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المنامة - وزارة الخارجية

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، اتصـــاالً هاتفًيا مـــن وزير 
خارجيـــة الواليـــات المتحـــدة األميركية أنتونـــي بلينكن. وجـــرى بحث عالقات 
الشـــراكة االســـتراتيجية بين البلدين الصديقين وســـبل تعزيز التعـــاون الثنائي 
في مختلف المجاالت تأكيًدا لعمق عالقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين 
البلدين، والتعاون المشترك لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. كما بحث الجانبان 
األوضاع في منطقة الشـــرق األوســـط في ظل اســـتمرار التصعيد العسكري في 
األراضي الفلســـطينية ودولة إســـرائيل، والجهود الدولية التـــي تبذل للتخفيف 
مـــن حـــدة التوتر والتوصل إلى وقف إطالق نار دائم بين الجانبين الفلســـطيني 
واإلسرائيلي، وترسيخ دعائم األمن واالستقرار والسالم في المنطقة، باإلضافة 

إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

بحث جهـود وقـف إطالق النــار 
بين فلسطين وإسرائيل

أعلـــن النائـــب العـــام علـــي البوعينين 
أنـــه وفـــي إطـــار التحقيقـــات  أمـــس 
المكثفـــة التي تجريهـــا النيابة العامة 
بشأن جرائم غسل األموال المنسوبة 
المســـتقبل  بنـــك  مســـؤولي  لبعـــض 
فـــي  اإليرانيـــة  والبنـــوك  بالبحريـــن 
الخـــارج المرتبطة بهـــا، والتي وقعت 
فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن العـــام 2008 - 
2012، فقد تم الكشف عن ممارسات 
مصرفيـــة أخرى أجريـــت على خالف 
أحـــكام القانـــون، حيـــث ثبـــت قيـــام 
بإصـــدار  اإليرانـــي  المركـــزي  البنـــك 
تعليماتـــه إلى بنك المســـتقبل بشـــأن 
اســـتخدام نظام تحويالت بديل غير 
معتمـــد إلتمـــام العمليـــات المصرفية؛ 
بغرض إخفاء مصدر وحركة األموال 
المحولـــة مـــن خالله ولصالـــح البنوك 
اإليرانيـــة والتحايـــل علـــى العقوبات 

الدوليـــة المفروضـــة علـــى الكيانـــات 
المعامـــالت  مجـــال  فـــي  اإليرانيـــة 
المصرفية لضرورات مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، مســـتغال 
فـــي ذلـــك ســـيطرة بنكي ملـــي إيران 
علـــى  التشـــغيلية  إيـــران  وصـــادرات 
بنـــك المســـتقبل وتوجيـــه سياســـاته 
فضال عـــن تبعيتهما فـــي ذات الوقت 
للحكومـــة اإليرانية والبنـــك المركزي 

اإليراني.
تنفيـــًذا  إنـــه  العـــام  النائـــب  وقـــال 
لتلـــك التعليمـــات قـــام مســـؤولو بنك 
المســـتقبل باالشـــتراك مع آخرين من 
مســـؤولي البنـــوك اإليرانيـــة والبنـــك 
المركـــزي اإليرانـــي بتنفيـــذ عمليـــات 
إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار 
و300 مليـــون دوالر عبـــر اســـتخدام 

ذلك النظام البديل.

محاكمة “المركزي اإليراني” بتهمة غسل 1.3 مليار دوالر
“النيابــة” تحيــل بنوًكا أخــرى إلــى العدالة... 
والتحقيقات مســتمرة لرصــد مخالفات مماثلة

المنامة - النيابة العامة

ســـعوديون  مواطنـــون  أعـــرب 
ومقيمـــون فـــي المملكة لــــ “البالد” 
بعـــد وصولهـــم لمملكـــة البحريـــن 
عن شـــوقهم لكل زاوية وركن من 

أركان البحرين.
وأكـــدت اإلحصـــاءات أن أكثر من 
للبحريـــن  عبـــرت  ســـيارة  آالف   7
في اليـــوم األول من قرار المملكة 
العربية الســـعودية السماح بالسفر 

لمتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا 
ورفـــع تعليق الســـفر للســـعوديين. 
وفـــي المقابـــل دخلت أكثـــر من 4 
إلـــى  البحريـــن  مـــن  آالف ســـيارة 

السعودية في اليوم ذاته.
وقـــال صانـــع المحتـــوى البحرينـــي 
بوابـــة  تطبيـــق  إن  محمـــد  خالـــد 
البحريـــن شـــهد زيـــارة آالف الزوار 

طوال الساعات الماضية.

أكثر من 11 ألف سيارة عبرت 
الجسر في اليوم األول

)03 و04(

)07(

“الصحة” تحيل 32 شــخصا للنيابة العامة لمخالفتهــم قوانين مواجهة الفيروس

السماح بالتطعيم للفئات العمرية من 12 - 17

المنامة - بنا

أعلن الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس كورونا 
عـــن موافقة أعضاء لجنـــة التطعيمات بمملكة البحرين 
على تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاًما بتطعيم 
)فايـــزر وبيونتـــك( المضاد لفيروس كورونـــا بجرعتين، 
وذلك بعد أن تدارست اللجنة جميع التوصيات الصادرة 
عن الفريق االستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة 
الصحـــة العالمية ومركـــز التحكم باألمـــراض بالواليات 
المتحدة األمريكيـــة والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية 
لهـــذه الفئة عبر تقديـــم التطعيم؛ من أجل الحفاظ على 
صحتهـــم وســـالمتهم من خـــالل اكتســـاب المناعة ضد 
الفيـــروس. من جهٍة أخرى، أعلنت إدارة الصحة العامة 
بـــوزارة الصحة عـــن إحالة 32 شـــخصا مـــن المخالفين 
للقـــرارات الصادرة بشـــأن اإلجـــراءات االحترازية لمنع 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19( إلى النيابة العامة 
لعـــدم تقيدهـــم والتزامهـــم باالشـــتراطات التي جاءت 
بالقوانيـــن التي حددتهـــا جهات االختصـــاص لمواجهة 

الفيروس.

شـــكا عـــدد مـــن أصحـــاب ســـيارات اأُلجـــرة البحرينيين مـــن وجود 
مشـــكلة تتعلـــق بطلب ســـيارات اأُلجرة للســـياح والـــزوار عبر مطار 
البحرين الدولي الجديد، إذ تبعد مواقف ســـياراتهم عن قاعة مبنى 
المســـافرين 500 متـــر، مـــا يشـــكل عبئـــا علـــى القادمين عبـــر المطار 

للوصول إليهم.

مواقف سيارات اأُلجرة 
المنامة - وزارة الخارجيةبعيدة عن بوابة المطار

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
تضمنتـــه  لمـــا  الشـــديد  اســـتنكارها 
التصريحـــات المســـيئة التـــي أدلى بها 
وزيـــر خارجيـــة الجمهوريـــة اللبنانيـــة 
فـــي حكومـــة تصريف األعمال شـــربل 
وهبـــة فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة تجـــاه 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وشـــعبها 
أن  مؤكـــدة  التعـــاون،  ودول مجلـــس 
تلك التصريحات المســـتهجنة تتنافى 
مـــع أبســـط األعراف الدبلوماســـية وال 
تنســـجم مع العالقـــات األخويـــة التي 
تربط شعوب دول مجلس التعاون مع 
الشـــعب اللبنانـــي الشـــقيق. ورًدا على 
تلك التصريحات المســـيئة، استدعت 
الجمهوريـــة  ســـفير  الخارجيـــة  وزارة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  اللبنانيـــة 
رســـمية  احتجـــاج  مذكـــرة  وســـلمته 
تضمنـــت رفـــض المملكة واســـتنكارها 
للتصريحات المسيئة التي صدرت من 

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

البحرين تستدعي 
السفير اللبناني

)14(
)05(

06141213

محمد خليل رئيسًا تنفيذيًا جديداً لـ “باس”دور الرجال العظاممطالبة وزير خارجية لبنان باعتذار رسميمرهون رئيًسا لمجلس إدارة “المقاولين”رفض تشديد عقوبة “االحتكار”
اتفقت لجنة الشؤون المالية  «

واالقتصادية البرلمانية والحكومة 
على رفض مشروع بقانون معد بناء 

على مقترح بقانون من مجلس 
الشورى، يهدف إلى معالجة القصور 

التشريعي في حماية المستهلك 
بتشديد عقوبة االحتكار.

انتخب مجلس اإلدارة المؤقت  «
لجمعية المقاولين البحرينية 

علي مرهون رئيسا لمجلس 
إدارة الجمعية، وخلف حجير نائبا 

الرئيس، ونواف الجشي أمينا 
للسر، وخليل شاهين أمينا ماليا، 

وعلي نور نائبا لألمين المالي.

طالب األمين العام لمجلس التعاون  «
الخليجي نايف الحجرف، أمس، 

وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة 
بتقديم “اعتذار رسمي” لدول مجلس 

التعاون الخليجي وشعوبها، نظير 
ما بدر منه من “إساءات غير مقبولة 

على اإلطالق”.

الدور الشعبية في البحرين،  «
إرث قديم وجميل خالد، ومبان 

تاريخية تفوح من جدرانها رائحة 
رجال عظام حملوا على عاتقهم 
لسنوات طويلة المحافظة على 
الفنون الشعبية واالهتمام بها 

وتوريثها جيال بعد جيل.

أعلنت شركة خدمات مطار  «
البحرين “باس” عن تعيين محمد 

خليل أحمد رئيسا تنفيذيا جديدا 
للشركة، والذي سيبدأ مهامه 

مباشرة بعد عيد الفطر.
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المنامة - وزارة الخارجية

أجــرى وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، اتصــاالً هاتفًيــا مــع 
وزيــرة خارجية جمهورية الســودان مريم الصــادق المهدي. وخالل 
االتصــال، أكــد الجانبــان علــى عمــق العالقــات األخويــة الوطيــدة 
التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الســودان الشــقيقة، وما 
تتســم به من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تعزيز تلك 
العالقــات واالرتقــاء بهــا إلــى مســتويات أرحــب بما يلبــي المصالح 

المشتركة.

وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن 
تهاني مملكـــة البحرين للنجاح 
مؤتمـــر  حققـــه  الـــذي  المتميـــز 
باريس لدعم الســـودان وما تم 
اإلعالن عنه من قرارات تتعلق 
بخفـــض ديـــون الســـودان، مما 
ســـوف ينعكـــس علـــى مســـيرة 
ويعـــزز  االقتصاديـــة  التنميـــة 
االنتقاليـــة  الحكومـــة  جهـــود 
الشـــعب  تطلعـــات  لتحقيـــق 
لمزيـــد  الشـــقيق  الســـوداني 
مـــن النمـــو واالزدهـــار، متمنًيـــا 
للسودان دوام التقدم والتطور.
وزيـــرة  أعربـــت  جانبهـــا؛  مـــن 

عـــن  الســـودانية  الخارجيـــة 
للمشـــاعر  وتقديرهـــا  شـــكرها 
التـــي عبر عنه وزيـــر الخارجية 
الســـودان  جمهوريـــة  تجـــاه 
وشعبه الشقيق، مؤكدة اعتزاز 
الحكومة والشـــعب الســـوداني 
بالعالقـــات األخويـــة الوطيـــدة 
البلديـــن،  بيـــن  تربـــط  التـــي 
والحرص المشـــترك على تنمية 
وتطويـــر التعـــاون الثنائـــي في 
مختلـــف المجـــاالت بمـــا يخدم 
متمنيـــة  المشـــتركة،  المصالـــح 
لمملكـــة البحريـــن دوام التقدم 

واالزدهار.

تطوير التعاون الثنائي مع السودان

تطعيم منتسبي مركز المحرق للرعاية االجتماعية ودار بنك البحرين الوطني للمسنين

االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  نظمـــت 
لمركـــز  زيـــارة  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
المحرق للرعايـــة االجتماعية، حيث تم تطعيم 
كبار الســـن مـــن المواطنيـــن المنتســـبين للمركز 
ولدار بنك البحرين الوطني للمسنين بالتطعيم 

المضاد لفيروس كورونا.
االجتماعيـــة  الرعايـــة  إدارة  مديـــرة  وأعربـــت 
بالـــوزارة،  هدى الحمود، عن شـــكرها وتقديرها 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  للفريـــق 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  والعامليـــن  كورونـــا 
فـــي وزارة الصحـــة، منوهـــة بجهـــود الوحدات 

المتنقلـــة بوزارة الصحة في تطعيم كبار الســـن 
في إطـــار الحملـــة الوطنية للتطعيـــم لمواجهة 
الفيـــروس، مشـــيرة إلى ســـهولة توفير الخدمة 
التي تأتي مـــن منطلق المســـؤولية المجتمعية 
وحرص الحكومة الموقرة على توفير الحماية 
الصحيـــة الالزمـــة لكبار الســـن مـــن المواطنين 

بالدرجـــة األولى وتأميـــن المناعة الصحية لهم، 
الفتة إلى أهمية قيام الجميع بكل ما من شأنه 
حفظ ســـالمة المجتمـــع وتكاتفه فـــي مواجهة 

الجائحة.
وقـــام الفريـــق الطبـــي خـــالل عمليـــة التطعيـــم 
باالطمئنـــان علـــى الحالـــة الصحية لكبار الســـن 

مـــن المواطنيـــن بعـــد أخذهم التطعيـــم المضاد 
تعكـــس  المبـــادرة  أن  إلـــى  الفتـــة  للفيـــروس، 
االهتمـــام بهذه الفئة المنتســـبة لمركـــز المحرق 
للرعاية االجتماعية ودار بنك البحرين الوطني 
للمســـنين، وضمـــان توفيـــر الرعايـــة والحمايـــة 

والوقاية الصحية الالزمة لهم.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الزياني مديرة للتحول الرقمي بـ “األعلى للمرأة”
صدر عن قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة قــرار رقــم 4 لســنة 2021 بتعيين عائشــة ريــاض الزياني مديــرة إلدارة 

التحول الرقمي وتقنية المعلومات.

ويأتـــي هـــذا القـــرار متســـقًا مـــع 
توجيهـــات ســـموها حفظهـــا هللا 
في سرعة االســـتجابة لما تمر به 
المملكـــة من ظـــروف اســـتثنائية 
ومواكبـــًة لألحداث فـــي التصدي 
لجائحـــة كوفيـــد19- وخصوصـــًا 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  يتعلـــق  مـــا 
علـــى  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
للمجلس،  المؤسســـــي  المســـتوى 
وذلـــك مـــن خـــالل المرونـــة فـــي 
وإدارة  والتنفيـــذ  التخطيـــط 
مـــع  والتحديـــات  المخاطـــر 
مبتكـــرة  آليـــات  علـــى  االعتمـــاد 

مرتبطة بالتحول الرقمي وإدارة 
حيـــث  والتكنولوجيـــا  المعرفـــة 
تمـــت مراجعـــة وتطويـــر الهيكل 

والـــذي  للمجلـــس،  التنظيمـــي 
إدارة  اســـتحداث  عـــن  أســـفر 
الرقمـــي  للتحـــول  متخصصـــة 
وتقنيـــة المعلومـــات، ممـــا ســـهل 
عملية االنتقال بالكامل إلى نظام 
“العمل عن بعد” مع تحول الوباء 

إلى جائحة عالمية. 
عـــن  “العمـــل  ترتيبـــات  وشـــملت 
بعـــد” بالمجلس، تفعيـــل عدد من 
األنظمـــة اإللكترونيـــة والرقميـــة 
البنيـــة  مـــن  االســـتفادة  عبـــر 
المعلومـــات  لشـــبكة  المتقدمـــة 

واالتصاالت في البحرين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية خالل 
اجتماعه األخير مع المحافظين بضرورة 
التصـــدي لمشـــكلة الـــكالب الضالة ووضع 
آليـــة مســـتدامة وحلـــول مناســـبة للحـــد 
منهـــا بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات ذات 
العالقة بما يضمن سالمة المواطنين، أكد 
محافظ الشـــمالية علي العصفور ضرورة 
مراجعـــة آليـــة العمـــل لوضـــع الخيـــارات 
والبدائل لزيادة فعالية الحد من مواجهة 
المشـــكلة، مشـــيرا إلى أن تفاقمها يشـــكل 
خطورة على أمـــن المواطنين والمقيمين 
اجتمـــاع  فـــي  ذلـــك  جـــاء  وســـالمتهم. 
اللجنة األمنيـــة للمحافظة، بحضور نائب 
المحافـــظ العميـــد خالـــد ســـنان، ومديـــر 
شرطة المحافظة العميد عيسى القطان.

وأوضـــح مديـــر إدارة الثـــروة الحيوانيـــة 
عبـــاس الحايكـــي أنـــه فـــي ظـــل األعـــداد 
المتزايـــدة مـــن الشـــكاوى التـــي تتلقاهـــا 

اإلدارة، فمـــن الضـــروري تشـــكيل فريـــق 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  كل  مـــن  عمـــل 

لمواجهة هذه المشكلة.
أهميـــة  علـــى  الشـــمالية  محافـــظ  وذكـــر 
واإلجـــراءات  بالضوابـــط  االلتـــزام 
االحترازية المطلوبة في المســـاجد ودور 
العبـــادة خاصة في ظـــل االرتفاع المطرد 

للحاالت القائمة بفيروس كورونا، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه تـــم تشـــكيل فريـــق عمـــل مـــن 
المحافظـــة، ومديريـــة الشـــرطة، ووزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
للقيام بزيارات ميدانية للتأكد من تطبيق 
التدابيـــر الوقائيـــة التـــي أقرهـــا الفريـــق 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

للخطر مــعــرضــة  الـــنـــاس  ــة  ــامـ سـ الـــعـــصـــفـــور: 

تزايد شكاوى انتشار الكالب الضالة

المنامة - مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشيخة 
رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفة 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  ســـفير  بمكتبهـــا، 
مملكـــة  لـــدى  المعتمـــد  االتحاديـــة 

البحرين كاي بوكمان.
وأشـــادت األميـــن العـــام بمـــا تشـــهده 
عالقات الصداقـــة القوية بين مملكة 
البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية 
مـــن تطـــور وتقـــدم مســـتمرين علـــى 
مختلف األصعدة، الســـيما في مجال 
التعليم، بما يعكس الحرص المشترك 
للتعـــاون  أرحـــب  آفـــاق  فتـــح  علـــى 
الثنائي في هذا المجال الذي يحظى 
برعايـــة خاصـــة واهتمـــام كبيـــر مـــن 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي 

العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
عنهـــا  الغنـــى  وكركيـــزة  خليفـــة،  آل 
للمضي في مســـيرة التنمية الشـــاملة 
بالجهـــود  منوهـــًة  والمســـتدامة، 
الملموســـة والمتواصلـــة التـــي يبذلها 
الســـفير األلمانـــي، ومتمنيًة لـــه دوام 

التوفيق.
من جانبه، أعرب السفير األلماني عن 
خالص التهنئـــة لألمين العام لمجلس 
صـــدور  بمناســـبة  العالـــي  التعليـــم 
المرســـوم الملكـــي الســـامي بتعيينها 
فـــي هـــذا المنصـــب، متمنيـــا لهـــا كل 

التوفيق والسداد.

رنـــا بنـــت عيســـى: تقـــدم مســـتمر بمختلـــف األصعـــدة

تطوير التعاون التعليمي مع ألمانيا

واإلداري الدبلوماســـي  العمـــل  منظومـــة  تطويـــر  الزيانـــي: 

دور مقدر للدبلوماسيين في رعاية مصالح البحرين

عقـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمـــس، لقـــاًء عبـــر االتصال 
رؤســـاء  مـــع  المرئـــي  اإللكترونـــي 
ومنســـوبي  الدبلوماســـية  البعثـــات 
الوزارة مـــن دبلوماســـيين وإداريين 

بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وعبر وزير الخارجية خالل االتصال 
عـــن تهانيـــه للجميـــع بهذه المناســـبة 
بـــدوام  لهـــم  وتمنياتـــه  الســـعيدة 
التوفيق والســـداد، وأن يعيد المولى 
عـــز وجل هذه المناســـبة على مملكة 
البحريـــن بالعـــزة والرفعـــة والنمـــاء، 
واالســـالمية  العربيـــة  األمـــة  وعلـــى 
والســـالم  واالســـتقرار  باألمـــن 

واالزدهار.
بالجهـــود  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 

منســـوبو  يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة 
وزارة الخارجيـــة مـــن دبلوماســـيين 
وإدارييـــن بـــكل تفـــان وإخالص في 
تحقيـــق أهداف السياســـة الخارجية 

لمملكـــة البحريـــن؛ لتعزيـــز عالقاتهـــا 
والصديقـــة،  الشـــقيقة  الـــدول  مـــع 
تنفيـــًذا للتوجيهـــات الســـامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

وتحقيًقـــا  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
لتوجهـــات الحكومـــة  برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
واســـتعرض وزير الخارجية الجهود 
الـــوزارة  التـــي تقـــوم بهـــا قطاعـــات 
لتطوير منظومة العمل الدبلوماســـي 
واإلداري وتحســـين األداء لالرتقـــاء 
تقـــوم  التـــي  الخدمـــات  بمســـتوى 
بهـــا الـــوزارة، مشـــيًدا بـــدور البعثات 
الدبلوماســـية فـــي الخـــارج والجهود 
المخلصـــة التـــي تقـــوم بهـــا لتحقيق 
السياســـة الخارجية لمملكة البحرين 
ورعايـــة مصالحهـــا، متمنًيـــا للجميـــع 

دوام التوفيق والسداد.

المنامة - وزارة الخارجية

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

عائشة الزياني



أعــرب مواطنــون ســعوديون ومقيمــون فــي المملكــة بعــد وصولهــم لمملكــة 
البحرين عن شوقهم لكل زاوية وركن من أركان البحرين، مؤكدين سعادتهم 
البالغــة وأســرهم وأطفالهــم بعودتهم إلــى البحرين. وأكدوا فــي تصريحات لـ 
“البــاد” أنهــم ولهــوا أكثــر، وبعد فراق دام نحو ســنة ونصف لــم يتمكنوا فيها 
مــن زيــارة البحرين، مؤكدين أنهم كانوا يحضرون أســبوعيا لزيارة البحرين، 
وبعضهــم يمتلك منازل وشــققا فــي البحرين منذ فترة طويلــة، وقال البعض 
إنهــم فضلــوا الحضــور للبحريــن إثــر قــرار فتــح المعابر بــدال من الســفر لدول 

أوربية وأجنبية.

شـــهد  قـــد  فهـــد  الملـــك  جســـر  وكان 
إقباالً واســـعا من األشقاء السعوديين 
والمقيميـــن في الســـعودية فـــي اليوم 
بعـــد  األولـــى  الســـاعات  وفـــي  األول 
تطبيق قرار المملكة العربية السعودية 
الســـماح بالســـفر لمتلقـــي اللقـــاح ضد 
فيـــروس كورونـــا ورفع تعليق الســـفر 
للمواطنين السعوديين، وفتح المنافذ 
بشـــكل  والجويـــة  والبحريـــة  البريـــة 

كامل.
 وأكـــدت اإلحصـــاءات أن أكثـــر من 7 
آالف سيارة عبرت للبحرين في اليوم 
األول مـــن القرار، بعضهـــا انتظر قرابة 
الــــ6 ســـاعات قبـــل دخول القـــرار حيز 
التنفيـــذ. وفـــي المقابـــل دخلـــت أكثـــر 
مـــن 4 آالف ســـيارة مـــن البحرين إلى 

السعودية في اليوم ذاته.

جولة البالد

“البـــاد” كان لهـــا جولـــة فـــي عـــدد من 
والترفيهيـــة  التجاريـــة  المجمعـــات 
ومنها مجمع الســـيف ومجمع الواحة، 
الســـعوديين  األشـــقاء  التقـــت  حيـــث 
ورحبت بهم للتعبير عن شعورهم بعد 

وصولهم للبحرين:

قلب واحد

قـــال المواطن بندر البشـــري، البحرين 
ديرتنـــا، كلنـــا قلـــب واحـــد، مضيفا أن 
ومواقـــف  مشـــرفا  تاريخـــا  للبحريـــن 
مشـــرفة مع السعودية والســـعوديين، 

وأصولنـــا العربية واحدة وكل العوائل 
التـــي تعيـــش بالبحريـــن لهـــا امتـــداد 
عائلي مع الســـعودية وكذلك العائات 
الســـعودية، مردفا، نحن عائلة واحدة 

ممتدة.
وأردف البشـــري، وهـــو رجـــل أعمـــال 
حضـــرت  لقـــد  ســـابق،  ودبلوماســـي 
مـــن الريـــاض، نعـــم نحن ولهـــون على 
البحرين أكثر مـــن ولههم علينا، داعيا 
هللا أن يزيل الوباء والباء، وأن تبقى 
كل المنافـــذ مفتوحـــة للقاء األشـــقاء، 
مؤكدا أن الســـعوديين يتطلعون للقاء 
فـــي  البحرينييـــن  وأهلهـــم  أشـــقائهم 

السعودية.
وأطفالـــه  وعائلتـــه  أنـــه  إلـــى  ونـــوه 
يحضـــرون للبحريـــن بشـــكل مســـتمر، 
المرافـــق  لزيـــارة  يتجهـــون  وانهـــم 
الســـياحية المتنوعة فـــي المملكة وال 
ســـيما مـــا يتعلـــق بالســـياحة العائليـــة 
المتميـــزة  المنتجعـــات  والمطاعـــم 

والمجمعات التجارية.

أهل البحرين أهلنا

مـــن جهتـــه، قـــال المواطن الســـعودي 
عبدالعزيز الشمراني، وهو رجل أعمال 
فـــي مجال العقارات، إن أهل البحرين 
هم امتداد لنا ولعوائلنا، ودائما نتقابل 
بالود والترحاب في أي مكان نقصده، 
ونشـــعر وكأننا بالســـعودية وال نشـــعر 

بأي غربة في البحرين.
وأوضح، لدينا أبناء وبنات يدرســـون 

وأثنـــاء  البحرينيـــة،  الجامعـــات  فـــي 
زيارتنـــا للبحرين نقصـــد دائما األماكن 
السياحية والمطاعم خصوصا جزيرة 
منتجعـــات  توجـــد  حيـــث  أمـــواج، 
تضاهـــي أفضـــل المنتجعـــات بالعالم، 

وكذلك المجمعات التجارية.

البحرين قلبنا النابض

مـــن جانبـــه، رفـــع المواطن الســـعودي 
جمال الدوسري من المنطقة الشرقية 
وهـــو يعمـــل بشـــركة أرامكـــو للنفـــط، 
أسمى آيات الشـــكر والتقدير لقيادتي 

وشعبي المملكتين. 
وعلـــق بأن البحرين هـــي قلبنا النابض 
فكيـــف نبتعد عنها، معربا عن شـــعوره 
بالفرح لفتح معبر الجسر والقدوم مرة 
أخرى لزيارة مملكـــة البحرين بعد كل 
فتـــرة طويلة، مشـــيرا إلى أنه وعائلته 
أخذوا التطعيـــم منذ فترة لعلمهم بأن 
الدخول ســـيكون لمن تلقوا التطعيم، 
جـــدا  مشـــتاقين  أوالدي  أن  مردفـــا 
للبحريـــن وزيـــارة األماكـــن الترفيهية 

الموجودة فيها.
وبدوره أعرب المواطن خالد الشهري، 
عن ســـعادته لقدومه إلى البحرين من 

الســـعودية عبر جســـر الملـــك فهد بعد 
14 شـــهًرا من تعليق ســـفر المواطنين 
فـــي المملكـــة، مردفـــا أنهـــا ليســـت 14 
شـــهرا بل وكأنها امتـــدت إلى 14 عاما 
وكانت فترة طويلة جدا على العوائل 

السعودية.
وأضـــاف، إننا نحضر أســـبوعيا لزيارة 
البحرين قبل جائحة كورونا وستبقى 
األفضـــل  فهـــي  للبحريـــن،  زياراتنـــا 
لنـــا ولعوائلنـــا وأطفالنـــا لمـــا فيهـــا من 
أماكـــن ترفيهية للعائـــات، مضيفا أن 
البحرين هـــي المكان المفضل للعوائل 
مقصدهـــم  وهـــي  جميعـــا  الســـعودية 
الدائم وال يفضلون عليها أي بلد آخر.

صور الترحيب واالستقبال

وقـــال المواطـــن الســـعودي عبدالعزيز 
المالكـــي مـــن الريـــاض إن المواطنيـــن 
الســـعوديين جميعـــا شـــعروا بســـعادة 
بالغـــة، مردفـــا إن غيابنا عـــن البحرين 

ألكثر من سنة أثر فينا كثيرا.
وأضـــاف أن الفرحـــة والســـعادة كانت 
واضحة علينا جميعا قبل قدومنا إلى 
البحرين ونحن ننتظر على حسر الملك 
فهـــد بعد كل تلك المـــدة التي لم نعتد 

فيها علـــى الغياب عن أهلنا وأشـــقائنا 
في مملكة البحرين، معربا عن شـــكره 
وتقديره للقيادة والحكومة والشـــعب 
البحرينـــي علـــى كل صـــور الترحيـــب 
واالستقبال التي قابلتنا أثناء قدومنا 
ألهلنـــا فـــي البحريـــن والتـــي شـــكلت 
العمـــق والتاريخ والمحبـــة التي تربط 

المملكتين الشقيقتين وأبنائها.

التراث البحريني

تركـــي  الســـعودي  المواطـــن  وأعـــرب 
العتيبـــي مـــن المنطقـــة الشـــرقية، لقد 
كانـــت مـــدة طويلـــة التي لم نســـتطع 
فيهـــا زيـــارة البحريـــن، مضيفـــا، لقـــد 
افتقدنـــا أهلنـــا فـــي البحريـــن خـــال 
الشـــهور الماضيـــة، مضيفا أنه عاشـــق 

للتراث البحريني ومهتم فيه. 
وأضـــاف، في زيارتي لمملكة البحرين 
أحرص علـــى زيارة األماكـــن الثقافية 
حيـــث  المنامـــة،  وبـــاب  والتراثيـــة 
تعودت على تذوق األطباق الشـــعبية 
البحرينية التـــي تعد امتدادا ألطباقنا 
الشـــعبية الســـعودية، وكذلـــك أقصـــد 
الفنـــون وأذهـــب  المتحـــف ومعـــرض 
لزيـــارة األماكـــن التراثيـــة والمـــزادات 

التـــراث  تعـــرض  التـــي  خصوصـــا 
والتاريـــخ المشـــترك بيـــن المملكتيـــن 

الشقيقتين.

تواصل مع السفارة

وأكد مصدر دبلوماســـي ســـعودي من 
الســـفارة الســـعودية أنه وبتوجيه من 
ســـفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلطان بن أحمد بن عبدالعزيز 
الســـفارة  موظفـــو  باشـــر  ســـعود،  آل 
العمل في الســـفارة، وتـــم االنتهاء من 
كل االستعدادات واإلجراءات الازمة 
الستقبال المواطنين السعوديين قبل 
فتـــح الســـفر وفتح منفذ جســـر الملك 

فهد.
مـــع  الســـفارة  تواصـــل  إلـــى  وأشـــار 
المواطنين الســـعوديين الذين وصلوا 
بلدهـــم الثانـــي البحرين عبر الرســـائل 
النصيـــة التـــي تضـــم كل المعلومـــات 
التي يحتاج إليها المواطن الســـعودي 
وأرقـــام  الســـفارة  معلومـــات  ومنهـــا 

التواصل معها.

سعوديون لـ “^”: ولهنا أكثر... البحرين ديرتنا
الـــقـــرار ــن  مـ األول  ــوم  ــيـ الـ ــي  فـ ــر  ــس ــج ال عـــبـــرت  ــارة  ــيـ سـ ــف  ــ أل  11 ــن  مـ أكـــثـــر 
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الجوالت البحرية في البحرين تستحوذ على اهتمام السعوديين

قال صانع المحتوى البحريني خالد محمد إن تطبيق بوابة البحرين شهد زيارة آالف الزوار طوال الساعات الماضية ليتزامن 
مع اســتعدادات مملكة البحرين الســتقبال األشــقاء السعوديين بعد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، نظرًا 

لكون األشقاء السعوديين يأتون في المرتبة األولى من حيث عدد السياح الوافدين للبحرين.

وقال: “مازال تطبيق بوابة البحرين 
b4bhcom يشـــهد إقبـــاالً كبيـــرًا من 
المواطنيـــن والزوار بعد أســـبوع من 

تدشينه”.
الســـعودي  اإلقبـــال  أن  وأضـــاف 
ومـــن خالل مـــا أظهرتـــه إحصاءات 
التطبيـــق تركـــز على زيـــارة المرافق 
الترفيهيـــة بمجمـــع دلمونيـــا، إضافة 
وكذلـــك  وارف،  ذا  زيـــارة  إلـــى 
بحريـــة  جـــوالت  عبـــر  االنطـــالق 
واختيـــار الرحـــالت الجاهـــزة للعيـــد 
وخصوصًا رحالت الشـــباب، إضافة 

للتســـوق،  الجاهـــزة  الرحـــالت  إلـــى 
واستكشاف البحرين ثقافيًا.

المســـتخدمين  آالف  أنشـــأ  كمـــا 
لوجهاتهـــم  والتخطيـــط  رحالتهـــم 
مســـبقًا والتخطيط لها بشكل ممتاز، 
وفق اســـتعراضهم لخريطة األماكن 
األماكـــن  واختيـــار  لهـــم،  األقـــرب 

المناسبة لهم بشكل دقيق. 
المســـتخدمين  إقبـــال  أن  وأكـــد 
الكبيـــر علـــى تحميـــل التطبيـــق في 
مرحلتـــه األولـــى أكـــد علـــى نجـــاح 
الفكرة وأهميتهـــا، وهو نتيجة عمل 

حثيث عمل على إعـــداده وتجهيزه 
بواســـطة أكثر من 15 شـــابًا وشـــابة 
بحرينيـــة خـــالل فتـــرة عـــام كامـــل، 
وأن هذا األمـــر يدفعهم لبذل المزيد 

باأليام القادمة.
بوابـــة  تطبيـــق  أن  خالـــد  وأضـــاف 
البحرين هو إحـــدى المبادرات التي 
اتخذهـــا موقع بوابة البحرين لنشـــر 
الصـــورة والقصـــص اإليجابيـــة عـــن 

مملكة البحرين. 
وأشـــار إلـــى دور التطبيق فـــي إبراز 
نقـــاط الجـــذب الســـياحية بالمملكة، 

المواطنيـــن  لـــدى  الوعـــي  وتنميـــة 
والمقيميـــن والـــزوار للتعـــرف علـــى 
المواقع الســـياحية وإبـــراز مكانتها، 
مـــع انتهـــاج اســـتراتيجية إعالميـــة 
للتسويق السياحي لمملكة البحرين. 

تجدر اإلشـــارة إلى أن تطبيق بوابة 
البحريـــن تـــم تشـــغيله مؤخـــًرا عبـــر 
منصـــة أبـــل ســـتور وجوجـــل بـــالي 

 ) b4bhcom – باسم )بوابة البحرين
والموقع اإللكتروني لبوابة البحرين 

.www.b4bh.com

خالد محمد 

صورة من تطبيق بوابة البحرين

عشرات المواقع السياحية في البحرين تفتح شهية التواقين لالستجمام
ــال الــجــائــحــة ــ ــة خ ــدث ــح ــت ــس ــم ــرز الــمــشــاريــع ال ــ ــول” و”جـــفـــيـــر ســـكـــويـــر” أبـ ــ “دلــمــونــيــا مـ

تمتلـــك مملكة البحريـــن الكثير من معالم 
الجـــذب المختلفـــة التـــي تلبـــي مختلـــف 
لؤلـــؤة  لقـــب  عليهـــا  ويطلـــق  األذواق، 
الخليـــج، ويوجد بها العديـــد من األماكن 
جائحـــة  وخـــالل  والمتنوعـــة.  العديـــدة 
الكورونا واصلت مملكة البحرين بتطوير 
قطـــاع الســـياحة مـــن خـــالل فتـــح عـــدة 
مشـــاريع ســـياحية ترفيهية الســـتقطاب 

والمقيميـــن  المواطنيـــن 
والسواح فيها، 

تدشـــين  حديثـــا،  تـــم  فقـــد 
مجمـــع دلمونيـــا فـــي جزيرة 
يشـــكل  والـــذي  دلمونيـــا 
فـــي  ترفيهـــي  مركـــز  أكبـــر 
تصميمـــه  وتـــم  البحريـــن، 
بالطابـــع الحضـــاري الحديث 
والمستقبلي، ما يجعله مكانا 
مليئا باإلثارة للزوار والسيما 

ألفراد العائلة.
 ويستقطب المجمع التجاري 

أشـــهر العالمـــات التجاريـــة مـــن الشـــرق 
األوســـط وشمال أفريقيا والتي لم يتسن 
لهـــا بعـــد الدخـــول فـــي ســـوق البحريـــن، 
ويهـــدف دلمونيـــا مـــول أن يكـــون وجهة 
مـــن  التـــي  والمبيعـــات  للترفيـــه  رائـــدة 
شـــأنها أن تضيف قيمـــة إضافية للجزيرة 

وسكانها وزائريها.
ويوفر المجمع مرافـــق ترفيهية لألطفال 
فـــي  اآلبـــاء  يســـتمتع  بينمـــا  والشـــباب 
المقاهـــي والمطاعم المميزة على ســـطح 
المجمـــع التجـــاري أو بالموســـيقى الحية 
الســـتضافة  المصممـــة  المرافـــق  فـــي 

المناسبات.
 ويطل “دلمونيا مـــول” على قناة دلمونيا 
المليئة بالمناظر الخضـــراء الخاّلبة التي 
تمتد إلـــى داخل المجمع التجـــاري أيضًا، 
العائلـــي  الترفيهـــي  القســـم  إلـــى جانـــب 
الرئيسي، حيث يتضمن حوًضا اسطوانيا 
مائيـــا يمتـــد طولـــه إلى 3 طوابـــق لعرض 
الحيـــاة البحريـــة، باإلضافـــة إلـــى حلبـــة 

للتزلج على الجليد في الطابق األول.
ويقـــع مجمـــع دلمونيـــا مـــول فـــي جزيرة 
دلمونيـــا، وافتتح خالل جائحـــة كورونا، 
يضم المجمـــع الكثير من المواقع المميزة 
كصالة التزلج ومنطقة األلعاب واكواريم 
مـــن  نـــوع   4000 يضـــم  الـــذي  البحريـــن 
الكائنات البحرية وشاشـــة عـــرض كبيرة 
في السقف ونافورة راقصة وقناة مائية.
إلى جانب ذلك، فقد تم افتتاح مشـــروع 
جفير سكوير ويتميز المشروع بتصميمه 
المفتوح في الهواء الطلق ويقع في قلب 
منطقة الجفير، وقد صمم “جفير سكوير” 

ليبدو مثل ساحة عصرية توفر مجموعة 
متنوعة مـــن المطاعـــم والمقاهي الراقية 

واألنشطة الترفيهية الممتعة.
فـــي  افتتـــاح مشـــروع ســـعادة  تـــم  كمـــا 
المحـــرق وهـــو مـــن المشـــاريع التـــي تـــم 
افتتاحهـــا خـــالل جائحـــة كورونـــا وهـــو 
عبـــارة عـــن موقع يضم مطاعـــم ومقاهي 
ومحـــالت تجاريـــة ذات إطاللـــة بحريـــة 
الموقـــع  فـــي  يتوفـــر  كمـــا  جـــدًا  مميـــزة 
التاكســـي البحري الصطحابكم في جولة 

بحرية ممتعة.
وخـــالل جائحة الكورونا تـــم افتتاح أول 

مركز تجاري تايلندي بالشـــرق األوســـط، 
ويعتبر السوق أول مركز تجاري تايلندي 
بالكامـــل في المنطقة، وســـيضم أكثر من 
200 عالمـــة تجاريـــة أصلية مـــن األزياء 
ومنتجات التجميل واألطعمة التايلندية 

وما إلى ذلك، ويقع في ديار المحرق.
خليـــج  منطقـــة  زيـــارة  للســـائح  ويمكـــن 
البحريـــن والـــذي يقع فـــي المنامة ويضم 
المطاعـــم  مـــن  مجموعـــة  المشـــروع 
والمقاهـــي المطلـــة علـــى البحـــر، ومتاجر 
التجاريـــة  العالمـــات  ألشـــهر  متنوعـــة 
العالميـــة، وأماكـــن للتنـــزه وحدائق عامة 

ومالعب أطفال وممرات للمشـــاة، إضافة 
إلى مكاتب أعمال، ويقع بجانب المنطقة 
فندقي الفورسيزونز و”ويندهام جراند”، 
كمـــا يتوفر تاكســـي بحـــري ومطعم بيتزا 
يوفـــر جوالت بحرية عبر قارب الدونات، 
تأجيـــر  ومحـــالت  ممشـــى  يوجـــد  كمـــا 

دراجات هوائية وسكوتر كهربائي.
كما تـــم افتتاح الشـــاطئ البحـــري والذي 
يعتبر أطول مدينة ألعاب بحرية بالعالم، 
وتبلـــغ مســـاحته نحـــو 2 كيلومتـــر مربع، 
بحريـــة  ألعـــاب  مدينـــة  أطـــول  ويضـــم 
بإجمالـــي طـــول 520 متـــًرا مربًعـــا، ويقع 

مشـــروع الشـــاطئ الذهبي على الواجهة 
درة  لجزيـــرة  الخارجيـــة  الســـاحلية 
البحرين، ويضم المشـــروع حمام سباحة 
مخّصًصا لألطفال على مساحة 300 متر 
مربـــع، ومدرســـة لتعليـــم رياضة الشـــراع 

وملعًبا شاطئًيا لكرة القدم.
ويمكن زيارة شـــاطئ واتر جاردن سيتي 
فـــي عامـــة المنامـــة والـــذي يقـــع بجـــوار 
بضاحيـــة  ســـيتي  جـــاردن  واتـــر  مجمـــع 
السيف خلف مجمع ســـيتي سنتر ويضم 
المشروع جلسات وألعاب بحرية وملعب 

كرة قدم وكرة طائرة ودورات مياه.
المواقـــع  مـــن  ســـبرينغز”  “زالق  ويعتبـــر 
التـــي يمكـــن زيارتهـــا ويقـــع فـــي وســـط 
الجنوبيـــة،  بالمحافظـــة  الـــزالق  منطقـــة 
مطاعـــم   10 المشـــروع  يتضمـــن  حيـــث 
ـــا  تجاريًّ محـــالً  و19  مائيـــة  بوجهـــة 
المحاطـــة بالينابيـــع المائيـــة والبحيـــرات 
التـــي تبلـــغ مســـاحتها 3399 متـــًرا مربًعا، 
مـــن  فريـــدة  وجهـــة  المشـــروع  ويعتبـــر 
نوعه مســـتوحى من مواقع عالمية، منها 
بهدوئهـــا  المشـــهورة  اليابانيـــة  الحدائـــق 
نباتيـــة  حديقـــة  أول  وهـــو  وخضارهـــا، 
يتخللها الماء في المملكة، وتبلغ مساحة 
مربًعـــا،  متـــًرا   25,338 ســـبرينغز  زالق 

متضمنة مواقف سيارات واسعة.
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عودة السياح تفتح فرصا جديدة أمام شركات تنظيم المعارض
قال رئيس جمعية البحرين للمعارض 
والمؤتمرات كاظم الســـعيد إن عودة 
مـــن  خصوصـــا  للبحريـــن  الســـياح 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
من شـــأنه فتـــح فرص جديـــدة أمام 
شركات تنظيم المعارض البحرينية، 
ويتيـــح لهـــا التقـــاط أنفاســـها بعد أن 
عانـــت كثيـــرا خالل الفتـــرة الماضية 
بســـبب األثر المدمـــر لجائحة كورونا 
على قطاع الفعاليات عموما، مشيدا 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا الحكومة من 
أجـــل دعم مختلف مجـــاالت القطاع 
االقتصـــادي، بمـــا فـــي ذلـــك مجـــال 
صناعـــة المؤتمرات والمعارض لما له 
مـــن دور فـــي زيادة الدخـــل الوطني 

التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة 
االقتصادية المســـتدامة وفقا لرؤية 

البحرين 2030.
وأكد الســـعيد أهمية مبادرة شركات 
والمؤتمـــرات  المعـــارض  تنظيـــم 
البحرينيـــة فـــي هـــذه المرحلـــة إلـــى 
استكشـــاف ما يمكـــن تنظيمه خالل 
هذه الفتـــرة من فعاليات، والتواصل 
ومعرفـــة  واألســـواق  العمـــالء  مـــع 
احتياجاتهـــم المســـتقبلية، وتأهيـــل 
موظفيها بما يتناســـب مع متطلبات 
المرحلـــة المقبلـــة، واالســـتفادة مـــن 
الخبـــرات اإلقليميـــة والعالميـــة ذات 
الصلة، معربا عن اســـتعداد الجمعية 
لتقديـــم كل الدعـــم واإلرشـــاد الالزم 

في هذا المجال.
إلـــى  بحاجـــة  اآلن  “نحـــن  وأضـــاف 
إقامـــة  طريقـــة  تعريـــف  إعـــادة 
المعـــارض من خالل تطويـــر طريقة 
والعـــرض  والتســـويق  التنظيـــم 
والتعاقد وغيرها، إضافة إلى إدخال 

التقنيـــات الحديثـــة مثـــل االتصـــال 
مـــن الجيـــل الخامـــس والروبوتـــات 

والذكاء االصطناعي”.

وعلـــى صعيد ذي صلة، دعا الســـعيد 
صناع القرار إلى دعم شركات تنظيم 
خـــالل  مـــن  البحرينيـــة  الفعاليـــات 
توفيـــر برنامـــج فعاليات فـــي قطاع 
السياحة أو الضيافة أو أية قطاعات 
ذات صلة، وطرح مناقصات لتنظيم 
تلـــك الفعاليات، وشـــدد على ضرورة 
للخـــروج  جديـــة  خطـــوات  اتخـــاذ 
لصناعـــة  تعيـــد  نوعيـــة  بمبـــادرات 
المعـــارض ألقهـــا ودورها فـــي تعزيز 

مختلف القطاعات االقتصادي.
قطـــاع  اعتبـــار  يجـــب  إنـــه  وقـــال 
المؤتمرات والمعارض جزءا أساســـا 
االقتصـــادي،  التعافـــي  خطـــط  مـــن 
ال  التـــي  الكبيـــرة  ألهميتـــه  وذلـــك 

تقـــل عـــن أيـــة قطاعـــات اقتصاديـــة 
تعزيـــز  فـــي  الكبيـــر  ودوره  أخـــرى، 
والشـــركات  األعمـــال  مجتمـــع  ثقـــة 
باالقتصـــاد  والعالميـــة  المحليـــة 
الوطني، معربا عن اســـتعداد جمعية 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  البحريـــن 
للمشـــاركة الفاعلـــة فـــي أيـــة جهـــود 
تســـهم فـــي فـــرص التواصـــل ضمـــن 
وإطـــالق  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
ندوات وجلســـات تفاعلية مشـــتركة 
بين متخذي القرار لإلســـراع بإيجاد 
حلول مبتكرة تنهض بقطاع صناعة 
وتنقـــذ  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
شـــركاته وترفـــع مـــن مســـاهمته في 

الناتج المحلي اإلجمالي.

كاظم السعيد

السعيد يدعو صناع 
القرار لوضع برنامج 

فعاليات وطرح 
مناقصات
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األشـــقـــاء ــودة  ــ عـ ــع  مـ بــالــتــزامــن  اآلالف  زيــــــارة  ــد  ــه ــش ي الــبــحــريــن”  ــة  ــ ــواب ــ “ب



أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصدي لفيــروس كورونا عــن موافقة أعضاء 
لجنــة التطعيمــات بمملكــة البحرين على تطعيم الفئــة العمرية من 12 إلى 17 
عاًمــا بتطعيــم )فايــزر وبيونتــك( المضــاد لفيــروس كورونــا بجرعتيــن، وذلك 
بعــد أن تدارســت اللجنــة جميــع التوصيات الصــادرة عن الفريق االستشــاري 
المعنــي بالتطعيمــات فــي منظمة الصحــة العالمية ومركــز التحكم باألمراض 
بالواليــات المتحــدة األمريكية والمتعلقة بتوفير الحمايــة الكافية لهذه الفئة 
عبــر تقديــم التطعيــم؛ مــن أجل الحفــاظ علــى صحتهم وســالمتهم من خالل 

اكتساب المناعة ضد الفيروس.

ونّوه الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا بأنه نظًرا لكون هذه 
الفئـــة العمريـــة التـــي تتـــراوح بين 12 
و17 عاًما عرضـــًة لإلصابة بالفيروس 
فـــي  األخـــذ  تـــم  فقـــد  ومضاعفاتـــه، 
االعتبـــار تأميـــن التطعيـــم لوقايتهـــم 
مـــن اإلصابـــة بـــه أو مضاعفاتـــه التي 
قـــد تكـــون خطـــرة عليهم عـــن طريق 
الحصـــول علـــى التطعيـــم لتحصينهم 
من الفيروس، مضيًفا الفريق الوطني 
الطبـــي أنـــه ســـيتم اإلعالن عـــن فتح 
باب التســـجيل ألخذ التطعيم المضاد 
اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر  للفيـــروس 
healthalert. لـــوزارة الصحـــة التابـــع 
gov.bh  من خالل اختيار “التسجيل 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  ألخـــذ 
التســـجيل  يتطلـــب  حيـــث  كورونـــا”، 
موافقة ولي األمر في المركز الصحي 
قبـــل أخـــذ التطعيـــم للراغبيـــن لهـــذه 
إضافـــة  المذكـــورة  العمريـــة  الفئـــات 
إلـــى وجـــود مرافـــق معهـــم عنـــد أخذ 

التطعيم.
من جهـــٍة أخرى، أعلن الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا عن 
فتح باب التســـجيل للجرعة المنشطة 
مـــن التطعيم المضاد لفيروس كورونا 

األكثـــر عرضـــة  للفئـــات  )كوفيـــد19-( 
للخطـــر فـــي مملكـــة البحريـــن الذيـــن 
أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية 
مـــن تطعيم ســـينوفارم، مـــن العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكوادر 
المواطنيـــن  إلـــى  باإلضافـــة  الطبيـــة، 
والمقيميـــن مـــن البالغيـــن مـــن العمـــر 
50 عامـــا فمـــا فـــوق، وممـــن يعانـــون 
من الســـمنة المفرطـــة وأمراض نقص 

المناعة.
وبّيـــن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
التســـجيل  بـــأن  كورونـــا  لفيـــروس 
للجرعة المنشطة من التطعيم المضاد 
لفيـــروس كورونـــا متـــاٌح عبـــر الموقع 
الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي 
اختيـــار  عبـــر   healthalert.gov.bh
“التســـجيل ألخـــذ جرعـــات منشـــطة” 
ضمن خيار التســـجيل ألخـــذ التطعيم 

المضاد لفيروس كورونا.
وأكد الفريق الوطنـــي الطبي الحرص 
علـــى تطويـــر بروتوكـــوالت التطعيـــم 
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  ضمـــن 
بحســـب البروتوكوالت الطبية، وذلك 
للتطعيـــم  منشـــطة  جرعـــة  بتقديـــم 
ضمـــن  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
الخطوات االســـتباقية التـــي تقوم بها 

مملكـــة البحريـــن في جهـــود التصدي 
فـــي  يســـهم  بمـــا  كورونـــا  لفيـــروس 
الحفاظ على صحة وســـالمة الجميع، 
ذاكـــًرا أنـــه ســـيتم اإلعـــالن الحًقا عن 
فتـــح بـــاب التســـجيل ألخـــذ الجرعـــة 
المنشطة لباقي المواطنين والمقيمين 
حيـــث  المذكـــورة،  الفئـــات  غيـــر  مـــن 
ســـيكون موعد الجرعة المنشـــطة من 
التطعيـــم لهم بعـــد 12 شـــهرا من أخذ 
الجرعـــة الثانيـــة بمـــا يضمـــن تحقيق 

أقصى استفادة ممكنة.

ونـــوه الفريـــق الوطنـــي باإلجـــراءات 
مـــن  كل  مـــن   بالقادميـــن  الخاصـــة 
جمهورية الهند، وجمهورية باكســـتان 
بنغالديـــش  وجمهوريـــة  اإلســـالمية، 
نيبـــال  وجمهوريـــة  الشـــعبية، 
الديمقراطيـــة الفدراليـــة، وجمهوريـــة 
االشـــتراكية،  الديمقراطية  ســـريالنكا 
بـــأن على جميع المســـافرين القادمين 
إلـــى مملكـــة البحرين من هـــذه الدول 
العابـــرون  المســـافرون  فيهـــم  بمـــن   -
)الترانزيـــت( - البالغيـــن مـــن العمـــر 6 

ســـنوات فمـــا فـــوق يتوجـــب عليهـــم 
تقديم شـــهادة تثبـــت نتيجة الفحص 
 )PCR( المختبـــري لفيـــروس كورونـــا 
تحوي رمز كيـــو آر )QR code( وذلك 
قبـــل 48 ســـاعة مـــن وقـــت المغـــادرة، 
إضافـــة إلى اســـتمرار إجـــراء الفحص 
وإجـــراء  الوصـــول،  عنـــد  المختبـــري 
للقادميـــن  ثانـــي  مختبـــري  فحـــص 
الذيـــن ســـيقيمون في البحريـــن لمدة 
وفحـــص  أيـــام،   5 مـــن  ألكثـــر  تمتـــد 
مختبـــري ثالـــث بعد عشـــرة أيـــام من 

الذيـــن  للقادميـــن  الوصـــول  تاريـــخ 
ســـيقيمون فـــي البحريـــن لمـــدة تمتد 
ألكثر مـــن 10 أيام، إضافًة إلى الحجر 
الصحـــي االحترازي وفـــق اإلجراءات 
لـــكل  بهـــا  المعمـــول  االحترازيـــة 
المســـافرين القادمين مـــن هذه الدول 
لمدة عشرة أيام في مسكنهم الخاص 
إن وجد أو إحدى الفنادق المخصصة 
للحجر الصحـــي االحترازي المرخصة 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.

المنامة - بنا

الفريق الطبي: إتاحة التطعيم للفئات العمرية من 12 - 17
عاًمـــا يتجـــاوز 50  ولمـــن  األماميـــة  للصفـــوف  المنشـــطة  للجرعـــة  التســـجيل  فتـــح 
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أعلنت إدارة الصحة العامة بوزارة  «
الصحة عن إحالة 32 شخصا من 

المخالفين للقرارات الصادرة 
بشأن اإلجراءات االحترازية لمنع 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19( 
إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم 

والتزامهم باالشتراطات التي جاءت 
بالقوانين التي حددتها جهات 

االختصاص لمواجهة الفيروس.

وذكرت إدارة الصحة العامة بوزارة  «
الصحة أن اإلحالة تمت لألشخاص 

المخالفين للحجر المنزلي، استناداً 
للقرارات الخاصة بمن ثبتت عليهم 

المخالفات للقرار رقم )12( لسنة 
2020 بشأن تحديد األمراض السارية، 

وإلى القرار رقم )13( لسنة 2020 
بشأن إجراءات الوقاية والعزل 

والعالج من األمراض السارية، وإلى 
المادة رقم )121( من قانون الصحة 

العامة رقم )34( لسنة 2018.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه  «
تمت إحالة 5 أشخاص مخالفين 

الشتراطات العزل الصحي المنزلي 
إلى النيابة العامة من المخالفين 

للمادة رقم )121( من قانون 
الصحة العامة رقم )34( لسنة 

2018 في أبريل 2021، بينما وصل 
عدد المخالفين لقرارات اإلجراءات 
االحترازية 27 مخالفًا، تم إحالتهم 

للنيابة العامة التخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالهم؛ منهم 23 مخالفًا 

للقرار رقم )51( لسنة 2020 بشأن 
االشتراطات الصحية الواجب 

تطبيقها في المطاعم والمقاهي 
الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا 

المستجد )COVID-19(  وتعديالته، و4 
مخالفات للقرار رقم )32( لسنة 2020 

بشأن االشتراطات الصحية الواجب 
توافرها في محال الحالقة والتجميل 
الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا 

المستجد )COVID-19( المعدل بالقرار 
رقم )81( لسنة 2020.

الجدير بالذكر أن عقوبة مخالفة  «
الحجر المنزلي قد تصل إلى 3 أشهر 

أو الغرامة التي ال تقل عن 1000 دينار 
وال تتجاوز عشرة آالف دينار وفق 

المادة 121 من قانون الصحة العامة 
34 لسنة 2018.

“الصحة” تحيل 32 شخصا مخالفا للنيابة منهم مخالفون للحجر

األربعاء 19 مايو 2021 - 7 شوال 1442 - العدد 4599

بمزيد من الحزن واألسى يتقدم المدير العام وجميع منتسبي الشركة بخالص العزاء والمواساة

إلى عائلة المناعي 
وأبنائها عبدهللا وأحمد وسمية وجواهر ولولوة والمرحومة خلود 

 وشقيقيها عبدهللا أحمد بن هندي المناعي

والمغفور له بإذن هللا تعالى عيسى بن أحمد بن هندي المناعي

في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى 

مريم بنت أحمد عيسى بن هندي المناعي 
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان

شركة اليسر
لألكياس الورقية ذ.م.م



اتفقــت لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصادية البرلمانية والحكومة على رفض مشــروع بقانون معد بناء 
علــى مقتــرح بقانــون من مجلس الشــورى، يهدف إلى معالجة القصور التشــريعي في حماية المســتهلك 
حيــال قيــام بعــض التجــار بحبــس الســلع الضروريــة المعــدة للبيــع عــن التــداول وتجريم ذلك وتشــديد 

العقوبة المقررة له.

وقامت أســـس المشـــروع بقانون على ســـد القصور 
التشـــريعي حيـــال التجـــار الذيـــن يحبســـون الســـلع 
الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها 
أو عـــدم طرحها للبيع أو االمتنـــاع عن بيعها أو رفع 
ســـعرها بصـــورة غيـــر طبيعيـــة، وذلـــك بتجريمهـــا، 

وتشديد العقوبة المقررة لذلك.
وقضـــى التعديل بإضافـــة حكم جديد يعاقب بذات 
العقوبـــة كل مـــن حـــال دون تأديـــة الموظفيـــن أو 
مأمـــوري الضبـــط القضائـــي لوظائفهـــم المنصـــوص 

عليها.

رأي الحكومة

مـــن جهتهـــا، دعـــت الحكومة إلـــى إعـــادة النظر في 
المشـــروع بقانـــون القاضـــي بتجريم التجـــار الذين 
يحبسون السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، 
باعتبار أن القوانيـــن الحالية كافية لتحقيق الهدف 
المتوخى من المشروع، وتجنب اإلسراف في وضع 

تشريعات دون مبرر مقبول.
ورأت اإلبقـــاء علـــى النص القائم فـــي المادة 18 من 

قانـــون حماية المســـتهلك، وعـــدم تقييـــد المحكمة 
بتوقيـــع حـــد أدنـــى للحبـــس، وأن يتـــرك لهـــا إعمال 
ســـلطتها التقديريـــة فـــي تقديـــر العقوبـــة طالما أن 
النص قد منحها الخيار في توقيعا بدال من الغرامة.

وأكـــدت على اإلبقاء على نص المادة حتى ال تكون 
المحكمة مجبرة علـــى توقيع الغرامة على الحاالت 
التـــي تـــرى مالئمة توقيـــع عقوبة الحبـــس فيها، إال 
أنهـــا ال ترى أن الحـــد األدنى المنصـــوص عليه كبير 
نسبيا، ومن ثم يتعين عليها االكتفاء بتوقيع عقوبة 

الغرامة.
وذهبـــت إلى أن إضافة بند جديد برقم 5 للمادة 18 
ســـيعد تكرارا غير محمود للتأثيم المنصوص عليها 

في المادتين 18 و21 من القانون.
وأشـــارت إلـــى عـــدم انضباط عبـــارة “رفع أســـعارها 
بصـــورة غيـــر طبيعية”، حيـــث إنها لم تحـــدد الفعل 
المؤثـــم علـــى وجه الدقـــة، وذلـــك بالمخالفـــة لمبدأ 
شـــرعية الجرائم والعقوبات الذي يوجب أن تتســـم 
نصوص التجريم بالوضـــوح والتحديد، إضافة إلى 
عـــدم وجـــود معيـــار منضبـــط يتحـــدد علـــى ضوئه 

متى تكون حالة رفع األســـعار غير طبيعية، وهو ما 
يخالف مبدأ الشرعية الدستورية.

اإلفتاء القانوني

إلى ذلك، قالت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني إن 
األصل العام لسلطة المشرع في إصدار التشريعات 
أنهـــا ســـلطة تقديرية، إال أن ممارســـة هذه الســـلطة 
تكـــون مقيـــدة بضوابـــط الدســـتور وحـــدوده، وأن 
علـــى المشـــرع عنـــد ممارســـته ســـلطته التقديريـــة 
للعقوبة التقيد بالضوابط الدســـتورية، حتى ال يعد 
ذلـــك اعتـــداء علـــى الحرية الشـــخصية التـــي كفلها 
الدســـتور، ويكون الجزاء متناسبا مع قدر الضرورة 

االجتماعية التي يتوخاها واألفعال التي أثمها.
وأشـــارت إلى أن تلك الضوابـــط تتمثل في االلتزام 
بمقاييـــس صارمـــة ومعايير حادة تتـــالءم وطبيعة 
اتصـــال النصـــوص المباشـــرة بالحريـــة الشـــخصية، 

وانتهـــاج الوســـائل القانونيـــة الســـليمة؛ لضمـــان أال 
تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية.

وأكـــدت علـــى وجـــوب أن يكـــون الجـــزاء الجنائـــي 
وزنهـــا،  لهـــا  اجتماعيـــة  ضـــرورة  لمواجهـــة  واجبـــا 
ومتناســـبا مـــع الفعـــل المؤثـــم، إضافة إلى تناســـب 
العقوبة مع األفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو 
قيد مباشرتها، فاألصل في العقوبة هو معقوليتها.

 18 للمـــادة   5 ورأت أن إضافـــة بنـــد جديـــد برقـــم 
مـــن قانون حماية المســـتهلك ســـيؤدي إلـــى معاقبة 
مرتكبـــي الســـلوك المقرر مرتين بموجـــب المادة 18 
و21 مـــن ذات القانـــون، وهو ما يتعارض وسياســـة 

التجريم والعقاب.
الفعـــل  لـــذات  التجريـــم  صـــور  تكـــرار  أن  وبينـــت 
والمالبســـات يربـــك قاضـــي الموضوع فـــي تحديد 
أركان الجريمـــة، وتقريـــر عقوبتها بمـــا ال خفاء فيه 
وال لبس، لوجود نصين عقابيين على ذات الســـلوك 

المجرم وبذات الظروف والمالبسات.

مالية النواب

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  قـــررت  جهتهـــا،  مـــن 
المشـــروع  النـــواب رفـــض  واالقتصاديـــة بمجلـــس 
بقانون لعـــدم وجود الحاجة للتعديـــالت المذكورة، 
وتحقـــق الغايـــة المرجوة منـــه، إلى جانـــب أفضلية 
اإلبقاء على الســـلطة التقديرية للمحكمة واالكتفاء 

بتوقيع عقوبة الغرامة.
ورأت وجـــود عـــدد مـــن اإلشـــكاالت بشـــأن صياغة 
المـــادة 22 مـــع اإلشـــارة إلـــى أن الحكـــم الـــوارد في 
المـــادة قد يثير مشـــكلة، خصوصا فـــي حال الطعن 
أمام محكمة التمييز واســـتمراره لمدة تطول ثالث 
سنوات، وســـيترتب عليه جزاء شديد بشأن المحو 

النهائي للقيد في السجل التجاري.

مالية النواب بأحد اجتماعاتها )أرشيفية(

“مالية النواب” والحكومة ترفضان تشديد عقوبة “االحتكار”
ــود” ــ ــم ــ ــح ــ ــة وتـــــــكـــــــرار عــــقــــوبــــاتــــه “غـــــيـــــر م ــقـ ــقـ ــحـ ــتـ ــه مـ ــ ــاتـ ــ ــايـ ــ غـ

157 مخالفة بناء رصدتها بلدية المحرق في الربع األول
مـــخـــالـــًفـــا إعـــــــاًنـــــــا   154 ورصــــــــــد  بـــــنـــــاء  تــــرخــــيــــص   472 إصــــــــــــدار 

بلــغ إجمالــي عــدد تراخيص البناء التي أصدرتها بلدية المحرق خالل الربع األول من 
العام 2021 وفًقا لإلحصائيات الرســمية للبلدية عدد 472 رخصة بناء شــملت رخص 
البناء والهدم، وهدم وبناء، واإلضافات الكبيرة، واإلضافات البســيطة، والتحويط، 
والحفريــات، واإلجازات المبدئية، وترميم البناء، والدفان والهدم والتحويط. حيث 
تصــدرت تراخيص اإلضافات البســيطة مجمــوع الرخص بعدد 216 رخصة إضافات 

بسيطة، تلتها اإلضافات الكبيرة التي بلغ عددها 105 رخص.

وفيمـــا يتعلق بتراخيـــص الحفريات، فقد 
بلـــغ عددها 67 رخصـــة حفريات، 24 منها 
فـــي شـــهر مـــارس، و18 رخصة في شـــهر 
ينايـــر،  شـــهر  فـــي  رخصـــة  و25  فبرايـــر، 
حيـــث ســـجل التقريـــر عـــدد 30 رخصـــة 
لترميـــم البنـــاء، منحت 11 منها في شـــهر 
مـــارس، و10 فـــي شـــهر فبرايـــر، و9 فـــي 
شـــهر ينايـــر. وبلغ عـــدد رخـــص البناء 12 
رخصـــة مـــن إجمالي عـــدد الرخص خالل 
الفتـــرة المحددة، فيما بلغ مجموع رخص 
الهـــدم 13 رخصـــة، إلى جانـــب رخصتين 
فقـــط للهدم والبنـــاء. كما بيـــن التقرير أن 
البلديـــة أصـــدرت 16 ترخيـــص تحويـــط، 
و10 إجـــازات مبدئية، إضافة إلى رخصة 

واحدة فقط للهدم والتحويط.

بيع الزوايا

مـــن جانب آخـــر، نظرت البلديـــة في 134 
طلب بيع زوايا خالل الربع األول من العام 
الجـــاري، حيـــث أصـــدرت موافقتهـــا على 
طلبين منها. وأظهر التقرير رفض البلدية 
20 طلًبـــا، منهـــا 4 طلبات في مـــارس، و6 
طلبات في فبراير، و10 طلبات في يناير، 

حيـــث تلقـــت البلدية خـــالل الفتـــرة ذاتها 
11 طلبـــا جديـــدًا، فيما أجلـــت البت في 8 
طلبات، مع وجود 89 طلبًا تحت الدراسة، 

و4 طلبات مثمنة.
الطبقـــات  بيـــع  بطلبـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
والشـــقق، فقد بلـــغ إجمالي عـــدد الطلبات 
التـــي تمـــت الموافقـــة عليهـــا 6 طلبات، 3 
منهـــا فـــي مـــارس، وطلبيـــن فـــي فبرايـــر 

وطلب في يناير.

خدمات المراجعين

وعلـــى صعيـــد آخر، فقد بلـــغ إجمالي عدد 
المعامـــالت التـــي قدمهـــا مركـــز خدمـــات 
المراجعيـــن خـــالل الربـــع األول مـــن العام 
هـــذه  توزعـــت  معاملـــة،   414 الجـــاري 
المعامـــالت على رخـــص الحفريـــات التي 
تشـــمل أعمـــال توصيـــل العقارات بشـــبكة 
الطـــرق أو المجاري أو الكهرباء أو غيرها، 
حيـــث بلـــغ عددهـــا 67 معاملـــة، منهـــا 24 
معاملـــة فـــي مـــارس، و18 معاملـــة فـــي 

فبراير، و25 معاملة في يناير. 
وشـــملت المعامـــالت التـــي قدمهـــا مركـــز 
تراخيـــص  المراجعيـــن طلبـــات  خدمـــات 

البنـــاء البالغ مجموعها 275 طلبا، تشـــمل 
اإلضافـــات التـــي تقـــل مســـاحتها عـــن 50 
كمـــا  والتحويـــط.  والهـــدم  مربعـــا،  متـــرا 
 check( تضمنـــت المعامالت أيضًا طلبات
point( والتي بلغ عددها 72 طلبا، تشـــمل 
دراســـة طلبـــات اإلضافـــات المقدمـــة من 
قبـــل المكاتـــب الهندســـية قبـــل تحويلهـــا 

للدوائر الخدمية.

التفتيش والرقابة

وفيمـــا يتعلـــق بأعمال الرقابـــة والتفتيش 
البنـــاء  مخالفـــات  رصـــد  تشـــمل  والتـــي 
واإلعالنات والمعامالت المنجزة، وغيرها 
من المخالفات، فقد بلغ مجموع مخالفات 
البنـــاء التـــي تم رصدهـــا 157 مخالفة، تم 
رصـــد 57 منها فـــي مـــارس، و35 مخالفة 
في فبراير، و65 مخالفة في يناير. وأشار 
التقريـــر إلـــى أن عدد المخالفـــات التي تم 
حلهـــا بلـــغ 23 مخالفة، فيما تـــم إحالة 10 
وســـجل  القانونيـــة.  للشـــؤون  مخالفـــات 

التقرير رصد 154 إعالنا مخالفا )منتهي(، 
فـــي الوقت الـــذي بلغ فيه عـــدد مخالفات 

إزالة اإلعالنات 68 إعالنا.
أمـــا فيما يخص المعامـــالت المنجزة، فقد 
أصـــدر قســـم الرقابـــة والتفتيـــش البلدية 
167 شـــهادة إتمام بناء، إلى جانب تنفيذ 
509 طلبـــات اســـترجاع تأميـــن، كما رصد 
القسم خالل الربع األول من العام الجاري 
وجود 19 منزل آيل للســـقوط، و4 حاالت 
تتطلـــب الهـــدم اإلداري للبيـــوت الخطرة، 

و61 مخالفة سكن جماعي.
وأشارت البلدية إلى أنها ما زالت مستمرة 
بصورة يومية في رصد وإزالة المخالفات 
مناطـــق  شـــتى  فـــي  الموجـــودة  الفنيـــة 
محافظة المحرق وذلك طبًقا لإلجراءات 
اإلدارية والقانونية، وبحسب الصالحيات 
الـــواردة فـــي قانـــون تنظيـــم المباني رقم 
)13( لســـنة 1977 والمعـــدل بقانـــون )42( 
لســـنة 2014 والئحتـــه التنفيذية، وقانون 
إشـــغال الطـــرق العامة الصادر بالمرســـوم 

والئحتـــه   2014  1996 لســـنة   )2( رقـــم 
التنفيذية، وتنفيذ لقانون رقم )14( لســـنة 

1973 بشأن تنظيم اإلعالنات.
 وأكـــدت بلديـــة المحـــرق علـــى ضـــرورة 
تعـــاون المخالفين مـــع البلدية وتصحيح 
أوضاعهم في أســـرع وقـــت ممكن وذلك 
تفاديـــًا للمســـاءلة القانونيـــة ومـــا يترتب 
وغرامـــات  قضائيـــة  أحـــكام  مـــن  عليهـــا 
ماليـــة قد يتكبدها المخالفيـــن، والمبادرة 
واإلنشـــاءات  التعديـــات  كافـــة  بإزالـــة 
المخالفـــة المقامـــة علـــى حرمـــة الطـــرق 
العامـــة والميادين وذلك لالرتقاء بالمنظر 
الصالـــح  وتحقيـــق  والبيئـــي  الحضـــاري 

العام.
وتدعو بلدية المحـــرق أصحاب العقارات 
آيلـــة  بكونهـــا  إشـــعارات  تتلقـــى  التـــي 
للســـقوط أو أجزاء منها المبادرة بســـرعة 
هـــدم تلك األجـــزاء الخطـــرة فـــورًا وذلك 
تفاديـــًا لتســـاقطها وحفاظـــًا على ســـالمة 
القاطنين والمارين بالمنطقة والممتلكات.
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سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

أبرز تعديالت مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

التعديلالمادة

صدر المادة 18

وضع حد أدنى لعقوبتي الحبس والغرامة، المقررة لألفعال المجرمة في هذه المادة، حيث ال تقل مدة الحبس 
عن 3 أشهر، وال تقل الغرامة عن 5 آالف دينار وال تزيد عن 20 ألف دينار لكل من ارتكب المخالفات التالية:

أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع موادَّ أو عبوات أو أغلفة مما يســـتعمل في غش أو تقليد ســـلعة من 
السلع مع علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى.

روج عمدًا منتجًا بواســـطة وســـيلة من وســـائل النشر أو اإلعالم أو بأية وســـيلة يكون الغرض منها إعالم الكافة، 
وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه.

غش عمًدا سلًعا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها.
خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق.

20

وضع حد أدنى لعقوبة الغرامة المقررة بأن ال تقل عن 1000 دينار وال تزيد عن 10 آالف دينار.
إضافـــة عقوبـــة جديـــدة تنص على “ ويعاقب بـــذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الســـابقة كل من حال 
دون تأديـــة مأمـــوري الضبط القضائي أو الموظفين المشـــار إليهم في المادة 17 من هـــذا القانون لوظائفهم 

المنصوص عليها فيه”.

22
إضافة عقوبة »وقف النشاط لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر« في حال الحكم باإلدانة فضال عن العقوبة المقررة.

رفع عقوبة فترة وقف النشـــاط من 3 أشـــهر إلى 6 أشـــهر في حالة العود خالل ثالث ســـنوات من تاريخ صدور 
الحكم النهائي باإلدانة.

إضافة بند برقم 5 للمادة ينص على “حبس الســـلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها المادة 18
للبيع أو االمتناع عن بيعها أو رفع سعرها بصورة غير طبيعية.



أعلن النائب العـــام علي البوعينين 
أمـــس أنه وفـــي إطـــار التحقيقات 
النيابـــة  تجريهـــا  التـــي  المكثفـــة 
العامة بشـــأن جرائم غسل األموال 
المنســـوبة لبعـــض مســـؤولي بنـــك 
والبنـــوك  بالبحريـــن  المســـتقبل 
اإليرانيـــة فـــي الخـــارج المرتبطـــة 
بهـــا، والتـــي وقعـــت في الفتـــرة ما 
بيـــن العـــام 2008 - 2012، فقد تم 
الكشـــف عـــن ممارســـات مصرفية 
أخـــرى أجريت علـــى خالف أحكام 
القانـــون، حيـــث ثبـــت قيـــام البنك 
المركزي اإليراني بإصدار تعليماته 
إلى بنك المستقبل بشأن استخدام 
نظـــام تحويالت بديـــل غير معتمد 
إلتمام العمليات المصرفية؛ بغرض 
األمـــوال  وحركـــة  مصـــدر  إخفـــاء 
المحولة من خالله ولصالح البنوك 
اإليرانية والتحايل على العقوبات 
الدوليـــة المفروضة علـــى الكيانات 
اإليرانيـــة فـــي مجـــال المعامـــالت 
مكافحـــة  لضـــرورات  المصرفيـــة 
غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، 
مســـتغال فـــي ذلـــك ســـيطرة بنكي 
إيـــران  وصـــادرات  إيـــران  ملـــي 
التشـــغيلية علـــى بنـــك المســـتقبل 
عـــن  فضـــال  سياســـاته  وتوجيـــه 
تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة 
اإليرانية والبنك المركزي اإليراني.
تنفيـــًذا  إنـــه  العـــام  النائـــب  وقـــال 
لتلك التعليمات قام مســـؤولو بنك 
المســـتقبل باالشـــتراك مـــع آخرين 

اإليرانيـــة  البنـــوك  مســـؤولي  مـــن 
والبنـــك المركـــزي اإليرانـــي بتنفيذ 
عمليـــات إرســـال وتحويـــل وتلقي 
أكثر مـــن مليار و300 مليون دوالر 
عبر اســـتخدام ذلك النظام البديل، 
حيـــث قاموا بتحويـــل وتلقي تلك 
بهـــا  واالحتفـــاظ  الماليـــة  المبالـــغ 
خصما وإضافة إلى حساب البنوك 
اإليرانية وتسويتها في الحسابات 
مصدرهـــا؛  وإخفـــاء  المصرفيـــة 
بغـــرض تمكيـــن تلـــك البنـــوك مـــن 
إتمـــام التحويـــالت ونقـــل األموال 
محلهـــا دون وجه حق وذلك ضمن 

مخطط ضخم لغسل األموال.

تحقيقات

وأضـــاف أنـــه بنـــاء علـــى مـــا ثبـــت 
قاطعـــة  مســـتندية  أدلـــة  مـــن 
أحالـــت النيابـــة العامـــة المتهميـــن 
ســـواء  الجنائيـــة  المحاكمـــة  إلـــى 
أو  الطبيعييـــن  األشـــخاص 
المرتكبـــة  االعتباريـــة  األشـــخاص 
تلـــك الجرائـــم باســـمها، وهـــي بنك 
المســـتقبل وبنك ملـــي إيران وبنك 
إيرانيـــة  وبنـــوك  إيـــران  صـــادرات 
أخـــرى، فضال عـــن البنـــك المركزي 
هنـــاك  أن  إلـــى  مشـــيرا  اإليرانـــي، 
تحقيقـــات أخـــرى ال تـــزال جاريـــة 
المخالفـــات  مـــن  العديـــد  بشـــأن 
المماثلـــة والتـــي تمـــت مـــن خـــالل 
بنك المســـتقبل والبنـــوك اإليرانية؛ 
بهدف تحديد المسؤولية الجنائية 
فيهـــا ونطاقهـــا الزمانـــي والمكاني 

ومـــا آلـــت إليـــه األمـــوال موضـــوع 
تلـــك الجرائـــم، وأنـــه مـــن المتوقع 
الكشـــف عـــن متهميـــن آخرين في 

تلك الوقائع.

عقوبات

وأوضح النائب العام أن تحقيقات 
النيابـــة العامة في تجـــاوزات بنك 
المســـتقبل الـــذي تم تأسيســـه في 
مملكـــة البحريـــن، تمت فـــي ضوء 
ما ثبـــت بتقارير مصـــرف البحرين 
المركزي وما رصـــده من مخالفات 
مـــن خـــالل تدقيقـــه علـــى أعمـــال 
عشـــرات  ومراجعـــة  البنـــك  ذلـــك 
اآلالف مـــن وثائقـــه وبالتعـــاون مع 
بـــوزارة  الماليـــة  التحريـــات  إدارة 
بمصـــرف  والمعنييـــن  الداخليـــة 
البحريـــن المركزي وخبراء دوليين 
مســـتقلين، والتـــي أكـــدت أن بنـــك 
المســـتقبل ومساهميه المسيطرين 
تورطـــوا فـــي انتهـــاكات ممنهجـــة 

وواســـعة للقوانيـــن المصرفية في 
البحرين؛ بهدف غسل األموال عبر 
ذلـــك البنك الـــذي تـــم التحكم فيه 
من قبـــل البنـــك الوطنـــي اإليراني 
إيـــران،  صـــادرات  وبنـــك  )ملـــي( 
ممـــا مّكـــن الكيانـــات اإليرانيـــة بما 
فـــي ذلـــك المتورطـــة فـــي تمويـــل 
للعقوبـــات  اإلرهـــاب أو الخاضعـــة 
المعامـــالت  تنفيـــذ  مـــن  الدوليـــة 
المصرفيـــة الدولية باتباع وســـائل 
تحويـــل  بقصـــد  مشـــروعة  غيـــر 
ونقـــل األمـــوال وتفـــادي التدقيـــق 

التنظيمي لتجنب الكشف عنها.

غرامات

وقـــال النائـــب العام إنه ســـبق وأن 
أحالـــت النيابة العامـــة عدة قضايا 
وبنـــوك  المســـتقبل  ببنـــك  خاصـــة 
إيرانيـــة أخرى عن وقائـــع مختلفة 
األمـــوال  غســـل  جرائـــم  تشـــكل 
ومخالفـــة أحكام قانـــون المصرف 
المركـــزي إلى المحكمـــة المختصة، 
وقـــد قضـــي فيهـــا جميعـــا بإدانـــة 
بعقوبـــات  ومعاقبتهـــم  المتهميـــن 
إلـــى  إضافـــة  للحريـــة،  ســـالبة 
الغرامات الماليـــة المقررة بالقانون 
والتي بلـــغ مجموعهـــا 354 مليون 
دينـــار بحرينـــي كغرامـــات ومبلـــغ 
دوالر  مليـــون   367,340,097.00
أميركـــي يعادل قيمـــة التحويالت 
بالمخالفـــة  تمـــت  التـــي  الماليـــة 
للقانون والمقضـــي بمصادرتها من 

أموال المتهمين.

المنامة - النيابة العامة

محاكمة “المركزي اإليراني” بتهمة غسل 1.3 مليار دوالر
“النيابـــة” تحيـــل بنـــوًكا أخـــرى إلـــى العدالـــة... والتحقيقـــات مســـتمرة لرصـــد مخالفـــات مماثلـــة

بنك المســـتقبل ومســـاهموه تورطوا فـــي انتهاكات ممنهجة للقوانيـــن المصرفية في البحرين
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Vacancies Available
ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM

 NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ABDULAHUSAIN KHUDHUR &AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

Riffa Kirk 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contac

39457868  or  ADNN@GDNPR.GOV.BH 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (PURCHASING) 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

Osaka construction W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17677784  or  osaka.bhn@gmail.com 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contac

17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

HRR PROPERTIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contac

17252717  or  AL_BADRO@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

THUNDERBOLT DOCUMENT CLEARENCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

HOLAND HAIR DESIGNER 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contac

17290505  or  ashrafshared@yahoo.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Nawaz grill 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

33118489  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

MUSTAFA FAZAL DAD GHULAB 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

33612660  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

FLAVOURS OF KERALA SWEETS&MATHAI 

has a vacancy for the occupation of

  MAKER(MATTAY) 

 suitably qualified applicants can contac

39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

STROKE AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17111055  or  adel.abdulkhaliq@gmail.com 

Pink sadaf waste and scrap 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17346817  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Amin Car Maintenance Center 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34451818  or  FAYEZALZAGRI1@GMAIL.COM 

SHABAN LINE LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33578505  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

EGCT TO SELL CLOTHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39390595  or  3LLOOY20019@GMAIL.COM 

Phoenicia tower hotel 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contac

17295544  or  JEMAORTIZAPAC@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

WAHEED GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

33995508  or  ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

HAMOODI KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contac

36729990  or  RAZA4070@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

Ultimate Air-conditioning Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39333844  or  SUMONMOLLA75@GMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MONIS REAL ESTATE AND DEVELOPERS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33666414  or  DREEMFOOX41@GMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contac

33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contac

33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

Handsome Brother W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32145581  or  453610452@QQ.COM 

Perfectly Pressed Juice W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

39963669  or  SANIYA@PERFECTLYPRESSED.CO 

SAGA BURGER EXPRESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36020030  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

KUYO FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17217417  or  BUYUSRA@GMAIL.COM 

DIAMOND STAR FOR TRADING AND CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33086311  or  CEO@BORJITOWERCRANES.COM 

Al enma house for security services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

36574740  or  admin@enmabh.com 

Ice Berry 7 Trading 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33315335  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM 

GOL BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

35349035  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

Shahi Tikka Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33405333  or  abrarasif93@gmail.com 

LASSI DAY FOR FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

39882869  or  Shafrin.mohammed34@gmail.com 

Irish Village WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contac

39725500  or  gom@allseasongroup.com 

AJWAAD MART W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33343610  or  APAJMAL786@GMAIL.COM 

DAYAN FASHION 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

33020130 Universal Cold Store Trgd .Co .LTd 

Foreign Company 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM

Oxygen pharmacy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contac

36866586  or  OXYGENPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

WEST POINT CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

ALNIDA EXHAUST SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contac

39470757  or  MALIK-ALFORAT@HOTMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

ABU ANTAR TELEPHONES 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

66661606  or  Abuanter890@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

AL BUROOJ COLD STORES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Tip toes beauty lounge 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contac

17744174  or  F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9 

ABDULLA ALI ALMANSOOR ALFUDHALA ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39227472  or  CAPTAINMARINESERVICES@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

Mazayen security w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17645070  or  SABRI@MAZAYENGROUP.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

Al mulhim trading company wll 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17535982  or  ANEESRM11@GMAIL.COM 

PUNJABI TADKA RESTAURANT AND GRILL 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

Times Square Food 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

ALMA INTERNATIONAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PORTER 

 suitably qualified applicants can contac

17281256  or  ALMATRADE3@GMAIL.COM 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

Blueprint Bahrain Interiors W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17746945  or  ralph.sayegh@blueprintme.com 

VITZ WORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34165153  or  HUSAINFAKHRI53@GMAIL.COM 

SALMABAD FAMILY MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

KHALAF SONS REAL ESTATE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39696373  or  KHAKAF.REALSTATE@GMAIL.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

JALAL ALAALI & Sons BSC C 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17581777  or  M_JAFFER9@HOTMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

CITY LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33332444  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

Ahmadi Manpower 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39910399  or  ABDULLAHUSSAIN117@GMAIL.COM 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

BASMAN GULF CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac
33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh  

علي البوعينين



التاريخ: 2021/4/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021 -65299 إعالن رقم  

تنازل– عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســادة\ ليلى محمد علي شــاه الرقم الشــخصي 580200515 طلب 
تنــازل عــن المحل التجاري الواردة معلوماته أدناه إلى الســادة\ عقيل يوســف 
اســحاق عقيل الرقم الشــخصي 510108008 ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
 رقم القيد: 32517-4

االسم التجاري: إلباسو للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة أوهايو للتصاميم الصناعية ذ.م.م 

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد إياد عبدالكريم عبدالرحمن ســالمه  باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
أوهايو للتصاميم الصناعية ذ.م.م  ، المســجلة كشــركة ذات مسؤولية محدودة 
بموجب القيد رقم 94712 ،طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕادارة السجــــل التجــاري

CR2021 -74018 إعالن رقم  
 تسجيل اسم تجاري

 تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:    عقيل عبدالرسول ابراهيم عبدهللا   

االسم التجاري الحالي:  المحاريق للمقاوالت
االســـــم التجـــاري الجديد :  أكمون للتصميم والبناء

 قيد رقم :4- 53862

القيد: 71833     -    التاريخ : 2021/5/5 
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
 بشــأن تحويل فروع   7,8,10   من المؤسســة فرديةإلى شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة تعلن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد 
تقدمــة إلينــا امينــه ابراهيــم جاســم محمد نمشــان صاحبــة المؤسســة الفردية 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم - 71833 طالبــا تحويــل ســجل رقــم  718338-7   
والمســمى ســيلفر جينز يوتيك وســجل رقم 71833 – 8 والمســمى ســليفر جينز 
بوتيــك  وســجل تجــاري رقــم 10 – 71833 والمســمى وجــه بوجــه فاشــن مــن 
المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقدره500   

خمس مائة دينار بحريني     
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1- امينه ابراهيم جاسم محمد نمشان
MD MOJIBUR ABDUL BATEN  -2

 القيد   131556            التاريخ :  2021/5/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل و تصفية
شركة ويها الشرق األوسط للتسويق ذ.م.م

بناء على قرار صاحب شــركة ويها الشــرق األوســط للتســويق ذ.م.م المســجلة 
تحــت رقــم131556 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / بيتــروس 
اندرزيــج كدزيوربهــذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
المــادة 325 مــن قانون الشــركات التجاريةالبحريني الصادر بالمرســوم بقانون 
رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانونالشــركات يدعــو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات
الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

0509186364 00971
br@emiratesca.com

القيد:  139125    
 التاريخ : 2021/5/17

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة تعلن إدارة 
فاضل  إلينا  قدمة  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل 
والخدمات  لإلستشارات  الخبراء  ساحة  صاحب  الحواج  عبدهللا  جميل 
التكنولوجية (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 139125 طالب ا 
تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 
فاضل  الى  مملوكة  الشركة  لتصبح     BD 3000   بحريني دينار  االف  ثالثة 

جميل عبدهللا الحواج

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 117880 ( لسنة 2021 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة موم واو ذ.م.م. تعلن إدارة التسجيل 
بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد / وان كايهوا 
باعتبــاره ، المصفــي القانونــي لشــركة مــوم واو ذ.م.م. ،المســجلة كشــركة ذات 
مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 117880 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا 
ألحــكام . قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 لســنة 

2001

 القيد   125477
التاريخ   2021/5/9

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 1202
بشأن تغيير اسم شركة إراند هب ذ م م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
اصحــاب شــركة إرانــد هــب ذ م م المســجلة بموجب القيد رقــم 125477 طالب 
تغيير االســم التجاري من شــركة إراند هب ذ م م الى ســور سوليوشنز للتجارة 
ذ.م.م فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة 

خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ: 20/4/2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2021 - 63851 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ . 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر : كوثر حسن ابراهيم خليل

االسم التجاري الحالي  : دار السلطان للعقارات
االسم التجاري الجديد : دار السلطان

رقم القيد : 1-95574

 القيد : 142880 التاريخ :2021/5/5
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة  

إدارة التسجيل
اعالن رقم  68918   لسنة 2021

بشان تغيير االسم التجاري

لشركة اسواق اوبون شركة تضامن بحرينية
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 

إليها السادة اصحاب شركة اسواق اوبون شركة تضامن بحرينية المسجلة 
بموجب القيد رقم 142880 طالبين تغيير االسم التجاري من

اسواق اوبون شركة تضامن بحرينية
OBONE MARKETS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

الى
اختيار المحمول شركة تضامن بحرينية

  MOBILE CHOICE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى  اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111444 - 17111504 - 17111501

38344464 
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آن لكم أن تتحدوا
مـــا يجترحـــه فتيـــان غزة من بســـالة وصمود أســـطوري يذكرنـــا بالثورة 
التـــي أشـــعلها إخوتهـــم قبل ســـنوات عندمـــا كانوا في عمرهم وســـميت 
حينها بثورة الحجارة، ووصفهم الشـــاعر نزار قباني بأنهم قلبوا الطاولة 
السياســـية العربية علينا وأخرجونا من حالـــة الكوما ومن غرفة العناية 
الكاكيـــة  الغيبوبـــة وألبســـونا المالبـــس  الفائقـــة وصـــادروا مّنـــا أدوات 
والعســـكرية.. وإذا شـــئنا الصراحـــة فإنهـــم “بهدلونـــا” ألننـــا فـــي الواقـــع 
نســـتحق البهدلـــة.. أبهروا الدنيـــا وما في يدهم إال الحجـــارة.. وأضاءوا 

كالقناديل وجاءوا كالبشارة.
إخواننـــا في غزة يتعرضون ألبشـــع عملية ذبح علني وتصفية جســـدية 
أمـــام أنظـــار دول تزعم أنهـــا تحمل حقوق اإلنســـان، لكـــن الواقع يكذب 
ادعاءاتها الجوفاء، أّما الباقي فاختاروا موقف المتفرج وكأن ما يجري 
أمامهـــم ال يعنيهـــم وال يقـــرر مصائرهـــم، وبلغـــت حالة البـــالدة والهوان 
والالمباالة باألمة إلى حد أن ليس بوســـعهم حتى االســـتنكار أو اإلدانة 

كما لو أنهم فقدوا آخر قطرة من النخوة. 
لـــم يعـــد أحد يمتلك الجـــرأة األدبية للتعبير عن موقـــف ولو كان ال يغير 
مـــن الواقـــع شـــيئا، مثـــل هـــذا الصمـــت أو هـــذا الالموقف هو ما يشـــجع 
الصهاينـــة علـــى التمادي في ممارســـة اعتداءاتهم الوحشـــية على أهلنا 
فـــي غزة، أمـــا المفارقة المثيرة للغرابة أن تصبـــح بعض الدول األجنبية 
أكثر شـــفقة ورحمة من إخوة الدم، وهذا ما عّبر عنه أكثر من مســـؤول 
أجنبـــّي كرئيـــس الوزراء الكندي الـــذي صّرح بأنه لن ينقل ســـفارة بالده 
إلـــى القـــدس وهـــو موقف يدعـــو كل عربّي إلـــى الفخر واإلعجـــاب. ثمة 
خـــالف بين اإلخوة أصحـــاب القضية الواحدة وهـــذا بالطبع محزن إلى 
أبعد الحدود وكانت أمنية كل فرد عربّي لو أنهم في مثل هذه الظروف 
المؤلمة تناسوا خالفاتهم وكانت مواقفهم أكثر انسجاما، وهذا ينم عن 
أزمة في المنظومة األخالقية والقيمية ويســـتدعي على وجه الســـرعة 

التضامن وتفويت الفرصة على اإلسرائيليين بشق الصف الفلسطيني.
إننا ببالغ األسف نشهد ضياع آخر ما تبقى من حلم كل عربّي يعد الجرح  «

الفلسطيني أحد مكوناته األساسية، وهو ما يعني أّن مستقبل أمتنا في 
مهب الريح.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

تصرفات ال تمت للعادات والتقاليد البحرينية األصيلة
التـــراث الروحي والحضاري والمثـــل والمعاني األخالقية الرفيعة 
جوهر الشـــخصية البحرينية على امتداد العصور، وقد عرف عن 
أهل البحرين المســـتوى األخالقـــي الرفيع ونقاوة الجوهر والخير 
والحـــق وااللتـــزام فـــي كل مجـــال مـــن مجـــاالت الحيـــاة، لكن مع 
األســـف خرجت علينا فـــي اآلونة األخيرة نماذج بشـــرية مريضة 
بتصرفات ال تمت للعادات والتقاليد البحرينية األصيلة، وأساءت 
لكل قواعد “السنع واألصول” من خالل تصرفات مشينة واضحة 
قـــد ال نراهـــا إال فـــي المجتمعات الغربيـــة المتحـــررة والمتحجرة، 

حيث األرض مفروشة لورود قلة الحياء والخلق.
إن مثل هذه التصرفات غير األخالقية التي يقوم بها البعض بين 
حيـــن وآخر أصبحت ظاهرة خطيرة تمثل تهديدا صريحا للكيان 
االجتماعـــي واألعراف والتقاليد وكذلك ســـمعة الوطن، والبد من 
تحـــرك ســـريع من قبل الجهـــات المختصـــة للحد مـــن ازدياد هذه 
الظاهرة التي اســـتفحلت في مجتمعنا بشـــكل مخيف، ألن أمثال 
هؤالء ينتهكون كل القوانين واألعراف والعادات بأفعال يندى لها 

الجبين دون أدنى مراعاة للمجتمع والناس.
“إنما األمم األخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا”، بيت 
معروف للشـــاعر أحمد شـــوقي، ويقول أبوتمـــام “يعيش المرُء ما 
اســـتحيا بخيـــر ويبقى العـــود ما بقي اللحـــاء، إذا لم تخش عاقبة 
الليالي ولم تســـتح فاصنع ما تشاء”، ويقول المتنبي “وما الحسن 

في وجه الفتى شرفا له، إذا لم يكن في فعله والخالئق”.
مـــا الـــذي يحصـــل فـــي هـــذا الزمـــن مـــن ضعـــف وإطـــالق العنـــان 
لقلـــة الحيـــاء وانعـــدام الوعـــي والمســـؤولية والتهذيـــب، وتقليد 
المجتمعـــات التي تخطت في شـــذوذها وانحرافهـــا حدود البحار 
وأصبحـــت تعيـــش علـــى أرصفـــة التســـول والتالشـــي، أيـــن هـــي 
المعانـــي النبيلة والقيم واألخـــالق والدين واألصالة، إن مثل هذه 
األمراض تفســـح الطريق في كثير من األحيان إلى تلويث سمعة 
المجتمع والبد من التصدي بحزم لهؤالء المرضى عبر سن قانون 
يغلـــظ العقوبـــة عليهم وعدم التســـاهل معهم، فســـمعة البلد فوق 

كل اعتبار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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منذ نهاية الحرب العالمية، ومع سباق التسلح الذي دخل فيه العالم، السيما 
بين حلفي األطلســـي وارســـو، توقع الجميع شـــرقا وغربا، أن تكون الحرب 
العالميـــة المقبلة حربا نووية، الســـيما أن العالـــم كان وال يزال قد كدس من 

األسلحة النووية ما يكفي إلبادة الكرة األرضية عوض المرة مرات.
هل ال تزال البشـــرية تخشـــى الهجمات النووية، وما يترتب عليها من شتاء 
نـــووي طويـــل يمكنـــه أن يســـحق ويمحـــق الحياة مـــن على وجـــه األرض؟ 
الشـــاهد أن هـــذا النوع من المخاطـــر قائم، وغالب األمر قـــادم، لكن الكارثة 
الحقيقيـــة، ربما تتمثل فـــي أن العالم يمكنه أن يضحى تحت رحمة رغبات 
وإرادات غير مباشـــرة، لجماعات خارجة عن القانون، يمكنها أن تطال تلك 
الترسانات النووية، المحمولة جوا، والسابحة بحرا، ناهيك عن القائمة على 
األرض، بمعنـــى أن تلـــك الحـــرب يمكنهـــا أن تطلق على غير هـــوى أو إرادة 

حكام العالم.
يبـــدو الـــكالم هنـــا وللوهلـــة األولـــى أنـــه غيـــر معقـــول وال مقبـــول، فكيـــف 
للحكومات المتصارعة أن ال تكون صاحبة القرار، وقد قرأ الجميع عن مزايا 

الضربـــة األولى النووية، وكيف يســـتعد الطرف الثانـــي للرد. الحقيقة أن ما 
وصلت إليه البشـــرية في حاضرات أيامنا شـــيء مخيف إلى أبعد حد ومد، 
خصوصا بعد أن دخلت اإلنســـانية دائرة العالم االفتراضي، وأضحت هناك 

عوالم وعواصم موازية للعالم الحقيقي.
تبـــدو تلك الدوائر اليوم الخطر الداهم، فقـــد أضحت الخليقة حارة كونية، 
وليســـت قريـــة فقـــط كما أشـــار إلى ذلـــك عالم االجتمـــاع الكندي، مارشـــال 
ماكلوهـــان، فـــي ســـتينات القـــرن المنصـــرم. جـــاءت الشـــبكة العنكبوتيـــة، 
والمعروفة باســـم اإلنترنت لتنشـــئ نظاما عالميا ماورائيا، ويوما تلو اآلخر، 
برعت جماعات الجريمة المنظمة في أن تكون طرفا فاعال فيه، وهذه هي 
كارثـــة العلـــم حيـــن يتحول إلى خنجر فـــي خاصرة اإلنســـانية، باتت جميع 
البنى التحتية في الدول الكبرى والصغرى على حد سواء، مرتبطة ارتباطا 
جذريـــا بشـــبكات ودوائـــر إلكترونيـــة، وأصبـــح مـــن الممكن بالفعـــل أن يتم 
اختـــراق تلك الدوائر لتنفيذ مؤامرات ومخططات لم تكن لتخطر على بال 

البشر من قبل ثالثة عقود. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

الهجمات السيبرانية... وحروب العالم الكونية

ال جديد تحت الشمس، فإسرائيل كما هي لم تتغير، اعتداء جديد ومئات الضحايا 
الفلســـطينيين يسقطون تحت ضربات اآللة العسكرية اإلسرائيلية الظالمة، والعالم 
كمـــا هـــو، يرى المذبحة التي تحصد أرواح األطفال والنســـاء العـــزل دون أن ينطق، 

وإذا نطق فإن أفضل ما يقوله هو أن يساوي بين الجاني والضحية.
فأوروبـــا تدعـــو إلى وقف العنـــف دون أن تذكر ظالمـــا أو مظلوما، وأميـــركا، الدولة 
الكبرى، تقول إن من حق إســـرائيل أن تدافع عن نفســـها، وفرنسا منعت المظاهرات 
التي تدعو لرفع الظلم عن الفلسطينيين، وبناء عليه تستمر العملية اإلسرائيلية كما 
استمرت ســـابقاتها، وتستمر أشالء الفلسطينيين في التطاير، ويستمر سيالن الدم 
الفلســـطيني، وليس هذا فقط، لكن مجرد إبداء الدعم للفلسطينيين يحول صاحبه 
إلـــى معـــاد للســـامية، ابتداء من محمد الننـــي العب نادي األرســـنال اإلنجليزي لكرة 

القدم وصوال إلى السيناتور بيرني ساندر، النائب عن والية فيرمونت األميركية.
الالعـــب المصـــري أعلـــن تعاطفـــه مـــع الضحايـــا الفلســـطينيين على إحدى وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، فقامـــت إحـــدى الشـــركات الراعية للنـــادي بالمطالبـــة بإبعاد 
الالعب ومعاقبته، أما الســـيناتور بيرني ســـاندرز مرشح الرئاسة األميركية السابق، 
فتجـــرأ وقـــال: “إن حياة الفلســـطينيين مهمة أيضـــا”، فتم وصفه بأنـــه يهودي معاد 
للســـامية وأنـــه يكـــره نفســـه.. كل مـــا قاله ســـاندرز هو انـــه دعا إلى ضـــرورة وقوف 

أميـــركا مع “حقوق الفلســـطينيين” وحياتهم مثلما تدعم حق إســـرائيل بالدفاع عن 
نفســـها، مشـــيرا إلـــى أن حكومـــة بنيامين نتنياهـــو اتبعت سياســـات “عنصرية” ضد 
الفلســـطينيين علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، وقال ســـاندرز في مقال نشـــره في 
صحيفـــة “نيويـــورك تايمز” األميركية يـــوم الجمعة إن “إلســـرائيل الحق في الدفاع 
عـــن نفســـها”، وهي الجملة التي يقولهـــا الديمقراطيون والجمهوريون على الســـواء 
كلمـــا تعرضـــت إســـرائيل لهجوم صاروخي مـــن قطاع غزة، ورغم تأكيـــده على هذا 
الحـــق للحكومة اإلســـرائيلية، إال أنه تجرأ وأضاف إلى ذلك تســـاؤال، هو: “لكن ماذا 

عن حقوق الفلسطينيين؟”.
وزاد ســـاندرز الطيـــن بلـــة لـــدى مؤيدي إســـرائيل عندمـــا أعلـــن أن صواريخ حماس 
ليســـت الســـبب في اشـــتعال الموقف، رغم أنه أكد في الوقت نفســـه رفضه إطالق 
هـــذه الصواريـــخ نحـــو إســـرائيل، وقـــال ســـاندرز إن الســـبب الحقيقي هـــو محاولة 
“إخالء” ســـكان حي الشـــيخ جراح الذي يمثل ثمرة اســـتراتيجية صممت من أجل 

تهجير سكان هذا الحي منذ سنوات.
ورأى الســـيناتور أن “إخـــالء” حـــي الشـــيخ جراح من ســـكانه “جزء من نظام أوســـع 
يتســـم باالضطهاد السياســـي واالقتصادي”، منتقدا التغلغل اإلســـرائيلي في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية والحصار المفروض على سكان غزة.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

إسرائيل هي إسرائيل والعالم هو العالم

حتى ال ننسى
لبريطانيا الدور األول في تقســـيم الوطن العربي واختيار فلسطين لفصل شرق 
الوطـــن العربـــي عـــن غربه، وتوافق مع تطلـــع الصهاينة إلقامـــة وطن قومي لهم 
فيهـــا، وذلـــك لتمتـــع فلســـطين بموقع اســـتراتيجي وســـط الوطن العربـــي، وهو 
الموقع الذي تصارعت عليه القوتان األميركية والســـوفيتية من أجل الســـيطرة 
علـــى دول العالـــم نفـــوًذا ووجـــوًدا، ومـــن أجـــل هـــذه المصالـــح ولحل المشـــكلة 
اليهوديـــة فـــي أوروبا قدمت القوتـــان الدعم المطلق الحتالل فلســـطين وإقامة 
الكيـــان الصهيونـــي، وقـــد صـــاغ المؤتمر الصهيونـــي األول فـــي 1897م الصيغة 

النهائية لدستور العمل للحركة الصهيونية.
لقـــد قطعـــت بريطانيا وعدين، فصدقت في األول وكذبـــت في اآلخر، أما األول 
فهـــو وعدهـــا بتمكيـــن الصهاينة من فلســـطين بعد انتهـــاء االنتـــداب البريطاني 
عليهـــا، والثانـــي تحقيـــق الدولة العربيـــة الكبرى الشـــاملة لفلســـطين، وأصدرت 
وعـــد بلفور في 1917م بإقامة “وطن قومي لليهود في فلســـطين”، وهو البداية 
الغتصاب فلســـطين، وتم ذلـــك من خالل إعالن موجه إلـــى الحركة الصهيونية 
والذي أقره الُحلفاء في مؤتمر “ســـان ريمون” في 25 أبريل 1920م. وتم وضع 
فلســـطين تحت االنتـــداب البريطاني وأقره مجلس عصبـــة األمم في 24 يوليو 
1922م وُنفـــذ فـــي 29 ســـبتمبر 1923م، وبـــذا أصبح االنتداب صـــًكا ارتكز عليه 
الصهاينـــة الحتـــالل فلســـطين، وبذلك تتحمـــل بريطانيا المســـؤولية األولى في 

اغتصاب فلسطين.
لقـــد التقى مضمون الصك مع أهداف وعد بلفور بتمكين الصهاينة من اغتصاب 
فلسطين، كعمل أملته القوة من أجل تحقيق مصلحة األقوى، فعصبة األمم هي 
أداة لتحقيـــق إرادة مؤسســـيها، فأصبح الوعد والصك بجانـــب حجج الصهاينة 
التاريخيـــة “الواهيـــة” لتبرير تطلعاتها االســـتعمارية في فلســـطين، خصوصا أن 
الوعد والصك صدرا عن غير صاحب الحق الشرعي على فلسطين وهو الشعب 
الفلسطيني وهو ما يتناقض مع مبادئ العصبة والوعد البريطاني بتحقيق مبدأ 

حق الشعوب في تقرير المصير.
لم تكن للدول العربية في تلك الفترة القوة الكافية لمواجهة مخططات  «

بريطانيا، وال الوقوف ضد اتفاقية سايكس بيكو وال مقاومة وعد بلفور 
ورفض صك االنتداب؛ ما هيأ للصهاينة وحلفائهم اغتصاب فلسطين، 

وخاضت األقطار العربية حروًبا دامية مع الكيان الصهيوني وأثمرت 
اقتطاع أجزاء من فلسطين وسوريا.

عبدعلي الغسرة
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بقــرار مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد

انتهاء أعمال “استجابة” وتحويل برامجها الرياضية للهيئة

أصدر ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، قرار رقم 2 لســنة 2021 بشــأن انتهــاء أعمال لجنة التنســيق والتنفيذ والمتابعة “اســتجابة” بالمجلس 

األعلى للشباب والرياضة.

الشـــيخ  ســـمو  قـــرار  فـــي  وجـــاء 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة “تحال 
إلى الهيئـــة العامـــة للرياضة جميع 
البرامـــج الرياضيـــة التـــي رســـمتها 
لجنة التنســـيق والتنفيذ والمتابعة 

“اســـتجابة” ويكلف مجلس اإلدارة 
رئيـــس  بإشـــراف ســـمو  بتنفيذهـــا 
العامـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 

للرياضة.  
ويلغـــى القـــرار رقم 1 لســـنة 2018 

التنســـيق  لجنـــة  تشـــكيل  بشـــأن 
“اســـتجابة”  والمتابعـــة  والتنفيـــذ 
والقـــرار رقم 1 لســـنة 2020 بشـــأن 
التنســـيق  لجنـــة  تشـــكيل  إعـــادة 

سمو الشيخ ناصر بن حمدوالتنفيذ والمتابعة “استجابة”. األربعاء 19 مايو 2021 - 7 شوال 1442 - العدد 4599

اللجنة اإلعالمية

بقيادة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، قائـــد 
الفريـــق الملكي ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وللمشـــاركة في 
بطولـــة العالـــم للقـــدرة التي ســـتقام 
الســـبت 22 مايو الجاري، بمشـــاركة 
32 دولـــة مـــن مختلـــف دول العالم، 
وصـــل وفد الفريـــق الملكـــي للقدرة 

إلى مدينة بيزا اإليطالية.
جهوزيتـــه  الملكـــي  الفريـــق  ورفـــع 
التامـــة للبطولة التي تجســـد مكانة 
عبـــر  البحرينيـــة  القـــدرة  رياضـــة 

وجودها في أكبر بطوالت العالم.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن الفريـــق الملكي وصل 
إلـــى كامل الجهوزية للمشـــاركة في 
البطولـــة، مبيًنـــا ســـموه أن الفريـــق 
يأمـــل فـــي مواصلـــة وجـــوده فـــي 
بطولـــة العالم والهـــدف يتجدد عبر 
الحضور في النسخة القادمة أيضا.

بـــن  وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
حمد آل خليفـــة أن المرحلة المقبلة 
تتطلـــب مضاعفة الجهـــود من أجل 
المشـــاركة المتميزة في البطولة، إذ 
إن الفريـــق الملكـــي يســـعى إلثبـــات 
قدراته العالية وإمكانياته المتميزة 
عبـــر تحقيق أفضـــل النتائج بعد أن 
حقق سلســـلة من المراكز المتقدمة 

في البطوالت الماضية.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “ال شـــك أن البطولة ستشهد 
جهوزيـــة  ونحـــن  قويـــة،  منافســـة 
للمنافســـة القويـــة وســـنعتمد علـــى 
لتحقيـــق  وضعناهـــا  التـــي  الخطـــة 

أهدافنا في المشاركة”.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  وأضـــاف ســـمو 
حمد آل خليفة “شـــاركنا في بطولة 
أقيمـــت  التـــي  الســـابقة  الناشـــئين 
فـــي إيطاليـــا، واليـــوم أمامنـــا تحـــد 
جديـــد فـــي بطـــوالت العالـــم وهذه 
المرة مـــن بوابة بيـــزا اإليطالية بعد 
إلغـــاء النســـخة الســـابقة التـــي كان 
مـــن المقـــرر أن تقام في أميـــركا، إذ 
تتجـــدد اآلمـــال في تحقيـــق أفضل 

النتائج”.
وتابع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة “يمتلـــك الفريـــق الملكي 
نخبة من الفرسان المتميزين الذين 
ســـبق وأن حققوا نتائـــج مميزة في 
تطبيـــق  إن  إذ  عديـــدة،  مشـــاركات 
تحقيـــق  إلـــى  ســـيقودنا  الخطـــة 
أفضـــل النتائج، وأنا على ثقة كبيرة 
النتائـــج  تحقيـــق  فـــي  بقدراتهـــم 

الطيبة”.
وأعرب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عن تقديره للجهود البارزة 
التـــي تبذلهـــا إدارة الفريـــق الملكـــي 
والفرســـان واإلدارييـــن والمدربيـــن 
والطاقـــم اإلعالمـــي والطبي وكافة 
أفـــراد البعثة وحرصهم على الســـير 

في تحقيق الخطة الموضعة.

5 فرسان بحرينيين

المشـــاركة البحرينيـــة فـــي البطولة 
بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وبمشاركة الفرسان جعفر 
ميـــرزا وعبدالرحمـــن الزايـــد ورائـــد 
محمـــود ومنال فخـــراوي، إذ وصل 

الوفد إلى مدينة بيزا اإليطالية.
مـــن  سلســـلة  الفريـــق  وخـــاض 
التدريبـــات طـــوال الفتـــرة الماضية 
بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، إذ وقـــف الفريـــق علـــى 

قبـــل  والجيـــاد  الفرســـان  جهوزيـــة 
االستحقاق العالمي.

جناحي: قيادة ناصر بن حمد 

ترفع طموحاتنا

أكد مـــدرب الفريـــق الملكـــي للقدرة 
أحمد جناحي أن قيادة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة للفريق 
عالمـــة  يمثـــل  العالـــم  بطولـــة  فـــي 
فارقـــة فـــي مشـــاركات الفريـــق في 
البطوالت العالميـــة، مبيًنا أن وجود 
ســـموه ســـيكون له األثـــر الكبير في 
نفوس الجميع وســـيعطي الفرســـان 
دفعة معنوية عاليـــة لتقديم أفضل 

النتائج.
وأوضـــح جناحـــي أن الفريق خاض 
معســـكًرا مغلًقـــا فـــي البحريـــن قبل 
القـــدوم إلى إيطاليـــا، إذ اعتمد على 
تطبيق الخطة الفنية التي سيعتمد 

عليهـــا الفريق فـــي البطولـــة بقيادة 
بـــن حمـــد آل  ســـمو الشـــيخ ناصـــر 

خليفة.
وقال جناحي “خبرة وقيادة وحنكة 
بـــن حمـــد آل  ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
خليفة ترفع من طموحاتنا وتجعلها 
ســـيحظى  الفريـــق  إن  إذ  عاليـــة، 
بقيادة مميزة من ســـموه وسيشارك 
بنخبة مـــن الفرســـان القادرين على 

تحقيق النتائج الطيبة”.
التوفيـــق  كل  جناحـــي  وتمنـــى 
مشـــاركته  فـــي  للفريـــق  والنجـــاح 

العالمية وتحقيق أفضل النتائج.

جعفر ميرزا: جاهزون للمنافسة

قـــال فـــارس الفريـــق الملكـــي جعفر 
ميـــرزا: إن الفريـــق جاهـــز لخـــوض 
تحدي بطولة العالم وأن قيادة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد 
الفريـــق الملكي لها طابع خاص لدى 

جميـــع الفرســـان، حيـــث أن الجميع 
يأمل فـــي تحقيق كامل االســـتفادة 
من تواجـــد ســـموه وحصولهم على 
خبـــرة فـــي ظـــل القيـــادة والخبـــرة 

واالحترافية التي يمتلكها سموه.
وأوضـــح ميـــرزا أن الفريـــق وصـــل 
إلـــى كامل الجاهزية للمشـــاركة في 
البطولة، حيث يأمل تحقيق أفضل 
النتائـــج، وقال: “نعلم أن المنافســـة 
لـــن تكون ســـهلة، البطولـــة تضم 32 
دولـــة و80 فارًســـا وهـــو ينـــذر أنهـــا 
ســـتكون مثيرة وستشـــهد منافســـة 

قوية ومثيرة”.
الفتـــرة  فـــي  “حرصنـــا  وأضـــاف 
الماضية على تطبيق الخطة الفنية، 
إذ سندخل من أجل تحقيق النتائج 
المتميـــزة التي تؤكد جـــدارة القدرة 
البحرينية فـــي المحافل الخارجية، 
للمنافســـة  جاهـــزون  أننـــا  ونؤكـــد 

القويـــة وسنســـعى لتحقيـــق أفضل 
النتائج”.

وأعرب ميـــرزا عن شـــكره وتقديره 
إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة على دعم ســـموه المتواصل 
الجميـــع  يعطـــي  الـــذي  للفريـــق، 
الحافز الكبير فـــي مواصلة تحقيق 

اإلنجازات للمملكة الغالية.

هدوء وترتيبات خاصة

سادت األجواء الهادئة أرجاء مطار 
بيـــزا اإليطاليـــة فـــور وصـــول بعثة 
الفريـــق الملكي إلـــى إيطاليا، إذ كان 
واضًحـــا تأثير اإلجـــراءات الصحية 
المتبعـــة فـــي الدولة نظيـــر فيروس 

كورونا.
وكانـــت هنـــاك ترتيبـــات خاصة فور 
وصـــول طائرة بعثة الفريق الملكي، 
إذ كانـــت اإلجراءات سلســـة وكافة 

األمـــور ســـارت علـــى مـــا يـــرام ولله 
الحمد.

اســـتقبال  فـــي  علـــم  وكان حســـين 
البعثة ممثل سفارة مملكة البحرين 
فـــي إيطاليـــا، إذ بذل جهـــودا كبيرة 
في المساهمة في إنهاء اإلجراءات.

ناصر بن حمد يوجه بوفد طبي 

مرافًقا للفريق الملكي

بتوجيهـــات من ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، يرافـــق الفريق 
الملكي للقدرة وفًدا طبًيا من مملكة 
البحريـــن مرافًقـــا للوفد فـــي مدينة 

بيزا اإليطالية.
وتأتي توجيهات سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة في إطار حرص 
ســـموه علـــى ســـالمة أفـــراد البعثـــة 
نظـــًرا لألوضـــاع الراهنـــة التـــي تمر 
بها دول العالم من فيروس كورونا، 
علـــى  الطبـــي  الفريـــق  يشـــرف  إذ 
اإلجـــراءات الطبيـــة الكاملـــة للبعثة 
ويســـير وفق خطة وضعهـــا لتأمين 

سالمة الجميع.
علـــى  الطبـــي  الطاقـــم  ويحـــرص 
إجراء مســـحة )PCR( ألفراد البعثة 
الجميـــع  ســـالمة  علـــى  لالطمئنـــان 
مـــن فيـــروس كورونـــا، إذ إن تعاون 
أفـــراد البعثة وحرصهـــم على اتباع 
فـــي  يســـاهم  اإلرشـــادات  كافـــة 
تحقيق أهداف الفريق خصوًصا أن 
البعثـــة حريصـــة على تطبيـــق كافة 
التعليمات واإلرشادات بحذافيرها.

ويشرف على الفريق الطبي الدكتور 
فـــارس ذو الفقار نـــور الدين، ويضم 
الدكتـــور ســـلمان خالـــد ســـلمان و4 
ممرضين، هم: أحمـــد محمد الخيل 
ومحمـــد طه وقاســـم ثابت الرشـــيد 

وجومي ماثيو.
من جانبه، أعرب وفد الفريق الملكي 
وتقديرهـــم  شـــكرهم  عـــن  للقـــدرة 
إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة علـــى توجيهـــات ســـموه 
بمرافقة الوفد الطبي، مشيرين إلى 
أن هذه الخطوة ليســـت غريبة على 
ســـموه الحرص على دعـــم ومتابعة 

كافة أفراد البعثة.
وقـــدم الوفـــد شـــكرهم إلـــى الطاقم 
الطبي على جهودهـــم الكبيرة التي 
يبذلونها في تأمين ســـالمة الجميع، 

متمنين لهم التوفيق والنجاح.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

بيزا )إيطاليا( - المكتب اإلعالمي

نـاصــر بــن حمــد يؤكــد جهـوزيـة الفريــق الملكــي
ــة ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ بـــــطـــــولـــــة الــــــعــــــالــــــم لــــــلــــــقــــــدرة فــــــــي بــــــيــــــزا اإليـ

5 فرسان بحرينيين 
بقيادة ناصر بن 

حمد يرفعون راية 
المنافسة القوية

أحمد جناحي: 
مشاركة ناصر 
بن حمد ترفع 

معنويات الفريق

جعفر ميرزا: 
جاهزون ونتطلع 

لنتائج مميزة

الفارس جعفر ميرزا المدرب أحمد جناحي

إجراءات طبية احترازية



تـــوج رئيـــس االتحـــاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة، نادي الحالة بطال لدوري 

الدرجة الثانية للموسم الرياضي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
جـــاء ذلك على هامـــش المبـــاراة الختاميـــة للدوري 
التـــي أقيمـــت مســـاء الثالثـــاء علـــى اســـتاد مدينـــة 
خليفة الرياضية، وشهدت فوز الحالة على الخالدية 
بهدفيـــن مقابـــل واحد، إذ ســـجل للحالـــة عبدالفتاح 

بشير هدفين وللخالدية تياغو أوغستو.
وأنهـــى الحالـــة الـــدوري متصـــدرا برصيـــد ٤١ نقطة 
بفـــارق ٣ نقاط عـــن الخالدية الوصيـــف وصعدا معا 
إلى دوري ناصر بـــن حمد الممتاز، فيما جاء االتفاق 
ثالثـــا برصيـــد ٣٣ نقطة. وكان االتفاق تعادل ســـلبيا 

مع الشباب يوم أمس أيضا.
وسيلعب االتفاق مباراتي الملحق أمام النجمة ثامن 
الترتيـــب في دوري ناصر بن حمد الممتاز يومي ٢٢ 

و٢٦ مايو الجاري.
وعـــاش العبـــو وأفـــراد الجهازيـــن في فريـــق الحالة 

فرحة كبيرة بالتتويج، وقاد الحالة المدرب الوطني 
عارف العسمي.

ختــــــام دوري الـدرجــــــة الثــانـيــــــة لكــــــرة القــــــدم

علـي بـن خليفـة يتـوج الحالـة بطاًل

لقطات متنوعة من التتويج
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تلقى النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة، برقية تهنئـــة من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي من لدن عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بتعيين ســـموه رئيسا 
لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.وأعرب ســـموه عن خالص 
التهاني إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالثقة الملكية، 
مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك، ما 
هـــي إال تأكيد على الجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه لخدمة 
مملكة البحرين، متمنيا لســـموه التوفيق والســـداد في مواصلة 
تطويـــر الحركـــة الرياضية، لتحقيـــق التطلعـــات الملكية لنهضة 

وتقدم الرياضة البحرينية.
وبعـــث وزيـــر الديوان الملكي الشـــيخ خالد بن أحمـــد آل خليفة 
برقيـــة تهنئة إلى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمناسبة صدور 
المرســـوم الملكـــي بتعيين ســـموه رئيًســـا لمجلـــس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة.
 وأعـــرب وزيـــر الديـــوان الملكـــي عـــن خالـــص تهانيه إلى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة علـــى الثقة الملكية الســـامية، 
مشـــيدا بالجهـــود الطيبـــة والمتميـــزة التـــي يبذلهـــا ســـموه فـــي 
خدمـــة المســـيرة الرياضيـــة والشـــبابية فـــي مملكـــة البحريـــن، 
منوهـــا بمـــا حققـــه أبنـــاء البحريـــن مـــن إنجـــازات رياضية على 
كافـــة المســـتويات، متمنيـــا لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة كل التوفيـــق والنجاح لمواصلة دعم وتطوير المســـيرة 
الرياضية لتحقيق كل التطلعات واألهداف المنشودة لمزيد من 

اإلنجازات.
وتلقى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفـــة، برقية تهنئة من 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن 

عبدهللا بن خالد آل خليفة بهذه المناسبة.
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالثقـــة الملكية، مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها ســـموه 
مـــن لـــدن جاللة الملك، ما هـــي إال تأكيد للجهـــود المتميزة التي 
يبذلها ســـموه لخدمة مملكـــة البحرين، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق 

التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
وتلقى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفة برقيـــة تهنئة من 
رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي بهذه المناسبة.

وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالثقة الملكية، مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها ســـموه 
مـــن لدن جاللة الملـــك، ما هي إال تأكيد علـــى الجهود المتميزة 
التـــي يبذلهـــا ســـموه لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، 

لتحقيق التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
 وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة 
مـــن وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل حميـــدان بهذه 

المناسبة.
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالثقة الملكية، مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها ســـموه 
مـــن لدن جاللة الملـــك، ما هي إال تأكيد علـــى الجهود المتميزة 
التـــي يبذلهـــا ســـموه لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، 

لتحقيق التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
إلـــى ذلك، تلقى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة، برقية 

تهنئة من النائب العام علي البوعينين بهذه المناسبة.
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالثقة الملكية، مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها ســـموه 
مـــن لدن جاللة الملـــك، ما هي إال تأكيد علـــى الجهود المتميزة 
التـــي يبذلهـــا ســـموه لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، 

لتحقيق التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
على صعيد متصل، تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 

برقيـــة تهنئة من مستشـــار جاللـــة الملك لشـــؤون اإلعالم نبيل 
الحمر بهذه المناسبة.

كما تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من 
وكيل المراسم الملكية صالح المحمود بهذه المناسبة.

وتلقى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من 
ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى المملكة المتحدة الشـــيخ فواز بن 
محمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة صدور المرســـوم الملكـــي من لدن 
صاحـــب الجاللـــة الملك، بتعيين ســـموه رئيســـا لمجلـــس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالثقة الملكية، مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها ســـموه 
مـــن لدن جاللـــة الملك، ما هي إال تأكيد للجهـــود المتميزة التي 
يبذلها ســـموه لخدمة مملكة البحرين، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق 

التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
كما تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من 
رئيســـة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت محمد 

آل خليفة بهذه المناسبة.
وأعربت عن خالص التهاني إلى ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بالثقة الملكية، مؤكدة أن الثقة التي يحظى بها ســـموه 
مـــن لدن جاللـــة الملك، ما هي إال تأكيد للجهـــود المتميزة التي 
يبذلها ســـموه لخدمة مملكة البحرين، متمنية لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق 

التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
وتلقى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من 
رئيـــس الجمـــارك بـــوزارة الداخليـــة الشـــيخ أحمد بـــن حمد آل 
خليفـــة بهذه المناســـبة. وأعـــرب عن خالص التهاني إلى ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالثقة الملكية، مؤكدا أن الثقة 
التي يحظى بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك، ما هي إال تأكيد 
للجهـــود المتميزة التي يبذلها ســـموه لخدمة مملكـــة البحرين، 
متمنيا لســـموه التوفيق والســـداد في مواصلـــة تطوير الحركة 
الرياضيـــة، لتحقيق التطلعات الملكية لنهضـــة وتقدم الرياضة 

البحرينية.
وتلقى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من 
وكيل وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
الشـــيخ محمد بن أحمد بن ســـلطان آل خليفة بهذه المناســـبة. 
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالثقة الملكية، مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها ســـموه 
مـــن لدن جاللـــة الملك، ما هي إال تأكيد للجهـــود المتميزة التي 
يبذلها ســـموه لخدمة مملكة البحرين، متمنيا لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق 

التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
كما تلقى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة، برقية تهنئة 
مـــن رئيس مجلس إدارة شـــركة البحرين لالتصاالت الســـلكية 
والالســـكية “بتلكو” الشـــيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، بهذه 

المناسبة.
وأعرب عن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالثقة الملكية، مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها ســـموه 
مـــن لدن جاللـــة الملك، ما هي إال تأكيد للجهـــود المتميزة التي 
يبذلها ســـموه لخدمة مملكة البحرين، متمنيا لســـموه التوفيق 

والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق 
التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

وقدم الرئيس التنفيذي لشـــركة غاز البحرين الوطنية “بنا غاز” 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة بـــن دعيـــج آل خليفة، أســـمى آيات 
التهاني والتبريـــكات إلى النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيس مجلـــس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية صاحب الســـمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة بهذه المناسبة.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بن خليفـــة آل خليفة في تعليـــق له بهذه 
المناسبة “إن صدور الثقة الملكية السامية بتعيين سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمد كرئيس لمجلـــس إدارة أول هيئـــة مختصة في 
الشـــأن الرياضـــي بمملكة البحريـــن يعكس ما يتمتع به ســـموه 
مـــن صفـــات قياديـــة وتميزه في الدفـــع والتطوير فـــي المجال 
الشـــبابي والرياضـــي، داعين المولى عز وجل أن يوفق ســـموه 
في مســـؤولياته الجديدة ومواصلـــة تطوير الحركة الرياضية، 
لتحقيـــق رؤى وتطلعات صاحب الجاللـــة الملك لنهضة وتقدم 

الرياضة البحرينية”. 
وأعرب رئيس االتحاد البحريني للبليارد والســـنوكر والدارتس 
سعيد اليماني عن خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة بهذه المناسبة.
وأكـــد اليمانـــي أن الثقة التي يحظى بها ســـموه من لدن جاللة 
الملـــك، مـــا هـــي إال تأكيد علـــى الجهـــود المتميزة التـــي يبذلها 
سموه لخدمة مملكة البحرين، متمنيا لسموه التوفيق والسداد 
فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة، لتحقيـــق التطلعات 

الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
كما هنأ رئيس االتحاد البحريني للبليارد والســـنوكر والدارتس 
عبدالرحمن عسكر بمناسبة تعيينه رئيًسا تنفيذًيا للهيئة العامة 
للرياضـــة برســـوم ملكـــي. مؤكًدا أن عســـكر يســـتحق نيل تلك 
الثقة الغالية نظًرا لمشواره الحافل بالعطاء بالكثير من المواقع 

والمسؤوليات التنفيذية التي أنيطت له.
وتلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مزيدا من برقيات 
التهنئة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي من لدن جاللة الملك، 

بتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وتلقى ســـموه برقيات تهنئة مـــن: النائب األول لرئيس مجلس 
النـــواب عبدالنبـــي ســـلمان، عضـــو مجلـــس الشـــورى فاطمـــة 
الكوهجي، عضو مجلس الشورى ياسر حميدان، عضو مجلس 
الشورى بسام البنمحمد، عضو مجلس النواب سيد فالح هاشم، 
الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون القنصليـــة والمـــوارد والمعلومـــات 
بوزارة الخارجية الســـفير خليل الخياط، القائم بأعمال الوكيل 
بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية خالد الكوهجـــي، الوكيل 
المســـاعد للمـــوارد والخدمات بـــوزارة الصحة فاطمـــة األحمد، 
الوكيـــل المســـاعد للرقابة والمـــوارد بوزارة الصناعـــة والتجارة 
البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  األشـــراف،  عبدالعزيـــز  والســـياحة 
بالمنطقـــة الجنوبية بدر التميمـــي، رئيس مجلس إدارة جمعية 
رجـــال األعمال البحرينية احمد بن هندي، رئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة التطويـــر العقـــاري البحرينيـــة عارف هجـــرس، رئيس 
لجنـــة القـــوة البدنية باالتحـــاد البحريني لرفع األثقال إســـحاق 
إبراهيم، عبدهللا ســـيف، خالد األمين، عبدالرحمن ســـيار، كمال 

مصطفى كمال ومنار مصطفى كمال.
وأعـــرب المهنئون عـــن خالص التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بالثقـــة الملكيـــة، مؤكديـــن أن الثقـــة التي 
يحظـــى بها ســـموه من لدن جاللة الملـــك، ما هي إال تأكيد على 
الجهـــود المتميزة التي يبذلها ســـموه لخدمة مملكـــة البحرين، 
متمنين لســـموه التوفيق والســـداد في مواصلة تطوير الحركة 
الرياضيـــة، لتحقيق التطلعات الملكية لنهضـــة وتقدم الرياضة 

البحرينية.

كبار المسؤولين يشيدون بجهــود خــالــد بــن حمــد
هنـــــأوا سمـــــوه بتعيينـــــه رئيًســـــا لمجلـــــس إدارة الهيئـــــة العــامـــــة للريــاضـــــة

سبورت
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سعيد اليمانيالرئيس التنفيذي لشركة “بنا غاز” 

أحمد مهدي
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إضــراب واحتجاج.. غليان في الضفة تنديدا بالعــدوان.. وإصابات بالرصاص الحي

التهدئة بعيدة.. إسرائيل تصّعد وتهدد بقطع الكهرباء عن غزة

تصاعدت حدة القصف المتبادل على جانبي الحدود مع قطاع غزة، مع تأكيد وزير الدفاع اإلسرائيلي أن “الحرب مستمرة”، فيما شهدت الضفة 
الغربية احتجاجات وصلت حد االشتباكات المسلحة بين مسلحين فلسطينيين والقوات اإلسرائيلية.

على الرغـــم من تصاعـــد النداءات 
الدوليـــة مـــن أجـــل إنهـــاء دوامـــة 
العنـــف المتصاعـــد منـــذ األســـبوع 
الماضـــي، هدد وزير االســـتخبارات 
اإلســـرائيلي إيلـــي كوهيـــن، أمـــس 
الثالثـــاء، بقطع الكهرباء عن قطاع 
التصعيـــد  يتواصـــل  بينمـــا  غـــزة، 
العســـكري الـــذي أودى بحياة 212 
شـــخصا في القطاع، من بينهم 61 
طفال، منذ بداية الحملة العسكرية.
ويأتـــي تلويح وزير االســـتخبارات 
الكهربـــاء عـــن  اإلســـرائيلي بقطـــع 
غـــزة، بعدما أخفقت دعوات دولية 
في تهدئة الوضع، وعزم إســـرائيل 

على مواصلة الحملة العسكرية.
وأفـــادت مصادر إســـرائيلية بمقتل 
مستوطنين اثنين وجرح 6 آخرين، 
جـــراء قصف صاروخي اســـتهدف 
مبنـــى في إشـــكول بمحيـــط قطاع 
غزة. كذلـــك أصيب إســـرائيلي إثر 
ســـقوط قذيفـــة هـــاون بالقرب من 

معبر بيت حانون.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس الـــوزراء 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتانياهو، إن 
العملية العســـكرية فـــي قطاع غزة 
ستســـتغرق “بضعـــة أيـــام أخـــرى”، 
مؤكـــدا أن حركـــة حمـــاس “تلقـــت 
ضربـــات لـــم تكن تتوقعهـــا وعادت 

سنوات عديدة إلى الوراء”.
كما كشف وزير الدفاع اإلسرائيلي 
الضربـــات  عـــن أن  بينـــي غانتـــس 
حتـــى  تتوقـــف  “لـــن  اإلســـرائيلية 
تحقـــق أهدافهـــا”، مشـــيرا إلـــى أن 
القتـــال سيســـتمر حتـــى “يتحقـــق 

الهدوء التام وطويل األمد”.
في غضـــون ذلك، قال رئيس هيئة 

األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي، 
خـــالل لقائه مـــع رؤســـاء البلديات في 
غالف غـــزة، إن القتال سيســـتمر على 
األقـــل لـ48 ســـاعة مقبلـــة. ومع دخول 
العمليـــة العســـكرية اإلســـرائيلية على 
تعانـــي  الثامـــن،  يومهـــا  غـــزة  قطـــاع 
أزمـــات  مـــن  القطـــاع  فـــي  العائـــالت 
عديـــدة، منهـــا تحطـــم أنابيـــب الميـــاه 
والصرف الصحي، إضافة إلى انقطاع 

الكهرباء عن معظم مناطق غزة.
وحطـــم القصـــف اإلســـرائيلي أنابيـــب 
المياه والصـــرف الصحي في عدد من 
البيـــوت، كمـــا دمـــر خطـــوط الكهرباء، 
التـــي لم تعـــد تصل لغزة إال لســـاعتين 

فقط يوميا.
من ناحية أخـــرى، فتحت وكالة األمم 
المتحـــدة إلغاثـــة وتشـــغيل الالجئيـــن 
لمئـــات  المـــدارس  أبـــواب  األنـــوروا 

العائالت الذين شّردهم القصف.

غليان في مدن الضفة

شـــهدت المدن الفلســـطينية، أمس 

مـــع  الغليـــان  مـــن  الثالثـــاء، حالـــة 
وخـــروج  عـــام  إضـــراب  تطبيـــق 
بالغـــارات  تنديـــدا  التظاهـــرات، 
اإلســـرائيلية المتواصلة على غزة، 
بينمـــا  القـــدس،  فـــي  والتصعيـــد 
أخفقت دعوات دولية في تحقيق 

التهدئة ووقف إطالق النار.
وعمـــت المظاهـــرات واإلضرابـــات 
مدنا في الضفة الغربية وما يعرف 
بمناطـــق 48، ففي وســـط رام هللا، 
بتصعيـــد  تنديـــدا  اآلالف  اعتصـــم 

الجانب اإلسرائيلي.
هللا  رام  معتصمـــو  يكتـــف  ولـــم 
وســـط  االحتجاجيـــة  بخطوتهـــم 
المدينـــة، بـــل توجهـــوا إلـــى حاجز 
جهـــة  مـــن  العســـكري،  إيـــل  بيـــت 

الشمال.
وتصاعد الدخان، وسط مواجهات 
إيـــل،  بيـــت  معبـــر  فـــي  حاشـــدة 
والقـــوات  الفلســـطينيين  بيـــن 

اإلسرائيلية.
الغربيـــة  الضفـــة  مـــدن  ودخلـــت 

ومناطـــق 48، فـــي إضـــراب واســـع 
ألول مـــرة منـــذ عقـــود، احتجاجـــا 

على الممارسات اإلسرائيلية.
وفـــي مدينـــة بيـــت لحـــم، اندلعت 
مواجهات بين القوات اإلسرائيلية 
وفلسطينيين خرجوا لإلعراب عن 
تضامنهـــم مع ضحايـــا الغارات في 
غـــزة ورفضا للتصعيد اإلســـرائيلي 

في القدس.
الجيـــش  قتـــل  الخليـــل،  وفـــي 
فلســـطينيا  شـــابا  اإلســـرائيلي 
بإطـــالق النـــار عليه قرب المســـجد 
القـــوات  وزعمـــت  اإلبراهيمـــي. 
حـــاول  الشـــاب  أن  اإلســـرائيلية 
تنفيـــذ عمليـــة طعـــن ضـــد جنـــود 

إسرائيليين.
اإلســـرائيليون  الجنـــود  وأطلـــق 
وقنابـــل  المعدنـــي،  الرصـــاص 
لتفريـــق  للدمـــوع  المســـيلة  الغـــاز 
المحتجيـــن، ممـــا خلـــف عـــددا من 

اإلصابات.
إعالميـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
العشـــرات  بإصابـــة  فلســـطينية 
أثناء تصـــدي القوات اإلســـرائيلية 
لمسيرة جماهيرية دعت إليها قوى 
فلســـطينية، انطلقـــت مـــن منطقـــة 
بـــاب الزقـــاق، وصوال إلـــى المدخل 

الشمالي لمدينة بيت لحم.
وكانت حركـــة فتح دعت في بيان 
االثنيـــن، الشـــعب الفلســـطيني إلى 
إعالن الثالثاء، “يوم غضب شعبي 
المواجهـــة  فيـــه  تتكثـــف  شـــامل، 
الشعبية مع االحتالل ومستوطنيه 
علـــى مختلـــف الســـاحات وفي كل 
نقاط االحتكاك”، بحســـب ما نقلت 

وكالة فرانس برس.

القدس المحتلة - غزة - وكاالت

فلسطينية في مواجهة مع قوات االحتالل جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة )أ ف ب(

انقرة ـ أ ف ب

أعلن أكبر منافســـي الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب إردوغـــان في انتخابات 
الثالثـــاء عـــن تشـــكيل  أمـــس   2018
فـــي  قيادتـــه  يعتـــزم  جديـــد  حـــزب 
الحملـــة المقبلـــة. ومّثل محـــرم إنجه 

الجمهـــوري،  الشـــعب  حـــزب 
أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة، 

وحصل على 30,64 % 
مـــن األصـــوات وخســـر 
أمام إردوغان الذي نال 

52,6 % في االنتخابات 
األخيرة.

ونجـــح إنجه الخطيـــب المفوه 
يومهـــا في تشـــكيل قاعـــدة مؤيدين 
قويـــة رغم اإلعـــالن عـــن االنتخابات 
علـــى  قليلـــة  أشـــهر  قبـــل  المبكـــرة 
تنظيمهـــا. لكـــن السياســـي البالـــغ 56 
عاما اختلف مع قادة الحزب وخســـر 
معركة قيـــادة الحزب اليســـاري أمام 

كمال كيليشدار أوغلو.
ولم يخف إنجه طموحاته السياسية 

منذ أدائه القوي في 2018.
وروج لنموذجه القومي العلماني في 
جولة في أنحاء البـــالد أطلق عليها 
“حركـــة الوطـــن فـــي 1000 يوم” 

في 2020.
حزبـــه  اســـم  عـــن  وكشـــف 
“حـــزب  وهـــو  الجديـــد 
الوطـــن” واتهم حكومة 
“نهـــب”  بــــ  إردوغـــان 

الدولة.
وقال أمام تجمع فـــي الهواء الطلق 
ضـــم أنصاره فـــي أنقرة “ســـوف نغّير 
تركيـــا”. وأضـــاف “ال يمكـــن الوثـــوق 
بالســـلطات الحاليـــة فـــي تقديـــم حل 

واحد لمشكالت بلدنا”.
ويتوقع إجراء االنتخابات الرئاســـية 

التالية في يونيو 2023.

أكبر منافس ألردوغان يعلن عن حزب جديد

القاهرة/ باريس ـ وكاالت

أعلنـــت مصـــر أمس الثالثاء تقديم مســـاعدة قيمتها 
500 مليـــون دوالر إلـــى غـــزة للمســـاهمة فـــي إعادة 
إعمار القطاع بعد القصف اإلســـرائيلي الذي يتعرض 
لـــه منـــذ أكثر من أســـبوع. فـــي حين أجـــرى الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون ونظيـــره المصري عبد 
الفتـــاح السيســـي مباحثـــات عبـــر الفيديو مـــع عاهل 
األردن الملـــك عبد هللا الثاني، إذ قـــال قصر اإلليزيه 
إنهـــا ســـعًيا لوســـاطة فـــي التصعيـــد بيـــن إســـرائيل 
والفلســـطينيين “مـــع هدف تحقيق وقـــف إطالق نار 
سريع وتجّنب توسع النزاع”. وأعلن الديوان الملكي 
األردنـــي بـــدوره في بيـــان أن العاهـــل األردني أجرى 
مباحثـــات عبـــر تقنية االتصـــال المرئي مـــع ماكرون 
والسيســـي حـــول التصعيـــد األخيـــر بيـــن إســـرائيل 
والفلســـطينيين. وبحسب البيان، أكد الملك “ضرورة 
حمايـــة الفلســـطينيين ووقـــف جميـــع االعتـــداءات 
واإلجراءات اإلســـرائيلية غير القانونية في القدس، 
وإنهاء العدوان على غزة”. كما أكد أنه “ال بد من وضع 
حد لالنتهاكات واالســـتفزازات اإلسرائيلية المتكررة 
التي قـــادت إلى التصعيـــد وتفاقم األوضـــاع”. ودعا 
العاهـــل األردني إلى “بلـــورة جهد دولي فاعل يوقف 
التصعيد فـــي األراضي الفلســـطينية، ويدفع باتجاه 

تحقيـــق الســـالم العادل والشـــامل على أســـاس حل 
الدولتين”. وتسعى مصر الموقعة على معاهدة سالم 
مع إســـرائيل وتتشـــارك حدودا مع غـــزة، إلى إحياء 
دورهـــا التاريخـــي مـــن خالل عـــرض وســـاطتها في 
النزاع الدائر حالًيا بين إســـرائيل وحماس، في وقت 
ال تلعب واشنطن دوًرا بارًزا في المفاوضات الدولية 
حـــول هـــذا الملـــف. وتســـببت الغـــارات اإلســـرائيلية 
علـــى غـــزة بمقتـــل 212 فلســـطينًيا بينهـــم 61 طفاًل، 
فيما أســـفرت الصواريخ التي أطلقها الفلســـطينيون 

عن عشـــرة قتلى في إســـرائيل بينهم طفل، بحســـب 
مســـؤولين من الجانبين. وكتب المتحدث الرســـمي 
باسم رئاســـة الجمهورية المصرية بسام راضي على 
صفحتـــه علـــى فيســـبوك أن “الرئيـــس عبـــد الفتـــاح 
السيســـي يعلـــن عـــن تقديم مصـــر مبلـــغ 500 مليون 
دوالر كمبـــادرة مصرية تخصـــص إلعادة اإلعمار في 

قطاع غزة نتيجة األحداث األخيرة”.
المصريـــة  “الشـــركات  أن  المتحـــدث  وأضـــاف 
المتخصصـــة ســـتقوم باالشـــتراك فـــي تنفيـــذ عملية 

إعادة اإلعمار”. وتقوم مصر بوســـاطة بين إســـرائيل 
وحركة حماس مـــن أجل التوصل إلى وقف إلطالق 
النـــار بالتنســـيق مـــع دول أخـــرى من بينهـــا الواليات 
المتحـــدة وقطـــر.  ويأتي إعالن هذه المســـاعدة بعد 
ســـاعات مـــن إعـــالن وزيـــرة الصحـــة المصريـــة هالة 
زايد إرسال 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة 

للمساهمة في معالجة المصابين.
وقالـــت زايـــد فـــي بيـــان صـــدر قبيـــل منتصـــف ليل 
االثنيـــن: إن المســـاعدات البالغـــة قيمتهـــا 14 مليون 
جنيه )890 ألف دوالر( تتضمن “مستلزمات جراحية 
ومســـتلزمات تشـــغيل األقســـام الداخلية والطوارئ 
جراحيـــة  وآالت  والكســـور  األشـــعة  ومســـتلزمات 
أقنعـــة  إلـــى  الكبـــرى والصغـــرى، إضافـــة  للعمليـــات 
أكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة تخدير”.

مـــن جهته، اســـتنكر شـــيخ األزهر أحمـــد الطيب في 
بيان نشـــره أمس على صفحته على موقع فيســـبوك 
فـــي  الصهيونـــي  اإلرهـــاب  “اســـتمرار  عـــدة  بلغـــات 
اســـتهداف الفلســـطينيين األبريـــاء، وتدميـــر الطرق 
واألبنيـــة والمنازل وبنايات الهالل األحمر، وتشـــريد 
المقـــار  واســـتهداف  قســـريا  وتهجيرهـــم  العائـــالت 

اإلعالمية”.

قمة ثالثية بين الرئيسين الفرنسي والمصري والعاهل األردني

النــزاع توســع  وتجّنــب  التصعيــد  لوقــف  واألردن  ومصــر  فرنســا  بيــن  ثالثيــة  محادثــات 
مصر تقدم 500 مليون دوالر لتمويل إعادة اإلعمار في غزة

الخرطوم ـ أ ف ب

أقال السودان رئيس القضاء وقبل 
اســـتقالة النائب العام للجمهورية، 
الســـيادة  مجلـــس  أعلـــن  حســـبما 
تزايـــد  أعقـــاب  فـــي  االنتقالـــي، 
محاســـبة  تأخـــر  إزاء  االنتقـــادات 

تفريـــق  عـــن  المســـؤولين 
اعتصام أمام مقر قيادة 

الجيش قبل سنتين.
بيـــان  فـــي  وجـــاء 
ســـاعة  فـــي  نشـــر 

أن  اإلثنيـــن  متأخـــرة 
الســـيادة  “قـــرر مجلـــس 

االنتقالـــي... قبول اســـتقالة 
مـــن  الحبـــر  الســـر  تـــاج  األســـتاذ 
لجمهوريـــة  عـــام  كنائـــب  منصبـــه 

السودان”.
وأضـــاف أن المجلـــس “قام بإعفاء 
األســـتاذة نعمـــات عبـــد هللا محمد 
خير من منصبها كرئيس للقضاء”.

وكان قـــد تـــم تعيين خيـــر والحبر 
فـــي أكتوبر 2019، بعد أشـــهر على 
البشـــير  عمـــر  بالرئيـــس  اإلطاحـــة 
فـــي أعقاب تظاهـــرات عارمة ضد 
حكمـــه. وخيـــر كانـــت أول امـــراة 
ُتعيـــن علـــى رأس القضاء في 

السودان.
أن  البيـــان  وأضـــاف 
الحبـــر قـــدم اســـتقالته 
“عـــدة مـــرات من قبل 
ولكـــن في هـــذه المرة 
األخيـــرة كان أكثـــر إصـــرارًا 

على التنحي من منصبه”.
علـــى  أشـــرف  قـــد  الحبـــر  وكان 
تحقيقـــات فـــي عـــدد مـــن القضايا 
المتعلقة “بانتهاكات” ارتكبت خالل 
حكـــم البشـــير وكذلك فـــي انقالب 
مدعوم من اإلسالميين عام 1989 

أتى بالبشير إلى السلطة.

السودان يقيل رئيس القضاء ويقبل استقالة النائب العام
واشنطن ـ أ ف ب

أعلنـــت القيـــادة المركزيـــة للبنتاغـــون 
أمس الثالثاء أن االنسحاب األميركي 
من أفغانستان الذي يفترض أن ينجز 
بحلول 11 ســـبتمبر، تقدم بنســـبة 13 

إلى 20 %.
جـــو  الرئيـــس  أمـــر  أن  منـــذ 

القـــوات  بمغـــادرة  بايـــدن 
ســـحب  أبريـــل،  فـــي 
البالد  مـــن  األميركيون 
مـــا يعـــادل 115 طائرة 
شـــحن مـــن نـــوع ســـي-

17 محملـــة بالمعـــدات كما 
ذكرت ســـنتكوم. وســـلمت من 

جانـــب آخـــر، اكثر مـــن 5 آالف قطعة 
تابعـــة  وكالـــة  إلـــى  التجهيـــزات  مـــن 

للبنتاغون لتدميرها.
 كمـــا تنازلـــت القيـــادة المركزيـــة عـــن 
الســـيطرة على خمس منشآت لوزارة 
الدفـــاع األفغانية بينها قاعدة قندهار 

الجوية في جنوب البالد والتي كانت 
فـــي فترة ما، ثاني أكبر قاعدة للقوات 

األميركية والدولية في البالد.
ويرفـــض الجيـــش األميركـــي إعطـــاء 
وتيـــرة  حـــول  أكثـــر  توضيحـــات 
النهائـــي  وموعـــده  االنســـحاب 
أمـــن  علـــى  “الحفـــاظ  بهـــدف 

العمليات”.
ويفتـــرض أن تقوم وزارة 
األميركيـــة  الدفـــاع 
 2500 آخـــر  بســـحب 
متعاقـــد  ألـــف  و16  عســـكري 
مدنـــي بحلـــول 11 ســـبتمبر، الذكرى 
السنوية لهجمات عام 2001 التي أدت 

إلى االجتياح األميركي ألفغانستان.
ولـــم يضع االنســـحاب حـــدا للهجمات 
ضـــد  طالبـــان  حركـــة  تشـــنها  التـــي 
الحكومـــة األفغانيـــة وجيشـــها وأيضا 

ضد المدنيين.

البنتاغون: االنسحاب من أفغانستان تقدم بنسبة 13 %
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الرياض ـ وكاالت

طالـــب األمين العام لمجلس التعاون 
أمـــس  نايـــف الحجـــرف،  الخليجـــي 
الثالثـــاء، وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي 
شربل وهبة بتقديم “اعتذار رسمي” 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
وشـــعوبها، نظيـــر مـــا بـــدر منـــه مـــن 
“إساءات غير مقبولة على اإلطالق”.

عـــن  بيـــان  فـــي  الحجـــرف  وأعـــرب 
التعـــاون  مجلـــس  دول  “رفـــض 
لســـان  لمـــا ورد علـــى  واســـتنكارها” 
فـــي  والمغتربيـــن  الخارجيـــة  وزيـــر 
فـــي  األعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 
الجمهوريـــة اللبنانيـــة شـــربل وهبـــة، 
خـــالل مقابلـــة تلفزيونيـــة، “وما ورد 
فيها من إســـاءات مشينة بحق دول 
مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، 
المملكـــة  بحـــق  اإلســـاءة  وكذلـــك 
العربية الســـعودية”. وأكد الحجرف 
“المواقـــف الثابتـــة والراســـخة التـــي 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بهـــا  قامـــت 
اللبنانـــي  الشـــعب  لدعـــم  الخليجـــي 
الشـــقيق، التـــي يشـــهد التاريـــخ لها، 

لبنـــان  ســـالمة  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
ودعم اســـتقراره وأمنـــه”. كما اعتبر 
أن تلـــك “التصريحـــات تتنافـــى مـــع 
الدبلوماســـية، وال  األعـــراف  أبســـط 
التاريخيـــة  العالقـــات  مـــع  تنســـجم 
بيـــن دول المجلس ولبنان”. يذكر أن 
وزارة الخارجيـــة الســـعودية كانـــت 
قد اســـتنكرت في وقت سابق أمس 
بشـــدة ما تضمنتـــه تصريحات وهبة 
من إســـاءات مشـــينة تجـــاه المملكة 

وشعبها ودول مجلس التعاون.
واســـتدعت الوزارة الســـفير اللبناني 
مذكـــرة  وســـلمته  المملكـــة  لـــدى 

احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

مجلس التعاون يطالب وزير خارجية لبنان باعتذار رسمي

واشنطن ـ وكاالت

قال وزيـــر الخارجيـــة األميركي أنتوني 
هـــدف  إن  الثالثـــاء،  أمـــس  بلينكـــن، 
الواليـــات المتحـــدة هـــو “إنهـــاء العنف” 
بين إسرائيل والفلسطينيين في “أسرع 
وقـــت ممكـــن”، لكنـــه شـــدد علـــى دعـــم 
واشـــنطن إلســـرائيل التي تشـــن غارات 
متواصلـــة على قطاع غـــزة منذ ما يزيد 

عن أسبوع.
وشـــدد بلينكـــن، على أن إســـرائيل، “من 
حقهـــا علـــى غـــرار أي دولـــة أخـــرى أن 
تدافع عن نفســـها إزاء االعتداء”، قائال: 
إنـــه عليها أيضا أن تبذل الجهد من أجل 

حماية المدنيين األبرياء.
وأوضـــح أنـــه “تحدث إلى الشـــركاء في 
أكثـــر مـــن بلد، وأكـــد لهم ضـــرورة وقف 
العنـــف”، مشـــددا علـــى الحاجـــة إلى أن 

يعمل الفرقاء من أجل استقرار دائم.
أعـــرب  بينمـــا  بلينكـــن،  موقـــف  ويأتـــي 
الرئيـــس األميركي، جو بايـــدن، االثنين، 
بيـــن  النـــار  إلطـــالق  وقفـــا  دعمـــه  عـــن 

إسرائيل وحركة حماس.

واشنطن تؤكد سعيها 
إلى “إنهاء العنف”

قنابل إسرائيلية تصيب 
خمسة في جنوب لبنان

أمس  بجروح  األقــل  على  أشخاص   5 أصيب 
جراء  لبنان  جنوب  في  الحدود  عند  الثالثاء 
القنابل  من  عــددا  اإلسرائيلي  الجيش  إطــالق 
الجدار  تسلقوا  متظاهرين  لتفريق  الدخانية 
الوطنية  الــوكــالــة  أوردت  مــا  وفـــق  الــفــاصــل، 
لإلعالم. وأفادت الوكالة عن “توّتر” في منطقة 
العديسة إثر إقدام عدد من المتظاهرين على 
الفاصل  الــحــدودي  اإلسمنتي  الــجــدار  “تسّلق 
على  الحجارة  وإلقاء  أعالم حزب هللا..  ورفع 

السياج الحدودي وعلى دبابة إسرائيلية”.
“برمي  رّدت  اإلسرائيلية  الــقــوات  أن  وذكــرت 
القنابل المسيلة للدموع والدخانية، ما تسّبب 
االغماء  حــاالت  من  وعــدد  جرحى   5 بسقوط 

واالختناق”.

بيروت ـ آر تي
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تصدر فيلم “أحمد نوتردام” 
بطولة رامز جالل، إيرادات أفالم 
عيد الفطر المبارك، ويجسد رامز 

فيه شخصية طه الشاب الذي 
يعمل صحفًيا، ويعاني من مرض 
النحافة، ويتردد على العديد من 
األطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب 

لهذه النحافة المفرطة، وبسبب ما 
يعانى منه “طه” يتعرض للعديد من 

المشكالت التي تقلب حياته!

tariq_albahhar

توزيع جوائز ”بريت“ الموسيقية األكثر شهرة في بريطانيا 2021
فــازت المغنيــة اللندنيــة دوا ليبا الثالثاء في لندن بجائزة ألبوم العام وبلقب أفضل 
فنانــة بريطانيــة خــالل احتفال توزيع جوائــز “بريت” البريطانية لموســيقى البوب، 

فيما فازت نساء أيضا في معظم الفئات المختلطة.

ليبـــا  دوا  ونالـــت 
خـــالل  الجائزتيـــن 
االحتفـــال الذي أقيم 
العـــادة  جـــري  علـــى 
لنـــدن بحضـــور  2” فـــي  فـــي مـــدرج “أو 
أربعـــة آالف شـــخص، فـــي إطـــار تجارب 
تقيمها الحكومة للســـماح بإقامة أحداث 
جماهيريـــة مـــع تراجع معـــدل اإلصابات 

بكوفيد19-.
العـــروض  عـــودة  الحفـــل  هـــذا  ومثـــل 
فـــي  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي  الحيـــة 
فتـــرة الجائحـــة، وكان بمثابـــة مهرجـــان 
http://172.16.1.117/ األلـــو  مـــن 
newspress/backup/ f i les/ im-
a g e s / 2 0 2 1 / 0 5 / 1 8 / 4 3 3 6 5 7 .

jpg?tmp=1621327493 ان لالحتفـــال 
بتمكين المرأة وســـط حضور أربعة آالف 
شخص، أغلبهم من “العمال األساسيين“. 
وافتتـــح فريق “كولد بـــالي” الغنائي هذه 
الليلـــة الموســـيقية بأداء رائـــع من منصة 
على ضفاف نهر التايمز قبالة قبة األلفية 
في لندن، حيث قدموا أغنيتهم المنفردة 

وســـط   ”Higher Power”“ الجديـــدة 
مهرجان من األلعاب النارية.

وفـــي الحفـــل الـــذي كانـــت فيـــه النســـاء 
حصـــدن  حيـــث  الحـــدث،  نجمـــات  هـــن 
أغلـــب الجوائز المهمة، تحدثـــت دوا ليبا 
فـــي خطابهـــا عن دور المـــرأة في صناعة 
الموســـيقى، وكذلـــك دور العاملين الذين 
كانـــوا فـــي الصفوف األولى طـــوال فترة 

الوباء العالمي. 
مـــن جانبـــه، فـــاز فريـــق “ليتـــل ميكـــس” 
بجائـــزة أفضـــل فريـــق غنائـــي بريطانـــي 
ليصنـــع التاريخ في جوائـــز بريت، بعدما 
أصبـــح أول فريـــق نســـائي يفـــوز بهـــذه 

الجائزة في 41 نسخة من هذا الحفل.
دخلت المغنية األمريكية تايلور سويفت 
التاريـــخ بعدما أصبحـــت أول مغنية في 
التاريـــخ تحصـــل علـــى جائـــزة اإليقونـــة 
العالميـــة خالل الحفـــل. وذكرت صحيفة 
مـــن  عـــددا  أن  البريطانيـــة  ميـــل  ديلـــي 
زمالء تايلور أشـــادوا بمساهمتها الكبيرة 
فـــي المجال الموســـيقي، ومنهم ســـيلينا 
جوميـــز وإد شـــارين. وقالـــت تايلـــور “أنا 

البريطانـــي.  لجمهـــوري  للغايـــة  ممتنـــة 
أحبكم كثيرا لكل ما فعلتموه من أجلي“. 

وفيما يأتي الفائزون بأهم الجوائز:
* أفضـــل ألبـــوم بريطانـــي خـــالل الســـنة: 

“فيوتشر نوستالجيا” لدوا ليبا
* أفضل فنان منفرد: جاي هاس

* أفضل فنانة منفردة: دوا ليبا
* أفضل فنان واعد: أرلو باركس

* أفضـــل فرقـــة بريطانيـــة خالل الســـنة: 
“ليتل ميكس”

* أغنيـــة العـــام البريطانيـــا: “ووترميلـــون 
شوغر” لهاري ستايلز

بيلـــي  فنانـــة منفـــردة عالميـــا:  أفضـــل   *
إيليش

* أفضل فنان منفرد عالمي: ذي ويكند
* أفضل فرقة عالمية: “هايم”

فـــي الرابع من يونيـــو المقبل ســـتبدأ “نتفليكس” عرض مغامرتهـــا الخيالية 
الجديـــدة “Sweet Tooth” والـــذي تـــم تصويره في نيوزيلنـــدا، وهو مكون 

من ٨ حلقات.
المنتجـــون التنفيذيـــون روبرت داوني جونيور وســـوزان داوني شـــرحا أن 
السلســـلة سوف تكرم الرواية، ولكن سوف تتخذ نهجا مختلفا قليال، وقال 
روبـــرت داوني جونيور: “كانت الروايات المصـــورة أكثر قتامة، وأكثر نذير 
قليال”، وتضيف سوزان داوني: “شعرنا أننا يمكن أن نتمسك حقا المواضيع، 

ولكن جعلها مكانا أكثر متعة“.
قصـــة المسلســـل تـــدور في عالـــم ما بعد الوباء، وشـــخصية ”ســـويت توث“ 
الـــذي هـــو نصف إنســـان، ونصف غزال الـــذي يذهب في مغامرة الكتشـــاف 
أصولـــه فـــي أحداث تدور قبل ١٠ ســـنوات، حيـــث أصاب “االنهيـــار الكبير” 
العالـــم بدمـــار شـــامل وأدى إلـــى الظهـــور الغامض لــــ “هجناء”، وهـــم أطفال 
ولدوا بشـــكل هجين من البشر والحيوانات، ونظرا لعدم تأكدهم ما إن كان 
الهجناء نتيجة أو سببا في وجود الفيروس، فإن العديد من البشر يخافون 

منهم ويقومون باصطيادهم.
 Jim Mickle مـــدة الحلقـــة ٦٠ دقيقة، مـــن إخراج المنتـــج المنفذ والكاتـــب

.Beth Schwartz وإنتاج منفذ
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طارق البحار

“Sweet Tooth” على ”نتفليكس” قريبا

الدور الشعبية في المحرق.. مبان تاريخية تفوح من جدرانها رائحة رجال عظام

الــدور الشــعبية فــي البحريــن، إرث قديــم وجميــل خالــد، ومبــان تاريخية 
تفوح من جدرانها رائحة رجال عظام حملوا على عاتقهم لسنوات طويلة 

المحافظة على الفنون الشعبية واالهتمام بها وتوريثها جيال بعد جيل.

يـــوم أمـــس تحدثنـــا عـــن افتتـــاح “دار 
جهـــود  ضمـــن  بالمحـــرق  حربـــان”  بـــن 
هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار بالفنون 
الشـــعبية والتـــي تعـــد من أهم أشـــكال 
التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي، واليوم 
نســـتعرض الدور الشـــعبية في المحرق 
وتاريخهـــا كمـــا جـــاء في كتـــاب “الدور 
والفرق الشـــعبية في البحرين” للباحث 

جاسم محمد بن حربان.

“ دار جناع”

دور  أشـــهر  مـــن   “ جنـــاع  “دار  تعتبـــر 
المحـــرق، ومقرهـــا فـــي منطقـــة الحالة 
وترأســـها المرحـــوم  جنـــاع بـــن ســـيف 
المقلـــة الكـــواري، وتتميـــز هـــذه الفرقة 
بـــأداء فنـــون لفجـــري وأهازيـــج البحر، 
مـــن  ولهـــا مشـــاركات واضحـــة وذلـــك 

خالل المناسبات الخاصة والعامة.  
بـــن  جنـــاع  الراحـــل  الفنـــان  اســـتطاع 
يمـــارس  أن  الكـــواري  المقلـــة  ســـیف 
الغنـــاء وعمـــره 14 ســـنة في “برســـتي” 
يقـــع فريـــق المقلـــة بحالـــة أبـــو ماهـــر، 
وعندمـــا ضـــاق عليهـــم المـــكان، حيـــث 
المشـــاركين اســـتأجروا دار  كثـــر عـــدد 
عبيد المسلم، حيث استقاموا بها ثالث 
ســـنوات، ثم انتقلوا إلى دار ســـلمان بن 
صالح وجلســـوا بها 6 سنوات، في ذلك 
الوقـــت كان فـــي حالـــة أبـــو ماهـــر عدد 
مـــن الـــدور الشـــعبية التي تـــزاول غناء 
الفجـــري، منهـــا على ســـبيل الذكـــر “دار 
علـــي بـــن هـــالل”، “دار بـــن لوفـــي” “ دار 
عيـــال عامـــر”.  ثـــم انتهـــت الـــدور بتلك 
المنطقة بعد أن هدم معظمها، فتفرقت 
الجماعـــة لمدة طويلة من الزمن، بعدها 
منهـــم من جلس مـــع محمد بـــن حربان 
شـــمالي المحرق، ومنهم مـــن جلس مع 

جمعـــة بوخلـــف، وفـــي نفـــس المنطقة، 
مـــرة  الجماعـــة  التقـــت  ســـنتين  وبعـــد 
أخـــرى، حيث قـــرروا الذهاب إلى جناع 
بن  ســـيف ليترأســـهم في “كبر بوخلف” 
وكان عمـــره آنـــذاك 30 عامـــا، ومـــن هنا 

أصبحت الدار تسمى بدار جناع.
أماكـــن  فـــي  عـــدة  انتقـــاالت  وبعـــد 
مســـتأجرة رســـت فـــي نهايـــة المطـــاف 
ببيـــت قريـــب مـــن بيـــت رئيـــس الـــدار، 
دولـــة  لزيـــارة  دعـــوة  جاءتهـــم  حيـــث 
الكويـــت؛ إلحيـــاء حفـــالت شـــعبية في 
عيد االســـتقالل األول بعـــد أن تقدمهم 
محمـــد بن حربـــان وأفراد داره بســـبعة 
أيـــام، وبعد رجوعهم من الكويت أشـــار 
أحـــد اإلخـــوة ويدعى راشـــد بن حســـن 
الـــذوادي علـــى جنـــاع بـــن ســـیف بـــأن 
يكتبـــوا رســـالة إلـــى المغفور له الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة يطلبوا 
فيهـــا بناء الـــدار، وبالفعـــل أمر صاحب 
بـــإذن هللا تعالـــى  لـــه  المغفـــور  الســـمو 
بشـــراء وبناء الدار على نفقته الخاصة 
قبل 30 عاما من اآلن “أي العام 2005”، 
وهـــي الدار الحالية موجـــودة في حالة 

أبو ماهر.

“دار إبراهيم المسعد ومحمد سلمان” 

وهـــي مـــن الـــدور المتميزة فـــي مدينة 
المحـــرق وذلـــك مـــن خـــالل محافظتها 
الغنائيـــة  األلـــوان  مـــن  الكثيـــر  علـــى 

الشعبية. وتم تأسيسها العام 1966.
رحمـــه  المســـعد  إبراهيـــم  الفنـــان  بـــدأ 
هللا حياتـــه الفنيـــة مـــع الفنـــان محمـــد 
بـــن حربـــان عندمـــا وضـــع أول دكان له 
وكان عمـــره أنداك ال يتجاوز 14 ســـنة، 
ومن خـــالل تكليف الفنان بن حربان له 
بمصاحبـــة الفنانـــة ســـعيدة الســـهالوي؛ 

للمشـــاركة مـــع فرقتهـــا عنـــد احتياجها 
لبعض العازفين والمغنين، برز اهتمامه 
بالفنون الشـــعبية النسائية. وبعد مرور 
الســـنوات مـــن التزامـــه مـــع الفنـــان بن 
حربـــان اســـتطاع أن يفتتـــح لـــه مقـــرا 
مكونـــا مـــن خالله النـــواة األولـــى للدار 
الرســـمي  الفرقـــة  الحاليـــة، وكان مقـــر 
بذاك الوقت في خان إبراهيم بوحجي، 
وبعد مرور ســـنتين انتقل إلى مقر آخر 
شمال المحرق مكث به قرابة السنتين، 
ومن ثم انتقل إلى المقر الحالي بفريج 
المـــري، وحدد الفنان إبراهيم المســـعد 
عمـــره التقريبي في تلـــك الفترة بأنه 

كان في العشرينات من عمره. 

“دار قاللي” 

تعتبـــر مـــن الـــدور القديمـــة في 
البحرين، حيث كان تأسيسها 
فـــي الثالثينات، وتتميز بفن 

“لفجـــري” و”الجـــرار”، ولهـــا مســـاهمات 
عديدة في المناسبات الخاصة والعامة 

على مستوى البحرين والخليج.
وهـــي تعتبر امتداد “لكبـــر بن إدريس”، 
ومن ثم ترأسها الفنان الراحل المرحوم 
مـــرزوق بـــن أمان، وتـــاله في الرئاســـة 
الفنان المرحوم علي الجفال، ثم الفنان 
الراحـــل صـــالح الجفـــال والفنـــان أنور 

القطـــان، حيث تغير االســـم من دار إلى 
فرقة. 

تضـــم هـــذه الفرقـــة نخبة من الشـــباب 
الذين اهتمـــوا بفنون لفجري خصوصا، 
عمومـــا،  األخـــرى  الشـــعبية  والفنـــون 
بـــرز بهـــا الحـــداؤون الشـــباب بعـــد أن 
توفـــى هللا كبـــار النهاميـــن والحدائين. 
بإنتـــاج  الفرقـــة  هـــذه  وقامـــت 
العديـــد مـــن الشـــرائط ألغانـــي 
بمصاحبـــة  المطـــورة  الفجـــري 
فرق موســـيقية، وهذه الشـــرائط 
مـــن تجارب الفنـــان صالح الجفال 

رئيس الفرقة أنذاك. 

“دار الحد”

تعتبر دار الحد من الدور الشعبية التي 
استطاعت على مر الزمن الحفاظ على 
الفنـــون الشـــعبية خصوصا فـــن لفجري 
والعرضـــة، وهـــي مـــن الـــدور القديمـــة 

التـــي شـــاع ذكرهـــا فـــي الخمســـينات، 
أسسها الفنان الراحل المرحوم نايم بن 
خميـــس، وتتالى علـــى رئاســـتها الفنان 
الراحل المرحوم جمعة بن ســـند والذي 
يعتبـــر أحســـن عـــازف طبـــل حتـــى أنه 
مثـــل البحرين في عـــدة مهرجانات وله 
إســـهامات كثيرة بمشـــاركته لدار جناع 
بـــن ســـيف ودار ســـالم ســـعيد العـــالن، 
ودار مـــرزوق بن أمان، ثـــم ترأس الدار 
من بعده الفنـــان ياقوت بن علي والذي 
استطاع أن يكون دارة شبابية تحتوي 
علـــى نخبة مـــن الشـــباب الذيـــن حملوا 
على عاتقهم مهمـــة الحفاظ على تراث 

األجداد.

“دار على بن صقر”

تعتبـــر دار علـــي بـــن صقـــر مـــن الـــدور 
القديمـــة فـــي البحريـــن، وتتميـــز بفـــن 
الفجـــري، ولهـــا مســـاهمات عديـــدة في 
علـــى  والعامـــة  الخاصـــة  المناســـبات 

مستوى البحرين والخليج. 

“دار السالم”

المتميـــزة  الشـــعبية  الـــدور  مـــن  وهـــي 
بالحفـــاظ على فنون الســـمرة وتختص 
هـــذه الدار بغنـــاء األصـــوات البحرينية 
والفنون األخرى، ولها مشاركات عديدة 
فـــي المناســـبات العامـــة، وتعـــود ســـنة 

تأسيسها إلى العام 1959.

فرقة دار جناع فرقة دار قاللي

ــد جيل ــع ــل ب ــي ــج ــة وتـــوريـــثـــهـــا ل ــي ــب ــع ــش ــون ال ــنـ ــفـ ــراث والـ ــتـ ــالـ اهـــتـــمـــوا بـ
أسامة الماجد

محمد بن حربان مع محمد سلمان الفنان الراحل إبراهيم المسعدالفنان محمد سلمان
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مــــؤشر البحريـن العام أمس 
الثالثـــاء عند مســـتوى 1,536.11 
نقطـــة   7.31 وقـــدره  بارتفـــاع 

مـقارنـة بإقفالـه يوم اإلثنين. 
 5.60 الـمستثــــمرون  وتـــداول 
إجـمــــالية  بقيــــمة  ســـهم،  مليـــون 
قدرهـــا 1.13 مليـــون ديـنــــار، تــــم 
تنفيذهـــا مـــن خـــالل 136 صفقة، 
إذ ركـــز الـمستثــــمرون تعامالتــــهم 
على أسهم قطاع البنوك التجارية 
أســـهمه  قيــــمة  بلغـــت  والتـــي 
الـمتداولـة 701.38 ألف ديـنـار، أي 
مـــا نســـبته 62.03 % من القيــــمة 
اإلجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 
3.40 مليـــون ســـهم، تــــم تنفيذهـــا 

من خالل 61 صفقة.
وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحد في 
قيــــمة  بــــلغت  إذ  األول  الـمركــــز 
أســـهمه الـمتداولــــة 451.78 ألـــف 
ديـنـار، أي ما نسبته 39.95 % من 
إجـمـالـي قيــــمة األسهم الـمتداولـة 

وبكـمية قدرها 1.65 مليون سهم، 
تـم تنفيذها من خـالل 27 صفقة. 
أمــــا الـمركــــز الـثـانــي فكــــان لـبنك 
البحريـــن والكويت بقيــــمة قدرها 
122.59 ألف ديـنــــار، أي ما نسبته 
قيــــمة  إجـمـالــــي  مـــن   %  10.84
األسهم الـمتداولــــة وبكـمية قدرها 
247.73 ألـــف ســـهم، تــــم تنفيذها 

مـن خـالل 10 صفقات. 
البحريـــن  شـــركة  وجـــاءت 
لالتصاالت )بتلكو( بقيــــمة قدرهــــا 
112.09 ألف ديـنــــار، أي ما نسبته 
قيــــمة  إجـمـالــــي  مـــن   %  9.91
األسهم الـمتداولــــة وبكـمية قدرها 
186.82 ألـــف ســـهم، تــــم تنفيذها 

من خالل 10 صفقات.

“المقاولين” تشكل مجلس إدارة جديدا برئاسة مرهونبورصة البحرين تقفل مرتفعة 7.3 نقطة
ــة الــمــقــبــلــة ــل ــرح ــم ــال ال ــ ــة خ ــي ــج ــي ــرات ــت ــة االس ــط ــخ ــة ال ــش ــاق ــن م

انتخـــب مجلـــس اإلدارة المؤقـــت لجمعية 
المقاوليـــن البحرينيـــة علي مرهون رئيســـا 
وخلـــف حجيـــر  الجمعيـــة،  إدارة  لمجلـــس 
نائبـــا الرئيس، ونواف الجشـــي أمينا للســـر، 
وخليل شـــاهين أمينا ماليا، وعلي نور نائبا 

لألمين المالي.
جاء ذلك خالل أول اجتماع لمجلس إدارة 
الجمعيـــة المؤقـــت بعـــد تســـميته مـــن قبل 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة لمـــدة 
ثمانية أشـــهر. وجرى خالل االجتماع أيضا 
اختيـــار كل مـــن محمـــد الهيبـــة وعلـــي نور 
لتولي لجنـــة العالقات العامة في الجمعية، 
التدريـــب،  للجنـــة  الحوســـني  ومحمـــد 
وأحمد الصديقي وعـــادل عبدالعزيز للجنة 
االنشـــاءات، وفريد بدر وعـــادل عبدالعزيز 

للجنة االشتراكات والعضوية.
وناقـــش االجتمـــاع الخطة االســـتراتيجية 

القادمـــة  المرحلـــة  خـــالل  للجمعيـــة 
لخدمـــة  اتخاذهـــا  الواجـــب  والخطـــوات 
المقاوليـــن ودعـــم قطـــاع المقـــاوالت الذي 
تضرر كثيرا بســـبب جائحة كورونا، إضافة 
إلى تحديد المشاريع والمبادرات التي تهم 

القطاع، وعرض حلول ومقترحات لتشغيل 
المقاولين وحل مشاكلهم، والتواصل الدائم 
معهـــم لتعزيز الصلة بينهـــم وبين الجمعية. 
وأكد مرهون حرص مجلس إدارة الجمعية 
علـــى بذل كل ما يمكن مـــن جهود من أجل 

تحقيـــق تطلعـــات أعضائهـــا، وشـــدد علـــى 
أهمية العمل المشترك من أجل وضع تصور 
يتضمـــن مرئيـــات الجميـــع ويرســـم خطـــة 
للنهوض بقطاع المقاوالت ومساعدته على 

تخطي هذه الفترة الصعبة.

المنامة - المقاولين البحرينية

المنامة - رجال األعمال البحرينية

أكـــد رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
البحرينيـــة، أحمد عبـــدهللا بن هندي، 
أن إعادة فتح جســـر الملك فهد تمثل 
فـــي  العمـــل  بدايـــة خيـــر الســـتئناف 
العديـــد مـــن القطاعـــات االقتصاديـــة 
والتجاريـــة والخدميـــة والســـياحية، 
فـــي  المحلـــي  الســـوق  وانتعـــاش 
فروعهـــا  بجميـــع  التجزئـــة  قطـــاع 
والفنـــادق  التجاريـــة  والمجمعـــات 
والمطاعم والقطاع العقاري ومختلف 
القطاعات، مشيًرا إلى أن جسر الملك 
فهـــد يمثـــل الشـــريان الحيـــوي الـــذي 
الكبـــرى  بشـــقيقتها  البحريـــن  يربـــط 

السعودية.
وقال بن هندي “نرحب بعودة الحياة 
والحركـــة بمنفـــذ جســـر الملـــك فهـــد 
الســـتقبال الـــزوار بعـــد القيـــود التـــي 
فرضتهـــا الجائحـــة، مؤكـــًدا أن هـــذه 
العـــودة الحميـــدة ســـتكون لهـــا آثـــار 
اقتصاديـــة إيجابيـــة ومهمة بإذن هللا 
تعالى، بعد انقطاع دام عاًما وشهرين، 
بجهـــود  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  منوًهـــا 
المسؤولين وكافة العاملين في جسر 

الملـــك فهـــد، والحملة الوطنيـــة التي 
قامـــت بهـــا هيئـــة البحرين للســـياحة 
األشـــقاء  الســـتقبال  والمعـــارض 

القادمين من السعودية”.
وختـــم بـــن هنـــدي بالقـــول “إن عودة 
األشـــقاء السعوديين إلى البحرين مع 
إعـــادة فتح جســـر الملك فهد ســـوف 
تساهم بال شـــك في تنشيط وتسريع 
وتيرة الحركة التجارية واالقتصادية 
فـــي البالد، وما كان ذلك ليتحقق لوال 
فضـــل هللا ســـبحانه ومـــن ثـــم إرادة 
وجهـــود القيادة الحكيمـــة للمملكتين 

الشقيقتين”.

“رجال األعمال”: جسر الملك فهد 
ينعش الحركة التجارية

مــن خالل القنــوات الرقمية عبر اإلنترنــت والهاتف المحمول

1.3 مليــار دوالر اإليــرادات المجمعــة عــن فترة الربــع األول

“ المركزي” يعلن جاهزية البنوك لتطبيق الخدمات المفتوحة

“زين” الكويت تحقق أرباحا فصلية بـ 147 مليون دوالر

أصـــدر مصـــرف البحريـــن المركـــزي أمـــس، بمناســـبة 
انتهـــاء فترة الســـماح المقررة لتطبيـــق بنوك التجزئة 
للمنظومـــة الجديـــدة الخاصـــة بالعمليـــات المصرفية 
 2020 أكتوبـــر   28 مـــن  ابتـــدأت  والتـــي  المفتوحـــة 
وانتهـــت 30 أبريـــل 2021، تعليقه علـــى التقدم الذي 
أحرزتـــه بنـــوك التجزئـــة فـــي البحريـــن بشـــأن تنفيذ 
البنية التحتية الالزمة لالمتثال بإطار العمل الخاص 

بالخدمات المصرفية المفتوحة. 
و قال المدير التنفيذي للخدمات اإلدارية في مصرف 
البحرين المركزي، يوسف الفاضل “لقد عمل المصرف 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة بالتعـــاون مـــع بنـــوك التجزئـــة 
التخـــاذ الخطـــوات العمليـــة نحـــو تطبيـــق المعاييـــر 
الجديـــدة للخدمات المصرفية المفتوحة وذلك ضمن 
التوجهـــات االســـتراتيجية للمصرف في التوســـع في 
تطبيق أحدث المنتجات المصرفية التي توفر حلول 

تقنية مناسبة للمتعاملين مع البنوك”. 
وتجدر اإلشـــارة إلى أن المصرف قد أصدر توجيهات 

حـــول الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحة في ديســـمبر 
2018 وذلك بما يتوافق مع توجيهات خدمات الدفع 
األوروبيـــة )PSD-2(. وقـــد تـــم تطوير هـــذه المعايير 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة لتتواكـــب مـــع التطـــورات على 
صعيـــد هـــذه الحلـــول الذكيـــة التـــي تقدمها شـــركات 
التكنولوجيا المالية )الفنتك( والتي ستساعد بتقديم 
حلـــول مبتكـــرة ال تســـتهدف عمـــالء التجزئـــة فقط، 
ولكن أيًضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك 

قطاع الشركات. 
ويشـــمل إطار العمل المعايير الفنيـــة الداعمة بما في 
 )API( ذلـــك مواصفـــات واجهـــة برمجـــة التطبيقـــات
وإرشـــادات تجربة العمالء ومعايير األمن السيبراني 

وغيرها من المعايير التشغيلية ذات الصلة. 
 وقـــد تـــم تطويـــر إطـــار العمـــل الخـــاص بالخدمـــات 
المصرفيـــة المفتوحـــة فـــي البحرين بهدف تحســـين 
وصـــول وجـــودة الخدمـــات المقدمـــة من قبـــل بنوك 
التجزئـــة من خـــالل القنـــوات الرقمية عبـــر اإلنترنت 

والهاتف المحمول. 

وفيمـــا يلـــي وبالتحديـــد، بعض اآلثـــار المتوقعة على 
النظام المصرفي من منظور المستهلك: توفير عرض 
متكامـــل لبيانات حســـاب العميل ووضعـــه المالي من 
بنـــوك التجزئـــة المختلفـــة، تقديم خدمـــات مصرفية 
أكثـــر تفاعلية من خالل اســـتخدام أدوات اســـتباقية 
للمســـتخدمين،  الميزانيـــة  وإعـــداد  الماليـــة  كاإلدارة 
تمكيـــن عمـــالء بنوك التجزئـــة من مقارنـــة المنتجات 
المصرفيـــة، فتح قنوات جديـــدة للدفع عبر اإلنترنت 
بدون اســـتخدام بطاقات االئتمان / بطاقات الخصم، 
إتاحة فرصة الوصول لبيانات العميل بشـــكل أســـهل 
مـــن قبل المقرضين وبالتالي تســـريع عملية الموافقة 

على القروض. 
ومعاييـــر  إرشـــادات  “ستســـاعد  الفاضـــل  وأضـــاف   
التنفيـــذ التي تـــم تطويرها حديًثا للقطـــاع المصرفي 
البحرينـــي فـــي تحقيـــق أعلـــى المعاييـــر مـــن حيـــث 
العـــروض الرقمية الســـهلة االســـتخدام للعمـــالء، مما 
يجعـــل هـــذا القطـــاع يضاهـــي مثيالتهـــا فـــي المراكز 

المالية الرئيسية األخرى حول العالم”.

ســـجلت مجموعة زين إيـــرادات بنحو 
382 مليـــون دينـــار )1.26 مليار دوالر( 
عـــن فترة الربـــع األول 2021، مقارنة بـ 
409 ماليين دينـــار )1.34 مليار دوالر( 
عـــن الفتـــرة نفســـها  2020. وأوضحت 
“زيـــن” أن أرباحها قبل خصم الضرائب 
 158 بلغـــت  واالســـتهالكات  والفوائـــد 
دوالر(،  مليـــون   523( دينـــار  مليـــون 
 559( دينـــار  مليـــون   171 بــــ  مقارنـــة 
مليـــون دوالر( عـــن العـــام 2020، وهـــو 
مـــا عكـــس هامـــش أربـــاح قبـــل خصم 
واالســـتهالكات  والفوائـــد  الضرائـــب 
بنســـبة 41 %. وبينـــت المجموعـــة أن 
أرباحهـــا الفصليـــة الصافيـــة بلغـــت 45 

دوالر(،  مليـــون   147( دينـــار  مليـــون 
مقارنـــة بـ 48 مليون دينار )155 مليون 
دوالر( عـــن الفتـــرة المشـــابهة من العام 
2020، بلغت ربحية السهم 10 فلوس، 
هذه األرباح جاءت بنمو 4 % في حال 

تحييد المكاسب االستثنائية )مكاسب 
لمـــرة واحـــدة( بقيمة 15 مليـــون دوالر 
من صفقة بيع وإعادة استئجار األبراج 
في الكويـــت التي تمت في فترة الربع 

األول 2020.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة 
“نجحـــت  الطاحـــوس  أحمـــد  زيـــن، 
مجموعة زين في الحفاظ على نشـــاط 
عملياتها التشـــغيلية وســـط التحديات 
التي تواجهها أســـواق المنطقة بســـبب 

الجائحة”.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
بـــدر  للمجموعـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
االتصـــاالت  قطـــاع  “مـــازال  الخرافـــي 
يثبـــت أنـــه مـــن أهـــم خطـــوط الدفـــاع 
الرئيســـة في مواجهة التداعيات التي 
تســـببت فيهـــا الجائحـــة، إذ اســـتجاب 
االتجاهـــات  لتلبيـــة  رائـــع  بشـــكل 
نحـــو  األعمـــال  لقطاعـــات  المتزايـــدة 

التحول الرقمي”.

المنامة - المصرف المركزي

الكويت - مجموعة زين

باريس - أف ب

“ديزني الند باريس” يعيد 
فتح أبوابه 17 يونيو

باريـــس”  النـــد  “ديزنـــي  متنـــزه  أعلـــن 
أنـــه ســـيعيد فتـــح أبوابـــه  الترفيهـــي 
للجمهـــور فـــي 17 يونيـــو بعـــد إقفـــال 
اســـتمر منـــذ 30 أكتوبـــر؛ بســـبب وباء 
بيـــن  أنشـــطته  وقـــف  وبعـــد  كوفيـــد. 
الثالـــث عشـــر مـــن مـــارس و15 يوليو، 
باريـــس”  النـــد  “ديزنـــي  مجمـــع  أعـــاد 
الذي يعمل فيه 17 ألف شـــخص، فتح 
أبوابـــه بضعـــة أشـــهر قبـــل أن يعـــاود 

اإلغالق اعتبارا من 30 أكتوبر.
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أحمد بن هندي

اأُلجـــرة  ســـيارات  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  شـــكا 
البحرينييـــن مـــن وجـــود مشـــكلة تتعلـــق بطلب 
ســـيارات اأُلجـــرة للســـياح والـــزوار عبـــر مطـــار 
مواقـــف  تبعـــد  إذ  الجديـــد،  الدولـــي  البحريـــن 
 500 المســـافرين  مبنـــى  قاعـــة  عـــن  ســـياراتهم 
متـــر، ما يشـــكل عبئـــا على القادمين عبـــر المطار 
للوصـــول اليهـــم، كمـــا ال تظهر لوحات إرشـــادية 
واضحـــة تـــدل نحـــو أماكـــن وجودهم، مـــا يضع 
تحديـــات أمـــام أصحـــاب ســـيارات األجـــرة في 

الحصول على زبائن.
وزارة  التاكســـي  ســـيارات  ســـواق  وناشـــد 
المواصـــالت واالتصـــاالت بحل المشـــكالت التي 
عبـــر  المســـافرين  وخدمـــة  لتوصيـــل  يعانونهـــا 
مطار البحريـــن الدولي، وتذليل العقبات أمامهم 
خصوصا أنهم يعتمدون على هذه المهنة لكسب 

لقمة عيشهم.
وقال رئيس جمعية ســـواق سيارات النقل العام، 
والتـــي تضـــم ســـواق ســـيارات األجـــرة األفـــراد 
فـــي البحريـــن، محمـــد البربـــوري “إن الكثير من 
المواطنيـــن تطرقـــوا إلـــى العديـــد مـــن جوانـــب 

النقـــص الخدماتـــي والتنظيمـــي بشـــأن مواقـــف 
سيارات األجرة في المطار”.

إال  اإلدارة  مـــع  مراســـلتنا  “رغـــم  وأضـــاف 
المواصـــالت  وزارة  بأوامـــر  يتذرعـــون  أنهـــم 

واالتصاالت”.

وتســـاءل البربـــوري “هل يوجد مطـــار في العالم 
ال تشـــاهد أمامه سيارات ُأجرة؟ إذ عمدت وزارة 
المواصالت واالتصـــاالت إلى تخصيص مواقف 
ســـيارات األجرة داخل مواقف السيارات العامة 
والمنفصلة عن قاعة الوصول بمســـافة 500 متر 

ومن دون الفتـــات واضحة تدل على وجودهم، 
علًمـــا أن أجـــواء المملكة حارة فـــي الصيف، مما 
يضطـــر الزائر إلـــى الخروج مع أغراضـــه الثقيلة 
وطلـــب ســـيارة إليصاله إلـــى وجهته مـــن أقرب 
موقـــف، ولـــذا يتعامـــل الزبائـــن مـــع الســـيارات 
الخاصـــة إليصالهم إلـــى وجهاتهم داخل المملكة 

وبأي مبلغ”.
وتابـــع البربـــوري بالقـــول “الكثيـــر مـــن الزائريـــن 
استغربوا من هذا الوضع، حتى إن بعضهم ذهب 
إلـــى المســـؤول األجنبـــي وتحدثـــوا معـــه بلهجة 
شـــديدة وقالـــوا نحن لســـنا بحاجة إلـــى باصات 
النقـــل الحمـــراء نحن نحتاج إلى ســـيارات أجرة 
قريبـــة من البوابـــة”، متمنيًا إعـــادة النظر ووضع 
األمـــر فـــي موضعه الصحيـــح، وإعادة ســـيارات 
األجـــرة أمـــام بوابـــة المطـــار لنكـــون علـــى قـــدر 

المسؤولية لخدمة الوافدين لمملكتنا الحبيبة”.

الـــوصـــــول صــــالــــة  عــــــن  مـتـــــر   500 نـبــعــــــد   التــــاكــســــــي:  أصــحـــــاب 

مواقف سيارات اأُلجرة  بعيدة عن بوابة مطار البحرين

علي الفردان

تداول 5.6 مليون 
سهم بــ 1.1 
مليون ديـنـار

بوابة المطار وقد بدت خالية من سيارات األجرةمواقف التاكسي بموقع بعيد عن بوابة المطار 

أحمد الطاحوسبدر الخرافي

نواف الجشي

أحمد الصديقي

علي نور

محمد عبدالنبي

خليل شاهين

محمد الحوسني

خلف حجير

عادل عبدالعزيز

علي مرهون

فريد بدر



بنك اإلسكان يطرح فلل “دانات البركة” للبيع
أعلــن بنــك اإلســكان، البنك الرائد في توفير التمويالت العقارية اإلســكانية في 
البحرين، عن طرح فلل مشروع “دانات البركة” للبيع للجمهور، وذلك ابتداًء من 

اليوم األربعاء الموافق 19 مايو 2021.

يقـــدم مشـــروع “دانـــات البركـــة” حلوال 
ســـكنية جاهـــزة وحصريـــة للمواطنين 
للســـكن  “مزايـــا”  لبرنامـــج  المؤهليـــن 
التمويليـــة  والخدمـــات  االجتماعـــي 
الُمقدمـــة مـــن وزارة اإلســـكان. وتتوفر 
فلـــل “دانـــات البركـــة” بأربعـــة تصاميم 
عصريـــة مختلفـــة وبأســـعار تبـــدأ مـــن 
دينـــار بحرينـــي، وتحتـــوي  ألـــف   107
نـــوم وصالـــة  غـــرف   4 علـــى  جميعهـــا 
واسعة ومطبخ وملحق لعاملة المنزل، 

باإلضافة لكراج يتسع لسيارتين.
الســـتقبال  اإلســـكان  بنـــك  ويســـتعد 

طلبات الراغبين بحجز وشراء الفرص 
العقارية المتوفرة في مشـــروع “دانات 
البركـــة”، والتـــي تتألـــف مـــن 211 فيال 
المناطـــق  أكثـــر  بأحـــد  راقيـــة  ســـكنية 
البديـــع.  الســـكنية جذًبـــا علـــى شـــارع 
ويخصـــص البنـــك فيـــال عـــرض داخل 
المشـــروع ليتيـــح للـــزوار االطالع على 
خصائـــص ومميـــزات الفلـــل شـــخصًيا 

وعن قرب.
وقـــال مديـــر عام بنـــك اإلســـكان، خالد 
عبـــدهللا “ يســـعدنا جـــًدا اإلعـــالن عـــن 
طـــرح فلـــل مشـــروع “دانـــات البركـــة” 

للبيـــع للمواطنين الذيـــن تنطبق عليهم 
اشـــتراطات برنامج “مزايا” والخدمات 
اإلســـكان،  لـــوزارة  التابعـــة  التمويليـــة 
وذلك بدًءا من اليوم 19 مايو. ونهدف 
لتلبيـــة  المتمّيـــز  المشـــروع  هـــذا  عبـــر 
الطلـــب المتنامـــي علـــى فرص الســـكن 
االجتماعي في البحرين، وتعزيز وتيرة 
الحركـــة العمرانيـــة فـــي المملكـــة إلـــى 
مســـتويات جديدة. ومن هذا المنطلق، 

نتطلـــع قدًما للترحيـــب بالزوار األعزاء 
مـــن المواطنيـــن الراغبيـــن بالحصـــول 
علـــى التمويـــل لشـــراء أي مـــن الحلول 

الســـكنية المتنوعة في مشروع “دانات 
البركة” الكائن بمنطقة جنوسان”.

يذكـــر أن البنوك والمصارف المشـــاركة 
خاصـــة  تمويليـــة  عـــروض  تقـــدم 
وحصريـــة لعمالء دانـــات البركة طوال 
فترة تواجدها بمكتب المبيعات الكائن 
بموقـــع المشـــروع وذلـــك مـــن الســـاعة 
مســـاًء   5:00 وحتـــى  صباًحـــا   8:00
على مدار األســـبوع، مـــع الحرص على 
اتخـــاذ كافة التدابيـــر الالزمة وااللتزام 

علـــى  عـــالوة  االجتماعـــي،  بالتباعـــد 
األولويـــة  ومنـــح  الحجـــوزات  إجـــراء 
لمستخدمّي تطبيق Skiplino الرقمي.

يقام مشروع “دانات البركة” على أرض 
تصل مساحتها اإلجمالية إلى 73,514 
متر مربع، وهو يمتاز بسهولة الوصول 
إليـــه من شـــارع البديع الرئيـــس أو من 
شـــارع النخيـــل القريـــب منـــه، والـــذي 
يشـــهد حاليـــا أعمـــاالً مكثفـــة لتطويـــر 

البنية التحتية في المنطقة.

اعتبارا من اليوم 
وبأسعار تبدأ من 

107 آالف دينار

multaqa@albiladpress.com 15

.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

للبنات،  الملكية  الجامعة  نظمت 
الجامعة الرائدة في تمكين المرأة 
في  العالي  التعليم  عبر  وتقدمها 
أسئلة  الــبــحــريــن، جــلــســة  مــمــلــكــة 
الجامعة  ــبــات  طــال بــيــن  وأجـــوبـــة 
ســوري،  منى  بــاإلنــابــة،  ورئيستها 
وذلك بحضور القائم بأعمال مدير 
الــطــالــبــات ومــديــر  مكتب شـــؤون 

القبول والتسجيل بالجامعة.
ــذه  ــ “هــ أن  ســـــــــوري  ــت  ــ ــرحــ ــ وصــ
الجلسة جاءت كجزء من أهداف 
الجامعة في اتباع منهج التواصل 
أجل  من  الطالبات؛  مع  الشخصي 
الالزمين  واالهتمام  الدعم  توفير 
لــضــمــان تــمــيــزهــن ونــجــاحــهــن في 
والفعاليات  األكاديمية  أنشطتهن 
الــطــالبــيــة”. وأضــافــت ســـوري أن 
أعضاء  بين  تتم  الجلسات  هــذه 
في  ــبــات  ــطــال وال الــجــامــعــة  إدارة 
لضمان  السنة  مــن  معينة  أوقـــات 
المجتمع  ودعم  المستمر  التطوير 

الطالبي وفعالياته.
بتنظيم  الــجــلــســة  هـــذه  ــاءت  ــ وجـ
في  الطالبات  شـــؤون  مكتب  مــن 
بهدف  للبنات؛  الملكية  الجامعة 
إدارة  بين  الفعال  التواصل  توفير 
الــجــامــعــة والـــطـــالـــبـــات ومــنــحــهــن 
ــتــقــديــم اقــتــراحــاتــهــن  الـــفـــرصـــة ل
الالتي  والــمــواضــيــع  وتوصياتهن 
ــات بــطــريــقــة  ــبـ ــالـ ــطـ تــهــتــم بـــهـــا الـ

مباشرة. وقدمت طالبات الجامعة 
يتعلق  فيما  إيجابية  مــالحــظــات 
األكاديميين  المستشارين  بتوافر 
ــلـــيـــة الــتــســجــيــل  وســـــالســـــة عـــمـ
عــبــر اإلنــتــرنــت وخــاصــيــة الــدفــع 
الطالبات  أعربت  كما  االلكتروني. 
ــلــتــجــاوب  ــغ تـــقـــديـــرهـــن ل ــالـ عــــن بـ
أثناء جائحة  الجامعة  السريع من 
فــيــروس كــورونــا – كــوفــيــد 19 -  
وضمان جودة التدريس واالنتقال 
السلس إلى المنصات االفتراضية. 
فخرهن  عن  الطالبات  عبرت  كما 
ــروا  ــكـ ــلــجــامــعــة وشـ النــتــمــائــهــن ل
جــمــيــع أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
ــذيــن  ــمــوظــفــيــن اإلداريــــيــــن ال وال
بأفضل  تــزويــدهــن  فــي  ســاهــمــوا 
خالل  الــوصــول  وسهولة  الــمــوارد 

هذه األوقات الصعبة”.

جلسة تواصل بين إدارة “الملكية للبنات” والطالبات

لشـــركة  الرمضانيـــة  العـــروض  تشـــهد 
التســـهيالت للســـيارات الوكيل والموزع 
إقبـــاالً   GAC Motor لعالمـــة  الحصـــري 
مميـــًزا مـــن قبـــل العمـــالء لمـــا تقدمه من 
مميـــزات وخدمـــات ضخمـــة وتنافســـية 
تتيـــح للعميـــل امتالك ســـيارته الجديدة 
كليـــًا من طرازات 2021 بســـعر تنافســـي 
وخيارات متنوعة وذلك لفترة محدودة. 
وفي هذا الســـياق، صرح مدير المبيعات 
ســـامي بوحســـن “احتفاًء بشـــهر العطاء 
المميـــزات  مـــن  عـــددًا  عمالءنـــا  نمنـــح 
المضافـــة على جميـــع طرازاتنـــا العائلية 
والســـيدان لالحتفال بهذه المناسبة، مما 
يتيح لهم إمكانيـــة امتالك أحد طرازاتنا 
التـــي صممـــت وفقـــًا ألعلـــى المقاييـــس 
التـــي  المركبـــات  تجهيـــز  فـــي  العالميـــة 
البحرينـــي  الســـوق  متطلبـــات  تواكـــب 
فـــي  خاصـــة فيمـــا يتعلـــق باالعتماديـــة 
األداء واالقتصـــاد فـــي اســـتهالك الوقود 
إضافة إلـــى تجهيزات األمن والســـالمة، 

وأحدث التقنيات التي تتزود بها المركبة 
مقابـــل أســـعارها التنافســـية جعلت منها 
المملكـــة،  فـــي  واألمثـــل  األول  الخيـــار 
وأردنـــا في شـــهر رمضـــان لهـــذا العام أن 
نقّدم شـــيئًا بـــارزًا لعمالئنـــا الممّيزين من 
خالل هذه العـــروض باإلضافة إلى خيار 
استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة 

مع أفضل تقييم للسيارة”.

أعلنـــت مجموعة ســـيتي المصرفية 
أمس عن تعيين وسيم محمد عاصم 
الخطيب بمنصب الرئيس التنفيذي 
لســـيتي جروب العربية الســـعودية، 
علمًا أن هذا التعيين خاضع لموافقة 
الســـعودية.  الماليـــة  الســـوق  هيئـــة 
وفي إطار مهامه الجديدة، سيتولى 
وسيم المســـؤولية عن قيادة أعمال 
سيتي المرخصة والمنّظمة من قبل 
الجهـــات الرقابيـــة فـــي  الســـعودية، 
وتنســـيق الخدمـــات المقدمـــة إلـــى 
عمالء البنك في المملكة، وســـيعمل 
تحت قيادة كل من لينوس ليكاس، 
رئيس الخدمات المصرفية للشركات 
والخدمات االستثمارية في منطقة 
أوروبا الشرقية والوسطى والشرق 
األوســـط وأفريقيا، وكارمـــن حداد، 
نائـــب رئيـــس األنشـــطة المصرفيـــة 
بالشرق األوسط في سيتي والمدير 
المســـؤول لســـيتي جـــروب العربية 

السعودية.
وينضم الخطيب إلى ســـيتي قادمًا 
من البنـــك األهلي التجاري وشـــركة 
األهلي كابيتال اللتين أمضى فيهما 
خمســـة عشـــر عامًا، وشـــغل مؤخرًا 
ورئيـــس  منتـــدب  عضـــو  منصـــب 
االســـتثمارات المصرفية في شركة 

كارمـــن  وقالـــت  كابيتـــال.  األهلـــي 
حداد “يمتلك وسيم خبرة مصرفية 
كبيـــرة ومعرفـــة عميقـــة فـــي هـــذا 
القطـــاع، مما ســـيمّكنه مـــن مواصلة 
قيادة وتنفيذ استراتيجيتنا لخدمة 
دعـــم  فـــي  والمســـاهمة  عمالئنـــا 
وتمكين قدرات األجيـــال المتعاقبة 

في المملكة”.
مـــن جهتـــه، قـــال الخطيـــب “إننـــي 
ســـيتي  إلـــى  بانضمامـــي  مســـرور 
جروب، المؤسســـة الماليـــة العالمية 
المرموقة، ولـــي الفخر بقيادة فريق 
ســـيتي جـــروب العربية الســـعودية 
والعمـــل عـــن قـــرب مـــع عمالئنا في 

المملكة”.

أعلنـــت شـــركة خدمـــات مطـــار البحرين 
“بـــاس” عـــن تعييـــن محمد خليـــل أحمد 
رئيســـا تنفيذيـــا جديـــدا للشـــركة، والذي 
ســـيبدأ مهامه مباشـــرة بعد عيـــد الفطر، 
حيـــث يتولى كرئيس تنفيذي في المقام 
طموحـــة،  اســـتراتيجية  تنفيـــذ  األول 
التحديـــات  فـــي ظـــل  الشـــركة  وقيـــادة 
المســـتقبلية، تعزيـــز خدماتهـــا المقدمـــة 
للعمالء، باإلضافة إلى وضع شـــركة باس 
على خريطـــة الطيران اإلقليمية.وتعليًقا 
علـــى تعيين محمـــد خليل صـــرح رئيس 
مجلس إدارة شـــركة بـــاس جالل محمد 
جالل: “إن تعيين المهندس محمد خليل 
نابـــع من اعتقادنـــا بأن الـــكادر البحريني 
قادر على إدارة شـــركة ذات سجل حافل 
بالخدمـــة على مدى ثالثـــٍة وأربعين )43( 
عامـــا. ويأتـــي اختيار العنصـــر البحريني 
لقيـــادة القطـــاع الرئيـــس فـــي الطيـــران 
بسبب خبرته الغنّية والمتنوعة ومهاراته 
الفريدة التي جعلته يبرز بين المرشحين 
المحلييـــن والدولييـــن اآلخريـــن، ونحن 
نعتقـــد أن خبرته الواســـعة فـــي قطاعي 
بشـــكل  ستســـاهم  واألعمـــال  الطيـــران 
كبيـــر فـــي تطويـــر أعمـــال الشـــركة مـــن 
خالل تنفيذ خطة اســـتراتيجية طموحة 
وتحقيـــق األهداف المحـــددة ليس فقط 
لشركة باس ولكن لتعزيز مكانة البحرين 

الطيـــران  فـــي صناعـــة  الرائـــد  ودورهـــا 
إقليميا”. وأضاف جالل: “تحرص شركة 
بـــاس على تقديم خدمات عالية الجودة 
البحريـــن  مملكـــة  ســـمعة  مـــع  تتناســـب 
كمركز للطيران في المنطقة، تتوافق مع 
تطلعات القيـــادة الحكيمة للبالد”. وبهذه 
المناســـبة، قـــال محمـــد خليل “يشـــرفني 
الرئيـــس  منصـــب  توّلـــي  ويســـعدني 
التنفيـــذي الجديد لشـــركة خدمات مطار 
البحرين. كمـــا أود أن أعرب عن امتناني 
مجلـــس  وأعضـــاء  لرئيـــس  وتقديـــري 
اإلدارة علـــى الثقة التـــي منحوني إياها. 
وأتطلـــع إلـــى العمـــل عن كثب مـــع فريق 
لنقـــل  والموظفيـــن  التنفيذيـــة  اإلدارة 

الشركة إلى مستويات متقدمة”.

عروض GAC Motor الرمضانية مستمرة لفترة محدودة

ا لسيتي جروب بالسعودية محمد خليل رئيسًا تنفيذيًا جديداً لـ “باس”الخطيب رئيًسا تنفيذيًّ

وقــع اتفاقية مــع بنك اإلســكان فــي إطــار برنامــج “مزايا”

“الخليجي التجاري” يقدم عروًضا لتمويل “دانات البركة”

وقــع المصــرف الخليجــي التجــاري، اتفاقيــة مع بنك اإلســكان إلطالق عرض تمويل حصــري على الوحدات الســكنية المتوافرة 
للبيــع الفــوري ضمــن مشــروع “دانــات البركــة” الواقع في منطقة جنوســان، الذي ُيعــد أحد أبرز المشــاريع اإلســكانية والعقارية 

المنضوية تحت مظلة وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان.

باســـتقبال  المصـــرف  وســـيقوم 
“دانـــات  فـــي  بالتملـــك  الراغبيـــن 
البركـــة” بمنصتـــه بموقع المشـــروع 
بـــدًءا مـــن اليـــوم األربعـــاء  وذلـــك 
هـــذه  وجـــاءت   .2021 مايـــو   19
االتفاقيـــة كثمـــرة للتعـــاون الوطيد 
الذي يجمع بين المصرف الخليجي 
التجـــاري وبنـــك اإلســـكان؛ بهـــدف 
توفيـــر تمويـــالت عقاريـــة ُميســـرة 
تملـــك  فـــي  الراغبيـــن  للُمواطنيـــن 
وحدات ســـكنية مـــن الذين تنطبق 
“مزايـــا”  برنامـــج  شـــروط  عليهـــم 

للسكن االجتماعي. 
مـــن  الحصـــري  العـــرض  ويشـــمل 
التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف 
الحصول على تمويل يصل إلى 120 

ألف دينار لفترة ســـداد تصل إلى 25 
تنافســـية  أربـــاح  وبمعـــدالت  عاًمـــا، 
دون دفعـــة مقدمة أو رســـوم إدارية 
أو رســـوم تقييم، إضافـــة إلى تأمين 
مجانـــي ضـــد الحريق، كمـــا وبإمكان 
العـــرض  هـــذا  مـــن  المســـتفيدين 
الحصول على تمويل إضافي لشراء 
الوحدات السكنية أو التأثيث بمزايا 
اســـتثنائية وهـــي فترة ســـداد تصل 
دفعـــة مقدمـــة  ســـنة دون   30 إلـــى 
وذلك فـــي أطار الشـــروط واألحكام 

المعمول بها لدى المصرف.
الخدمـــات  إدارة  مديـــر  وأعـــرب 
الناصـــر  عبـــد  لألفـــراد،  المصرفيـــة 
هـــذه  عـــن  ســـروره  عـــن  الريـــس، 
الشـــراكة مـــع بنـــك اإلســـكان قائـــاًل 

المصـــرف  فـــي  حرصنـــا  “لطالمـــا 
نكـــون  أن  التجـــاري  الخليجـــي 
مـــن الداعميـــن الرئيســـيين لجميـــع 
الُمبادرات االقتصادية واالجتماعية 
التـــي تصب في صالـــح المواطنين، 
وهذه الشراكة مع بنك اإلسكان هي 
انعـــكاس واضـــح لهـــذا النهـــج الذي 
نطمـــح من خالله فـــي تلبية اإلقبال 
المتزايد على برنامج “مزايا” للسكن 
المواطنيـــن  قبـــل  مـــن  االجتماعـــي 
التمويـــل  حلـــول  توفيـــر  لضمـــان 

الُميسرة لهم”.
وتابـــع الريـــس “أدعـــو الجميـــع مـــن 
شـــروط  عليهـــم  تنطبـــق  الذيـــن 
برنامـــج “مزايـــا” الســـكن االجتماعي 
لالســـتفادة مـــن عرضنا االســـتثنائي 

لهـــذا المشـــروع، إذ تـــم تصميـــم هذا 
العـــرض بشـــكل يوفـــر الســـرعة في 
إنهاء الُمعاملة والمرونة في السداد، 
فضـــاًل عن الُمميـــزات األخرى والتي 
تأتـــي التزاًمـــا منـــا لجميـــع ُعمالئنـــا 
لتوفيـــر خدمة مصرفية لهم تتوافق 

مع تطلعاتهم”.
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“stc البحرين” وهواوي توقعان مذكرة تفاهم
وقعـــت stc البحريـــن، مذكـــرة تفاهم 
مع شـــركة هـــواوي، الشـــركة العالمية 
التحتيـــة  للبنيـــة  المـــزودة  الرائـــدة 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت 
هـــذه  وتهـــدف  الذكيـــة.  واألجهـــزة 
الشـــراكة إلـــى بنـــاء شـــبكة توصيـــل 
ســـتقوم  والتـــي  متطـــورة  محتـــوى 
بدعـــم قطاعـــات األعمـــال المختلفـــة 
على الصعيـــد اإلقليمي والعالمي. كما 
سيســـاهم هذا التعـــاون بين الطرفين 
 stc عمـــالء  تجربـــة  تحســـين  فـــي 

البحرين.
 stc وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة
البحريـــن، نـــزار بانبيلـــة “نعمـــل علـــى 
إحـــداث ثـــورة فـــي تقنيـــات الشـــبكة 

مـــن  نتمكـــن  حتـــى  البحريـــن؛  فـــي 
للمنطقـــة.  متميـــزة  خدمـــات  توفيـــر 
كما نعمـــل على وضع خطـــط لتطوير 
شبكات توصيل المحتوى مع شركينا 

مـــن  والتـــي  هـــواوي  اإلســـتراتيجي 
شـــأنها رفـــع مكانـــة مملكـــة البحريـــن 
والمنطقـــة وجعلهـــا مركـــز الشـــبكات 

الرقمية األمثل”.

مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة هـــواوي البحريـــن، جيســـون 
بهـــذه  فخـــورون  “نحـــن  كاوهنغيـــو 
 stc شـــركة  مـــع  المتميـــزة  الشـــراكة 
البحريـــن والتـــي تجمعنـــا معهـــم في 
رفـــع  فـــي  تتمثـــل  مشـــتركة  رؤيـــة 
مكانـــة المملكـــة ووضعها فـــي طليعة 
المنطقـــة،  فـــي  الرقميـــة  الخدمـــات 
حيـــث تعتبر هـــذه الشـــراكة الخطوة 
الهـــدف  هـــذا  تحقيـــق  نحـــو  األولـــى 
ونعمـــل دومـــا علـــى تطويـــر أعمالنـــا 
ومشـــاريعنا المستقبلية معا؛ من أجل 
تلبيـــة احتياجات العمـــالء. كما نلتزم 
في هواوي بتقديـــم أفضل الخدمات 
والتقنيات الحديثة لمملكة البحرين”.

سامي بوحسن

محمد خليلوسيم الخطيب

خالد عبدالله

منى سوري
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ا ابتكار تقنية حديثة تجعل الخاليا السرطانية تدمر نفسها ذاتيًّ
تمكــن باحثــون فــي جامعــة زيوريــخ السويســرية، مــن 
ابتــكار تكنولوجيــا جديــدة تجعــل األورام الســرطانية 

تدمر نفسها بنفسها.
ووفقا لموقع “ميديكال إكسبرس” الطبي، فإن الباحثين 
عدلــوا فيروســا شــائعا يصيــب الجهــاز التنفســي، وهــو 
واحــد مــن الفيروســات الغدانيــة، وذلــك مــن أجــل نقــل 

الجينات للخاليا السرطانية بشكل مباشر وسريع.
وأوضــح العلمــاء أن الفيــروس المعــدل ُيســتخدم مثــل 

حصان طروادة لنقل الجينات لألورام السرطانية.
ووفقــا للباحثيــن، فــإن هــذه الطريقــة الجديــدة ال تضــر 
اإلشــعاعية  العالجــات  عكــس  علــى  الســليمة  بالخاليــا 
وصولهــا  بمجــرد  الجينــات  ألن  المتبعــة،  والكيميائيــة 
للخاليــا الســرطانية تجعــل األورام تدمــر نفســها ذاتيــا 
مــن الداخــل إلــى الخــارج، ألنها تعمل كنموذج لألجســام 
المضــادة للبروتينــات، التــي تفرزهــا الخاليا الســرطانية 

مثل: السيتوكينات وغيرها.
تقــود  والتــي  ســيمث،  شــينا  البروفيســورة  وأضافــت 
فريــق الباحثيــن، أن التقنية الجديدة “SHREAD”، التي 
توصلوا إليها تهدف لخداع الورم السرطاني حتى يدمر 

نفسه بنفسه دون اإلضرار بالخاليا السليمة.

علــى  تجاربهــم  أجــروا  الباحثيــن  أن  الموقــع  وأضــاف 
الفئــران وتوصلــوا لالقتناع بقدرة التقنية الجديدة على 
إنتاج أجسام مضادة لمرض سرطان الثدي، وباستخدام 
تقنيــات التصويــر ثالثية األبعاد أظهــر الباحثون فاعلية 
تقنيــة “SHREAD” الجديــدة فــي إنشــاء مســامات فــي 
األوعية الدموية للورم وتدمير الورم السرطاني لنفسه.

كمــا أكــد فريــق البحــث أن التقنيــة الحديثــة لــن تقتصر 
فقــط على األورام الســرطانية، ولكن يمكن اســتخدامها 

إليصال األدوية البيولوجية داخل الجسم.

جــورج  الســوري  الفنــان  يســتعد 
فــي  غنائــي  حفــل  إلحيــاء  وســوف 
الســعودية، وذلــك عبــر تقنيــة “البــث 
الرقمي المباشــر”، بتنظيم من شــركة 
والمرئيــات  للصوتيــات  “روتانــا” 
فــي  الترفيــه  هيئــة  رعايــة  وتحــت 

المملكة.
وكشــفت الشــركة، عبر حســابها على 
الحفــل  موعــد  عــن  “تويتــر”،  موقــع 
الذي ســيقام مساء يوم الخميس 20 
مايــو الجــاري، قائلة: “ برعايــة الهيئة 

العامة للترفيه  #مكملين_معاكم”.
وأطلقــت الشــركة وســم “#مكمليــن_
معاكــم”؛ من أجل اإلعــالن والترويج 
فيمــا  المقبلــة،  الغنائيــة  للحفــالت 
ســيتم بث الحفل عبر تطبيق “شاهد 
المدفوعــة  الرقميــة  المنصــة   ،”vip
لبــث المحتــوى الترفيهي المرئي عبر 

اإلنترنت.

جورج وسوف 
يحيي حفال غنائيا 

في السعودية
حتفهــم  األقــل  علــى  شــخصا   21 لقــي 
واعُتبــر 96 فــي عــداد المفقوديــن أمــس 
عنيــف  إعصــار  اجتــاح  بعدمــا  الثالثــاء 
معانــاة  فاقــم  مــا  الهنــد  غربــي  مناطــق 
ماليين األشــخاص وسط موجة كارثية 
من فيروس كورونا. وانقطعت الكهرباء 
عن مئات آالف األشخاص بعد أن ضرب 
اإلعصــار تاوكتاي، أحد األعاصير القوية 
العــرب  بحــر  فــي  يتزايــد عددهــا  التــي 

والتــي نســبت إلــى التغيــر المناخــي في 
سواحل والية غوجارات مساء اإلثنين.

ريــاح تصــل  ترافقــه  ووصــل اإلعصــار 
سرعتها إلى 185 كلم بالساعة، اقتلعت 
وأبــراج  الكهربــاء  وأعمــدة  األشــجار 
الهواتــف الخلويــة.  واجتاحــت أمــواج 
منصــات  تخــدم  دعــم  ســفينة  عاتيــة 
النفــط قبالــة ســواحل بومبــاي مــا أدى 

إلى غرقها.

اكتشــفت آثار عالية التركيز من الفياغرا 
وأدوية أخرى تستخدم لمعالجة الضعف 
الجنســي فــي مياه الصــرف الصحي في 
ســيول، ومن المتوقع أن يزداد وجودها 
في المناطق الحضرية، كما قال باحثون 

كوريون جنوبيون.
الكيميائيــة  المــواد  آثــار  وكانــت 
المستخدمة في األدوية، وهي مثبطات 
التركيــز  عاليــة  فوسفوديســتراز5-، 

فــي  األســبوع  نهايــة  عطــالت  خــالل 
مرافــق معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
فــي غانغنــام المعروفــة بنواديهــا الليلية 

وحاناتها، كما أظهر بحث جديد.
وكتب الباحثون في ورقة بحثية نشرتها 
مجلة “ســاينتفيك ريبورتــس” في وقت 
ســابق مــن هــذا الشــهر “قدرنــا أن كميــة 
اســتهالك مثبطــات فوسفوديســتراز5-، 

كانت أعلى بنسبة 31 %”.

الهند.. اإلعصار تاوكتاي يسدد أعنف ضرباته

آثار الفياغرا تغزو مياه الصرف الصحي في سيول

قوارب شراعية تتزين بصور قيادتي  وأعالم مملكة 
البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ، 

ترحيبا بزيارة أبناء الشقيقة الكبرى لمملكة البحرين

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الجديــد  األميركــي  التلســكوب  بــدأ 
“ديزي” عمليــات المراقبة الهادفة إلى 
رســم خريطــة ثالثيــة األبعــاد للكــون 
بدقــة غيــر مســبوقة؛ بهــدف تكويــن 
فهــم أفضل لتوّســعه، وفقا لمــا أعلنه، 
أمــس اإلثنيــن، مديــرو هذا المشــروع 

الدولي.
“ديــزي”  الطيفيــة  األداة  وســُتركِّز 
صحــراء  فــي  أقيمــت  التــي   ،DESI
مســوحات  إجــراء  بهــدف  أريزونــا؛ 
البعيــدة،  للمجــرات  طيفيــة  فلكيــة 
المقبلــة  الخمــس  الســنوات  خــالل 
آالف   5 عددهــا  البالــغ  “عيونهــا”، 
والمكّونــة من األليــاف الضوئية، على 
الســماء ليال؛ ســعيا إلى رصد وتحليل 
ضــوء 35 مليــون مجــرة، فــي حقــب 

مختلفة من تاريخ الكون.
ومن المفترض أن تتيح هذه البيانات 
للعلمــاء فهــم القوة الغامضة المســماة 
عــن  المســؤولة  المظلمــة”،  “الطاقــة 

تسريع توسع الكون.

تلسكوب “ديزي” 
لقياس توسع الكون

عارضة األزياء والمقدمة التليفزيونية اإلسبانية بيالر روبيو، أثناء عرض 
خط مالبسها بالتعاون مع العالمة التجارية سيلمارك في مدريد )أ ف ب(

تزوجت المغنية األميركية أريانا 
غراندي مســاء األحد من دالتون 
غوميــز، وهــو وكيل عقــارات في 
لــوس أنجليــس، علــى مــا أفادت 

وسائل إعالم أميركية.
وقــال ممثــل عــن النجمــة البالغة 
إن  “بيبــول”  لمجلــة  عامــا   27
علــى  أقيمــت  الزفــاف  مراســم 
نطــاق “ضّيــق وحميــم”، وشــارك 
فيهــا “أقــل مــن 20 شــخصا”، في 
والحــب”،  “الســعادة  مــن  أجــواء 
مؤكــدا بذلــك الخبــر الــذي أورده 

موقع “تي إم زي”. 
يكــون  أن  يمكــن  “ال  وأضــاف 
الزوجان والعائلتان أكثر سعادة”. 

وأعلنــت أريانا غراندي خطوبتها 
نهاية شهر ديسمبر من خالل نشر 
سلســلة مــن الصــور لهــا ولزوجها 
خطوبتهــا  ولخاتــم  المســتقبلي 
علــى “إنســتغرام”، مرفقة بتعليق 
جــاء فيــه “إلى األبــد وحتى أكثر 

من ذلك بقليل”.
وكانــت أريانــا غرانــدي تصدرت 
عناويــن الصحــف فــي 22 مايــو 
تفجيــر  وقــع  عندمــا   ،2017
إحــدى  مخــرج  عنــد  انتحــاري 
حفالتهــا فــي مدينــة مانشســتر 
عــن  أســفر  ممــا  إنجلتــرا،  فــي 
سقوط 22 قتيال وإصابة المئات 

بجروح.

أريانا غراندي تتزوج بحضور 20 شخصا

حصــل أخــوان أميركيان غير شــقيقين 
مــن أصــل إفريقــي أمضيــا 31 عاما في 
الســجن فــي واليــة كاروالينا الشــمالية 
في جنــوب الواليات المتحــدة لجريمة 
لــم يرتكباهــا، علــى تعويــض قــدره 84 
مليون دوالر، كما قال محاميهما لوكالة 
فرانــس بــرس. وأوضــح ديــز هوغن أن 

“هــذا هــو أشــد حكــم صدر عن هيئة محلفيــن على اإلطالق في قضيــة إدانة خاطئة 
فــي تاريــخ الواليــات المتحــدة”. وديــن هنري لي مكولــوم وأخوه غير الشــقيق ليون 
براون، وكالهما يعاني إعاقة عقلية، باغتصاب فتاة العام 1983 كانت تبلغ من العمر 
وقتهــا 11 عامــا.  وكان األخــوان يبلغــان 19 و15 عامــا علــى التوالــي وقــت القبــض 

عليهما، وقد زعما أنهما أجبرا على توقيع اعترافات.
وفي العام 2014، تم إلغاء إدانتهما بعد اكتشــاف دليل حمض نووي يثبت أن رجال 

آخر كان موجودًا في مكان العثور على جثة الفتاة.

سجنا 31 عاما خطأ وعوضا 84 مليون دوالر الفجر:  
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أطلقــت منظمــة مراســلون بــال حدود الثالثاء منصة “مبادرة  الثقة في الصحافــة” والتي تهدف إلى محاربة المعلومات المضللة عن 
طريــق تحديــد مصــادر األخبار “الموثوقة” والترويج لها. وتســمح األداة اإللكترونية هذه لوســائل اإلعالم بــأن تطلب الحصول على 

شهادة بوصفها مصدرا موثوقا، من خالل عملية تتكون من ثالث مراحل تتضمن آلية للتقييم الذاتي وتدقيق خارجي.

وتأمـــل المنظمـــة أن يشـــجع ذلـــك أطرافا 
أخـــرى، مـــن بينها محـــركات البحـــث على 
اإلنترنت وشـــركات التواصل االجتماعي، 
علـــى التمييـــز بشـــكل أكثـــر وضوحـــا بين 

مصادر المعلومات.
ووصفت المنظمة فـــي بيان المبادرة على 
أنها “أداة شفافية غير مسبوقة تهدف إلى 
تعزيـــز الصحافـــة الجديـــرة بالثقـــة ... من 
شـــأنها أن تتيـــح للمنابر اإلعالميـــة إمكان 
التحقـــق من جودة ممارســـاتها الصحافية 
وتحســـينها وتعزيزهـــا، وهو ما من شـــأنه 
أن يساعد على استعادة ثقة عموم الناس 
فـــي وســـائل اإلعالم”، حســـبما جـــاء على 

موقعها اإللكتروني.
وكان قـــد أعلـــن فـــي 2018 عـــن المبـــادرة 

التـــي تأسســـت بالشـــراكة بيـــن المفوضية 
نيومـــارك  كريـــغ  ومؤسســـة  األوروبيـــة 
الخيرية، وهي مبادرة واســـعة تهدف إلى 
تحســـين المهنيـــة والشـــفافية فـــي فضاء 

اإلعالم واالتصال.
العـــام لمنظمـــة مراســـلون  وقـــال األميـــن 
بـــال حـــدود قـــال كريســـتوف ديلـــوار “في 
ظـــل فوضـــى المعلومات التي تعـــم حاليا، 
تحظى األخبار الكاذبة والدعاية وخطاب 

الكراهية بأسبقية على الصحافة”.
هـــذه  مـــن  الخـــروج  أردنـــا  “إذا  وأضـــاف 
الدوامـــة، فيجب علينـــا عكس االتجاه من 
خالل تشـــجيع الصحافة عبر آلية شفافية 
موثوق بها. ومن هذا المنطلق، فإن مبادرة 
الثقـــة فـــي الصحافـــة هـــي خطـــوة لتغيير 

قواعـــد اللعبـــة من خـــالل جعـــل االمتثال 
للمعايير المهنية رصيًدا ملموًسا، وبالتالي 

ضمانة الستدامة الصحافة”. 
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى دراســـة حديثـــة 
إيدلمـــان  األبحـــاث  مجموعـــة  أجرتهـــا 
تراســـت أظهـــرت أن نحـــو 74 بالمئـــة مـــن 
مســـتخدمي اإلنترنت قلقون إزاء ظاهرة 
المعلومات المضللة على منصات التواصل 

االجتماعي.
وتأسســـت األداة الجديـــدة بالتعـــاون بين 
أكثر مـــن 130 منظمة وممثلين عن قطاع 
األكاديميـــة وشـــركات  والدوائـــر  اإلعـــالم 
التكنولوجيـــا والهيئـــات التنظيميـــة، وهي 
متاحة باالنجليزية والفرنســـية واأللمانية 

واإلسبانية.

74 % من مستخدمي اإلنترنت قلقون إزاء ظاهرة المعلومات المضللة
“مراسلون بال حدود” تطلق مبادرة “الثقة” لوسائل اإلعالم


