي لشــركة خدمات مطار البحريــن )باس( محمد 

أحمد، يرافقه الرئيس السابق للشركة سلمان المحميد.

وتم أثنـــاء اللقاء اســـتعراض خطط 
الشـــركة في مجـــال توظيـــف القوى 
العاملـــة الوطنيـــة، وبرامـــج تدريـــب 
وتطويـــر الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة 
تعزيـــز  فـــي  يســـهم  بمـــا  بالشـــركة، 
إنتاجيتها وقدرتها التنافسية، فضًا 
عن االطاع علـــى البرنامج الوطني 
للتوظيف في نســـخته الثانية ودور 
الشـــركات والمؤسسات الوطنية في 
إنجـــاح مثل هذه المبـــادرات الهادفة 
إلـــى إدمـــاج المواطنيـــن فـــي ســـوق 

العمل.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد حميـــدان 
البشـــرية الوطنيـــة هـــي  الثـــروة  أن 
االســـتثمار األمثـــل للتنميـــة، وذلـــك 
لمـــا يتمتع بـــه البحريني من انضباط 
وظيفي وحرصه على المشاركة في 
تحقيـــق منجـــزات متتالية للمنشـــأة 
بخطـــط  مشـــيًدا  بهـــا،  يعمـــل  التـــي 
شـــركة باس فـــي توظيـــف مزيد من 
إدارات  مختلـــف  فـــي  المواطنيـــن 
وأقســـام الشـــركة، منوًهـــا بالجهـــود 

التي قام بها الرئيس السابق للشركة 
في تطوير أدائها، متمنًيا في الوقت 
التنفيـــذي  للرئيـــس  النجـــاح  ذاتـــه 
الجديد للشـــركة لمواصلة مســـيرتها 
االقتصـــاد  خدمـــة  فـــي  العريقـــة 

الوطني.
مـــن جانبه، ثمـــن الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة ثقة الوزير بالشركة، مؤكًدا 

أن سياســـة توظيف العمالة الوطنية 
مســـتمرة، مشـــيًدا فـــي هذا الســـياق 
تقدمهـــا  التـــي  التدريـــب  ببرامـــج 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
بالتنسيق مع صندوق العمل )تمكين( 
لتزويد سوق العمل بالعناصر القادرة 
علـــى قيادة دفة اإلنتاج في مختلف 

القطاعات االقتصادية.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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قالــت الممثــل لمكتــب منظمــة الصحــة العالميــة بالبحرين تســنيم عطاطرة لصحيفة “البالد” إن المنظمة تعتبر النظام الصحي في المملكة نظاما متطورا قائما على أســاس البرامج النوعية واالســتراتيجيات 
الوطنية التي تترجم األهداف العالمية على أرض الواقع بما يتالءم واحتياجات وأولويات المجتمع. 

وأضافت في أول حوار مع صحيفة محلية بعد افتتاح المكتب بالمنامة: “وصلت نســبة التطعيم بالبحرين إلى مســتويات عالية، بل وُتعتبر من الِنســب األعلى في إقليم شــرق المتوســط مع االســتمرار في 
تطبيق اإلجراءات االحترازية من كمام وتباعد وســالمة في الحركة والتّنقل والعمل عن بعد، وكلها جهود ضخمة نثق أنها ستســتمر في إطار تأمين التغطية الصحية الشــاملة”. وفيما يأتي نص الحوار مع 

عطاطرة:

خطة المكتب 

ما خطة المكتب لتقديم المشورة التقنية وتبادل  «
المعارف والخبرات مع الجهات البحرينية؟

- يهدف مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة 
البحرين إلى التعرف عن قرب على استراتيجيات 
العمل الصحي في المملكة وتدشـــين شـــراكة أكثر 
قوة تبنـــي على المنجزات الصحيـــة التي تحققت 

في مملكة البحرين.
 وسيساعد مكتب المنظمة في العمل على الصعيد 
الميداني مع الســـلطات، وشـــركاء األمـــم المتحدة، 
والعديـــد مـــن الجهـــات والمؤسســـات المعنيـــة في 
جميـــع القطاعات لتوثيق ُعـــرى التعاون في مجال 
الصحة العامة علـــى األصعدة الوطنية واإلقليمية 

والدولية.
م مكتب المنظمة الُقطري إلى الحكومة   كما سُيقدِّ
ا ودعًما في مجالي وضع  ا وتقنيًّ دعًما اســـتراتيجيًّ
فـــي  السياســـات وتقديـــم الخدمـــات لمســـاعدتها 
عملهـــا الرامي إلى النهوض بالصحة والعافية على 

المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
ز المكتـــب قـــدرة المنظمـــة علـــى تقديـــم   وســـُيعزِّ
الدعم إلى الســـلطات الصحيـــة الوطنية من خالل 
إلـــى  الراميـــة  الميدانيـــة  البرنامجيـــة  التدخـــالت 
تعزيـــز توفيـــر الخدمـــات الصحية، وتبـــادل أفضل 
الممارســـات والدروس المســـتفادة علـــى األصعدة 
المحلية واإلقليمية والعالمية، والتعاون مع ســـائر 
وكاالت األمـــم المتحـــدة والوزارات والمؤسســـات 

الحكوميـــة؛ مـــن أجـــل مواصلـــة تحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة  خطـــة  وتنفيـــذ  المســـتدامة  التنميـــة 

المستدامة للعام 2030.

نظام متطور

ما تقييمك للمنظومة الصحية بالبحرين؟ «

- ُتشـــيد منظمـــة الصحـــة العالميـــة بتوجـــه مملكة 
البحريـــن إلى إيجاد اســـتراتيجيات صحية نوعية 
متكاملـــة في مختلـــف المجـــاالت الصحية بما في 

ذلك االستجابة لجائحة كوفيد19-.
وتعتبـــر المنظمـــة النظـــام الصحـــي فـــي المملكـــة 
نظاما متطورا قائما على أســـاس البرامج النوعية 
واالســـتراتيجيات الوطنية التـــي تترجم األهداف 
العالمية على أرض الواقع بما يتالءم واحتياجات 

وأولويات المجتمع.
 كما ُتثمن المنظمة اهتمام صّناع القرار في مملكة 
البحريـــن بالصحة، من خـــالل التوجهات الجديدة 
للسياسات الصحية والتي شملت المتابعة العلمية 
والرصـــد، وإنشـــاء المختبـــرات المجهـــزة وتدريب 
وتطوير الطاقم الصحي، وإيجاد المباني الخاصة، 

والتواصل مع المجتمع المحلي والدولي.
وتؤكد المنظمة أن قدرة المملكة على االســـتجابة 
لألزمات والكوارث تعود إلى تأمين كافة إمكاناتها 
االقتصاديـــة والعلميـــة والتخصصيـــة؛ مـــن أجـــل 

التعامل مع الجائحة بالشكل األمثل.
حمـــالت  فـــي  المملكـــة  جهـــود  عاليـــًا  ُتثمـــن  كمـــا 

التحصيـــن ضد كوفيـــد19-، مؤكدًة جودة الخدمة 
والتمّيـــز  المســـتوى،  عالـــي  والتنظيـــم  المقدمـــة، 
بتحديث الخدمات وفق نظرة حالية ومســـتقبلية 
ُتحافـــظ علـــى المريض وســـالمته، حيـــث وصلت 
نســـبة التطعيـــم إلى مســـتويات عالية، بـــل وُتعتبر 
من الِنســـب األعلى في إقليم شـــرق المتوســـط مع 
االســـتمرار في تطبيق اإلجـــراءات االحترازية من 
كمام وتباعد وســـالمة في الحركة والتّنقل والعمل 
عن بعد، وكلها جهود ضخمة نثق أنها ستستمر في 

إطار تأمين التغطية الصحية الشاملة.

نظام الضمان

البحرين تستعد لتطبيق نظام الضمان الصحي  «
قريبا، ما نصائحك لضمان التطبيق الناجح والفعال 

من خالل التجارب الدولية لنظام الضمان؟

- تثمـــن منظمـــة الصحـــة العالمية جهـــود مملكة 
البحريـــن فـــي تطبيـــق نظـــام الضمـــان الصحي، 
والـــذي يأتي متوائًما مع جهود المنظمة لتحقيق 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة التـــي تهـــدف إلـــى 
أن يحصـــل جميـــع األفـــراد والمجتمعـــات علـــى 
الخدمـــات الصحية التـــي يحتاجـــون إليها دون 
التعـــرض لضائقة مالية جراء ذلك، وهي تشـــمل 
الصحيـــة  الخدمـــات  مـــن  الكاملـــة  المجموعـــة 
الضروريـــة والجيـــدة، ابتداًء مـــن تعزيز الصحة 
إلى الوقاية والعالج والتأهيل والرعاية الملطف.
 وُتشـــيد المنظمـــة بجهـــود بلـــدان كثيـــرة حـــول 
العالـــم التي أحـــرزت بالفعل تقدًمـــا نحو تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة. 
ويمكـــن لجميعهـــا أن تتخـــذ إجـــراءات للتحـــرك 
لتســـريع وتيرة التقدم هـــذه، أو أن تحافظ على 

المكاسب التي حققتها من قبل.
 وتنصح المنظمـــة بالعمل الدؤوب لتعزيز النظم 
الصحيـــة وتوفير هيـــاكل متينـــة فعندما يضطر 
الناس إلى دفع معظم تكاليف الخدمات الصحية 
مـــن أموالهـــم الخاصـــة، فغالًبا ما يعجـــز الفقراء 
عـــن الحصـــول على العديـــد من الخدمـــات التي 
يحتاجـــون إليها، وحتـــى األغنياء قد يتعرضون 
لمصاعـــب ماليـــة فـــي حـــال المـــرض الوخيم أو 
الطويل األمـــد، ويمكن أن يؤدي تجميع األموال 
من مصـــادر التمويـــل اإلجباري مثل اشـــتراكات 
التأميـــن اإللزامـــي إلـــى توســـيع رقعـــة المخاطر 
الماليـــة الناجمـــة عن اإلصابة باألمراض لتشـــمل 

جميع السكان. 
الصحييـــن  العامليـــن  توافـــر  أهميـــة  أن  يشـــار 
وقدرتهـــم  مـــن خدماتهـــم  االســـتفادة  وإمـــكان 
علـــى تقديم رعاية متكاملـــة عالية الجودة تُركز 
علـــى النـــاس لتحقيق ضمان صحـــي فعال، ومن 
شأن االســـتثمارات في الرعاية الصحية األولية 
الجيـــدة أن تكـــون حجـــر الزاويـــة فـــي تحقيـــق 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم.

المكتب القطري

أي الدول ُيغطي المكتب إلى جانب البحرين؟  «
وما أبرز اختصاصات المكتب؟

- يغطـــي مكتـــب منظمـــة الصحـــة العالميـــة مملكة 
البحريـــن فقـــط، وهـــو المكتـــب الُقطري العشـــرون 
للمنظمـــة فـــي إقليـــم شـــرق المتوســـط، والثانـــي 

والخمسون بعد المئة للمنظمة عالمًيا.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  المكتـــب  وسيســـاعد   
فـــي العمل علـــى الصعيـــد الميداني مع الســـلطات، 
وشـــركاء األمـــم المتحـــدة، وطائفـــة مـــن الجهـــات 
المعنية في جميع القطاعات لتوثيق ُعرى التعاون 
فـــي مجال الصحة العامة علـــى األصعدة الوطنية 

واإلقليمية والدولية.
 كمـــا ســـيعزز المكتب قـــدرة المنظمة علـــى تقديم 
الدعم إلى الســـلطات الصحيـــة الوطنية من خالل 
إلـــى  الراميـــة  الميدانيـــة  البرنامجيـــة  التدخـــالت 
تعزيـــز توفيـــر الخدمـــات الصحية، وتبـــادل أفضل 
الممارســـات والدروس المســـتفادة علـــى األصعدة 
المحلية واإلقليمية والعالمية، والتعاون مع ســـائر 
وكاالت األمـــم المتحـــدة والوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة؛ مـــن أجـــل مواصلـــة تحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة  خطـــة  وتنفيـــذ  المســـتدامة  التنميـــة 
المســـتدامة للعام 2030، ســـيحرص مكتب منظمة 
الصحـــة العالميـــة علـــى تقديـــم المشـــورة التقنيـــة 
والتخصصيـــة فيمـــا يتعلـــق بالمجـــاالت الصحيـــة 

كافة.

التغطية الصحية

أيهما تؤيدين.. تقديم الخدمات الصحية بشكل  «
مجاني للمواطن والمقيم أو فرض رسوم للعالج 

تراعي كلفة الخدمة الطبية؟

- تهـــدف منظمة الصحة العالمية لتحقيق التغطية 
الصحيـــة الشـــاملة، والتي تعنـــي أن يحصل جميع 
األفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي 
يحتاجـــون إليها دون التعرض لضائقة مالية جراء 
ذلك، وهي تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات 
الصحيـــة الضروريـــة والجيـــدة، ابتداًء مـــن تعزيز 
الصحـــة إلى الوقايـــة والعالج والتأهيـــل والرعاية 

الملطفة. 
ويرجـــع الســـبب وراء ذلـــك إلدراك المنظمـــة بـــأن 
حمايـــة النـــاس مـــن العواقـــب الماليـــة للدفـــع مـــن 
جيوبهـــم لقاء الحصـــول على الخدمـــات الصحية 
يحـــّد مـــن مخاطـــر تعريضهـــم للوقوع فـــي براثن 
الفقر المدقع بسبب اإلصابة بأمراض غير متوقعة 
تقتضـــي منهـــم إنفـــاق مدخراتهم أو بيـــع أصولهم 
أو االقتـــراض، ممـــا يدمـــر مســـتقبلهم ومســـتقبل 

أوالدهم.
 وفـــي العـــام 2012، أقرت بلدان اإلقليـــم التغطية 
الصحيـــة الشـــاملة كأولويـــة عليـــا، والتـــزم المدير 
للنهـــوض  إقليمـــي  اإلقليمـــي بوضـــع إطـــار عمـــل 
 .2014 العـــام  فـــي  الشـــاملة  الصحيـــة  بالتغطيـــة 

اإلجـــراءات  مـــن  مجموعـــة  اإلطـــار  ويتضمـــن 
االستراتيجية المسندة بالبينات والفّعالة من حيث 
التكلفـــة والممكـــن تطبيقهـــا في البلـــدان؛ من أجل 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويلقى جميعها 
دعًمـــا من اإلجـــراءات المقابلـــة لها والصـــادرة عن 
منظمة الصحة العالمية، وتشتمل على اإلجراءات 
لتعزيز الحماية من المخاطر المالية، والســـعي في 
نهاية المطاف إلى خفض حصة اإلنفاق الشخصي 
علـــى الصحة، ومـــن ثم خفـــض النفقـــات الصحية 

الكارثية والتي ُتسبب اإلفقار.

تحديات كثيرة

ما توقعك لنهاية جائحة كورونا.. هل ستنتهي  «
قريبا أم ليس هناك نور في نهاية النفق؟

ضـــد  والعالميـــة  اإلقليميـــة  االســـتجابة  تواجـــه   -
جائحـــة كوفيـــد19- تحديـــات كثيـــرة أهمهـــا ظهور 
تحورات جديدة للفيروس والتردد في تلقي اللقاح 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا الحكومات فـــي تنفيذ 

ومواصلة تطبيق تدابير الصحة العامة.
 كما ساهم سأم المجتمع ومقاومته لتدابير الصحة 
العامـــة التي فرضت قيودا على الحياة االجتماعية 
واألنشـــطة االقتصادية وعدم كفاية استراتيجيات 
وأنشـــطة الكشـــف عـــن حـــاالت اإلصابـــة، وإجـــراء 
االختبارات وتتبع المخالطين، والتي تتطلب موارد 
ضخمة يصعب علـــى البلدان مواصلة توفيرها، في 

زيادة وتيرة هذه التحديات.
 وعلى النقيض نفسه، فإن التزام األشخاص والبلدان 
بتدابيـــر الصحـــة العامة والتدابيـــر االجتماعية وأن 
العالـــم األلبســـة الواقيـــة، واألوكســـجين،  يتقاســـم 
واالختبـــارات، والعالجـــات، واللقاحـــات علـــى نحو 
منصف ومتســـاٍو، سيساعد بشـــكل كبير على إنهاء 

هذه الجائحة.

تقييم االشارة

-ما رأيك في اعتماد البحرين نظام اإلشارة  «
الضوئية لتقييم مستوى انتشار الفيروس وتحديد 

الموقف من فتح القطاعات أو إغالقها؟

ُتقـــرر إجراءاتهـــا وفـــق نظـــرة  البحريـــن  - مملكـــة 
شـــمولية متعـــددة المؤشـــرات، وقـــد وفقـــت كثيـــًرا 
فـــي وضع خططهـــا واختيار إجراءاتهـــا التي أثرت 
على حركة النـــاس واالقتصاد. هناك متابعة حثيثة 
للبيانـــات والمعلومـــات العلميـــة القائمة على أســـس 
إلكترونية متقدمة، وبالتالي تحويل المعلومات إلى 
قرارات مبنية علـــى الدالئل، وعليه، فإن التحركات 

تتم وفق منهجية ورؤية واضحة.

... وفي جولة لالطالع على المرافق الصحية ... ومع المدير العام لمنظمة الصحة لدى زيارته للبحرين أخيًرا تسنيم عطاطرة مع وزيرة الصحة

نظام الضمان الصحي بالبحرين يتواءم مع جهود “الصحة العالمية”
“موفَّق” الضوئية  اإلشارة  نظام  اعتماد  محلية:  صحيفة  مع  المكتب  لممثلة  حوار  أول  في 
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اختصاصي صحة عامة. «  -

طبيب وزميل مختص في  «  -
السياسات الصحية.

قادت عدًدا من البرامج  «  -
الصحية على مدار العشرين عاًما 

الماضية.

عملت في 12 دولة بين  «  -
أوروبا والشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

القائم بأعمال ممثل  «  -
منظمة الصحة العالمية، رئيس 
المكتب، عشق أباد، تركمانستان 

.2021

عملت كمنسق لمحور آسيا  «  -
الوسطى.

-  مسؤول التأهب  «
القطري واللوائح الصحية الدولية 

)قيرغيزستان، كازاخستان، 
طاجيكستان، تركمانستان، 

أوزبكستان( منظمة الصحة العالمية، 
بيشكيك، قيرغيزستان 2021-2018.

شغلت منصب مسؤول  «  -
الصحة العامة، استجابة ليبيا، 

منظمة الصحة العالمية، تونس، في 
.2018

-  مسؤول الصحة العامة،  «

منظمة الصحة العالمية، غازي 
عنتاب، تركيا في 2016/ 2018.

مسؤول برامج الصحة  «  -
العامة وحقوق اإلنسان، منظمة 

الصحة العالمية، القدس، 2016-2010.

قادت عملية الطوارئ  «  -
واالستجابة اإلنسانية الصحية 

لفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا.

-  وحشدت الموارد وقيادة  «
التدخالت لتعزيز الرفاهية الصحية 

في فلسطين واألردن وتركيا.

-  أشرفت على تطوير  «
االستراتيجيات الصحية الوطنية 

بما يتماشى مع أهداف التنمية 
المستدامة 2030 في تركيا 

وقيرغيزستان وتركمانستان 
وطاجيكستان.

أدارت المنصة اإلقليمية  «  -
الفرعية وإنشاء جسور التعاون في 

آسيا الوسطى.

عملت ممثاًل لمنظمة  «  -
الصحة العالمية في قيرغيزستان 

وطاجيكستان وتركمانستان.

قادت تصميم وتنفيذ  «  -
برنامج مبتكر لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة.
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ثمــن محمــد طــه يوســف رئيس مأتــم الزهــراء جهود الفريــق الوطنــي الطبي 
لمكافحــة فيــروس كرونــا، مؤكدا ضــرورة التــزام الجميع بالقوانيــن الصادرة 
لتنظيــم موســم عاشــوراء، والتقيــد بالتعليمــات الصــادرة من الفريــق الطبي 
من أجل ضمان ســامة المواطنين، داعيا المواطنين إلى التقيد بها من أجل 
ســامتهم وســامة المجتمع. وأكد رئيس مأتم الحاج راشــد العرادي، سلمان 
راشــد العــرادي أهمية التــزام الجميــع بالقوانين واألنظمــة الصحية الصادرة 
عــن الفريــق الوطنــي الطبــي واألوقــاف الجعفريــة، مشــيرا إلــى أن االلتــزام 
بالتعليمات ســيضمن صحة اإلنســان وســامته، فالهدف هو الوصول إلحياء 

موسم عاشوراء بشكل آمن صحيا في ظل تحديات فيروس كوفيد 19.

مأتـــم  إدارة  رئيـــس مجلـــس  ـــد  ك أ ا  ـ ـ ـ فيم
اإلمـــام الهادي، عيســـى مكي علـــي أهمية 
بـــذل الجهود لتطبيـــق توجيهـــات الفريق 
الوطنـــي الطبـــي، مبينـــًا أن مأتـــم اإلمـــام 
الهادي سيكون حريصا على تطبيق جميع 
اإلجـــراءات التي تهدف إلى الحفاظ على 
صحة وســـامة المواطنين، مشـــددًا على 
ضـــرورة االلتـــزام بهـــا مـــن أجـــل تجنـــب 
اإلصابـــة بفيـــروس كوفيـــد 19، الســـيما 
وأن الفيـــروس خطيـــر والبـــد مـــن التقيد 
باإلجـــراءات وااللتـــزام بالتباعـــد ولبـــس 

الكمام لضمان السامة.
ا رئيـــس مأتـــم  ـ ـ ـد عبدالرضـ ـ ـال أحمـ ـ وقـ
الغربي بمنطقة الدير إن موسم عاشوراء 
هـــذا العـــام يأتي في ظـــل أوضاع صحية 
تتطلـــب االلتزام باإلجـــراءات االحترازية 
اســـتكماال للجهـــود الوطنية فـــي مواجهة 
ـى ان  ـ ـ ل ـيرا ا ـ 19، مشـ ـد  ـ ـروس كوفيـ ـ فيـ
المآتم الحســـينية ســـتعمل منـــذ أول يوم 
مـــن محـــرم حتـــى انتهـــاء الموســـم علـــى 
تنظيم وتسهيل وخدمة المعزين وضمان 

سامتهم.
سيدهاشـــم  ســـيدهادي  تبـــر  ع ا ا  ـ ـ ـ م ي ف
أن  الـــدار  عيـــن  مأتـــم  س  ـ ـ ـ ي ئ ر د  ع ـ ـ ـ س أ
ـة والســـامة هـــو  ـ ـى الصحـ ـ ـ ـاظ عل ـ الحفـ
واجـــب شـــرعي ووطنـــي، مؤكـــدًا أهميـــة 
االلتـــزام باالحتـــرازات الطبيـــة، والتقيـــد 
باالشتراطات الصحية التي تضمن إقامة 
الشـــعائر في أجواء آمنة، وهي دليل على 
حـــرص وحكمـــة الجهـــات المســـئولة التي 
تضع مصلحة المواطن في المرتبة األولى 

دائما.
مـــن جانبـــه أشـــاد ماهـــر العريـــض نائـــب 
رئيـــس مأتم العريـــض بالجهـــود الوطنية 
لفريـــق البحريـــن الوطني بقيـــادة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، لتأميـــن الحمايـــة للمجتمـــع، 
وبين أن جهود الكادر الطبي تعتبر جهودًا 
ـر، فالواجـــب  ـ ـتحق التقديـ ـ ـة تسـ ـ مخلصـ
الدينـــي مرتبـــط بمســـئولية الفـــرد، مؤكدا 
أن المجتمـــع البحرينـــي مجتمع واٍع، وقد 
تكاتفـــت جميـــع الجهـــود فـــي األوقـــاف 
ــم  ـة والمآتـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة واللجنـ ـ الجعفريـ
مـــن أجـــل تأميـــن الســـامة خال موســـم 

عاشوراء.
وأشـــار عبـــاس الســـراج العضـــو الســـابق 
بـــإدارة األوقاف الجعفرية إلى أن االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة باعتبـــاره واجبًا 
أرقـــام  نخفـــاض  ا ي  ـ ـ ـ ف اهم  ـ ـ يسـ ًا  ـ ـ ـ ي وطن
ا بوعـــي  ـ ـ ـروس، منوهـ ـ ـات بالفيـ ـ ـ ب اإلصا
الشـــعب والتزامـــه وهـــو مـــا نصبـــو إليـــه 
جميعـــا. مؤكدا حـــرص المأتم فـــي اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات الكفيلة بعـــدم تعريض 
ســـامة المواطنين والمقيميـــن ألي خطر 

وذلك من خال تعاون الجميع،

وأعـــرب صـــاح الكليتـــي رئيـــس مأتـــم 
الكليتـــي عـــن تمنياتـــه ودعواتـــه أن يبعد 
المولـــى العلـــي القديـــر كل مكـــروه عـــن 
مملكـــة البحريـــن وشـــعبها الوفي.وأكـــد 
اتخـــاذ كافـــة االحتياطات التي تتماشـــى 
والقـــرارات االحترازية والوطنية في هذا 
الشـــأن حيث تم إعـــداد برنامـــج متكامل 
وتجهيـــز فريـــق عمل فـــي المأتـــم لمتابعة 
اســـتقبال المعزين والتأكد من تنفيذ كافة 
اإلجراءات الوقائيـــة، حتى يتم االحتفاء 
بمناســـبة ذكـــرى عاشـــوراء دون مـــا يعكر 

صفوها.
كمـــا أثنى محمد حســـن العســـبول، رئيس 
مأتـــم إســـكان ســـترة الشـــمالي، بقـــرارات 
الفريق الطبي بشأن اعتماد نظام اإلشارة 
الضوئية لتطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
لموســـم عاشـــوراء، مشـــددًا علـــى أهميـــة 
االلتـــزام بكافـــة االشـــتراطات والمعاييـــر 
التنظيمية المعلن عنها لموســـم عاشـــوراء 

حتـــى يتســـنى للجميـــع إقامـــة الشـــعائر 
بمظهـــر حضاري يليـــق بمجتمـــع البحرين 

الواعي.
وأشـــاد رئيس مأتم مدن بمنطقة المنامة، 
خليـــل المنصور، بالقرارات التنظيمية في 
ظـــل توجيهـــات الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا، والتي تضمن 
عدم زيـــادة أعـــداد اإلصابـــات والتي كان 
لها الدور الكبير في احتواء األزمة والحد 
من آثارها بنجاح كبير.مشـــيرًا إلى أهمية 
التـــزام المأتـــم خـــال موســـم عاشـــوراء 
ة  ـ ـ ـ ب و مطل ل ا ة  ـ ـ ـ ي ز ا ر االحت ءات  را ـ ـ اإلجـ ب

والصادرة من الجهات المعنية.
وبـــدوره ثمن الحاج مرتضـــى الحلواجي، 
ــق  ــود الفريـ ــر، جهـ ــن زبـ ــم بـ رئيـــس مأتـ
الوطني للتصدي لفيروس كورونا، مشيدًا 
بقـــرارات الفريـــق والتـــي كانـــت متوازنـــة 
بيـــن إحيـــاء موســـم عاشـــوراء والحفاظ 
على الصحة، حيث الســـماح للمســـتمعين 
بدخول المأتـــم وإقامة العزاء في محيط 

المأتـــم حســـب مســـاحة المأتم وبالنســـبة 
المناســـبة، مع اتخاذ االحترازات الصحية 
المتعارفـــة عليهـــا مـــن الفريـــق الوطنـــي 

لمكافحة كورونا.
كما قال جعفر ميرزا النظيف، رئيس مأتم 
بوعقليـــن، إن إدارة المأتم ملتزمة بتنفيذ 
توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
ـا، والتـــي تهـــدف إلـــى  ـ ــروس كورونـ لفيـ
عـــدم انتقـــال الفيـــروس بيـــن المواطنين، 
وذلـــك من خـــال االلتزام بكافـــة التدابير 
ـات  ـ ــس كمامـ ـمل لبـ ـ ـي تشـ ـ ـة التـ ـ الوقائيـ
الوجـــه واســـتخدام المعقمـــات والســـماح 
للمتطعميـــن والمتعافين فقـــط بالدخول، 
وفـــق العـــدد المســـموح بـــه مـــع تحقيـــق 

التباعد االجتماعي.
فيما أشـــاد عبدالنبي عمـــران، رئيس مأتم 
الحورة، بوعي وثقافة الشـــعب البحريني 
ومدى التزامه بكافة اإلجراءات الوقائية 
التـــي تـــم وضعهـــا للحفـــاظ علـــى الصحة 
والســـامة، وهـــو مـــا نصبـــو إليـــه جميعًا.

مؤكـــدًا حرص مأتـــم الحورة علـــى اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات الكفيلة بعـــدم تعريض 
ســـامة المواطنيـــن والمقيمين ألي خطر، 

وذلك من خال تعاون الجميع.
وأكـــد علـــي محفـــوظ شـــبر رئيـــس مأتـــم 
توبلي الشرقي أن الصحة العامة وسامة 
المواطنين تمثل أولوية رئيســـية ال يمكن 
ــروف  ــت الظـ ـا كانـ ـ ـا مهمـ ـ ــي عنهـ التغاضـ
وتقـــع المســـؤولية علـــى الجميـــع، مشـــيرًا 
إلـــى أهمية التقيد بالضوابـــط التي يقرها 
الفريق الوطني الطبـــي والجهات المعنية 
خال موســـم عاشـــوراء إلنجاح الموســـم 

وتفادي اإلصابة فيروس كورونا.
وقـــال إن موســـم عاشـــوراء يتطلـــب منـــا 
جميعـــًا أن نكون على قدر من المســـئولية 
الوطنية، من أجل ســـامة المجتمع، األمر 
الـــذي يلزمنـــا بإتبـــاع كافـــة اإلجـــراءات 
ـا  ـ ــي أقرتهـ ــات التـ ــة والتعليمـ االحترازيـ
الدولـــة، مشـــدداً علـــى ضـــرورة االلتـــزام 
وعـــدم التهـــاون والتراخـــي فـــي تنفيـــذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية، وذلك 
حفاظـــًا على مـــا تم تحقيقه من اســـتقرار 
بة  ـ ـ ـاض نسـ ـ ـة وانخفـ ـ اع الصحيـ ـ ـ األوضـ

الوفيات.
وأعـــرب محمـــد منصـــور اضرابـــوه رئيس 
جمعية ســـترة الحســـينية عن بالغ شـــكره 
وتقديـــره الـــى حضـــرة صاحـــب الجالـــة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه 
لتوجيهـــات جالتـــه والتـــي مـــن خالهـــا 
ــل  ــن أوائـ ــن مـ ـة البحريـ ـ ــت مملكـ أصبحـ
الـــدول فـــي قدرتهـــا علـــى التعامـــل مـــع 
المخاطر ومواجهـــة التحديات والتصدي 

لجائحة كورونـــا بفضل البرامج والخطط 
االستباقية لمثل هذه الظروف.

وأثنـــى محمـــد اضرابـــوه علـــى الجهـــود 
البارزة للحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء من 
اهتمـــام فـــي اتخـــاذ التدابيـــر االحترازية 
الهادفـــة إلـــى الحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
كورونـــا وتعزيـــز الســـامة العامـــة لـــدى 
كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، ومتابعتـــه 
المســـتمرة لإلجـــراءات المعمـــول بهـــا بما 
أسهم في مواجهة هذه األزمة والسيطرة 

عليها باذن هللا
فيمـــا علـــي درويـــش رئيـــس مأتـــم خـــدا 
وســـامة  مـــة  ا ع ل ا ة  ـ ـ لصحـ ا ن  أ ن  و ـ ـ رسـ
المواطنين تمثل أولوية رئيســـية ال يمكن 
ــت الظـــروف  ا كانـ ـ ـ ـا مهمـ ـ ــي عنهـ التغاضـ
وتقـــع المســـؤولية علـــى الجميـــع، مشـــيرًا 
إلـــى أهمية التقيد بالضوابـــط التي يقرها 
الفريق الوطني الطبـــي والجهات المعنية 
خال موســـم عاشـــوراء إلنجاح الموســـم 

وتفادي اإلصابة فيروس كورونا.
وقـــال علي حمزه نائب رئيس مأتم الحرز 
إن موسم عاشوراء يتطلب منا جميعًا أن 
نكون علـــى قدر من المســـئولية الوطنية، 
مـــن أجـــل ســـامة المجتمـــع، األمـــر الـــذي 
يلزمنا باتباع كافة اإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات التـــي أقرتها الدولة، مشـــددًا 
علـــى ضـــرورة االلتـــزام وعـــدم التهـــاون 
ت  ا ء ا ر ـ ـ ـ ج إل ا ذ  ـ ـ ـ ي ف ن ت ي  ـ ـ ـ ف ي  ـ ـ ـ خ ا ر ت ل ا و
االحترازيـــة والوقائية، وذلك حفاظًا على 
مـــا تـــم تحقيقـــه مـــن اســـتقرار األوضـــاع 

الصحية وانخفاض نسبة الوفيات.

تأكيد المواصلة في تنفيذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية بـ “عاشوراء”
ـــن ـــامة المواطني ـــان س ـــي لضم ـــق الطب ـــات الفري ـــد بتعليم ـــينية: التقي ـــم الحس ـــاء المآت رؤس
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رئيس “الجعفرية” ينوه بتكاتف الجهود الرسمية واألهلية إلحياء “عاشوراء”

اســـتقبل رئيس األوقـــاف الجعفرية 
يوسف الصالح في مقر اإلدارة عدًدا 
من رؤســـاء مآتم منطقة المنامة في 
إطـــار التنســـيق المســـتمر مـــع المآتم 
لموســـم  اســـتعداًدا  ات  ي ن ي ـ ـ ـ س ح ل ا و

عاشوراء.
ــن رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة  وثمـ
التوجيهـــات الدائمـــة لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
ــي  ـمو الملكـ ـ ــب السـ ـوزراء صاحـ ـ ـ ال

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
باالهتمـــام برعايـــة الشـــعائر الدينية، 
السيما موسم عاشوراء، وخير دليل 
ما تقدمه أجهزة الدولة ومؤسساتها 
األمنيـــة والصحيـــة والخدميـــة مـــن 
دعم المحدود إلحياء هذه المناسبة 

العزيزة.
ـوه رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة  ـ ـ ون
الطبـــي  لوطنـــي  ا ق  ـ ـ ـ ي فر ل ا ود  ـ ـ ـ بجه
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، 

وما تحقق من إنجـــازات كبيرة على 
هذا الصعيد، منوًها بضرورة االلتزام 
بكافة اإلجراءات االحترازية الازمة 

إلحياء موسم عاشوراء.
وبحـــث الصالـــح مـــع رؤســـاء مآتـــم 
المنامـــة إجـــراءات إحيـــاء موســـم 
عاشـــوراء فيمـــا يتعلـــق بالمجالـــس 
الحســـينية ومواكب العزاء وتطبيق 
ا  ـ ـ ـ ًه و ن م  ، ة ـ ـ ـ ي ز ا ر ت ح ال ا ط  ـ ـ ـ ب ا و ض ل ا
ف  ـ ـ ـ ت ا ك ت و ل  ـ ـ ـ ص ا و ت م ل ا ق  ي ـ ـ ـ س ن ت ل ا ب
م  ـ ـ ـ ت آ م ل ا و ة  ر ا د إل ا ن  ـ ـ ـ ي ب د  و ـ ـ ـ ه ج ل ا

ــة  ــمية ذات العاقـ ــات الرسـ والجهـ
ممـــا يهيئ األجـــواء إلقامة الشـــعائر 

الحسينية على النحو األفضل.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب رؤســـاء المآتم 
والحسينيات في منطقة المنامة عن 
ثقتهم والتزامهـــم بكافة اإلجراءات 
الصحية التي قررها الفريق الوطني 
الطبـــي والجهات المختصـــة إلحياء 
موســـم عاشـــوراء بصحـــة وأمـــان، 
راءات  ـ ـ ذه اإلجـ ـ ـ هـ ـدف  ـ ـ ته ـث  ـ ـ حي
والضوابـــط إلـــى تحقيـــق المقاصـــد 

الدينية والوطنية في حفظ وسامة 
الجميع.

االعتـــزاز  المآتـــم  ســـاء  ؤ ر د  ـ ـ ـ ك أ و
والتقدير بالـــدور الكبير الذي تنهض 
بـــه الكـــوادر الطبيـــة وكافـــة الجهات 
المختصـــة فـــي الحفـــاظ على صحة 
وســـامة الجميع، األمر الذي يتطلب 
المواصلة في الحفاظ على الســـامة 
والصحـــة العامة وذلـــك باتباع كافة 
التعليمات واإلرشـــادات الصادرة عن 

الفريق الوطني الطبي.

المنامة - األوقاف الجعفرية

رؤســـاء مآتـــم المنامـــة: تطبيـــق كل اإلجـــراءات االحترازيـــة الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي

محرر الشؤون المحلية

رئيس مأتم إسكان سترة الشماليرئيس مأتم اإلمام الهاديرئيس جمعية سترة الحسينيةرئيس مأتم الكليتي

رئيس مأتم الغربيرئيس مأتم الحورهرئيس مأتم الحاج راشد العرادي رئيس مأتم الزهراء رئيس مأتم بن زبر

رئيس مأتم توبليرئيس مأتم بوعقلين رئيس مأتم خدارسون رئيس مأتم عين الدار رئيس مأتم مدن

نائب رئيس مأتم الحرز عضو سابق لالوقاف الجعفرية نائب رئيس مأتم العريض
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

احذروا من “البلوجرز”.. يشجعون على اإلسراف والكماليات
جــوع مـــن  ــي  ــن ــغ ت وال  ــن  ــم ــس ت ال  بـــأمـــور  الـــعـــقـــول  ــون  ــل ــغ ــش ي

^يتغيــر الزمــن بشــكل متواصــل، وتتغيــر معــه أشــياء كثيــرة، 
تختفــي بعــض األمــور األخــرى التــي كانــت جــزءا مــن حيــاة الناس، 
وتظهــر أمــور أخــرى يتفاعلــون معهــا وتؤثــر فيهــم، وفــي ثقافتهــم 
وســلوكياتهم ونمط معيشــتهم، ولعل أبرز ما يميز حياة الناس اليوم 
وتتحكــم باهتماماتهــم المختلفــة هــي وســائل التواصــل االجتماعــي 
بكل ما فيها من محاســن ومســاوئ، والتي أصبحت جزأ ال يتجزأ من 
حياتنــا اليوميــة، نتفاعــل معها، ونتأثر بهــا ثقافًيا وســلوكًيا، وأحياًنا 

كثيرة من دون أن نشعر!

فـــي  الســـتخداماتها  وإضافـــة 
الثقافـــي  التواصـــل  مجـــاالت 
واإلعالمي وغيرها، تشكل وسائل 
التواصل االجتماعي فرصة لكثير 
مـــن أصحـــاب المواهـــب والقـــدرة 
على التأثير الشخصي - ممن ُيطلق 
عليهـــم اليوم “البلوجـــرز” - والذين 
بفضـــل قدرتهـــم علـــى اســـتخدام 
التكنولوجيـــة  األدوات  هـــذه 
بمهارة وبشـــكل يتناسب مع ميول 

واهتمامات الناس اســـتطاعوا من 
اســـتقطاب وجمع عشـــرات اآلالف 
المتابعيـــن  مـــن   - أكثـــر  وربمـــا   -
المتفاعلين مـــع محتواهم الموجه 
بلغـــة عصريـــة يمكنهم مـــن التأثير 
فـــي ثقافـــة ووعـــي النـــاس، وفـــي 
الدعايـــة  مـــن  التجـــاري  الكســـب 

واإلعالن.
ويمثل وجود المؤثرين على وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي  “البلوجرز” 

ســـالح ذو حدين، فهـــم نقطة قوة 
للمجتمـــع، وأداة مهمة وفاعلة في 
عدة مجاالت، وبمقدورهم صياغة 
الثقافـــة  ونشـــر  الوطنـــي،  الوعـــي 
األفـــكار  ومعالجـــة  الصحيحـــة، 
ويمكنهـــم  للنـــاس،  وتوضيحهـــا 

تنشـــيط االقتصاد في البلد، ودعم 
مـــن  ولكـــن  التجاريـــة،  المشـــاريع 
جهة ثانية حذار من توجيه العقل 
الجمعـــي للمجتمـــع نحـــو العـــادات 
تخـــدم  ال  التـــي  والســـلوكيات 
تشـــجيع  مثـــل  نفســـه،  المواطـــن 
وتوجيـــه  االســـتهالكي  الســـلوك 
شـــراء  فـــي  لإلســـراف  النـــاس 
الكماليـــات علـــى حســـاب ميزانية 
األســـرة، وحـــذاِر مـــن أي طـــرح ال 
يتناســـب مع ثقافة شعب البحرين 
األصيلة، ومن شـــغل عقول الناس 
باألمـــور التـــي ال تســـمن وال تغنـــي 
مـــن جوع، فتأثير كل إنســـان على 
المجتمـــع نعمـــة عليـــه أن يحســـن 

استخدامها للصالح العام.

ياسر سعيد

ياسر سعيد

^أسعار اســـتقدام الخدم ومشاكلهم 
فـــي ازدياد عامـــا بعد عام بســـبب مكاتب 

الخدم. 
المقتـــرح وأرجـــو طرحه كســـؤال لمعرفة 

المؤيدين والمعارضين: 
هل تؤيد إنشـــاء شـــركة تابعـــة لممتلكات 
الخـــارج،  مـــن  الخـــدم  اســـتقدام  تتولـــى 
فتكـــون هذه إيرادات االســـتقدام لشـــركة 

حكوميـــة ويكـــون تالعب مكاتـــب الخدم 
محدودا. ما رأيكم؟

عارف َفِقيه

^أنـــا مـــن ســـكان مجمـــع 901 بمنطقـــة الحنينية. 
وتفتقـــر المنطقـــة لعدم وجـــود مداخل أو مخـــارج. كما 
ال توجـــد محـــالت تجارية ولم يشـــيد مســـجد أو جامع 
للصـــالة.  علمـــا أن األهالـــي طالبوا بتلبيـــة احتياجاتهم 

ألكثر من مرة. 

فيصل القالف

ال مداخل وال مسجد بمجمع اقتراح إلنشاء شركة الستقدام الخدم
901 بالحنينية

فاطمة تناشد توظيفها بعقد دائم في “جودة التعليم”
تعمـــل منـــذ 8 ســـنوات بعقـــد مؤقـــت... وترقـــت لمشـــرف فريـــق

أناشد تثبيتي في الوظيفة المؤقتة وهي مدخل 
بيانات في هيئة جودة ضمان التعليم والتدريب، 
التـــي أشـــغلها منـــذ تاريـــخ 20 مايـــو 2013  بعقد 
مؤقـــت وعلـــى فترات متقطعة فـــي العمل، حيث 
إننـــي أمتلـــك الخبـــرات والمهارات التـــي تتطلبها 

الوظيفة. 
وقمـــت في هذه الفتـــرة بأداء المهمـــات المنوطة 
بي على أكمل وجـــه إضافة الى التزامي بقوانين 
العمل المنصوص عليها بالهيئة وهذا ما أكد عليه 
مســـؤولي المباشـــر وتمـــت ترقيتـــي الى مشـــرف 

فريق عمل.

ونتيجـــة للوضـــع الراهـــن تفشـــي وبـــاء جائحـــة 
كورونـــا، توقف العمل المؤقـــت في الهيئة جودة، 
وكنـــت أتكـــئ عليـــه لمســـاعدة زوجي في قســـط 

قـــرض البيـــت وأعيـــل بـــه أفـــراد أســـرتي، وأيضا 
نتيجة للتدهور والمعاناة النفســـّية التي أصابتني 
مـــن يـــأس فـــي إيجاد عمـــل يوفـــر لـــي متطلبات 
الحياة األساســـية، ويحّقـــق لي الرضا عن النفس، 
والشـــعور بقيمتـــي ودوري فـــي المجتمـــع. ونظرا 
اللتزاماتـــي األســـرية الخاصـــة وحاجتـــي لضمان 

الوظيفة. 
لذا فإنني أتمنى منكم أن تنظروا للموضوع بعين 

االعتبار.

فاطمة أحمد

أسرعوا في دفع أتعاب خبراء المحكمة.. تأخرتم أشهرا
ـــبوع ـــتالم بأس ـــابقا االس ـــا... وس ـــا إلكتروني ـــد تحويله ـــات بع ـــع األمان ـــر دف تأخ

^لقـــد تطرقـــت لموضـــوع تأخير 
دفـــع أمانـــات الخبـــراء لـــدى المحكمة 
عبـــر برنامج )تواصـــل(، إال أنه لم تجد 
مـــن يلتفـــت لحـــل معضلتها وهـــذا ما 
دعانـــي إلى االتجـــاه لصحيفة “البالد” 
ليقينـــي أنها الجريدة التـــي تصل إلى 
من بيده حلها، فلقد بلغ السيل الزبى.

حينمـــا  الخبـــراء  أن  المعلـــوم  مـــن 
يقدمون تقاريرهم للمحكمة، فإنه يتم 
اإلذن بصـــرف أتعاب الخبير مباشـــرة 
بحيـــث ال تســـتغرق أكثـــر من أســـبوع 

من تاريخ إيداع التقرير.
إال أن هـــذا النهـــج تغيـــر بشـــكل غيـــر 
دفـــع  تطويـــر  تـــم  أن  منـــذ  مســـبوق 
األمانـــات عبـــر التحويـــل اإللكتروني. 

وبـــدال مـــن اإلســـراع فـــي صـــرف تلك 
المبالغ للخبراء إذا بها تقبع لشهور تلو 

الشهور.
بينمـــا لم يكن هو الحـــال حينما كانت 
تصرف بتحرير شيكات تسلم للخبراء 
باليد بمعنى أن التطوير لم يأت بخير 
حتـــى  بـــل  فحســـب  للخبـــراء  ليـــس 
للخدمـــات الكثيـــرة والمتنوعـــة التـــي 

يستوجب صرف مبالغ ألصحابها. 
لـــذا نتمنـــى مـــن المعنييـــن النظـــر في 
هـــذا العطل الـــذي يكتوى بـــه الخبراء 
وغيرهـــم، فليـــس التطويـــر ينتج عنه 

مزيدا من التأخير.

 يوسف محمد

^أطالب المسؤولين بوزارة 
األشــــغــــال وشـــــــؤون الــبــلــديــات 
بالتحقق  العمراني  والتخطيط 
ــالت بـــيـــع الــســمــبــوســة  ــحـ ــن مـ مــ
كيفية  ــول  حـ والــســنــدويــتــشــات 
المستعملة  الدهون  من  التخلص 
مــكــان  أي  ــي  ــ ــ وف ــــي،  ــل ــقــ ــ ال فــــي 
ــا، وهـــــل ُتــســكــب  ــاؤهــ ــ ــق ــ يـــتـــم إل
فــي الــمــجــاري الــداخــلــيــة ام في 

الشوارع  في  الكائنة  المجاري 
المرتبطة  والطرقات 

بـــــــــمـــــــــجـــــــــاري 
الــــــــــــــــصــــــــــــــــرف 

الصحي؟
يــتــم  أال  أرجـــــــــو 
الـــتـــخـــلـــص مــنــهــا 

الصحي  الــصــرف  شبكات  داخــل 
مما يتسبب في انسداد المجاري 
فالكشف  ــزمــن،  ال مــن  فــتــرة  بعد 
ــتـــحـــقـــق مــــن ذلـــــك ضـــــرورة  والـ
لــذا  الــجــمــيــع؛  مصلحة  تتطلبها 
نأمل من جانب الوزارة البت في 

هذا الموضوع.
محمد العلوان

كيف تتخلص محالت السمبوسة 
من الدهون المستعملة؟

ابنوا مسجًدا في شارع المعارض
^أقترح إقامة مسجد في شارع المعارض 
محـــالت  بيـــن  وتحديـــدا  الحـــورة،  بمنطقـــة 
)دومينـــوز( للبيتـــزا ومحالت ومطاعم جســـميز 

أي أمام بناية عبد الحميد الخواجة للعقارات.
والســـبب وجـــود جامعين بالمنطقـــة فقط، هما: 

جامع أبوبكر الصديق وجامع الحورة.
مـــع  التواصـــل  يمكـــن  خاليـــة  أراض  وهنـــاك 
أصحابهـــا بخصـــوص اقتـــراح إنشـــاء مســـجد 

بالمنطقة المذكورة.
وأتمنـــى أن يبصر اقتراحـــي النور خصوصا أننا 
في شهر رمضان المبارك نفطر عن طريق سماع 

األذان عبر التلفزيون.

 سعد حسن عمر

لـــإلدارة  اقتـــراح  ^لـــدي 
أن  وأتمنـــى  للمـــرور  العامـــة 

يحوز موافقتهم.
لقد توقفت دوريات المرور في 
شـــوارعنا وأحياءنا الســـكنية، 
وكثـــرت مخالفات المـــرور من 
بعض السواق بسبب الالمباالة 

بقواعد المرور.
الدوريـــات  تكثيـــف  وأقتـــرح 
المدنيـــة؛ لكـــي تروا مـــا نعاني 
منـــه في شـــوارعنا، ومـــن أبرز 

األسباب ما يأتي:
فـــي  الســـواق  مـــن  الكثيـــر   )1
والرئيســـة  الفرعيـــة  الطـــرق 
دون إنـــارة، والخطر األكبر في 
األحياء السكنية بسبب ضعف 

إنارة الطرق الصغيرة. 
2( يوجد تجمهر لدى المطاعم 
ومحالت شـــاي “الكـــرك” وغلق 
الشـــوارع وعرقلة حركة السير 
وتنتظـــر  احتـــرام،  أي  دون 
الســـيارة تجهيـــز طلبهـــا وهـــو 

مشغول بهاتفه.

3( ضرورة إرسال دوريات في 
مواقـــف الســـيارات وتســـجيل 
الخطـــأ  للوقـــوف  مخالفـــات 
حتـــى لو كان الســـائق موجودا 

في السيارة.
الرئيســـة  الشـــوارع  فـــي   )4
)الهايـــوي( يوجـــد خـــط أصفـــر 
الطـــوارئ، خصوصـــا  لحـــاالت 
بالقرب من اإلشارات الضوئية 
والمنحنـــى األيمـــن أو األيســـر 
ترى الســـيارات تســـير بسرعة 
جنوبية، وتعطل حركة المرور 

بسبب تصرفات سواقها.
عنـــد  الجـــوال  اســـتخدام   )5
اإلشـــارات الضوئية خطأ كبير، 
وعند تنبيهك للســـائق ترى أنه 

زعل وغضب عليك.
أنا شـــخصيا صورت مخالفات 
عـــدة فـــي المواقف وأرســـلتها 

على برنامج )تواصل(.

عادل فقيه

كثفوا من دوريات المرور 
عند محالت “الكرك”

جامع ابو بكر الصديق

دشنت خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية في أبريل 2021

أحد محالت بيع شاي الكرك

ضرورة تحرير مخالفات 
 للوقوف الخاطئ 

بـ “الباركات”
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“المنجزين العرب” تكرم عبدالرحيم السيد
ــة  ــاح ــي ــس ــط ال ــي ــش ــن ــت لـــــــدوره ب
ــة ــيـ ــنـ ــوطـ ــة الـ ــ ــي ــ ــدق ــ ــن ــ ــف ــ ال

كرم االتحاد الدولي للمنجزين العرب ومقره جمهورية مصر العربية، ممثال 
بســامح لطفــي أخيًرا، مدير عــام فندق الغولدن توليب عبدالرحيم الســيد 

لدوره في تنشيط السياحة الفندقية الوطنية في مملكة البحرين.

تعزيز  في  السيد  دور  لطفي  وثمن 
التعاون مع المؤسسات الدولية التي 
الشعوب،  بين  العالقات  بفتح  تهتم 
والــمــهــتــمــة بــتــشــجــيــع الــمــبــدعــيــن 
والــمــثــقــفــيــن والــمــهــتــمــيــن بــقــضــايــا 

المواطن العربي.
ــًزا لــــدور  ــ ــزي ــ ــع ــ ــم ت ــريـ ــكـ ــتـ وجـــــــاء الـ
ــقــديــر  ــي ت ــ ــرب فـ ــ ــعـ ــ ــنـــجـــزيـــن الـ ــمـ الـ
الشخصيات العربية المؤثرة والبناة، 
االقتصادي  والتي تسجل حضورها 
واالجـــتـــمـــاعـــي الــيــومــي فـــي حــيــاة 
المواطن العربي، وأيًضا في تدريب 

للتدرج  مساعدتهم  وفــي  الــشــبــاب 
الـــوظـــيـــفـــي، واســـتـــثـــمـــار مــواهــبــهــم 
ــيـــة فـــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح  اإلبـــداعـ

والمالئم.
ــك، عــبــر الــســيــد عـــن عظيم  ــ إلـــى ذل
تقديره وثناءه للمنجزين العرب في 
صناعة األمل للشباب العربي، مثمًنا 
“الزياني”  بذات السياق دور عائلتي 
فــي تحقيق  الـــريـــادي  “إســـحـــاق”  و 
الصناعة  فــي  الــبــحــريــنــيــة  الــنــهــضــة 
ــحــديــثــة وتــطــويــرهــا،  الــفــنــدقــيــة ال

وإيصالها إلى ما آلت إليه اآلن.

البسيتين -  محافظة المحرق

أكد محافظ المحرق ســلمان بن عيســى بن هندي المناعي أهمية 
تطبيــق كافة اإلجــراءات االحترازية التي أقرهــا الفريق الوطني 
المرافــق  فــي  للمواطنيــن والمقيميــن، خصوصــا  الطبــي حمايــة 
العامــة كبــرك الســباحة والمماشــي والمتنزهــات، مقدمــا الشــكر 
لمديرية شرطة محافظة المحرق واإلدارة العامة للدفاع المدني 
واإلدارة العامة للمرور واإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 

على جهودهم في خدمة الوطن والمواطنين.

جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع اللجنة 
ــه مــحــافــظ  ــرأســ ــ ــذي ت ــ ــ ــيـــة ال ــنـ األمـ
المحافظ  نــائــب  بحضور  الــمــحــرق 
الجيران  بن خليفة  العميد عبدهللا 
ــة شـــرطـــة  ــ ــري ــ ــدي ــر عــــــام مــ ــ ــديـ ــ ومـ
محافظة المحرق العميد صالح بن 
راشــد الــدوســري وعــدد من ضباط 
لــإدارات  كممثلي  الداخلية  وزارة 

واألقسام المعنية.
التعاون  إلى  المحافظ  نائب  ونــوه 
تطبيق  لمتابعة  المحرق  بلدية  مع 
الساية  الطعام على ساحل  عربات 
باإلضافة  االحترازية،  لــإجــراءات 
المهملة  الـــســـيـــارات  تــكــدس  ــــى  إل
بالقرب من ورش التصليح بجانب 

األحياء السكنية.
ــمــحــافــظ عــلــى الــتــقــريــر  ــع ال ــلـ واطـ
شرطة  مديرية  من  المقدم  األمني 
إلى  بــاإلضــافــة  الــمــحــرق  محافظة 
إحــصــائــيــة شــامــلــة بـــعـــدد عــربــات 
ــة الـــمـــتـــواجـــدة  ــقــل ــمــتــن ــام ال ــعـ ــطـ الـ
المحافظة،  وقـــرى  مــدن  بمختلف 
راشد  بن  صالح  العميد  أكــد  حيث 
التفتيشية  الزيارات  بأن  الدوسري 
مستمرة على برك السباحة؛ للتأكد 
ــراءات  ــ اإلجــ لــكــافــة  تطبيقها  مـــن 

للحوادث  الصحية واألمنية تفاديا 
وضمان حماية وسالمة مرتاديها.

وأشاد رئيس مركز شرطة سماهيج 
بتعاون  السليطي  عيسى  العقيد 
ــيــن،  ــقــوان األهـــالـــي فـــي تــطــبــيــق ال
بــخــاصــة االجــــــراءات االحــتــرازيــة 
التي أقرها الفريق الوطني الطبي.

كما قدم ممثل اإلدارة العامة للمرور 
تقريرا  الــجــابــري  يــوســف  الــنــقــيــب 
شامال حول سير الحركة المرورية 
األســـواق  وداخـــل  التقاطعات  فــي 
كــمــا تعمل  الــســكــنــيــة،  ــاء  ــ ــي واألحــ
التصدي  على  المرورية  الــدوريــات 
المشاة  أرصفة  استخدام  لظاهرة 

في ركن المركبات والشاحنات.
العامة  اإلدارة  ممثل  أوضـــح  كما 
أول محمد  المالزم  المدني  للدفاع 
في  اإلدارة  منتسبي  جــهــود  بــحــر 
الوعي  وزيـــادة  التثقيف  عمليات 
الكهربائية  للتوصيالت  بالنسبة 
بـــالـــمـــنـــازل والـــمـــصـــانـــع والــمــحــال 
ــي فصل  الـــتـــجـــاريـــة، خــصــوصــا فـ
األحمال  معها  تكثر  التي  الصيف 
الزيارات  إلى  باإلضافة  الكهربائية، 
الميدانية على المصانع؛ للتأكد من 

تطبيقها لكافة إجراءات السالمة.

“أمنية المحرق”: دعوة لتطبيق 
االحترازات في برك السباحة والمماشي

مطالبات بتظليل محطات النقل العام.. وعبدالغفار: الستخدام شجرة النيم
صـــور لســـيدة مســـنة تنتظـــر الحافلـــة تحـــت لهيـــب الحـــر تشـــعل “تويتـــر”

أثــارت مجموعــة مــن الصور لســيدة كبيرة في الســن وهي تنتظــر واقفة بظهيرة 
حــارة فــي محطــة حافــالت لنقــل الركاب والنقــل العام، فــي النقطــة الواقعة بين 
الدوار التاسع والعاشر في مدينة حمد، أمام أسواق المنتزه، موجة من التعاطف 

واالستياء على حد سواء.

وأثــــــارت هــــذه الـــصـــور والـــتـــي نــشــرهــا 
المواطن عبدالحميد عبدالغفار بحسابه 
في تويتر، وانتشرت كالنار في الهشيم 
وبقية  “الواتساب”  تطبيق  قروبات  في 
ــاؤالت عن  ــسـ ــتـ ــمــنــصــات األخــــــرى، الـ ال
السبب في عدم قيام البلديات بتظليل 
ــتــظــار بــمــحــطــات الــحــافــالت  نــقــاط االن
المختلفة، وفق آلية عمل وزمن معينة، 
ــنــاس مــن اشــعــة الشمس  رحــمــة فــي ال

الساخنة.

بناء مظلة

هذه  رأى  إنه  لـ”البالد”  عبدالغفار  وقــال 
السيدة المسنة بتمام الساعة 12 ظهرا، 
وهي تحمل عدًدا من األكياس، وظلت 
منتظرة لفترة من الزمن هنالك، قبل أن 
سيدة،  تقودها  صغيرة  سيارة  تتوقف 

وتحدثت معها قليالَ، ثم أقلتها.

انتظار  موقف  أي  أن  عبدالغفار  وأكــد 
يــجــب أن يــكــون مــظــلــال عــلــى األقــــل، 
والتي  الــحــارة  الشمس  ألشــعــة  تــفــاديــا 
الــحــاالت،  ببعض  درجـــة   48 ــى  ال تصل 
ــان، وبــذلــك  ــيـ وربــمــا أكــثــر بــبــعــض األحـ
خــطــر عــلــى الــمــنــتــظــريــن خــصــوصــا من 
أصحاب األمراض المزمنة، وكبار السن، 

واألطفال.
ــذه الـــســـيـــدة،  ــ ــت هـ ــ ــ ــن رأي ــيـ ــع “حـ ــ ــاب ــ وت
اماطة  عن  النبوي  الحديث  استذكرت 
نستطيع  ال  ونحن  الطريق،  عــن  األذى 
بناء  المطلوب هو  إبعاد الشمس، ولكن 
محطات  في  االنتظار  نقاط  في  مظلة 
النقل، كما في دول العالم المشمسة أو 
شخصي  استعداد  على  وأنــا  الممطرة، 

لبناء مظلة بهذه النقطة وغيرها”.
شجر  زراعــة  “بإمكاننا  عبدالغفار  وزاد 
البلدية  توفير  شريطة  بقربها،  النيم 

القريبة  المعالجة  المياه  من  الري  لمياه 
ــع، حــيــث إن تــلــك الــمــيــاه  ــمـــوقـ مـــن الـ

موصولة ألشجار الشارع العام”.

نصف ساعة

البلدي  العضو  السياق، صرح  وفي هذا 
مع  “اجتمعنا  بالقول:  القبيسي  عبدهللا 
العام  الــمــواصــالت  ــوزارة  بـ المسؤولين 
تظليل  على موضوع  للوقوف  الماضي 
مــواقــف الــحــاالت فــي الــشــوارع العامة 
حيث  السكنية،  المناطق  مــن  القريبة 
أكدنا لهم عدم فعاليتها بسبب أنها غير 
ذوي  أو  السن،  لكبار  خصوصا  مظللة، 
المزمنة،  باألمراض  المصابين  أو  الهمم 

الناس  يقدر  ال  هذه  الشمس  اشعة  ألن 
على مواجهتها”.

ينتظر  البعض  أن  أيضا  “أكدنا  وأضــاف 
ألكــثــر مـــن نــصــف ســـاعـــة، ومــنــهــم من 
“يــنــخــش” خلف إعــالنــات الــشــوارع أو 
منتظرين  ــة،  ــب ــقــري ال األشـــجـــار  تــحــت 

حضور الحافلة أو التكاسي أو غيرها”.
منهم  التطوير  “تأملنا  القبيسي  واردف 
لــنــا، لكنهم  الــتــي قــدمــوهــا  الــوعــود  بعد 
وجاهزة،  موجودة،  انتظار  نقاط  ألغوا 
ــا بــالــشــكــل الـــجـــديـــد حيث  ــعـــوهـ ووضـ
مزودين  اثنين،  بلوحين  تــزويــدهــا  تــم 
بالطاقة الشمسية كما ذكروا، لكنهما في 
الواقع غير عمليين، وال يخدمان الناس 

بأي شكل”.
ما  “الــمــوضــوع  قــائــال  القبيسي  وانــهــى 
عدد  بــزيــادة  نطالب  نحن  عالقا،  يــزال 
النقاط، وعدد الرحالت للحافالت حيث 
باليوم  فقط  مرتين  اال  بعضها  تأتي  ال 
النقاط  هـــذه  تظليل  ــم  واألهــ الـــواحـــد، 
الحار  للطقس  ومــراعــاة  للناس،  خدمة 

الراهن”.

السيدة المنتظرة تحت أشعة الشمس عبدالحميد عبدالغفارعبدالله القبيسي

أبطال متالزمة داون يحصدون الميداليات الدولية في التيكواندو
نـــادي ســبــورت تــو دور  قــالــت رئيسة 
لـ”البالد”  البنعلي  فجر  الحرة”  “الــروح 
بأن عدد مشاركي النادي في بطوالت 
ــارا بــومــســي “الـــبـــومـــســـي لـــذوي  ــ ــب ــ ال
فئة  من  للتيكواندو  الدولية  العزيمة” 
العًبا، سبعة   80 بلغ  الذهنية،  اإلعاقة 

منهم من متالزمة دوان.
أنـــواع  مــن  نــوعــا  الــبــومــســي  يعتبر  و 
االستعراضية  التيكواندو  منافسات 
حيث يقوم الالعب بتأدية مجموعات 
كأنما  دفــاعــيــة  و  هــجــومــيــة  حــركــّيــة 

يواجه بها خصم أو عدة خصوم.
كانت  الــبــدايــة  بــأن  البنعلي  ــارت  وأشـ
ذوي  مــن  فقط  العبتين  تــدريــب  مــع 
فردي،  بشكل  بالنادي  داون  متالزمة 
ــول الـــبـــطـــوالت  ــحــ ــ ــع ت ــ ــفـــة” مـ ــيـ مـــضـ
افــتــراضــيــًا بسبب الــجــائــحــة،  شــارك 
نادي الروح الحرة بأول بطولة له مع 
فئة اإلعاقة الذهنية )البطولة العربية 
والمنظمة  بومسي(  للبارا  المفتوحة 
مــــن قـــبـــل مــجــلــس أصــــحــــاب الــهــمــم 
االتــحــاد  اشـــراف  دبــي تحت  بشرطة 
يونيو  شهر  خالل  للتيكواندو  العربي 

.”2020
وذكرت “أن  المشاركتين البحرينتين 
المركز  البطولة،  بهذه  حققتا   للنادي 
األول  ممثلتان بنورة زينل )18 سنة( 
السعد  ــروان  ب ممثلة  الثالث  والمركز 
قصة  ــدت  ــاعـ سـ حــيــث   ،) ــة  ســن  22(
النجاح هذه على رفع منسوب الوعي 
لدى أهالي متالزمة دوان في إمكانية 
بالبطوالت  بــالــمــشــاركــات  الفئة  هــذه 
بالمحافل  المملكة  وتشريف  الشبيهة 

الدولية”.
ــور ذوي  ــمــام أولــيــاء أمـ وأضـــافـــت” إل
ــة  ــاضـ ريـ بـــمـــنـــافـــع  داون  مـــتـــالزمـــة 
ــبــدنــيــة و  ــنــاحــيــة ال ــبــومــســي مـــن ال ال
النفسية على  و  السلوكية  و  المهارية 
هذه الفئة، أفضى إلى توقيع اتفاقية 

العناية  ومركز  النادي  بين  ما  تعاون 
تأسيس  عــن  أســفــر  داون،  بمتالزمة 
العزيمة  أول فريق بحريني من ذوي 

في األلعاب القتالية”.
وكـــان نـــادي ســبــورت تــو دور )الـــروح 
ميدالية   14 أخيرًا  اقتص  قد  الحرة( 
باندونق  بـ”دولية  دولية دفعة واحدة 
ــاد  ــحـ ــتـــي نــظــمــهــا االتـ ــومــســي” الـ ــب ــل ل

االندونيسي للتيكواندو.
و  األســويــاء  من  النادي  العبو  وحقق 
ذوي العزيمة “ 4 ذهبيات و7 فضيات 
و 3 بــرونــزيــات بــمــشــاركــة مــا يــقــارب 

2000 العب والعبة من 182 ناديا من 
16 دولة، منهم 6 ميداليات ملونة من 
لمتالزمة  البحرينية  الجمعية  فريق 
داون الذي أسسه النادي بالتعاون مع 

مركز العناية بمتالزمة داون.
وتــقــوم آلــيــة الــمــشــاركــة عــلــى تسليم 
الخاص  االستعراض  فيديو  الالعبين 
ــط يــوتــيــوب  ــ ــ ــن طـــريـــق رواب بـــهـــم، عـ
من  نخبة  قبل  من  للتحكيم  خضعت 
الحكام المعتمدين، ومتابعة ما يفوق 
برياضة  المهتمين  من  شخص   5000

التايكوندو حول العالم.

البنعلي: ارتفاع 
منسوب الوعي 

لدى أولياء األمور 
أوجد قصص النجاح
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إبراهيم النهام

القبيسي: مواطنون 
“ينخشون” خلف 

اإلعالنات هرًبا من 
أشعة الشمس

إبراهيم النهام

الوطني  المحامية زهراء  قالت 
إن الخادمة المنزلية ال تستحق 
ــحــجــر  ــرة ال ــ ــت ــ ــن ف ــ الـــــراتـــــب عـ
الصحي االحترازي وهي قادمة 
من بالدها، مفسرة ذلك بأنها لم 

تبدأ عملها بالفعل في البيت.
تكون  الــخــادمــة  “أن  وأردفــــت، 
فترة  وهــي  التجربة،  فترة  في 
تستحق االجازة المرضية ولكن 

غير مدفوعة األجر”.
حسابها  عبر  الوطني  وأشــارت 

بأن  “االنــســتــغــرام”  تطبيق  فــي 
احتساب الراتب يبدأ من ساعة 

مباشرتها العمل في المنزل”.

الوطني: ال راتب للخادمة المحجورة احترازيا
إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

روان السعدفجر البنعلي
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Vacancies Available
Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

BRANDLANCE PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

EXOUSIA CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34675780  or  ADHAMSLATAROFF@GMAIL.COM 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

SUPER SAYAN FOR SPORT AND ENTERTAINMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33277360  or  MKVELI187@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Al Hamra Real Estate & Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMS RELATIONS SPEC 
 suitably qualified applicants can contact

 17622175  or  HASSANMOOJI@GMAIL.COM 

Falafel Shaban Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258582  or  ELHAZEEEN@HOTMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

DHA COMPUTER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36305009  or  FBOKAII@HOTMAIL.COM 

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

TRISONS FOR DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39872123  or   

HAFEZAYOUB@GMAIL.COM Iacovou Construction (Bahrain) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17593367  or  infobahrain@iacovougroup.com

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (HOSPITALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

C.P.S ARABIA LIFITING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39608841  or  YASSIN@CPSARABIA.COM.SA 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

East Plum Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM  
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“ال للجمهورية اإلسالمية”
النظـــام اإليرانـــي اإلرهابـــي الدمـــوي يحـــاول بشـــتى الطـــرق تثبيت 
حكمه المنهار عبر خلق المزيد من األكاذيب والخزعبالت وخفافيش 
ظالمـــه، ففـــي كل ركـــن مـــن أركان بيـــت الماللـــي فـــي قـــم وطهران 
صرخـــات خـــوف مـــن القادم، الســـيما أن شـــعبية الماللي بـــدأت تقل 
بشـــكل تدريجي، وهذا مؤشـــر قوي على نمو األصوات الشعبية ضد 

النظام وعقليته الفاشية والطائفية.
فـــي بلد مثل إيران يغدو الكذب منهجا ويـــكاد يكون الطابع المحلي 
المتجـــدد، فعندمـــا تتحـــدث وتثرثـــر حكومـــة الماللـــي عـــن نزاهـــة 
االنتخابـــات وجوهـــا الديمقراطـــي، فهـــذا يعنـــي اســـتمرار المـــرض 
وتكـــرار الكلمـــات الجاهزة التـــي تهبط من أعالي المشـــهد “خامنئي”، 
فـــال وجـــود أصال ألي نـــوع من االنتخابـــات في إيران وهـــذه حقيقة 
معروفة ال يمكن تجاوزها، وما يحصل مجرد مسرحية مفروضة من 
طـــرف واحـــد، ويعتقد الماللي أن ما يفعلونه زهـــرة جديدة ال نتوقع 
اكتشـــافها، فحســـب مـــا بينـــت المعارضـــة كانـــت هناك لجـــان خاوية 
ومدارس مغلقة وســـط انتشـــار أمني بأماكن متفرقة من البالد على 

عكـــس ما يزعـــم إعالم النظـــام حول نســـب اإلقبال، وكمـــا قال رضا 
بهلوي نجل شاه إيران الراحل في اجتماع افتراضي تحت عنوان “ال 
للجمهورية اإلســـالمية” “هذه المرة ال يبعث الشـــعب اإليراني رســـالة 
إلى النظام اإليراني بمقاطعة االنتخابات، بل يوجه رســـالة أيضا إلى 
العالـــم مفادهـــا أنه أدار ظهـــره للنظام”، وكتبت فاطمة ســـبهري وهي 
إحـــدى الموقعـــات علـــى بيان اســـتقالة خامنئـــي “ما لم يرحـــل نظام 
الجمهورية اإلسالمية سيعيش 85 مليون إيراني في بؤس وسنكون 
رهائـــن”، وقالـــت أخـــرى وتدعى نرجس منصـــوري إنه “”بعد انتشـــار 
بيانات اســـتقالة خامنئي، تزايدت االحتجاجات من أطياف مختلفة 

وزاد خوف قادة النظام من االنهيار”.
األداة اإلرهابية للنظام اإليراني تجاوزت الحدود الجغرافية إليران، 
وتتحمل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق اإلنسان مسؤولية تنوير 
الـــرأي العالمـــي عمـــا يفعله خامنئـــي وعصابته، ما يعيـــد إلى األذهان 
األنظمة الفاشـــية التـــي كانت تحكم بعض أقطـــار العالم قبل الحرب 

العالمية الثانية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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نكمـــل اليـــوم مـــا بدأناه في األســـبوع الماضي من تاريـــخ بدايات برامـــج البعثات 
والمنـــح لمملكـــة البحرين منذ العام )1928م( مـــع ابتعاث أول مجموعة من الطلبة 
للدراسة في الجامعة األميركية في بيروت، ثم ابتعاث أول فتاة بحرينية للدراسة 
فـــي الخارج فـــي كلية المعلمـــات البريطانية في )1937م(، ثم فـــي العام )1938م( 
تم إرســـال فتاتين لبيروت وطالب لدراســـة الشـــريعة بالكلية اإلسالمية في لكنو 
بالهند، ومع فترة الحرب العالمية الثانية )1939 - 1945م( توقفت أنشـــطة برامج 
االبتعاث الدراسي للخارج، وعادت إلى مواصلة عملها في نهاية )1944م( مع قرب 
انتهـــاء الحرب، بإرســـال دفعة من ثالثة طلبة إلى مصـــر، وارتفعت وتيرة الحركة 
التعليميـــة للخارج خالل الفتـــرة )1946 - 1954م(. علمًا أن اإلدارة التنفيذية لهذه 

البرامج خالل الفترة المذكورة، هي إدارة المعارف لحكومة البحرين آنذاك.
ومـــع اهتمـــام شـــركة نفـــط البحريـــن “بابكـــو” بتنميـــة مواردها البشـــرية مـــع العام 
)1953م( وصـــوالً إلى ابتعاث المتفوقين منهم في برامج البعثات لبريطانيا، ففي 
العـــام )1957م( بدأت “بابكو” مرحلة جديدة بابتعاث موظفيها للدراســـة بالخارج، 
حيث غادر في مســـتهل هـــذا العام “أربعة من موظفي الشـــركة البحرينيين مطار 
المحرق الدولي.. للحصول على تدريب خاص في لندن، وهم: حسن محمد غيث 

الـــذي يتولـــى كل عمليات التوظيف المحلية، ورجب بن زايد عمر، وأحمد ســـعيد، 
وإبراهيم محمد، وجميعهم من مدرســـي مدرســـة بابكو، ليحضروا مقرًرا دراســـًيا 
مدته ســـتة أشـــهر في اللغة اإلنجليزيـــة في كلية مدينة لندن”، فـــي )1964م( كان 
في لندن العاصمة البريطانية نحو )42( من الذين يدرســـون على حســـاب شـــركة 
نفط البحرين المحدودة “بابكو” في مختلف الجامعات والمعاهد هناك، كما وهناك 

برامج مماثلة في بعض الشركات الكبرى في المملكة.
فـــي عـــام )1999م( أســـس صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
رئيس مجلس الوزراء برنامج ســـموه للمنح الدراســـية العالمية بابتعاث الشـــباب 
المتفوقيـــن من الجنســـين إلى أعـــرق الجامعات والمنظمـــات التعليمية في العالم، 
وتوفير منح دراســـية تتعلق بالتطوير الوظيفي عبر الدعم والتدريب المستمرين 
بتمكينهم بوسائط صناعة القرار، حيث يساهمون في التنمية الشاملة في مملكة 

البحرين وعلى المستويات اإلقليمية والعالمية.
وإلـــى هنـــا فإننا نرصد مجموعة من مصادر المنح والبعثات للدراســـات الخارجية 
والمحلية على المســـتويين الحكومي والخاص من شـــركات ومؤسســـات وطنية، 

ونواصل الحقًا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

برامج البعثات والمنح من البدايات إلى اآلن )2( 

مازالـــت جماعـــة اإلخـــوان اإلرهابيـــة تمـــأ الدنيا 
ضجيجـــا حـــول قـــرارات الرئيـــس قيـــس ســـعيد 
التي تسميها الجماعة انقالبا، ويقوم إعالمها هنا 
وهناك بالتطاول على شـــخص الرجل ويستخدم 
مفـــردات رديئـــة فـــي الحديـــث عن قيس ســـعيد 
تونـــس  علـــى  كلـــه  العالـــم  ويســـتعدي  وســـيرته 

وشعبها.
فـــي  خصوصـــا   - المنتشـــرون  الجماعـــة  كتـــاب 
أوروبـــا وأميركا - يبشـــرون التونســـيين بالخراب 
إذا لـــم يخرجـــوا علـــى قيـــس ســـعيد، ويدعـــون 
التونســـيين إلى التصادم مع رئيســـهم وجيشـــهم 
تحـــت شـــعارات زائفة، ويقولون لهـــم إن الجيش 
التونســـي لن يســـتطيع أن يقتلكم جميعا فانزلوا 
إلـــى الشـــوارع وليســـقط منكـــم عشـــرة أو مئـــة 

حمايـــة للجماعة! هـــذه هي وصفة الخـــراب التي 
يريدها اإلخوان لتونس، وفي ســـبيلها يمارســـون 
الكـــذب ويطمســـون الحقائـــق ويزعمـــون أن مـــا 
جـــرى انقـــالب، وأن الشـــعب التونســـي غير راض 
عـــن قـــرارات الرئيـــس اعتقـــادا منهم أن الشـــعب 

التونسي يمكن أن ينساق وراء شعاراتهم.
الشـــعب التونســـي شـــعب متعلـــم ومثقـــف وقادر 
علـــى التمييز بين الكـــذب والصدق، ويعرف كيف 
يختـــار، وال أعتقـــد أن التونســـيين سيســـتمعون 
لدعـــوات شـــذاذ اآلفـــاق الذين يعيشـــون منعمين 
المســـاكن  أفخـــم  فـــي  ويســـكنون  الخـــارج  فـــي 
ويركبون أفخم الســـيارات وعملهم األساسي هو 
التحريـــض واســـتعداء الخارج على بـــالد العرب، 
الجماعـــة اإلرهابية ال ترى إال مصالحها وتتجاهل 

أن الرئيـــس التونســـي حصـــل طبقـــا الســـتطالع 
موثق للرأي على ثقة 87 في المئة من التونسيين 
حـــول قراراتـــه التي اتخذها ضد الفســـاد والنهب 
الذي مارسه أعضاء الجماعة الذين استفادوا من 
الحصانـــة البرلمانيـــة في الهروب، ولـــم يكن أمام 
الرئيس ســـوى رفـــع هذه الحصانـــة لحماية الحق 

المنهوب للمواطن التونسي.
زبدة القول هي أن اإلخوان لن يفلحوا في تونس 
ألن وســـائلهم لن تنجح مع التونسيين ليس فقط 
ألن التونســـيين مثقفون ومســـتوى الوعي لديهم 
مرتفع، لكن ألن الطائفية وشـــق الصفوف مســـألة 
غير موجودة في تونس، فالشـــعب التونســـي لن 
يســـمح لإلخوان باختطاف تونس باسم الجماعة 

إلى األبد.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

الشعب التونسي يعرف الغث من السمين 

تجارة باطلة
ظاهرة غالء األسعار المستفزة والمنهكة ال يمكن تجاهلها أكثر مما هي 
عليـــه اآلن، فالمحال التجارية الكبيـــرة والصغيرة في الحارات والمدن، 

تلعب باألسعار كيفما تشاء، وكيفما تريد، وسط غياب الرقابة.
وفـــي هـــذه النقطة تحديـــدًا، ال يمكن لي كأب ورب أســـرة قبل أن أكون 
صحافيـــا، أن أنظـــر للتقاريـــر الصـــادرة مـــن هنـــا وهنـــاك ذرا للرمـــاد في 
العيون، ألنني حين أشتري سلعة، يتزايد سعرها 50 % أو 70 % خالل 
شـــهور ثالثة، وبشـــكل غيـــر منطقي، فإن مـــا يحدث يقول ببســـاطة إن 

هناك تالعبًا واضحًا، أساسه األول أخذ أموال الناس بالباطل.
وعـــالوة على هـــذا األمر، تتعمد بعـــض المحال التجاريـــة الكبرى فرض 
سياسة البيع بالجملة وليس المفرد لعدد من البضائع، كالمنظفات وعلب 
الكلينكـــس وبعض المعلبـــات الغذائية والمشـــروبات الغازيـــة والعصائر 
وغيرهـــا، حتى لو لم تكن مغلفة بهذا الشـــكل مـــن قبل المصنع األصلي، 

فلماذا؟ ومن منحهم هذا الحق؟
البقاالت أو “البرادات” الصغيرة المتناثرة في األحياء السكنية، لها قصة 
أخـــرى وجـــو آخر، حيـــث تقوم العديد منها ببيع ســـلع غذائيـــة متنوعة، 
كمنتجـــات الشـــوكوالتة المختلفـــة، وصالحيتهـــا علـــى وشـــك االنتهاء، 
بمعنـــى أنهـــا تشـــتريها وهـــي بهـــذا الحـــال برخـــص التـــراب، ثـــم تبيعها 
للمواطنين والمقيمين بنفس الســـعر السوقي للجديدة، وبحاالت أخرى 

بأسعار أكبر، فما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ “شطارة!”.
وكنـــت قـــد رأيـــت فـــي مواقـــف ســـابقة بعـــض المشـــرفين علـــى هـــذه 
“البرادات” وأغلبهم من جنســـية آســـيوية معروفة، وكيف أنهم يبيعون 
بنظـــام “الســـلف” لبعـــض أربـــاب األســـر البحرينيـــة على أن يتم الســـداد 
بنهاية الشهر، وكيف أنهم يستغلون هذه الحاجة لرفع أسعار المنتجات 
بشـــكل وحشـــي وظالم، خصوصا مع المتقاعدين وكبار الســـن الذين ال 

حيلة لهم.
وظروفهـــم  النـــاس  يوميـــات  مـــن  نابعـــة  مجتمعـــة  الظواهـــر  هـــذه 
واحتياجاتهـــم، ويجـــب النظـــر إليهـــا بكل أمانـــة وإخـــالص، فكلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المشروع اإلصالحي وتعزيز حقوق اإلنسان
تســـتمر سلســـلة الحديث حول السياســـة البحرينية، ولنا بعد قصة السالم التي 
عاشتها “أرض الخلود”، أن نتحدث عن مجموعة الثوابت التي رسخت وعززت 
حيـــاة الســـالم فـــي هـــذا المجتمـــع ذي الحضـــارات الســـامية والتاريـــخ األصيل 
الـــذي جمع بين األمن واألمان واالســـتقرار والتنمية في مســـار واضح لالرتقاء، 
وتحقيـــق مكتســـبات وطنية وعالمية أكـــدت الجدارة الحقيقية التي تســـتحقها 
مملكـــة البحريـــن فـــي مختلف األصعـــدة، والتي ســـاهمت في وصـــول المواطن 

البحريني الريادة واالبتكار في العديد من المجاالت.
ولتكملـــة القصـــة، أردنـــا أن نتحـــدث عن ثمار المشـــروع اإلصالحي الذي أرســـاه 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه في 
العام ٢٠٠١، الذي ركز على رســـم اســـتراتيجية وطنية ُعنيت بالشأن المؤسسي 
وفق رؤى ومنهجيات تعزز الدور األســـاس لدولة المؤسســـات والقانون، وتؤكد 

قيمة المشاركات من قبل الجميع في ركب التنمية المنشود.
وهكـــذا فقـــد رســـخت مملكـــة البحرين نهـــج احترام حقوق اإلنســـان الـــذي ركز 
عليـــه المشـــروع اإلصالحي، وكرســـت كل الجهود لتأكيد مبـــدأ احترام الحقوق 
والحريـــات، وتعزيـــز حرية الرأي والعقيـــدة، باإلضافة إلى كفالـــة حقوق العمالة 
الوطنيـــة واألجنبية، والحرص على دعم الجمعيات والنقابات، وتجريم االتجار 
بالبشـــر، كذلـــك حرصـــت المملكـــة علـــى االنضمـــام إلـــى العديـــد مـــن االتفاقيات 
اإلقليمية والدولية، وجاء منها الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، حيث عملت مع 
الجهات الحكومية والمنظمات الدولية على إبراز المكانة الالئقة التي تستحقها 
هـــذه األرض الطيبـــة وحكومتهـــا الرشـــيدة وشـــعبها المتفانـــي بالجـــد والعطـــاء 
واإلخـــالص لدعم مســـيرة النهضة والبناء. إن هذا النهـــج الحضاري الرائد وضع 
البحريـــن فـــي صدارة الدول فـــي مختلف مجاالت التطوير التي شـــكلت مصدر 
فخر واعتزاز مستمر، فلم تخل الخارطة العالمية من الحضور البحريني الفاعل 
فـــي مختلـــف المحافـــل، ما شـــكل دافًعا مســـتمًرا لبـــذل كل ما يســـهم في وضع 
المواطن البحريني بموقع الريادة، وهكذا فإن القيادة الواعية الحاضرة صنعت 
من المسيرة الديمقراطية والحقوقية والتنموية لمملكة البحرين أيقونة يتباهى 

بها كل مواطن بحريني على مستوى العالم.

د. حورية الديري



أعلن المتســابق البحريني المتميز ســلمان محمد أنه بات قريًبا من الغياب عن رالي 
داكار العالمــي 2022 الــذي تســتضيفه المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة للمــرة 
الثالثــة علــى التوالــي بعد مشــاركتين ناجحتين في النســختين الماضيتين مســجًل 
فيها اســم المملكة واســمه كأول متســابق بحريني ينهي هذا الرالي العالمي الكبير 

في العام الماضي.

سلمان محمد تحدث وبكل أسف وحزن 
اللحظـــة،  هـــذه  أتمنـــى  أكـــن  “لـــم  قائـــًا 
الخطـــة وضعتها من أجل المشـــاركة في 
رالي داكار النســـخة 44 القادمة، وبالفعل 
فإن البرنامج التدريبي يســـير على أكمل 
وجه وقد شـــاركنا في رالـــي باها األردن 
وإيجابيـــة  ناجحـــة  مشـــاركة  وكانـــت 
اســـتعداًدا لرالـــي داكار، ومـــا تحقـــق في 
النســـخة الماضيـــة وتمكنـــي مـــن إكمـــال 
جميع المراحل جعلني اتحمس للنســـخة 

القادمـــة التي وضعـــت فيها نصب عيني 
وتشـــريف  متقدمـــة  مراكـــز  تحقيـــق 
المملكـــة الحبيبـــة، لـــم أتوقـــع أننـــي لـــن 
فـــي  الوطـــن  رايـــة  أحمـــل  أن  أســـتطيع 
المحفـــل القـــادم، لقد ســـعيت جاهًدا من 
أجـــل البحث عن رعـــاة ودعم وتواصلت 
مـــع العديـــد من الشـــركات والمســـؤولين 
الرياضييـــن لكـــن دون جـــدوى، وما زلت 
أتعلـــق ببصيـــص مـــن األمل بـــأن أحصل 
على التفاتة من المســـؤولين الرياضيين 

بالبـــاد، إذ إننـــي كـــي ال أخســـر مقعـــدي 
مـــع الفريـــق الـــذي أشـــارك معهـــم دوًمـــا 
طلبـــت منهـــم وضـــع اســـمي وتســـجيلي 
مبدئًيـــا معهـــم، لكـــن الوقت يمر بســـرعة 
والبـــد مـــن إنهـــاء إجـــراءات التســـجيل 
مـــن قبـــل اللجنـــة المنظمـــة وإنهـــاء دفع 
الرســـوم، الوقت يداهمني وبدأت أشـــعر 
أننـــي خســـرت شـــرف المشـــاركة وحمل 
العلـــم فـــي البطولـــة القادمـــة، إننـــي مـــن 

ومـــن خال هذه األســـطر أناشـــد اللجنة 
األولمبية البحرينية وجميع المســـؤولين 

فـــإن هـــذا  للوقـــوف معـــي،  الرياضييـــن 
أعشـــقها  التـــي  الرياضـــة  وهـــذه  الحلـــم 

حتـــى النخاع ســـتصبح وكأنهـــا حلم، ما 
حققنـــاه مـــن أجـــل المملكـــة الحبيبة في 
الســـنوات الماضيـــة جاء بعـــد جهد كبير 
ومثابـــرة ال أســـتطيع التصديق أنه ذهب 
ســـراًبا، أتمنى من كل قلبي أن أتمكن من 
حمل علـــم المملكة في النســـخة القادمة 

وتمثيلها خير تمثيل”.
وكان سلمان محمد قد شارك في النسخة 
الماضية وتمكن من إنهاء مراحل الرالي 
بحرينـــي  متســـابق  أول  ليكـــون   12 الــــ 
يتمكن من إنهاء أصعب وأقوى رالي في 
العالم رغـــم الصعوبات التي واجهته في 
مختلـــف المراحل من بيـــن أكثر من 100 
متسابًقا جاءوا من مختلف بلدان العالم، 
إال أنـــه يواجه شـــبح االبتعـــاد والحرمان 
في النســـخة القادمة بســـبب عدم توافر 

الدعم الكافي.

اللجنة اإلعالمية

سلمان محمد يواجه شبح حرمان رفع العلم في رالي داكار 2022

 سلمان محمد خالل مشاركته في رالي داكار النسخة الماضية
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نادي الشباب

قّدم محل “Blueblare” للمكمات الغذائية لصاحبه عدنان عبدالوهاب الخان 
دعمـــه للفريـــق األول لكرة القدم بنادي الشـــباب، الذي يســـتعد للمشـــاركة في 

الموسم الرياضي الجديد 2021/2022.
ويأتـــي هـــذا الدعم المقـــدم مـــن محـــل “Blueblare”، ضمن اهتمامـــه بتفعيل 

الشراكة المجتمعية ودعم النشاط الرياضي والشبابي في المملكة.
وسيشـــتمل الدعـــم المقدم من المحـــل على توفير المكمـــات الغذائية للفريق 
األول لكـــرة القـــدم بالنـــادي. وثمـــن رئيس مجلـــس إدارة نادي الشـــباب ميرزا 
أحمـــد، مبـــادرة محـــل “Blueblare”، في دعم الفريق األول لكـــرة القدم مقدرا 

الخطوة التي اتخذها المحل، بالقيام بواجبه الوطني في دعم النادي.
مـــن جانبـــه، أعرب مدير الفريـــق األول لكرة القدم بالنـــادي محمد عباس، عن 
شكره وتقديره إلدارة محل “Blueblare”، على الدعم المقدم منها لفريق كرة 
قـــدم بالنادي، مبيًنا أن هذا األمر ليـــس بغريب على المحل الذي يحرص على 
تأكيد مفهوم المســـؤولية االجتماعية باعتباره واحدا من العناصر المهمة في 

المجال الرياضي.
ويعتبـــر محـــل “Blueblare” من المحـــات الرائدة على صعيـــد بيع المكمات 

الغذائية، إذ يمتلك فرعين في شارع المعرض وفي مجمع نجيبي في سار.

مكمالت غذائية لالعبي كرة الشباب

ال وجود للدعم وباب 
التسجيل أغلق وبعد 

نتائج مشرفة في 
النسخة الماضية

مستشار الملك للشباب والرياضة يشيد بجهود الباحث إبراهيم الدوسري

الوديــة اإلماراتــي  الوحــدة  نــادي  بطولــة  فــي  للمشــاركة 

بن هندي يتسلم “تاريخ نادي البديع”

الرفاع الشرقي والحد إلى أبوظبي

استقبل مستشـــار جالة الملك لشؤون 
الشـــباب والرياضـــة صالـــح بن عيســـى 
بـــن هنـــدي المناعـــي، في مكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة، الفنـــان والباحـــث إبراهيـــم 
راشـــد الدوســـري، الـــذي أهداه نســـخة 
من كتابـــه الجديد بعنوان “تاريخ نادي 
 1955- والثقافـــي  الرياضـــي  البديـــع 
بالجهـــود  هنـــدي  بـــن  وأشـــاد   .”2021
الكبيـــرة التـــي بذلها الباحث الدوســـري 
من أجل توثيق تاريخ نادي البديع على 
مـــدار 66 عاما، مشـــيرا إلـــى أن الكتاب 
يعد إثراء للمكتبـــة الرياضية الوطنية؛ 
كونه يسلط الضوء على تاريخ النشاط 

واالجتماعـــي  والثقافـــي  الرياضـــي 
لنـــادي البديع من اإلنجـــازات الرياضية 
والثقافيـــة، فضا عن وثائق أرشـــيفية 
وصـــور ومخطوطـــات تحكـــي تاريـــخ 

النادي خال العقود الماضية.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الدوســـري باهتمـــام 
لشـــؤون  الملـــك  جالـــة  مستشـــار 
الشـــباب والرياضـــة ودعمـــه للباحثيـــن 
فـــي مســـيرتهم نحـــو توثيـــق الحركـــة 
الرياضيـــة في مملكـــة البحرين، مؤكدا 
أنه اتبـــع منهجية لتوثيق تاريخ النادي 
ضمنهـــا العديـــد مـــن الوثائـــق والصـــور 
والشـــهادات الحية التـــي تحكي تاريخ 

النادي.

غـــادر وفـــدا ناديـــي الرفـــاع الشـــرقي والحـــد إلى 
العاصمـــة اإلماراتيـــة- أبوظبـــي؛ للمشـــاركة فـــي 
بطولة نادي الوحدة اإلماراتي الودية التي ستقام 

في الفترة 10 وحتى 14 أغسطس الجاري.
 وتأتي البطولة ضمن إطار التحضيرات للموســـم 
الرياضـــي الجديـــد 2021/2022، ويشـــارك فيهـــا 

أيًضا ناديي الوحدة والوصل اإلماراتيين.

وبحســـب مباريـــات البطولـــة، فـــإن نـــادي الرفاع 
الشـــرقي ســـيلعب أواًل أمـــام الوصل ثـــم الوحدة، 
فيما ســـيبدأ الحـــد مبارياته بالوحـــدة ثم الوصل، 
ولـــن يلتقـــي ناديان من طرف واحـــد في البطولة 

بحسب نظامها.
الرومانـــي  المـــدرب  الشـــرقي  الرفـــاع  ويقـــود 
فلوريـــن موتـــروك، فيمـــا الحـــد المـــدرب الوطني 

موســـى مبـــارك. وتعتبـــر البطولـــة الوديـــة فرصة 
مناســـبة للجهازيـــن الفنييـــن بالنادييـــن؛ لتكثيـــف 
أكثـــر  والتعـــرف  والتحضيـــرات،  االســـتعدادات 
مـــع  خصوًصـــا  الاعبيـــن،  مســـتويات  علـــى 
انضمـــام مجموعـــة جديدة فـــي الفريقين ســـواء 
علـــى مســـتوى الصفقـــات المحليـــة أو الاعبيـــن 

المحترفين األجانب.

بنا

من تسليم الكتاب

فريق الحد فريق الرفاع الشرقي

الثالثاء 10 أغسطس 2021 - 2 محرم 1443 - العدد 4683

“الكيك بوكسينغ” يشارك فرحة “WAKO” باالعتراف األولمبي
2024 فــــــي  ــة  ــ ــل ــ ــب ــ ــق ــ ــم ــ ال بــــــاريــــــس  ألــــــعــــــاب  دورة  مــــــن  تـــــبـــــدأ 

شــارك االتحــاد البحرينــي للكيــك بوكســينغ فــي الحفــل الــذي أقامــه االتحــاد الدولــي للكيــك 
بوكســينغ “WAKO” عبــر تقنيــة االتصال المرئي؛ بمناســبة اعتراف اللجنــة األولمبية الدولية 
بالعضويــة الكاملــة للتحــاد الدولــي للكيك بوكســينغ وإدراج اللعبة ضمن األلعــاب األولمبية 
ابتداء من النسخة ٣٣ لدورة األلعاب األولمبية المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس 

.٢٠٢٤

ومثل االتحاد البحريني للكيك بوكســـينغ في 
هـــذا الحفل رئيـــس االتحـــاد البحريني للكيك 
بوكســـينغ أحمـــد خالـــد الـــوزان، ونائب رئيس 
االتحـــاد البحرينـــي للكيك بوكســـينغ يوســـف 
دعيـــج المحورفـــي، حيـــث شـــهد هـــذا الحفل 
مشـــاركة أكثـــر مـــن 200 مشـــارك من رؤســـاء 
وأمناء الســـر باالتحـــادات الوطنيـــة األعضاء 

تحت مظلة االتحاد الدولي للكيك بوكسينغ.
وبـــدأ الحفـــل، بكلمـــة لرئيـــس االتحـــاد الدولي 
وجـــه  والتـــي  بيكـــر،  روي  بوكســـينغ  للكيـــك 
خالهـــا كلمة شـــكر للجيـــل المؤســـس لاتحاد 
الدولـــي للكيـــك بوكســـينغ، وأعضـــاء مجلـــس 

إدارة االتحـــاد الدولي الحالي وجميع رؤســـاء 
االتحادات الوطنية األعضاء ومنتسبي اللعبة.
وأكـــد أن االعتـــراف األولمبي برياضـــة الكيك 
بوكســـينغ من قبـــل اللجنة األولمبيـــة الدولية، 
والمتابعـــة  الجبـــارة  الجهـــود  ليجســـد  جـــاء 
الحثيثة التي امتـــدت أعواما متتالية، وتؤكد 
على العمل الدءوب الذي بذله االتحاد الدولي 
بالتعاون والتنســـيق مع االتحـــادات األعضاء؛ 
للنهـــوض بهـــذه الرياضـــة، وتأكيـــد حضورهـــا 
القـــوي علـــى المســـتوى الدولـــي، مضيفـــا أن 
االتحـــادات  جميـــع  مـــع  العمـــل  اســـتمرارية 
الوطنيـــة األعضـــاء، سيســـاهم فـــي مواصلـــة 

اإلداري  العمـــل  بمســـتوى  لارتقـــاء  الجهـــود 
الشـــكل  علـــى  المســـتويات،  ألعلـــى  والفنـــي 
الـــذي يضمن مواصلـــة هذه اللعبـــة لحضورها 
المميـــز دوليا، مهنئـــا في الوقت ذاتـــه الجميع 

بهذا االعتـــراف األولمبي والذي يشـــكل فجرا 
جديدا لرياضة الكيك بوكسينغ على المستوى 

األولمبي.
من جانبه، هنأ رئيس االتحاد البحريني للكيك 

بوكســـينغ أحمد خالد الـــوزان رئيس وأعضاء 
 ”WAKO“ االتحـــاد الدولـــي للكيـــك بوكســـينغ
باالعتـــراف اللجنـــة األولمبيـــة الدولية، مؤكدا 
أن ذلك يشكل نجاحا واضحا للجهود الكبيرة 
التي بذلها “WAKO” للحصول على االعتراف 
األولمبـــي، مشـــيرا إلى أن اللعبـــة أصبحت من 
هـــذه اللحظـــة جـــزءا مـــن الجســـد األولمبـــي 
وواحدة مـــن األلعاب األولمبية التي ســـتكون 
حاضـــرة ضمـــن األلعاب فـــي الـــدورة القادمة، 
موضحا أن االتحاد البحريني للكيك بوكسينغ 
وبتوجيه من ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة رئيس المجلـــس البحريني لأللعاب 
القتاليـــة، يســـعى لتنفيـــذ البرامـــج والخطـــط 
التي تتماشـــى مع سياســـات العمل بالمجلس؛ 
لبناء ودعم أطر التعاون المشـــترك مع اللجان 
الحضـــور  وتعزيـــز  الدوليـــة،  واالتحـــادات 
البحرينـــي فـــي جميـــع األلعـــاب القتاليـــة على 

المستوى الدولي.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

من الحفل المرئي

أحمد مهدي



يبــدأ ريــال مدريــد مرحلة جديدة يحــاول خاللها اســتعادة أمجاد الماضي 
مــع عــودة اإليطالــي كارلــو أنشــيلوتي، الــذي وقــع عليــه االختيــار لقيــادة 
الفريــق بعــد رحيــل المــدرب زيــن الديــن زيــدان والقائد ســيرجيو راموس، 
بينمــا يعــد ديفيــد أالبا الوجــه الجديد الوحيد في الميرينجي، وســط آمال 
على ســطوع نجم جاريث بيل الذي انطفأ منذ مدة، والتوق لرؤية كيليان 

مبابي بقميص الريال.

إنهـــا فتـــرة جمـــود ربمـــا تشـــهد حركيـــة 
فقـــط حال وصول كيليـــان مبابي. وربما 
يســـاهم افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو 
الـــروح  بعـــض  بـــث  فـــي  بعـــد تجديـــده 
خصوصـــا مع تخفيض رواتـــب الالعبين 
مرتين في األشـــهر الماضية، عالوة على 
رحيـــل العبين مثل رافائيـــل فاران الذي 

فضل االنتقال إلى مانشستر يونايتد.
فبعـــد 16 عامـــا، يبدأ الريال موســـمه في 
غيـــاب ســـيرجيو راموس وكل مـــا يمثله 
بالنســـبة للفريـــق األبيـــض. إنهـــا مرحلـــة 
التغيير والقيادات الجديدة، بعضها وفقا 

للمعاييـــر الداخليـــة مثـــل انتقـــال شـــارة 
القيادة إلى البرازيلي مارسيلو، واألخرى 
طبيعيـــة داخـــل أي فريـــق مثـــل وضـــع 
تونـــي كروس وداني كارفاخال وناتشـــو 

فرنانديز.
ويعلـــق الكثيـــرون آمـــاال عريضـــة علـــى 
ديفيـــد أالبـــا الذي اختـــار القميص رقم 4 
ليقود دفـــاع الريال خلفـــا لراموس الذي 
حقـــق مع النـــادي 22 لقبا، وهـــو ما يعني 
الكثيـــر مـــن جانب العـــب يتطلـــع لتولي 
القيـــادة بعـــد رحيله عـــن فريقه الســـابق 

بايرن ميونخ بشكل حر.

وكان رامـــوس قـــد طلـــب توقيـــع عقـــد 
يكـــن  لـــم  بينمـــا  عاميـــن  لمـــدة  جديـــد 
فلورنتينـــو بيريـــز موافقا علـــى ذلك، لذا 
انتهى المطاف براموس في باريس سان 
جيرمـــان الـــذي يضـــع عينـــه علـــى دوري 
الوجهـــة األولـــى  أنـــه  األبطـــال ويعتقـــد 
لليونيـــل ميســـي بعـــد رحيـــل األخير عن 

البارسا.
وعلى األرجح سيحاول ريال مدريد ضم 
المهاجـــم الفرنســـي مبابي مـــن البي إس 
جي حتى اللحظات األخيرة من موســـم 
االنتقاالت الصيفية رغم استعداده لبدء 
انطـــالق الموســـم رســـميا يـــوم الجمعـــة 
اإلســـباني  الـــدوري  بانطالقـــة  المقبـــل 
بخدمـــات  الظفـــر  بهـــدف   ،2022 /2021
العب من العيار الثقيل واالرتقاء بعنصر 
الجـــودة في الفريـــق، وربما رفـــع الكأس 
بعيـــد  حلمـــا  تبـــدو  التـــي  األذنيـــن  ذات 
المنال بعد توديع الفريق الملكي للبطولة 

دور  مـــن  الماضـــي  الموســـم  األوروبيـــة 
نصف النهائي على يد بطل تلك النسخة 

تشيلسي اإلنجليزي.
وبعد عـــام بال بطـــوالت ورحيـــل زيدان، 
وقبلها حدث نفس الشيء مع أنشيلوتي 
فـــي واليته األولى، قـــرر الريال االكتفاء 

والتركيز على البطوالت المحلية.
وقد وضعت إدارة النادي هدفين ال غنى 
عنهما هذا الموســـم: الدوري وكأس ملك 
إســـبانيا. هـــذه هـــي مهمة المـــدرب الذي 
جلـــب اللقب العاشـــر مـــن دوري األبطال 
والـــذي يعود بذكريـــات 4 ألقاب في أول 

موسم له مع الملكي )كأس الملك ودوري 
األبطال والسوبر األوروبي وكأس العالم 
لألنديـــة( بعـــد مـــرور “اإلعصـــار” جوزيـــه 

مورينيو.
وســـيحاول أنشـــيلوتي أن يجعل الفريق 
يلعـــب بشـــكل مباشـــر أكثر مـــع االهتمام 
إيقـــاف  أجـــل  مـــن  البدنيـــة  بالنواحـــي 
رقمـــا  ســـجلت  التـــي  اإلصابـــات  لعنـــة 
وبالتأكيـــد  الماضـــي،  الموســـم  قياســـيا 
رفـــع معنويـــات فريق بات يعتمد بشـــكل 
رئيـــس علـــى الحاســـة التهديفيـــة لكريم 
بنزيمـــا، وكل ذلـــك بعـــد ســـقوط الفريـــق 
فـــي المباراتين الوديتين اللتين خاضهما 
الريال حتى اآلن، 1-2 على يد جالسجو 
رينجـــرز، والتعادل الســـلبي مـــع الميالن، 
لكـــن فـــي ظـــل غيـــاب أغلـــب الالعبيـــن 
مـــع  مشـــاركتهم  بســـبب  األساســـيين 
منتخبـــات بالدهم فـــي كأس أمم أوروبا 

وكوبا أميركا واألولومبياد.

كووورة

هدفان ألنشيلوتي في مرحلة إعادة بناء الريال

أنشيلوتي

اللجنة البارالمبية

أكد رئيس االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة الشيخ 
ســـلطان بن دعيـــج آل خليفة اســـتعدادات العبي االتحاد 
البحرينـــي لرياضـــة ذوي اإلعاقة ألولمبيـــاد طوكيو 2020 
التـــي ســـوف تنطلق في الـ 20 من الشـــهر الجـــاري.   ونوه 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لرياضـــة ذوي اإلعاقـــة علـــى 
توجيهـــات رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية الشـــيخ 
محمـــد بن دعيـــج آل خليفة فـــي توفير كافـــة احتياجات 
بعثـــة ذوي العزيمة المشـــاركة،ومتابعة األمين العام للجنة 
البارالمبية البحرينية سعادة السيد علي الماجد في تهيئة 
الالعبيـــن ضمـــن برامج تدريبـــات مكثفـــة ورعاية صحية 
ونفســـية، مؤكًدا على االلتزام بالظهور بالصورة المشـــرفة 
والمشاركة اإليجابية وتقديم المستوى المطلوب لتحقيق 

أفضل النتائج ورفع علم مملكة البحرين عاليا.
 وأشـــاد بحملـــة “ابـــدأ المســـتحيل” التـــي أطلقتهـــا شـــركة 
تويوتـــا موتور كوربوريشـــن لدعـــم الالعبيـــن البحرينيين 
مـــن ذوي العزيمة المشـــاركين في أولمبيـــاد طوكيو 2020 
التي تعزز قيم الشـــراكة األساسية المتمثلة في اإلنسانية، 

العمل الجاد وتذليل الصعوبات وعدم االستسالم لها. 

 يذكـــر أن العبينا مـــن ذوي العزيمة تمكنوا من تحقيق 10 
ميداليـــات ملونة في تاريخ مشـــاركتهم منـــذ العام 1984، 
وآخرهـــا ذهبيـــة ريو 2016 التـــي حققتهـــا الالعبة فاطمة 

عبدالرزاق.

الشيخ سلطان بن دعيج

اإليجابية والمشاركة  بالظهور بصورة مشرفة  االلتزام  سلطان بن دعيج: 

ذوو العزيمة يواصلون التحضير ألولمبياد طوكيو

لكـــرة  الناشـــئين  منتخـــب  يخـــوض 
الثالثـــاء  مســـاء  مـــن   7 عنـــد  الســـلة 
الموافق 10 أغسطس الجاري، مباراة 
الجولـــة الثالثـــة واألخيـــرة مـــن الدور 
التمهيـــدي للبطولـــة الخليجيـــة أمـــام 
نظيره الســـعودي، في المســـابقة التي 
تحتضنها البحرين حتى 13 أغسطس 

الجاري، والمؤهلة لكأس آسيا.
ســـباق  فـــي  المنتخبـــان  ويدخـــل 
التنافس علـــى المركز األول مع ختام 
المنتخبيـــن  إن  إذ  التمهيـــدي،  الـــدور 
حققا العالمـــة الكاملة فـــي الجولتين 
قطـــر  بتخطيهمـــا  والثانيـــة  األولـــى 
عنـــد  ســـيلتقيان  اللذيـــن  والكويـــت 
المركزيـــن  تحديـــد  لقـــاء  فـــي   4.30
الثالث والرابع. ويشرف على منتخبنا 

المدرب الوطني عقيل ميالد.

وتعتبـــر مبـــاراة اليـــوم مهمة بالنســـبة 
للترتيـــب الـــذي ســـتتحدد بنـــاء عليه 
أن  علًمـــا  الذهبـــي،  المربـــع  مباريـــات 
المنتخبين اللذين ســـيتأهالن للمباراة 

النهائية سيتأهالن لكأس آسيا.

الرياضيـــة  البحريـــن  قنـــاة  وســـتنقل 
مباريـــات اليوم، إضافة إلـــى مباراتي 
والنهائـــي.  النهائـــي  نصـــف  الـــدور 
ويسمح بدخول الجماهير في الصالة 

الرياضية للمتطعمين والمتعافين.

منتخب الناشئين لكرة السلة

لقــاء تحديــد المركــز األول مــع ختــام الــدور التمهيــدي

ا “سلة الناشئين” تالقي السعودية خليجيًّ

كووورة

كووورة

انتظـــم ألفونســـو ديفيـــز وكينجســـلي 
الجماعيـــة  التدريبـــات  فـــي  كومـــان 
لفريـــق بايـــرن ميونـــخ األلمانـــي لكرة 
القـــدم، اإلثنيـــن، بعـــد أن تعافيـــا مـــن 
اإلصابـــة. وأصيـــب ديفيـــز فـــي أربطة 
كنـــدا  اســـتعدادات  خـــالل  الكاحـــل 
للمشـــاركة في بطولة الـــكأس الذهبية 
منتصـــف تموز/ يوليـــو الماضـــي، بينما 
كان كومـــان يتدرب بشـــكل فردي منذ 
الضلـــع خـــالل  فـــي  بكدمـــة  إصاباتـــه 

المباراة الودية أمام نابولي.
ويبدأ بايـــرن ميونخ حملة الدفاع عن 
لقبه في الدوري األلماني )بوندسليجا( 
يوم الجمعـــة المقبل بمواجهة مضيفه 
بوروســـيا مونشـــنجالدباخ، وســـتكون 
هـــذه هـــي المبـــاراة الرســـمية األولـــى 
للمدرب جوليان ناجلسمان مع الفريق.
فـــي الوقت نفســـه لم يشـــارك المدافع 
التدريبـــات  فـــي  هيرنانديـــز  لـــوكاس 

الجماعية. 

ميونخ يستعيد خدمات ديفيز وكومان

كشـــف تقريـــر صحفـــي إســـباني، اإلثنيـــن، 
عـــن مصيـــر البوســـني ميراليـــم بيانيتش، 
انطـــالق  قبـــل  برشـــلونة،  وســـط  العـــب 
الموســـم الجديـــد. ويرغـــب بيانيتـــش في 
مغـــادرة برشـــلونة والعودة لناديه الســـابق 
يوفنتـــوس؛ مـــن أجـــل إيجاد فرصـــة أكبر 
للعب، كما يرحب البلوجرانا بتلك الخطوة 

أماًل في تخفيض فاتورة الرواتب.
وبحســـب صحيفـــة “ســـبورت” الكتالونية، 
مصيـــر  بالفعـــل  برشـــلونة  حســـم  فقـــد 
بيانيتـــش، ووافـــق علـــى إعارتـــه لصفوف 
يوفنتـــوس، بعد جلســـة جمعت مســـؤولي 
قبـــل  األحـــد،  األول  أمـــس  النادييـــن،  كال 
انطـــالق مبـــاراة الفريقيـــن بـــكأس خـــوان 
جامبـــر. وأضافـــت الصحيفـــة، أن اإلعـــارة 
ســـتكون لمدة موســـم، قابلـــة للتمديد إلى 
موســـم آخر. ووافق بيانيتش بالفعل على 
تخفيض راتبه بنســـبة 20 %، لكي يتمكن 

يوفنتوس مـــن دفعه، وفًقا لحـــد الرواتب 
الـــذي حـــدده االتحـــاد اإليطالـــي، وكذلـــك 

االتحاد األوروبي لكرة القدم.
وكان بيانيتـــش أحـــد 3 العبين إلى جانب 
أنطـــوان جريزمـــان وصامويـــل أومتيتي، 

تعرضوا لصيحات اســـتهجان من جماهير 
برشـــلونة خالل مواجهـــة يوفنتوس، وتم 
اتهامهـــم بأنهم ســـبب رحيـــل األرجنتيني 
ليونيل ميســـي، لرواتبهم المرتفعة مقارنة 

بما يقدموه على أرض الملعب.

بيانيتش

ديفيز وكومان

للتمديــد قابــل  واحــد  لموســم  اإلعــارة  ســبيل  علــى 

برشلونة يتفق مع يوفنتوس على صفقة بيانيتش
كووورة

اإلســـباني  التنـــس  نجـــم  أبـــدى 
رافائيل نادال، عن رأيه بخصوص 
ليونيـــل  األرجنتينـــي  مغـــادرة 

ميسي نادي برشلونة اإلسباني.
مؤتمـــر  خـــالل  نـــادال،  وقـــال 
صحفـــي، علـــى هامش مشـــاركته 
ببطولة تورنتو الكندية للماسترز: 
“ كمشجع لكرة القدم، فإن خسارة 
نجـــم مثل ليـــو وعـــدم رؤيته كل 
أســـبوع فـــي الـــدوري هـــي أخبـــار 
محزنـــة لمن يحب هـــذه الرياضة، 

وهي خسارة إلسبانيا”.
عالـــم  أن  الواضـــح  “مـــن  وتابـــع: 
كـــرة القـــدم أصبـــح يعانـــي، مثـــل 
واألنديـــة  األخـــرى،  القطاعـــات 
ليســـت مســـتثناة، خاصة األندية 
التـــي ال تعتمـــد علـــى الدولـــة، أنـــا 
أتفهـــم هـــذا األمـــر؛ ألنهـــا تعانـــي 

الكثير”.
وأتـــم رافائيل: “أتمنى له التوفيق 

أينما ذهب”.

خسارة إلسبانيا
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انتظــم المحترفان األردني نور الروابدة والفلســطيني محمود 
عيد في تدريبات الفريق األول لكرة القدم بنادي المحرق تحت 
قيــادة المدرب الوطني عيســى الســعدون. وكان المحرق أعلن 
وصول الالعبين لتعزيز صفوف “الذيب” في الموسم الرياضي 
الجديــد 2022-2021، وســيكون الالعبان إلــى جانب البرازيلي 

فالفيو باإلضافة إلى السوري محمد فارس أرناؤوط.

وتنتظـــر المحـــرق مهمـــة 
المنصـــة  إلـــى  العـــودة 
سواء على مستوى كأس 
الملـــك أو دوري ناصر بن 
حمد الممتاز في الموسم 
الجديـــد، باإلضافـــة إلـــى 
مباراة نصف نهائي غرب 
االتحـــاد  لـــكأس  آســـيا 
التـــي   2021 اآلســـيوي 
اللبناني  بالعهد  ستجمعه 

يوم 20 سبتمبر المقبل.

الروابدة وعيد ينتظمان بتدريبات “المحرق”

أعلـــن نـــادي الخالديـــة ضم 
صالـــح  األردنـــي  الالعـــب 
راتب؛ ليعـــزز بذلك صفوف 
الفريـــق األول لكـــرة القـــدم 
الرياضـــي  الموســـم  فـــي 

.2022 - 2021
وجرت مراسم توقيع العقد 
فـــي مقـــر النـــادي بحضـــور 
محمـــود  النـــادي  رئيـــس 
جناحي. وبذلك يعزز راتب 
صفـــوف المـــدرب الوطنـــي 
محمـــد الشـــمالن في دوري 
ناصـــر بن حمـــد الممتاز في 

الموسم الجديد.

“الخالدية” يقدم األردني صالح راتب

صالح راتب نور الروابدة ومحمود عيد

أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

تعاقــد نــادي النجمــة مــع العــب الفريــق األول لكرة القــدم بنادي الشــباب 
قاســم ســعيد؛ ليمثــل صفــوف الفريــق األول لكــرة القــدم فــي الموســم 

الرياضي الجديد 2021 - 2022.

ويأتـــي التعاقـــد النجمـــاوي مـــع العب 
الفريـــق،  لصفـــوف  تعزيـــًزا  المارونـــي 
خصوًصا أن قاسم سعيد يجيد اللعب 
في أكثر من مركز سواء على مستوى 
باعتبـــاره  الوســـط،  أو  الدفـــاع  خـــط 
العـــب قلب دفاع أو ظهير أو في خط 
الوســـط. ووضـــع نـــادي الشـــباب فـــي 
حســـابه الرســـمي رسالة شـــكر لالعب 
قاســـم ســـعيد الـــذي يعـــد أحـــد أبنـــاء 
النـــادي. وتعـــد تجربة النجمـــة األولى 
لقاســـم ســـعيد خارج البيت الماروني. 
والصفقـــة هـــي الثانيـــة من قبـــل نادي 
النجمـــة علـــى مســـتوى العبـــي نـــادي 

الشباب، إذ تم التعاقد مسبًقا مع أيمن 
عبداألمير في صفقة انتقال حر.

كرة “النجمة” تضم الشبابي قاسم سعيد

قاسم سعيد

أحمد مهدي
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األمم المتحدة: على جميع الدول تســوية خالفاتها بشــأن األمن البحري

بلينكن: واثقون بأن إيران هاجمت “ميرسر ستريت”

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ـــال  ق
اإلثنيـــن،  أمـــس  بلينكـــن،  نتونـــي  أ
“نحـــن علـــى ثقـــة بـــأن إيـــران هـــي 
التي قامت بالهجوم على الســـفينة 

“ميرسر ستريت”.
وأضاف بلينكن، خالل كلمة له في 
جلســـة مجلس األمـــن االفتراضية 
بشـــأن األمـــن البحـــري، أن الـــدول 
المسؤولة عن هجمات ضد المالحة 
البحريـــة يجـــب أن تحاســـب، وأن 
هجوم إيران على السفينة “ميرسر 

ستريت” غير مبرر.
وقـــال إن التفجيـــرات فـــي أواخـــر 
يوليـــو علـــى ناقلـــة النفط “ميرســـر 
ســـتريت” التي يشغلها رجل أعمال 
لة  ـ ـ ـن “سلسـ ـ ـي ضمـ ـ رائيلي هـ ـ ـ إسـ
هجمات وســـلوك اســـتفزازي آخر”، 
مؤكدًا أنه “على كل دولنا محاسبة 
هـــؤالء المســـؤولين. وعـــدم القيام 
بذلـــك لـــن يـــؤدي إال إلـــى تأجيـــج 
شـــعورهم باإلفـــالت مـــن العقـــاب 
ويشـــجع اآلخريـــن الذيـــن يميلون 

إلى تجاهل النظام البحري”.

وتعرضت ناقلـــة النفط لهجوم في 
بحر العرب قبالة سلطنة عمان في 
29 يوليـــو، أدى إلـــى مقتـــل اثنيـــن 
مـــن أفـــراد طاقهمـــا مـــن بريطانيـــا 

ورومانيا.
واتهمت دول عدة أبرزها الواليات 
ـدة وبريطانيـــا وإســـرائيل،  ـ المتحـ
إيـــران بالوقـــوف خلـــف الهجـــوم، 

وهو ما تنفيه طهران.
وانطلقت جلســـة افتراضية، أمس 
اإلثنيـــن، لمجلـــس األمـــن الدولـــي؛ 

لمناقشة أمن المالحة البحرية.

وفي مســـتهل الجلسة قالت ممثلة 
عن األمم المتحدة، إن هناك “زيادة 
في عدد الهجمات التي تســـتهدف 
المالحـــة البحريـــة”، مضيفًة: “على 
جميـــع الـــدول تســـوية خالفاتهـــا 

بشأن األمن البحري”.
ة تنعقـــد  ـ ـ الجلسـ ذه  ـ ـ ر أن هـ ـ ـ يذكـ
بطلـــب مـــن الهنـــد التـــي تتـــرأس 
مجلس األمن هذا الشهر، ويديرها 
افتراضيـــا رئيـــس الـــوزراء الهندي 

ناريندرا مودي.
وخالل الجلسة قال رئيس الوزراء 

الهنـــدي “يســـاء اســـتخدام الطـــرق 
البحرية من قبل اإلرهاب وتصفية 

النزاعات بين الدول”.
فـــي ســـياق متصـــل، قـــال الرئيس 
ــه  ــن، إنـ ــر بوتيـ الروســـي فالديميـ
“يجـــب توحيـــد الجهـــود الدوليـــة 
لمكافحـــة اإلرهـــاب والقرصنة في 

المناطق البحرية”.
وكان رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
ــال، األحـــد، إن  نفتالـــي بينيـــت قـ
النظـــام اإليراني يمارس “اإلرهاب” 
علـــى ممـــرات المالحـــة الدوليـــة، 
محذرا من أن إيران تشـــكل “خطرا 
واضحـــا” علـــى اســـتقرار المنطقـــة 

وعلى السلم الدولي.
ـرات كانـــت  ـ ـى أن التوتـ ـ ـ ار إل ـ ـ يشـ
تصاعدت خالل األيام األخيرة إلى 
حد كبير، خصوصًا بعدما تعرضت 
ســـفينة “ميرســـر ســـتريت” التابعة 
لشـــركة إســـرائيلية لهجوم بطائرة 
مســـّيرة، مما أسفر عن مقتل اثنين 

من طاقمها.

األمم المتحدة ـ وكاالت

أنتوني بلينكن

دبي ـ العربية. نت

كشـــفت منظمة حقوقية يمنية عن 
640 طفـــال ممـــن جندتهـــم  ـل  ـ مقتـ
ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية للقتال 
فـــي صفوفها خالل األشـــهر الســـتة 

األولى من العام الجاري.
ــون” لحقـــوق  ــة “ميـ وقالـــت منظمـ
اإلنسان والتنمية، في أول تقرير لها 
تحـــت عنـــوان “أطفـــال... ال بنادق”، 
إن هؤالء الضحايا تتراوح أعمارهم 
بيـــن 13 و17 عاما ممـــن جندوا في 
صفوف ميليشيا الحوثي، بينهم 13 
طفال من الجهـــاز اإلعالمي الحربي 
الذيـــن شـــيعوا جميعهم في مواكب 

دفن علنية.
وأشارت إلى أن عدد الجرحى يقدر 
بــــ 340 طفـــال، بحســـب المعلومات 

أمانـــة  ـــي  ف ت  ا ي ف ـ ـ ـ ش ت س م ل ا ن  ـ ـ ـ م
العاصمـــة والمحافظـــات الخاضعـــة 
ة  ـ ـ مى مؤسسـ ـ ـ تسـ ا  ـ ـ ـ وم ة  ـ ـ عـ لجما ل
رعايـــة الجرحـــى، وهـــو مـــا قالـــت 
المنظمـــة، إنـــه “يشـــير إلـــى مذبحة 
مروعـــة تتعـــرض لهـــا الطفولـــة في 
هذه المحافظات خصوصا وباليمن 

عموما”.
ووفقـــا للتقرير، تصدرت محافظات 
صنعـــاء، وذمـــار وحجـــة، حصيلـــة 
الضحايا بنحو 333 طفال في الستة 
أشـــهر األولـــى مـــن العـــام الجـــاري، 
مـــن إجمالـــي 15 محافظة شـــملتها 
عمليـــات الرصـــد، فيمـــا يقـــدر عـــدد 
الجرحى 3400 طفل، خالفا للقتلى 
الذين لم يتم اإلعالن عن أسمائهم.

اليمن.. مقتل 640 طفاًل جندهم الحوثي في 6 أشهر

واشنطن ـ وكاالت

األميركـــي  ئـــة  ب و أل ا ر  ـ ـ ـ ي ب خ ر  ذ ـ ـ ـ ح
البيـــت  ي  ـ ـ فـ ـي  ـ ـ لطب ا ار  ـ ـ والمستشـ
ــن  ــي، مـ ــي فاوتشـ ــض أنتونـ األبيـ
روس  ـ ـ ـ ي ف ل ورات  ـ ـ تحـ ل ا ر  تمرا ـ ـ سـ ا
كورونـــا وقلـــة التطعيـــم، حيـــث قد 
يتســـببان بزيـــادة عـــدد اإلصابـــات 

وقلة استجابة اللقاحات.
األبيـــض  ـت  ـ ـ بي ل ا ار  ـ ـ وكان مستشـ
لألزمة الصحية أشـــار إلـــى موافقة 
ات  ـ ـ ـ ح ا ق ل ى  ـ ـ ـ ل ع ة  ـ ـ ـ ل م محت ة  ـ ـ ـ ي ئ ا ه ن
رئيســـة مـــن جانـــب إدارة الغـــذاء 
والعقاقيـــر الفيدراليـــة هذا الشـــهر، 
األمـــر الـــذي قال بعض المشـــككين 

إنهم يحتاجون إلى سماعه.
وقال فاوتشـــي لبرنامج 

“ميـــت ذي برس”علـــى 
ــاة “إن بـــي ســـي”:  قنـ
“آمـــل أن يحصـــل ذلك 

في أغسطس”.

ونبه اختصاصي األمراض المعدية 
إلـــى أن الفشـــل في الســـيطرة على 
المتحـــّورة دلتـــا من شـــأنه أن يزيد 
فـــرص ظهور متحـــّورة أخـــرى “قد 
تكون أكثر إثارة للمشاكل من دلتا”.

ومـــع تســـجيل الواليـــات المتحـــدة 
أعلـــى حصيلة يومية من اإلصابات 
بكوفيد 19 في 6 أشـــهر، حذر مدير 
المعاهـــد الوطنيـــة للصحـــة، األحد، 
مـــن أن البالد “تفشـــل” في مكافحة 

الجائحة.
وأدى االنتشـــار الحـــاد لإلصابـــات 
بالمتحـــورة دلتـــا مـــن كوفيد 19 
إلـــى ارتفـــاع العـــدد اإلجمالي 
لإلصابات اليومية الجديدة 
إلـــى 118 ألفا، وهو أعلى 
مستوى تسجله البالد 

منذ فبراير.

فاوتشي يتوقع متحوًرا أشرس من دلتا

واشنطن ـ وكاالت

أعلنـــت الواليـــات المتحـــدة أمس االثنيـــن، فـــرض عقوبات على 
كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية.

وفرضـــت اإلدارة األميركيـــة عقوبـــات علـــى مؤسســـة البحـــث 
ــار”، وشـــركة تأجيـــر الطائـــرات “غريـــن اليـــت  ــاج “بولسـ واإلنتـ
موســـكو” و”آســـيا إنفســـت” الروســـية، حيث ترى واشـــنطن أنها 
تنتهك التشـــريعات األميركية التي تحظر انتشـــار أسلحة الدمار 
الشـــامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والواليات 

المتحدة.
ونشرت اإلدارة اإلشعار أمس االثنين في السجل الفيدرالي، في 

حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 يوليو.
وعـــالوة علـــى ذلـــك، تـــم إدراج حركـــة “عصائـــب أهـــل الحـــق” 
العســـكرية التي تشـــكل جزءا من القوات الموالية للحكومة في 
العـــراق، وجماعة “كتائب حزب هللا” الموالية إليران، وحزب هللا 

اللبناني، وشركتين تجاريتين من سوريا على القائمة السوداء.
وجـــاء فـــي اإلشـــعار أنـــه فـــي 29 يوليـــو 2021 طبقـــت حكومة 
الواليـــات المتحـــدة اإلجـــراءات المصـــرح بهـــا في قانـــون حظر 
انتشـــار األســـلحة النووية، وأشـــارت إلى أنه يتـــم تطبيق القيود 
على “أي خليفة أو وحدة فرعية أو تابعة” للكيانات المستهدفة.

وأفادت أن العقوبات ســـارية لمدة عامين ولكن هذه المرة يمكن 
تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزارة الخارجية األميركية.

عناصر من جماعة “كتائب حزب الله” الموالية إليران

تتضمــن “عصائب أهل الحق” و “كتائب حــزب اهلل” وحزب اهلل اللبناني
عقوبات أميركية على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية

كابول ـ وكاالت

أعلنت حركة “طالبان” األفغانية السيطرة 
على مدينة أيبك عاصمة والية ســـمنغان 
بشمال أفغانســـتان، لتصبح بذلك سادس 
عاصمـــة واليـــة أفغانيـــة تســـقط فـــي يد 
الحركة منذ بدء خـــروج قوات الناتو من 
البالد. وقال الناطق باســـم الحركة، ذبيح 
هللا مجاهـــد، عبـــر حســـابه فـــي “تويتـــر”، 
أمـــس االثنيـــن، إن مدينـــة أيبـــك باتـــت 
“خارج سيطرة العدو المرتزق”، في إشارة 
إلى القوات األمنيـــة األفغانية، وذلك بعد 
معـــارك فـــي مناطـــق متفرقـــة خاضتهـــا 
القـــوات الحكومية مع مســـلحي الحركة. 
وأضـــاف مجاهـــد أنـــه وفقـــا للمعلومـــات 
األخيرة فإن مقرات الشرطة والمخابرات 
باتـــت خالية من القوات األفغانية وتحت 

سيطرة مقاتلي “طالبان” بالكامل.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا أعلنـــت وزارة الداخلية 
األفغانيـــة، أمـــس االثنيـــن، بـــدء عمليـــة 
الســـتعادة عاصمة والية تخار واستعادة 
بعـــض المناطق من طالبان. وقالت وزارة 

الدفـــاع األفغانيـــة: إن الجيـــش يخـــوض 
عمليـــات عســـكرية ضـــد طالبـــان فـــي 14 
والية، مشـــيرة إلى مقتل 579 مسلحا من 

طالبان خالل الـ 24 ساعة الماضية.
مـــن جهتـــه، أعلن نائب الرئيـــس األفغاني 
نـــزوح إلى العاصمة كابول بســـبب جرائم 
طالبـــان، مضيفـــًا: ندعـــو األمـــم المتحدة 

والمنظمـــات الدولية لمســـاعدة النازحين 
إلى كابـــول. وباتت طالبان تســـيطر على 
6 مـــن عواصـــم الواليات األفغانيـــة البالغ 
عددهـــا 34 بعـــد أن اســـتولت على 3 منها 
فـــي اليـــوم الســـابق، بمـــا في ذلـــك مدينة 
قندوز، فـــي هجوم كبير يبدو أن الجيش 

عاجز عن إيقافه.

عناصر من قوات الجيش االفغاني

الجيش يخوض عمليات عسكرية ضد الحركة في 14 والية
“طالبان” تسيطر على سادس عاصمة والية بأفغانستان

الجزائر ـ وكاالت

ذر الرئيس الجزائري عبد المجيد  ــ ح
تبون، من محاوالت بعض األطــراف 
الشعبي،  الوطني  بالجيش  المساس 
ــع  ــو “رفـ مـــؤكـــدا أن هــــدف هـــــؤالء هـ
الحماية عن الجزائريين”، لكون هذا 

الجيش “حامي اللحمة الوطنية”.
وقال الرئيس الجزائري أثناء لقاء مع 
ــل اإلعـــالم، إن الجيش  ممثلي وســائ
الوطني الشعبي هو “العمود الفقري 
لــلــدولــة الــجــزائــريــة”، وهــو أمــر “ليس 
وليد اليوم، بل راجع للتاريخ الثوري 
ــيــل جيش  لــلــبــالد، حــيــث يــعــتــبــر ســل
ــن كونه “الضامن  التحرير”، فضال ع

الـــدســـتـــوري” لــوحــدة وســيــادة 
ــالد”. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــ ــبـ ــ الـ

ــاء الـــجـــزائـــريـــة  ــ ــ ــب ــ ــ األن
ــه إن  ــ ــول ــ ــون ق ــ ــب ــ عــــن ت
األطــــــراف الـــتـــي تــقــود 

هذه المحاوالت “ال تفقه 

طبيعة الجيش الوطني الشعبي، الذي 
يعتبر كما تدل عليه تسميته، شعبيا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى”. وفند 
الــرئــيــس الــجــزائــري فــكــرة اســتــيــالء 
الضباط على المناصب التي يتمسك 
بها البعض ويروجون لها، مشيرا إلى 
ــؤالء الضباط “يتولون التأطير  أن ه
في الجيش الوطني الشعبي”. وعاد 
ــن بعض الشعارات  تبون للحديث ع
المناوئة للمؤسسة العسكرية، التي 
ــا أشخاص “تلقوا صفعة  يقف وراءه
من الجيش الوطني الشعبي عندما 
ــم  ــك ــح لـــى ال أرادوا االســـتـــيـــالء عـــ
بالقوة”. وأكد تبون أن استهداف 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي 
هــو أمـــر “مــقــصــود”، لكونه 
ــا يــحــمــي  ــ ــوي ــا قــ ــشـ ــيـ “جـ
الــــــحــــــدود الـــشـــاســـعـــة 

للجزائر”.

تبون يحذر من “محاوالت المساس بالجيش الوطني”
طهران ـ وكاالت

أفـــادت وكالـــة “تســـنيم” اإليرانيـــة 
أن اللجنة الدســـتورية في البرلمان 
ضـــد  شـــكوى  قدمـــت  ي،  ـ ـ ـ ن ا ر إلي ا
الرئيـــس الســـابق، حســـن روحاني، 
ووزير نفط حكومته، بيجن زنكنه.

وتأتـــي هـــذه الشـــكوى بســـبب مـــا 
اعتبرتـــه اللجنـــة “إهمـــاال وســـوءا 
لإلدارة في مشـــروع أنبـــوب النفط 
الجديد الممتد إلى ميناء جاســـك”، 
حيث اعتبـــرت اللجنـــة أن “افتتاح 
المشـــروع كان ســـابقا ألوانه، وقبل 
االنتهـــاء مـــن العمليـــات اإلجرائيـــة 
بصـــورة كاملة، مـــا تســـبب بأضرار 

للمشروع”.
من جانبه، وصف حسين 

ميرزائـــي، عضـــو فـــي 
 90 ة  د ا ـ ـ ـ م ل ا ة  ـ ـ ـ ن ج ل
ـــة  ف لمكل ا ( ة  ـ ـ ـ ي ن ما برل ل ا

ر  و ت ـ ـ ـ س د ل ا ب  ـ ـ ـ ج و م ب

اصـــة  خ ل ا ى  و ا ك ـ ـ ـ ش ل ل ي  د ـ ـ ـ ص ت ل ا ب
بانتهـــاكات الدســـتور التـــي ترتكبها 
ســـلطات الحكـــم الثـــالث(، وصـــف 
مشـــروع نقـــل النفـــط فـــي جاســـك 
بأنه “مشـــروع مشـــرف للجمهورية 
اإلســـالمية”، وقـــال “هذا المشـــروع 
بنـــي في الجنوب لنقـــل النفط، وبه 
ألف كيلومتر من خطوط األنابيب، 
ومحطـــات ضـــخ يتـــم علـــى طولها 

نقل الزيت من جور إلى جاسك”.
وتابـــع “الفائـــدة من هذا المشـــروع 
أنـــه في حالة إغـــالق مضيق هرمز، 
يمكننـــا نقـــل النفـــط مـــن الجانـــب 
ـاحل  ـ ـق، أي سـ ـ ر للمضيـ ـ ـ اآلخـ
مكـــران وبحر عمان، إلى أبو 
موســـى، ولكن في اآلونة 
ـيد  ـ ـرر السـ ـ ـرة قـ ـ األخيـ
ــذا  ــح هـ ــي فتـ روحانـ

المشروع مبكرا”.

شكوى ضد روحاني بسبب “اإلهمال وسوء اإلدارة”

قصف تركي على 
كردستان

اســتــهــدف قــصــف مــدفــعــي تــركــي عـــددا من 
القرى العراقية الحدودية مع تركيا.

وقــال التلفزيون العراقي أمــس االثنين إن 
عدًدا من قرى زاخو في إقليم كردستان تم 
“بحجة مالحقة  تركيا  قبل  ن  ــ م استهدافها 

أعضاء حزب العمال الكردستاني”.
وأشار إلى أن القصف أدى إلى نزوح جماعي 
من القرى وتدمير محطة المياه التي تغذي 

المنطقة.
التركية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت   ، ا ه ت ه ج ن  ـ ـ م
ــس “تحييد” 13 من عناصر حــزب العمال  أم

الكردستاني في شمال العراق.
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باريس ـ أ ف ب : دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل  «
ماكرون إيران، خالل مشاورات أجراها مع الرئيس 
اإليراني الجديد إبراهيم رئيسي، إلى “وضع حد من 

دون تأخير لكل األنشطة النووية التي تواصلها 
في انتهاك” التفاق 2015 النووي مع القوى 

الكبرى، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وكذلك، 
دعا الرئيس الفرنسي طهران إلى “أن تستأنف 

سريعا المفاوضات في فيينا بهدف إنهائها”، األمر 
الذي رد عليه الرئيس اإليراني أن هذه المفاوضات 

يجب أن تضمن “حقوق طهران”، وفق الرئاسة 
اإليرانية. وأكد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 

لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس اإلثنين، 
ضرورة أن تحفظ المفاوضات بشأن االتفاق 

النووي “حقوق” الجمهورية اإلسالمية. ونقل 
بيان الرئاسة أن رئيسي شدد في اتصال هاتفي 

مع نظيره الفرنسي، على أنه “في أي تفاوض 
يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب اإليراني 

ومصالح أمتنا”. وأبرمت إيران مع ست قوى 

كبرى )الواليات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، 

الصين، وألمانيا(، اتفاقا بشأن برنامجها النووي 

بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة. وأتاح 

االتفاق رفع العديد من العقوبات االقتصادية التي 

كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من 

أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إال أن 

مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب سحب بالده 

أحاديا منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت 
بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في الجمهورية 

اإلسالمية. وأبدى الرئيس األميركي الجديد جو 
بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه 

على العودة إلى االتفاق شرط عودة إيران الحترام 
التزاماتها بموجبه، والتي تراجعت عن غالبيتها 

اعتبارا من 2019 ردا على االنسحاب األميركي منه. 
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية 

غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلحياء 
االتفاق المعروف رسميا باسم “خطة العمل 

الشاملة المشتركة”. وأجرى األطراف ست جوالت 
من المباحثات بين أبريل ويونيو، من دون تحديد 
موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين 
التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي 

الحكومة الجديدة مهامها رسميا.

ماكرون يدعو إيران للعودة إلى مفاوضات فيينا النووية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عواصم ـ وكاالت

3 قتلى بسبب شح الوقود في لبنان

لبنان إلى أعمال عنف  تحولت التوترات بسبب شح الوقود في 
االثــنــيــن، وشــهــدت اســتــخــدام سكاكين وأسلحة  أمــس  دامــيــة 
أفادت  حسبما  أشخاص،   3 مقتل  عن  أسفر  ما  يدوية،  قنابل  و
وكالة األنباء اللبنانية الرسمية. ويواجه لبنان شهوًرا من النقص 
الحاد في الوقود، ما أدى إلى طوابير طويلة في محطات الوقود 
لتوليد  مولدات خاصة  على  يعتمد  الــذي  الصغير،  البلد  وأغــرق 

الكهرباء، في الظالم لساعات طويلة.

بيروت ـ وكاالت



انتقدت الممثلة البحرينية زهرة عرفات األشخاص الذين 
دائمًا ما يكتبون تعليقات سلبية، إذ كتبت على حسابها 
الخــاص: “دخلــت صفحــة منزليــن منتــج ومن ضمن 
التعليقــات أحد كاتــب ما عجبني ..حاولوا مو كل شــيء 

ســلبي ينكتب. طبيعي في شيء ما يعجبكم لكن يعجب 
غيركم… إذا ما عندك كلمة طيبة تكتبها أو تقولها األفضل أنك 

ما تقول شيء أو تصمت. ال تكدر خاطر أحد ممكن ينغبن ورب العالمين يأخذ 
له حقه منك.

يبدأ المخرج المصري محمد ســامة تصوير أول مشاهد 
مسلســله الجديــد “الســتات بتعرف تقتــل” منتصف 
أغســطس الجاري، وذلك بعد معاينــة أماكن التصوير 
واالنتهــاء من كافة التعاقدات وحســم جميع األســماء 

المشــاركة في العمل الذي يقوم ببطولته كل من الفنان 
أحمد وفيق وكندة علوش وإنجي المقدم وتارا عماد.

وتدور أحداث مسلســل “الســتات بتعرف تقتل” المقتبس مــن عمل أجنبي، 
والذي ينتمي إلى نوعية الـ 12 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالتشويق.

وجهت الفنانة شــريهان رسالة شــكر إلى كل من هنأها 
على مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل”.

شريهان نشــرت صورة لها على المســرح وهي تنحني 
لجمهورها، وعلقت قائلة: “ال يوجد كام يصف سعادتي 

وفخــري وامتناني. انحناءة شــكر لــكل كلمة كتبت وكل 
نقد يحترم أو مشاعر صادقة لمست روحي وقلبي.

وأضافت: فالفن وتحديدا المســرح بالنسبة لي مضاف إليه حبكم حياة.. من 
قلبي بشكركم جميعا على حبكم وتقديركم واحترامكم.

رسالة شكرالستات بتعرف تقتلاستياء زهرة
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عودة “Stranger Things” العام المقبل
بــعــد ســنــوات مــن االنــتــظــار، الموسم 
 Stranger Things مــــن  ــع  ــ ــرابـ ــ الـ
ــدا فـــي شــاشــاتــنــا  ــلــعــرض جــ قـــريـــب ل
بــعــد الــنــجــاحــات الــكــبــيــرة فــي منصة 

نتفلكس.
بــعــد عــامــيــن مــن االنــتــظــار، أفــرجــت 
اإلفـــراج  تــاريــخ  أخــيــرا عــن  نتفلكس 
الناجح،  المسلسل  من   4 الموسم  عن 
االنــتــظــار  إلـــى  أنــنــا ســـوف نضطر  إال 
أعلنت  فقد  لمشاهدته،  أخـــرى  سنة 
الـــدرامـــا  مــســلــســل  جــمــهــور  نتفلكس 
 Stranger Things العلمي  والخيال 
Teas� الرابع واألخير بطر ح  للموسم 
الرابع  الموسم  أن  وأعلنت  جديد،   er

 ،2022 في  عرضه  سيتم 
تاريخ  تحديد  دون 

محدد!
جـــــــنـــــــبـــــــا إلــــــــى 
جــــــــــنــــــــــب مـــــع 
ســنــة اإلصـــــدار 
الــــــــرســــــــمــــــــي، 
أعلنت  نتفلكس 

بــطــريــقــة دعـــابـــة 
أن  وأعلنت  جــديــدة 

هوبر )ديفيد هاربور( على قيد الحياة! 
بعد  كيري(  )جو  هارينغتون  اوستيف 
غرقه تحت الماء في مكان ما وأحد 
عــشــر )مــيــلــي بـــوبـــي بــــــراون( يــجــري 
الرجال  بعض  قبل  من  بعيدا  سحبها 
من  أكثر  أسئلة  لدينا  الحال،  بطبيعة 
األجوبة، ولكن هذا هو قدم المساواة 
بعالم  األمـــر  يتعلق  عندما  لــلــدورة 
األشياء الغريبة. “ننتظركم 
ــي الــجــانــب  جــمــيــعــا فـ
اإليـــجـــابـــي”، هــكــذا 
نتفلكس  مــازحــت 
ــيــق لــهــا  ــي تــعــل فــ
على االنستغرام.

الــمــســلــســل الـــذي 
ــى  ــ ــ ــا إل ــ ــ ــذنـ ــ ــ ــأخـ ــ ــ يـ
الرعب  كالسيكيات 
ــخــيــال الــعــلــمــي في  وال

إيمي،  جائزة   38 لـ  رشــح  الثمانينات 
منها ثالث جوائز كأفضل عمل درامي، 
مشاهدة  المسلسالت  أكــثــر  مــن  وهــو 
في  ــارك  ــشـ ويـ  ،Netflix مــنــصــة  عــبــر 
ــراون  ب بــوبــي  ميلي  مــن  كــل  بطولتها 
وجاتن  شانب  ونــواه  وولفهارد  وفين 
ووينونا  ماكلولين  وكاليب  مــاتــارازو 
ــرا، الــربــاعــي  ــؤخــ رايـــــــدر، وانـــضـــم مــ
امــيــبــيــث مــكــنــولــتــي، مــايــلــز تــرويــت، 
ريجينا تينج تشن، وجريس فان ديان 
إلى الموسم الرابع من المسلسل، وكان 
الــمــوســم الــثــالــث مــنــه تــم عــرضــه في 
المختصون  من  العديد  وقــال   ،2019
في متابعة العمل العالمي إن الموسم 
 Stranger Things الرابع من مسلسل
قــائــمــة  ضــمــن  ســيــكــون   Season 4
أفضل األعمال التي ستعرضها منصة 
نت فليكس خالل العام 2022. ونشر 

القائمون على المسلسل، مقطع فيديو 
القديمة  الــمــشــاهــد  مــن  ــعــدد  ل قــصــيــر 
والمنتظر عرضها في الموسم الجديد، 
سبتمبر  في  الرسمي  الموعد  ليعلنوا 
األمريكية.  المنصة  عبر   2022 العام 
 Stranger وشـــاهـــد عــشــاق ســـلـــســـلـــة
آخر مرة سكان هوكينز في   ،Things
الملحمية  المواجهة  في   2019 العام 
ــتــجــاري،  ضـــد الـــوحـــش فـــي الـــمـــول ال
والتي انتهت بوفاة جيم هوبر )ديفيد 
هاربور(، وغادرت عائلة بايرز المدينة، 
وتم تدمير منشأة الروس، على األقل 

في الوقت الحالي.
إعالًنا  نتفلكس  مؤخرا  ايضا  وقدمت 
تشويقًيا آخر مدتها 30 ثانية بلقطات 
ــمــواســم الــســابــقــة، ولــكــن هناك  مــن ال
لمحة عن وحش يبدو أنه أكبر بكثير 
.Demogorgon أو Mind Flayer من

تصدر فيلم المغامرات الجديد “جانغل كروز” من إنتاج شركة “ديزني”، إيرادات  «
شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حاصداً 34.2 مليون دوالر، على ما ذكرت 

شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وتتركز أحداث الفيلم في خمسينات القرن العشرين داخل مدينة ماٍه، هو  «
من بطولة إميلي بانت ودواين جونسون إلى جانب الممثل البريطاني جاك 
وايتهول. وأعقبه في المركز الثاني فيلم “ذي غرين نايت” الخيالي الذي تدور 

أحداثه في القرون الوسطى، إذ حصد 6.78 مليون دوالر، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية.

وحل ثالثًا فيلم “أولد”، متصدر ترتيب األسبوع الماضي، مع 6.76 مليون دوالر.  «
ويدور الفيلم من إنتاج “يونيفرسال” حول عائلة ُتحاَصر على الشاطئ، حيث 
يبدأ أفرادها في التقدم في السن بسرعة، وهو من بطولة غايل غارسيا برنال 

وفيكي كريبس. وجاء في المرتبة الرابعة فيلم “باك ويدو”، أحدث أعمال 
األبطال الخارقين لعالم “مارفل” من بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات 

بلغت 6.4 مليون دوالر.

وتبعه في المركز الخامس الفيلم الجديد “ستيلووتر” من إنتاج “فوكوس  «
فيتشرز” وبطولة مات ديمون في دور عامل نفط أميركي يسافر إلى فرنسا 

لمساعدة ابنته إثر سجنها بسبب جريمة قتل تقول إنها لم ترتكبها. ونال 
الفيلم 5.1 مليون دوالر.

من  الزمالء  لها  أدبية دعي  احتفالية  في 
من  الــرابــع  في  وإعالميين  وكتاب  أدبــاء 
أغسطس الماضي بمقهى موكا لوكا؛ وذلك 
عــارف”  “حكاية  روايـــة  بتدشين  احتفاء 
خديجة  البحرينية  للكاتبة  البكر  الرواية 
البحرين،   - القصة  ملتقى  عضو  عــبــاس 
والــتــوزيــع  للنشر  رؤى  دار  عــن  الــصــادرة 
البحرينية، والتي تحتوي على سبعة عشر 
صفحة،  وثــالثــيــن  مئتين  بــمــعــدل  فــصــال 
حيث تحدثت في بداية األمسية الكاتبة 
الــروايــة ومــا احــتــوت عليه  عــن مضمون 
من أحداث وصراعات لتلك الفصول في 
أال  الشخصية،  تلك  لواقع  األدبــي  سردها 
وهي شخصية عارف المتمثلة في أبعادها 
اإلنسانية والمجتمعية. وتضيف قائلة: قد 
تتخيل عارف أنت كقارئ بصورة تختلف 

عما تخيلته وكتبته، ال يهم ما يهم هو أن 
تستجيب إليجابية عارف.

ــــدأت حــكــايــتــه كـــأي شــاب  عــــارف شـــاب ب
حديث التخرج باحث عن عمل .. اجتهد 
أخالق  عليه من  تربى  ما  معتمدا  وكافح 

ووقفت  ساندته  بعائلة  محاط  ومــبــادئ، 
عمل  صــار صاحب  تطور حتى  ثم  معه.. 
500 شــاب له  .. وقــد صنع ما يقارب من 

مثل طموحه.
هل يمكن يا ترى أن تصادف “عــارف” أو 

حياتك..  طــريــق  فــي  ــارف  عـ يشبه  شــابــا 
عارف  توقظ  أن  يمكن  أيضا  وربما  ربما، 
قدراتك  كــل  وتطلق  داخــلــك  فــي  الكامن 

وتحفز قدرات اآلخرين.  
بعدها تم فتح باب الحوار حول موضوع 
الرواية من قبل الحضور والذي تركز في 
والموضوعي  الفني  البعد  على  مضمونه 
لــمــا احــتــوتــه فــصــول الـــراويـــة وأجــزائــهــا 

المختلفة. 
لديها  عباس  خديجة  الكاتبة  بــأن  يذكر 
العديد من المساهمات كتابة القصة والتي 
والمجالت  الصحف  خالل  من  لها  نشرت 
ــتــي تــصــدر داخــــل الــبــحــريــن  الــمــحــلــيــة ال
ــا والـــتـــي تــجــســد مــواضــيــعــهــا  ــهـ ــارجـ وخـ
االجتماعية مرتكزة على واقع لمجتمعات 

مختلفة في خيال فني أدبي.

طرحت فرقة “مواويل الشوق البحرينية” مؤخرا أغنيتها الجديدة على قناة اليوتيوب 
بعنون “أسامح خطاك” من ألحان وغناء الفنان عبدهللا القصاب، وكلمات الشاعر سلمان 
واإلنتاج  نفسها  للفرقة  الموسيقى  والتوزيع  السطيحي،  عيسى  وجيتارات  النمشان، 
سماع  كنغمة  وأيضا  اإللكترونية  بالمتاجر  متوفرة  األغنية  أن  كما  رحــال،  لمؤسسة 

للموبايل وكفة شبكات االتصال. 
الماضي  الفطر  عيد  بعد  أغنية  طرحت  قد  البحرينية  الشوق  مواويل  فرقة  أن  يذكر 

بعنوان “من سنين” من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي الفنان عيسى السطيحي، وغناء 
عضو  القاسمي  محمد  الصوت  مهندس  وماسترينغ  ومكساج  القصاب،  عبدهللا  الفنان 
بالتعاون  الفني بتصميم وإنتاج هذه األغنية  فرقة دريم، وقامت شركة رحال لإلنتاج 

مع مدير الشركة أحمد مسافر.
القصاب  عبدهللا  مــن:  كل   ،2013 العام  في  تأسست  التي  الموسيقية  الفرقة  وتضم 

وعيسى السطحي وحسن عيسى.

الكاتبة خديجة عباس... تحتفي بتدشين روايتها “حكاية عارف”

“ أسامح خطاك” جديد مواويل الشوق البحرينية

يبدأ عرض مسلسل “مالك رحمة” للممثلة الكويتية شجون اعتبارا من 
.”VIP 8 أغسطس الجاري، على منصة “شاهد

النفسي  الرعب  نوع  من  عمل  أمام  “نحن  المسلسل:  وعّرفت شجون 
درامــا  كونه  إلــى  المتداول،  بالمعنى  الرعب  وليس  التعبير،  صح  إذا 
الثمانينات  إلى حقبة  تشويقية تحمل طابعًا رومانسيًا تعود أحداثها 

من القرن الماضي في الكويت”.
ــداث والــشــخــصــيــات صــّرحــت شــجــون: “مـــوضـــوع العمل  ــ وعـــن األحـ
وتصاعدها  األحــداث  تناول  طريقة  أن  حتى  جديدين،  وشخصياته 
كــونــه يــضــيء عــلــى حقبة  الــســائــد، وفــيــه جــانــب مميز  مختلف عــن 

الثمانينات وجمالياتها”. 
ظالمة  شــابــة  “أنــهــا  شــجــون  تــشــر ح  رحــمــة،  شخصية  طبيعة  وعـــن 
وفي  مــالك  أيــضــًا  وهــي  ومجرمة  ضحية  وقــاتــلــة،  بريئة  ومظلومة، 
التناقضات  من  كمية  عن  عبارة  باختصار  هي  نفسه شيطان.  الوقت 

في جسد امرأة واحدة”.
كما كشفت عن كواليس التعاون مع المخرج محمد سمير الذي يخوض 
تجربته اإلخراجية األولى، قائلة: “إن “التجربة كانت أكثر من رائعة، 
أن  كما  المتداول،  عن  مغاير  وشكل  جديد  بلون  المسلسل  ظهر  وقد 
واإلضـــاءة، وطــوع كل  التصوير  استفاد من خبرته في مجال  سمير 

خبرته في تجربته اإلخراجية األولى، وأظن أنه أبدع فيها واجتهد”.
“مالك رحمة” من تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد سمير، وإنتاج 

شركة “ Eagle Films “ لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.
عبدهللا  التركماني،  عبدهللا  مــرام،  من  كل  البطولة،  شجون  ويشارك 
العطار،  النهبان، أحمد العوضي، أريج  الهادي، حّصة  عبدالرضا، شوق 

حسين الحداد، الغالية، منصور البلوشي وغيرهم.

مسلس الرعب والتشويق 
“مالك رحمة“ على شاهد
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األمن السيبراني )سايبر سكيورتي(
مملكـــة البحريـــن تعتبـــر مركـــزا اقتصاديـــا مرموقـــا، ولـــذا نجـــد فيها 
الشـــركات العالميـــة من كل حدب وصوب. وهذه الشـــركات واألموال 
األجنبية، ال تأتي إال لمكان آمن ومشـــجع للعمل واالســـتثمار. واألمن 
متوافر في البحرين بكل مســـتوياته وهذا يشـــمل األمن الســـيبراني. 
ولقد ظهرت مشـــاكل األمن الســـيبراني مع الطفـــرة التقنية التي أتت 
بما لها وما عليها من إيجابيات عديدة وبعض السلبيات المتمثلة في 
الجرائـــم الســـيبرانية االلكترونية. إن القوانين فـــي البحرين الخاصة 
بمكافحـــة الجرائـــم االلكترونيـــة حديثـــة ومتطـــورة وتتماشـــى مـــع 
أعلـــى الضوابـــط الدولية التي يطالب بها العالـــم والمنظمات الدولية، 
خصوصـــا وأن هذه الجرائم تنتقل بســـرعة من مـــكان آلخر، و”تدخل 
المـــاء وتتســـرب من المكان المهيأ”. كما ذكرنـــا، القوانين في البحرين 
متطـــورة وفاعلـــة وفـــق أعلـــى المقاييس المطلوبـــة، ولكـــن القوانين 
وحدهـــا ال تكفي للمكافحـــة خصوصا الجرائـــم االلكترونية. ومن هنا 
تأتي أهمية االهتمام باألمن الســـيبراني للحد من اآلثار الســـالبة لهذه 
الجرائـــم الخطيرة. ومما يجعل المهمة شـــاقة، أن الجميع اآلن ودون 
فرز يتعامل مع األجهزة االلكترونية في العمل وغير العمل، بل أصبح 
ال فـــكاك من األعمال التقنية عبر االنترنت أو الموبايل أو خالفه على 

مدار الساعة والدقيقة. 
إن مســـؤولية األمن الســـيبراني، في نظرنا ونظر المختصين الفنيين، 
تعتبر مسؤولية شخصية يجب أن يتحملها كل شخص بنفسه. ولذا، 
يجب على كل منا أن يعمل بنفســـه لتوفير األمن السيبراني لشخصه 
ولجميـــع أعماله. بمعنى آخر، على كل شـــخص أن يتقمص شـــخصية 
“رجل األمن” في مراقبة أعماله وأمور حياته وأن يكون الســـد المنيع 
لحماية نفســـه تقنيا من المجرم الســـيبراني المتدثـــر بطاقية اإلخفاء 
والذي يظل يتلصص ويتجسس حتى يجد الفرصة لالختراق إلتمام 
جريمتـــه النكراء. إن الجرائم اإللكترونية الســـيبرانية تســـبب أضرارا 
ماليـــة ال حصر لها للدول والشـــركات وحتى لألفـــراد، وهي في تطور 
متســـارع ودون رحمـــة وهذا يشـــكل هاجســـا لكل المجتمعـــات ولكل 
شـــخص، مما يتطلب الوقوف وقفة حازمـــة قوية في وجهها. وأيضا 
الجرائـــم الســـيبرانية تعيـــق تقـــدم الـــدول وتعيـــق تنفيـــذ العديد من 
المشـــاريع الهامة للمجتمع وذلك بسبب تعديل المعلومات أو إجهاض 
وصولهـــا فـــي الوقـــت المناســـب. والمطلـــوب مـــن الحكومـــات القيام 
بدورها، وتشـــجيع القطاع الخاص، من أجل بذل األموال والدراسات 
والبحـــوث وتوظيـــف الكفـــاءات الفنيـــة المقتـــدرة لوضـــع البرامـــج 
المتطورة لتوفير األمن السيبراني. نقول هذا، ألن المجرم السيبراني 
يعتبـــر من أذكى المجرمين ولديه إمكانـــات تقنية عالية ال يعرفها إال 
مـــن لديه نفس الذكاء والحرفية والتميـــز التقني. والمقارعة تتطلب 
الكفـــاءة فـــي القـــدرات واإلمكانات المتماثلـــة، إضافة للنيـــة لصادقة 

للقضاء على الجريمة ومن يقف خلفها. 
يجـــب علينا التنبيـــه، بأهمية الدور الفـــردي والجماعي لمكافحة هذه 
الجرائـــم وتوفيـــر األمن الســـيبراني لننعـــم بحياة تقنيـــة آمنة وهانئة 
نقطف من ثمراتها كل ما هو مفيد لنا ولحياتنا ولمستقبلنا، وهذا في 
اإلمكان إذا تماسكنا ووقفنا صفا واحدا لتحقيق األمن السيبراني لنا 

ولغيرنا والقضاء التام عليه في كل مكان وزمان. 

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

ــرة ــاخ ف ــا  ــي ف ويــضــم 23  ــن...  ــي ــت ــي ــس ــب ال ــي  فـ ــع  ــق ي

“نسيج” تستكمل األعمال اإلنشائية لـ “بساتين”

أعلنت شـــركة نســـيج، إحدى شركات 
التطويـــر العقـــاري الرائدة فـــي مملكة 
البحريـــن، عن اســـتكمال أعمال البناء 
“بســـاتين”  مشـــروع  فـــي  والتشـــييد 
الواقع في منطقة البسيتين بمحافظة 
المحـــرق، لتصـــل نســـبة اإلنجـــاز إلـــى 
100 %، وفـــق الخطـــة المرســـوم لهـــا 
لتنفيـــذ كافـــة مراحل المشـــروع الذي 
يضـــم 23 فيـــال فاخـــرة التي تنســـجم 
للعائلـــة  العصريـــة  المتطلبـــات  مـــع 

البحرينية. 
ونجحـــت شـــركة نســـيج فـــي تحقيق 
هذا اإلنجاز رغم الظروف االستثنائية 
التي فرضها انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، وذلـــك من خـــالل تبينها 
لمواجهـــة  مدروســـة  عمـــل  لخطـــط 
المصاحبـــة  التحديـــات  مختلـــف 
باســـتراتيجية  مدعومـــة  للجائحـــة، 
الحســـبان  فـــي  أخـــذت  متوازنـــة 
مختلف المتغيرات فـــي مواقع العمل 
المختلفـــة،  االقتصاديـــة  والقطاعـــات 
ما ســـاهم فـــي االنتهـــاء مـــن األعمال 
اإلنشـــائية حســـب الموعد الزمني في 

مشروع “بساتين”. 
وحرصت شـــركة نســـيج طـــوال فترة 
خـــالل  “بســـاتين”  مشـــروع  إنجـــاز 
الجائحـــة علـــى ضمان ســـالمة العمال 
والحفاظ علـــى الصحـــة العامة لكافة 
وفـــي  والعامليـــن،  الشـــركة  موظفـــي 
الوقت نفســـه عدم المســـاس بمواعيد 
الســـتكمال  البنـــاء  مـــواد  اســـتالم 

المشروع في موعده المحدد. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح مديـــر عـــام 
شـــركة نســـيج أحمد الحمادي “يسّرنا 
أن نعلن عن االنتهاء من كافة األعمال 
)بســـاتين(  مشـــروع  فـــي  اإلنشـــائية 
فـــي البســـيتين، وننتهز هـــذه الفرصة 
علـــى  القائمـــة  العمـــل  فـــرق  لشـــكر 
المشـــروع والتـــي لـــم تألوا جهـــًدا في 
الحفاظ علـــى وتيرة العمل في خضم 
االوضـــاع الصعبـــة التـــي مـــرت علـــى 

جميـــع االقتصاديات والقطاعات على 
مســـتوى المملكـــة والمنطقـــة والعالـــم 

بسبب جائحة كورونا”. 
صّممـــت  “لقـــد  الحمـــادي  وأوضـــح 
فلـــل مشـــروع )بســـاتين( وفـــق أفضل 
والهندســـية،  المعماريـــة  المعاييـــر 
لتجمع بين عناصـــر الرفاهية والراحة 
واألناقـــة والتجهيـــزات ذات الجـــودة 
العالية. ويتميز تصميم الفلل بمخطط 
مفتوح يوفر مســـاحات معيشـــة أكبر 
لـــكل أفـــراد العائلـــة. ومـــع اســـتكمال 
المشـــروع، سيســـاهم )بســـاتين( فـــي 
طرح مفهوم عصري جديد في قطاع 
العقار الســـكني على مستوى المملكة؛ 
ومرافـــق  بمواصفـــات  لتفـــرده  نظـــرا 
المحلـــي  الســـوق  فـــي  اســـتثنائية 

وبأسعار تنافسية”. 
ويعتبر “بساتين” من المشاريع الرائدة 
علـــى مســـتوى محافظـــة المحرق في 
تقديـــم مفهوم متطور للفلل الســـكنية 
مـــن حيـــث الجـــودة العاليـــة والـــذوق 
الراقي والتصميم المميز، حيث يطرح 
المشـــروع نمـــاذج ســـكنية نموذجيـــة 
والتشـــطيب  والبنـــاء  التصميـــم  فـــي 
الخيـــار  الفلـــل  لتكـــون  والديكـــورات، 
المثالـــي للعائـــالت التـــي تبحـــث عـــن 
مســـاكن فاخرة مـــع مجموعة متنوعة 
من المزايا ووسائل الراحة التي تلبي 

احتياجات كل منزل وأسرة. 

 23 فيال على مساحة 5000 متر 

مربع

ويتكـــون مشـــروع “بســـاتين” مـــن 23 
فيال مبنية على مساحة إجمالية تبلغ 
حوالـــي 5000 متـــر مربـــع. وتتـــراوح 
أحجـــام قطـــع األراضـــي الفرديـــة من 
180 متـــر مربـــع الى 457 متـــرا مربعا، 
مع مســـاحات مبنية تتـــراوح من 245 
متـــرا مربعا إلـــى 340 مترا مربعا على 
شـــكل منـــازل مكّونة مـــن 3 و 4 غرف 
نوم. وتوفر الفلل المكونة من 4 غرف 
نوم مســـاحة مبنية تتـــراوح بين 340 
متـــرا مربعا إلـــى 358 مترا مربعا على 
قطعـــة ارض تتـــراوح مســـاحتها مـــن 

304 متر مربع إلى 457 مترا مربعا. 
وتمتـــاز فلـــل “بســـاتين” بأنهـــا نصـــف 
تكييـــف  علـــى  وتحتـــوي  مفروشـــة، 
الجبـــس  وأســـقف  بـــالط  شـــامل، 
داخلـــي وخارجـــي  واإلنـــارة، مطبـــخ 
شـــامل األجهزة الكهربائية األوروبية، 
حمـــام خاص لـــكل غرفة نـــوم، ملحق 
للخادمة، مســـاحة للحديقة، ومواقف 
سيارات مظللة من أبواب آلية ونظام 

اإلنتركوم. 
ترحب الشـــركة بجميع الزبائن لزيارة 
فيال العرض النموذجية لالطالع على 
نمـــوذج حي لوحدات المشـــروع، وقد 
ســـجلت الفيال النموذجية إقبااًل الفًتا 
مـــن مجموعـــة كبيـــرة مـــن المهتمين، 

إضافـــة إلـــى تســـجيل أعـــداد كبيـــرة 
الجولـــة  خدمـــة  عبـــر  الزيـــارات  مـــن 
االفتراضيـــة للفلـــل. وما زالت شـــركة 
نسيج تستقبل جميع المهتمين بشراء 
بيت العمر في مشـــروع “بساتين” عبر 
زيارة الفيال النموذجية. وحفاًظا على 
ســـالمة الجميـــع، ومـــن أجـــل تحقيق 
والوقايـــة،  الســـالمة  معاييـــر  أقصـــى 
فإن فيـــال العـــرض النموذجية تخضع 
لكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة للحد 
من انتشـــار فيروس كورونا، ويشـــمل 
ذلك التعقيم المســـتمر للفيال، وتوفير 
والمعقمـــات  والقفـــازات  الكمامـــات 
علـــى  الحـــرص  مـــع  الـــزوار،  لجميـــع 
أثنـــاء  االجتماعـــي  التباعـــد  تحقيـــق 
القـــرارات  مـــع  وتماشـــًيا  الزيـــارات. 
الصـــادرة من الفريـــق الوطني الطبي، 
فـــإن الزيارات ســـتكون مقتصرة على 
المتطعميـــن بُجرعتيـــن، أوالمتعافيـــن 
مـــن فيروس كورونا، مع ضرورة إبراز 
شـــعار الـــدرع األخضـــر علـــى تطبيـــق 

مجتمع واعي قبل الدخول للفيال. 
رحـــب  تصريحـــه،  ختـــام  وفـــي 
الحمادي بجميـــع الزبائن لزيارة الفيال 
النموذجيـــة مـــن خـــالل التواصـــل مع 
فريـــق المبيعـــات علـــى الهاتـــف رقـــم 
زيـــارة   32322969 أو   16511111
www.basa� اإللكترونـــي  )الموقـــع 

.)teen.bh

المنامة - شركة نسيج

مشروع “بساتين” السكني أحمد الحمادي

اسطنبول - األناضول

تراجع الذهب قرب أدنى 
مستوى في 4 أشهر

تــراجــعــت أســعــار الــعــقــود الــفــوريــة للذهب 
فــي الــتــعــامــات الــمــبــكــرة، أمـــس اإلثــنــيــن، 
قرب أدنى مستوى في 4 شهور، استمرارا 
لتأثرها بتقرير الوظائف األميركية “القوي”.

أمـــس،  )ت.غ(،   06:30 الـــســـاعـــة  ــنـــد  وعـ
بنسبة  للذهب  الــفــوريــة  الــعــقــود  تــراجــعــت 
1.02 % أو 28 دوالرا، إلى 1734.2 دوالرا 

لألونصة )األوقية( الواحدة.
الــتــعــامــات أمـــس، تراجعت  وفـــي بــدايــة 
األونصة قرب 1700 دوالرا، أدنى مستوى 

منذ منتصف أبريل الماضي.

الرياض - وكاالت 

األبـــرز  االفتراضيـــة  العملـــة  ارتفعـــت 
ألعلـــى  اإلثنيـــن،  أمـــس  “بيتكويـــن”، 
مســـتوى منـــذ منتصف مايـــو الماضي، 
بدعـــم تصريحـــات الرئيـــس التنفيـــذي 

لشركة “تسال” إيلون ماسك.
وتلقت بيتكوين دعًما من رجال أعمال 
وشـــركات كبـــرى، كان آخرهـــا ماســـك، 
الذي أعرب عن دعمـــه مجدًدا للتعامل 

بالعمالت المشفرة مثل البيتكوين.
وقال ماسك، األحد، إن شركته ما زالت 
البيتكويـــن  بعملـــة  للتعامـــل  منفتحـــة 
رغـــم المخـــاوف البيئية بشـــأن ارتفاع 
اســـتهالك الطاقـــة الناجم عـــن عمليات 

تعدينها.
وارتفـــع ســـعر وحـــدة بيتكوين بنســـبة 
عنـــد  دوالر  ألـــف   45.6 إلـــى   %  2.8
الســـاعة 11:08 )ت.غ(، بإجمالـــي قيمة 
ســـوقية 856.57 مليـــار دوالر، موزعة 

على 18.780 مليون وحدة من إجمالي 
21 مليونا مخصصة للتداول.

وارتفعـــت عملة اليتكوين بنســـبة 0.3 
وبيتكويـــن  دوالرا،   153.96 إلـــى   %
كاش بنسبة 0.5 % إلى 576.1 دوالرا؛ 
فيما ســـجلت عملـــة إيثيريـــوم تراجعا 
 3112 إلـــى   %  0.1 بنســـبة  هامشـــيا 

دوالرا.
ويحتاج تعديـــن العمالت االفتراضية، 
وبالتحديـــد “بيتكويـــن” إلى اســـتهالك 

الـــذي  طاقـــة كهربائيـــة كبيـــرة، األمـــر 
يزيد كلفـــة التداول من جهة، ويضغط 
التقليديـــة  الطاقـــة  مصـــادر  علـــى 
لمكافحـــة  عالميـــة  جهـــود  ظـــل  فـــي 
التغيـــر المناخـــي. وال تملـــك العمـــالت 
االفتراضية، رقما متسلسال وال تخضع 
لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، 
كالعمـــالت التقليدية، بل يتـــم التعامل 
بهـــا فقـــط عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، دون 

وجود فيزيائي لها.

نمـــو  حكوميـــة،  بيانـــات  أظهـــرت 
الناتـــج المحلي اإلجمالي الســـعودي 
باألســـعار الثابتة، بنسبة 1.5 % في 
الربـــع الثانـــي 2021، مقابل انكماش 
7 % في الفترة المناظرة من 2020.
العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وحســـب 
لإلحصـــاء الصـــادرة، أمـــس اإلثنين، 
حقق الناتج المحلي في الســـعودية 
نمـــوا إيجابيـــا ألول مـــرة منـــذ بـــدء 
جائحـــة كورونا، وأول نمـــو إيجابي 

بعد تراجع دام 7 فصول.
ويرجع النمو اإليجابي إلى االرتفاع 
في القطاع غير النفطي بنسبة 10.1 
% خـــالل الربع الثانـــي، بجانب نمو 

األنشطة الحكومية بنسبة 0.7 %.
ســـجل  فصلـــي،  أســـاس  وعلـــى 
االقتصاد الســـعودي نموا بنسبة 1.1 
%، قياســـا على انكماش 0.5 % في 

الربع األول من العام 2021.
والســـعودية أكبـــر مصـــدر نفـــط في 
العالم بمتوســـط 7.4 ماليين برميل 
الطبيعيـــة،  الظـــروف  فـــي  يوميـــا 
وثالـــث منتجي العالـــم بعد الواليات 
المتحـــدة وروســـيا، وأكبـــر منتجـــي 
منظمة “أوبك” بمتوسط 9.8 ماليين 

برميل يوميا.
صنـــدوق  قـــال  الماضـــي،  والشـــهر 
النقـــد الدولي في بيـــان، إن اقتصاد 

الســـعودية يواصـــل التعافـــي علـــى 
نحو جيد من تبعـــات جائحة كورنا، 
متوقعا استمرار التعافي في النصف 

الثاني من العام الجاري.
وتوقع الصندوق، نمو إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي الكلي بنســـبة 2.4 
% فـــي 2021، بينمـــا توقـــع تســـارع 
وتيـــرة النمو مع البدء في جني ثمار 
علـــى  االقتصـــادي  اإلصـــالح  خطـــة 

المدى المتوسط.

التنفيــذي لشــركة “تســا” الرئيــس  “النقــد الدولــي”: اقتصــاد المملكــة يواصــل التعافــيبدعــم تصريحــات 
1.5 % نمو الناتج المحلي السعودي بالربع الثانيارتفاع “بيتكوين” ألعلى مستوى منذ مايو

“طيران الخليج” تسّير رحالت يومية مزدوجة للندن
وفًقـــا لقـــرار بريطانيـــا إضافـــة البحريـــن لقائمـــة اللـــون البرتقالـــي

أعـــادت “طيـــران الخليـــج”، رحالتهـــا 
للمســـافرين  اليوميـــة  المزدوجـــة 
تماشـــًيا  هيثـــرو  لنـــدن  مطـــار  إلـــى 
اتخذتـــه  الـــذي  األخيـــر  القـــرار  مـــع 
الســـلطات البريطانية بإضافة مملكة 
البحريـــن إلى قائمة اللـــون البرتقالي 
)الكهرمانـــي( الخاصة بهم اعتباًرا من 
8 أغســـطس، ما يعني أن المواطنين 
والمقيميـــن في البحرين ســـيكونون 
قادريـــن علـــى الحجـــر الصحـــي فـــي 
مكان إقامتهم الـــذي يختارونه لمدة 
10 أيـــام بـــداًل مـــن الحجـــر الصحـــي 
القائمـــة  مـــن  للقادميـــن  المؤسســـي 

الحمراء للدول.
وتعليًقـــا على هذا الخبـــر، قال القائم 
بأعمال الرئيـــس التنفيذي ل”طيران 
الخليـــج” وليـــد العلـــوي “تعـــد لنـــدن 

احـــد وجهاتنـــا الرئيســـة فـــي غـــرب 
الخليـــج”  “طيـــران  وتربـــط  أوروبـــا، 
 .1970 العـــام  منـــذ  المملكتيـــن  بيـــن 
لقـــد كانت أيًضـــا من الوجهـــات التي 
لهـــا  المجدولـــة  رحالتنـــا  اســـتمرت 
طـــوال العـــام 2020. وبفضل الجهود 
الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا فريـــق العمـــل 
الوطنـــي لمكافحة فيـــروس كورونا، 
انتقلـــت مملكة البحرين مـــن القائمة 
الحمـــراء إلى قائمة اللـــون البرتقالي 
للمملكـــة المتحـــدة. وأضاف “شـــركة 
“طيـــران الخليج” معروفـــة برحالتها 
الصباحيـــة والليليـــة من وإلـــى لندن، 
ويســـعدنا إعادتهـــا لتوفير المزيد من 

المرونة والراحة لمسافرينا”.
وكانـــت “طيـــران الخليـــج” قـــد بدأت 
باســـتعادة  الحالـــي  الصيـــف  موســـم 

%80 من شـــبكتها ما قبـــل الجائحة، 
مع استمرارها في استئناف عملياتها 
واستعادة خدماتها لشبكة 2019 في 
مدنهـــا األصيلـــة. كمـــا أعلنـــت الناقلة 
الوطنيـــة عن إطالق جميـــع وجهاتها 
الموســـمية لصيف 2021 بنجاح تام، 
وذلـــك برحالت مباشـــرة إلى كل من 
ميكونوس وسانتوريني في اليونان، 
ومالقـــا فـــي إســـبانيا، واإلســـكندرية 
وشـــرم الشـــيخ في مصـــر؛ باإلضافة 
إلـــى اســـتئناف رحـــالت الناقلـــة إلى 

تبليســـي في جورجيا. تقوم “طيران 
الخليـــج” حالًيا بتســـيير رحالتها من 
وإلـــى أبـــو ظبـــي، ودبـــي، والكويـــت، 
والرياض، وجدة، والدمام، والمدينة 
المنورة، ومسقط، والقاهرة، وعّمان، 
والـــدار البيضـــاء، ولنـــدن، وباريـــس، 
وفرانكفـــورت، وأثينـــا، واســـطنبول، 
وتبليسي، والرنكا، وبانكوك، ومانيال، 
وســـنغافورة، ودكا، وكولومبو، وجزر 
المالديـــف، وعـــدة وجهات فـــي الهند 

وباكستان.

المحرق - طيران الخليج
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أعلنت “مرســـيدس-بنز” الشـــرق األوسط 
عـــن منصتها الجديدة “StarView” والتي 
ســـتوفر للعمـــاء قـــدًرا أكبر مـــن االتصال 
عبـــر الفيديو مع الفـــرق الفنية التي تقوم 
بأعمـــال الصيانـــة أو الخدمة لســـياراتهم. 
الرقميـــة  الفيديـــو  خدمـــة  وُصممـــت 
لتوصيـــل العمـــاء بســـهولة بالفنييـــن من 
ذوي المهـــارات العاليـــة في “مرســـيدس-
بنـــز”، وإتاحـــة الفرصـــة لهم إللقـــاء نظرة 
على ما يحدث خلف الكواليس في مراكز 
الخدمة. وتتيح منصة “StarView”، التي 
يمكـــن تثبيتهـــا علـــى الهاتـــف الذكـــي أو 
الجهاز اللوحي أو الحاســـوب، لمستشاري 
خدمة الســـيارات عـــرض العمل المطلوب 
بســـهولة أثنـــاء وجود ســـيارة العميل في 

ورشة الصيانة.
ويمكن للعماء الدردشـــة مع مستشـــاري 
الخدمـــة لاستفســـار عن أعمـــال الصيانة 
التـــي يتـــم تنفيذهـــا للســـيارة عبـــر تقنية 
وزاويـــة  شـــاملة  بصـــورة  الفيديـــو  بـــث 
360 درجـــة. وفـــي تعليقـــه علـــى الخدمة 
الجديدة، قال مدير إدارة الســـوق وذكاء 

“مرســـيدس-بنز”،  شـــركة  فـــي  األعمـــال 
 ”StarView“ ســـليم أقدس “تعتبر منصـــة
تقنيـــة مبتكرة تؤكد علـــى أولوية العميل 
وتطلعه باســـتمرار علـــى كل خطوة أثناء 
عمليـــات الصيانـــة مـــع إمكانيـــة التعليـــق 
المباشر على كل عمل يتم تنفيذه. وتضع 
خدمـــة “StarView” عمـــاء “مرســـيدس-

بنز” فـــي مقعد القيادة حتى عندما تكون 
ســـياراتهم بعيدة عن الطريـــق، وذلك من 
خال توفير مســـتويات غير مسبوقة من 
التواصل مع مراكـــز الخدمة والمعلومات 
الدقيقـــة التـــي يتم تقديمها مباشـــرة عبر 
الجهـــاز الذي يختارونه من أجل راحتهم. 
Star- “ومـــن المنتظـــر أن تحدث خدمـــة 
View” نقلـــة نوعية في مســـتوى الخدمة 

التـــي يحصـــل عليها عماء “مرســـيدس-
المنطقـــة بفضـــل المســـتويات  بنـــز” فـــي 
المتقدمة من الرقمنة والشفافية والراحة 

والثقة التي توفرها”.
وتـــم تطوير خدمـــة “StarView” من قبل 
شـــركة “CitNOW”، الرائـــدة فـــي تقنيات 
بـــث الفيديـــو فـــي عالـــم الســـيارات، وقد 
حققت الخدمـــة رواًجا كبيًرا بين العماء 
وخارجهـــا.  أوروبـــا  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
وتســـتخدم “CitNOW” أحـــدث تقنيـــات 
االتصـــال الذكيـــة وبروتوكـــوالت األمـــان 
والخصوصية المتطـــورة، ما يعني إتاحة 
الفرصة لعماء “مرســـيدس-بنز” للدخول 
إلى نظـــام الفيديـــو األكثر أماًنا وســـهولة 

في السوق بلمسة زر واحدة.

لتوفيــر اتصــال عبــر الفيديــو مع فــرق الصيانــة الفنية

“مرسيدس - بنز” تدشن منصة “StarView” الجديدة

“التسهيالت” تطلق حملتها السنوية للصيانة بأسعار تنافسية
أطلقت شــركة التســهيالت للســيارات الوكيل والموزع الحصري لعالمة “GAC Motor” الرائدة في مملكة البحرين، ضمن إطار التزامها الراســخ 
لتعزيــز مكانتهــا فــي الســوق البحرينــي، وفــي مســاعيها الحثيثة لالحتفــاء بعمالئها الكرام لتشــجيعهم لعمل الصيانــة الدورية لمركباتهــم، حملتها 

السنوية للصيانة بأسعار تنافسية وفرصة للفوز بسيارة “GAC GA4” جديدة كلًيا.

وفـــي هـــذا الســـياق، صـــرح مديـــر 
العاقات العامة والتســـويق، أحمد 
غـــزوان” ُتعتبـــر الصيانـــة الدوريـــة 
للمركبة من العوامل األساسية التي 
تســـهم في الحفاظ علـــى قوة أداء 
الســـيارات واســـتمراريتها لسنوات 
طويلة، خصوصا في فصل الصيف 
عنـــد مواجهتهـــا ألقســـى الظـــروف 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المناخيـــة 
ومنطقـــة الخليج العربي كما تلعب 

دوًرا كبيًرا في تعزيز قيمة السيارة 
عند إعادة بيعها، لذلك تهدف هذه 
الحملـــة إلـــى تمكيـــن العمـــاء مـــن 
بشـــكل مريـــح  صيانـــة ســـياراتهم 
الجميـــع  متنـــاول  فـــي  وبأســـعار 
مـــع فرصـــة للفـــوز بســـيارة جديدة 
كلًيـــا وذلـــك لفترة محـــدودة وذلك 
للزبائـــن الراغبين بإجـــراء الصيانة 
الدورية كل 5,000 كيلومتر أو 90 
يومـــا )أيهمـــا يأتـــي أواًل(، والزبائـــن 

الملتزمين بالصيانة الدورية”.
وأضاف غزوان “كما عهدتمونا في 
شركة التسهيات للسيارات نسعى 
لتقديـــم كل ماهـــو جديـــد ومميـــز 
ويرتقي إلى طموح عمائنا الكرام، 
ســـيارات  مالكـــي  جميـــع  وننصـــح 
مختلـــف  مـــن   ”GAC Motor“
الطـــرازات ومهما بلغ عمـــر المركبة 
باحضار سياراتهم وذلك للحصول 
على فرصـــة للفوز بالجائزة الكبرى 

ذات  خدماتنـــا  مـــن  واالســـتفادة 
نوفـــر  ونحـــن  العاليـــة،  الجـــودة 
لعمائنا أرقى الخدمات باستخدام 
التكنولوجيـــا  المعـــدات  أحـــدث 
الصيانـــة  عالـــم  فـــي  واالبتـــكارات 
المعتمديـــن  الفنييـــن  بواســـطة 
والخبـــراء ذوي المهـــارات العاليـــة 
بأســـرع وقـــت ممكـــن وبـــكل دقـــة 
وكفـــاءة وذلك فـــي مراكز الصيانة 
ســـترة  منطقـــة  فـــي  المعتمـــدة 

والسهلة”.
ويمكـــن للزبائـــن الراغبيـــن بحجـــز 
موعـــد للصيانة الدوريـــة التواصل 
مع قســـم ما بعـــد البيع عـــن طريق 
 )17734010( علـــى  االتصـــال 
علـــى  الواتســـاب  تطبيـــق  أوعبـــر 

ٔاحمد غزوان)17734008(.
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنت شـــركة إبراهيم خليل كانو، الشـــركة الرائدة في قطاعات عدة 
عن أســـماء الفائزين في جائزة إبراهيم خليل كانو للتفوق الهندســـي 
للعـــام 2021، والتـــي تقـــام بالتعـــاون مـــع كليـــة الهندســـة فـــي جامعة 
البحريـــن لتكريم أفضل مشـــروع تخرج لطلبة الهندســـة الميكانيكية.

تأتـــي الجائـــزة في إطـــار التزام الشـــركة بدعم القـــدرات الشـــبابية البحرينية 
ومســـاعدتهم علـــى التعرف علـــى إمكاناتهـــم وقدراتهم الحقيقيـــة عن طريق 

دعمهم أكاديميا وتزويدهم بالفرص التدريبية.
تم اختيار الفريق الفائز الذي يضم الطاب محمد صاح، سيدهاشم عبدهللا، 
بسام صادق يعقوب وعلي حسن علي؛ لتطويرهم مشروع تخرج مميز يقدم 
حلول تبريد صديقة للبيئة. فبدالً من استخدام دورات التبريد بضغط البخار 
التقليديـــة يتـــم اعتماد التبريد التبخيري الذي يســـتخدم المـــاء المبرد لتبريد 
الهـــواء، ودمجه مع مجفف الســـوائل في مرحلة إزالـــة الرطوبة، ما يعد خيارًا 
مناســـبًا لطقـــس البحريـــن الرطب. وأظهـــرت التقنية الجديـــدة معدالت حمل 

تبريد أفضل، استهاك طاقة أقل بجانب عدم إنتاج أية انبعاثات سامة.
وهنـــأ الرئيـــس التنفيذي لشـــركة إبراهيم خليـــل كانو، مايـــك برايتمور الفريق 
الفائـــز، قائـــا “تـــم إطاق جائـــزة إبراهيم خليل كانـــو للتفوق الهندســـي للعام 
2021 لتشـــجيع الشـــباب البحريني على اإلبداع وتصميم مشاريع توفر حلوالً 

للعديد من المشكات”.

إعالن الفائزين بجائزة إبراهيم كانو للتفوق الهندسي 2021

ــر ــزائ ــج ــن فـــاخـــريـــن فـــي بــــاج ال ــي ــدق ــن ــر ف ــوي ــط ــت ل

“إدامة” تبرم اتفاقية شراكة مع “فنادق ماينور”

وقعت شـــركة البحرين لاســـتثمار 
العقـــاري )إدامـــة(، الـــذراع العقارية 
لصنـــدوق الثروة الســـيادي لمملكة 
البحرين “شركة ممتلكات البحرين 
مـــع  شـــراكة  اتفاقيـــة  القابضـــة”، 
فنـــادق ماينـــور، المالـــك والمشـــغل 
قطـــاع  فـــي  العالمـــي  والمســـتثمر 
الفنادق، لتطويـــر فندقين فاخرين 
في بـــاج الجزائر. وحضر مراســـم 
التوقيـــع مؤســـس شـــركة ماينـــور 
ورئيـــس  إل  ســـي  بـــي  الدوليـــة 
إدارتهـــا، وليـــام هاينكـــي  مجلـــس 
ورئيس مجلس إدارة شركة إدامة 
خالـــد الرميحـــي وعـــدد آخـــر مـــن 

المسؤولين.
ومـــن المقـــرر افتتاح فنـــدق أڤاني 
وفنـــدق تيڤولـــي في العـــام 2024، 
وسيشـــكان أول مرافـــق للضيافة 
فـــي المنطقـــة التـــي تخضـــع حالًيا 
لعملية تجديد شـــامل. وتمثل هذه 
لفنـــادق  األول  الدخـــول  الشـــراكة 
البحرينيـــة،  الســـوق  فـــي  ماينـــور 
كمـــا تدعم نمـــو قطاعي الســـياحة 

والضيافة في مملكة البحرين.
الرميحـــي  قـــال  المناســـبة  وبهـــذه 
“نحـــن نرحـــب بهـــذه الشـــراكة مـــع 
لتشـــييد  الرائـــدة  ماينـــور  فنـــادق 
الفندقين الجديديـــن، والتي تمثل 
مســـيرتنا  ضمـــن  مهمـــة  مرحلـــة 
لتحقيق األهداف الكلية الطموحة 
لتطويـــر المخطط الرئيســـي لباج 
للفندقيـــن  وســـيكون  الجزائـــر. 
الجديديـــن دور حيـــوي فـــي جذب 
الســـاحل  منطقـــة  إلـــى  الســـياحة 
كمـــا  للمملكـــة،  الغربـــي  الجنوبـــي 
سيقدمان تجربة فريدة من نوعها 
لـــكل من المجتمـــع المحلي والزوار 

على حٍد سواء”.
ومـــن جهته، قـــال هاينكـــي “يعتبر 
دخـــول فنادق ماينور إلى البحرين 
الناحيـــة  مـــن  رئيســـة  أهميـــة  ذا 
االســـتراتيجية للمجموعة، إذ يعزز 

وينمـــي  المنطقـــة  فـــي  محفظتنـــا 
بصمـــة عامتـــي أڤانـــي وتيڤولي. 
تحتيـــة  ببنـــى  المملكـــة  تتمتـــع 
وخدمـــات فائقـــة الجـــودة وقيادة 
حكيمـــة ومفعمـــة بالحمـــاس. لقـــد 
زرت مملكـــة البحريـــن عـــدة مرات 
الماضيـــة  الســـنوات  مـــدار  علـــى 
رائـــع  وقـــت  بقضـــاء  واســـتمتعت 
كأحد مشجعي سباق الفورموال 1. 
لـــذا فإنني ســـعيد للغايـــة بوجودي 
هنا مجـــدًدا لزيـــارة مشـــروع باج 
الجزائر وتفقد موقع فندقي أڤاني 

وتيڤولي الجديدين”.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال الرئيس 
أميـــن  إدامـــة،  لشـــركة  التنفيـــذي 
الجزائـــر  بـــاج  “يمثـــل  العريـــض 
أحد أهم المشـــاريع فـــي محفظتنا 
العقارية، إذ سيســـاهم في تحويل 
فـــي  شـــعبية  األكثـــر  الشـــاطئ 
البحريـــن إلى وجهة ذات مســـتوى 
عالمي على الواجهـــة البحرية. وال 
شك أن إبرام الشراكات المثمرة مع 
الشركاء المناسبين يعتبر أمًرا بالغ 
األهميـــة لتحقيـــق هـــذه األهداف، 
لـــذا فإنه من دواعي ســـرورنا البالغ 

التعـــاون مع فنادق ماينور في هذا 
المشروع الحيوي”.

الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
التنفيـــذي للمجموعـــة لـــدى ماينور 
إنترناشـــونال والرئيـــس التنفيـــذي 
لفنادق ماينور، ديليب راجاكارييه 
“يســـرنا اإلعـــان عن إنشـــاء هذين 
اللذيـــن  الجديديـــن  الفندقيـــن 
يمثـــان االنطاقـــة األولـــى لفنادق 
ماينـــور فـــي مملكـــة البحريـــن، كما 
نطـــاق  توســـيع  فـــي  سيســـاهمان 
حضورنـــا في منطقة دول الخليج. 
وهـــو ما يؤكـــد أيًضا علـــى التزامنا 
منطقـــة  فـــي  بالعمـــل  المتواصـــل 
الشـــرق األوســـط وتنميـــة عامتي 
أڤانـــي وتيڤولي في المنطقة. وإنه 
لشـــرف لنا التعـــاون مـــع إدامة في 
إنشـــاء أول فندقيـــن في المخطط 
الرئيـــس لمشـــروع بـــاج الجزائـــر، 
ونحـــن نتطلـــع إلى توطيـــد أواصر 
شـــراكة مثمـــرة مع هذه المؤسســـة 

الرائدة في السنوات المقبلة”.
وســـيضم فندقـــا أڤانـــي وتيڤولـــي 
الجديـــدان 110 غرفة لـــكل منهما، 
وســـيقعان علـــى الشـــارع الرئيـــس 

المطـــل علـــى الواجهـــة المائية في 
أڤانـــي  وســـيقدم  الجزائـــر.  بـــاج 
غـــرف  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
اإلقامة واألجنحة الفاخرة ومطعم 
الســـاعة  مـــدار  علـــى  يعمـــل  راق 
ومتجر أڤاني للبقالة وبركة سباحة 
خارجية وصالة لياقة بدنية وقاعة 
لاجتماعـــات. فـــي حيـــن ســـيضم 
رفيعـــة  وأجنحـــة  غـــرف  تيڤولـــي 
فاخريـــن  ومطعميـــن  المســـتوى 
ســـباحة  وبركـــة  راقـــي  ومقهـــى 
خارجية وصالة لياقة بدنية وســـبا 
ومرافـــق للصحة والرفـــاه. وعاوة 
الفندقـــان  ذلـــك، سيتشـــارك  علـــى 
نادًيا شـــاطئَيا داخل مشروع باج 

الجزائر.
ماينـــور  فنـــادق  محفظـــة  وتضـــم 
ومنتجًعـــا  فندًقـــا   527 الواســـعة 
فـــي 54 دولة فـــي مختلـــف أنحاء 
الهـــادئ  والمحيـــط  آســـيا  مناطـــق 
والشـــرق األوسط وأوروبا وأميركا 
والمحيـــط  وإفريقيـــا  الجنوبيـــة 

الهندي.

أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن “بيتك”، أحـــد البنوك 
اللجنـــة  الرائـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن، عـــن قيـــام  اإلســـامية 
االجتماعيـــة بتنظيم نشـــاط صيفي افتراضي ألبنـــاء الموظفين 
تحـــت شـــعار “بيتـــك .. البيت العـــود”، والذي انطلـــق عبر تطبيق 
زووم اعتبـــاًرا مـــن 03/07/2021 ولمـــدة خمســـة أســـابيع وذلـــك 

بمعدل ثاثة برامج أسبوعًيا.
وبهذه المناســـبة، قال رئيـــس اللجنة االجتماعيـــة ورئيس إدارة 
البطاقـــات والقنـــوات اإللكترونيـــة في بيت التمويـــل الكويتي – 
البحرين، عبدالرحمن الخان “نحن نؤمن بأن كوادرنا العاملة هم 
جـــزء أصيل من أســـرة بيتـــك؛ لذا فإننا نحـــرص دوًما على وضع 
الموظفيـــن وأبنائهم علـــى رأس أولوياتنا، ونســـعى لخلق برامج 

من شـــأنها أن ُتســـاهم بتعزيز روابط الموظفين مع أســـرهم ومع 
بيت التمويل الكويتي – البحرين على حد سواء. وهو ما يساعد 
علـــى خلق أجواء عمل صحية تتميز بالتوازن، وتســـهم في رفع 

مستوى اإلنتاجية واألداء”.
ويتضمـــن النشـــاط الصيفي، اســـتعراض تاريخ مملكـــة البحرين 
وتعريـــف أكثر من 130 مشـــاركا بالعـــادات والتقاليـــد البحرينية 
األصيلـــة والموروثات الشـــعبية والتراثية ضمن أجواء يســـودها 
المـــرح. كمـــا تم تجهيـــز جميـــع األدوات الازمة إلقامـــة البرامج 
المتنوعـــة عن بعد ألبناء الموظفين، عاوة على إقامة مجموعة 
مـــن الفعاليـــات التي ُتســـهم بتنمية المهـــارات الفنيـــة واليدوية، 

واالعتماد على النفس عند إنجاز المهام المنزلية.

أســابيع خمســة  لمــدة  “زووم”   عبــر  يوليــو   3 انطلــق 

“بيتك” ُينظم نشاطا صيفيا ألبناء الموظفين
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باراك  السابق  األميركي  الرئيس  ميالد  بعيد  لالحتفال  أقيم  صاخب،  حفل 
المشاهير،  من  العديد  الفاخرة وحضره  واألطعمة  الحشيش  أوباما، تضمن 
ما أثار أزمة في مدينة صغيرة وجدال كبيرا امتد لصفحات الجرائد ومواقع 

التواصل االجتماعي بعد تسريب صور من الحفل.
وأقــيــم الــحــفــل الــصــاخــب فــي مــزرعــة أوبـــامـــا الــكــبــيــرة، الــتــي تــقــع بــواليــة 
ماساشوستش شرقي الواليات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 12 مليون دوالر.

السابق  الرئيس  مــيــالد  عيد  حفلة  فــي  المشاركين  الفنانين  أحــد  وتمكن 
الفخم، ونشرها على تطبيق  للحدث  التقاط صور خلسة  أوباما، من  بــاراك 

“إنستغرام”.
والتقط مغني الراب تراب بيكهام، صورا ألطباق الطعام والشراب الفخمة، 
وتحدثا إلى متابعيهما على “إنستغرام” مع بدء الحفلة، قبل أن يتم حذف 
الصور. ونشر الفنان صورة له مع مدير أعماله وهما يدخنان الحشيش، وهو 
وضع  لكنه  الحفل،  فيها  أقيم  التي  ماساتشوستس  واليــة  في  قانوني  أمر 
هذا  تدخين  بشأن  الحفل  أصــحــاب  موقف  بشأن  االستفهام  مــن  عــالمــات 
النوع من المخدرات في عيد ميالد رئيس سابق كان يرسم صورة وقورة 
لنفسه أمام العالم. كما أظهرت اللقطات زجاجات من المشروبات الكحولية 
والسيجار على الرف العلوي، وأطباق من شرائح اللحم والدجاج والروبيان، 

مع األرز والخضر والبطاطس على الجانب.

بذخ وصور مسربة.. حفل عيد ميالد أوباما يثير الجدل

ــة الــمــوســيــقــيــيــن  ــقــاب أصــــــدرت ن
التعامل  بعدم  قــرارا  المصريين، 
بلقيس  الــيــمــنــيــة  الــمــطــربــة  مـــع 
ــتــــحــــي، وعــــــــدم إصــــــــــدار أي  فــ
تصاريح لها عن أي أعمال داخل 

مصر في المستقبل.
وتابعت النقابة أنه سيتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل 
مع المطربة الشهيرة، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.  وجاء قرار النقابة المصرية 
تجاه بلقيس لعدم حصول األخيرة على التراخيص الالزمة عن الحفل الغنائي الذي 
أحيته في نادي الجالء للقوات المسلحة. لكن ستحيي بلقيس حفلها في دار األوبرا 
في  لبلقيس  المصاحبة  الفن  أوركسترا  قائد  وأوضــح  المقبل.  الخميس  المصرية، 
الحفل، المايسترو أحمد طه، أن المطربة حصلت على تصريح الحفل قبل أن تصدر 
نقابة الموسيقيين المصريين قرارها. كما نوه طه أن النقابة ذكرت في قرارها نصا 

بأنه لن يتم منح بلقيس تصاريح في المستقبل.

مصر تعلن مقاطعة المطربة بلقيس الفجر:  
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صاحب  الــبــالد  لعاهل  الملكي  لــأمــر  تنفيذا 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
بـــإبـــراز اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي لــفــريــق الــحــرس 
بريد  أصــدر  إيفريست،  قمة  ببلوغه  الملكي 
ــوزارة الــمــواصــالت واالتــصــاالت  ــ الــبــحــريــن ب
المهم  اإلنجاز  توثق  تذكارية  وبطاقة  طابعا 
للفريق بتصميم مصور لحظة الوصول للقمة. 
التي  الجهود  إطــار  ويأتي هــذا اإلصــدار في 
الــمــواصــالت  بــــوزارة  الــبــحــريــن  بــریــد  يبذلها 
ــراز وتــوثــيــق اإلنــجــازات  واالتــصــاالت فــي إبـ
فريق  أعــضــاء  لشجاعة  وتــقــديــرًا  الوطنية، 
الــحــرس الــمــلــكــي وعــزيــمــتــهــم الــقــويــة التي 
حققت هذا اإلنجاز الالفت. ويطرح اإلصدار 
ــبــريــديــة، حــيــث تباع  فــي جــمــيــع الـــفـــروع ال
الورقة الكاملة ذات 12 طابعًا بسعر 6 دنانير، 

والبطاقة التذكارية بدينار واحد.

طابع وبطاقة تذكارية لتوثيق إنجاز فريق الحرس الملكي في إيفرست
المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

وأرسة دار »                    «

بخالص التعازي واملواساة إىل

السيد أحمد عبدالله بن هندي

عضو مجلس اإلدارة

يف وفاة املغفور لها بإذن الله

والدتـــــــه
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس األعىل 

وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم


