تخصيص جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي

التطوعيــة للصفــوف األماميـة
المنامة  -بنا

صرح وكيل وزارة شـــؤون مجلس الـــوزراء الرئيس الفخري
لجمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل

خليفـــة بأنه “تقديـــرًا للكوادر الماثلة فـــي الصفوف األمامية
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19ومـــا يقدمونه من

تضحية وفداء وكفاءة عالية ،ومســـؤولية وطنية مشهودة،
ومعـــان ســـامية للمواطنـــة الصالحة والمخلصـــة ،وتفان في
ٍ

تقديـــم الخدمات العالجية والوقائيـــة ،والحمالت التوعوية

سمو الشيخ عيسى بن علي

اتفاقية تعاون بين “اتحاد الكرة” و“

”

سبورت

وقـــع االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم

التي تعتبر واجهة الكرة البحرينية.

واإلرشـــادية ،خصصنـــا جائزتنا للعمـــل التطوعي في دورتها

لتغطية مســـابقة دوري ناصر بن حمد

بـــن خليفـــة آل خليفـــة ،علـــى أهميـــة

الصفـــوف األماميـــة والتـــي كان لهـــا إســـهامات كبيـــرة فـــي

بعـــد توقفهـــا لنحـــو  4أشـــهر؛ بســـبب

العاشـــرة هـــذا العـــام لتكريم الكـــوادر البحرينيـــة البارزة في

التخفيـــف مـــن تداعيات وآثار جائحة كورونـــا (كوفيد .”)19

وقال سموه إن تصدر البحرين للمراتب األولى في االهتمام
فـــي التطوع جـــاء إيما ًنا مـــن القيادة الحكيمـــة بأهميته في

المســـاهمة فـــي العمليـــة التنمويـــة وباعتبـــاره أحـــد الركائـــز
()٠٣

األساسية لتقدم ونهضة المجتمعات.

مـــع صحيفـــة البـــاد اتفاقيـــة رعايـــة

الممتاز التي تســـتأنف اليوم مبارياته
جائحة كورونا .وتقوم صحيفة البالد
بموجـــب االتفاقيـــة ،بإبـــراز البطولـــة
ورعاتهـــا علـــى صفحاتهـــا ،وعلـــى

منصاتهـــا اإللكترونية ،بما يضمن أكبر
قـــدر ممكـــن مـــن االنتشـــار للمســـابقة

وأكد رئيس اتحاد الكرة الشـــيخ علي
الصحافـــة ودورها المهـــم ،واعتبارها
شـــريكا اســـتراتيجيا لنجـــاح أنشـــطة

االتحاد .وأمل رئيس القسم الرياضي
بالصحيفـــة الزميـــل أحمـــد كريـــم أن

تكـــون االتفاقيـــة باكـــورة التفاقـــات
مســـتقبلية مـــع اتحـــاد الكـــرة وبقيـــة

االتحادات الرياضية.

()١١

السنة Year: 12
العدد No:4315

الجمعة FRI

 7أغسطس 7 Aug 2020
 17ذو الحجة 17 Dhul Hijjah 1441

 16صفحة  210 -فلوس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com
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علــى مــدى  ٨ســنوات ومتــورط بهــا “حــزب اهلل” اإلرهابــي

المنامة  -وزارة الداخلية

ماكرون :طرح مبادرة سياسية على اللبنانيين

أكـــد تقريـــر بثتـــه
قنـــاة

“العربيـــة”

مســـاء أمـــس أن

بيروت ـ وكاالت

األجهـــزة األمنيـــة

البحرينية ،تمكنت

فـــي الســـنوات الثمانـــي األخيـــرة

مـــن ضبـــط كميـــة كبيـــرة مـــن المواد

المتفجرة شـــديدة الخطورة ،إضافة
إلى أسلحة وعبوات متفجرة وآالف

الطلقات النارية.

وأشـــارت وزارة الداخلية الى إحباط
عمليتـــي تهريـــب مـــواد متفجـــرة
للبحرين من إيران وضبط ســـيارتين

محملتين بالمتفجرات.

كمـــا كشـــفت إفـــادات األشـــخاص
المقبـــوض عليهـــم عن وقـــوف حزب

هللا اإلرهابي وراء هذه العمليات.

إغالق مطعم
سياحي في العدلية
المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

أغلقـــت إدارة الصحة العامة متمثلة

النظـــام”

المنامة  -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

بناء على التوجيهات الملكية السامية
لعاهـــل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك

حمـــد بن عيســـى آل خليفة وبتوجيه

ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر

بن حمد آل خليفة ،تســـتعد المؤسسة

بهتافـــات “الشـــعب يريـــد إســـقاط
و”ســـاعدونا”،

إرسال أولى شحنات
المساعدات إلى لبنان اليوم

الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية إلرســـال

اســـتقبل

الشـــحنة األولـــى مـــن المســـاعدات

لبنانيون الرئيس الفرنســـي ايمانويل
ً
سيرا على األقدام
ماكرون الذي تفقد

اإلنســـانية اإلغاثيـــة العاجلـــة إلـــى

جمهوريـــة لبنان الشـــقيقة ،في صباح

شـــارع الجميـــزة األثـــري فـــي شـــرق

اليـــوم لمســـاعدتهم فـــي محنتهـــم

بيروت المتضرّر بش ّدة جراء انفجار

والتخفيـــف من المصـــاب األليم الذي

الشـــحنة نقل تعازي مملكـــة البحرين
لجمهوريـــة لبنـــان الشـــقيقة قيـــادة

وحكومـــة وشـــع ًبا وألســـر ضحايـــا
الحـــادث األليم ،كما ســـيتم بمشـــاركة

جديدة” سيقترحها على المسؤولين

مصطفـــى الســـيد أنـــه تم العمـــل على

للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية

والقادة اللبنانيين.

()١٢

وجه الســـرعة بتجهيز شـــحنة إغاثية

إيمانويل ماكرون في حي الجميزة ببيروت

دعوات أوروبية لمحاسبة قطر
بعد “فضيحتها” مع “حزب اهلل”

وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع
االجتمـــاع مع وزيـــر الصحـــة اللبناني
اإلنســـانية القادمـــة مـــن أجـــل دعـــم

الحادث األليم.

()٠٣

“الجيمات” تفتح األبواب لعشاق الصحة والرياضة

تطبيـــق التدابيـــر االحترازيـــة وإجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي
حسن علي | تصوير رسول الحجيري

بعد توقف دام نحو  4شهور ونصف تقريبا بسبب وباء كورونا (كوفيد –  ،)19فتحت صاالت التربية البدنية والصحية
(الجيم) أبوابها أمام عشاق ومحبي الصحة والرياضة والتربية البدنية والعبي رياضتي كمال األجسام ورفع األثقال

إثر قرار اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد السماح لها باستئناف نشاطها ابتداء من  6أغسطس .2020
وسط تطبيق مزيد من التدابير االحترازية والوقائية وإجراءات

وقالـــت الصحـــة العامـــة بأنـــه نظـــرًا

األجهزة ،واستخدام أدوات التعقيم ،وإجراء عملية إخالء الصالة

واســـتقبلت صـــاالت التربيـــة البدنيـــة زبائنهـــا منذ الصبـــاح الباكر

االجراءات القانونية المعمول بها.

التباعـــد االجتماعـــي ،مثـــل وجـــود حواجـــز بالســـتيكية مـــا بيـــن
علـــى فتـــرات متقطعة إلجـــراء عمليات تعقيـــم األجهزة ،وفحص

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

المشاركين ،والعديد من اإلجراءات الصحية األخرى الموصى بها

تطبيقهـــا فـــي القـــرار الـــوزاري رقـــم

طالـــب برلمانيـــون أوروبيون باتخاذ موقف حـــازم إزاء تورط قطر المتكرر

الصحيـــة الواجـــب تطبيقهـــا فـــي

حزب هللا .وجاءت خطوة البرلمانيين بعدما كشـــفت شـــبكة “فوكس نيوز”

انتشـــار فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد
 ،)19 -فضـــاً عـــن تقديـــم خدمـــات

الشـــبكة األميركيـــة ،فقد اخترق مندوب أمني يدعى جيســـون جي ،أعمال

 51لســـنة  2020بشـــأن االشتراطات

فـــي تمويل اإلرهـــاب ،خاصة بعـــد فضيحة دعمها وتســـليحها لميليشـــيات

المطاعـــم والمقاهي الحتـــواء ومنع

اإلخبارية ،األربعاء ،أن الدوحة موّ لت شحنات أسلحة لحزب هللا .وبحسب

شـــراء األســـلحة في قطر ،مشـــيرا إلى أن أحد أفراد العائلة الحاكمة ســـمح
()١٢

بتسليم عتاد عسكري للميليشيات.

()٠٤

من قبل الجهات المختصة.

وتســـابق أصحـــاب الصـــاالت الرياضية فـــي الترويـــج لإلجراءات
اإلحترازيـــة المطبقـــة لديهـــا عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي

لكسب أكبر عدد من الزبائن ،كما تم تعويض المشتركين عن فترة
التوقف السابقة.

وزارت “البـــاد” صـــاالت مركـــز فليكـــس الرياضـــي ،وغســـان،

والمرباطي وســـط إقبال متوســـط للمشـــتركين فـــي أول يوم من
()٠٤

االفتتاح.

قلق من ازدياد األطعمة الفاسدة في المطاعم
ليلى مال اهلل | تصوير رسول الحجيري

أشاد مواطنون ومقيمون بتوجيهات رئيس الوزراء
خليفة بتشـــديد الرقابة والتفتيش على محالت بيع

علـــى المطاعـــم والكافيتريـــات في مختلـــف مناطق

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل

األغذية؛ حفاظا على سالمة المواطنين والمقيمين،
حيـــث وجـــه ســـموه بتكثيـــف حمـــات التفتيـــش

والرقابـــة علـــى الســـلع والمـــواد الغذائية فـــي مراكز

تعقيم األجهزة الرياضية قبل استخدامها

عقوبات أميركية على أفراد وكيانات مرتبطة بليبيا
عواصم ـ وكاالت

البيع المختلفة للتحقق من جودتها وسالمتها.

04

وبين السيد أنه ســـيتم أثناء توصيل

ومســـاندة األشـــقاء فـــي لبنـــان جراء

بالحديـــث عـــن “مبـــادرة سياســـية

الخدمـــات الســـياحية فـــي منطقـــة
ً
إداريـــا ومباشـــرة اتخـــاذ
العدليـــة

» »صرحت رئيسة اللجنة المالية
والقانونية بالمجلس البلدي
للمحافظة الشمالية زينة جاسم
بأنه تم تقسيم مدينة سلمان إلى 7
مناطق وهي مدينة سلمان ،ضاحية
الشاطئ ،تينار ،أم المناشل ،بوربيعة،
ضاحية النخيل ،والبدع.

قياسي.

الصغيـــر الـــذي القـــاه أثنـــاء جولتـــه

إحدى المنشـــآت الخاضعة لتصنيف

تقسيم مدينة سلمان إلى  7مناطق

وتجهيـــز هـــذه الشـــحنة فـــي زمـــن

وبهذه المناســـبة ،أوضح األمين العام

تعرضت له العاصمة بيروت.

وهيئة البحرين للسياحة والمعارض،

هذه الفترة.

الصحـــة في تســـهيل عمل المؤسســـة

لبحـــث ســـبل التعـــاون والمبـــادرات

علـــى الغضب الذي عبر عنه الحشـــد

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة،

الشيشـــة المحظـــور تقديمهـــا خالل

قدمتـــه وزارة الخارجيـــة ووزارة

يمـــرون به جراء االنفجار الكبير الذي

والتعـــاون مع إدارة التفتيش بوزارة

واالشـــتراطات التنظيميـــة الواجـــب

الالزمة لمثل هذه الظروف اإلنسانية،
مشـــي ًدا بالتعاون والدعم الكبير الذي

المرفـــأ قبـــل يوميـــن .ورد ماكـــرون

بقســـم مراقبـــة األغذيـــة بالتنســـيق

لمخالفـــة تلك المنشـــأة لإلجـــراءات

عاجلـــة تحتـــوي علـــى المـــواد الطبية

أعلنـــت وزارة الخزانة األميركيـــة ،أمس ،فرض

تحمـــل اســـم “المرايا” .ومن بين الذين شـــملتهم

يقـــع مقرها في مالطا .وأدرجـــت وزارة الخزانة

فـــي مالطا .كمـــا أدرجت الـــوزارة األميركية نور

ويطالـــب كثيـــر مـــن المواطنيـــن بحمـــات مراقبـــة

عقوبـــات علـــى  3أفراد وشـــركة مرتبطـــة بليبيا

البحريـــن ،إذ يشـــتكون مـــن ازديـــاد حاالت التســـمم

األميركيـــة بالقائمة الســـوداء ،شـــركة “الوفاق”،
إضافـــة إلـــى ثالثـــة أشـــخاص ليبيين ،وســـفينة

واألطعمـــة الفاســـدة التـــي تبيعهـــا هـــذه المطابـــخ

والمطاعم دون حسيب أو رقيب.

تحذير من التعامل مع مؤسستين

07

» »حذر مصرف البحرين المركزي من
التعامل مع جهات غير مرخصة تدعي
االستثمار باألوراق المالية .ويأتي
التحذير نتيجة بالغ بشأن عملية
احتيال في البحرين من “Bridge
 ”Capital Advisorsو “Green Knight
.”Financial Services

العقوبـــات األميركيـــة ،فيصـــل الـــوادي المقيـــم
الديـــن ميلـــود مصباح ،الذي يتنقـــل بين قبرص

وطرابلس ،في قائمة العقوبات.

()٠٦

اليمن يحذر من كارثة بسواحله

12

» »حذر وزير االعالم اليمني ،معمر
األرياني ،من مخاطر غرق أو
انفجار ناقلة النفط “صافر”،
داعيا إلى تدارك كارثة بشرية
واقتصادية وبيئية تفوق
انفجار مرفأ بيروت بمئات
المرات.

عتيق تدمج بين الرسم والمكياج

14

» »قالت خبيرة التجميل
البحرينية عائشة عتيق إنها
تمتلك موهبة الرسم منذ
الصغر ،وفي الوقت نفسه
تعشق الجمال والمكياج،
مؤكدة أنها دمجت بين الرسم
والمكياج فاتخذته مشروعا لها.

طالبة تحصد ذهبيات دولية برفع األثقال

10

» »بدأت رحلتها الرياضية منذ بداية العام
 ،2017عن طريق برنامج اكتشاف المواهب
الرياضية ،لتكون ضمن الفريق النسائي
لرفع األثقال لمملكة البحرين ،بتشجيع
من أسرتها ،وبدعم من وزارة التربية
والتعليم ،إنها الطالبة نور علي ،التي
حققت العديد من الميداليات الذهبية.

()١٢

جاللة الملك

البحرين تتلقى شكر الرئيس الفلبيني

يهنئ رئيس

ساحل العاج

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

تلقـــى ملـــك البالد صاحـــب الجاللة

بــعــث عــاهــل الــبــاد صاحب

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة

الـــجـــالـــة ال ــم ــل ــك ح ــم ــد بــن

ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

عــيــســى آل خــلــيــفــة بــرقــيــة

الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان

تهنئة إلــى رئيس جمهورية

آل خليفـــة وولـــي العهـــد نائـــب

س ـ ــاح ـ ــل الـ ـ ــعـ ـ ــاج ال ــح ــس ــن

القائد األعلـــى النائب األول لرئيس

واتارا ،بمناسبة ذكرى العيد

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الوطني لبالده.

الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

خليفـــة برقيـــات شـــكر جوابية من
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رئيـــس جمهوريـــة الفلبين رودريغو
دوتيرتـــي ،ردا علـــى البرقيـــات

المهنئة له بذكرى استقالل بالده.

سمو رئيس الوزراء

جاللة الملك

سمو ولي العهد

“الجنوبية” تشهد مبادرات حديثة لمواكبة التحول الرقمي
بحث القضايا المالية لتطوير التعليم والتدريب

سمو الشيخ خليفة بن علي :جعل االتصال مع المواطنين أكثر فاعلية

المنامة  -بنا

اس ــتقبل نائب رئيس مجل ــس الوزراء

خليف ــة آل خليفة إذ ت ــم بحث القضايا

بمكتبه بقص ــر القضيبية وزي ــر المالية

والتدري ــب وعدد م ــن القضايا األخرى

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
واالقتصاد الوطني الش ــيخ س ــلمان بن

المالي ــة المتعلق ــة بتطوي ــر التعلي ــم

ليتم رفعها للجنة التنسيقية.

رعاية مصالح المواطنين في الخارج

سمو محافظ الجنوبية يدشن الموقع اإللكتروني الرسمي الجديد في حفل افتراضي عن بعد

المنامة  -بنا
المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس

المتميز لمنتســـبي الـــوزارة وجودة

مبـــارك آل خليفـــة بمكتبـــه بقصـــر

بـــن مبـــارك آل خليفـــة الوزيـــر على

ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن

الـــوزارة وتطويـــر عالقـــات مملكـــة

الجنوبيـــة حفـــل تدشـــين افتراضـــي

ومواطنيها في الخارج .من جانبه،

الجديـــد للمحافظـــة الجنوبية ،وذلك

وتقديـــره لســـمو الشـــيخ محمد بن

التواصـــل مـــع األهالـــي والمواطنيـــن

ولمـــا تحظـــى بـــه وزارة الخارجيـــة

وذلـــك بحضـــور العميد عيســـى ثامر

الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن
القضيبيـــة

وزيـــر

الخارجيـــة

عبداللطيـــف الزيانـــي ،الـــذي أطلـــع

سموه على نتائج اتصاالته بنظرائه
فـــي الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة

حـــول التطـــورات على الســـاحتين

اإلقليميـــة والدوليـــة ،إضافـــة إلـــى
الخطـــط والبرامـــج التـــي تنفذهـــا

وزارة الخارجيـــة نحـــو التحديـــث

والتطويـــر؛ بهـــدف تحقيـــق األداء

العمل .وشـــكر ســـمو الشـــيخ محمد

تحـــت رعايـــة محافـــظ الجنوبيـــة

جهـــوده ســـواء مـــا يتعلـــق بعمـــل

خليفة آل خليفـــة ،أقامت المحافظة

مصالحهـــا

“عن بعد” للموقع اإللكتروني الرسمي

أعـــرب وزيـــر الخارجية عن شـــكره

ضمـــن جهـــود المحافظـــة فـــي تعزيز

مبـــارك آل خليفة على اســـتقباله له

لتقديم أفضل الخدمات اإللكترونية،

ومنتسبيها من دعم من قبل سموه.

الدوســـري نائب محافـــظ المحافظة

البحريـــن

ورعايـــة

الجنوبيـــة ،وعـــدد مـــن المديريـــن

والمسؤولين بالمحافظة.

وبهـــذه المناســـبة ،أكد ســـمو محافظ

الجنوبيـــة أن المحافظـــة تشـــهد

مي بنت محمد :بصمة واضحة لجبارة في “الثقافة”
المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

أقامت هيئة البحرين للثقافة واآلثار
مســـاء أمـــس فـــي مقرّهـــا الرئيـــس

حفـــل تكريـــم للمستشـــار القانونـــي

للهيئة محمد جبارة ،بمناســـبة انتهاء
مـــدة عملـــه .وأعربـــت الشـــيخة مـــي

بنـــت محمـــد آل خليفـــة عن شـــكرها

الجزيـــل لجبـــارة على ســـنوات عمله

تميـــزت بالمهنيـــة والتفانـــي
التـــي
ّ
واإلخالص في دعم الحراك الثقافي

في البحرين ،مؤكدة أن بصمة محمد
جبـــارة ســـيبقى أثرهـــا فـــي منجزات

هيئة الثقافة ومشاريعها المختلفة.

العديـــد مـــن المبـــادرات الحديثـــة

كلمة ،أعربت فيها عن خالص شكرها

منطلق حرص المحافظة على تفعيل

من خالل البرامج المقدمة للجمهور،

والتحول الرقمي ،حيث يأتي الموقع

خليفـــة بن علي بـــن خليفة آل خليفة

فـــي احتياجاتهم وتلبيتهـــا بالتعاون

وخدمـــات إعالميـــة كالويبكاســـت

تعزيـــز قنوات التواصل مـــع األهالي،

جســـور التواصـــل من خـــال قنوات

تســـاهم في جعل عملية االتصال مع

بالخدمـــات المقدمـــة ،والتـــي تعكس

ومتابعـــة احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم

في خدمة المواطنين.

األمنيـــة واالجتماعيـــة والتنمويـــة

والمتابعـــة فيلما قصيـــرا تضمن أبرز

مـــن جانبهـــا ،ألقـــت الدكتـــورة منيرة

قبـــل المحافظة للمواطنيـــن ودورها

المعلومـــات والمتابعـــة بالمحافظـــة

مبدأ الشـــراكة المجتمعية ،وذلك من

التـــي تواكـــب التواصـــل اإللكتروني

وتقديرها لجهود ودعم ســـمو الشيخ

اإللكترونـــي للمحافظـــة فـــي إطـــار

محافـــظ المحافظة الجنوبية في مد

من خالل ابتكار أفضل األدوات التي

التواصـــل الذكـــي بهـــدف االرتقـــاء

المواطنين أكثر فاعلية ،وذلك لرصد

الصورة المشـــرفة لجهـــود المحافظة

التنمويـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت
الرائدة.

إبراهيـــم الســـبيعي مديـــر إدارة

كمـــا اســـتعرضت إدارة المعلومـــات
الخدمـــات اإللكترونيـــة المتاحـــة من

فـــي تحقيـــق التواصـــل وترســـيخ

حلقـــة الوصـــل مـــع األهالـــي والنظـــر

والتنســـيق مع مختلف الجهات ذات

العالقة.

باإلضافة إلى خدمات البث المباشـــر
والبودكاســـت ،وغيرهـــا مـــن المزايـــا
التي تســـعى إلى االرتقاء بالخدمات

وفي ختام الحفل ،قام ســـمو الشيخ

المقدمة لكافة شرائح المجتمع.

محافظ المحافظة الجنوبية بتدشين

الجنوبيـــة قامت بإطـــاق العديد من

خليفـــة بن علي بـــن خليفة آل خليفة

الموقع اإللكتروني الرســـمي الجديد
للمحافظة الجنوبية ،والذي ســـيتيح

التعـــرف علـــى العديد مـــن الخدمات
لألهالـــي والمواطنيـــن والمتمثلة في

تقديم اآلراء والمقترحات والتواصل
مـــع المحافظة التـــي تعمل على إبراز

الجهود األمنية والشراكة المجتمعية

الجديـــر بالذكـــر ،بـــأن المحافظـــة
الخدمـــات اإللكترونيـــة كالمكتـــب

الذكي وتفعيـــل المجلس االفتراضي
ً
أســـبوعيا مـــع األهالـــي والمواطنين،

إضافـــة إلـــى إقامـــة سلســـلة مـــن

الندوات واللقاءات االفتراضية التي
تنصب في الجهود المبذولة لمواكبة

التطور واستثمار القنوات الحديثة.

انتهاج سياسة خارجية تخدم البحرين ومواطنيها
المنامة  -وزارة الخارجية

أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

والمســـاهمة اإليجابية في تعزيز جهود

الزيانـــي امس لقاء عبر االتصال المرئي

الـــوزارة للقيـــام بالمهـــام والمســـؤوليات

اإللكترونـــي مـــع العامليـــن فـــي وزارة

المناطـــة بهـــا ،تنفيـــذا لقـــرارات مجلس

الخارجيـــة بمناســـبة عيـــد األضحـــى

الوزراء برئاســـة رئيس الوزراء صاحب

المبارك ،أعرب فيه عن تهانيه لهم بهذه

الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان

المناســـبة المباركـــة متمنيـــا لهـــم دوام

آل خليفـــة ،وبمتابعـــة حثيثـــة مـــن ولي

التوفيـــق والنجـــاح ،مؤكدا علـــى أهمية

العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول

الجهـــود التـــي يقومـــون بها في ســـبيل

لرئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

تعزيـــز جهود الـــوزارة لتحقيق سياســـة
خارجيـــة فاعلة وبنـــاءة تعزز من مكانة

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
من العمل واإلنجاز الدبلوماسي الفاعل

وأعرب وزير الخارجية عن سعادته بأن

تحقيقـــا لتطلعـــات وتوجيهـــات ملـــك

يتواصـــل اللقـــاء بالعاملين فـــي الوزارة

البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

في مثل هذه المناسبات المباركة ،معربا

عيســـى آل خليفـــة ،لتحقيـــق سياســـة

عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر لمـــا يلمســـه

خارجيـــة تخدم مصالح مملكة البحرين

مـــن حـــرص واهتمـــام ورغبـــة صادقـــة

مـــن حكمـــة قيادتـــه الرشـــيدة اإلرادة

ومواطنيهـــا الكرام وتعـــزز مكانتها على

مـــن الجميـــع بالمشـــاركة الفعليـــة فـــي

والعـــزم علـــى المضـــي قدما نحـــو مزيد

المستوى الدولي.

عمليـــة تطوير العمـــل واالرتقاء باألداء،

مملكة البحرين في المجتمع الدولي.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن أمله بأن
يوفـــق المولى عز وجـــل جهود العاملين
فـــي الـــوزارة لمـــا فيـــه الخيـــر والصالح
لهذا الوطن الغالي الذي تســـتمد الوزارة

وتحـــدث وزيـــر الخارجية عـــن عدد من
الموضوعـــات الحيويـــة التـــي تســـعى
الـــوزارة إلـــى تنفيذهـــا فـــي المســـتقبل،

تدعيم األمن البحري بالتعاون
مع األسطول الخامس
المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل قائـــد خفـــر الســـواحل

اللـــواء ركـــن بحـــري عالء ســـيادي

امس بقيادة خفر الســـواحل ،نائب
قائـــد القـــوات البحريـــة المركزيـــة

األميركيـــة

وقائـــد

األســـطول

كمـــا أجـــاب علـــى عـــدد مـــن تســـاؤالت

الخامـــس األدميرال كيرت رينشـــو

المتعلقة بالعمل الدبلوماســـي واإلداري

وأثنـــاء اللقـــاء ،رحـــب قائـــد خفـــر

الموظفين حول بعض المسائل واألمور

والوفد المرافق له.

في وزارة الخارجية.

السواحل باألدميرال كيرت والوفد

المرافق ،مؤك ًدا علـــى أهمية تبادل
مثل هذه الزيارات التي تســـهم في
تعزيـــز وتدعيـــم عالقـــات الصداقة
ً
وخاصـــة فـــي مجال
بيـــن البلديـــن

األمن البحري.

وتـــم أثناء اللقاء مناقشـــة عدد من

المواضيع ذات االهتمام المشـــترك،
منهـــا التعـــاون في مجال التنســـيق

والتدريب المشترك.
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تخصيص جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي التطوعية للصفوف األمامية
ـرا مــن ســمــوه لتضحيات وكــفــاءة الــكــوادر الوطنية فــي مــواجــهــة”كــورونــا”
تــقــديـ ً
مـــع الحكومـــات فـــي تحقيـــق التنميـــة

المنامة  -بنا

الشـــاملة والمســـتدامة علـــى جميـــع
ً
وتقديرا لجهـــود هذه الجهات،
األصعـــدة

صرح وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة بأنه “تقديرًا للكوادر

الماثلــة فــي الصفــوف األماميــة لمكافحــة فيــروس كورونا (كوفيــد  ،)19وما يقدمونــه من تضحية وفــداء وكفاءة عالية ،ومســؤولية وطنية

فإن الجائزة تســـتهدف في المقام األول

ومعان ســامية للمواطنة الصالحة والمخلصة ،وتفان في تقديم الخدمات العالجية والوقائية ،والحمالت التوعوية واإلرشــادية،
مشــهودة،
ٍ

تشـــجيع هـــذه األعمـــال التـــي لهـــا آثارها

فقــد خصصنــا جائزتنــا للعمل التطوعي في دورتها العاشــرة هذا العــام لتكريم الكوادر البحرينية البارزة في الصفوف األمامية والتي كان لها

اإليجابية على المجتمع والوطن في ظل

إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات وآثار جائحة كورونا (كوفيد .”)19
وقال ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن

تطوير قدرات
المواطن البحريني
باعتباره الثروة
الحقيقية للمملكة

خليفـــة آل خليفـــة إن تصـــدر البحريـــن

للمراتب األولى في االهتمام في التطوع
جاء إيما ًنا من القيادة الحكيمة بأهميته
فـــي المســـاهمة فـــي العمليـــة التنمويـــة

وباعتبـــاره أحد الركائز األساســـية لتقدم
ونهضـــة المجتمعـــات ،كمـــا حرصت على
تطويـــر قـــدرات المواطـــن البحرينـــي

باعتباره الثروة الحقيقية للمملكة ،وذلك
أسوة بالدول المتقدمة.

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي

آل خليفـــة عن الشـــكر والتقديـــر لرئيس
وأعضـــاء الجمعيـــة وجميـــع منتســـبيها
علـــى الجهـــود الطيبـــة التـــي يبذلونهـــا

فـــي خدمـــة العمـــل التطوعـــي ،مؤكـــ ً
دا

ســـموه علـــى أهمية االســـتمرار في تبني

االســـتراتيجيات والـــرؤى التـــي ترســـخ

جزءا أصيال من
ً
العمل التطوعي باعتباره

الشـــريعة اإلسالمية الغراء ومن العادات

االهتمام في
التطوع أحد
الركائز األساسية
لتقدم ونهضة
المجتمعات

تفشـــي جائحة كورونـــا (كوفيد  ،)19إلى

وتســـليط الضـــوء علـــى هـــذه النمـــاذج

جانب آثارها المباشـــرة على المتطوعين

الناجحـــة فـــي بـــؤرة الضـــوء مـــن أجـــل

والبـــذل لمســـاعدة الغيـــر ،ويســـهم فـــي

البـــذل والعطاء فـــي المجالين التطوعي

والوقـــوف علـــى احتياجاتـــه فـــي شـــتى

وقـــال ســـموه “إن أبناء البحريـــن قدموا

وأكـــد ســـموه أن االرتقـــاء بالمجتمع في

الرائـــدة والمشـــرفة ووضـــع تجاربهـــم

أنفســـهم من خالل غرس ثقافـــة العطاء

االســـتفادة منهـــا ودعمها لالســـتمرار في

تشـــكيل وعيـــه الصحيـــح تجـــاه وطنـــه

والتنموي.

المجاالت”.

المثـــل األروع فـــي التطـــوع ،فقـــد هـــب

اآلالف من أبنـــاء الوطن ،وقاموا بأعمال

ً
موجها إلى
والتقاليـــد العربيـــة األصيلـــة،

اســـتثنائية ضمـــن جهـــود المملكـــة فـــي

أبناء المجتمـــع ،وكذلك الحرص على أن

ونـــوه إلى أن التحديـــات والظروف التي

تكثيف الجهود لنشر أهمية التطوع بين

مواجهة فيروس كورونا”.

تكون فعاليات الجائزة محققة لألهداف
ً
تقديرا وتفعيالً
التي وضعت من أجلهـــا،

تمـــر بهـــا مملكـــة البحريـــن والعالـــم كلـــه

للدور النبيل الذي يبذله المتطوعون في
ً
مشـــددا على اختيار
خدمة مجتمعاتهم،

بســـبب تفشـــي جائحـــة كورونـــا (كوفيد
ً
إلحاحا
 )19اليـــوم تجعـــل الحاجة أكثـــر
إلـــى تعزيـــز قيـــم البـــذل والعطـــاء التـــي

أفضـــل رواد العمـــل التطوعي في مملكة

يرتكـــز عليها العمل التطوعي في نفوس

التخفيـــف من تداعيات وآثـــار الجائحة،

عجلة التنمية مستمرة ومساندة للجهود

البحرين والذين أسهموا بشكل كبير في

اآلالف من أبناء
الوطن قاموا
بأعمال استثنائية
في محاربة
الفيروس

سمو الشيخ عيسى بن علي

الشـــباب ،من أجل المســـاهمة فـــي إبقاء

تكثيف الجهود
لنشر التطوع
وجعل فعاليات
الجائزة محققة
لألهداف

النواحـــي االقتصاديـــة واالجتماعيـــة

والصحية والثقافية هي مسارات خصبة
أمـــام العامليـــن فـــي المجـــال التطوعـــي

الحكومية.

وتابع سموه قائالً “إن مملكة البحرين بها
طاقـــات وكوادر شـــبابية متميـــزة تمتلك
العديد من القدرات والمهارات اإلبداعية

حتى يشـــاركون بفعالية في خلق الوعي
الصحيـــح لدى الفـــرد بـــدوره الفعال في

تنمية وبناء مجتمعه ،الفتا إلى أن تعزيز
ثقافـــة التطوع في المجتمع تســـاعد في

التي تســـاعد في بنـــاء مجتمعهـــا والتي

زيـــادة مـــوارد المجتمع وتقليل مشـــاكله

ً
“انطالقا من ضرورة
وأضاف ســـموه أنـــه

أي ظـــرف ،إلـــى جانـــب تحقيـــق الترابط

تؤدي أدوارً ا مؤثرة في هذا الشأن”.

تفعيـــل دور المجتمع المدنـــي ومنظمات
العمل األهلي وتحفيزها للعمل المشـــترك

تفعيل دور
المنظمات
األهلية وتحفيزها
للعمل المشترك
مع الحكومات

وإيجـــاد الحلـــول اإلبداعيـــة لهـــا تحـــت

المجتمعـــي اإليجابـــي مـــن خـــال تعزيز

االنتماء إلى الوطن.

المملكة تزخر
بالطاقات
الشبابية المبدعة
والقادرة على
بناء مجتمعها

تعزيز قيم البذل
والعطاء في
نفوس الشباب
مساندة للجهود
الحكومية

إرسال أولى شحنات المساعدات إلى لبنان اليوم

“الـــمـــلـــكـــيـــة اإلنــــســــانــــيــــة” تـــبـــاشـــر تـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات جــــالــــة الـــعـــاهـــل

المنامة  -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

بنــاء علــى التوجيهــات الملكيــة الســامية لعاهل البــاد صاحب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة وبتوجيه
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،تســتعد المؤسســة
الملكية لألعمال اإلنسانية إلرسال الشحنة األولى من المساعدات اإلنسانية اإلغاثية العاجلة إلى جمهورية لبنان
الشــقيقة ،وذلــك فــي صباح اليوم الجمعة لمســاعدتهم في محنتهم والتخفيف مــن المصاب األليم الذي يمرون به
جراء االنفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت.
وبهـــذه المناســـبة ،رفـــع األميـــن

ً
انطالقـــا مـــن الروابـــط
لبنـــان،

وطـــأة هذا الحـــادث األليم الذي

الملكيـــة

األخوية واإلنســـانية التي تجمع

تعرضت له العاصمة اللبنانية.

العـــام

للمؤسســـة

السيد :تجهيز
عاجلة تحتوي

علـــى وجـــه الســـرعة بتجهيـــز

على المواد

علـــى المـــواد الطبيـــة الالزمـــة

الطبية الالزمة

الشـــكر والتقديـــر إلـــى صاحـــب

علـــى العالقـــات األخويـــة بيـــن

تحظـــى بـــه المؤسســـة مـــن

الجاللة الملـــك الرئيس الفخري

مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة

الحكومة برئاسة رئيس الوزراء

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال

لبنـــان الشـــقيقة ،والوقـــوف إلى

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

اإلنسانية على مبادرات جاللته

جانب الشـــعب اللبناني الشقيق

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة،

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل

اإلنســـانية تجـــاه األشـــقاء فـــي

في أزمته اإلنســـانية ولتخفيف

والمؤازرة المستمرة لولي العهد

خليفة ،مثمنًا جهود سمو الشيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة في

لألعمـــال

شـــحنة إغاثيـــة عاجلـــة تحتوي

الصحـــة وليـــد المانـــع االجتماع

شحنة إغاثية

مختلف شـــعوب العالم وتأكي ً
دا

اإلنســـانية

وأوضـــح الســـيد أنـــه تـــم العمل

وألســـر ضحايا الحـــادث األليم،

الملكية لألعمال اإلنسانية.

وأشـــاد بالدعـــم الكبيـــر الـــذي

خالـــص

قيادة العمل اإلنساني للمؤسسة

مملكة البحرين لجمهورية لبنان

لمثل هـــذه الظروف اإلنســـانية،
مشـــي ً
دا بالتعاون والدعم الكبير
الـــذي قدمتـــه وزارة الخارجيـــة

ووزارة الصحة في تسهيل عمل
المؤسسة وتجهيز هذه الشحنة
في زمن قياسي.

وبيـــن الســـيد أنـــه ســـيتم خالل

توصيـــل الشـــحنة نقـــل تعـــازي

وشعبا
الشقيقة قيادة وحكومة
ً

كما سيتم بمشاركة وكيل وزارة
مـــع وزير الصحة اللبناني لبحث

ســـبل

التعـــاون

والمبـــادرات

اإلنسانية القادمة من أجل دعم
ومســـاندة األشـــقاء فـــي لبنـــان

جراء هذا الحادث األليم ،وذلك
ً
انطالقـــا من العالقـــات األخوية

التاريخيـــة المتميزة التي تربط
بيـــن مملكة البحرين وجمهورية
لبنان الشقيقة.

الصالح تجري اتصاالت لتعجيل إرسال األدوية إلى بيروت

وزيــر الصحــة اللبناني يشــكر جاللــة الملــك :مشــاعر البحرينيين تتســم بالنبل

المنامة  -وزارة الصحة

جــرت اتصــاالت هاتفيــة بيــن رئيســة الــدورة العاديــة الـــ  53لمجلــس وزراء

الشـــعب اللبنانـــي هـــذه المحنـــة،

وينعم عليه بالســـام واالســـتقرار

الصحــة العــرب وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح ووزيــرة الصحــة والســكان

الدائم ،ويجنبه كل سوء ومكروه،

بجمهوريــة مصــر العربيــة رئيســة المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء الصحــة

وكل دول العرب والمسلمين.

العرب هالة زايد ،لمناقشة إصدار قرار بالتمرير لوزراء الصحة العرب لتقديم

ومـــن جانبـــه ،عبـــر وزيـــر الصحـــة

الدعــم العينــي لشــراء كمية من األدوية واألجهزة الطبيــة الالزمة ،وذلك من

اللبنانـــي عـــن بالـــغ شـــكره لجاللـــة

خالل الصندوق العربي للتنمية الصحية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

تضام ًنــا مــع الجمهوريــة اللبنانيــة ،وجــار التنســيق مــع األمين العام المســاعد

خليفـــة ،وتقديره لموقـــف المملكة

رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة هيفــاء أبــو غزالــة ،إلصدار قــرار مجلس

وتضامنها مع الجمهورية اللبنانية،

وزراء الصحة العرب حول الدعم العاجل للبنان.
إلى ذلـــك ،أجـــرت الصالـــح اتصاال

الشقيق في ضحايا االنفجار الذي

الصحة اللبناني حمد حسن ،وذلك

الشـــفاء العاجـــل للمصابين ،معبرة

هاتفيـــا أمـــس مـــع نظيرهـــا وزيـــر

لالطمئنان على مجريات األوضاع
بالشـــقيقة لبنـــان .وأعربت الوزيرة

“الصالـــح” خـــال اتصالهـــا الهاتفي

عن خالص تعازيها للشعب اللبناني

وقـــع فـــي مرفـــأ بيـــروت ،متمنيـــة
عن بالـــغ أســـفها لضحايـــا الحادث
األليـــم

بالجمهوريـــة

اللبنانيـــة

الشقيقة ،وســـائلة المولى عزوجل
أن يلهـــم أهلهـــم وذويهـــم الصبـــر

فائقة الصالح

والسلوان.

وتوجيهاتـــه

الســـامية

بتقديـــم

مساعدات إنســـانية إغاثية عاجلة

إلى لبنان لمساعدتهم في محنتهم

وأعربـــت وزيـــرة الصحـــة خـــال

والتخفيـــف مـــن المصـــاب األليـــم

البحرين مـــع الجمهوريـــة اللبنانية

الكبيـــر ،وعلـــى مبادرتـــه الطيبـــة

داعيـــة هللا تعالـــى أن يتجـــاوز

تجاه الشعب اللبناني.

االتصـــال الهاتفـــي عـــن تضامـــن

الـــذي يمـــرون بـــه جـــراء االنفجار

الشـــقيقة في هذا الحـــدث الجلل،

ومشـــاعر أهـــل البحريـــن النبيلـــة

القائم بأعمال سفير البحرين بدمشق
يزور المواطنين البحرينيين في بيروت
المنامة  -وزارة الخارجية

ق ـ ــام الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة

الـ ــعـ ــام لـــأم ــم ال ــم ــت ــح ــدة إل ــى

آل محمود ،بزيارة المواطنين

متمنيا لها
إصابتها في االنفجار
ً

مملكة البحرين في دمشق علي
الــبــحــريــنــيــيــن ال ــم ــت ــواج ــدي ــن

بالجمهورية اللبنانية لالطمئنان
عــلــى ســامــتــهــم بــعــد االنــفــجــار

الــمــروع ال ــذي وقــع فــي مخزن
في مرفأ بيروت.

وزار آل مــحــمــود خــولــة مطر

نائب المبعوث الخاص لألمين

سوريا ،وتأكد من سالمتها بعد
الشفاء العاجل ،كما زار الطاقم
الــفــنــي الــبــحــريــنــي الــمــتــواجــد

فــي بــيــروت لتصوير مسلسل

تلفزيوني ،إضافة إلى عدد من

البحرينيين الــمــوجــوديــن في
الجمهورية اللبنانية لالطمئنان
على سالمتهم.
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“الجيمات” تفتح أبوابها لعشاق الصحة والرياضة
تــطــبــيــق الـــتـــدابـــيـــر االحــــتــــرازيــــة وإجـــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي
حسن علي | تصوير رسول الحجيري

بعد توقف دام حوالي أربعة شهور ونصف

الجهات المختصة.

فتحت صاالت التربيـــة البدنية والصحية

الترويج لإلجـــراءات اإلحترازية المطبقة

تقريبا بســـبب وباء كورونـــا (كوفيد – )19
(الجيـــم) أبوابهـــا أمـــام عشـــاق ومحبـــي

الصحـــة والرياضـــة والتربيـــة البدنيـــة
والعبـــي رياضتـــي كمـــال األجســـام ورفع

األثقال إثر قرار اللجنة التنسيقية برئاسة
ســـمو ولـــي العهـــد الســـماح لها باســـتئناف

نشاطها ابتداء من  6أغسطس .2020
تطبيق التباعد االجتماعي اثناء التمارين

وتســـابق أصحاب الصـــاالت الرياضية في
لديهـــا عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعي
لكســـب أكبـــر عـــدد مـــن الزبائـــن ،كمـــا تـــم

تعويـــض المشـــتركين عـــن فتـــرة التوقف
السابقة.

وشـــهدت مملكـــة البحريـــن فـــي اآلونـــة

األخيـــرة ازدهـــارا كبيرا وانتشـــارا واســـعا

واســـتقبلت صـــاالت التربيـــة البدنيـــة

لمراكـــز الصحـــة والتربيـــة البدنيـــة فـــي

المزيد من التدابيـــر االحترازية والوقائية

الكبير مـــن قبل المواطنين لالشـــتراك في

زبائنهـــا منـــذ الصباح الباكر وســـط تطبيق

وإجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي ،مثـــل

وجود حواجز بالستيكية ما بين األجهزة،
واســـتخدام أدوات التعقيـــم ،وإجـــراء

عملية إخالء الصالة على فترات متقطعة
إلجراء عمليات تعقيـــم األجهزة ،وفحص
المشـــاركين ،والعديـــد مـــن اإلجـــراءات
الصحيـــة األخـــرى الموصـــى بهـــا مـــن قبل

أحد المشتركين يزاول التدريبات الرياضية مرتديا الكمامة

مختلـــف مناطق المملكة فـــي ظل اإلقبال

تلك “الجيمـــات” وارتفاع مســـتوى الوعي
بأهميـــة الرياضـــة فـــي تعزيـــز الصحـــة

الجسدية والنفسية.

وقـــد قامـــت صحيفـــة البالد بزيـــارة صالة

مركـــز فليكـــس الرياضـــي ،وصالة غســـان،
وصالـــة المرباطي وســـط إقبال متوســـط

للمشتركين في أول يوم من االفتتاح.

المشتركون بدأوا بالتوافد على الصاالت منذ اليوم األول

الفصل بين أجهزة المشي

بوابة خاصة لتعقيم كل من يدخل إلى الصالة

تعقيم األجهزة الرياضية قبل استخدامها

إغالق مطعم سياحي في العدلية
المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

أغلقت إدارة الصحة العامة متمثلة
بقســـم مراقبـــة األغذية بالتنســـيق

والتعاون مع إدارة التفتيش بوزارة
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة،
وهيئـــة

البحريـــن

والمعـــارض،

إحـــدى

للســـياحة

المنشـــآت

الخاضعـــة لتصنيـــف الخدمـــات

والمقاهـــي الحتـــواء ومنع انتشـــار

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد ،)19 -
فضالً عن تقديم خدمات الشيشـــة

المحظـــور تقديمها في هذه الفترة،
ً
وفقـــا للتعليمـــات الصـــادرة بهـــذا

الحكومــة برئاســة ســمو رئيس الــوزراء تولي احتياجــات القريتيــن اهتماما بارزا

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديـــات

المنطقة ومن بينها مشـــروع الجسر الرابع

الشـــأن ،تم تطبيـــق القوانين حيال

الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء صاحب

المنطقـــة بشـــكل مباشـــر ،كمـــا أن الدفـــان

ولفتـــت إلـــى أن مأمـــوري الضبـــط

آل خليفـــة ومســـاندة ولـــي العهـــد نائـــب

نسقوا مع مأموري الضبط القضائي

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي

وهيئـــة

احتياجـــات قريتـــي الديـــر وســـماهيج

ضبـــط مخالفـــات المنشـــأة وغلقهـــا
إداريًـــا ،تمهي ًدا التخـــاذ اإلجراءات

الحكوميـــة المتعلقـــة بالقطـــاع الخدمـــي،

المنشأة.

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف أن

وقالـــت إنـــه نظـــرًا لمخالفـــة تلـــك

بـــإدارة التفتيـــش بـــوزارة الصناعة

األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة تولي

التنظيميـــة الواجـــب تطبيقهـــا فـــي

البحرين للســـياحة والمعارض ،وتم

أولويـــة كبيـــرة فـــي الخطـــط والبرامـــج

القـــرار الـــوزاري رقـــم  51لســـنة

 2020بشـــأن االشتراطات الصحية
الواجـــب تطبيقهـــا فـــي المطاعـــم

والتجـــارة

والســـياحة

اإلدارية والقانونية.

منوهـــا إلـــى أن نهـــج الحكومة فـــي إدارة

القطـــاع الخدمي يقوم في األســـاس على

إلى برامج عمل تســـهم في اســـتمرار دفع

المسيرة التنموية وتحقيق تطلعات أبناء
المملكـــة ،عبر تنســـيق مشـــترك ومتكامل

بين وزارات ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك لدى قيام الوزير بزيارة ميدانية
لقريتـــي الدير وســـماهيج بحضـــور وكيل
الـــوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ محمد
بـــن أحمـــد آل خليفـــة ومديـــر عـــام بلدية

مجمع الريف  -المجلس البلدي الشمالي

المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر وعـــدد مـــن
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات
مســـؤولي الـــوزارة

مجلس الـــوزراء برئاســـة صاحب الســـمو

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

صرحـــت رئيســـة اللجنـــة الماليـــة

بزيـــارة المنطقة ودعم ومســـاندة صاحب

للمحافظـــة الشـــمالية زينـــة جاســـم

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ،لالطـــاع على

بمنطقـــة الرملي وإطالق مســـميات

في المنطقة وااللتقاء باألهالي لالستماع

التي تضم عشـــرة مجمعات ،بحيث

مشاريع التطوير الخدمي ،بحضور ممثل

والقانونيـــة

بالمجلـــس

البلـــدي

الســـمو الملكـــي ولـــي العهد النائـــب األول

بأنـــه تـــم اســـتحداث مجمعيـــن

االحتياجـــات الخدميـــة والمرافـــق العامة

على ســـبع مناطـــق بمدينة ســـلمان

منهـــم بشـــكل مباشـــر إلـــى متطلباتهم من

زاد عـــدد مجمعـــات المحافظـــة
ً
مجمعا في 2018
الشمالية من 315
ً
حاليا.
إلى 317
وذكـــرت أن اللجنـــة رفعـــت خطابـــاً

في مارس الماضي لالستفســـار عن
وجـــود أرقام مجمعات جديدة غير
مذكـــورة فـــي المرســـوم رقـــم ()71

لسنة 2014م بشأن تحديد المناطق
والدوائـــر االنتخابيـــة وحدودهـــا،

وقد أفادت وزارة األشغال وشؤون
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

زينة جاسم

ً
مؤخـــرا بـــرد هيئـــة المعلومـــات

والحكومة االلكترونية.

وأشـــارت إلى أنه تم تقسيم مدينة
ســـلمان لســـبع مناطق وهـــي مدينة

ســـلمان ،ضاحية الشاطئ ،تينار ،أم

المناشل ،بوربيعة ،ضاحية النخيل،
والبدع ،مضيفة أن استحداث هذه

المناطق تم في .2019

الســـاحلي ســـيوفر مســـاحات إضافيـــة

للمشـــاريع اإلســـكانية ،مبينا أنـــه يعمل مع

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

تلمس احتياجـــات المواطنين ،وترجمتها

تقسيم مدينة سلمان إلى  7مناطق

بيـــن المنامـــة والمحـــرق والتـــي ســـيخدم

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان

القضائـــي بقســـم مراقبـــة األغذيـــة

المنشـــأة لإلجراءات واالشتراطات

الحياة تعود لصاالت التربية البدنية

سلسلة مشاريع لتعزيز البنى التحتية في سماهيج والدير

الســـياحية فـــي منطقـــة العدليـــة
ً
إداريا ومباشـــرة اتخـــاذ االجراءات

القانونية المعمول بها.

حواجز بالستيكية بين األجهزة

المنطقة النائب هشـــام العشـــيري والعضو

البلـــدي فاضل العود وعدد من مســـؤولي
الـــوزارة ووجهاء وأعيـــان المنطقة ،حيث
تضمنـــت الزيـــارة لقـــاء مـــع األهالـــي فـــي

مجلـــس النائب هشـــام العشـــيري اســـتمع

من خالله الوزير إلى مطالب واحتياجات
أهالي المنطقة.

وصـــرح خلف بأن الهدف مـــن زيارة الدير

وســـماهيج هو الوقوف علـــى احتياجات
القريتيـــن والمناطـــق المجـــاورة لهـــا عـــن
قـــرب ،وتلمـــس احتياجـــات المواطنيـــن

النائب من أجل إنجاز هذا المشروع.

وبخصـــوص شـــارع ريـــا ،أوضـــح الوزيـــر

أن تصاميم المشـــروع قد أنجزت بشـــكل

طرح مناقصة
المرحلة األولى
من تطوير شارع ريا
نهاية العام الجاري

تخصيص الميزانية
الالزمة لمشروع
حديقة عين ريا
والتنفيذ قريبا

والمتطلبات الالزمة لتحســـين معيشتهم،

ريا إلى جانب رصف الشـــوارع والممرات

له وإنجاز تصاميم المشـــروع التي سيبدأ

التطويرية والمشاريع التي تعتزم الوزارة

بعض الشوارع في مجمع  231إلى جانب

وعلى الصعيد نفســـه أشـــار الوزير إلى أن

مياه األمطار.

وأهالي المنطقة قد قطعت الوزارة شوطا

إلدراج تلـــك االحتياجـــات ضمـــن الخطط

تنفيذهـــا في المرحلـــة المقبلة ،األمر الذي

يتماشـــى مـــع توجيهـــات صاحب الســـمو

الملكي رئيس الوزراء.

كامـــل ،حيـــث ســـينفذ المشـــروع علـــى

مراحـــل نظـــرا لوجود عدد مـــن الخدمات

االســـتراتيجية على هذا الشارع ويتطلب
ذلـــك عـــددا مـــن االســـتمالكات معربا عن
أملـــه في طـــرح مناقصة المرحلـــة األولى

من المشروع نهاية العام الجاري.

كذلـــك بيـــن الوزيـــر أن مشـــروع حديقـــة

عين ريـــا تم تخصيـــص الميزانية الالزمة

فـــي مجمعـــي  232و 236واكمـــال تبليط

في تنفيذه قريبا.

إنشـــاء ملعـــب وعمـــل فتحـــات لتصريـــف

معظـــم الطلبـــات التـــي تقـــدم بهـــا ممثلي

كما تطرق اللقاء إلى مناقشـــة مد خطوط

كبيـــرا فيها مـــن خالل تحديـــد األولويات

مواقـــف للســـيارات فـــي بعـــض األحيـــاء

أن بعضهـــا بـــدأ العمـــل فعليـــا فيـــه وجـــار

خـــال اســـتمالك بعض العقارات وإنشـــاء

وأوضـــح أن مـــد شـــبكة الصـــرف الصحي

وتقـــدم أهالـــي المنطقـــة فـــي الزيـــارة

تســـعى إلى تطوير الشـــبكة لتشمل جميع

بالصيادين وتطوير المرفأ وكذلك تطوير

المضطرد في البالد.

وأكـــد خلـــف أن وزارة األشـــغال وشـــئون

هـــو الشـــراكة مع القطاع الخـــاص لتطوير

خدمية تتشرف بخدمة كل مدن ومناطق

فيها مبينا أن هناك توجه لتطرح مشروع

الوزارة كبيرة ومتشعبة.

الـــوزارة في مرحلة التفـــاوض إلنجاز هذا

وأوضـــح خلف أن برنامـــج عمل الحكومة

المجـــاري فـــي المناطق الجديدة وإنشـــاء

وإنجـــاز التصاميـــم المتعلقـــة بهـــا ،مبينـــا

وتـــم تنفيـــذ بعـــض الخدمـــات بالفعل في

الســـكنية فـــي مجمعـــي  231و 236مـــن

استكمال البقية.

تضمـــن ملف تطوير القـــرى بصورة عامة،
منطقتـــي الدير وســـماهيج على مســـتوى

الصرف الصحي والطرق ،وأنه من المقرر
أن يعقـــب الزيـــارة الميدانيـــة للمنطقـــة
اســـتكمال األعمـــال التـــي قامـــت الـــوزارة
بالشـــروع فـــي تنفيذهـــا ،وســـد النواقص

التي أشار إليها األهالي.

من جانبه أعرب النائب هشـــام العشـــيري

عن شـــكره لصاحب الســـمو الملكي رئيس
الـــوزراء وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي
العهـــد النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء علـــى صـــدور توجيهـــات مجلس

حديقة عين ريا وحديقة الحساوي.

يعتبر مـــن التحديات الكبيرة وأن الوزارة

بمجموعـــة مـــن المطالـــب المتعلقـــة

المناطق الجديدة في ظل النمو العمراني

الشوارع في المنطقة والحدائق.

كما أشار الوزير إلى أن التوجه الحكومي

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي وزارة

المرافـــئ وتحســـين الخدمـــات المقدمـــة

البحريـــن ،مبينا أن الخدمات التي تقدمها

تطويـــر فرضـــة رأس ريـــا لالســـتثمار وأن

وشـــدد الوزيـــر علـــى التعـــاون القائـــم مع

المشروع.

الدائـــم إلنجـــاز جميـــع المشـــاريع التـــي

هشـــام العشـــيري والعضـــو البلـــدي فاضل

وفي الزيارة اطلع الوزير على احتياجات

المواطنيـــن كبيـــرة وأن الـــوزارة تســـعى

هـــذه الزيارة مثمنين الجهـــود التي تبذلها

المنطقـــة ومنها تطوير وصيانـــة وتطوير

وتطـــرق الوزيـــر خلـــف إلـــى المشـــاريع

إلـــى إنجاز وتطويـــر بقية المشـــاريع التي

الـــوزراء لتفقـــد احتياجات قريتـــي الدير

وسماهيج معربا عن تقديره للجهود التي
يبذلها الوزير في دعم المشاريع الخدمية
في المنطقة.

المنطقتيـــن والتـــي تقـــدم بهـــا ممثلـــي

فرضـــة رأس ريـــا وتطويـــر شـــارع رأس

نائب المنطقة والعضـــو البلدي والتواصل
تخـــدم أهالـــي المنطقة مبينـــا أن تطلعات

لتحقيق األفضل للبالد.

االستراتيجية التي سيستفيد منها أهالي

وفي ختـــام الزيارة أعرب نائـــب المنطقة

العود عن شكرهما وتقديرهما للوزير على
الوزارة لخدمة أهالي المنطقة ومتطلعين
تحتاجها المنطقة.
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أسطوانات الغاز  ...القاتل الصامت وأبطاله تجار الموت
“^” تــســتــذكــر حـــادثـــة الــتــســرب األلــيــمــة فـــي ســـتـــرة الـــعـــام الــمــاضــي
مروة خميس

لم ترتد الشــابة زينب إبراهيم ذات الثمانية عشــرة ربيعا مالبس عيد الفطر كســائر
الفتيــات فــي األعيــاد ،وإنمــا أغمضت عيناهــا وأرتدت الثوب األبيــض لدخولها في
غيبوبــة لمــدة أســبوع .ودخلــت قريــة ســترة حزنــا شــديدا العــام الماضــي بوفاة 3

سيدات جراء اختناقهن من استنشاق غاز أول أكسيد الكربون؛ بسبب تسرب أحد

أسطوانات الغاز التي كانت السيدات تطهي بها غذاء العيد.
وحـــاورت “البـــاد”

الشـــابة زينـــب

صابر :عمال غير
مختصين يستخدمون
قطعا غيار مقلدة
تتسبب بالتسريب

وشـــقيقتها ســـكينة بعـــد أن اســـتفاقتا

مـــن الغيبوبة بعـــد مدة طويلـــة من تلك

الحادثـــة ،حيـــث أكدتـــا أن تســـرب الغاز
فـــي المطبـــخ بيـــوم حادثـــة عيـــد الفطر

يعود للتســـليك الخاطئ نفذه عامل غير
متخصص.

يمكـــن أن يكبـــد العائالت خســـائر كثيرة

جراء التسرب؛ بسبب التسليك الخاطئ
لتمديدات الغـــاز على أيدي تجار الموت،

إذ تشـــير األرقام الرســـمية الصـــادرة من

اإلدارة العامة للدفاع المدني بأن إجمالي
حوادث الحرائـــق في المنازل بلغت نحو

 3آالف و 116حـــادث حريق في المنازل

طوال السنوات األربع الماضية.

تعبئة الغاز
وأكـــد نائـــب مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة
للدفـــاع المدنـــي العميد حمـــد الكعبي أن

الســـبب الرئيس وراء انفجار أسطوانات
الغـــاز هـــو عـــدم الصيانـــة ألســـطوانات

الغـــاز باســـتمرار أو عـــدم المعرفـــة
الجيـــدة بالســـلوك والتصـــرف الصحيـــح

عنـــد وجود تســـرب غـــاز داخـــل األماكن

المغلقة ،كالمنازل أو الشـــقق أو المحالت
كالمطاعـــم أو محـــات إعـــادة شـــحن

وتعبئة الغـــاز غير جيـــدة التهوية ،ومنها
إشـــعال مصدر طاقـــة كهربائي بالفتح أو
اإلقفـــال كمفاتيـــح القوابـــس الكهربائيـــة

شـــفاط الهواء أو المروحـــة او المصابيح
الكهربائيـــة ،واســـتخدام الهاتـــف النقـــال

داخـــل أماكـــن مشـــبعة بالغـــاز وإشـــعال

مصدر لهب كأعواد الثقاب أو اســـتخدام

الوالعة لمعرفة موقع التسرب.

وونـــوه أن الســـلوكيات الصحيحـــة فـــي

حال وجود تســـرب غـــاز وأن يتم إحكام
غلـــق صمام الغـــاز مـــن المصـــدر الرئيس

بإحكام وإخـــاء المكان فـــورا من جميع
األشـــخاص إلـــى مـــكان آمـــن إلـــى جانب

تهويـــة المـــكان بفتـــح النوافـــذ واألبواب
وعـــدم اســـتخدام المفاتيـــح الكهربائيـــة

بالتشـــغيل أو اإليقـــاف وعـــدم إشـــعال

أعواد الثقاب للبحث عن مكان التسرب.

ودعـــا لتجنـــب التســـبب فـــي حـــدوث

انفجار عبر منح إصالح مصدر التســـرب
للمختصيـــن ،إذ إن اتبـــاع هذه الخطوات

يؤمن المخاطر التي تحدث جراء تسرب

الغاز ويحول دون حدوث انفجار.

وأشـــار إلـــى أنـــه في حـــال إعادة شـــحن
أســـطوانة الغـــاز ،فإنـــه يجـــب تجنـــب

دحرجتها على األرض؛ لضمان ســـامتها
وعـــدم إحداث تلفيـــات تتســـبب بوقوع

حـــوادث جســـيمة ومـــن الوســـائل اآلمنة

والســـليمة لتخزيـــن أســـطوانة الغـــاز هو

وضعهـــا أو تخزينها في مكان آمن وبعيد

عن مصادر االشـــتعال أو حرارة الشـــمس
العاليـــة ،ويجـــب الحـــرص علـــى توفيـــر

خزانة مقفلة بها فتحات تسمح بالتهوية
الجيـــدة ،ولمنـــع العبث بهـــا وحفظها من

مصادر الحـــرارة العالية التـــي تؤثر على
ســـامة التوصيـــات المطاطيـــة ،ويجب
تخزيـــن األســـطوانة بعيدا عـــن الممرات
والطـــرق ومتنـــاول األطفـــال ،ويجـــب

وضعها بشكل رأسي.

ولفـــت إلـــى أن الدفـــاع المدنـــي يقـــوم

بتوعويـــة

المواطنيـــن

والمقيميـــن

باشـــتراطات السالمة المنزلية وذلك عبر

فاطمة القطري

فيصل الناصر

القطري :سيكون
للنواب دور في
تفعيل وتشديد
الرقابة على المحالت

آل شهاب :نقوم
بعمل سلسلة من
المحاضرات لتوعية
ربات المنازل

الناصر 200 :شخص
يموتون سنويا بسبب
االختناقات في
الواليات المتحدة

الكعبي :ممنوع
دحرجة األسطوانات
على األرض لضمان
عدم إحداث تلفيات

التصـــرف الصحيـــح عنـــد وقوعـــه وذلك

وقالـــت “دورنـــا كجمعية صحة وســـامة

العالم من حـــاالت االختناق التي تحدث

واألبـــواب لدخـــول تيـــار الهـــواء؛ لكـــي

بتكثيـــف الجـــوالت التفتيشـــية ومراقبة

المحافظـــات والجمعيـــات واألنديـــة،

ألســـطوانات الغـــاز ،وتجنـــب المخاطـــر

ففـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة

التنفـــس الصناعـــي فـــي حـــال حـــدوث

والصحـــف المحليـــة وبرامـــج التواصـــل

وقوعهـــا ،وهـــذا الدور التوعوي مســـتمر،

ونـــوه بوضـــع األســـطوانة خـــارج المنزل

توعويـــة

المنـــازل،

األنابيـــب والوصـــات ذات مواصفـــات

أعضـــاء الجمعية بعدة لغـــات وتقدم في

األنابيـــب مـــع وصالتهـــا للتأكد مـــن عدم

الشبابية بمختلف المحافظات”.

المـــواد القابلـــة لالشـــتعال والنفايـــات،

المجتمـــع المختلفـــة وربـــات البيـــوت،

أمان داخـــل المطبخ ،وضـــرورة الحرص

ممتـــاز ،فالجميـــع حريـــص علـــى توفيـــر

اإلحســـاس بالصـــداع والضعـــف العـــام

األســـطوانة ،إضافـــة إلـــى وضـــع جهـــاز

تنشـــأ فـــي حـــال حـــدوث حريق بســـيط

وضيـــق النفس وزغللـــة العينين وينتهي

وقوعه.

األولية بحيث تكون المحاضرات شاملة.

إلى انخفاض وهبوط في وظائف جســـم

نشر التوعية

أســـطوانات الغـــاز الموجـــودة في ســـكن

األعضـــاء االخـــرى كالكبـــد والرئتين ،كما

كبيرة لوجود عدد كبير من األسطوانات

خلل في الجهاز التنفسي.

مواقـــد الغـــاز وتثبيتهـــا بطريقـــة خاطئة

غـــاز المطابـــخ فـــي المنـــازل أو المطاعـــم

ونوهت بأن الجمعية قامت بتوزيع عدد

للنـــار ينتشـــر غـــاز أول أكســـيد الكربـــون

لضرورتـــه إلعطـــاء تحذيـــر قبـــل وقـــوع

ومـــن قابليته ســـرعة اتحاده مـــع كريات

ورأت بـــأن يكـــون هنـــاك اســـتخدام واع

مـــن نقـــل األكســـجين ،وبالتالـــي يحـــدث

وتعتبـــر أســـطوانات الغـــازل كالقنابـــل

الموقوتـــة وكالغاز الصامت المميت الذي

مها آل شهاب

حمد الكعبي

عـــدة فعاليـــات ومحاضـــرات وحمـــات

تتضمـــن أهميـــة اتبـــاع اإلرشـــادات

واشـــتراطات الســـامة الخاصـــة بتمديد
أنابيـــب الغـــاز وأماكـــن وضـــع أســـطوانة

الغاز ومدى خطورة تسرب الغاز وكيفية
بالتعاون مع الجهات المعنية في مختلف

هـــو نشـــر التوعيـــة لالســـتخدام األمثـــل

وكذلـــك مـــن خـــال البرامـــج اإلذاعيـــة

وكيفيـــة التعامـــل مـــع األخطـــار حـــال

االجتماعية.

فنقـــوم بعمـــل سلســـلة مـــن المحاضرات
للســـامة

فـــي

فـــي أماكـــن جيـــدة التهوية ،واســـتخدام

والمحاضـــرات يقـــوم بتقديمها نخبة من

مطابقـــة للجودة العالمية ،وكذلك فحص

المســـاجد والجمعيات الخيرية والمراكز

بســـبب تســـرب غاز األفران في المنازل،

يتوفى تقريبا  200شخص سنويا بسبب
هذا االختناق.

يستنشـــق المصاب الهـــواء النقي ،وعمل
الغيبوبـــة وعدم تنفـــس المصاب ،وطلب

األســـعاف فـــورا كمـــا يجب فـــورا إغالق

وبيـــن أن غـــاز األفـــران يحتـــوي علـــى
َّ

مصـــادر انبعاث الغاز مع التنويه والحذر،

والبترول الغازي ،وهي غازات مسرطنة،

كالمصابيـــح أو المكيفـــات أو المـــراوح

غازات االشـــتعال منها البوتان والبروبان
ومـــن الممكـــن أن يتولـــد مـــن اشـــتعالها
أول اكســـيد الكربـــون وثانـــي أكســـيد

النيتروجين.

وتجنـــب فتـــح أي مفاتيـــح كهربائيـــة

التـــي تتســـبب في حدوث شـــرارة تؤدي
إلـــى انفجـــار المـــكان وحـــدوث الحريق،

وكذلك الحذر نهائيا من عمل أية شعالت

تســـرب الغاز ،وإبعاد أســـطوانة الغاز عن

ولفتت الى أن الجمعية تستهدف شرائح

ولفـــت إلـــى أنـــه فـــي حـــال استنشـــاق

ناريـــة كاســـتخدام الكبريـــت أو الوالعـــة

والتأكـــد من وجـــود منظم للغـــاز وصمام

واإلقبـــال جيـــد للمحاضـــرات والتفاعـــل

أكســـيد الكربون يتســـبب ذلك بداية في

ودعـــا الناصـــر إلـــى فحـــص المواقـــد

علـــى تركيـــب مانـــع تســـرب الغـــاز علـــى

األمـــن لمنزله ،ويتم شـــرح األخطار التي

والدوخة ومـــن ثم الغثيان واالســـتفراغ

استشـــعار الغـــاز لكشـــف التســـرب عنـــد

وكيفية التعامل المشـــكلة ،واإلســـعافات

بفقـــدان الوعي ،علما بـــأن كل ذلك يؤدي

وأردفـــت أن أكثـــر البالغات الـــواردة هي

اإلنســـان كجهاز المخ واإلعصاب وكذلك

ومـــن جهتهـــا ،دعت عضو مجلـــس إدارة

جمعية الصحة والســـامة مها آل شهاب

لتركيب جهاز استشعار لتسرب الغاز في
المطبـــخ أو المطاعـــم ،والـــذي يعمل على
إصـــدار صـــوت إنـــذار فـــي حالـــة حدوث

تســـرب الغاز تفاديا ألية أخطار يمكن أن
تقع.

وأردفـــت أن الجهـــود الوطنيـــة موجودة
منـــذ عقـــود ومازالـــت مســـتمرة؛ ألن
أســـطوانات الغـــاز تســـتعمل علـــى نطاق
واســـع في المنـــازل والمطاعـــم ،وعوامل
الخطورة الســـتخدام هذه األســـطوانات

متعـــددة مثـــل االختناق؛ كون هـــذا الغاز

ال لون له وال رائحة ،فيتســـرب إلى الجو

بســـرعة ويقلل من نسبة غاز األكسيجين
إلـــى نســـبة ضئيلـــة جـــدا ال تســـاعد على

الحيـــاة وعوامـــل الحريـــق واالنفجـــار؛

بســـبب الغاز القابل لالشتعال إلى جانب

العمـــال وتشـــكل خطـــرا ،فهنـــاك حوادث

أن ثاني أكســـيد النيتروجيـــن يؤدي إلى

واألفران وأســـطوانات الغاز والتأكد منها

دوريا ،وأن توضع أسطوانات الغاز خارج
المنزل لخطـــورة وجودها بداخل المنزل
التـــي مـــن الممكن أن تســـبب فـــي كارثة

كاالنفجار أو الحريق.

اللجـــوء لغيـــر المختصينأمـــا صاحـــب

غـــاز المملكة صابر حســـين ،فانتقد كثرة
تســـرب أســـطوانات الغـــاز فـــي المنـــازل

وتتسبب بحوادث خطيرة.

وغيرها ،وبســـبب عدم االشتعال الكامل

الحريق.

لمواقـــد الغاز ،فال يجـــب تخزين المواقد

نقـــص فـــي األكســـجين الـــازم للوظائف

وبينـــت أنه يجب اســـتخدام مواقد الغاز

والقلـــب والرئتيـــن ممـــا يعـــرض لتشـــبع

تخزيـــن أســـطوانات الغـــاز مـــن دون

بدءا
الكربون الذي يتســـبب في التســـمم ً

بالقرب من األسطح الساخنة.

فـــي مواقـــع ذات تهويـــة جيـــدة ،وعـــدم

الحيويـــة ألعضـــاء الجســـم ،ومنهـــا المخ
الجســـم بكميـــة كبيـــرة مـــن أول أكســـيد

استخدام لمدة تزيد عن العام الواحد.

باالختنـــاق ومن ثم دخول الشـــخص في

حاالت اختناق

ونـــوه أنـــه فـــي حال تســـرب غـــاز المنزل

الحروق الكيميائية ،والتسمم الكيميائي،
لألسطوانات.

أن هنالـــك نســـبة ال يســـتهان بهـــا حـــول

الرعاية الصحيـــة المنزلية فيصل الناصر

مرحلة الغيبوبة”.

وتعرض أي شـــخص للتسمم واالختناق،
فيجـــب وبســـرعة تقديـــم اإلســـعافات
األوليـــة لـــه وذلـــك عبـــر فتـــح النوافـــذ

ودعـــا ألن يتـــم فحـــص أســـطوانة
وتمديـــدات الغاز كاألنابيـــب والصمامات
والتأكـــد مـــن ســـامتها بصـــورة دوريـــة
وتجنـــب تعريضهـــا للحـــراة أو الشـــمس
واســـتبدالها بخرطوم تمديـــد الغاز كل 6
اشـــهر ،إذ إن حرارة الشمس تقضي على
خرطـــوم تمديد الغاز وبذلك يكون جامد
وغير مرن ويحدث تسرب.
ولفت إلى أنه يجب على صاحب المنزل
أن يمرر أســـفنجة صابـــون ويمررها على
خرطوم التوصيل المطاطي ،فإذا ظهرت
فقاعـــات دل ذلـــك علـــى وجـــود تســـرب،
كما يجـــب فحص مواقد الغـــاز واألفران
والتأكـــد على عدم انســـداد منافـــذ الغاز،
وإغالق مصدر الغاز عند مغادرة المنزل.

تمديدات الغاز دون االستعانة بمختصين
مـــن شـــركة معتمـــدة؛ كـــون العامـــل هـــو

الدم الحمراء وبشـــكل قـــوي جدا يمنعها

وال يعلم بها الزبون وتسبب له الموت.

ورأت رئيســـة لجنـــة المـــرأة والطفـــل

داخل المنازل ،إلى جانب خطورة وجود

مـــن كاشـــفات الدخـــان بمســـاكن العمال؛

بسبب قطع غيار رخيصة يوفرها التجار

تشريع نيابي

وقال“ :إن االختناق يأتي نتيجة لتسرب

الذي هو غاز عديم اللون وعديم الرائحة

غيار غيـــر أصلية؛ تجنبا لخســـارة أرواح

والمطاعـــم نتيجـــة للجوء بعـــض الزبائن

إلـــى العمال غيـــر المتخصصين لتســـليك

كما أكد استاذ طب العائلة ورئيس مركز

والضغـــط العالـــي والمناولـــة غيـــر اآلمنة

اإلنســـان للغـــاز وخصوصـــا غـــاز أول

والتدخين السجائر”.

األسواق والمحالت التجارية لبيعها قطع

األرخص ســـعرا فـــي تقديم الخدمة دون

مراعاته سالمة تمديدات الغاز.

وقـــال“ :يجـــب األخـــذ فـــي االعتبـــار أنه

عنـــد الحاجة لعمـــل أي تمديدات للغاز أو

الصيانة ،فيجب أن يكون بواســـطة فني
مختـــص أو مؤسســـة ،وأن التمديـــدات
مخصصـــة لتوصيـــل أســـطوانات الغـــاز

للمواقد مع التأكد من سالمة اإلجراءات

والتركيبات تفاديا ألية تسرب مستقبال”.
وأشـــار الى أن جميع التمديدات ال يجب
أن تســـتخدم لهـــا وصالت ،وإنمـــا “لحام”

احترازا ألية تســـرب ،منوها بأن الســـوق
اآلن تحتـــوي على قطع غيـــار لتمديدات

ووصـــات غاز جدوتهـــا ضعيفة ومقلدة،
وغير أصلية.

ودعا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

البرلمانيـــة فاطمـــة القطـــري أن عـــدم
تقيـــد البعـــض مـــن أصحـــاب المطاعـــم
باشتراطات السالمة يرشح تكرار وقوع
انفجارات ألســـطوانات الغاز وتكرار هذه
الحوادث.
ومبان يســـكنها
وقالـــت“ :هنـــاك مطاعـــم
ٍ

العمال تعاني ضعـــف الرقابة والتفتيش؛
كونهـــا منطقـــة تعـــج بالعمالـــة األجنبيـــة،
وسكن العزاب ،والبيوت اآليلة للسقوط،
والمبانـــي التـــي يجب إزالتهـــا من جانب
البلديـــة ،وعدم التفريـــط في تأهيل مثل
هذه المباني القديمة”.
ولفتت إلى أنه سيكون للمجلس النيابي
دور في تفعيل وتشديد الرقابة وحمالت
التفتيـــش علـــى منطقة الســـوق ،والتأكد
مـــن التزامها بإجراءات األمن والســـامة
فيهـــا مـــن خـــال أدواتـــه التشـــريعية
والرقابية خالل دور االنعقاد المقبل.
وختمـــت “البـــد أن تمنع مملكـــة البحرين
من دخـــول مثل هـــذه البضائع الرخيصة
مـــن قطع غيار غيـــر أصلية إلى المحالت
التجارية ،ويجب أن يتكاتف المواطنون
والمقيمـــون بعـــدم تســـليك منازلهـــم أو
مطاعهم على أيدي عمال غير مختصين،
وعليه يجب أن يكون هناك تشريع للحد
من هذا التصرف ،فما حدث للنســـاء في
عيـــد الفطـــر يمكن أن يحـــدث مرة أخرى
لعائالت أخرى”.

الــشــقــيــقــتــان الــنــاجــيــتــان :االســتــعــانــة بــعــامــل غــيــر متخصص وراء الــواقــعــة
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القميش :التسمم يؤدي للوفاة واألكثر عرضة األطفال والمسنون

مـــواطـــنـــون يــشــيــدون بــتــوجــيــهــات ســمــو رئــيــس الـــــــوزراء بــتــشــديــد الــرقــابــة
البالد  -ليلى مال اهلل | تصوير :رسول الحجيري

أشاد مواطنون ومقيمون بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشديد الرقابة والتفتيش على محالت
بيع األغذية؛ حفاظا على ســامة المواطنين والمقيمين ،حيث وجه ســموه

بتكثيف حمالت التفتيش والرقابة على الســلع والمواد الغذائية في مراكز
البيع المختلفة للتحقق من جودتها وسالمتها .ويطالب كثير من المواطنين

بحمالت مراقبة على المطاعم والكافيتريات في مختلف مناطق البحرين،

إذ يشتكون من ازدياد حاالت التسمم واألطعمة الفاسدة التي تبيعها هذه
المطابخ والمطاعم دون حسيب أو رقيب.

تخصـــص ألصحـــاب اإلســـطبالت

تس مم حاد
وتنقـــل أم محمد تجربتها لــــ “البالد”،

حين تعرضت طفلتها لتسمم غذائي
حـــاد بعـــد تناولهـــا وجبـــة دجـــاج من

أحد مطاعم ســـوق واقف ،وبينت أن

اطفالهـــا جميعا تناولـــوا ذات الوجبة
مـــن المطعـــم ،إال ان أصغرهـــم ذات
الخمســـة أعـــوام لـــم تتحمـــل ،وتـــم

نقلها مباشـــرة إلى أحد المستشفيات
الخاصـــة القريبـــة مـــن منزلهـــا إال أن
وضعهـــا الحـــرج أجبـــر األطبـــاء على

نقلها للمستشفى العسكري.

وتتابـــع أن بقيـــة أطفالهـــا ظهـــرت

عليهم أعراض القيء واإلسهال وألم
المعـــدة إال أن حالتهـــم عولجـــت في

المنزل ،موضحة أنها قدمت شـــكوى
ضـــد المطعـــم ،لكـــن ال يـــزال يعمـــل

حتى هذا اليوم.

ومرابـــي الحيوانـــات ،حيـــث ال

كيلوغرامات.

وتابع :كشـــفت الحملـــة األولى خالل

وأردف أن إدارة الصحـــة العامـــة

تفتيش المطاعـــم والكافتيريات في
ّ
ممثليـــن
الدائـــرة التاســـعة بمشـــاركة

وقســـم مراقبـــة األغذية ال تســـتطيع

مراقبة جميع المطاعم والكافتيريات

عـــن المجلس البلدي والبلدية وادارة

ومحـــات بيـــع األغذيـــة ،فيجـــب

الصحـــة العامـــة ووزارة الصناعـــة

عليهـــا التفتيش المســـتمر والحمالت

والتجـــارة والســـياحة ووزارة العمل

الفجائيـــة علـــى المطاعـــم؛ للتأكد من

بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة عـــن

الشـــروط الصحيـــة التـــي تلتـــزم بهـــا

اســـتغالل غياب الرقابـــة والتفتيش؛

هذه المحالت.

لتمريـــر مخالفـــات تســـتهدف صحـــة

وواصـــل يتوجـــب علـــى المواطـــن

المواطن والمقيم.

والمقيـــم أن يكـــون حـــذرا فـــي حال

مخالفات بالجملة

تناوله لألطعمة مـــن الخارج بتجنب
المطاعـــم التـــي تعرف بقلـــة النظافة

وذكـــر أن المـــواد المســـتخدمة فـــي

فيهـــا أو مخالفتهـــا إلجـــراءات حفظ

الطبخ تالفـــة وتفتقر لطرق التخزين

األطعمـــة ،فضال عـــن المطاعـــم التي
أليـــام ،وذلـــك يمكـــن تمييـــزه بكثـــرة

النظافـــة للعامليـــن فـــي المطاعـــم

أكـــدت دراســـة لمنظمـــة الصحـــة

يتســـبب بمـــوت  420ألـــف شـــخص

وتنوّ عت المخالفات بطرق التخزين،

باألمـــراض نتيجـــة تنـــاول طعـــام

وتنظيمهـــا ،واالســـتخدام المتكـــرر

الطفيليات أو المواد الكيميائية التي

بالنظافـــة العامـــة ،فضـــا عـــن غياب

الغذائـــي

الطلب عليها من عدمه.

والكافتيريـــات ،حيـــث تفتقر دورات
الميـــاه في هـــذه المحال إلى أبســـط

التســـمم

تخـــزن األطعمـــة والمأكـــوالت فيهـــا

مـــن التلف ،فضـــا عن اتبـــاع قواعد

التسمم سنويا
العالميـــة

المطاعم الراكدة

الصحيحـــة التـــي تحفـــظ الطعـــام

 125ألف طفل ضحايا

أن

جهاد القميش

تتعـــدى تكلفتهـــا  3دنانيـــر لـــكل 10

البلدي عبدالله القبيسي

ونصـــح القميـــش ،بضـــرورة غســـل

الفواكه والخضـــروات بصورة جيدة

أدوات النظافة.

وتنـــاول اللحـــوم الجيـــدة المطبوخة

بطريقة صحيحـــة وصحية ،والتاكد

ســـنويا وإصابة  600مليون شـــخص

وســـوء

ملـــوث بالبكتيريـــا أو الفيروســـات أو

لزيـــوت القلـــي ،ومخالفـــات خاصـــة

تدخل الجســـم عـــن طريق الطعام أو

معايير واشتراطات وزارة الصحة.

وأوضحـــت المنظمـــة أن  % 40مـــن

زيادة المفتشين والرقابة

اإلجراءات

األمراض المنقولة عن طريق األغذية

وطالـــب القبيســـي الجهـــات المعنيـــة

وأشار جهاد القميش إلى أن الطبيب

عـــن  5ســـنوات ،حيث يتوفـــى منهم

الماء الملوثين.

اســـتخدام

الثالجـــات

مـــن نظافـــة العمـــال فـــي المطاعـــم

والكافتيريات وإجـــراءات التنظيف
واتبـــاع إجـــراءات النظافـــة العامـــة

والشخصية فيها.

يتعامـــل مع حاالت التســـمم الغذائي

تصيب األطفال الذين تقل أعمارهم

بتشـــديد المراقبـــة علـــى مصـــادر

 125ألف طفل كل عام.

والكافتريـــات الصغيـــرة باألحيـــاء

والزبائن.

 2000مطعم في الشمالية

على المطاعـــم وتحديدا فـــي الفترة

الجهـــاز الهضمي واألمراض الباطنية

ورئيس اللجنة الفنيـــة ممثل الدائرة

األكثر اهتماما من قبل المستهلكين.

التســـمم الغذائـــي وتنـــاول األطعمـــة

أكثـــر مـــن  2000كافتريـــا ومطعـــم

الكشـــف عن مصدر الدجاج واللحوم

الكلوي وتسمم الدم.

الـــدوري علـــى األغذيـــة واألطعمـــة

ليكون فـــي معلوم الزبائن ،فضال عن

أنواع التسمم

األعراض

فقط.

لنقـــل مـــا يحدث فـــي المطابـــخ أمام

وذكـــر القميـــش أن التســـمم الغذائي

أنـــواع ،منها ما هو ناتج عن الســـموم

وتابـــع قـــد يســـبب التســـمم الغذائي

الغذائـــي أكثـــر خطـــرا علـــى األطفال

مـــن حاالت التســـمم تســـبب بها تلف

كما شـــدد على ضرورة قيام صاحب

الموجودة فـــي الطعام غير المطبوخ
بصـــورة

الســـموم

األطعمـــة التي تحتوي على الســـموم

أمـــراض كثيـــرة وضعيفـــي المناعـــة

خصوصا مع اســـتغالل هذه المطابخ

الشـــراء المتعلقة باألغذيـــة واللحوم

الحفظ غير الصحيـــح ،فتتكاثر فيها

تســـتخدم لالســـتهالك البشـــري ،بـــل

تركها للعمال ،لم لهذا األمر من أهمية

وقال إن تناول األطعمة من المطاعم

المـــواد المســـتخدمة فـــي المطاعـــم

علـــى ســـامة وصحـــة المواطنيـــن

التـــي ال تتعامل مـــع األغذية بطريقة

عدة أيـــام في بعض حاالت التســـمم

الســـكنية ،وضـــرورة تعزيـــز رقابتهـــا

من جهتـــه ،أكد اختصاصـــي أمراض

وتعريضهـــا لدرجـــات حـــرارة عاليـــة

وقـــد تصل إلى المـــوت خاصة لذوي

من جهته ،قال عضو المجلس البلدي

الحاليـــة ،باعتبار أن هـــذا القطاع هو

وأمـــراض الكبـــد جهـــاد القميـــش أن

أن الخضـــروات التي ال تغســـل جيدا

التاســـعة عبـــدهللا القبيســـي :يوجـــد

وأضـــاف مـــن الضـــروري أن يتـــم

الملوثة قد يؤدي إلى الموت والفشل

ومحـــل تحتـــاج الرقابـــة والتفتيـــش

المستخدمة للطبخ ومصادر األغدية

المقدمـــة فـــي المحافظـــة الشـــمالية

وضـــع شاشـــات وكاميـــرات التصوير

وتابـــع الوضع الحالـــي خطير ،وكثير

مرأى الزبائن.

األطعمـــة المقدمة في هذه المطاعم،

الســـجل التجـــاري بمباشـــرة أعمـــال

التـــي تتواجـــد فـــي األطعمـــة نتيجة

اللحـــوم والدجـــاج التالـــف التـــي ال

والمواد االســـتهالكية الخاصة وعدم

البكتيريا السامة.

صحيحـــة

أو

صحيحـــة فـــي الطبـــخ أو الحفـــظ

تنتهي بالتســـمم الغذائـــي ،ولفت إلى
تحتفـــظ بكثير مـــن الجراثيم وتنقل
للجهاز الهضمي الطفيليات وتســـبب

التسمم الغذائي.

أو

البكتريـــا

المناعـــة الضعيفة كما يؤدي التســـمم

إلى الجفاف والفشل الكلوي ،وتسمم
الدم في حاالت أخرى وقد يصل إلى

الموت أحيانا.

األطفال وكبار السن

أعراضـــا مباشـــرة تظهـــر بعـــد تناول
وأعراضـــه

التـــي قـــد تكون بســـيطة أو شـــديدة

القـــيء

واإلســـهال واآلالم نتيجـــة وجـــود

بكتيريـــا تتكاثـــر فـــي األطعمـــة مثل

البيض واللحوم على أنواعها.

وقـــد تظهـــر أعـــراض التســـمم بعـــد

ولفـــت القميـــش إلـــى أن التســـمم
وكبـــار الســـن الذيـــن يعانـــون مـــن

خالفـــا للعمال األجانـــب الذين تكون
لديهـــم أعراض التســـمم بشـــكل أقل

وذلـــك لمناعتهم القوية واكتســـابهم

للمناعة جراء تعرض أجسامهم لمثل
لهذه البكتيريا في بلدانهم.

حســـب الحالـــة ،فـــاذا كانـــت الحالـــة
بســـيطة يتـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات

الروتينية وعالج األعراض فقط.

أمـــا فـــي الحـــاالت الصعبـــة التـــي

يصاحبها إسهال شديد ،فيتم إعطاء

الدواء والســـوائل واألمـــاح وزراعة

الدم والبراز؛ للتأكد من كون الحاالت
غيـــر معدية وإعـــام الصحـــة العامة

في هذه الحالة كاإلصابة بالتفوئيد.

وفـــي حـــاالت التســـمم الجماعيـــة
التـــي تتســـبب بهـــا طريقـــة الحفـــظ
الخاطئـــة أو الطبـــخ غيـــر الجيـــد

للطعـــام كما يحـــدث في المناســـبات

العامة واألعياد والمناســـبات الدينية
خصوصـــا فـــي األجـــواء الحـــارة

يتـــم إخطـــار الصحـــة العامـــة التخاذ
اإلجـــراءات والتحقيـــق فـــي حادثـــة

التسمم.

 1.2لتقديم خدمات وشراء نظام تخزين لـ “بابكو”

الذهب يواصل ارتفاعه

مليــون دينار

لندن  -رويترز

جامعة البحريــن 129 :ألف دينار لمنصــة التعلم اإللكتروني

ارتفعت أسعار الذهب صوب مستويات
قــيــاســيــة مــرتــفــعــة أم ــس الــخــمــيــس ،إذ

عــصــفــت ب ــي ــان ــات أم ــري ــك ــي ــة ضــعــيــفــة

لــلــوظــائــف ب ــال ــدوالر وعـ ــززت الــمــخــاوف

أمل الحامد

بشأن تعافي االقتصاد العالمي.

ويــبــعــد ال ــذه ــب ف ــي األس ــع ــار الــفــوريــة

طرحــت شــركة نفــط البحريــن (بابكــو) فــي جلســة مجلــس المناقصات

ب ــف ــارق ضــئــيــل ع ــن أع ــل ــى مــســتــويــاتــه

والمزايــدات أمــس  7مناقصــات لتقديــم خدمات وشــراء نظــام تخزين

على اإلطــاق الــذي المسه في الجلسة

تنافست عليها  23شركة بقيمة إجمالية تقدر بنحو  1.2مليون دينار.

السابقة ،وارتــفــع  % 0.6إلــى 2051.44
دوالر لألوقية (األونصة) بحلول الساعة

وكانت المناقصة األولى لشـــركة بابكو

 0645بتوقيت جرينتش.

لتوفيـــر خدمـــات المعالجـــة الحراريـــة
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لمـــدة  5ســـنوات تنافســـت عليهـــا 6
شـــركات وأقـــل عطـــاء بنحـــو 291.2

ألـــف دينـــار ،والثانيـــة لشـــراء نظـــام

تخزيـــن بتقنيـــة الفـــاش وتطبيـــق

التخزيــ�ن المحــ�دد بالبرمجيات( (�Soft
 ،)ware Defined Storageتنافســـت

“”طيران الخليج””:
اختيار وكيل سفريات
بالفلبين وآخر
للمبيعات ببنجالديش
عطـــاء ،فـــي حين تم تعليـــق  17عطاء

عليهـــا  6شـــركات علـــق عطاءيـــن
منهـــا وأقـــل عطـــاء بنحـــو  52.5ألـــف

قروض ميسرة لمتضرري انفجار بيروت

دينـــار ،فيما تعلقـــت المناقصـــة الثالثة

بيروت  -رويترز

واإلصالح لحواجـــز البوابات وحواجز

وجـــه مصـــرف لبنـــان المركزي أمـــس الخميـــس البنـــوك والمؤسســـات المالية
بتقديـــم قـــروض اســـتثنائية بالـــدوالر بفائدة صفـــر بالمئة لألفراد والشـــركات
المتضررين من االنفجار الذي وقع بميناء بيروت.
االنفجـــار الـــذي وقع يوم الثالثاء هو األعنف منذ ســـنوات في لبنان الذي يئن
بالفعل تحت وطأة انهيار اقتصادي شـــهد تراجع قيمة الليرة نحو  % 80منذ
العام الماضي؛ بسبب شح الدوالر ،من سعر صرف رسمي ثابت عند ،1507.5
وهو سعر أصبح متاحا للواردات الضرورية فقط.
وجمـــدت البنـــوك منذ أكتوبر حســـابات االدخـــار ومنعت تحويـــل األموال إلى
الخارج .وبموجب منشـــور لمصـــرف لبنان صدر في أبريـــل ،باتت البنوك اآلن
تدفـــع للمودعيـــن مـــن أصحـــاب الحســـابات الدوالرية نقـــدا بالعملـــة المحلية
”بســـعر ســـوق“ يقـــل كثيرا عـــن الســـوق الموازيـــة .وقـــال البنك المركـــزي :إن
القروض االســـتثنائية ينبغي تقديمها بصرف النظر عن حدود حساب العميل،
”ألفراد ومؤسســـات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات“،
باســـتثناء المطوريـــن العقارييـــن ،لتنفيـــذ أعمـــال الترميم الضروريـــة للمنازل
والشـــركات .وأضاف أن القروض يجب أن تكون دون أي فائدة وتســـدد على
مدى  5سنوات.
وقـــال “إن مـــن الممكن ســـدادها بالليرة اللبنانيـــة بناء على ســـعر الصرف في
تعامالت مصرف لبنان مع البنوك البالغ  1515ليرة مقابل الدوالر.
وتابـــع أنـــه ســـيقدم في المقابـــل قروضـــا دوالرية بفائـــدة صفر بالمئـــة للبنوك
والمؤسسات المالية التي تعرض القروض االستثنائية.
ووجـــه مصـــرف لبنـــان المركزي فـــي بيـــان منفصل مكاتـــب تحويـــل األموال
بصرف التحويالت الخارجية إلى لبنان بالدوالر.

بتوفيـــر خدمـــات الصيانـــة والفحـــص

المركبـــات لمـــدة  5ســـنوات تقدمـــت

إليهـــا شـــركة وحيـــدة بنحـــو 185.4

ألـــف دينـــار ،والرابعة لتوفيـــر خدمات

الصيانـــة واإلصالح ألجهزة االتصاالت
الالســـلكية واإللكترونيـــة ومعـــدات

المالحـــة البحريـــة التابعـــة لشـــركة
بابكـــو لمدة  5ســـنوات تنافســـت عليها

شـــركتين علق عطاء منها وأقل عطاء
ينحـــو  320.4ألـــف دينـــار ،والخامســـة
لتوفيـــر خدمـــات الدعـــم والموثوقيـــة

والتوافـــر والصيانـــة عقـــد زمنـــي لمدة

 5ســـنوات تنافســـت عليهـــا  3شـــركات

أقلهـــا بقيمـــة  392.5ألـــف دوالر (مـــا
يعـــادل  147.6ألف دينار) ،والسادســـة

لتوفيـــر خدمـــات التحديـــث والصيانة
والدعـــم لنظام بهـــدف أتمتـــة عمليات
ّ
محطـــة التســـويق “ ”Fuel-Facsلمـــدة

 3ســـنوات تقدمت إليها شركة وحيدة
بقيمـــة  404.7ألـــف دوالر (مـــا يعـــادل

 152.2ألـــف دينـــار) ،واألخيـــرة لشـــراء
 64تيرابايـــت لكل مجـــال بيانات جن ًبا

إلـــى جنب مع الضمان والدعم خدمات
لمـــدة  3ســـنوات تنافســـت عليهـــا 4

تابعً ا لـ 9مناقصـــات .وبلغ مجموع أقل
شركات أقلها بنحو  93ألف دينار.

وطرحـــت شـــركة تطويـــر للبتـــرول

مناقصة القتنـــاء وتركيب كابل تدفئة
ألســـفل األرض تقدمـــت إليهـــا شـــركة
وحيـــدة بقيمـــة  411ألـــف دوالر (مـــا

يعـــادل  128.9ألـــف دينـــار) وأكبرهـــا
بقيمـــة  458ألـــف دوالر (مـــا يعـــادل

 172.2ألف دينار).

وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لجامعـــة

البحرين لتوفير منصـــة بالكبورد الترا
للتعلـــم اإللكترونـــي تقدم إليهـــا عطاء

وحيـــد لشـــركة (Board Middle East
 )for Information Technologyبنحو

 342.2ألـــف دوالر (مـــا يعـــادل 128.7
ألـــف دينـــار) .ووفق وصـــف المناقصة،

لتعلم أساسيات (Blackboard Learn،
Blackboard App، Blackboard

�Instructor and Blackboard Col

 ،)laborateومشـــاركة استشارية لعام

العطـــاءات المقدمـــة نحـــو  2.2مليون

دينـــار .وفتـــح المجلـــس  3مناقصـــات

لشركة “طيران الخليج” ،أولها الختيار
وكيـــل ســـفريات في الفلبين تنافســـت
عليها  4شـــركات بعطـــاءات فنية علق

 3منها ،والثانية الختيار وكالة مبيعات
الركاب العامة في بنجالديش تنافست
عليها  6شـــركات بعطـــاءات فنية علق
 4منهـــا ،واألخيـــرة لتقديـــم خدمـــات

التمويـــن الجـــوي فـــي مطـــار كوشـــين
الدولـــي فـــي كوشـــين بالهنـــد لمـــدة 4

ســـنوات؛ بهدف نمو وتوســـيع “طيران
الخليج” تقدم شـــبكة أفضل الخدمات
المناســـبة لركابهـــا ،تنافســـت عليهـــا

شـــركتين بعطاءات فنية تم تعليقهما.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لهيئـــة

الكهرباء والمـــاء ،أولهما لتقديم الدعم
والمســـاندة الفنيـــة لصيانـــة المفاتيـــح
الكهربائيـــة في محطـــات نقل الكهرباء

جهـــد  220و 66كيلـــو فولـــت تقـــدم

واحـــد لتخطيـــط اســـتراتيجي النشـــر

إليهـــا عطاء وحيـــد بنحـــو  381.6ألف

الخدمـــات برنامـــج التطويـــر المهنـــي

واإلصالحـــات

للمفاتيـــح

برنامج التنمية.

ذات الجهـــد  220و 66كيلوفولـــت مـــن

الوظيفـــي وتجربة المســـتخدم تكامل

دينار ،والثانيـــة للقيام بأعمال الصيانة

للكليـــة إدارة برنامـــج التطويـــر المهني

المعزولة بالغاز بمحطات نقل الكهرباء

وتـــم إجماال ،فتـــح  17مناقصـــة تابعة

نـــوع فوجي لمدة ســـنتين تقـــدم إليها

لــــ 8جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 58

“المصرف المركزي” يحذر من التعامل مع مؤسستين

بــعــد تــلــقــيــه بـــاغً ـــا مـــن شـــركـــات اســتــثــمــار غــيــر مــرخــصــة

الطارئـــة

عطاء وحيد بنحو  252.5ألف دينار.

وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لصنـــدوق
العمـــل “تمكيـــن” الســـتئجار أســـطول
ســـيارات

ذات

الدفـــع

الرباعـــي

المتوســـطة ،إذ ســـيتم اســـتخدام
األسطول المطلوب من قبل المفتشين
الذيـــن يقومـــون بمهـــام المراقبـــة
وجـــوالت التفتيش على برامج تمكين
وكذلـــك مراســـلي تمكيـــن ،تنافســـت
عليها  9شـــركات علق عطاء شـــركتين،
وأقل عطاء بنحو  60ألف دينار لشركة
(.)RIVIERA CAR RENTAL
وفتح مناقصة لشؤون األشغال بوزارة
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمرانـــي لتوقيـــع عقـــد زمنـــي لتوريد
قطـــع الغيـــار والمـــواد االســـتهالكية
الضروريـــة لمحطة المعالجـــة الثالثية
بمحطـــة توبلي لمعالجـــة مياه الصرف
الصحـــي لمـــدة عامين تنافســـت عليها
شـــركتين علـــق عطـــاء أحدهـــا ،وأقـــل
عطـــاء بنحـــو  10.2ألف دينـــار واآلخر
بقرابـــة  314.5ألـــف دينـــار ،ومناقصـــة
لـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة
لتوفيـــر

الحفاظـــات

والشراشـــف

الوقائيـــة لـــدور ومراكـــز الرعايـــة
والتأهيـــل االجتماعـــي لمـــدة عاميـــن
تنافســـت عليها  8شـــركات علق عطاء
أحدهـــا وأقـــل عطـــاء بنحـــو  12.9ألف
دينار وأكبرها بقرابة  81.5ألف دينار.

قانون كويتي يحمي المستأجرين من اإلخالء باألزمات
الكويت  -رويترز

أقـــر مجلـــس األمـــة الكويتـــي (البرلمـــان) تعديـــا تشـــريعيا يحمـــي بموجبه

المســـتأجر مـــن إخالء مســـكنه في فتـــرة األزمـــات العامة ،التي يقـــرر فيها

مجلـــس الـــوزراء تعطيـــل أو وقف العمل فـــي جميع مرافـــق الدولة ،كما هو

المنامة  -المصرف المركزي

الحال في أزمة فيروس كورونا الحالية.

حذر مصرف البحرين المركزي المســـتثمرين والعمالء

وقالت وكالة األنباء الكويتية (كونا) :إن البرلمان وافق على القانون بأغلبية

من التعامل مع جهات غير مرخصة تدعي االســـتثمار

 51نائبا مقابل رفض  3نواب.

في األوراق المالية.

ونـــص التعديل الجديد على أنه ”ال يجوز الحكم بإخالء العین المؤجرة إذا

ويأتي هذا التحذير نتيجة بالغ بشـــأن عملية احتيال

تخلف المســـتأجر عن ســـداد األجرة خالل الفترة التي یقرر مجلس الوزراء

في مملكــ�ة البحرين من قبل“ “�Bridge Capital Advi

تعطیل أو وقف العمل خاللھا في جمیع المرافق العامة للدولة حمایة لألمن

 ”sorsالتي تدعي أن مقرها ماليزيا و “Green Knight

أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبالد“.

 ”Financial Servicesالتـــي تدعي أن مقرها الواليات

وتضـــرر الكثير من األفراد والشـــركات؛ بســـبب اإلغالق خـــال أزمة كورونا

المتحدة األميركية.

وأشـــار المصرف أن هاتين الشـــركتين لم يرخص لهما
من قبل مصرف البحرين المركزي.

يذكـــر أن تحذيـــرات مماثلـــة تم نشـــرها في الســـنوات

القليلة السابقة من قبل هيئة أسواق المال األسترالية
وهيئة أسواق المال النيوزيلندية.

أمـــا فيما يتعلق بشـــركة “”Bridge Capital Advisors
علـــى وجه التحديد ،ففـــي العـــام  2018أدرجت هيئة

أســـواق المـــال الماليزيـــة هـــذه الشـــركة تحـــت قائمـــة

“المواقـــع /المنتجات االســـتثمارية /الشـــركات/األفراد

وأصبحوا غير قادرين على ســـداد اإليجارات ،ما تســـبب في أزمات عديدة

غيـــر المرخـــص لهـــا” ،وذلك لمزاولتها أنشـــطة أســـواق

شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو مواقع

وحرصا على توعية المستثمرين والعمالء وتحذيرهم
ً

دون التأكـــد من حصولها علـــى التراخيص الالزمة من

على ضـــرورة توخي أقصى درجـــات الحيطة والحذر

األعمال واألنشطة.

رأس المال من دون ترخص.

مـــن مثـــل هـــذه األعمـــال واألنشـــطة ،يشـــدد المصرف

مـــن الوقـــوع فـــي مخاطـــر االســـتثمار أو المســـاهمة

أو التعامـــل أو التـــداول بـــأي مبلـــغ في أي من أنشـــطة

وأعمـــال األوراق الماليـــة أو العمـــات األجنبيـــة مع أي

إلكترونيـــة ،بمـــا فيهـــا وســـائل التواصـــل االجتماعـــي،

الجهات المنظمة في البحرين أو خارجها لمزاولة تلك
وللتأكيـــد واالطمئنان دعا المصـــرف الجمهور االطالع
على ســـجل المؤسســـات المالية المرخصـــة عبر موقع

بيـــن المالك الذين تراكمـــت عليهم االلتزامات والمســـتأجرين غير القادرين

على الدفع .وتضمن التعديل قيام المحكمة بتحديد طريقة سداد المستأجر
لإليجـــار المتأخـــر ومـــدة التقســـيط وقيمة كل قســـط وفقـــا للحالـــة المالية

للمســـتأجر وظـــروف الدعـــوى .وجاء في المذكـــرة اإليضاحيـــة للقانون أنه

ونظرا لما تمر به البالد حاليا من أزمة انتشار وباء كورونا وما ترتب عليها
مـــن تعطيل بعض األنشـــطة التجارية ،يســـتدعي ذلك حماية المســـتأجرين

المتضررين من الحكم عليهم بإخالء العقارات المؤجرة.

مصرف البحرين المركزي (.)www.cbb.gov.bh

“إنفستكــورب” يخســر  165مليـون دوالر فـي 2020
المنامة  -انفستكورب

أعلنــت إنفســتكورب أمــس عــن نتائجهــا المالية لألشــهر اإلثني عشــر
المنتهية في  30يونيو ( 2020السنة المالية  .)2020إذ تأثرت النتائج

الماليــة لألشــهر الســتة المنتهيــة في  30يونيــو  2020وللســنة المالية
الكاملــة  2020بأزمــة “كوفيــد –  ”19ممــا أدى إلــى خســارة صافيــة

مقدارهــا  165مليــون دوالر أميركــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30

يونيو .2020

نتائج الشركة تأثرت
بجائحة “كورونا”
إذ تقلص الدخل من الرســـوم إلى

 288مليـــون دوالر للســـنة المالية
 ،2020وهـــو انخفاض بنســـبة 23

بلـــغ إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين

ً
انخفاضا بنســـبة .% 10
مـــا يمثل

 %مقارنـــة بــــ  376مليـــون دوالر

ِ
المسيطرة)  867مليون دوالر في

على األسهم الممتازة والعادية 22

ورغـــم انخفـــاض الدخـــل مـــن

ممـــا يعـــادل  0.10دوالر للســـهم

علـــى الدخـــل المتكـــرر والثابـــت

العادي للسنة المالية .2019

التشغيلية للشركة.

وأثـــرت أزمـــة “كوفيـــد – ”19

األزمة علـــى دخل الشـــركة القائم

(باستثناء حقوق المساهمين غير
 30يونيـــو  ،2020بانخفـــاض 24
 %مقارنة بــــ  1,145مليون دوالر

في  30يونيو  .2019وبلغ إجمالي

األصـــول في نهاية الســـنة المالية
 2020مـــا مجموعه  2,123مليون
دوالر مقابـــل  2,361مليون دوالر
فـــي الســـنة الماليـــة  ،2019وهـــو

وتبلغ توزيعات األرباح المقترحة

للسنة المالية .2019

مليون دوالر للسنة المالية ،2020

الرسوم ،ســـاعد االعتماد المتزايد

العـــادي مقابل  0.30دوالر للســـهم

من الرســـوم على تغطية النفقات

وتداعياتهـــا على ربحية الشـــركة،

خســـارة مقدارهـــا  110مالييـــن

ومبـــادرات اســـتراتيجية مختلفة

التأثيـــر الـــذي تركـــه مبلـــغ 100

مقابـــل أربـــاح بلغـــت  89مليـــون

منصة التســـويق ونطـــاق األعمال

المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر المالية

دوالر فـــي الســـنة الماليـــة ،2020
دوالر فـــي الســـنة الماليـــة .2019
ُ
وتعزى الخسارة إلى حد كبير إلى
انخفـــاض القيمـــة العادلـــة فـــي ما
ّ
يتصل بعـــدد محدود من األصول

خـــال هـــذه الفتـــرة لتوســـيع

واالســـتثمارات إلى مجاالت النمو
الجديدة.

وحققت الشركة مستويات كبيرة
مـــن النشـــاط االســـتثماري فـــي

الخاصـــة بقطاعـــات تتعـــرض
ً
لتح ّ
خصوصا في
ديات مســـتمرة،

مليـــار دوالر ( 2.9مليـــار دوالر في

وأدى التنويـــع المســـتمر عبـــر

عمليـــات توظيـــف االســـتثمارات

والمنتجـــات إلى إرتفـــاع األصول

دوالر ( 5.7مليار دوالر في الســـنة

قطاع التجزئة.

المناطـــق الجغرافيـــة والعمـــاء
المُ ـــدارة لتصـــل إلـــى  32.2مليـــار

دوالر ،بزيـــادة نســـبتها % 14.6

وأثـــر الركـــود الحـــاد الناشـــئ عن

مـــن  28.1مليـــار دوالر في يونيو

علـــى األصـــول ،ممـــا أدى إلـــى

صفقـــات

.2019
ُ
وأنجـــزت

الشـــركة

الســـنة الماليـــة  2020بقيمـــة 3.1
الســـنة الماليـــة  ،)2019وســـجلت
وجمـــع األمـــوال قيمـــة  4.9مليـــار

المالية  ،)2019وبلغت التوزيعات

 2.6مليار دوالر ( 4مليارات دوالر
في السنة المالية .)2019

وتقلص حجم الميزانية العمومية
بنســـبة  % 10علـــى الرغـــم مـــن

مليـــون دوالر الناتـــج عـــن تطبيق
( 16معيـــار جديـــد يحـــدد كيـــف
يجـــب علـــى الشـــركات احتســـاب

عقود اإليجـــار) .ويعود االنكماش
ً
جزئيـــا
فـــي الميزانيـــة العموميـــة
إلـــى انخفـــاض التقييمات ،إضافة

إلى انخفاض االكتتاب وتحســـين

إدارة رأس المال العامل.

وارتفـــع صافـــي الديـــن إلـــى 672

مليـــون دوالر فـــي الســـنة الماليـــة

 2020مـــن  499مليـــون دوالر في

السنة المالية  2019بسبب تطبيق
المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر المالية
 16والقيـــام ببعض االســـتثمارات

االســـتراتيجية واالســـتثمار فـــي
الشركات.

Down Town
Construction Co. W.L.L., Bahrain
أغسطس  17 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4315
الجمعة 7

Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain

requires candidates for the following positions due

requires candidates for the following positions due

to continued Expansion of their operations:H

to continued Expansion of their operations:H

عرض وطلب

+973
+973

1

عرض وطلب

1- HSE Officer – With Oil & Gas Experience

17111504

2- Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

38344464

3- Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works
4- Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

+973

+973
+973

17580939

5- Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

1- HSE Officer – With Oil & Gas Experience

4- Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

+973

7- Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works
8- Labour

8- Labour

9- Mason

10- Carpenter
تاريخ 5/8/2020:

11- Steel Fixer

إدارة التسجيل

ب تحويــل

ن لديه أي

خ اإلعالن

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

15- Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

approvedوOil & Gas
Personnel
تقــدم
الســياحة–بأنــه قــد
والتجــارة
onlyالصناعــة
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة
16- Welders

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

Surveyors

Send your application to: recruitment@downtownbh.com

تاريخ 2020/8/4:
القيد  54714 :فرع 5
إعالن رقم ()CR2020 - 110942
التاريخ28/07/2020:
تنازل – عن المحل التجاري
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحومة عواطف جعفر حســين الشــعله بطلب
إعالن رقم ( )109307لسنة 2020
تحويل المحالت التجارية التالية إلى السيد حسين عيسى عبدالكريم الخور
التقدمإلى
قانونيالواحد
الشخص
تحويل شركة
بشأن
فرديةخمســة عشــر
مؤسسة خالل
إلى اإلدارة
اعتــراض
لديــه أي
فعلــى كل مــن

قــدم إليهــا

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

ن  -شركة

مالــك شــركة بــرادات راس زويــد ش.ش.و لمالكهــا جميــل يوســف أحمــد الغناه،

بحرينية--

يا لكهرباء

خالل مدة

المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،54714بطلــب تحويل الشــركة بفــرع رقم  5إلى

الغنــاه وتعييــن هنــاء
يوســف
فرديــة
التجاري
لتصبــح باســم الســيد بــدر أحمــداالسم
القيد
مؤسســةرقم

عبدالحسين حسن اإلسكافي للقيام بإجراءات التحويل.
ورشة الشعلة الكهربائية
١٧٩١ -03

التاريخ  5 :أغسطس 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

م

NH

إلى

إعالن رقم ( )102428-CR2020لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فيداتو جلوبال القابضة ش ش و ولمالكها عمر سباهي اوغلو
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم
إليها السيد  /عيسى عباس جاسم ناصر شاهين باعتباره المصفي القانوني
لشــركة فيداتــو جلوبــال القابضــة ش ش و ولمالكهــا عمــر ســباهي اوغلــو
،المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجب القيــد رقــم  ،109377-1طالبا
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من السجل
التجــاري ،و ذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم
بقانون رقم  21لسنة .2001

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

15- Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه  :معجبــه صالــح ســعيد علــي خطــاب بطلــب تحويــل
المحــل التجــاري التالــي إلى محمد علي غالم احمد البحار فعلى كل من لديه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

Surveyors

17المؤسســة
فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  93605-2يطلــب تحويــل

رقم القيد

االسم التجاري

27551 -2

المسيلة للخياطة

المذكورة إلى شركة الشخص الواحد ،برأسمال وقدره
علي احمد
يوسف احمد
مملوكة من
دينارلتصبح
1000
Attractive. salary
package
السيد shall
be offered
to right
candidates

Send your application to: recruitment@downtownbh.com

القيد  -106348 :التاريخ 6-8-2020-:

تاريخ 2020/8/4:
القيد  54714 :فرع 5
إعالن رقم ()CR2020 - 110942
التاريخ28/07/2020:
تنازل – عن المحل التجاري
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجارةوالسياحة
الصناعةوالتجارة
وزارةالصناعة
وزارة
والسياحة
إدارةالتسجيل
إدارة
التسجيل

( )0000لسنة 2020
رقم
إعالن
رقم ()---
إعالن

تصفية
أعمال
انتهاء
إشهار
بشأن
التجاري
االسم
تغيير
بشأن

سلطان
إبراهيم
حسن
لمالكها
ش.ش.و
البحرين
علي تري
ترينيتي
شركة
بحرينية
تضامن
شركة
المعامالت
لتخليص
جاسم
لشركة
تقــدمإليها
قــدتقــدم
بأنــه قد
والســياحة بأنه
الصناعــةوالتجــارة
بــوزارةالصناعــة
التســجيلبــوزارة
إدارةالتســجيل
تعلــن إدارة
تعلــن
إليهــا
والتجــارة الســياحة
المصفــي القانوني
باعتبــاره
لتخليصســلطان
علــي أحمد
إبراهيــم
السادة /محمــد
الســيد
بحرينية--
شركة تضامن
المعامالت
جاسم
حســن علي
اصحاب شركة

ســلطان ،
ش.ش.و
رقم البحرين
القيد تري
ترينيتي
شــركة
لشــركة
شركة
إبراهيم من -
حســنالتجاري
لمالكهااالسم
طالبين تغيير
،106348بموجب
المسجلة
طالبا إشهار
،1-123955
القيد رقم
بموجب
الواحد
الشــخص
كشــركة
المســجلة
لكهرباء
فاندوليسيا
بحرينية  -الى
تضامن
شركة
المعامالت
لتخليص
جاسم
علي
تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري،
الشــركة
تصفيــة
أعمــال
انتهــاء
بحرينية
تضامن
شركة
السيارات
خالل 21
بقانون رقم
بالمرســوم
التجارية
الشــركات
لديــهقانون
ألحكام
وذلك
مدة
المذكــورة
الصادر اإلدارة
باعتراضه إلــى
التقــدم
اعتــراض
وفقامــن
فعلــى كل
.2001
لسنة
عشر يوم يوم ًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن
خمسة

ورشة الخور الكهربائية

١٧٩١ -04

لسنةLevel
2 with
Oil & Gas
& 14- Riggers – Level 1
2020
()93140
Experienceرقم
إعالن

تنازل – عن المحل التجاري

إليها الســيد  /يوســف احمد علي احمد المالك لتلكونكس لالستشارة (مؤسسة

17المؤسســة
فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  93605-2يطلــب تحويــل

المذكورة إلى شركة الشخص الواحد ،برأسمال وقدره

إدارة التسجيل

13- Pipe Fitter

approvedوOil & Gas
Personnel
تقــدم
الســياحة–بأنــه قــد
والتجــارة
onlyالصناعــة
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة
16- Welders

إليها الســيد  /يوســف احمد علي احمد المالك لتلكونكس لالستشارة (مؤسسة

علي احمد
يوسف احمد
مملوكة من
دينارلتصبح
1000
Attractive. salary
package
السيد shall
be offered
to right
candidates

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه  :معجبــه صالــح ســعيد علــي خطــاب بطلــب تحويــل
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن

إعالن رقم () 110545-CR2020

Gas Experience
القيد 93605 :التاريخ:
12- Foreman – Oil & 2020-7-20

تنازل – عن المحل التجاري

المحــل التجــاري التالــي إلى محمد علي غالم احمد البحار فعلى كل من لديه أي

تاريخ 5/8/2020:

11- Steel Fixer

إعالن رقم () 110545-CR2020

Gas Experience
القيد 93605 :التاريخ:
12- Foreman – Oil & 2020-7-20

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

+973

9- Mason

10- Carpenter

لسنةLevel
2 with
Oil & Gas
& 14- Riggers – Level 1
2020
()93140
Experienceرقم
إعالن

+973

17580939

5- Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

7- Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

+973

38344464

3- Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

6- QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

13- Pipe Fitter

17111504

2- Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

6- QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

08

إدارة التسجيل
تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحومة عواطف جعفر حســين الشــعله بطلب
إعالن رقم ( )109307لسنة 2020
تحويل المحالت التجارية التالية إلى السيد حسين عيسى عبدالكريم الخور
التقدمإلى
قانونيالواحد
الشخص
تحويل شركة
بشأن
فرديةخمســة عشــر
مؤسسة خالل
إلى اإلدارة
اعتــراض
لديــه أي
فعلــى كل مــن

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها
مالــك شــركة بــرادات راس زويــد ش.ش.و لمالكهــا جميــل يوســف أحمــد الغناه،
المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،54714بطلــب تحويل الشــركة بفــرع رقم  5إلى

الغنــاه وتعييــن هنــاء
يوســف
فرديــة
التجاري
لتصبــح باســم الســيد بــدر أحمــداالسم
القيد
مؤسســةرقم

عبدالحسين حسن اإلسكافي للقيام بإجراءات التحويل.
ورشة الشعلة الكهربائية
١٧٩١ -03

استشاري  /أخصائي جراحة العظام
واألمراض الجلدية مع ترخيص NHRA
في البحرين .يرجى إرسال السير الذاتية إلى
hrd@alhilalhealthcare.com

المسيلة للخياطة

القيد  -106348 :التاريخ 6-8-2020-:

والتجارةوالسياحة
الصناعةوالتجارة
وزارةالصناعة
وزارة
والسياحة
إدارةالتسجيل
إدارة
التسجيل

( )0000لسنة 2020
رقم
إعالن
رقم ()---
إعالن

تصفية
أعمال
انتهاء
إشهار
بشأن
التجاري
االسم
تغيير
بشأن

سلطان
إبراهيم
حسن
لمالكها
ش.ش.و
البحرين
علي تري
ترينيتي
شركة
بحرينية
تضامن
شركة
المعامالت
لتخليص
جاسم
لشركة
تقــدمإليها
قــدتقــدم
بأنــه قد
والســياحة بأنه
الصناعــةوالتجــارة
بــوزارةالصناعــة
التســجيلبــوزارة
إدارةالتســجيل
تعلــن إدارة
تعلــن
إليهــا
والتجــارة الســياحة
المصفــي القانوني
باعتبــاره
لتخليصســلطان
علــي أحمد
إبراهيــم
السادة /محمــد
الســيد
بحرينية--
شركة تضامن
المعامالت
جاسم
حســن علي
اصحاب شركة

ســلطان ،
ش.ش.و
رقم البحرين
القيد تري
ترينيتي
شــركة
لشــركة
شركة
إبراهيم من -
حســنالتجاري
لمالكهااالسم
طالبين تغيير
،106348بموجب
المسجلة
طالبا إشهار
،1-123955
القيد رقم
بموجب
الواحد
الشــخص
كشــركة
المســجلة
لكهرباء
فاندوليسيا
بحرينية  -الى
تضامن
شركة
المعامالت
لتخليص
جاسم
علي
تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري،
الشــركة
تصفيــة
أعمــال
انتهــاء
بحرينية
تضامن
شركة
السيارات
خالل 21
بقانون رقم
بالمرســوم
التجارية
الشــركات
لديــهقانون
ألحكام
وذلك
مدة
المذكــورة
الصادر اإلدارة
باعتراضه إلــى
التقــدم
اعتــراض
وفقامــن
فعلــى كل
.2001
لسنة
عشر يوم يوم ًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن
خمسة

ورشة الخور الكهربائية

١٧٩١ -04

مطلوب للتوظيف الفوري

رقم القيد
27551 -2

االسم التجاري

التاريخ  5 :أغسطس 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )102428-CR2020لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فيداتو جلوبال القابضة ش ش و ولمالكها عمر سباهي اوغلو
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم
إليها السيد  /عيسى عباس جاسم ناصر شاهين باعتباره المصفي القانوني
لشــركة فيداتــو جلوبــال القابضــة ش ش و ولمالكهــا عمــر ســباهي اوغلــو
،المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجب القيــد رقــم  ،109377-1طالبا
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من السجل
التجــاري ،و ذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم
بقانون رقم  21لسنة .2001

مطلوب للتوظيف الفوري
استشاري  /أخصائي جراحة العظام
واألمراض الجلدية مع ترخيص NHRA
في البحرين .يرجى إرسال السير الذاتية إلى
hrd@alhilalhealthcare.com

in

s due

H

dates

com

تعلــن إدا

مالــك شـ

المســجلة

مؤسســة

عبدالحس

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اتركوا لبنان يعيش
نعرب عن بالغ األسى والحزن لالنفجار الكبير الذي وقع في لبنان

بوجـــود مـــادة نيتـــرات األمونيوم في أحـــد عنابر مرفـــأ بيروت،

مـــن األبريـــاء ،ونقف صفا واحدا مع األشـــقاء فـــي لبنان في هذا

عـــام  ،2017وقبـــل ذلك في  ،2014وفي عـــام  2016ولم يتحرك

الشقيق في مخزن قرب مرفأ بيروت ،والذي راح ضحيته الكثير
المصـــاب الجلل ،ولن نســـتبق األحداث طالمـــا الحكومة اللبنانية

تقوم بالتحقيقات في الحادث ،لكن هناك عدة مؤشـــرات تشـــير
إلـــى المركـــز الثابـــت للتآمر علـــى البلـــدان العربيـــة ،وبالتالي نزع

صفة العروبة عن لبنان وعزله عن العالم العربي ،وفي هذا األمر

وتقـــدم بطلب إلى قاضـــي األمور المســـتعجلة لتحديد مصيرها
القضـــاء أمـــام الخطابـــات التي أرســـلها “حســـب العربيـــة” ،وهذا

األمـــر ربما يفتـــح الكثير من األبواب ،من أجل اســـتعادة المواقع
المفقـــودة على الجبهات المختلفـــة ،حتى ال يترك أي مجال ألية

يمكن القول بدون صعوبة إن تخزين مواد شديدة االنفجار في
ونشـــاط إيرانـــي معـــروف ،بل إنه أصبـــح مظهـــرا طبيعيا لحزب

األخيرة للشعب اللبناني الشقيق ،في تكاتفه وتعاضده وتعاونه

مســـتودعات داخل أو قريبة من األحياء الســـكنية استراتيجية

هبت لمساعدته والوقوف معه والتخفيف عنه ،وتبقى الكلمة

هللا اإلرهابي الذي يعتبر المحرك المباشـــر لألزمات التي يمر بها

لتخطي هذه األزمة ،وتحقيق المكاسب واالنتصارات إلى أبعد

المخزن األخيرة امتداد طبيعي ومكمل – حســـب تقديرنا  -لكل

األزمات والمشاكل التي يخلفها المعتوه حسن نصر هللا وزمرته.
وقـــد تبين خـــال األحداث أن مديـــر عام الجمـــارك اللبناني علم

للتواصل17111483 :

ثغرة.

» »لبنان الشقيق يقف اليوم على مفترق طرق ،وجميع الدول العربية

لبنان الشـــقيق في مختلف المجاالت ،وال شـــك أن قضية انفجار

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
الجمعة  7أغسطس  17 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4315

opinions@albiladpress.com

من مدلول الكلمة ،فقد عانى الشعب اللبناني الكثير من الويالت
والحروب والمآسي ،وكلما تختفي مشكلة تعود إلى الظهور ،وأيا
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كان الغالف الذي يختبئ تحته الشر والخراب ،البد أن ينتفض

الشعب اللبناني في وجه كل من يستولي على أمنه واستقراره..

باختصار ..اتركوا لبنان يعيش.

عبدعلي الغسرة

دروس من أزمة كورونا
لكل تجربة إيجابيات وســـلبيات ،ومنها نســـتخلص الدروس والعِ بر ،ومن
دروســـا تمثل منارة لإلنســـان وإضاءة
تجربـــة جائحة كورونا نســـتخلص
ً

لدول العالم من أجل التعامل مســـتقبال مع ما يســـتجد من أوبئة .ومنها...
اتبـــاع سياســـة صحيـــة واجتماعيـــة مُ ســـتدامة وتعزيز الهيـــاكل الصحية

وإنشـــاء مراكـــز لمكافحـــة األوبئـــة ،وأن يكون هنـــاك تعاون دولـــي لمراكز
البحـــوث والدراســـات الصحيـــة واالجتماعيـــة فـــي العالـــم ،بجانـــب رصد

الـــدول ميزانية كبيرة للصحة العامة قادرة على مواجهة األوبئة وتفعيل
مشـــاركة القطـــاع الخـــاص من مؤسســـات تجارية وماليـــة ومصرفية في

مكافحة األوبئة ،كما تعلمنا ثقافة التعقيم وأدركنا أهميته لصحة اإلنسان.
إن االســـتعداد اإلداري واالجتماعـــي والصحـــي لمواجهـــة األوبئـــة يُ جنب

الـــدول الكثير من التداعيات وخصوصا البشـــرية ،فهذه الجائحة وضعت
الحكومـــات ومتخـــذي القـــرار بيـــن خياريـــن ،الحفـــاظ علـــى االقتصـــاد

وإخراجه من حالة ركود هو مقبل عليها وبين الحفاظ على أرواح البشر،
وذلـــك بفـــرض إجراءات احترازية أثرت ســـل ًبا على عمليـــات اإلنتاج ،لذا،

على الدول إعادة ضبط أولويات االستثمار لبنية تحتية صحية ،واإلنفاق

عليهـــا وعلى التعليم والتوعية االجتماعية ،والعمل على االرتقاء بالبشـــر
ً
مستقبل.
لرفع مستوى تفاعلهم مع المخاطر التي قد تواجه المجتمع

لقد ساهمت الجائحة في انتشار الخدمات الصحية والتعليمية والتعامل
اإلداري عـــن بُعد ،وتم تقديم خدمـــات الرعاية الصحية ومتابعة المرضى
وتعليـــم الطلبـــة وتقديـــم الخدمـــات الحكوميـــة والمصرفيـــة عـــن طريق
التقنيـــة اإللكترونيـــة ُ
وهـــم فـــي بيوتهم ،وهـــو فعل خدمي جديد ســـاهم

كثيرًا في انخفاض انتشار العدوى.

د .جاسم حاجي

قواعد البيانات مفتوحة المصدر واألدوات البرمجية لمحاربة كورونا
أثناء تفشـــي األمراض ،تعد المشاركة الســـريعة للبيانات أمرًا بالغ األهمية حيث إنها

البيانـــات مفتوحـــة المصـــدر علـــى نطاق واســـع مـــن أجل إنشـــاء النمـــاذج وللتحليل

والعـــاج والرعايـــة الفعالـــة ،وقـــد أدت قـــدرة تكنولوجيـــا المعلومات للســـماح بنشـــر

كورونـــا .عندمـــا يتعلق األمر بتحليالت البيانات والتصور ،فإن معظم األدوات تكون
مفتوحة المصدر ً
أيضا ،ما يشـــير إلى التعاون بين أشـــخاص وفرق معينين للتعامل

تسمح بفهم أفضل ألصول وانتشار العدوى ،ويمكن أن تكون بمثابة أساس للوقاية
البيانـــات بصـــورة تعاونية وتكلفة منخفضة إلى إنشـــاء عدد كبير من المســـتودعات
ومنصـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات لتبـــادل البيانـــات ،ويتـــم تنســـيق معظم أنشـــطة

الوبائي إلعالم الناس ومســـاعدة الباحثين وصانعي السياســـات بما يتعلق بفيروس

مع فيروس كورونا.

جمـــع البيانـــات هذه من قبـــل منظمات دولية مثـــل منظمة الصحـــة العالمية والمركز
األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها ،وفي الوقت نفسه ،تم ً
أيضا تطوير عدد

جون هوبكنز ،تأثير كبير ،ويجيد الباحثون بالفعل ســـيناريوهات التنبؤ واالســـتنتاج

يســـهل الوصـــول إلى البيانات البحثية والمنشـــورات العلمية باإلضافة إلى مشـــاركة

والمتطوعيـــن علـــى مســـتوى العالم ببناء ترتيـــب محتمل بديل :صنـــع أجهزة تنفس

متزايد من مبادرات البيانات المفتوحة والمشـــاريع مفتوحة المصدر التصاعدية ،ما
المخططـــات إلنتاج المعدات الطبية المهمة مثل أجهزة التنفس االصطناعي ودروع
الوجه.

جلبـــت البرمجيـــات مفتوحـــة المصـــدر باإلضافـــة إلـــى التعـــاون حاالت متعـــددة من

االبتـــكار في العقـــد الماضي ،ونظرًا ألننا في منتصف أزمـــة صحية عالمية ،أصبحت

أهمية النظام البيئي ذي البرمجيات مفتوحة المصدر أكبر من أي وقت مضى.

يمكـــن اســـتخدام مجموعـــات البيانـــات مفتوحة المصدر هـــذه وربطها معً ا لتســـهيل

الوصـــول إليهـــا من قِ بل األشـــخاص لمختلف التطبيقـــات المبتكرة ،ويتم اســـتخدام

» »لقد تحولت هذه الجائحة إلى تجربة منحتنا معنى جديدً ا للحياة نحو
األفضل ،وجعلتنا نفكر كثيرًا في حكمة هذا االختبار اإللهي والصبر عليه،
ومنحتنا فرصة للتكاتف االجتماعي الذي جعل من البحرين أسرة واحدة
متماسكة مليئة بالمحبة والمودة والتعايش ،ولم يكن الحجر البيتي
واالبتعاد االجتماعي إال لكي نعيش حياة قادمة أفضل ،وهذا ما يجعلنا
سعداء أكثر ،ومع كل أزمة علينا أن نتعلم منها ونستخلص الدروس
ُ
لنتطور ،وبذلك نكون قادرين على اتخاذ أفضل القرارات لنحقق أهدافنا في
الحياة.

ســـوف يكـــون لقواعد البيانـــات مفتوحة المصدر ،مثل تلك التـــي تحتفظ بها جامعة
وتقديـــر آثـــار التدخالت الطبية .يقوم عـــدد كبير من المتخصصيـــن ورجال األعمال

زهير توفيقي

ztawfeeqi@gmail.com

اصطناعـــي مفتوحـــة المصـــدر ،ومـــع إمكانية الوصول إلـــى تصاميم بســـيطة ،يمكن

للمبتكريـــن فـــي أماكن مثـــل الهند أو أفريقيا أو أميركا الجنوبيـــة أن يقوموا بتجميع
أجهـــزة التنفـــس االصطناعـــي بســـرعة وكفـــاءة باســـتخدام األجهـــزة التـــي يمكنهـــم

الوصول إليها وكذلك أنظمة البرمجيات المفتوحة.

» »وتم العثور على بعض النماذج الرئيسية ألجهزة التنفس االصطناعي مفتوحة

المصدر من خالل قنوات التواصل االجتماعي ومنصات مفتوحة المصدر مثل

( ،)GitHubوقد أدى ذلك إلى حل تحديات التكلفة وتطوير استراتيجية استجابة لألزمة.

مبادرة وال أروع
تمـــر علينـــا جميعـــا في حياتنـــا مواقف قد تكـــون أحيانا صعبـــة وأحيانا
جميلـــة ورائعـــة ،ومـــن المهم جـــ ًدا أن نقف أمـــام تلك التي تكـــون رائعة

ونحـــاول أخذ العبر منها ،إضافة إلى تعميمها على الجميع لتكون قدوة،
فقـــد لفـــت نظري خبر مقتضب عبـــر إحدى المنصـــات اإلخبارية عن رب
أســـرة فـــي دولة خليجية أرســـل خطابًا لطيفا لجـــاره ليخبره بأنه بصدد

إجـــراء بعض أعمال البناء والترميم لمنزله قريبا ،ما قد يســـبب إزعاجا!

hammadi3405
@gmail.com

واستشـــهد بقـــول رســـول هللا (ص) “خيـــر األصحـــاب عنـــد هللا خيرهـــم

أحمد خليفة الحمادي

ما أروع هذا الحديث الشريف ،وما أروع هذا الشخص الذي بادر بكتابة

سالمة األسرة باعث للتباعد االجتماعي
رغـــم الضغـــط الصحـــي ،نفســـيا وبدنيـــا وعصبيا ،بســـبب جائحـــة فيـــروس “كورونا”

بيـــن األفـــراد لمنع انتقـــال المرض بينهـــم ،بقطع التواصل الجســـدي مـــع اإلبقاء على

إلى نقاط إيجابية في حياتنا على كل مستوياتها الذاتية والشخصية واالجتماعية،

في منازلهم.

المســـتجد ،إال أن هناك جوانب إيجابية عديدة يمكن التأمل فيها والنظر من خاللها
وأيّـــا كان الضغط الذي نعيشـــه وحالـــة الفوبيا التي تعترينا رغـــم يقيننا وإيماننا بأن
مـــا يحـــدث إنمـــا هو اختبـــار وابتالء من هللا عـــز وجل ،إال أن النفـــس تجزع وتخاف

وتحذر.
ّ
لذلك وكما ذكرت فهناك دوما جوانب إيجابية يمكن أن تشكل اختراقا وعبورا ملهما

لتجـــاوز هـــذه األزمـــة ،وذلك من خـــال االحترازات التـــي حددهـــا المختصون وفي

مقدمـــة ذلـــك التباعد االجتماعـــي ،والمقصود به في حالة كورونا أن نتباعد جســـديا

بتلـــك المســـافة التي تتـــراوح بين متر ومتر ونصـــف ،ولفتت انتباهي أخيرا دراســـة
أن الحفاظ على ســـامة األســـرة هـــو الباعث الرئيس
علميـــة بحرينية حديثة أكدت ّ

للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكة البحرين لاللتـــزام بالتباعد في إطـــار اإلجراءات

المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقـــد أحســـنت الباحثـــة ندى نســـيم التـــي أعدت تلـــك الدراســـة بعنوان “أثـــر التباعد

االجتماعي بســـبب جائحـــة كورونا على العالقات االجتماعية فـــي مملكة البحرين”،
والتـــي حـــددت فيها أن مفهـــوم “التباعد االجتماعي” يُ قصد به المســـافة االجتماعية

طالبا منه الصبر على ذلك اإلزعاج ،مقدرًا له تحمله وتفهمه هذا الظرف،

التواصل العاطفي والحسي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،أثناء وجودهم
والجانـــب الجميل في الدراســـة تقصيها وضع األســـرة في أولوية الســـامة في فكر
أن خوفهم من نقل
أن أغلب أفراد العينة أكدوا ّ
األفراد ،حيث أشـــارت الدراســـة إلى ّ

أن
العـــدوى ألفراد أســـرتهم هو أكبر باعث لهم لاللتـــزام بالتباعد االجتماعي ،وذكرت ّ
السبب الثاني الذي يدعو المواطنين والمقيمين إلى االلتزام بالتباعد االجتماعي هو
رغبتهم في تجاوز محنة كورونا بسالم.

» »وبالنسبة إلى العالقات االجتماعية ،أشارت الباحثة ندى نسيم إلى أن ردود عينة الدراسة
ومشاركتهم في االستبيان ،أوضحت التأثير اإليجابي للجائحة على العالقات االجتماعية
سواء كانت في محيط األسرة أو نطاق األهل أو مع األصدقاء ،ما أدى إلى زيادة التماسك
األسري وتعميق الروابط بين األفراد ،لذلك أصبحت لألسرة قيمة مضافة خالل هذه
الجائحة ،فالتباعد االجتماعي أتاح فرصة لألسرة لكي تحافظ على النسق األسري بصورة
سليمة من خالل تفاعل األفراد فيما بينهم بنمط مختلف عن السابق ،حيث تعززت
مظاهر األلفة ومشاعر المحبة وتحسين العالقات بين األفراد حتى أصبحوا يشعرون
بقيمة ما يمتلكون ،خصوصا أن هذا التباعد أتاح الفرصة للوقوف مع الذات ،وإعادة
النظر في كثير من األمور.

لصاحبه ،وخير الجيران عند هللا خيرهم لجاره”.

خطـــاب االعتـــذار لجـــاره رغم أنـــه ليس مرغمً ـــا على ذلك ،هذا اإلنســـان

يســـتحق أن ترفـــع له القبعة لمبادرته الجميلـــة التي تنم عن نبل أخالقه
وطيـــب أصله ،فهـــذه المبادرات التي ال تكلف شـــي ًئا تحمـــل معان رائعة

ومثـــاال يحتـــذى به .يقول المثـــل األلماني “قبل أن تبتاع منزال استفســـر

عن الجار” ،ومن األمثال الشعبية “اسأل عن الجار قبل الدار”.

أنا على يقين بأن العديد منا مر بتجارب سيئة ،بل بعضها سيئة ج ًدا مع
الجيران ،ما أثر ســـل ًبا على الحياة العائلية واســـتقرارها ،بل قرر بعضهم

بيـــع المنـــزل الذي كلفـــه الكثير من المال بأي ســـعر واالنتقـــال إلى مكان
آخـــر يجد فيه الهدوء والســـكينة .ال شـــك أن الثقافـــة والتعليم والذوق

واألخـــاق والتربيـــة تلعب دورًا مهمً ا في هـــذا الموضوع ،فهناك مواقف
كثيرة ال تســـتحق الوقوف عندها وخلقت مشاكل ال داعي لها ،وأنا على
يقيـــن بـــأن الكثير مـــن القـــراء صادفتهم مواقـــف لم تكن في الحســـبان
مـــع جيرانهـــم ،كما قرأنـــا في الصحف عن بعض القصـــص التي أدت إلى

الشروع بارتكاب جرائم قتل بحق الجيران!

» »أتمنى من القلب أن ندرك جميعً ا أهمية خلق عالقات يملؤها الحب
واالحترام مع الجميع ،وأن الوطن يسع الجميع من مختلف األطياف
واألديان .ختامً ا ،أرجو أن نأخذ من هذا الشخص درسا ومثاال ونعممه على
أصدقائنا وأهلنا وأبنائنا كجزء من واجبنا للتعلم المستمر من الممارسات
الصحيحة في حياتنا اليومية .والله من وراء القصد.

سلمان بن إبراهيم يشارك في اجتماعات “الفيفا”

أكد أهمية االستثمار األمثل لدعم االتحادين اآلسيوي والدولي

المنامة  -مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

الكرة اآلسيوية.

شـــارك رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي

واســـتعرض

لكـــرة القـــدم النائـــب األول لرئيس

اآلســـيوي لكـــرة القـــدم خـــال

االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ

االجتماعات جهود االتحاد القاري

ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة

فـــي دعم االتحادات الوطنية على

فـــي سلســـلة االجتماعـــات التـــي

امتـــداد الشـــهور الماضيـــة ،إضافة

نظمها االتحـــاد الدولي لالتحادات

الجمعة  7أغسطس  17 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4315

10

Sports@albiladpress.com

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

االتصـــال المرئـــي بحضـــور رئيس

لالرتقاء بمنظومة اللعبة.
وأشـــاد الشيخ ســـلمان بن إبراهيم
آل خليفـــة بمبادرة االتحاد الدولي
لكـــرة القـــدم فـــي عقـــد مثـــل هذه

التــي اســتهلكت مــن معنوياتنــا الشــيء الكثيــر ،رغــم أنها لم تخــل من اإليجابيــة فيما
جسدته روح التضامن البحرينية وهي تكافح بجلد وصبر هذه المحنة.
لقــد جثمــت جائحــة كورونــا علــى صدرونــا ،وما زالــت ،وبســببها فقدت بعــض العوائل
أحباءهــا ،وتوعــك مئــات الناس بالمــرض الخبيث الذي جعلهم يعيشــون تجربة مريرة
ومرهقة ،لكنهم بفضل الرعاية الطبية التي توفرها المملكة تمكنوا من النجاة والعودة

االتحاديـــن الدولـــي واآلســـيوي

فاألنديــة عانــت مــن الجائحة ،وتجمد نشــاطها ألســابيع ،وكان األفــق ضبابيا وغامضا،
وفــرض الواقــع الجديــد تحديات كبرى علــى المنظومة الرياضية ،ولكــن بقيت اإلرادة
أقوى من كل الصعوبات ،وها نحن نعود مجددا إلى المالعب.

وأركان كـــرة القـــدم فـــي القـــارة
بالتفاعـــل

آل خليفـــة علـــى أهميـــة تكاتـــف

اإليجابـــي الـــذي أبدتـــه االتحادات

أسرة الكرة اآلسيوية في الظروف

الوطنيـــة فـــي تلـــك االجتماعـــات

الراهنـــة التـــي فرضتهـــا جائحـــة

وما طرحته من أفكار ومقترحات

فيروس كورونا المســـتجد (كوفيد

تخـــدم تطلعات التطوير المنشـــود

 )19وذلـــك فـــي ســـبيل تجـــاوز

إيجابيـــة علـــى مختلـــف مكونـــات

للعبة في مختلف المجاالت.

تداعيـــات الجائحـــة على مســـيرة

اللعبة في دول القارة اآلسيوية.

اآلســـيوية،

منوهـــا

فــي قــاع الترتيــب ،وال غرابة في أن تكون هاتان المباراتان رغم أن بينهما ثالثة تجمع
الرفاع والمنامة ،عنوان اإلثارة المرتقبة للمسابقة المتوقفة طوال األسابيع الماضية.
لكــن المنافســة فــي هــذا اليــوم ،لــن تكــون كرويــة بحتــة ،فهنــاك تحــد آخــر يتمثل في
تطبيق بروتوكول صحي صارم والتزام تام بإجراءات التباعد االجتماعي ،وهو القمة
الحقيقيــة التــي تحفــظ ســامة الجميــع وتخرجهــم مــن الملعب ســالمين ،ســواء كانوا
منتصرين في المباريات أو خاسرين.
وحتــى ذلــك الحيــن ،نتمنــى التحــاد الكــرة ولألنديــة المتباريــة التوفيــق فــي العــودة
المنتظرة لمسابقة الدوري التي تعتبر واجهة الكرة البحرينية المشرقة ،وبفضل تكاتف
الجميع وتعاونهم ،ســيكون بإمكاننا التعبير عن فخرنا بأننا اســتطعنا أن نتجاوز قيود
الجائحة وكل ما فرضته علينا من تحديات .وحفظ هللا الجميع.

طالبة تحصد ذهبيات دولية برفع األثقال
بـــدأت رحلتها الرياضيـــة منذ بداية

العـــام 2017م ،عـــن طريـــق برنامج
ً
أسوة
اكتشاف المواهب الرياضية،

ضمن الفريق النســـائي لرفع األثقال

لمملكـــة البحريـــن ،بتشـــجيع مـــن

قلب الطاولة على األهلي وتغلب عليه  ٢-٣في المواجهة التي

جمعتهمــا مســاء أمــس الخميس على صالة الشــيخ عيســى بن

والتعليـــم ،إنهـــا الطالبـــة نـــور علـــي،

الجانـــب الرياضي ،إلـــى جانب عقد

أخيـــرًا بمدرســـة رقيـــة االبتدائيـــة

االجتماعات بأولياء أمور الالعبات

اإلعدادية بمدرسة الدير اإلعدادية

اآلراء فـــي كل ما ينصب في خدمة

وبحمـــاس كبير ،تقول نـــور :لوزارة

النواحـــي التعليميـــة والصحية أوالً

التـــي أنهت الصف الســـادس بتفوق

االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع األثقـــال

للبنـــات ،وتســـتعد لدخـــول المرحلة

بشـــكل دوري للتشـــاور وتبـــادل

الموهوبيـــن علـــى التطـــور والتألـــق
في المجال الرياضي الذي عشـــقته
منـــذ صغـــري ،من خـــال األنشـــطة

الرياضيـــة علـــى صعيـــد المـــدارس

أو الـــوزارة ،مـــع التنســـيق مـــع

األنديـــة والمنتخبـــات واالتحـــادات

الوطنية لتســـهيل مشاركات الطلبة
فـــي مختلـــف األلعـــاب ،وتشـــرفت

بمقابلـــة الوزيـــر ماجـــد النعيمـــي

وكبار المســـؤولين بالـــوزارة ،وذلك
بعـــد الزخـــم اإلعالمـــي بتحقيقـــي

 12ميداليـــة ذهبيـــة فـــي بطولتـــي

الخليـــج وغرب آســـيا ،إضافـــة إلى

متابعة وتعاون وتشـــجيع المدرسة
التي نظمت حفالً لتكريمي لفرحتها

بما حققته من إنجـــازات ،ووضعت
الفتـــة كبيـــرة باســـمي مثبتـــة على

واجهة الصالة الرياضية المدرسية.
وأضافت نور :يتم تكريمي ســـنويًا

مـــن قبـــل إدارة االتحـــاد البحرينـــي
لرفـــع األثقـــال ضمـــن المتفوقيـــن
دراســـيا لجميع المراحل الدراســـية،
ً
تشـــجيعً ا منهـــم للطلبـــة لالهتمـــام

بالجانـــب الدراســـي إضافـــة إلـــى

منافســات الــدور قبــل النهائــي مــن المســابقة ليضــرب الرهيب
وبهـــذا الفوز اســـتطاع النجمة

بعـــد ،فيما اقيمـــت المباراة من

ويتأهـــل للنهائي ليقلب تأخره

لإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن

أن يجـــرد األهلـــي مـــن لقبـــه

بشـــوطين الـــى فـــوز ثميـــن،

ليفرط النسور في الفوز.

دون حضور جماهيري تطبيقا
فايروس كورونا ( كوفيد .)١٩

وأنهى األهلي الشوطين األول

وشـــهد شـــوط المبـــاراة األول

والثانـــي بنتيجـــة -٢٥ ،٢١-٢٥

 ٢٠لصالـــح األهلـــي انقطـــاع

،٢٠-٢٥

وتحديـــدا عنـــد النتيجـــة -٢٢

التيـــار الكهربائـــي واإلضـــاءة

فـــي الصالـــة لتتوقـــف المباراة
لمـــدة ســـاعة تقريبـــا بســـبب

عطـــل فني تـــم معالجتـــه فيما

من لقاء النجمة واألهلي

 ١٥فيمـــا فـــاز النجمـــة بباقـــي

االشـــواط

،٢٣-٢٥

 ١٠-١٥بـــإدارة طاقـــم الحـــكام
الدولـــي المكـــون مـــن األول
جعفرالمعلـــم والثانـــي خالـــد

الشوملي.

تعطل االنارة بسبب االنقطاع الكهربائي

الطموح لكسر حواجز جديدة في رياضة الترايثلون
كان مـــن الممكـــن أن يكـــون  ٢٠٢٠عـــام

وسجل أليســـتير براونلي العام الماضي

ممتـــع لرياضـــة الترايثلـــون ،حيـــث كان

زمـــن وقـــدره ( )7:45:21ليحطـــم الرقم

واأللعـــاب البارالمبيـــة وبطولـــة العالـــم

الحديـــدي فـــي أســـتراليا الغربيـــة الذي

للرجـــل الحديدي ،وبطولة العالم للرجل

ســـجله زميلـــه تيرينزو بـــوزون في عام

مـــن المُ قـــرر إقامـــة أولمبيـــاد طوكيـــو،

نور علي

أســـرتها ،وبدعم مـــن وزارة التربية

فـــي تشـــجيعي وغيري مـــن الطلبة

والدولـــي بمـــا ينعكـــس بصـــورة

سبورت

بأخواتهـــا ابتســـام وزينـــب ،لتكـــون

التربية والتعليم دور مهم وأساسي

المختلفة من االتحادين اآلســـيوي

فــــي الــــعــــام الـــمـــقـــبـــل عـــبـــر تــحــقــيــق أرقــــــــام قــيــاســيــة

سبورت

للبنات.

االســـتثمار األمثل ألشـــكال الدعم

تأهل النجمة لنهائي كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة بعدما

وفي كال المواجهتين لن تختلف حدة المنافســة من حيث اإلثارة والتشــويق ،فمن هم

لذلــك ،نحــن علــى موعد مع قمتين ،األولــى تدور رحاها في صــدارة الترتيب ،والثانية

الوطنيـــة اآلســـيوية إلـــى ضـــرورة

حسن علي (تصوير عبدالرسول الحجيري)

موعدا مع داركليب في نهائي (أغلى الكؤوس).

عن نقاط تنقذهم من الهبوط.

إبراهيـــم آل خليفـــة االتحـــادات

انـــقـــطـــاع كـــهـــربـــائـــي يـــوقـــف الــــمــــبــــاراة ســـاعـــة كــامــلــة

راشــد آل خليفة للكرة الطائرة بمدينة عيســى الرياضية ضمن

فــي المقدمــة يبحثــون عن نقاط تجعلهم في الصــدارة ،ومن هم في المؤخرة يبحثون

ودعـــا معالـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن

وشـــدد الشيخ ســـلمان بن إبراهيم

وتعــود مســابقة دوري ناصــر بــن حمــد أقــوى من الســابق ،ومن حســن حظنــا أن تجمع
جولة االســتئناف صراع القمة بين الحد والمحرق ،وصراع القاع بين األهلي والحالة،

الحالية.

النجمة “يقلبها” على األهلي ويبلغ نهائي (أغلى الكؤوس)

إلى حياتهم االعتيادية بمعنويات عالية.
وفــي مالعــب كــرة القــدم ،التي تدب فيها الروح هذا المســاء ،ال يختلــف الوضع كثيراً،

دقيقـــة تراعي متطلبـــات المرحلة

سلمان بن إبراهيم

(الفيفـــا) جيانـــي إنفانتينـــو؛ لبحث

للحـــوار المباشـــر والفعـــال بيـــن

توقفــت الحيــاة فــي مالعبنــا الكروية نحــو  120يوما ،كانــت حافلة باألخبــار المزعجة

المسابقات اآلســـيوية وفق تدابير

للقارة اآلســـيوية ،وذلك عبر تقنية

االجتماعـــات التي تفســـح المجال

هكذا سنعود أقوى من السابق

إلى مساعيه الرامية إلى استئناف

الوطنيـــة فـــي المناطـــق الخمـــس

ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك

رئيـــس

االتحـــاد

الرياضي والرياضية ،إذ يشمل ذلك
ومن ثم االجتماعية والرياضية.

اإلنجازات الرياضية
وحققت نـــور العديد من اإلنجازات
منها في العام 2017م المركز األول
بفحوصـــات واختبـــارات المواهـــب

والميداليـــة الذهبية بمهرجان العيد
الوطنـــي لرفـــع األثقـــال – بطولـــة

الســـيدات ،والميداليـــة الذهبيـــة
بمسابقة الداء الحركي لرفع األثقال
للبنـــات ،وفـــي العـــام  ،2018حققت

 3ذهبيـــات فـــي بطولـــة غرب آســـيا

لرفع األثقـــال وذهبيتين في بطولة

أندية غرب آسيا لرفع األثقال (نادي
المحـــرق) ،وذهبيـــة ببطولـــة األداء

الحديـــدي  ،70.3إال أن جميـــع هـــذه
البطـــوالت تـــم تأجيلهـــا .وكان الجمهور
يتـــوق إلـــى فرصـــة رؤية نجومهـــا التي
تعـــودوا رؤيتهـــا وهـــي ُتنافـــس علـــى

هـــذا العـــام ،حيـــث تـــم تأجيـــل بطولـــة

المســـافة القصيـــرة وهـــي ُتســـابق على

المســـافة الطويلـــة بعـــد األولمبيـــاد مـــع
ظهور عدد من النجوم الجدد

.

جـــودة الرياضييـــن والمســـتوى العالـــي
مـــن المنافســـة .يمتلـــك أعضـــاء فريـــق

البحريـــن للتحمل  13على عدد من هذه

ً
أوقاتا
كان يمكن أن يشـــهد هـــذا العام
ً
ســـريعة جـــ ًدا؛ حيـــث كان التوجـــه هـــو

تحقيـــق أرقـــام قياســـية عالمية وكســـر

قياســـيا
( )7:35:39كمـــا أنـــه حقق رقمً ا
ً

األرقام المُ ســـجلة على المضامير بسبب

الرقم القياسي العالمي للمسافة الكاملة
جديـــ ًدا في بطولـــة كونا العـــام الماضي

وأعلـــن القائمـــون على بطـــوالت الرجل

(.)7:51:13

وســـجلت دانييال ريف الرقم القياسي

الحالي لكونا في العام ،)8:26.18( 2018

كما وسجل كريستيان بلومنفيلت رقمً ا
عالميـــا جديـــ ًدا علـــى مســـافة
قياســـيا
ً
ً

 70.3فـــي عـــام  2018ثـــم حطمـــه مرة

أخـــرى فـــي العـــام الماضـــي (،)3:25:21

الحديـــدي مؤخـــرًا أن بطولـــة العالـــم
للرجل الحديدي وبطولـــة العالم للرجل
الحديـــدي  70.3لـــم يعـــد مـــن الممكـــن
تنظيمهـــا .ولكـــن مـــع هـــذه االنتكاســـة،
ســـيتمكن الرياضيون مـــن التركيز على
موسم .2021

اليوم الجولة  5لدوري كرة الصاالت

الــــتــــضــــامــــن أمــــــــام الــــحــــد فـــــي أبــــــــرز الــــمــــبــــاريــــات

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

تنطلق اليوم (الجمعة) منافســـات الجولة

الخامسة لدوري االتحاد لكرة الصاالت،

لرفـــع األثقال ،أما فـــي العام ،2019

وفي المباراة األولى ،يلعب

ببطولة غرب آســـيا لرفع األثقال و6

نادي االتحاد عند  4عصرًا،

لرفـــع األثقـــال والميداليـــة الذهبية

نـــادي التضامـــن مـــع نـــادي

و  12ميداليـــة فضية ببطولة غرب

مباريـــات الجولة عند الســـاعة 7.30

ببطولـــة

أولمبيـــاد طوكيـــو حتـــى عـــام ،2021

األرقام القياســـية :يحمل جان فرودينو

وذلك بإقامة  3مباريات على

(Women

2016

(.)7:51:56

لســـوء الحظ ،لم يكن هذاهو ما حدث

الحركـــي لرفـــع األثقـــال ،وذهبيـــة
)Wonder

القياســـي المُ ســـجل فـــي بطولـــة الرجل

صالة نادي الشباب.

فحققـــت نـــور  6ميداليـــات ذهبيـــة

نـــادي مدينـــة عيســـى مـــع

ميداليـــات ذهبيـــة ببطولـــة الخليج

وفي المباراة الثانية يلعب

ببطولة األداء الحركي لرفع األثقال

الحد عند  5.45مساءً  ،وتختتم

آسيا لرفع األثقال.

مساءً بإقامة لقاء يجمع نادي الشباب مع

نادي المالكية.

حاليـــا إلى صدارة نادي
ويشـــير الترتيب
ً
الحـــد برصيـــد  9نقـــاط ،ثـــم يأتـــي ناديـــا
التضامـــن والشـــباب برصيـــد 7
نقـــاط لكل واحـــد منهما ،فيما

يملـــك ناديـــا المالكية ومدينة
عيســـى  3نقـــاط لـــكل واحـــد

منهمـــا ،ويتذيل نادي االتحاد

الترتيب بال نقاط.

وكانـــت مباريـــات الجولـــة

الماضية أســـفرت عن فـــوز الحد

علـــى مدينـــة عيســـى ( ،)4-0الشـــباب

علـــى االتحـــاد ( )9-1والتضامـــن علـــى

المالكية (.)4-1

من منافسات دوري كرة الصاالت
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اليـوم استئنـاف دوري ناصر بن حمـد الممتـاز

علــي بــن خليفة :فخــورون بإشــادة ســموه ...واتحــاد الكــرة يطبــق اإلجــراءات االحترازية
سبورت

أشاد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد
آل خليفــة ،بالدعــم الكبيــر الــذي يوليــه ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون
الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة ،للرياضة البحرينية عمومً ا وكرة القدم خصوصا.
وفي تصريح له بمناسبة استئناف ما تبقى

مملكـــة البحريـــن للحد من انتشـــار فيروس

 2020 - 2019عبـــر انطالق دوري ناصر بن

مـــن االتحـــادات القاريـــة والدوليـــة حـــول

مـــن منافســـات الموســـم الرياضـــي الجاري

حمـــد الممتاز ،الجمعة  7أغســـطس الجاري
في جولته الـ  ،12أكد الشيخ علي بن خليفة

بن أحمد آل خليفة أن إشـــادة ســـمو الشيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بعمـــل االتحـــاد
البحرينـــي لكرة القـــدم الكبيـــر والمتقن هو
مصـــدر فخـــر واعتـــزاز ألســـرة بيـــت الكـــرة

البحرينيـــة ،مشـــيرًا إلـــى أن كلمـــات ســـموه

تدفعنـــا نحو بـــذل المزيد والعطـــاء؛ خدمة
للقطـــاع الكـــروي بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق

تطلعات ورؤى سموه الرامية للتطوير.

“كورونـــا” ،إضافـــة إلى التعليمـــات الصادرة
إجراءات اللعب وســـط احترازات مشـــددة

ودون حضـــور جماهيري ،وذلك على النحو
الـــذي يضمـــن ســـامة الجميـــع والحيلولـــة

دون تفشـــي المـــرض ،إضافـــة إلـــى توفيـــر

بيئـــة مثالية وآمنـــة للرياضيين الســـتئناف

نشاطهم الكروي وعودة الحياة إلى مالعبنا

من جديد ،والتي تشكل مالمح العودة إلى
تدريجيا ،وزوال الجائحة
الحياة الطبيعية
ً

إن شـــاء هللا في القريب العاجل؛ بفضل ما
تبذله مملكة البحرين من جهود جبارة نحو

وأضـــاف رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

السيطرة على الوباء العالمي.

ناصـــر بن حمـــد الممتاز مـــن البطوالت التي
يوليها االتحـــاد اهتمامً ا ً
بالغـــا وكبيرًا .نحن

بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،عـــن خالـــص أمنياته

بالتوفيـــق لجميع األندية األعضاء باالتحاد

جديـــد إلى المالعـــب والتنافس على اللقب

مـــن منافســـات الموســـم الرياضـــي الحالي،

البحريني لكرة القدم “تعتبر مســـابقة دوري

علـــى موعـــد مهم بعودة نجـــوم الدوري من

الـــذي يحمـــل اســـم ســـمو الشـــيخ ناصر بن

حمد آل خليفة ،الذي نستلم منه كرياضيين
عنوان العطاء والروح التنافســـية الشريفة،
والحرص على التطوير بشـــكل دائم يجسد
المكانـــة الرائدة للرياضـــة البحرينية عمومً ا
وكرة القدم خصوصا”.

إلـــى ذلـــك ،أعـــرب الشـــيخ علي بـــن خليفة

مؤكـــ ًدا التطلع ألجواء تنافســـية عالية في

المباريـــات تعزز من مكانة الكرة البحرينية،
وتعكـــس رقيهـــا وتطورهـــا ،مشـــيرًا إلـــى
أننـــا نأمـــل أن تكلـــل جهـــود جميـــع األندية
مـــع االتحـــاد والجهـــات المعنية فـــي إنجاح

الموسم الرياضي وخروجه بأفضل صورة.

وأشـــار إلـــى أن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة

لعودة النشـــاط التي تتوافق مع اإلجراءات

الســـتكمال الموســـم ،كمـــا نحـــرص بشـــكل

االحترازية والتدابيـــر الوقائية التي تتبعها

ومتابعتهـــا بمـــا يعـــزز العالقـــة اإليجابيـــة
الطرفيـــن التـــي تجســـد الـــدور المهـــم الذي
يضطلع به االتحاد واألندية لخدمة الحركة
الرياضية البحرينية”.

اتفاقية تعاون بين “اتحاد الكرة” و“

لكـــرة القـــدم كافة جهـــود األنديـــة األعضاء

دوري علـــى الوقـــوف علـــى احتياجاتهـــم

”

سبورت

البحريني لكرة القدم في استئناف ما تبقى

وقـــال “ندعـــم فـــي االتحـــاد البحرينـــي

القـــدم وضـــع اآلليـــات والضوابـــط المنظمة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

وقع االتحاد البحريني لكرة القدم مع صحيفة البالد اتفاقية رعاية لتغطية مسابقة
دوري ناصر بن حمد الممتاز التي تســتأنف اليوم الجمعة مبارياته بعد توقفها لنحو
 4أشهر؛ بسبب جائحة كورونا.

من جانبه ،تقدم رئيس القســـم الرياضي
بصحيفـــة البـــاد الزميـــل أحمـــد كريـــم

بالشـــكر الجزيل إلى رئيـــس اتحاد الكرة
علـــى تعاونـــه وتقديـــره لـــدور الصحافة،

وتقوم صحيفة البالد بموجب االتفاقية،

علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة ،علـــى أهمية

بإبـــراز البطولـــة ورعاتها علـــى صفحاتها،

الصحافـــة ودورهـــا المهـــم ،واعتبارهـــا

مؤكـــدا أن الصحافـــة تســـعى دائمـــا ألن

وعلـــى منصاتها اإللكترونيـــة ،بما يضمن

شـــريكا اســـتراتيجيا لنجـــاح أنشـــطة

تكـــون على قدر المســـؤولية الملقاة على

أكبر قـــدر ممكن من االنتشـــار للمســـابقة

االتحـــاد الحريـــص علـــى فتـــح جســـور

عاتقهـــا ،وأن تلعب الدور المنوط بها بكل

التي تعتبر واجهة الكرة البحرينية.

التعـــاون مع جميع وســـائل اإلعالم إلبراز

مهنيـــة ،مؤمـــا أن تكون هـــذه االتفاقية

من جهته ،أكد رئيس اتحاد الكرة الشيخ

األحداث الكروية.

الكرة وبقية االتحادات الرياضية.

باكـــورة التفاقـــات مســـتقبلية مـــع اتحاد
علي بن خليفة

قمـــــة الصــدارة تجمــــع المحــــــرق بالحـــــــد

الــــــــــــيــــــــــــوم  3مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات فــــــــــــي تــــــــوقــــــــيــــــــت واحــــــــــــد
جدول الترتيب (قبل الجولة )12

أحمد مهدي

تـــم فـــك االرتبـــاط بينـــه وبيـــن النادي

يترقـــب الوســـط الرياضـــي الكـــروي

بالتراضي بين الطرفين.

عـــودة دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز،
عبـــر إقامـــة  3مباريـــات ضمـــن الجولة
الحالـــة علـــى اســـتاد النـــادي األهلـــي،
الرفاع مـــع المنامة على اســـتاد مدينة

خليفة.

وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة غـــ ًدا

(الســـبت) ،إذ يلعب النجمة مع الشباب،
والبسيتين مع الرفاع الشرقي.
وبالعـــودة إلـــى مباريـــات اليـــوم ،فـــإن
المبـــاراة األولى تعتبـــر مهمة للطرفين؛
كونهمـــا فريقيـــن مهدديـــن بالهبـــوط
إلـــى دوري الدرجـــة الثانيـــة ،ويســـعى

كونها تجمع المتصدر (الحد) بالوصيف

2

المحرق

26

نقطة من  11مباراة

العـــب األهلي أرنســـت والعب المحرق

انتهـــى حداويًـــا ( ،)4-1لكنـــه ســـيكون
ً
مختلفا اليوم.

 3الرفاع الشرقي

20

نقطة من  11مباراة

أهـــداف .ويأتي فـــي المرتبـــة التالية 4

4

الرفاع

19

نقطة من  11مباراة

5

النجمة

15

نقطة من  11مباراة

حاليا
ممـــادو والعب األهلـــي المحترف
ً

6

المنامة

15

نقطة من  11مباراة

إذ يملك كل واحد منهما  5أهداف.

7

األهلي

11

نقطة من  11مباراة

8

البسيتين

8

نقطة من  11مباراة

خصوصـــا مـــع تســـاوي 3
ً
الهدافيـــن،

9

الشباب

7

نقطة من  11مباراة

هـــدف واحـــد ،علمً ـــا أن الموجوديـــن

10

الحالة

5

نقطة من  11مباراة

ويقـــود المحـــرق المـــدرب البرازيلـــي

خليفـــة الرياضيـــة ،المحـــرق مـــع الحد
على اســـتاد الشـــيخ علي بن محمد آل

1

الحد

28

(المحـــرق) .وكان لقـــاء الذهـــاب قـــد

 ،12عنـــد  7مســـاء .ويلعـــب األهلي مع

باكيتـــا والحد المـــدرب الوطني محمد

الشـــمالن .وقـــد تحدد نتيجـــة المباراة

كل منهمـــا إلى زيادة رصيـــده النقطي،

في المنافســـات حينما يالقـــي المنامة

خاصة الحالة الذي يتذيل الترتيب.

الســـاعي لتعويـــض فقدانـــه للعديـــد

ويقود األهلي المدرب التونســـي كمال

من النقـــاط خالل الجـــوالت الماضية.

الزواغـــي والحالـــة المـــدرب الوطنـــي

ويقود سماوي الرفاع المدرب الوطني

ســـيبتعد عـــن المحـــرق بفـــارق  5نقاط

عارف العسمي.

علـــي عاشـــور ،فيمـــا ســـتكون المباراة

مـــع تبقـــي  6جـــوالت علـــى النهايـــة،

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة ،يأمـــل حامـــل

الظهور الرسمي األول للمدرب الوطني

فيمـــا يهدف المحـــرق لكســـب  3نقاط

اللقـــب فريـــق الرفـــاع فـــي مواصلـــة

علي صنقـــور ،الذي أســـندت له المهمة
ً
خلفـــا للتونســـي محمـــد المكشـــر الذي

ستضعه في ريادة الترتيب .يشار إلى
أن الفريقيـــن ســـيلتقيان مجـــد ًدا فـــي
نهائي كأس جاللة الملك.

نتائجـــه اإليجابيـــة وعودتـــه القويـــة

مالمـــح بطـــل الـــدوري بشـــكل كبيـــر،

خصوصـــا أن الحـــد فـــي حـــال فـــوزه
ً

ً
إشـــراكا
يعتبر الرفاع النادي األكثر

لالعبيـــن البحرينييـــن تحـــت 21

سنة ،وذلك حسب إحصائية دقائق
مشـــاركة الالعبيـــن تحـــت  21فـــي
الجـــوالت الــــ  11الماضيـــة مـــن

الدوري.

وينـــص قانون االتحاد
البحريني لكرة القدم

على إلزامية مشاركة

أي عدد مـــن الالعبين

البحرينييـــن تحـــت 21

سنة لمدة  810دقائق فعلية،

علـــى أن يتم تغريـــم النادي الذي ال
يلتـــزم مبلغ  5آالف دينـــار بحريني

مع خصم  3نقاط منه.

وحســـب اإلحصـــاءات الموجـــودة
حتـــى اآلن ،فـــإن نـــادي الرفـــاع هو

العبيـــن ،هم :العب النجمـــة علي مدن،

العب الرفاع الشرقي لويز ،العب الحد
في القادسية السعودي مهدي حميدان،
وستكشـــف الجـــوالت المتبقيـــة هويـــة
الالعـــب الـــذي سيحســـم صـــراع

العبيـــن وقرب المنافســـين لهـــم بفارق
فـــي الالئحـــة جميعهـــم مـــن العناصـــر

األساسية والبارزة بفرقهم.

المالعـــب التـــي ســـتحتضن مواجهـــات

كونـــه أشـــرك  6العبيـــن لمـــدة

دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم

 1646دقيقـــة ،إذ اســـتوفى معيـــار

بوضـــع اإلعالنـــات الخاصة بالشـــركات

المشـــاركة ،إضافـــة إلـــى  3أنديـــة
اســـتوفت ً
أيضـــا هـــي :األهلـــي (4
العبيـــن و 924دقيقة) ،الشـــباب (4
العبيـــن و 1132دقيقـــة)،
النجمـــة ( 3العبيـــن

الراعية في المالعب .وحرصت الشركة
المســـؤولة علـــى التســـويق لمســـابقتي

النقل التلفزيوني

و 1272دقيقة).

أحمد مهدي

نـــادي
األقـــل

البســـيتين
ً
إشـــراكا لالعبيـــن علـــى
مستوى الدقائق ،إذ أشرك
 3العبيـــن لمـــدة  54دقيقـــة فقـــط،
ويواجـــه خطـــر العقوبـــة ،التـــي قد
تكلفـــه الهبـــوط إلـــى دوري الدرجة
الثانيـــة ،خصوصـــا مـــع احتماليـــة
خصم  3نقاط منه.

إيفرتـــون ،إذ ســـجل كل واحـــد منهما 6

زينت شركة فينكس للتسويق واإلبداع

األبرز علـــى مســـتوى اإلحصاءات؛

ويعتبـــر

هـــم :العـــب الرفـــاع كميـــل األســـود،

إعالنات الرعاة تزين المالعب

ً
إشراكا للشباب
الرفاع األكثر
أحمد مهدي

يتصدر الئحة هدافي الدوري  3العبين،

نقطة من  11مباراة

وتعتبـــر المبـــاراة الثالثة قمـــة الجولة؛

الذي يســـتأنف مســـاء اليـــوم (الجمعة)

 3هدافين

ســـتقوم

قنـــاة

كأس جاللـــة الملـــك ،ودوري ناصـــر
بـــن حمـــد الممتاز لكـــرة القدم للموســـم
الرياضـــي  ،2020 - 2019علـــى وضـــع
اإلعالنـــات الخاصة بالشـــركات الراعية

البحربـــن

الرياضيـــة بنقـــل لقاءيـــن من
أصـــل  ٣لقـــاءات ســـتلعب

اليوم.

ولن تقوم القناة بنقل مباراة

األهلـــي والحالة على اســـتاد
األهلي ،وستكتفي بتسجيلها

وبثها في وقت آخر.

في أرجاء الملعـــب ،إذ تزينت المالعب

.”19 -

الفترة الماضية ،مشيدة بالتعاون الذي

وتأتـــي هذه المهمة في ظـــل االتفاقية

حظـــت به الشـــركة مـــن وزارة شـــؤون

وعملـــت الشـــركة فـــي األيـــام الماضية

واإلبـــداع مع االتحـــاد البحرينـــي لكرة

لتنفيذ مهمتها بنجاح.

بالشـــركات الراعيـــة ،إذ تابعـــت تنفيـــذ

وتكفلهـــا باإلعالنات الخاصة بالمالعب

تغييـــر بعـــض اللوحـــات التـــي تضررت

وأعربـــت الشـــركة عـــن بالـــغ شـــكرها

وأصبحت بحلة مميزة.
علـــى تركيـــب اللوحـــات الخاصـــة

الموقعة بين شـــركة فينكس للتســـويق
القـــدم ،حـــول تســـويق المســـابقتين

المهمـــة بجهـــد كبيـــر وحرصـــت علـــى

عبر اللوحات في أرجاء المالعب.

بعـــد توقـــف الـــدوري الفتـــرة الماضيـــة

وتقديرها إلى االتحـــاد البحريني لكرة

بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد

القـــدم علـــى تعاونهـــا المســـتمر طـــوال

الشـــباب والرياضة عبر فتـــح المالعب
وأشارت الشركة إلى أنها تعتز وتفتخر
بوجودهـــا كجهـــة مســـؤولة للتســـويق
للمســـابقتين وتركيـــب اإلعالنـــات،

متمنيـــة كل التوفيـــق والنجـــاح للجنة

المنظمـــة للمســـابقتين بإخراجهمـــا

بأفضل صورة تنظيمية.

اليمن يحذر من كارثة في

سواحله تفوق انفجار بيروت

غضب بيروت يتفجر ..وشظاياه تطول “حزب اهلل”

عدن ـ سبأ

حذر وزير االعالم اليمني ،معمر األرياني،
من مخاطر غــرق أو انفجار ناقلة النفط
“صــافــر” ،داعــيــا إلــى ت ــدارك كــارثــة بشرية

ماكرونمنالجميزة:سأطرحمبادرةسياسيةجديدةعلىاللبنانيين

واقــتــصــاديــة وبيئية تــفــوق انــفــجــار مرفأ

بيروت بمئات المرات.

وقال إن “حادث االنفجار الهائل في مرفأ
بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة

بيروت ـ وكاالت

وأضـ ــرار كــارثــيــة على البيئة واالقــتــصــاد

ً
ســيرا على األقدام شــارع
بهتافات “الشــعب يريد إســقاط النظام” و”ســاعدونا” ،اســتقبل لبنانيون الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون الذي تفقد

اللبناني يذكرنا بالقنبلة الموقوتة “ناقلة

الجميزة األثري في شرق بيروت المتضرّ ر بش ّدة جراء انفجار المرفأ قبل يومين.

النفط صافر” الراسية قبالة ميناء رأس

عيسى في البحر األحمر ،والتي تتخذها

“ثـــورة ،ثـــورة!” ،هتفـــت مجموعـــة من

مليشيا الحوثي ورقة للضغط واالبتزاز”.

اللبنانييـــن كانـــوا في منطقـــة الجميزة
لـــدى وصـــول الرئيـــس الفرنســـي مـــع
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الوفد المرافق ،وقد نزع سترته وأبقى
على كمامته قبـــل أن ينزعها في وقت
الحق ليتكلم الى الناس.
وقـــال بلهجـــة واثقـــة متوجهـــا الـــى
أحدهـــم “يـــا صديقـــي ،أنـــا هنـــا اليـــوم
ألقتـــرح عليهـــم (السياســـيين) ميثاقـــا
سياســـيا جديـــدا ،وســـأعود فـــي األول
من سبتمبر”.
ً
وبـــدا ماكـــرون مذهـــوال مـــن حجـــم
األضـــرار في المنطقـــة .توقف أكثر من
مرة لالســـتماع الى كل من اســـتوقفه،
بينما كان سكان يتابعون ويلوحون له

إيمانويل ماكرون في حي الجميزة ببيروت

من على شرفات منازلهم ايضا.
ورد ماكـــرون علـــى الغضب الـــذي عبر

ولـــدى حديثه مـــع صحافيين ،قاطعته

األمونيـــوم المخزنـــة فـــي عنبـــر بمرفـــأ

شـــابة بالفرنســـية قائلـــة “ال تعطـــوا

بيروت وســـط إهمال غير مســـبوق من

جديدة” ســـيقترحها على المســـؤولين
ً
مشـــيرا إلى ضرورة
والقادة اللبنانيين،

األمـــوال لحكومتنـــا الفاســـدة .لـــم يعد

السياســـيين والمســـؤولين المعنييـــن،

بمقدرونـــا التحمـــل أكثـــر” ،فالتفـــت

حتـــى تفجـــرت مدمرة مدينـــة بأكملها،

نحوها وأجابها “ال تقلقي”.

تفجـــر فـــي وجـــه الطبقـــة السياســـية

ووقف االنقسام ومحاربة الفساد”.

وطفـــح كيـــل اللبنانييـــن بعـــد انفجـــار
ً
ً
صغيرا
بلـــدا
المرفـــأ الضخم الذي فجع

الحاكمة برمتها ،وطالت شـــظاياه بقوة

السياسية.

هـــذه المـــرة حـــزب هللا المدعـــوم مـــن

يتخ ّبـــط بأســـوأ أزماتـــه االقتصاديـــة

إيران.

وازداد الغضب الشعبي على حزب هللا
ً
خصوصا مع
خـــال الفتـــرة الماضيـــة،

فإلـــى جانـــب األصـــوات التـــي تعالـــت

تدهور الوضع االقتصادي في البالد.

المســـتجد مع تسجيل أكثر من  5آالف

محيطـــة بماكـــرون ،أصـــوات انتقادات

إصابة و 68وفاة.

أخـــرى عمت وســـائل اإلعـــام المحلية

يأتـــي هذا في وقـــت يواجه حزب هللا
ً
ً
مهمـــا ،إذ إنه كان من
اســـتحقاقا
كذلك

وقال الرئيس الفرنســـي “إنها مساعدة

ومواقـــع التواصـــل ،لـــم توفـــر بطبيعة

المفتـــرض أن تنطـــق المحكمة الدولية

من دون شـــروط للشعب برعاية األمم

الحـــال الحـــزب المســـلح الوحيـــد فـــي

الخاصة بلبنان ،اليوم الجمعة ،بالحكم

آخر ،قـــال المرصد الســـوري لحقوق

للتغطية على النظام”.

المتحـــدة لتصل مباشـــرة إلى الشـــعب

البالد ،والمشـــارك في الســـلطة المتهمة

فـــي حـــق أربعـــة متهمين مـــن عناصره

وإلى المنظمات غير الحكومية”.

بالفساد.

وقادتـــه فـــي قضيـــة اغتيـــال رئيـــس

 300شـــخص من مســـلحي الفصائل

وكان الرئيـــس الفرنســـي يضع الكمامة
ً
وطـــورا ينزعهـــا للتحـــ ّدث مع الســـكان

شظايا الغضب تطال حزب اهلل

بـــدوره اتهـــم رئيـــس حـــزب القـــوات

الـــوزراء األســـبق رفيـــق الحريـــري في

اللبنانية (من أكبر األحزاب المســـيحية

كل هذا الغضب الذي طفا إلى الســـطح

في البالد) ســـمير جعجع أطرافا وقوى

فبرايـــر  ،2005قبـــل أن تعلـــن تأجيـــل
ً
أغســـطس”احتراما
الجلســـة إلـــى 18

مـــع انفجـــار  2750طنـــا مـــن نتـــرات

لم يســـمها باحتمال االستفادة من تلك

لضحايا” االنفجار.

عنه الحشـــد الصغير الـــذي القاه خالل
جولته بالحديث عن “مبادرة سياســـية

عقوبات أميركية على أفراد وكيانات مرتبطة بليبيا
عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت وزارة الخزانـــة األميركيـــة،

األميركيـــة نور الدين ميلود مصباح،

ثالثـــة أفراد وشـــركة مرتبطـــة بليبيا

في قائمة العقوبات ،وهو من مواليد

أمس الخميس ،فرض عقوبات على
يقـــع مقرها في مالطـــا ،وفق ما جاء

في موقع الوزارة على اإلنترنت.

الـــذي يتنقل بين قبـــرص وطرابلس،

الثاني من سبتمبر .1974

أمـــا الشـــخص األخيـــر المشـــمول

وأدرجـــت وزارة الخزانـــة األميركية

بالعقوبـــات فهـــو مصبـــاح محمـــد

إضافـــة إلى ثالثة أشـــخاص ليبيين،

 ،1993ويعيـــش في ليبيا .من جانب

بالقائمة الســـوداء ،شـــركة “الوفاق”،
وسفينة تحمل اسم “المرايا”.

وادي ،وهـــو مـــن مواليـــد  12يوليـــو

ومـــن بيـــن الذين شـــملتهم العقوبات

اإلنســـان إن دفعة جديدة مكونة من

فـــي مالطـــا ،وهـــو مـــن مواليـــد 15

الســـورية المواليـــة ألنقـــرة ،وصلـــت

األميركيـــة ،فيصـــل الـــوادي المقيـــم
ديســـمبر  .1978كما أدرجت الوزارة

خالل اليومين الماضيين إلى ليبيا.

بـــدء “اإلصالحـــات ..وتغييـــر النظـــام
واحتج بعضهم على لقائه المسؤولين،
ور ّدد آخـــرون شـــعارات ضـــد رئيـــس
الجمهورية ميشال عون .فقال الرئيس
الفرنســـي “أنا مضطر للجلـــوس معهم،
ســـأقول لهم الحقيقة ،وسأسائلهم عما
فعلوه”.
وتابـــع “أتفهـــم غضبكـــم .لســـت هنـــا

ً
حينا ولإلجابة على أسئلة الصحافيين
ً
حينا آخر.

التـــي فاقمهـــا تفشـــي فيـــروس كورونا

المواد.

ً
ً
رئيســـيا والطرف
العبا
ويع ّد حزب هللا
األقوى في البالد على األرض ،الســـيما
مع ترســـانته العســـكرية ،ولطالما ّ
شكل

ً
ً
خالفيا بين القوى
عنوانا
نزع ســـاحه

دعوات أوروبية لمحاسبة قطر بعد “فضيحتها” مع “حزب اهلل”

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

طالــب برلمانيــون أوروبيــون باتخاذ موقف حازم إزاء تورط قطــر المتكرر في تمويل

علـــى مســـتوى عـــال جـــدا” ،قبـــل أن يبدل
لهجته الحقا.

اإلرهاب ،خاصة بعد فضيحة دعمها وتسليحها لميليشيات حزب هللا .وجاءت خطوة
البرلمانيين بعدما كشــفت شــبكة “فوكس نيوز” اإلخبارية ،األربعاء ،أن الدوحة موّ لت

ليست جديدة لكنها داعمة

شحنات أسلحة لحزب هللا.

وبحســـب الشـــبكة األميركية ،فقد اخترق

مســـتعارا لحماية نفســـه ،قال فـــي المقابل

شـــراء األســـلحة في قطر ،مشـــيرا إلى أن

وأضاف أنه “يجب إزالة التفاحة الفاســـدة

مندوب أمني يدعى جيســـون جي ،أعمال

أحد أفراد العائلة الحاكمة ســـمح بتســـليم

عتاد عسكري للميليشيات.

ووثق ملف قدمـــه المندوب األمني ،الدور

الذي لعبـــه عضو العائلة الحاكمة ،منذ عام

تلعبه الدوحة في النظام الدولي.

تجميد حسابات قطر

وحسب الملف ،فقد سعى عبد الرحمن بن

حملة على تمويل قطر لإلرهاب.

وحلـــف شـــمال األطلســـي إلـــى دفـــع 750

التي قـــادت لجنة التحقيق في الشـــبكات

ألـــف يـــورو لجيســـون جي ،بهـــدف إخفاء
دور النظـــام القطري في إمـــداد حزب هللا

باألموال واألسلحة.

لكن جيســـون جي ،الذي يســـتخدم اســـما

عربيـــة” ،إن ما كشـــفته الشـــبكة األميركية
“ليـــس باألمـــر الجديـــد عـــن قطـــر وصلتها

مـــن الســـلة” ،في إشـــارة إلـــى الـــدور الذي

 ،2017فـــي مخطـــط مترامـــي األطـــراف

محمـــد الخليفي ،ســـفير قطر لـــدى بلجيكا

الزعتـــر ،فـــي حديـــث إلـــى “ســـكاي نيـــوز

إن هدفه “وقف تمويل قطر للمتطرفين”.

وفـــي مقابلـــة مـــع “فوكـــس نيـــوز” ،دعـــت

لتمويل اإلرهاب.

وقـــال الكاتـــب والباحـــث السياســـي خالد

النائبـــة الفرنســـية نتالـــي غوليـــه إلى شـــن

وأوضحـــت غوليـــه ،الســـيناتور الفرنســـية
المتطرفـــة فـــي أوروبـــا ،وكتبـــت تقريـــرا
لحلـــف شـــمال األطلســـي بشـــأن تمويـــل

اإلرهـــاب“ :يجـــب أن يكون لدينا سياســـة
أوروبيـــة بشـــأن قطـــر وأن نكـــون يقظيـــن

بالميليشـــيات الموالية إليران الممتدة منذ
فوكس نيوز تكشف تمويل قطر شحنات أسلحة لحزب الله

بشكل خاص بشأن تمويلها لإلرهاب .على

باتخـــاذ موقف حازم إزاء ســـلوك الدوحة

بلجيـــكا أن تطلب مـــن االتحـــاد األوروبي

الداعم للتطرف.

إجـــراء تحقيق وتجميد جميع الحســـابات

وأضـــاف فـــي مقابلة مـــع القنـــاة ذاتها ،أنه

المصرفية القطرية”.

مـــن الضروري أن يجري االتحاد األوروبي

وتابعت“ :علينا االتفاق على سياسة عامة

تحقيقـــا ،ويجمـــد الحســـابات المصرفيـــة

لمنـــع أي تمويـــل لإلرهاب ،خاصة من دول

القطريـــة ،أحـــد أبـــرز األذرع فـــي عمليـــة

سنوات طويلة”.
واعتبـــر الزعتـــر أن تقريـــر “فوكـــس نيوز”
داعم لمعلومات سابقة عن تورط قطر مع
حزب هللا.

وطورت العالقة الحقا عبر رعاية صفقات
تبـــادل األســـرى والرهائـــن فـــي العـــراق

وسوريا.

وأشـــار الباحـــث السياســـي إلـــى رعايـــة

الدوحـــة صفقـــة تبادل األســـرى بين جبهة

النصرة وميليشـــيات حزب هللا في سوريا
عـــام  .2017واعتبـــر أن األمـــر يفضـــح

االزدواجية القطرية ،إذ تدعي الدوحة أن
جزء مـــن التوجه الخليجي العام لتضييق
الخنـــاق علـــى حزب هللا ،لكنهـــا في الواقع

تخالـــف هـــذا التوجـــه وال تتعـــاون معـــه،
بـــل إنهـــا متورطـــة في دعـــم الميليشـــيات
اللبنانيـــة .وقـــدر الزعتـــر أن التطـــورات

الجديدة ستضع النظام القطري في مأزق

وأوضـــح أن وتيـــرة العالقـــة بيـــن الدوحة

أمـــام الواليـــات المتحـــدة ،إحـــدى الـــدول

منذ عام  ،2006بعد نهاية حرب حزب هللا

ورأى أن مطالبات البرلمانيين األوروبيين

مثل قطر أو تركيا”.

تمويل اإلرهاب.

وقـــال الزعتـــر إن قطر اتخذت مـــن إعادة

وفـــي الســـياق ذاتـــه ،طالـــب البرلمانـــي

وكان الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب

اإلعمـــار ســـتارا لتعزيـــز العالقـــة مع حزب

فـــي القارة ،بعد خطوات بريطانيا وألمانيا

البريطاني إيان بيســـلي ،بالده وبروكسل،

قـــال عـــام  2017إن قطر “تمـــول اإلرهاب

هللا ،كمـــا تبنـــت الدعايـــة اإلعالميـــة لـــه،

في حسم موقف ترامب تجاه قطر.

والميليشـــيات اللبنانيـــة تصاعدت وتيرته

األكثر تضررا من ميليشيات حزب هللا.

مع إسرائيل.

ستعزز تكثيف الضغوط على الميليشيات
فـــي هـــذا االتجاه ،كمـــا رأى أنها ستســـاعد

جنبالط :لبنان “محتل” ..وال أثق في “العصابة الحاكمة”

مصر واليونان توقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية

تكليف محمد ولد بالل بتشكيل الحكومة الموريتانية

بيروت ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

نواكشوط ـ وكاالت

اعتبــر الزعيــم الــدرزي اللبنانــي وليــد جنبــاط أن بــاده “محتلــة” ،مبديا

وقعت مصر واليونان ،أمس الخميس،

كلــف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشــيخ الغزوانــي ،صباح الخميس،

عدم ثقته بالحكومة التي وصفها بـ”العصابة الحاكمة” ،وذلك تعليقا على
االنفجار الهائل الذي وقع الثالثاء في ميناء بيروت.

اتفاقـــا لترســـيم الحـــدود البحرية بين

البلدين ،في خطوة تهدف إلى تنسيق

وفـــي مؤتمر صحفي ،أمـــس الخميس،

علـــى مجلس النـــواب ،وأكـــد أن “اللقاء

طالـــب جنبالط رئيس الحزب التقدمي

الديمقراطـــي قـــرر البقاء فـــي المجلس

االشـــتراكي ،بفتـــح تحقيـــق دولـــي في

النيابـــي ،ألن مجرد اســـتقالتنا ســـيفتح

وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة المصريـــة

الحادث الذي أدى إلى مقتل العشـــرات

مجاال لمحور التيار الوطني الحر -حزب

أن الوزيـــر ســـامح شـــكري اســـتقبل

وإصابـــة اآلالف ،حيـــث “ال نؤمن ال من

هللا للسيطرة على كل مجلس النواب”.

نظيـــره اليوناني نيكوس دندياس في

قريـــب وال بعيد بلجنـــة تحقيق محلية

وتابع“ :ال بد من الســـيطرة الفعلية على

القاهرة ،لبحث ســـبل تدعيم العالقات

وال ثقة أصال بالحكومة”.

المرافـــئ والمعابـــر .نطالـــب بحكومـــة

الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات

وقـــال جنبـــاط إن “بيـــروت دمـــرت

حياديـــة ال معاديـــة لنخـــرج لبنـــان مـــن

االهتمـــام المشـــترك .وبعـــد االجتماع،

بظـــروف غامضـــة قـــد تكـــون تآمريـــة.

سياســـة المحاور” .وأضاف“ :ال ثقة

وقـــع الوزيـــران علـــى االتفـــاق ،الـــذي

لدينـــا بالمطلـــق بهـــذه العصابة

يأتي وســـط توترات تشـــهدها منطقة
شـــرق المتوســـط ،بســـبب التحـــركات

الحاكمـــة .التحقيق سيكشـــف

التركيـــة غيـــر المشـــروعة للتنقيـــب

واألجهزة األمنية”.
ومـــن جهـــة أخـــرى ،حـــذر

ســـبب االنفجار لكـــن األكيد

السياســـي البـــارز مـــن

أن المـــادة المتفجـــرة

ســـيطرة حـــزب هللا

بحاجـــة إلـــى صاعـــق

والتيـــار

الوطنـــي

حتى تنفجر”.

الشيخ سيديا من منصب رئيس الوزراء.

جهـــود االســـتفادة مـــن مـــوارد منطقة

شرق البحر المتوسط.

هنـــاك تقصيـــر فـــادح مـــن القضـــاء

محمــد ولــد بالل بتشــكيل الحكومة ،في أعقاب اســتقالة إســماعيل ولد

عـــن مـــوارد الطاقـــة .وأوضح شـــكري
فـــي مؤتمـــر صحفـــي عقـــب التوقيـــع،

أن االتفـــاق “يتيـــح لـــكل مـــن مصـــر
واليونـــان المضـــي قدمـــا فـــي تعظيم

االســـتفادة مـــن الثـــروات المتاحة في
المنطقـــة االقتصاديـــة الخالصـــة لـــكل

منهما ،خاصة احتياطات النفط والغاز
الواعدة” .و”يفتح االتفاق آفاقا جديدة
لمزيـــد من التعـــاون اإلقليمـــي بمجال

الطاقـــة في ظل عضويـــة البلدين في

منتدى غاز شـــرق المتوسط” ،بحسب
شـــكري الـــذي قـــال إن العالقـــة مـــع

اليونـــان “قديمـــة ومهمة جـــدا لمصر”.
وأضـــاف“ :وقعنـــا مـــع اليونـــان اتفـــاق

تعيين المنطقـــة االقتصادية الخالصة
وفقا لقانون البحار الدولي .ســـنمضي

قدما معهـــا في اســـتثمار احتياطيات

الغاز الواعدة في المتوسط”.

وقالت وكالـــة األنبـــاء الموريتانية إنه

الصغيـــرة “الغـــذاء مقابـــل العمـــل” في

الرئاســـي بالعاصمة نواكشوط ،تكليف

 1993رئيســـا لمصلحـــة الدراســـات

تم خـــال اللقاء الذي جرى في القصر

ولد بالل بتنسيق العمل الحكومي.

وطلـــب الوزيـــر األول المعيـــن مـــن

أعضاء الحكومة مواصلة أعمالهم إلى
حين تشكيل حكومة جديدة.

وقالـــت تقاريـــر إعالميـــة إن ولد بالل
الـــذي يتحـــدر مـــن منطقـــة كرمســـين
(امبلـــل) جنـــوب غربـــي موريتانيـــا،

درس الهندسة.

وبـــدأ رئيـــس الـــوزراء المكلـــف
مســـاره المهنـــي عـــام 1991

منســـقا جهويـــا للبرنامـــج

الوطنـــي

للمشـــاريع

واليـــة لعصابـــة ،قبـــل أن يصبـــح عـــام

والبرمجـــة بـــإدارة دعـــم التنميـــة

بمفوضيـــة األمن الغذائـــي ،وعين عام

 2000مديرا مســـاعدا بمفوضية األمن
الغذائي مكلفا بمحاربة الفقر.

وفي عام  2001عمل خبيرا استشاريا
فـــي وكالـــة التنميـــة الحضريـــة ،قبـــل
أن يصبـــح عـــام  2002مديـــر البنى
التحتيـــة بنفـــس الوكالـــة ،وهـــو
المنصـــب الـــذي بقـــي فيـــه حتى
دخولـــه الحكومـــة عـــام 2007
وزيـــرا للتجهيـــز واإلعمار
واالستصالح الترابي.

عالج الكحة الناشفة ..في المنزل

تجنــب التدخيــن والمدخنيــن وعليــك بالعســل والزنجبيل

ً
خصوصا خالل الليــل أو أثناء القيام ببعــض األعمال؛ لذا نحتاج لمعرفة الوســائل
يمكــن للحكــة الناشــفة المســتمرة أن تســبب الضيــق واالنزعــاج
األفضل لعالج هذه الكحة والتي نقدمها لك اليوم .يشير موقع “ويب طب” أن الكحة تساعد في تنظيف الممرات الهوائية من أي مهيج أو مخاط،

كما قد تؤشر على اإلصابة بمشكلة في الجهاز التنفسي.
وهنـــاك نوعان من الكحة ،الجافة وغير الجافة،

والمطهرة .وللحصول على أفضل عالج طبيعي

 -تجنب التعرض للبرد والهواء البارد.

الوصفـــات التـــي يقدمها الموقـــع المختص على

مــن خــل التفاح مــع ملعقة واح ــدة كبيرة من

وتجنـــب المهيجـــات عندمـــا تدخـــل المهيجـــات

واألولـــى يمكـــن عالجها منزليا مـــن خالل بعض
الشكل التالي:

من خالل التفاح يمكنك مزج ملعقتين كبيرتين

العسل ،ثم إضافة كوب من الماء الفاتر للمزيج

العســـل :عـــاج طبيعـــي فعـــال للكحة الناشـــفة،

وتناول هذا المشروب مرتين يوميا.

العســـل علـــى تحفيـــز الغـــدد اللعابيـــة إلنتـــاج

ومهـــدئ للحنجرة ،ما يســـاهم في إرخاء الشـــعب

ويســـتخدم منذ القدم في الطـــب البديل .يعمل

المزيد من اللعاب ،ما يرطب الشـــعب والممرات

الهوائية ويخفف من الكحة الناشـــفة .كما يمتاز
العســـل بخصائـــص مضادة لاللتهـــاب تعزز عمل

الجهاز المناعي

 -إدارج فيتامين سي ضمن نظامك الغذائي.

فعـــل الســـعال وتبطـــئ عمليـــة الشـــفاء .تشـــمل

 -عـــرق الســـوس :يعمـــل كطـــارد للبلغـــم وملطـــف

والممـــرات الهوائيـــة ويخفف من الســـعال الجاف.

العطور.

لكوب من الماء الســـاخن ثم تغطية المزيج وتركه

لمدة  10دقائق وتناول المشروب مرتين يوميا.

التدخين.

اللقاح.

شعر الحيوانات األليفة.

فـــي التخلـــص مـــن البلغـــم العالق فـــي الممرات

من مدة اإلصابة بالكحة الناشفة ويخفف منها.

العديـــد مـــن األعشـــاب لهـــا خصائـــص مضـــادة

ومحاربـــة األمراض المختلفـــة .وللحصول على

الحلق.

 -خــل الــتــفــاح :من

إلـــى شـــرائح صغيـــرة وطحنهـــا ،ووضـــع ملعقة

والتـــي يمكـــن أن تســـاعد فـــي تعزيـــز نظـــام

الــــــــكــــــــحــــــــة

وعـــاء وتركـــه يغلـــي ،ثـــم شـــرب المزيـــج ثالث
ً
يوميا.
مرات

نظامك الغذائي عن طريق تخميرها في الشـــاي

الهوائيـــة .واســـتخدام الماء الفاتـــر في الغرغرة
يســـاعد علـــى ترطيـــب الحنجـــرة والتقليـــل من

السعال والكحه.
طـــــــــرق ع ـ ــاج

الــــنــــاشــــفــــة
بـــــــفـــــــضـــــــل

خــصــائــصــه

ال ـ ــم ـ ــه ـ ــدئ ـ ــة

عالج الكحة الناشفة باألعشاب

كمـــا يعـــزز الزنجبيل من عمـــل الجهـــاز المناعي

لاللتهابـــات قـــد تســـاعد فـــي تقليل التـــورم في

هـــذه الفوائد يمكنـــك تقطيع الزنجبيـــل الطازج

 -األعشـــاب مليئـــة كذلـــك بمضادات األكســـدة،

صغيرة من المســـحوق في كوب مـــن الماء في

المناعـــة لديـــك .ويمكنك إضافة األعشـــاب إلى

نصائح لعالج للكحة الناشفة
إضافـــة الـــى العالجات المذكـــورة أعاله ،ينصح
باتبـــاع الخطـــوات التاليـــة للتخلص مـــن الكحة
الناشفة المزعجة:

 -تنـــاول الســـوائل بكثـــرة لترطيـــب

أو إضافتهـــا إلـــى الوصفـــات المفضلـــة لديـــك.
يمكنـــك ً
أيضـــا البحـــث عـــن المكمـــات الغذائية

والمســـتخلصات فـــي متجـــر األطعمـــة الصحية

المحلي .وتشـــمل األعشاب المســـتخدمة لعالج
الســـعال الجـــاف :الزعتـــر .النعنـــاع .جـــذر عرق

السوس .الكركم .الثوم .جذر نبات الختمية.

التدخيـــن

والمدخنين.

بحيـــث

ما مدة مفعول المعقم على اليدين؟

نظف يديك مباشــرة قبل تناول طعامك أو لمس وجهك

شـــديد العـــدوى أمـــرا ضروريـــا؛ لمنـــع

وجباته بكثرة ،أو ما يُ عرف بإدمان الملح.

عند التواجد في المالعب الرياضية
والمعابـــد والمقاهـــي ،وحتـــى عنـــد

زيارة عيادات طب األسنان.

وقـــال الموقـــع إنـــه الشـــك أن الغالبيـــة

خطـــر اإلصابـــة .ويعتبـــر الصابـــون

يعمـــدون إضافـــة الملـــح إلـــى األطبـــاق
المُ عَ ـــ َّدة فـــي المنـــزل ،علـــى الرغـــم مـــن

والمـــاء أفضل خيار لتنظيـــف اليدين
وتطهيرهمـــا ،ولكـــن فـــي حـــال عـــدم

التحذيـــرات والدراســـات المتعددة حول

وجوده هذا الخيار ،نعتمد على مطهر

خطـــورة هـــذا األمـــر ،حيث يتكـــون ملح

اليدين لحماية أنفسنا من الفيروس.

الطعـــام مـــن نحـــو  % 40مـــن الصوديوم

بحســـب الخبـــراء ،فـــإن الوقـــت الذي

و % 60مـــن الكلوريـــد ،ويســـتخدم عادة

يبقى فيه مفعول المعقم على اليدين

إلضافـــة نكهـــة إلـــى األطعمـــة أو لحفظها

ال يتجـــاوز الدقيقتيـــن؛ لـــذا يُ نصـــح

الجراثيم الموجودة على السطح.

وينصح الخبراء بضرورة أخذ الحذر

يحـــرص علـــى تنـــاول ملـــح الطعـــام في

الوقـــت الـــذي نتعامـــل فيـــه مـــع وباء

لمـــدة  30ثانية على راحة يديك لقتل

بقدر أهمية نظام التهوية فيه.

والمطاعـــم والنـــوادي فـــي المرتبـــة

احتبـــاس المـــاء وزيـــادة مؤقتـــة فـــي ضغـــط الـــدم

يعـــد الحفاظ على نظافـــة اليدين في

 ٪ 60على األقل من الكحول وفركها

مـــن ناحيـــة خطـــر انتقـــال عـــدوى

إدمان ملح الطعام يسبب السرطان
أطلـــق موقـــع “ ”Healthlineتحذيـــرًا لمن

باستخدام معقم لليدين يحتوي على

لفتـــرة طويلـــة ،فـــي المرتبـــة الثانية

» »ويشير الخبراء ،إلى أن الكثيرين لم يعودوا يستخدمون الكمامات
والقفازات ،وال يهتمون حتى بالمسافة الفاصلة بينهم وبين اآلخرين ،ما
يتسبب في تفاقم الوضع.

الدجاج.

األمـــراض والوقايـــة منهـــا ()CDC

يكـــون النـــاس علـــى اتصـــال وثيـــق

الثالثة.

وأضـــاف ،تأتي وســـائط النقـــل العام

 -أخذ قسط وافر من الراحة.

مالمسة أسطح ملوثة.

والطوابير وأماكن التجمعات ،حيث

وصرح الخبير لصحيفة “إزفيستيا”،

يزيد من خطر اإلصابة”.

من الجسم عموديا.

وخاصـــة فـــي ســـاعات الـــذروة،

“كوفيـــد .”-19وجـــاءت البـــارات

أي مكان مغلق ضعيفة وسيئة ،فإنه

 -تنـــاول شـــوربة

وتوصـــي مراكـــز الســـيطرة علـــى

أن األماكـــن ذات التهويـــة الســـيئة،

وقـــال“ ،إذا كانـــت حركـــة الهواء في

يكـــون الجـــزء العلوي

بإعـــادة اســـتخدام المعقـــم كلما تمت

الفيروســـات وأخصائـــي المناعـــة،

بـــأن الغـــرض من المـــكان غيـــر مهم،

 النـــوم بوضعيـــةالجلـــوس،

اعلـــن بافـــل فولتشـــكوف ،عالـــم

“كوفيد.”-19

 ترطيب الهواء في المنزل.-

أخطر األماكن لإلصابة بـ “كوفيد”-19

تزيـــد كثيـــرا مـــن خطـــر اإلصابـــة بــــ

الحنجرة.

تجنـــب

tariq.albahar@albiladpress.com

مستحضرات التنظيف.
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 الزنجبيـــل :يســـهم فـــي التخلـــص مـــن البلغـــمالعالق في الشـــعب والممـــرات الهوائية ،ما يقلل

للتواصل17111479 :

إلـــى الجهـــاز التنفســـي ،يمكن أن تـــؤدي إلى رد

المهيجات الشائعة:

ويمكن إضافة ملعقتين كبيرتين من عرق السوس

إعداد :طارق البحار

وزيادة فترة صالحيتها.

وفقا لمركز الســـيطرة علـــى األمراض

اليدين.

( ،)CDCيمكـــن أن تكـــون معقمـــات

لحمايـــة نفســـك مـــن العـــدوى ،نظـــف

الصوديـــوم معـــدن ضـــروري مـــن أجـــل
العصبي بأداء وظائفها بشـــكل جيد ،كما

القصير والطويل .ووفق موقع“ ”�Health

علـــى توازن الماء والمعادن ،إال أن تناول

كبيـــرة مـــن الملـــح علـــى المـــدى القصيـــر

وأضـــاف ،أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن

اليديـــن الكحوليـــة بديـــا للصابـــون

يديك مباشـــرة قبل تناول طعامك أو

والمـــاء في حـــال الطـــوارئ فقط ،وال

لمس وجهك .ال يهم إذا كنت قد قمت

قيـــام عضـــات جســـم اإلنســـان وجهازه

يكـــون لـــه آثار غير ســـارة ،علـــى المديين

ينبغـــي االعتمـــاد عليهـــا بشـــكل دائـــم

بوضـــع المطهـــر على اليديـــن قبل 10

يســـاعد الكلوريـــد الجســـم علـــى الحفاظ

رغـــم أنهـــا ســـريعة المفعـــول وتقلـــل

دقائـــق ،فخالل هـــذه المـــدة القصيرة

 ”lineيمكـــن أن يـــؤدي اســـتهالك كميـــات

بشـــكل كبير مـــن عـــدد الجراثيم على

يكون مفعول المعقم قد انتهى.

الكثير من ملح الطعام “إدمانه” يمكن أن

إلى احتبـــاس الماء في الجســـم ،وزيادة

مؤقتة في ضغط الدم والشعور بالعطش
الشـــديد ،ويصل األمر في بعض األحيان

إلى اإلصابة بفرط صوديوم الدم ،وزيادة
خطر اإلصابة بســـرطان المعدة وأمراض
القلب والوفاة المبكرة.

تناول السمك يقي من تأثير التلوث على الدماغ

القرفة تمنع اإلصابة بالنوع الثاني من السكري

البروكلي يحمي من آالم المفاصل

وصلــت دراســة حديثــة أجراهــا باحثــون مــن جامعــة كولومبيــا

كشــفت نتائــج دراســة علميــة أجراهــا علماء من ثــاث دول أن

ينصــح الخبــراء بتنــاول البروكلــي بشــكل منتظــم لتجنــب آالم

األســبوع قد يســاعد على مقاومة تأثير تلوث الهواء على الدماغ،

بلــغ مســتواه عندهم الحــدود العليا التي تســبق اإلصابة بالنوع

إذا كنت من الذين يعانون التهاب المفاصل.

األمريكيــة إلــى أن تنــاول لحــوم األســماك بمعــدل حصتيــن فــي

وذلــك بفعــل التأثيــر اإليجابــي لحمــوض أوميغــا -3الدســمة التــي
تحتويها لحوم األسماك.

ومـــن المعـــروف مســـبقا بـــأن
تســـاعد علـــى التخلـــص مـــن

بالرصاص والزئبق.

االلتهـــاب فـــي الجســـم وتعزيـــز
وظائـــف الدمـــاغ مـــع التقدم في

الثاني من السكري.

وتفيـــد مجلـــة Journal of the
الســـن والتقليـــل مـــن األضـــرار

األحمـــاض الدســـمة أوميغـــا-3

القرفة تحســن مســتوى الســكر في الدم لدى األشــخاص الذين

الدماغيـــة الناجمـــة عن التســـمم
وقـــد أراد الباحثـــون التحقـــق ما

إذا كانـــت حمـــوض أوميغـــا-3

الدسمة تســـاعد أيضا على الحد
من التأثيـــرات الضارة للتلوث
الهوائي.

 ،Endocrine Societyبـــأن خبراء

الغـــدد الصمـــاء فـــي مركـــز بحوث
جوســـلين للســـكري فـــي بوســـطن
بالواليـــات

المتحـــدة

وعلماء مركز الندستول
الطبـــي األلمانـــي وعلماء

جامعـــة

كيونـــغ

هـــي،

فـــي كوريـــا الجنوبيـــة،

أجـــروا دراســـات ســـريرية

عشوائية عن تأثير القرفة
فـــي التحكـــم بمســـتوى

الســـكر فـــي الدم لـــدى 51

شـــخصا ،واتضح أن تناول

القرفة علـــى الريق ،يخفض

المفاصل ،وهو أحد أفضل أنواع الخضروات التي يمكنك تناولها
ويحتـــوي البروكلـــي علـــى عدد

مســـتوى الغلوكـــوز فـــي الـــدم،

ويحسن اســـتجابة الجسم لتناول
الكربوهيدرات.

مـــن الفيتامينـــات والمركبـــات

التـــي يُ عتقـــد أنهـــا تخفـــف مـــن
ً
أيضا
آالم المفاصـــل ،وهو مفيد
لألشـــخاص الذيـــن يعانون من

هشاشية العظام .كما يحتوي
البروكلـــي علـــى الكثيـــر من

الكالســـيوم ،مما قد يساعد

مرضـــى التهـــاب المفاصـــل

على تحسين قوة عظامهم.

وعلـــى الرغم من عـــدم وجود

حميـــة

التهـــاب

غذائيـــة

لعـــاج

المفاصـــل،

فقـــد ثبـــت أن بعض

األطعمـــة تحـــارب

االلتهابـــات وتقوي

العظـــام وتعـــزز مـــن قـــوة جهاز

المناعة.

عائشة عتيق :نعم تأثرنا جدا بالجائزة والبحرينيات شاطرات!

المكياج موهبة وشــغف وغير مسموح لنا بمزاولة العمل كما السابق

تبين المتابعات أن % 41

أميرة وليد

من مستخدمي  netflixال

يدفعون اشتراك ،بل يشاهدون

فـــي الســـابق كانـــت الفتيـــات يقمـــن

 %منهم يشاهدونه باستخدام

الجديـــدة والذهـــاب إلـــى صالونـــات

محتواها مجانا ،حيث إن 27

بتجهيـــز أنفســـهن مـــن شـــراء المالبس

اشتراك أحد أفراد أسرتهم،

التجميـــل للعناية ببشـــرتهم وشـــعرهم

بينما  % 14يستخدمون

حتـــى يظهـــرن بأفضـــل حلـــه فـــي

حسابا مشتركا بينهم!

المناســـبات وأيام العيـــد ،وبالطبع ومن
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أكثـــر ما يهتمون به أيضـــا هو المكياج،
لكـــن اليـــوم بعـــض الفتيـــات أصبحـــن

tariq.albahar@albiladpress.com

يعتمـــدن علـــى خبيـــرات التجميـــل أو
مـــا يطلـــق عليهن “ميك أب أرتيســـت”؛

لمســـاعدتهم في تزيين أنفسهم ،ولكن

حاليا ومع مرورنا بفترة اســـتثنائية مع

الجائحـــة العالمية ،أردنـــا أن نعرف هل

مازالت الـ “ميك أب أرتيســـت” قادرات
علـــى مزاولـــة مهنتهـــن وعليهـــن إقبال

كمـــا الســـابق ،أم تغيـــر الوضـــع بســـبب

الكورونـــا .لمعرفـــة ذلك وأمـــور عديدة
عـــن فنون المكياج جلســـنا مع عائشـــة

عتيق خبيرة التجميل البحرينية ،كان

معها هذا الحوار الشائق:

»»

كيف بدأ شغفك بالمكياج
والتجميل؟

أنـــا فـــي األصـــل عنـــدي موهبة الرســـم

 The Kissing Boothبجزء جديد

منذ الصغر ،وفي الوقت نفســـه أعشـــق

وصــل فيلــم  The Kissing Booth 2إلى نتفليكــس الــذي يتضمــن

أتابع فيديوهـــات تعليمية عن المكياج

الجمـــال والمكيـــاج ،وكنـــت أحـــب أن
فـــي اليوتيـــوب منـــذ العـــام ،٢٠٠٨

الكثير من الدراما والخداع ويقدم نهاية صادمة لمشاهديه.
ويتابـــع الفيلـــم قصـــة “إيلـــي” التي

وتحدثـــت جـــوي كينـــغ عـــن العمل

الذي يـــؤدي دوره جاكوب إلوردي.

بما معنـــاه“ :ايلي ايفانز ســـيئة في

تلعـــب دورها جـــوي كينـــغ و”نوح”

تواجـــه ايلي حيرة فـــي أي جامعة
تلتحـــق إن كانـــت ســـتنضم إلـــى

صديقهـــا “لـــي” أو تلتحـــق بهارفرد

والمكياج واتخذته كبزنس لي.

»»

ما أكثر اإلطالالت التي تفضلينها

بالمقابـــل الطريقـــة التـــي تعتمدها

(الخفيفة / الحادة) ولماذا؟

تجعـــل الجميـــع يغضـــب منهـــا

في كلتا المدرســـتين ،وذلك عندما

أعطـــت نفســـها المزيد مـــن الوقت

نفسها أمام قرار صعب.

شـــيء أنـــا موهوبـــة فيه ،وهما الرســـم

جعـــل الجيمـــع يشـــعر بالســـعادة،

مـــع نـــوح .وفـــي النهايـــة يكتشـــف
الجميـــع كذبـــة إيلـــي التـــي ا ّدعـــت

يصلهـــا رســـالتا قبول ،حيـــث تجد

بين أكثر شيء أحبه في حياتي وأكثر

لــــ  Etبنســـختها األميركيـــة ،وقالت

نفسها” .وتابعت“ :لدى ايلي الكثير

بأنهـــا كانـــت علـــى قائمـــة االنتظار

فتعلقت فيه أكثر وأكثر بعدها دمجت

أحـــب االثنين ،ولكن لكل إطالله وقتها

علـــى المـــدى الطويل بمـــا في ذلك

المناسب ومكانها المناسب.

»»

لتكتشـــفه في الفيلـــم ،وفي النهاية

هل برأيك فن المكياج والتجميل

موهبة أم يمكن تنميته بالممارسة؟

للتفكيـــر .إنهـــا أمر جنونـــي ال أدري

بالنســـبة لـــي موهبـــة وشـــغف ،وإذا لم

لماذا تقوم بذلك“ بحسب .Et

تكن كذلك ،فهناك عوامل كثيرة يجب

هنا شيحة بعد الحجر

أن تكون موجودة في الشـــخص حتى

يكتسبها كمهارة ،ويجب تنميتها سواء
إن كانـــت موهبـــة أم هوايـــة ،وتحتاج

وقتا وصبرا وممارسة.

»»

ما أحدث صيحات المكياج هذه

الفترة خصوصا فيما يتعلق بدرجات
أحمر الشفاه وألوان طالء األظافر
ورسومات العين؟

المكيـــاج الناعـــم والخفيف الـــذي يبرز
المالمـــح ويعطـــي إيحـــاء أن البشـــرة
صحيـــة وجميلـــة ،بعيـــدا عـــن طبقـــات

الفونديشن “كريم األساس” وااليالينر
العريض واأللوان تكـــون ترابية هادئة
مريحة العين.

»»

ما المنتجات المفضلة لديك والتي
تفضلين العمل بها؟

كل شـــركة لهـــا منتـــج مفضـــل عنـــدي،

مثل مـــاك ونـــارس وميـــك أب فوريفر

وكروالين ومنتجات ســـيفورا كلها تعد
مـــن مفضالتـــي وممتازة ،وفـــي األونة
االخيـــرة الكثيـــر مـــن الشـــركات توفـــر
منتجـــات ممتـــازة ومتوفـــرة فـــي كل

مكان.

»»

ما أهم نصائح المكياج التي

والحاجـــب وفرشـــاة أحمـــر الشـــفاه،

تقدمينها للفتيات؟

البشـــرة الصحيـــة هـــي أســـاس جمـــال

المكيـــاج؛ لذلـــك العنايـــة بالبشـــرة لهـــا

دور أســـاس؛ للحصول على مظهر الئق

وجميل للمكياج.

اختيـــار الدرجـــة الصحيحـــة لكريـــم

األســـاس ال يكـــون فاتحـــا وال أغمـــق
مـــن بشـــرتك .اعرفـــي مالمـــح وجهك

وضعي المكياج المناســـب الذي يبرزها
ويجملها.

»»

اتخاذها للحفاظ على سالمتك
وسالمة زبائنك أثناء العمل خالل
تلك الفترة االستثنائية؟

العمـــل اآلن ،ولكن لو ســـمحوا بمزاولة

مـــن

البشرة ودمج اآلي شادو “ظل العيون”

المنتجـــات ذات االســـتخدام الواحـــد

اختيـــار

الدرجـــة

الفونديشـــن “كريـــم األســـاس” للـــون

بطريقة خاطئة.

مـــرة ثانية للزبونـــة الثانيـــة .وتعقيم
المكان وغســـل اليديـــن بالصابون قبل
وبعـــد وبيـــن كل زبونـــة وأخـــرى وترك
مساف زمنية للتنظيف والتعقيم.

»»

دائما ما يزيد اإلقبال من الفتيات
خالل فترة العيد لكثرة المناسبات
فيها ..فهل مازال الوضع كما هو

كورونا؟ وما اإلجراءات التي تم

المكيـــاج ،فهنـــاك عـــدة اشـــتراطات

الخاطئـــة

خاصة اســـتخدمها لها ،وال أســـتخدمها

»»

الكورونا؛ ألنه غير مســـموح لنا بمزاولة

وضع المكياج وتنصحين بتجنبه؟

بشـــكل دوري بيـــن كل زبونـــه .ولـــكل
زبونه مجموعة من ُ
الفرَش وإســـفنجة

هل تأثر مجال عملك بسبب أزمة

نعـــم ،توقفـــت عـــن العمـــل فـــي فتـــرة

خطأ تقع فيه أغلب الفتيات عند

و تعقيـــم المكيـــاج وفـــرش المكيـــاج

احترازية ســـنقوم بها مثل :اســـتخدام
بيـــن كل زبونـــه مثـــل مســـكرة العيـــن

عليه حاليا مع أزمة كورونا؟

بســـبب أزمة كورونا اإلقبال َّ
قل بسبب
المنـــع ،وألننا ال نســـتقبل الزبائن ،لكني
أرى الفتيـــات البحرينيـــات أغلبهـــم
أصبـــح بإمكانهـــن وضـــع المكيـــاج
ألنفسهم لكثرة الفيديوهات التعليمية
الموجودة في االنستغرام واليوتيوب،
فأصبحـــن يعتمـــدن على أنفســـهم في
وضع المكياج خصوصا في مناســـبات
العيد واألفراح وغيرها.

وصلة غزل بين رامي عياش ونوال الزغبي

استمرار ”سما عالية“

وصفت الفنانة هنا شــيحة خالل استضافتها في برنامج

كشــفت الفنانة زهرة الخرجي عن انتهاء تصوير المشاهد

تبــادل الفنان رامي عياش والفنانة نوال الزغبي عددا من

الحظر وظروف كورونا في البداية مع أسرتها.

«المخــرج محمد دحــام الشــمري بذل مجهــودا جبارا

ارتباطهم بعالقــة صداقة قوية وتظهــر تلك الصداقة

 It’s Show Timeعلــى قنــاة  ،CBCكيــف خاضت تجربة

األخيــرة مــن مسلســل «ســما عاليــة» ،موضحــة أن

وقالت هنا شــيحة إن تلك الفترة خلقت ظروفا لتعارف

التغريــدات على موقــع تويتر مؤخرا التــي توضح مدى

لالنتهاء من تصوير الثلث األخير من مشاهد المسلسل،

من نــوع مختلف بين أفراد أســرتها ،والعودة للعب معا

مــن وقــت آلخر مــن خالل نشــرهم صورهــم معا في

بعــد الحصــول علــى تصريــح بالتصويــر مــن الجهــات

مرة أخرى ،سواء كانت لعبا مفتقدة أو لعبا مجنونة مبتكرة،

كمــا أنهــا أمضت بعــض الوقت فــي الطبخ ،ومتابعــة ما تقدمــه المنصات
اإللكترونية واألفالم وعدم الخروج مطلقا!

مناسبات عديدة ومؤخرا وجه الفنان رامي عياش صورة

المختصة» .وأضافت الخرجي أنه ســيتم عرض المسلسل

خــال العــام الجــاري ،الفتة إلــى أنه كان مــن المفتــرض أن يخوض الســباق
الرمضاني الماضي ،إال أن اإلجراءات االحترازية أدت إلى توقف التصوير.

لنــوال الزغبي مكتوب فيها “القرارات التي تصنعها الكرامة

صائبة ،حتــى وإن أوجعتك” .معلقا عليها “بتفكرني فيكي” ،فردت عليه نوال
بتغريدة أخرى كتبت فيها “حبيبي أنت“.

فيلم “قاهرة نجيب محفوظ”  ..عندما يكون المكان فلسفة
من األماكـــن ،هي زوايا في عين األديب الكبير تتحول

طارق البحار

إلـــى فلســـفة ،فالزقـــاق الصغيرة عنده تتحـــول التاريخ

كنـــت من المحظوظين بمشـــاهدة فيلم “قاهرة نجيب

كامـــل لمصر وهكذا ،وأجادت المخرجة نقل ذلك وكأننا

محفوظ“ للمخرجة المبدعة أميرة الفقي التي خصتي

نـــرى من خـــال عين األديب ما يراه ،وكيف يعظم هذه

حصريا لمشـــاهدته والكتابة عنه قبـــل عرضه للجميع

األماكـــن والتي ظهرت في أفالم ســـينمائية كبيرة مثل

قريبا في جميع المنصات والشاشات.

الحرافيـــش ،والثالثيـــة ،وثرثـــرة فوق النيـــل ،وغيرها.

يتنـــاول الفيلم القصير األديب المصـــري الكبير والذي

الفيلـــم مـــن أفضـــل مـــا قـــدم لألديـــب المصـــري بتناول

ال تـــزال رواياتـــه تحقـــق أعلـــى المبيعات فـــي منطقة

الدقيـــق وتفاصيلـــه ،وكانـــت المخرجـــة أميـــرة الفقـــي

الخليـــج العربـــي ،وقدمت بـــذكاء المخرجـــة المصرية
الفيلـــم مـــن خـــال ثيمـــة خاصـــة جـــدا عنـــد متابعـــي

صاحب النوبة الراحـــل وهي ”المكان“ عنده ،والتركيز
عليـــه من خـــال األماكن التي كان يحبها مثل شـــارع

المعز ومنطقة الجمالية ،وهي مســـقط رأسه ،وأحياء
القاهـــرة الشـــعبية القديمة التي جســـدها فـــي األفالم

والروايـــات ،وجعلت أميرة المكان محور التوثيق في
الفيلم ،والذي كان بالنســـبة لمحفوظ الخيال المصري

الجميـــل إلى كل بقعة من العالـــم ،ويعتبر الفيلم متعة
استثنائية ،فهو ينقلك إلى زمن أحداث روايات نجيب

الحمل

محفوظ وتعيـــش معه األماكن األصليـــة التي تحدث
عنهـــا فـــي رواياته مثل بيـــن القصرين ،وزقـــاق المدق

وغيرها ،وهي أماكن ارتبط بها جدا في كتاباته.

الثور

بالمـــكان الذي يعيـــش فيه ،أزقة وشـــوارع بالرغم من

دقيقـــة أيضـــا على االنتمـــاء الروحـــي لـــكل واحد منا

اي شـــيء ،أماكـــن فيهـــا حنين للماضـــي وحب وعودة
إلـــى الجـــذور األصليـــة ،فكان نجيـــب محفـــوظ دائما

العقرب
يتطلّب منك بعض الحكمة في تصرفاتك ،ابتعد

عن النقاشات.

الفرص؛ كي تزيد من أرباحك.

القوس

الجوزاء

عالج األمور بروية واكسب الجميع وال تنزلق إلى

يتوجب عليك التريّ ث باتخاذ القرارات ،حاول أن

تفاهات بعض المحيطين بك.

تقفل بعض المشاريع اليوم.

السرطان

الجدي
تتمتع بقدرات فكرية وبُعد نظر يخوّ لك التغلّب

عليك تقديم خطة جيدة لتسوية المواضيع

العالقة وإثبات قدرتك على تحمّ ل المسؤوليات.

الدلو

التميّ ز والوصول إلى أهدافك.

مهمة.

العذراء

على منافسيك في العمل.

ستحظى بأجواء تفاؤلية تزيد من قدرتك على

بعض التحالفات قد تفيدك وتؤدي إلى انفراجات

الحوت
ال تتراجع أمام العقبات وتابع مسيرتك بكل
نشاط وحيوية.

يوم مناسب للقيام ببعض السفرات أو الرحالت
مع األطفال.

فـــي أدبـــه ،حيث يحـــث على حب الوطـــن ويبث روح

المـــكان عيـــن نجيـــب محفـــوظ ،ومـــاذا يـــرى فـــي هذه

للخسارة والهزيمة!

ال تضيع الوقت الثمين ،وحاول أن تغتنم

التـــي تربطنا بوطننا ،وهذا بالطبع من الكلمات المهمة

يتمحـــور الفيلـــم والـــذي مدتـــه نحـــو خمـــس وأربعين

الميزان
تحقق األهداف.

يشـــدد على هذه األمور بعدم االبتعاد أبدا عن الرموز

االنتماء عند قراءته.

ال تقحم نفسك في مشاريع غير مدروسة تفاديا

ادرس خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار؛ حتى

األسد

ذكية في تقريب هذه الفلســـفة فـــي صور وفيديوهات

مـــن عـــدة زوايا يســـلط الفيلـــم أيضا من خالل فلســـفة
األماكـــن التـــي ربمـــا هـــي عاديـــة عندنـــا ،لكنهـــا عظيمة

عنده ،مثل الزقاق الضيقة والسطوح والعوامة وغيرها

 7أغسطس
1819
وقوع «معركة بوياكا» التي هزم
فيها سيمون بوليفار الجيش اإلسباني،
وهي المعركة التي مهدت
الستقالل كولومبيا ونهاية
الهيمنة اإلسبانية على أمريكا الالتينية.

أرشـــيفية صعبـــة المنـــال ،وهـــذا يـــدل مـــدى تأثرهـــا به
وحبها له ،فهو استطاع أن يقدم القاهرة بصورة عالمية
ال تمـــوت أبدا ببســـاطة المكان الذي قدمتـــه المخرجة،
ونحن اليوم وسط اســـتعمار المنصات التلفزيونية في
اإلنترنـــت فـــي حاجـــة ملحـــة لمشـــاهدة أفـــام عظيمة
مثـــل هذ الفيلم ،وفيه نكتشـــف االختالف بين الماضي
والحاضر في المكان نفســـه ،وكيف استطاع نجيب أن
يكتب أمس للغد كنوع من المحاكاة.

317
والدة األمبراطور قنسطانطيوس الثاني ،أمبراطور األمبراطورية الرومانية.

1921
تأسس نادي مولودية الجزائر الجزائري لكرة القدم ،ويعتبر عميد األندية الجزائرية.

1941
الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية.

1941
والدة روبندرونات تاكور ،أديب هندي حاصل على جائزة نوبل في األدب العام .1913

2017
حدوث خسوف جزئي للقمر استمر ما يقارب الساعتين وشوهد في كل من آسيا ،وأوروبا ،وإفريقيا وأستراليا.
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رئيسة الثقافة تعتمد إشهار مركز إنكي للفنون األدائية
اعتمدت رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة إشــهار مركز إنكي للفنون األدائية،
ويأتــي إشــهار المركــز ليكــون مؤسســة ثقافية غير ربحية تعنى بكل مــا يخص الفنون األدائيــة والبصرية من خالل

العمــل فــي ضوء أهداف متســقة تنســجم وتطلعــات القائمين عليه فــي أن يكون محطة للتغير في ممارســة الفنون
وتلقيهــا عــن طريــق تدريــب العامليــن فــي الحقول األدائيــة والبصرية علــى الممارســات االدارية والفنيــة المتقدمة

وخلق شراكة حقيقية بين العاملين وتنظيم وتهيئة الورش المتخصصة في الحقول المرتبطة.
كما يســـعى المركز إلى خلق قاعدة بحثية تعنى بالفنون

تمثل محـــاور مهمة في مشـــاريعه أولها مهرجان إنكي-

الواقـــع البحريني مـــع المراكز اإلبداعيـــة للفنون األدائية

دول طريق الحرير المســـرحية بشـــرق آسيا وما جاورها

األدائيـــة والبصرية فـــي البحرين وربطهـــا بالعالم وربط

والبصرية بالممارســـات المماثلـــة عالميـــا؛ مـــن أجـــل

التدريب وتبادل الخبرات معتمدا على عدد من الوسائل

من ضمنها تأسيس شبكة محلية عالمية للفنون األدائية
وإقامـــة المراكـــز البحثية والتدريبية التـــي تعمل على

طريـــق الحرير للفنون األدائية ،والذي يركز على تجارب
فـــي أقصـــى الشـــرق ،إضافـــة لمبـــادرة إنكـــي للتدريـــب

ومبادرة عبدهللا الســـعداوي للدراســـات والبحوث ،وهو
مركـــز بحثي خـــاص بالدراســـات واألبحاث فـــي الفنون

ترجمـــة ونشـــر األبحـــاث المتخصصة وكذلك

العمل على تنظيم المهرجانات

» »كشفت النجمة سلمى حايك عن ألمها وحزنها العميقين من النكبة
التي حلت العاصمة اللبنانية بيروت جراء االنفجار الكبير .ونشرت
“سلمى” ،مقطع فيديو يجسد االنفجار عبر حسابها الشخصي على
موقع “اإلنستغرام” ،وكتبت معلقة على الفيديو “دمر انفجاران اليوم
عاصمة لبنان ،قلبي مكسور على جميع األشخاص الذين فقدوا
أحباءهم والمتواجدين في المناطق المتضررة في بيروت الحبيبة”.

الشيخة مي بنت محمد ا ٓل خليفة

األدائيـــة والبصريـــة واألرشـــفة والتوثيـــق
ومهرجان المنامة السينمائي.

الخاصة لتعميـــق مفاهيم
االطـــاع والمشـــاركة مـــع

دول العالم.

وقالـــت المســـؤول اإلعالمـــي

للمركـــز نـــوف نبيـــل أن

المركز ”سيرسخ حضوره
من خالل مشاريع رئيسة

للفنون األدائية ،حسين الرفاعي نائبا للرئيس ورئيس

وقــــــــد تــــــم انـ ــتـ ــخـ ــاب

مبادرة إنكي للتدريب ،باسل حسين أمينا ماليا ،حسين

م ــرك ــز إن ــك ــي لــلــفــنــون

عوض هللا أمينا للسر.

أعضاء مجلس ادارة

العريبي رئيسا لمهرجان المنامة السينمائي وسعاد

األدائــــــيــــــة ك ــال ــت ــال ــي:

أما مؤسســـو المركز ،فهم :أمين الصايغ ،باســـل حســـين،

رئاسة مجلس اإلدارة

حســـين الرفاعـــي ،خالد الرويعي ،خليل الرميثي ،ســـعاد

إنــكــي -طــريــق الحرير

الصحاف ،محمد شاهين ونوف نبيل.

خـ ــالـ ــد الـ ــرويـ ــعـ ــي فــي

جمانـــة القصـــاب ،جمعـــان الرويعـــي ،حســـين العريبـــي،

ورئـ ـ ــيـ ـ ــس مـــهـــرجـــان

عـــوض هللا ،زينب مرضي ،سوســـن حســـن ،عبداللطيف

مهرجان “أفالم السعودية” يتيح مشاركات إضافية

تقديـــرا لألعمـــال الســـينمائية الســـعودية واســـتجابة لصناعهـــا

تقديرا لألعمال الســـينمائية المنجزة مؤخرا واستجابة لصناع

حيث ســـتحاول هذه الدورة االستفادة من مختلف اإلمكانات

وشـــددت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراكها أهمية عرض

الســـعودية فرصـــة إضافيـــة للمشـــاركة فـــي دورتـــه السادســـة

 24ســـاعة طوال أيام المهرجان الستة ،كما سيتم تنفيذ جميع

موضحـــة بأن قرار بث المهرجان رقميا عبر اإلنترنت جاء بعد

األفالم الســـعوديين ،أتاحـــت اللجنة المنظمـــة لمهرجان أفالم
االســـتثنائية عبر اإلنترنت من خالل إعادة فتح باب تســـجيل
المشـــاركات لمســـابقات المهرجان ،والمحدد  8أغسطس نهاية

التـــي تتيحها التقنية الحديثة ،بأقصى حد ،ومنها البث طوال

األفـــام في صـــاالت الســـينما بين محبـــي األفـــام والجمهور،

البرامج المعتادة ،إضافة إلى ابتكار برامج أخرى  .

دراســـة الظـــروف الراهنة وما يرتبـــط بها من قيـــود احترازية

إطـــاق هذه الـــدورة بشـــكلها شـــبه االفتراضي دافعـــه تفاعل

قـــد ال تتيـــح للكثيرين حضور فعاليات المهرجان واالســـتفادة

المهرجـــان الـــذي تنظمـــه جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام

التي أفقدتها إياه الجائحة  .

المقبلـــة عـــن قائمـــة األفـــام والســـيناريوهات المقبولـــة فـــي

“إثراء” ،وبدعـــم من هيئة األفالم التابعـــة لوزارة الثقافة ،قرار

مركـــز الملـــك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثـــراء) الذي يخطط

الستالم المشاركات.

بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران
إقامـــة دورته السادســـة بشـــكل افتراضي بالكامل فـــي الفترة
من  1إلى  6ســـبتمبر 2020؛ لضمان تحقيق المهرجان ألهدافه

الرئيســـة المتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في
المجال ،وتشـــجيع صناعة األفالم الســـعودية ،وتعزيز الثقافة
الســـينمائية فـــي المملكـــة ،آخـــر موعـــد الســـتالم المشـــاركات

اإلضافية ،حيث سيقدم المهرجان برامجه للجمهور من خالل

مجتمع صناع األفالم الســـعوديين الذي يتلهف الى نشـــاطاته

مـــن برامجـــه .ومن المقـــرر أن يتم اإلعالن في الفتـــرة القريبة

كمـــا نعـــول دائما منـــذ بدايات المهرجـــان األولى على شـــريكنا

دورته االســـتثنائية ،إضافة إلى تفاصيل المســـابقات والورش

وينتـــج المعرفـــة على مختلـــف األصعدة الثقافية ،ويســـتطيع

ويهـــدف مهرجـــان “أفـــام الســـعودية” منـــذ دورتـــه األولـــى

والبرامج الموازية.

إيجـــاد الكثيـــر من الحلول لـــكل المصاعب التـــي تواجه العمل

العـــام  2008إلـــى توفير منصـــة لالحتفاء باألفالم الســـعودية

الثقافـــي والفني .إثراء هو مصنع وطنـــي للقوة الناعمة ،يقود

وصنّاعهـــا ،وعرضهـــا ألكبـــر شـــريحة ممكنة مـــن الجمهور في

المشـــهد ويعالـــج الظـــروف وليس من طبيعتـــه أن يتوانى عن

أجواء ســـينمائية محفزة .ويحرص المهرجان على االستمرار

تشجيع المشهد الثقافي على تجاوز العقبات  .

فـــي أداء رســـالته المشـــجعة لصناعة األفالم الســـعودية حتى

نعدكـــم بدورة اســـتثنائية ،تمـــزج بين الواقعـــي والتكنولوجيا

في أحلك الظروف.

االســـتثنائية على أن يستمر وعدنا بدورات قادمة نلتقي فيها

الوثائقيـــة ،ومســـابقة أفالم الطلبة ،ومســـابقة الســـيناريو غير

المقبلـــة مـــن منطلـــق مســـؤولياتها تجـــاه قطـــاع األفـــام فـــي

كما تشـــكر إدارة المهرجان دعم هيئة األفـــام بوزارة الثقافة،

لجنة تحكيم مســـتقلة ،ســـتقوم بمنح جائزتين ،فيما ســـيمنح

وأوضـــح مديـــر مهرجـــان أفـــام الســـعودية أحـــد المـــا “أن

وتتحقق أهداف المهرجان لخدمة السينما السعودية”.

ويمكن االطالع على الشـــروط وتفاصيـــل الجوائز على موقع

االســـتخدام التلقائـــي الـــذي يتـــم التعامـــل فيه كموقـــع بديل،

رئيســـة ،هـــي“ :مســـابقة األفـــام الروائيـــة ،ومســـابقة األفـــام

البث المباشـــر عبر اإلنترنـــت ،والتي تتضمن عـــروض األفالم،
واللقـــاءات مـــع صنـــاع األفـــام ،ونـــدوات وورش متخصصة،

وذلـــك ضمن أجـــواء تفاعلية تجمع صنّاع األفـــام والمهتمين
بالمجـــال ،وفـــي إطـــار رقمـــي يســـمح للجمهـــور بالمتابعـــة

والتصويت على مجموعة من جوائز المهرجان.

المهرجـــان يأتـــي عبـــر وســـائط اإلنترنـــت بشـــكل مختلف عن

الحديثـــة ،لتحقق أقصى ما نطمح إليه في مثل هذه الظروف

على أرض الواقع ومستفيدة من هذه التجربة  .

ويأتـــي دعم هيئـــة األفالم للمهرجـــان في دورتـــه االفتراضية

المنفـــذ ،وســـتتولى مهمـــة اختيـــار الفائزيـــن فـــي كل مســـابقة

الـــذي يرســـخ اإلســـتراتيجية الثقافيـــة الوطنيـــة الطموحـــة،

تصويت الجمهور جائزة في كل مسابقة من المسابقات األربع،

ويتضمـــن المهرجـــان فـــي دورتـــه المقبلـــة أربـــع مســـابقات

المهرجان:

/https://www.saudifilmfestival.org

النجمة في الشرقاوي تعود للكويت بعد الحجر المنزلي
تســـتعد الممثلة البحرينية في الشـــرقاوي
ً
مجـــددا بعـــد
لشـــد رحالهـــا إلـــى الكويـــت

انقضـــاء عيـــد األضحى المبـــارك؛ لمواصلة
تصويـــر مـــا تبقـــى لهـــا مـــن مشـــاهد فـــي

بطابـــع ممـــزوج بيـــن الدرامـــا والاليـــت

وتابعت الشرقاوي موضحة األسباب وراء

أرغب في توسيع نطاق عالقاتي بالساحة

كورونا المســـتجد قررت الشـــركة المنتجة

شـــرف ،بالقول« :الشـــخصية ضيفة شـــرف

شـــركات اإلنتـــاج والمخرجيـــن والمؤلفين،

كوميـــدي ،لكـــن بســـبب جائحـــة فيـــروس

قبولها تقديم الشـــخصية رغـــم أنها ضيفة

التوقف لحين عـــودة الحياة إلى طبيعتها،
وهـــو ما حصـــل فعـــاً ،ومن المفتـــرض أن

ال تأثيـــر لهـــا ،بل على العكـــس دوري يعتبر

وفي هذا الشـــأن ،صرحت الشرقاوي للراي

جـــدا ،حيـــث ســـأبقى فـــي الحجـــر المنزلي

ذلك ،وافقت على تقديمها؛ ألنها شـــخصية

الماضـــي انتهينـــا من تصوير جزء بســـيط

المختصـــة ،بعـــد ذلـــك ألتحـــق مـــع زمالئي

مسلســـل «زواج مصلحـــة» مـــن تأليف مرم

الهاجري ،وإخراج أحمد عبدالواحد.

الكويتيـــة مؤخـــرا قائلة« :في شـــهر مارس
مـــن المسلســـل الـــذي يناقـــش فـــي طياته

جملة من العالقات العاطفية واالجتماعية

أرتـــب موعـــد عودتي إلـــى الكويـــت قريبا
مـــدة  14يومـــا كمـــا قـــررت الســـلطات

الفنانين لمباشـــرة تصوير شخصيتي التي

تعتبر ضيفة شرف».

صحيـــح ،لكـــن ذلـــك ال يعني أنها هامشـــية

محوريـــا ومؤثرا فـــي األحداث .إلى جانب
جديـــدة لم يســـبق أن جســـدت شـــبيها لها،
علي كان الوقت مناسبا لي
وعندما عُ رضت
ّ

آنذاك (كنت توني مخلصة تصوير مسلسل
الكـــون في كفة) ،كمـــا ال أخفي القول إنني

الفنيـــة عـــن طريق تعاوني بشـــكل أكبر مع
وأن أجـــرب أدوارا عديـــدة ومميـــزة (أبـــي
أرجـــع للســـاحة الفنيـــة بقـــوة بعـــد توقفي

فترة من الزمن)».

يذكـــر أن « زواج مصلحـــة» يجمع نخبة من
النجـــوم منهـــم مي البلوشـــي ،ميـــس كمر،

فهد العبدالمحســـن ،ليلى عبدهللا ،محمود

بوشهري ،منى مكي ،محمد عاشور ،إيمان

جمال وسعاد سليمان وغيرهم.

المملكة؛ بوصفها المظلة الرســـمية لصناعة األفالم الســـعودية،

والداعمة للمواهب السينمائية الوطنية ،والمحفزة للمؤسسات
الناشطة في القطاع ،والتي تعمل على تنفيذ رؤية وتوجهات
وزارة الثقافـــة الراميـــة إلـــى تطويـــر القطاعـــات الثقافيـــة في
المملكـــة واالرتقـــاء بهـــا إلى المســـتويات التي تحقـــق أهداف

رؤية السعودية .2030
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ومــع ذلــك ،عندمــا بــدأت قطعــة اللحــم
حصــل الفيديــو علــى أكثــر مــن  14ألــف
إعــادة تغريــد ،ومــا يقرب مــن  21.5ألف
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االجتماعيــة فــي التعليقــات أنهــم مروعــون ً
حقــا مــن هــذا الفيديــو .وأشــار
آخــرون إلــى أن هذا ليــس مخيفا .وأوضحوا أن كل شــيء يتعلق بالنهايات

العصبية التي تستمر في العمل في اللحوم النيئة الطازجة لبعض الوقت.

فتيات أثناء التقاط صور لزهور عباد الشمس في
حقل بمنطقة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم.

“ممرضة بيروت” ..دراما االنفجار في لقطة تحبس األنفاس
احتلــت صــورة “ممرضــة بيــروت”

حمايتهم .وأضاف في حوار لبرنامج

اللذيــن هــزا العاصمــة اللبنانيــة

ليلتقــط صــورا للجرحــى القادميــن

صــدارة المشــهد إثــر االنفجاريــن
بيــروت ،وهــي لممرضــة تحمــل فــي

يدهــا ثالثة أطفال حديثــي الوالدة،
وتقــوم فــي الوقــت ذاتــه بإجــراء

اتصال وسط الركام المحيط بها في

أحد مستشفيات المدينة.

“منصــات” أنه جــاء إلى المستشــفى

لتلقــي العــاج فــي مستشــفى الروم
إال أنــه تفاجــأ بالدمــار الحاصــل فــي

المستشــفى عند وصوله وأنه شاهد
األطبــاء يخرجــون هربــا مــن الدمار

الحاصــل إال ممرضة وحيــدة ومعها

مصــور اللقطــة بــال جاويــش ،قــال

عــدد من الزميــات حاملــة األطفال

تعمــل فــي مستشــفى الــروم والتــي

مــا ،وهــي اللحظــة التــي قــرر فيهــا

إنــه تفاجــأ بردة فعــل الممرضة التي
وصفها بـ”القديســة” ،وقــد تفاجأ من
هدوئهــا والتزامهــا بالمهمــة الموكلــة

إليها رغــم الدمار والجثث المحيطة

بهــا ،حاملة األطفال الثالثة من أجل

مريض يسرق

سيارة إسعاف من

مستشفى

وثق مقطع فيديو لحظة قيام مريض
فــي أحــد المستشــفيات بالمملكــة

العربيــة الســعودية بســرقة ســيارة
إســعاف ،فــي الوقت الــذي حاول فيه

أشخاص إيقافه لكنهم فشلوا.

ويظهــر فــي الفيديــو المريــض وهــو

يستقل السيارة التابعة للهالل األحمر
فــي مستشــفى الملــك عبــد العزيــز

بجدة ،وينطلق بها.

الثالثــة وتحــاول االتصال بشــخص
التقاط الصورة.

وأشــار إلــى أنه لم يتوقــع ردة الفعل

“المليونيــة” التــي حصدتهــا الصورة

على وسائل التواصل االجتماعي.

صيف البحرين يستقطب الفنون األدائية الصينية لمجموعة نينغشيا
تســتمر العروض العالمية التــي يق ّدمها
مهرجــان صيــف البحريــن للجمهــور

العــراق وحتــى مناطــق الجنــوب الغربــي

“مجموعــة نينغشــيا” الصينيــة اليــوم

األميركــي هــذه الموجــات الحارقة ،التي

الجمعــة عنــد الســاعة  7:00مســاءً .

ستزداد شدة مع تسارع تغيرات المناخ.

ويأتي هذا العرض بالتعاون مع ســفارة

العــرض علــى قنــاة مهرجــان صيــف
البحريــن علــى موقــع يوتيــوب علــى
العنـ�وان@ 
.tival

@�BahrainSummerFes

وتشــتهر مجموعــة نينغشــيا

مليــون إنســان ،بحســب دراســة أعدهــا

وأضافــت الدراســة أن الحــر ســيقتل 73

قــد تــؤدي فــي المســتقبل إلى وفــاة نحو

وجــاء فــي الدراســة أن العالم يشــهد من

الفنــون األدائيــة علــى موعــد مع عرض

البحريــن .ويمكــن للجمهــور متابعــة

سيشــهد العالــم موجــات حــر قياســية،

مــن النــاس يقابــل عددهــم مجمــوع كل

“مختبر التأثيرات المناخية” األميركي.

عبــر اإلنترنــت ،إذ ســيكون مح ّبــو

جمهوريــة الصين الشــعبية لــدى مملكة

الحر قد يفتك بمليون شخص في المستقبل

وبحلــول نهايــة القرن الجــاري ،قد تؤدي

صينيــة مملوكــة للدولة وتتبع لها ســتة
فروع أخرى.

وكافــة تفاصيــل األنشــطة ومواعيــد
عرضها على الموقع اإللكتروني www.

ومــن الجديــر ذكــره أن مهرجان صيف

.bahrainsummer.bh

بعــد” حتــى  31أغســطس الجــاري،

مــن األنشــطة والفعاليــات التــي تالئــم

البحريــن يســتمر بشــعار “أقــرب عــن

ويق ّدم مهرجان صيف البحرين توليفة

موجــات الحــر إلــى هــاك عــدد كبيــر

عقب  10أســابيع من العذاب ،باتت زاركا

نشــاط المهرجــان مــن خــال قنــوات

والرياضيــة ،الجــوالت إلــى المواقــع

مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى

الثقافية ،العروض الفنية والموســيقية

الموســيقية .وتأسســت المجموعة عام

العنــوان @ ،Nakhoolbahكمــا ويمكــن

القادمــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم،

زاركا لألطباء ،وهم يســتبدلون مالبسهم

2011م ،وتعتبــر أكبــر مجموعــة فنيــة

الحصــول على برنامــج صيف البحرين

أنشطة سرد القصص والمسابقات.

بعــد إجراء جراحــة تجميل لوجههــا“ :أنا
ســعيدة جــدا ،اســتعدت أنفي ،هــذا جيد،

طبيعية من جديد إثر قيام زوجها بقطع

جيــد جــدا” .وتقــول“ :كان زوجــي يشــك

تمكنت فنانة صغيرة تبلغ من العمر  10سنوات من جمع مبلغ وصل لـ  50ألف
جنيه استرليني ،للمساعدة في مكافحة مرض السرطان.

معــدل الوفيــات إلــى  200شــخص لــكل

 100ألف نسمة.

فــي الجميــع .ضربه لي أصبح طقســا من

أنفها لخروجها من المنزل من دون إذنه.

وبحســب هيئــة “بــي بــي ســي” ،قالــت

طفلة تجمع  50ألف جنيه استرليني لمكافحة السرطان

انبعاثات الغاز.

وفي بعض مناطق العالم الحارة ســيصل

غيــر صحيــح” .يذكــر أن زاركا تزوجــت

اإللكترونــي .ويمكــن للجمهــور متابعــة

إلــى القصائــد الراقصــة والمســرحيات

واصلت الدول ضخ مستويات عالية من

علــى أعتــاب اســتعادة األمــل فــي حيــاة

بيــن ورش العمــل الفنيــة واإلبداعيــة

الوطني في الصين ،من حفالت األوبرا

ســكان العالــم بحلــول عــام  ،2100إذا

طقــوس الحيــاة اليوميــة .كان يقــول لي

حيــث ينتقــل بنشــاطه إلــى الفضــاء

مــن األعمــال االســتثنائية ذات التأثيــر

شــخصا إضافيــا مــن كل  100ألــف مــن

قطع أنف زوجته لمغادرتها المنزل دون إذنه

مختلــف األذواق واألعمــار وتتنــوع مــا

للفنــون األدائيــة بتقديــم عــدد كبيــر

المتوفين باألمراض المعدية .

نصائح في فيلم

إنني لست على خلق ،وكنت أقول له هذا
منذ عشــر سنوات ،ولديها ابن عمره ست
ســنوات .واعتــادت الفتــاة صاحبــة الـ28

عامــا علــى ضرب زوجها لها لكنها لم تكن

تتوقــع على اإلطالق أن تصل األمور إلى
هذا الحد.

تبرئة شخص من

جريمة قتل بعد

تنقذ حياة طفل

سجنه  27عاما

من الغرق

صاحبــة الســنوات العشــر ،البريطانيــة

تمكــن طفــل صغيــر مــن البقــاء علــى قيد

بــرأت محكمــة صينية رجــا بعد قضائه

ألف جنيه اســترليني من خالل لوحاتها

حتــى وصول رجــال اإلنقاذ ،وذلك بفضل

بالخطــأ تهمة قتــل طفلين ،وصدر ضده

ديــزي وات ،تمكنــت مــن جمــع نحــو 50

الحيــاة والهــدوء وهــو فــي عــرض البحر

الفنيــة ،والتــي قارنها كثيــرون بلوحات

أنه اتبع نصيحة في فيلم.

الفنان الفرنسي كلود مونيه.
بمــرض الســرطان ،فقامت برســم لوحة

عندمــا كان رافيراجــا ســايني ،البالــغ مــن

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية،

بريطانيا ،في شمال يوركشاير ،لم يستطع
ً
بعيدا عن
التغلــب علــى التيار وتم جرفــه

عــام  ،1993ووجهــت لــه جريمــة قتــل
ُ
طفليــن ،وأكــد تشــانغ أنــه أجبــر علــى

لتشــجيعهما علــى تخطــي المــرض ،ولم

الســاحل .لجــأت عائلة الصبــي إلى رجال

لمجموعة من الورود.

ســاعة .أثنــاء البحــث ،حملــت األمــواج

تكــن اللوحــة ســوى عبــارة عــن صــورة

لوحــة خاصــة لتعــرض في مــزاد خيري
لمحاربــة مــرض الســرطان ،وتضمنــت
اللوحــة العديــد مــن األلــوان الزاهيــة،

حكم باإلعدام مع إيقاف التنفيذ.

أن تشــانغ يوهــوان تــم القبض عليه في

العمــر  10ســنوات ،يســبح فــي البحــر في

فقبــل عــدة ســنوات أصيــب جداهــا

وطلبــت منهــا والدتهــا الحقــا رســم

 27عامــا في الســجن ،عقب توجيهها له

االعتــراف بجريمــة لــم يرتكبهــا ،بســبب

تعرضه للتعذيب والتهديد واالبتزاز من

اإلنقــاذ الذيــن استكشــفوا الســاحل لمــدة
وأصبحت الحقا لوحة “مونيه الصغيرة”
كمــا أطلــق علــى الفتــاة ،مطلوبــة ،وتم بيع
نحو  100نسخة منها.

قِبل أفراد الشرطة.

وفــي عــام  2001أصــدرت المحكمــة

الطفــل إلى الطرف اآلخر من الخليج .تم

حكمً ا بإعدام تشــانغ ،ولكنه قدم العديد

العثــور علــى الصبي وتــم إيصالــه بنجاح

مــن الدعــاوى للطعن فــي الحكم الصادر

إلــى الشــاطئ .خــال الفحــص الطبي ،لم

ضده في جريمة لم يرتكبها.

يتــم العثور على إصابــات أو كدمات لدى

وقامت الفنانة الصغيرة مع والديها بوضع

الطفــل الــذي تــم إنقــاذه .بعــد الحــادث،

الوثائقي الذي شــاهده “إنقاذ األرواح في

ليصــل ســعرها فــي المــزاد لـــ 9.5ألــف

أكثــر من  20لوحــة في مزادات الجمعيات

جنيه اســترليني ،تم التبرع بها لمحاربة

الخيريــة ،لتجمع  50ألف جنيه اســترليني

أوضح سايني بنفسه أن توصيات الفيلم

السرطان.

لمساعدة مرضى السرطان.

البحر” ساعدته على البقاء.

مهرج يرتدي قناعً ا وقائيً ا أثناء تسليته للمشاة في أحد شوارع أنتويرب،
حيث تفرض السلطات البلجيكية تدابير إضافية لمحاولة الحد من انتشار
فيروس كورونا (أ ف ب)

وقــال القاضــي المســؤول عــن القضيــة

تيــان جانلين ،إنــه بعد مراجعة حيثيات

القضية لم يجدوا أي شيء يدين تشانع
أو يربطه بمقتل الطفلين.

