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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

المنامة - وزارة العدل

نظـــم معهد الدراســـات القضائيـــة والقانونية بمملكـــة البحرين نـــدوة إلكترونية 
إقليميـــة بعنـــوان “دور القاضـــي الوطنـــي في تنفيـــذ القانون الدولي اإلنســـاني” 
تحت رعاية وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف رئيس اللجنة الوطنية 
للقانون الدولي اإلنساني بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والتي 

بدأت أمس عبر تقنية االتصال المرئي وتختتم اليوم.
وتأتـــي النـــدوة بالتعـــاون مـــع اللجنة الدوليـــة للصليـــب األحمر )بعثـــة الكويت(، 

وجمعية الهالل األحمر البحريني.
وأشـــار وزيـــر العدل في كلمتـــه االفتتاحية للندوة إلى أن المرســـوم بقانون رقم 
)44( لســـنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية ذكر أن القانون أكد مبدأ عدم 

التقادم وأرسى قواعد المسؤولية الجنائية في الجرائم الدولية.

وزير العدل: الجرائم الدولية ال تسقط بالتقادم

)04(

أكـــد وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحـــي 
وتؤثـــر  تســـيطر  شـــركات  هنـــاك  أن 
علـــى حريـــة التعبيـــر عالمًيـــا بحكـــم 
اســـتحواذها علـــى وســـائل االتصـــال 

والتواصل.
جاء ذلك خالل مشاركة وزير اإلعالم 
مـــن  الســـابعة عشـــرة  النســـخة  فـــي 
الملتقى اإلعالمـــي العربي الذي ُعقد 
عبر تقنية االتصال المرئي بمشـــاركة 
األميـــن العام لجامعة الـــدول العربية 
أحمـــد أبـــو الغيـــط وعدد مـــن وزراء 
اإلعـــالم العـــرب، بحضـــور نخبـــة من 
اإلعالمييـــن والكتـــاب واألكاديميين 

والباحثين من الدول العربية.
وشدد وزير اإلعالم على أن “التحدي 
بوســـائله  العربـــي  لإلعـــالم  األبـــرز 
التقليديـــة والحديثـــة هـــو التصـــدي 
للحمـــالت المعاديـــة لوطننـــا العربي، 
وحمـــالت  الشـــائعات  ومواجهـــة 

والســـعي  واإلســـاءة  التحريـــض 
لتفتيت الدول العربية وشق نسيجها 

المجتمعي وضرب وحدتها الوطنية، 
مـــن جهـــات إعالميـــة تتبنـــى خطاًبا 

العربيـــة  مجتمعاتنـــا  علـــى  دخيـــالً 
األصيلة”.

شركات عالمية تسيطر على حرية التعبير
الرميحي: مواجهة حمالت التحريــض الهادفة لتفتيت الدول العربية

المنامة - بنا

شـــهدت األشـــهر القليلـــة الماضيـــة دورانـــا غيـــر مســـبوق لعجلـــة اعتماد 
المخططات لعدد من المناطق، التي ظل بعضها لسنوات دون أن يتحرك 

ساكن رغم كل المطالبات بسرعة تخطيطها.
وتعـــرض “البـــالد” فـــي هـــذا التقريـــر لمحـــة موجـــزة عـــن مجموعـــة من 
المخططات التي اعتمدت في غضون األشـــهر القليلة الماضية من قبل 
المجالـــس البلدية ومجلـــس أمانة العاصمة والواردة في خطابات لوزير 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

عجلة التخطيط تتسارع
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)02(

0511

كيف يصل منتخبنا لكأس العالم 2022؟
تعلق الجماهير البحرينية آمالها على  «

المنتخب الوطني األول لكرة القدم 
لتخطي المرحلة الثانية من التصفيات 
المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023 وبلوغ المرحلة الثالثة 
من التصفيات. فكيف يتأهل المنتخب 

للمونديال ممثال للقارة الصفراء؟
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“التجارة” تصدر الالئحة الخليجية للعب األطفال
شارك اختصاصيون بالجهاز الوطني  «

للتقييس في البحرين، مع نظرائهم 
الخليجيين وبالتنسيق والتعاون 
من هيئة التقييس الخليجية في 
إعداد الئحة فنية خليجية موحدة 

تتضمن مجموعة من المتطلبات 
واالشتراطات الفنية للعب األطفال.

حصيلة جديدة للنزاع المستمر وثقها مرصد حقوق اإلنسان

نصف مليون قتيل في الحرب السورية

بيروت ـ أ ف ب

أســـفرت الحـــرب في ســـوريا عن 
مقتل نحو نصف مليون شخص، 
بينهـــم أكثـــر من 100 ألـــف تمكن 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
مؤخرًا من توثيقهم، في حصيلة 
جديدة للنزاع المســـتمر منذ أكثر 

من 10 سنوات.
ووثـــق المرصد مقتـــل 494,438 
فـــي  النـــزاع  بـــدء  منـــذ  شـــخصًا 
ســـوريا في مـــارس العـــام 2011، 
حين خرجت احتجاجات سلمية 
وإســـقاط  باإلصالحـــات  تطالـــب 
النظام قبل أن تواجهها السلطات 
بالقمع وتتحول إلى نزاع مسلح.

وكان المرصد قد أحصى في آخر 
حصيلة نشـــرها في ذكرى اندالع 
النزاع في مـــارس الماضي مقتل 

أكثر من 388 ألف شخص.

رامـــي  المرصـــد  مديـــر  وأوضـــح 
فرانـــس  لوكالـــة  عبدالرحمـــن 
بـــرس أن األشـــهر األخيـــرة، التي 
مســـبوق  غيـــر  هـــدوءا  شـــهدت 
فـــي النـــزاع، “أتاحـــت لنـــا فرصة 

القتلـــى،  آالف  لتوثيـــق عشـــرات 
الذين كانت لدينـــا معلومات غير 
موثقة حولهم”. ومنذ مطلع العام 
الحالي، تمكن المرصد من توثيق 

مقتل 105,015 شخصا. 

حصيلة القتلى األخيرة تتضمن 159774 مدنيا بينهم أكثر من 25 ألف طفل 

)12(

سيدعلي المحافظة

المخطط التفصيلي لمنطقة جنوب ديار المحرق

غرامة مالية للكتب التالفة
أشعرت المدارس الخاصة  «

أمس، عبر رسالة نصية طريقة 
صرف وتسليم كتب وزارة 

التربية والتعليم المقررة للعام 
الدراسي 2021 - 2022، ودفع 

غرامة مالية عند االتالف أو 
الفقدان.

 المحرق - باس

شـــركة  عقـــدت 
مطـــار  خدمـــات 
)بـــاس(  البحريـــن 

اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة األول أمس، 
إذ تم انتخاب نبيل خالد كانو رئيًســـا 
ســـامر  بعضويـــة  اإلدارة،  لمجلـــس 
الجشي، عبدالحكيم المطوع، فاروق 
المحمـــود، أحمـــد نور الدين، إســـحاق 

إبراهيم، وعلي عبدالملك.

كانو رئيًسا لمجلس 
إدارة “باس”

أكدت شركة سوليدرتي - البحرين أنها 
تســـلمت تقاريـــر أعدها المستشـــارون 
الماليـــون والقانونيـــون واالكتواريون 
اندمـــاج مقترحـــة مـــع  بشـــأن صفقـــة 

شركة تآزر البحرينية.

“سوليدرتي” تتسلم 
تقارير االندماج مع “تآزر”

 علي الفردان
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الرميحي: شركات عالمية تسيطر على حرية التعبير
أكـــد وزير اإلعـــام علـــي الرميحي أن 
ما يمر به اإلعام العربي من تحديات 
مهنيـــة متعـــددة، تجعـــل مـــن تطويـــر 
فـــي  واالســـتثمار  البشـــري  العنصـــر 
القـــدرات الوطنيـــة وتحديـــث المنـــاخ 
المســـتجدات  ومواكبـــة  التشـــريعي 
التقنية ضرورة ملحة لتطور الخطاب 
مـــن  تمكـــن  الـــذي  العربـــي  اإلعامـــي 
يواجـــه  ولكنـــه  االنتشـــار  تحقيـــق 

تحديات في صناعة التأثير.
جاء ذلك خال مشاركة وزير اإلعام 
مـــن  عشـــرة  الســـابعة  النســـخة  فـــي 
الملتقـــى اإلعامـــي العربي الـــذي ُعقد 
عبر تقنيـــة االتصال المرئي بمشـــاركة 
األميـــن العـــام لجامعة الـــدول العربية 
أحمـــد أبـــو الغيـــط وعـــدد مـــن وزراء 
االعـــام العـــرب، بحضـــور نخبـــة مـــن 

واألكاديمييـــن  والكتـــاب  اإلعامييـــن 
والباحثين من الدول العربية.

وخال مشاركته أكد وزير اإلعام أن 
جائحـــة كورونا أثبتـــت أهمية اإلعام 
العربي ودوره الفاعل في تنوير الرأي 
العـــام وتعزيـــز وعيـــه لمواجهـــة هـــذا 
الوباء، إال أنها في الوقت ذاته قدمت 
دلياً على حالة الفوضى التي يعيشها 
اإلعام العالمي مع انتشـــار الشـــائعات 
أزمـــة  فـــي  وتناقضهـــا  اآلراء  وتعـــدد 
صحية يجب أن يقتصر الحديث فيها 
على المتخصصين في القطاع الطبي.
وأكد وزيـــر اإلعام أن مصطلح حرية 
التعبيـــر لم يعـــد يتداولـــه اإلعاميون 
فـــي  المجـــال،  هـــذا  فـــي  والعاملـــون 
وصـــل  الـــذي  الواســـع  الفضـــاء  ظـــل 
مـــا  اإلعامـــي،  االنفـــات  حـــد  إلـــى 

جعـــل اإلعامييـــن أنفســـهم يطالبـــون 
بتنظيم العملية اإلعامية في وســـائل 
علـــى  حفاًظـــا  االجتماعـــي  التواصـــل 

حقوقهم وحقوق اآلخرين.
واشـــار إلى أن هناك شـــركات تســـيطر 
وتؤثر على حرية التعبير عالمًيا بحكم 

االتصـــال  علـــى وســـائل  اســـتحواذها 
والتواصل.

وشـــدد وزير اإلعام على أن “التحدي 
بوســـائله  العربـــي  لإلعـــام  األبـــرز 
التصـــدي  هـــو  والحديثـــة  التقليديـــة 
للحمـــات المعاديـــة لوطننـــا العربـــي، 

وحمـــات  الشـــائعات  ومواجهـــة 
والســـعي  واإلســـاءة  التحريـــض 
لتفتيت الدول العربية وشـــق نسيجها 
المجتمعي وضـــرب وحدتها الوطنية، 
مـــن جهـــات إعاميـــة تتبنـــى خطاًبـــا 
العربيـــة  مجتمعاتنـــا  علـــى  دخيـــاً 

تلـــك  مـــراد  يتحقـــق  ولـــن  األصيلـــة، 
وعينـــا  وتعزيـــز  بتكاتفنـــا  الجهـــات 
المجتمعـــي والتفافنـــا حـــول المبـــادئ 
معركـــة  لكســـب  الجامعـــة،  الوطنيـــة 
التنوير والتوعيـــة والحفاظ على أمن 

واستقرار دولنا”.

المنامة - بنا

الـبـحــريـــن تـهــنـــئ إيطـالـيـــا
بعـــث عاهـــل الباد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة إلـــى رئيس 
وذلـــك  ماتاريـــا  ســـيرجيو  إيطاليـــا،  جمهوريـــة 

بمناسبة ذكرى العيد الوطني لباده.
وأعـــرب جالـــة الملـــك وســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما له 
موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقية تهنئة مماثلـــة إلى رئيس 

وزراء جمهورية إيطاليا ماريو دراغي.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

استقبل وزير الديوان الملكي 
آل  أحمـــد  بـــن  الشـــيخ خالـــد 
بالديـــوان  بمكتبـــه  خليفـــة 
الملكـــي، أمـــس، رئيس ديوان 
الشـــيخ  العهـــد  ولـــي  ســـمو 
سلمان بن أحمد بن سلمان آل 
خليفة؛ بمناســـبة صدور األمر 
الملكـــي الســـامي بتعيينه في 

منصبه الجديد.
وأعـــرب وزير الديوان الملكي 
عن تمنياته للشيخ سلمان بن 
أحمـــد التوفيق والســـداد في 

أداء هذه المهمة.
رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
ديـــوان ســـمو ولـــي العهد عن 

بالـــغ اعتـــزازه بالثقـــة الملكية 
بهـــا،  حظـــي  التـــي  الســـامية 
شـــاكًرا وزير الديـــوان الملكي 
لـــه  وتمنياتـــه  تهنئتـــه  علـــى 

بالتوفيق.

وزير الديوان الملكي يلتقي 
رئيس ديوان ولي العهد

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية 
الشـــيخ  السياســـية  للشـــؤون 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، 
أمس، بمقـــر وزارة الخارجية، 
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  مـــع 
الواليات المتحـــدة األميركية 
لدى مملكة البحرين مارغريت 

ناردي.
وفي االجتماع، أشـــاد الشيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة 
بالعاقـــات الثنائية التاريخية 
والمتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
المتحـــدة األمريكيـــة، كبلدين 
ترتكـــز  وحليفيـــن  صديقيـــن 
دعائمهـــا منـــذ عقـــود طويلـــة 
والتنســـيق  االحتـــرام  علـــى 

المشترك.
وأكـــد حرص مملكـــة البحرين 
على تطوير التعاون الشـــامل 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
مختلـــف  فـــي  األميركيـــة 
مســـار  لتعزيـــز  المجـــاالت 
بين  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
البلديـــن بما يحقـــق التطلعات 
الجهـــود  مثمًنـــا  المشـــتركة، 
األمريكية البناءة في الحفاظ 
علـــى أمن واســـتقرار المنطقة 

والعالم.
شـــهد االجتمـــاع بحـــث عـــدد 
من مجـــاالت التعاون الثنائي، 
إضافـــة إلـــى تبـــادل وجهـــات 
النظر والتنسيق بشأن القضايا 

ذات االهتمام المشترك.

عبداهلل بن أحمد: أميركا 
حليفنا التاريخي

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

دفع مسيرة العمل الخليجي لصالح مواطني دول المجلس 
الزيانـــي يناقـــش التحضيـــر الجتمـــاع المجلـــس الـــوزاري 16 يونيـــو

اســـتقبل وزير الخارجية رئيـــس الدورة 
لمجلـــس  الـــوزاري  للمجلـــس  الحاليـــة 
بمقـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  التعـــاون 
الـــوزارة، أمـــس، األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة نايـــف 
بمناســـبة  المرافـــق  والوفـــد  الحجـــرف، 

زيارته لمملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الخارجية 
باألمين العـــام لمجلس التعاون، مشـــيًدا 
بالجهـــود الحثيثـــة التـــي يبذلهـــا معاليه 
لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك 
ودفـــع مجـــاالت التعـــاون المشـــترك نحو 
لتطلعـــات  تحقيًقـــا  الســـامية،  أهدافهـــا 
دول  قـــادة  والســـمو  الجالـــة  أصحـــاب 
المجلـــس لمزيد مـــن التعـــاون والتكامل 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الخليجـــي 
وتأكيـــًدا للروابط والوشـــائج التي تجمع 

دول وشعوب مجلس التعاون.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن التوجيهـــات 
الســـامية من عاهل البـــاد رئيس الدورة 
لمجلـــس  األعلـــى  للمجلـــس  الحاليـــة 
التعاون صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، والمتابعة المســـتمرة 

من الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
تقضـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
ببـــذل كل الجهود ومواصلـــة العمل على 
دفع مســـيرة العمـــل الخليجي المشـــترك 
نحـــو آفـــاق أرحـــب، وتحقيـــق مزيد من 
اإلنجازات والمكتسبات لصالح مواطني 
التضامـــن  وتعزيـــز  المجلـــس،  دول 

والتعاون الخليجي في كل المجاالت.
تحققـــه  بمـــا  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
اجتماعـــات المجالس واللجـــان الوزارية 
المتخصصـــة مـــن نتائـــج طيبـــة ومهمـــة 
األعلـــى  المجلـــس  قـــرارات  لتنفيـــذ 
والمجلس الوزاري، وتعزيز مسيرة العمل 

بالجهـــود  منوًهـــا  المشـــترك،  الخليجـــي 
المخلصـــة التي تقوم بهـــا األمانة العامة 
بقيادة معالـــي األمين العام، والمســـاعي 
التـــي تبذلهـــا لتوطيـــد عاقـــات التعاون 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بيـــن  المشـــترك 
مـــع مختلـــف دول العالـــم، وتعزيز مكانة 

المجلس إقليمًيا ودولًيا.
مـــن جانبه، أعرب الحجـــرف عن تقديره 
الـــذي  الملمـــوس  واالهتمـــام  للحـــرص 
تبديـــه مملكـــة البحريـــن، باعتبارها دولة 
الرئاســـة الحالية لمجلـــس التعاون، لدفع 
المشـــترك  الخليجـــي  التعـــاون  مســـيرة 
الجالـــة  أصحـــاب  تطلعـــات  لتحقيـــق 
والســـمو قـــادة دول المجلـــس، في مزيد 

والتضامـــن  والترابـــط  التواصـــل  مـــن 
بيـــن الـــدول األعضـــاء، والدفع بمســـيرة 
التعاون الخليجي المشـــترك في مختلف 
المجـــاالت، معربـــا عـــن تمنياتـــه لمملكـــة 
البحريـــن، بقيادة صاحـــب الجالة الملك 

دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.
وجـــرى فـــي اللقـــاء التحضيـــر الجتمـــاع 
المجلـــس الوزاري الذي ســـيعقد في مقر 
األمانـــة العامـــة بمدينة الريـــاض بتاريخ 
16 يونيـــو 2021، والتباحـــث فـــي عـــدد 
من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة 
التعـــاون الخليجي المشـــترك لكل ما من 
شـــأنه دفع مســـيرة العمل الخليجي نحو 

أهدافها السامية.
حضـــر اللقـــاء، وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشـــؤون السياســـية، الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة ورئيس قطاع شـــؤون 
مجلس التعاون عبدالعزيز محمد العيد،. 
العامـــة  األمانـــة  جانـــب  مـــن  وحضـــره 
مستشـــار األميـــن العام والمشـــرف العام 
على شؤون المراسم أيمن المهنا، ومدير 
إدارة التنسيق والمتابعة باألمانة العامة 

لمجلس التعاون طارق الفاضل.

المنامة - وزارة الخارجية

تعظيم االستفادة من االلتحاق بدورات أكاديمية محمد بن مبارك
تطويـــر برامـــج “الخارجيـــة” وتعزيـــز رعايـــة مصالـــح مواطنينـــا بالخـــارج

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الذي اطلع ســـموه على البرامج والخطط 
عملهـــا  لتطويـــر  الـــوزارة  تنفذهـــا  التـــي 
وأداء منتســـبيها ســـواء ما يتعلق بالعمل 

السياسي أو الدبلوماسي.
وعمـــل  برنامـــج  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
أكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة 
للدراسات والدبلوماسية والدورات التي 
تنظمها األكاديمية لمنتسبي الوزارة على 
كافة مســـتوياتهم لتمكينهم من اكتساب 
المزيـــد فيمـــا يخـــص العمل، ومـــن خال 
تبـــادل المنجـــزات والتجارب المكتســـبة 

في مجاالت العمل المختلفة.

وقد أشـــاد سمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
ومنتســـبي  الزيانـــي  بجهـــود  خليفـــة  آل 
الوزارة الرامية لتطوير الوزارة وتمكينها 
مـــن القيـــام بدورهـــا فـــي تنميـــة وتعزيز 
الـــدول  مـــع  البحريـــن  مملكـــة  عاقـــات 
مصالـــح  ورعايـــة  والصديقـــة  الشـــقيقة 

مواطني المملكة في الخارج.

من جانبه، أعرب الزياني عن بالغ شـــكره 
وتقديره للدعم والتوجيه الذي يلقاه من 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
تطويـــر  وخطـــط  برامـــج  يخـــص  فيمـــا 
الـــوزارة واالرتقاء بعملها على الصعيدين 
الداخلي والخارجي وبالدور الذي تقدمه 

األكاديمية في هذا المجال.

كما تلقى ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك 
آل خليفـــة من وزيـــر الخارجية عدًدا من 
اإلصـــدارات التـــي توثـــق عمـــل الـــوزارة 

وإنجازاتها.
حضـــر اللقاء المدير التنفيـــذي ألكاديمية 
محمد بن مبارك للدراسات والدبلوماسية 

الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن أحمد



تنظـــم صحيفـــة “البـــاد” نـــدوة عـــن بعد 
والخاصـــة  الرســـمية  الجهـــود  تناقـــش 
ســـلمان  بمدينـــة  الخدمـــات  لتأميـــن 
بمشـــاركة عديد من الشخصيات المعنية 
مـــن مختلف الجهات الرســـمية واألهلية، 
يوم غد الخميس 3 يونيو من الساعة 12 

ظهرا ولغاية 1:30 بعد الظهر.
وســـتبث مناقشـــات الندوة عبـــر منصات 
و  “زووم”  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــاد 
و  اليـــف”،  “انســـتغرام  و  “يوتيـــوب”، 

“تويتر”، والموقع اإللكتروني.
ويمكن متابعة وقائع الندوة عير برنامج 

“زوم” من خال الرابط:
p?95741841380 /j /zoom.us / /:https
wd=dStmcEI4aWdEUXNkR29pO

ERhcFhkZz09
Passcode: 637429

“البـــاد”  إن  النـــدوة  منســـقة  وقالـــت 
ســـتناقش أبـــرز جهـــود مختلـــف الجهات 
ســـواء  المهمـــة،  الخدمـــات  لتأميـــن 
المدرسية واإلنشائية والبلدية والشبابية 
والصحية واإلســـكانية وشبكة اإلنترنت 

وغيرها بمدينة سلمان.
يذكر أن مدينة ســـلمان افتتحت رســـميا 
 3 مضـــي  وبعـــد   ،2018 مايـــو   15 فـــي 
أعوام علـــى االفتتاح فإن شـــكاوى قراء 
صحيفـــة” البـــاد” لم تتوقـــف عن ضعف 
شبكة االتصال وافتقارها لبعض المرافق 

الخدمية.
الجهـــات  مـــع  “البـــاد”  نـــدوة  وتبحـــث 
والشـــخصيات المعنية الجهود الرســـمية 
والخاصـــة واألهليـــة لتأميـــن الخدمـــات 

المطلوبة بالمدينة.

المشاركون

عبـــدهللا  النـــواب  مجلـــس  عضـــو   .1
الدوسري المتحدث الرئيس. 

2. عضو مجلس النواب فاطمة القطري. 
الماليـــة  للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل   .3
والخدمات بوزارة التربية والتعليم خالد 

محمد الغريب. 
المحافظـــة  لبلديـــة  العـــام  المديـــر   .4

الشمالية لمياء الفضالة. 
5. رئيس المشـــاريع الهندســـية والصيانة 

بإدارة األوقاف السنية عبدهللا راشد. 
6. عضـــو بلدي المنطقة الشـــمالية محمد 

سعد الدوسري. 
7. عضـــو بلدي المنطقة الشـــمالية بدرية 

عبد الحسين. 
8. مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات 
بهيئـــة تنظيم االتصـــاالت محمد عبدهللا 

النعيمي. 
وشـــؤون  البحـــوث  قســـم  رئيـــس   .9
وســـام  الجعفريـــة  باألوقـــاف  المســـاجد 

السبع. 

10. مديـــر إدارة تمكيـــن الشـــباب بوزارة 
شؤون الشباب والرياضة مساعد سلمان. 
المســـؤولية  جميعـــة  رئيـــس   .11

االجتماعية خالد القعود. 

محاور الندوة

- جهـــود تقوية شـــبكة اإلنترنـــت بمدينة 
سلمان.

- خطط إنشـــاء مدارس ومساجد ومركز 
صحـــي ومركـــز شـــبابي ومرافـــق أخـــرى 

بالمدينة.

- المشروعات البلدية المقبلة بالمدينة.

موعد الفعالية

يوم الخميس
3 يونيو 2021

من الساعة 12 ظهرا إلى 1:30 بعد الظهر
عبر برنامج “زووم”

أجندة الفعالية

12 ظهرا: بدء الفعالية.
مديـــر  مـــن  ترحيبيـــة  كلمـــة  دقائـــق:   5

الفعالية.
5 دقائـــق: ورقـــة العمـــل مـــن المتحـــدث 

الرئيس بالفعالية.
مناقشات واستفسارات.

1:30: ختام الفعالية.

االستفسارات 

ويمكن لجميع الراغبين متابعة مناقشات 
الندوة وطلب وصلة زووم” أو “يوتيوب” 
توجيـــه  يمكـــن  كمـــا  “الواتســـاب”  عبـــر 

االستفسارات عبر الرقم )38400407(.

نـدوة “^” غـًدا تناقـش الخدمـات بمدينـة سلمـان
بــــــمــــــشــــــاركــــــة جـــــــهـــــــات رســــــمــــــيــــــة وخـــــــــاصـــــــــة وأهـــــلـــــيـــــة

local@albiladpress.com03

“الحكومة اإللكترونية” أسست استراتيجية قوية للجودة
أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية محمد القائد عن 
فخره واعتزازه بحصـــد أنظمة اإلدارات 
التابعـــة للهيئـــة علـــى االعتمـــاد الدولـــي 

ونيل شهادات األيزو المرموقة.
وهنأ القائـــد في االجتماع الذي عقد عبر 
تقنية االتصال المرئـــي جميع القطاعات 
المعنيـــة  واألقســـام  واإلدارات  العامـــة 
بالهيئـــة وتمنـــى لهـــا تحقيـــق المزيد من 
المكتســـبات الوطنية، والتـــي تصب في 
خدمة الوطن والمواطن كما شـــكر إدارة 
والمشـــاريع  االســـتراتيجي  التخطيـــط 
وقســـم إدارة الجـــودة فـــي الهيئـــة علـــى 
مجهودهم في التنســـيق لحصول الهيئة 
علـــى شـــهادة األيـــزو ISO 9001 لجودة 
 ISO 20000 الخدمات، وشـــهادة األيـــزو
المعلومـــات،  تقنيـــة  خدمـــات  لجـــودة 

وحصـــول 24 مـــن موظفـــي اإلدارة على 
شـــهادة التدريـــب التأسيســـي في جودة 

الخدمات.
وأثنى الرئيس التنفيذي على كل الجهود 
التـــي بذلتها فرق الهيئة وأســـهمت اليوم 
فـــي تحقيـــق اإلنجـــاز، الذي مكـــن الهيئة 
مـــن تأســـيس نظام واســـتراتيجية قوية 
للجـــودة قائمـــة علـــى االبتـــكار واإلبداع، 
تتيـــح معهـــا أنظمـــة ذات فاعليـــة عالية، 
وتوفر خدمات إلكترونية متميزة وذات 

جودة للمواطنين والمقيمين.
كما أشاد في اللقاء االفتراضي بعاقات 
Bu- “التعاون القائمة بين الهيئة وشركة 

بالتقييـــم  قامـــت  التـــي   ”reau Veritas
لنظـــام  العالمـــي  واالعتمـــاد  الخارجـــي 
إدارة الجـــودة في الهيئة، وتقديم الدعم 
الـــازم، معربا عـــن تمنياته فـــي مواصلة 
هـــذا التعـــاون، والـــذي يســـهم فـــي بنـــاء 

خبـــرات الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة فـــي 
الهيئـــة وتطويرها وتمكينها من المواكبة 
والتفاعـــل مـــع كل مـــا يتصـــل بالجـــودة 
كنظم وممارســـات على الصعيد المحلي 

واإلقليمي والعالمي.
وأكـــد القائـــد أن حصـــد موظفـــي الهيئة 
لشهادات التدريب التأسيسي في جودة 
الخدمـــات يؤكد اهتمام هيئة المعلومات 
بالعمليـــة  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
التدريبيـــة للموظفين، وعزمها المســـتمر 

علـــى تطويـــر مهاراتهـــم وخبراتهـــم، كما 
يعكـــس التفاني والعطاء المســـتمر الذي 
قام به الموظفون من أجل االستفادة من 
هذا البرنامج التدريبي الهام داعيا إياهم 
إلى مواصلة العطاء والبذل، واالستمرار 
في عمليـــة التعلـــم ونهل المعـــارف التي 

تتصـــل بمجـــال الجـــودة، بما يســـهم في 
تطويـــر قدراتهم ومهاراتهـــم وبما يحقق 

تطورهم في المستقبل القريب.
بعـــد ذلك، تطـــرق الرئيـــس التنفيذي إلى 
أهميـــة حصـــد الهيئـــة لشـــهادات األيـــزو 
التـــي  الجهـــود  تدعـــم  والتـــي  الدوليـــة، 

تبذلهـــا الهيئة من أجـــل توفير الخدمات 
والتطبيقـــات اإللكترونيـــة وعبـــر قنوات 
متعـــددة للمواطنيـــن والمقيميـــن ووفقا 
بـــدور  الجـــودة، مؤكـــًدا  ألعلـــى معاييـــر 
علـــى  تســـاعد  والتـــي  األيـــزو  أنظمـــة 
تحديد المتطلبات األساســـية للمنظمات 
والمؤسسات، والخطوات التي يمكن من 
خالها تحقيق رضا العماء وبما يتماشى 
تتيـــح  كمـــا  وتوقعاتهـــم،  رغباتهـــم  مـــع 
إمكانيـــة تحديـــد المتطلبـــات الرئيســـية 
والازمة لتطويـــر أنظمة الجودة وتقنية 
المعلومـــات في المؤسســـات بما يســـاعد 

على تطويرها واالرتقاء بها.
ثـــم هنأ مديـــر خدمـــات توثيـــق األنظمة 
نعمـــان   ”Bureau Veritas“ شـــركة  مـــن 
منـــور الهيئـــة بحصولهـــا علـــى شـــهادتي 
ISO 2000-(و )ISO 9001:2015( األيزو

1:2018( باحترافية عالية.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

جانب من االجتماع الذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي

أنظمة اإلدارات 
التابعة للهيئة تحصد 

االعتماد الدولي 
وشهادات األيزو

األربعاء 2 يونيو 2021 - 21 شوال 1442 - العدد 4614

والســـامة  األمـــن  دائـــرة  موظـــف  أقـــدم 
بشـــركة الخليج لصناعـــة البتروكيماويات 
محمد ســـالم جمعة على عمل بطولي كبير 
عندمـــا اخترق ألســـنة اللهب وســـارع دون 
تـــردد في إنقـــاذ أفراد من عائلـــة بحرينية 
تعـــرض منزلها لحريق كبير مفاجئ أســـفر 
عن حدوث أضرار وتلفيات كبيرة بالمنزل.

عبدالرحمـــن  الشـــركة  رئيـــس  واســـتقبل 
جواهـــري الموظـــف محمـــد ســـالم جمعـــة 
ليهنئه على شـــجاعته وُحسن تصرفه وما 
أبـــداه من شـــهامة كبيرة وإنســـانية إلنقاذ 
أفـــراد العائلة البحرينية، ناقـــاً له تحيات 
وشـــكر رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
وفخرهم بالعمل البطولي غير المســـتغرب 

من أبناء الشركة. 
إلـــى  الموظـــف  مـــن  جواهـــري  واســـتمع 
الـــذي  الهائـــل  الحريـــق  حـــادث  تفاصيـــل 
تعرض له منزل إحدى العائات البحرينية 

بمدينـــة حمد، وما قام به من عمل بطولي 
إلـــى  بالقفـــز  ومســـارعته  جيرانـــه  تجـــاه 
المنـــزل إلنقـــاذ القاطنين فيـــه قبل وصول 
رجـــال اإلطفـــاء إلـــى الموقـــع، حيث نجح 
بفضـــل هللا تعالـــى فـــي إنقاذ األم المســـّنة 
وابنتهـــا األمـــر الـــذي تســـّبب فـــي إصابته 
بكســـر في األنـــف إضافة إلـــى كدمات في 
أنحـــاء متعددة من جســـده، باإلضافة إلى 
ضيـــق فـــي التنفـــس ممـــا اســـتدعى نقلـــه 
إلى مستشـــفى قوة دفـــاع البحرين لتلّقي 

العاج الازم.
وقال رئيس الشـــركة إنه ال يمكن للكلمات 
أن تعكـــس مدى تقدير الشـــركة لما قام به 
الموظـــف المخلص مـــن رّدة فعل ســـريعة 
تطلبهـــا الموقف وعدم تردده في الدخول 
إلى المنـــزل رغم الدخان الكثيف والنيران 
المشـــتعلة مخاطـــرًا خـــال ذلك بســـامته 
قـــد  التـــي  المخاطـــر  بحجـــم  آبـــه  وغيـــر 
يتعـــرض لهـــا، واضعًا نصـــب عينيه واجبه 

الوطني واإلنساني وحقوق الجيرة.
وأشـــار إلـــى أن شـــركة الخليـــج لصناعـــة 
البتروكيماويـــات لـــم تخطـــئ أبـــدًا عندما 
اســـتثمرت في تدريب عناصرها البشـــرّية 
أولوياتهـــا،  رأس  علـــى  ووضعتهـــم 

واعتبرتهم ثروتها الحقيقية. 
وأعـــرب جواهـــري فـــي ختـــام تعليقه عن 

أمله بأن يسرع هللا في شفاء الموظف من 
إصاباته كما تمنى الشـــفاء التام للمصابين 
مـــن أفـــراد العائلـــة البحرينيـــة مـــن تبعات 
الحادث، ووجه الجميع إلى ضرورة اتخاذ 
أقصـــى درجات الحيطـــة والحـــذر واتباع 

إرشادات السامة على الدوام.
مـــن جانبـــه، تقـــّدم موظـــف دائـــرة األمـــن 

والســـامة بالشـــكر لمـــا وجـــده مـــن تقدير 
كبيـــر من رئيس وأعضـــاء مجلس اإلدارة، 
ورئيس الشـــركة، وزمائه الموظفين على 
مـــا قام به، مؤكـــدًا أن ما فعله هو الواجب 
الـــذي حّتم عليه المخاطـــرة بحياته إلنقاذ 
المحاصريـــن، وأّكـــد أنه اســـتفاد كثيرًا من 
الـــدورات التدريبية المتطورة واســـتدامة 

التدريب المتقّدم الذي توفره الشركة. 
وكان الموظـــف محمد ســـالم جمعـــة أمام 
منزله عندما ســـمع صيحات اســـتغاثة من 
منزل قريب وشـــاهد ســـحابة مـــن الدخان 
األســـود تتصاعـــد من المنـــزل، حيث هرع 
ليتحقـــق مـــن األمـــر فســـمع اســـتغاثة أم 
وابنتها المحاصرتين في المنزل، حيث لم 
يتردد في المخاطرة بســـامته إلنقاذهما، 
مما اضطره أخذ جميع احتياطات السامة 
الازمـــة الموجـــودة لديه بالمنـــزل، والقفز 
عبـــر ســـطح منزليـــن للوصول إلـــى المنزل 
المحترق حاماً معه سلمًا ومطرقة، حيث 

كســـر النوافذ وأنقذ ســـيّدة مســـنة وابنتها 
التـــي كانت من فئـــة االحتياجات الخاصة 
قبـــل وصول رجـــال الدفـــاع المدني الذين 
سارعوا بإطفاء الحريق وإنقاذ بقية أفراد 

األسرة البحرينية المنكوبة.
يذكـــر أن الموظـــف محمـــد ســـالم كان قـــد 
تلقى العديد من الدورات المتخصصة في 
الســـامة واإلطفـــاء، إلى جانب مشـــاركته 
باإلطفـــاء  خاصـــة  تدريبيـــة  دورة  فـــي 
والســـامة فـــي مركز الشـــركة الســـعودية 
للصناعات األساســـية “سابك” وهي إحدى 
الشـــركات المســـاهمة فـــي شـــركة الخليج 
ضمـــن  وذلـــك  البتروكيماويـــات  لصناعـــة 

خطط التدريب المتبادلة بين الشركتين.
ُيذكـــر أن حـــادث الحريق قـــد وقع الجمعة 
الماضـــي، بأحـــد المنـــازل بالـــدوار الســـابع 
بمدينـــة حمـــد في نحو الســـاعة السادســـة 

مساء أثناء نوم جميع أفراد العائلة.

جواهــري: “جيبــك” لــم تخطــئ أبــًدا عندمــا اســتثمرت فــي تدريــب عناصرهــا البشــرية

فدائي بحريني يسير في ألسنة اللهب إلنقاذ عائلة من الموت

سترة - شركة جيبك

جواهري يكرم الموظف

محرر الشؤون المحلية

عبدالله الدوسري

بدرية عبدالحسين

فاطمة القطري

محمد النعيمي

خالد الغريب

وسام السبع

لمياء الفضالة

مساعد سلمان

محمد الدوسري

خالد القعود



والقانونيـــة  القضائيـــة  الدراســـات  معهـــد  ُينظـــم 
بمملكـــة البحرين نـــدوة إلكترونيـــة إقليمية بعنوان 
“دور القاضـــي الوطنـــي فـــي تنفيذ القانـــون الدولي 
اإلنســـاني” تحـــت رعايـــة وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  واألوقـــاف  اإلســـامية 
للقانـــون الدولي اإلنســـاني بمملكة البحرين الشـــيخ 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، والتي بـــدأت امس عبر 
تقنية االتصال المرئي وتختتم اليوم.ويأتي تنظيم 
النـــدوة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 

)بعثة الكويت(، وجمعية الهال األحمر البحريني.
وثمـــن نائب رئيس المجلس األعلـــى للقضاء رئيس 
محكمة التمييز المستشـــار عبدهللا البوعينين، عقد 
الندوة التـــي تتيح خبرات مهمة في مجال القانون 
اإلنســـاني الدولـــي والتطبيقـــات في هذا الشـــأن بما 
يعـــزز من دور القاضي الوطنـــي في تطبيق القانون 

الدولـــي اإلنســـاني. وأكـــد وزيـــر العـــدل فـــي كلمته 
االفتتاحيـــة للنـــدوة، أهميـــة موضوع النـــدوة الذي 
يؤكـــد دور المحاكم الوطنية فـــي تطبيقات القانون 
اإلنســـاني الدولي، مشيًرا إلى المرسوم بقانون رقم 
)44( لســـنة 2018 بإصـــدار قانـــون الجرائـــم الدولية 
قرر أن يكون تفسير وتطبيق أحكام قانون الجرائم 
الدوليـــة باالســـتعانة بالمعاهـــدات ومبـــادئ القانون 
اإلنســـاني الدولـــي، ذاكًرا أن القانـــون أكد على مبدأ 
عدم التقـــادم وأرســـى قواعد المســـؤولية الجنائية 

في الجرائم الدولية.
وقـــال رئيس معهد الدراســـات القضائية والقانونية 
خالد صيام، إن الندوة اإلقليمية ســـتعقد بمشـــاركة 
والخبـــرة  االختصـــاص  ذوي  الخبـــراء  مـــن  نخبـــة 
العملية، على المستويين الدولي واإلقليمي، بهدف 
وإحاطتهـــم  المشـــاركين  ومهـــارات  معـــارف  دعـــم 
بأحـــدث التطورات والتطبيقـــات في مجال القانون 

الدولـــي اإلنســـاني وتبـــادل الخبـــرات ودعـــم بنـــاء 
القدرات على المستوى اإلقليمي.

وأكـــد رئيس البعثة اإلقليمية لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي للجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر عمـــر 
عوده أن الندوة المنظمة ســـتتيح الفرصة لمناقشة 
الـــدور المهم للســـلطة القضائية في تفســـير القانون 
الدولي اإلنساني وتطبيقه وتطويره على المستوى 
الوطنـــي، مؤكـــًدا أهميـــة تبـــادل المعرفـــة والخبـــرة 
المرتبطة به، حيث تعد الممارســـة القضائية أكثر ما 

يوثر على القانون واألكثر فاعلية فيه.
 وســـتتضمن النـــدوة 4 جلســـات على مـــدار يومين، 
الجلســـة األولى ستتناول تطورات تطبيق منظومة 
حقوق اإلنســـان والقانون الدولي اإلنســـاني عالميًا، 
ويتحدث فيها األســـتاذ المســـاعد بجامعة البحرين 
عبدالجبار الطيب، والمستشـــار في القانون الدولي 
اإلنســـاني بالبعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب 

األحمر لدول مجلس التعاون الخليجي معز الهذلي.
فيما ستتطرق الجلسة الثانية إلى تطورات تطبيق 
منظومة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
التميـــز  محكمـــة  عضـــو  فيهـــا  ويحاضـــر  محليـــًا، 
العســـكرية نائـــب رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة للقانون 

الدولي اإلنســـاني العميد منصور المنصور، مســـلطًا 
الضوء على دور مملكة البحرين في نشـــر وتطبيق 
والجهـــود  اإلنســـاني،  الدولـــي  القانونـــي  قواعـــد 
التشـــريعية والقضائيـــة البحرينية لتعزيـــز القدرات 

على تطبيق القانون الدولي اإلنساني.

المنامة - وزارة العدل

وزيـر العــدل: الجـرائــم الدوليــة ال تسقــط بالتقــادم
تسليط الضوء على جهود البحرين في تطبيق القانون الدولي اإلنساني
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جـامـع أجــور يقـدم جـوائــز بـ 1000 دينـار
6200 شــاركــــــوا فــــــي المســـابقــــــة الـرمضـــانـيـــــــة إلكتـــرونًيـــــــا

بدعـــم ســـنوي مـــن عائلـــة أجـــور الكـــرام، 
اختتـــم جامع أجور بمدينـــة حمد فعاليات 
المســـابقات الرمضانيـــة الســـنوية، إذ تـــم 
السحب على جوائز الفائزين الذين شاركوا 
في المســـابقات القرآنية، التي تقام سنوًيا 
بتنظيم من فرع جمعية التربية اإلسامية 
بمدينـــة حمـــد. وقام إمـــام وخطيب جامع 
أجور حســـن العلوي، بالسحب على جوائز 
الفائزيـــن فـــي المســـابقة، الذيـــن توصلـــوا 
لإلجابـــة الصحيحـــة، حيـــث تـــم تقســـيم 
المســـابقات الرمضانية في هـــذا العام إلى 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  فرعيـــن حســـب 
لمحاربـــة  البحريـــن  مـــن فريـــق  الصـــادرة 

فيروس كورونا وهي:
اإلســـامية  الكنـــوز  مســـابقة  األولـــى: 
الخامســـة عشـــرة، حيث وضعت األســـئلة 
عليهـــا،  لإلجابـــة  إلكترونـــي  رابـــط  علـــى 
وشـــارك فيهـــا مـــا يقـــارب 1200 مشـــارك 

ومشاركة
الثانيـــة: المســـابقة اإللكترونيـــة، حيث تم 
وضع أســـئلة بشـــكل أســـبوعي على موقع 
التربيـــة  بجمعيـــة  الخاصـــة  االنســـتغرام 
اإلســـامية فـــرع مدينـــة حمـــد وبلـــغ عدد 

المشاركين أكثر من 5000 مشارك.
وتم الســـحب على جوائز مســـابقة الكنوز 

اإلســـامية الرمضانيـــة فـــي ختـــام شـــهر 
رمضـــان المبـــارك علـــى موقع االنســـتغرام 
مباشـــر للجمهور إذ تم وضع قائمة بأسماء 
لإلجابـــات  توصلـــوا  الذيـــن  المشـــاركين 
لهـــم  تسلســـلي  رقـــم  ووضـــع  الصحيحـــة 
للســـحب على الرقـــم الفائز، وقـــد بلغ عدد 
حيـــن  فـــي  جائـــزة،   40 الفائزيـــن  جوائـــز 

بلغت عـــدد جوائـــز المســـابقة اإللكترونية 
21 جائـــزة يتـــم توزيعها أســـبوعًيا بمعدل 
وتضمنـــت  الفائزيـــن.  علـــى  جوائـــز   7
أســـئلة المســـابقات الرمضانيـــة معلومـــات 
عامـــة عـــن القـــرآن الكريـــم وعـــن أحـــكام 
الصيام في شـــهر رمضـــان المبارك وبعض 
ختـــام  وفـــي  اإلســـامية.  الشـــخصيات 
الســـحب على الجوائز شكر إمام وخطيب 
جامـــع أجـــور عائلـــة أجـــور علـــى دعمهـــا 
الســـنوي للمســـابقات الرمضانيـــة وخـــص 
بالذكـــر الوجيـــه نبيـــل أجـــور علـــى الدعم 
الامحدود لجميع فعاليات وأنشطة جامع 
ومركـــز أجـــور لتعليـــم القرآن الكريـــم، كما 
شـــكر الفريـــق المنظم من جمعيـــة التربية 
اإلســـامية بفـــرع مدينة حمد على حســـن 
جوائـــز  أن  يذكـــر  للمســـابقات.  تنظيمهـــم 
المســـابقات الرمضانية بلغت كلفتها 1000 
دينار مقدمة بدعم خاص من عائلة أجور.

المنامة - وزارة الداخلية

ا  دعـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور إلى ضرورة صيانـــة المركبـــة وفحصها دوريًّ
والتأكـــد مـــن قطع الغيار المســـتهلكة لتجنـــب الحوادث واألعطـــال، بالتأكد 
مـــن صاحيـــة البطاريـــة ومبرد المحـــرك، وعدم تـــرك العبـــوات المضغوطة 
والبطاريـــات والمعقمـــات والوالعـــات واألجهـــزة اإللكترونيـــة فـــي المركبة، 
مؤكـــدة أهمية إجراء الفحص الدوري للمركبة والفحص الفني والتســـجيل 
الســـنوي فـــي اإلدارة العامة للمرور والمراكـــز الخارجية للفحص الفني التي 
تعتبـــر إحـــدى الخطـــوات المهمـــة لمعرفـــة مـــدى مواءمـــة المركبـــة لمعايير 
السامة.وأشـــارت اإلدارة إلـــى أن صيانـــة المركبـــة تمثـــل أهميـــة لتحقيـــق 

سامة مستخدمي الطريق.

“المرور”: الفحص الدوري للمركبة ضمان للسالمة
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الرفاع - مركز دراشات

بدأت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأعمال مشروع توسعة وتعميق قناة المعامير التي تقع جنوب خليج 
توبلــي، والــذي ينــدرج ضمــن حزمة من المشــاريع ضمن مشــروع اســتراتيجي تعمل الوزارة على تنفيذه، وأرســي المشــروع من قبل 

مجلس المناقصات والمزايدات على المقاول سيد كاظم الدرازي بقيمة تبلغ 2,082,625.27 دينار.

وأوضحت الـــوزارة أن المشـــروع يهدف 
إلـــى تحســـين الوضـــع البيئي فـــي خليج 
فيـــه،  الميـــاه  تدفـــق  وتحســـين  توبلـــي 
ويشـــمل توســـعة قنـــاة المعاميـــر بطـــول 
750م وبعـــرض 180م، إضافـــة إلى حفر 
ليبلـــغ عمقهـــا متريـــن، لتحســـين  القنـــاة 

حركة تدفـــق المياه من الجهة الجنوبية، 
ومن شـــأن أعمال التوسعة زيادة جريان 
المياه إلى خليج توبلي وتحسين نوعية 

المياه.
وتتضمـــن األعمال اإلنشـــائية للمشـــروع 
زيـــادة طـــول القنـــاة الحاليـــة بطـــول 24 

مترا من الشمال والجنوب ليصل الطول 
الكلـــي إلى 100 متر، إضافة إلى توســـعة 
المجـــرى المائي بإنشـــاء أنابيـــب موازية 
بطـــول 100 متـــر ليكـــون العـــرض الكلي 
للمجرى 70 مترا. ويبلغ عدد األنابيب 12 

أنبوبا، وكل أنبوب بلغ قطرة 1.2 متر.
ويأتـــي هذه المشـــروع تنفيذا للتوجهات 
الحكومـــة الراميـــة إلـــى تحســـين البيئـــة 

والمحافظـــة علـــى المـــوارد البحرية، كما 
أنهـــا تعتبـــر جـــزءا مـــن تنفيـــذ توصيات 

لدراسات بيئية تمت في السابق للتعرف 
على متطلبات التحسين البيئي.

للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  وقـــع 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراســـات”، اتفاقية تعـــاوٍن بحثٍي وعلمٍي 
مـــع “ترينـــدز للبحوث واالستشـــارات” في 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة الُمتحـــدة، ذلـــك 
األول. ووقعهـــا  أمـــس  مرئـــٍي  لقـــاٍء  عبـــر 
مـــن جانـــب “دراســـات” الُمديـــر التنفيـــذي 
الجانـــب  ومـــن  العبـــدهللا،  حمـــد  للمركـــز 
اإلماراتـــي الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “ترينـــدز 
العلـــي.  للبحـــوث واالستشـــارات” محمـــد 
وتنـــص االتفاقيـــة علـــى تعزيـــز التعـــاون 
الُمشـــترك فـــي مجـــاالت البحـــث العلمـــي 
واألكاديمـــي، وإجراء البحوث الُمشـــتركة 
وتبادل الُخبـــراء والباحثين، واالســـتفادة 
مـــن قواعد البيانـــات والمعلومات، وإقامة 

وأكـــد  الُمتنوعـــة.  واألنشـــطة  الفعاليـــات، 
الُمديـــر التنفيذي لمركز “دراســـات” أهمية 
تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات 
هـــذا  فـــي  ُمشـــيًدا  والفكريـــة،  البحثيـــة 
السياق بالدور الفاعل واإلسهامات القيمة 
التـــي يقـــوم بهـــا مركـــز “ترينـــدز” للبحوث 
عـــززت  التـــي  اإلماراتـــي،  واالستشـــارات 
ُمختلـــف  علـــى  ودوره  البحثيـــة  مكانتـــه 
األصعـــدة، لتقديم فهٍم وتحليـــٍل لُمختلِف 
القضايـــا والتطورات الُمحيطـــة بمنطقتي 

الخليج العربي والشرق األوسط.
وأضـــاف أن االتفاقية تأتـــي لتعزيز وجود 
مركز “دراســـات” فـــي المنطقـــة، وتواصله 
البحـــث  مراكـــز  ُمختلـــف  مـــع  الُمســـتمر 
العالميـــة، وتوســـيع شـــبكة شـــراكاته مـــع 
المؤسســـات البحثيـــة الرائدة، واســـتثمارًا 

للُســـمعة التي حققها بوصفـــه أحد المراكز 
الُمختصـــة بالقضايـــا الخليجيـــة والعربية، 
ُمرّحبـــًا بمزيـــٍد مـــن التعـــاون بيـــن مراكـــز 
علـــى  البحثيـــة  والمؤسســـات  الدراســـات 
الُمســـتوى الخليجي والعربي، وفتح آفاٍق 
للتعاون ُتسهم في االرتقاء بأعمالها خدمًة 
للُمجتمعات الخليجية والعربية ومجاالت 

المعرفة اإلنسانية عموما.
وأعـــرب العبـــدهللا عـــن اعتـــزازه بالتعاون 
مع األشـــقاء فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية 
الُمتحـــدة، الذيـــن قدمـــوا خال الســـنوات 
الماضيـــة الكثيـــر مـــن الُمنجـــزات وحققوا 
تقدمًا مشـــهودًا فـــي مجال بنـــاء الُقدرات 
الواعديـــن  الباحثيـــن  وتأهيـــل  الوطنيـــة 
الذي سيشـــكلون جزءًا أصيـــاً من النُّخب 

الفكرية والثقافية الوطنية.

وبدوره أوضح العلي، أن اتفاقية التعاون 
البحريـــن  مركـــز  مـــع  والعلمـــي  البحثـــي 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة “دراســـات” تنـــدرج ضمـــن توّجه 
الشـــراكات  بتعزيـــز  الخـــاص  “ترينـــدز” 
البحثيـــة والعلميـــة مـــع أهم وأكبـــر مراكز 
البحوث والدراسات في المنطقة والعالم. 
وأعـــرب عـــن تطلعـــه إلـــى تعزيـــز التعاون 

البحثـــي والعلمـــي مـــع مركـــز “دراســـات”، 
البحـــوث  مراكـــز  أهـــم  مـــن  ُيعـــد  الـــذي 
والدراســـات في المنطقة، بالنظر لما يقوم 
به مـــن دوٍر حيوٍي في تحليـــل التطورات 
الوطنيـــة  ُعـــد  الصُّ علـــى  االســـتراتيجية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، وإجـــراء البحـــوث 
لة، وبما ُيســـهم في تعزيز الُقدرة  ذات الصِّ

على فهم ُمستجدات القضايا الدولية. 

وأكـــد أن التطورات الُمتاحقـــة اإلقليمية 
والدولية، وما ُتفرزه من تحديات، تتطلب 
تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات في 
مواجهتهـــا، خصوصا فيمـــا يتعلق بتحليل 
ُعد، واستشـــراف  تداعياتهـــا على كافة الصُّ
مســـاراتها الُمســـتقبلية، ووضع التصورات 
والُمقترحـــات التي ُتســـاعد صانعي القرار 

على كيفية التعامل البّناء معها.

ــة الــمــشــروع ــف ــل ــك ــا ديـــنـــار ت ــون ــي ــل م

“دراسات” يبرم اتفاق تعاون مع “تريندز” اإلماراتي

“األشغال”: بدء العمل على “توسعة قناة المعامير”

تفعيل دور مراكز البحوث لتحليل التطورات المتالحقة

المدير التنفيذي لمركز دراسات

الدراسات القضائية ُينظم ندوة إقليمية عن “دور القاضي الوطني في التطبيق الفاعل للقانون الدولي اإلنساني”



شهدت األشهر القليلة الماضية دوران غير 
مســـبوق لعجلة اعتمـــاد المخططات لعدد 
مـــن المناطـــق والتي ظل بعضها لســـنوات 
دون أن يتحرك ســـاكن رغم كل المطالبات 
بســـرعة تخطيطهـــا. وتعـــرض “البالد” في 
هـــذا التقريـــر لمحة موجزة عـــن مجموعة 
من المخططات التي اعتمدت في غضون 
األشـــهر القليلة الماضية من قبل المجالس 
البلدية ومجلس أمانـــة العاصمة والواردة 
فـــي خطابـــات لوزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 

خلف.
- نشـــرت الجريـــدة الرســـمية فـــي عددهـــا 
اعتمـــاد  قـــرار   2021 مايـــو   27 بتاريـــخ 
المخطط الجزئي التفصيلي لمنطقة باربار 
)2( مجمـــع 518 بالقرار 124 لســـنة 2021، 
وتصنيفهـــا ضمـــن مناطـــق الســـكن خاص 

ألف ومرافق عامة.
ويضم المخطط 24 ملكية غالبيتها أراض 
غير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق 

القائمة.
- نشـــرت الجريـــدة الرســـمية فـــي عددهـــا 
اعتمـــاد  قـــرار   2021 مايـــو   20 بتاريـــخ 
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة النبيه 
صالح الواقع ضمن مجمع 381 وفقا للقرار 
110 لسنة 2021، وتصنيفها ضمن مناطق 

السكن خاص ألف.
- اعتمـــد مجلس بلدي الشـــمالية المخطط 
 )1( باربـــار  لمنطقـــة  التفصيلـــي  الجزئـــي 
مجمـــع 518 الذي يضم    50 ملكية   غالبيتها  
 أراض   غيـــر   مخططـــة   وغيـــر   مرتبطـــة  
 بشـــبكة   الطرق   القائمة،   وأنه   نظًرا   لوضعية  
 األراضـــي   المتداخلة   وعدم   توافر   شـــوارع  
 تخـــدم   هذه   األراضي   لم   يتمكن   مالكها   من  
 تطويرها   واالســـتفادة   منها   رغم   قربها   من  

 المناطق   السكنية . 
اعتمـــاد  الشـــمالية  بلـــدي  مجلـــس  قـــرر   -
فـــي   526 بمجمـــع  التفصيلـــي  المخطـــط 
36 ملكيـــة  باربـــار والـــذي يحتـــوي علـــى 
خاصـــة محاذيـــة للســـاحل غيـــر مخططة 

وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة.

- وافق مجلس أمانة العاصمة على اعتماد 
مخطط ســـند الهيكلـــي مجمع  743 و625 
و745 المحـــاذي لمنطقـــة وجـــود أشـــجار 
القـــرم المحميـــة فـــي بحـــر خليـــج توبلي، 
والـــذي يحتـــوي علـــى 98 ملكيـــة غالبيتها 

أراض غير مخططة وغير مربتطة بشبكة 
الطرق.

 - اعتمـــد مجلس أمانـــة العاصمة   المخطط  
 التفصيلـــي   لمنطقـــة )القريـــة(  فـــي   ســـترة  
 مجمـــع 604   ،  الذي   أعـــاد   تصنيف   المنطقة  

 إلـــى   منطقـــة   خدمـــات   كامتـــداد   للمنطقـــة  
 الخدميـــة   فـــي   المجمـــع   واعتمـــاد   بعـــض  

 العقارات   كعقارات   تجارية  . 
 - أقـــر مجلـــس أمانـــة العاصمـــة المخطـــط 
الهيكلـــي التفصيلي لمنطقـــة النبيه صالح 
والـــذي   ،)382  ،381  ،380( مجمعـــات 
يحتـــوي على مجمعـــات عمرانية متكاملة 
ومســـتدامة وشمل توســـعة جميع الطرق، 
وطريـــق دائـــري يمـــر بجميع الجزيـــرة، مع 
الحفـــاظ علـــى طابـــع الجزيـــرة العمرانـــي 

واالجتماعي وواجهاتها البحرية.
- قرر مجلس بلدي المحرق الموافقة على 
المخطـــط التفصيلي لمنطقـــة جنوب ديار 
المحـــرق، والتـــي تحتوي علـــى 80 ملكية 
غالبيتها أراض خاصة غير مخططة وغير 

مرتبطة بشبكة الطرق القائمة.
- اعتمـــد مجلس بلدي المحـــرق بالموافقة 
علـــى المخطـــط التفصيلي لمنطقة شـــارع 
التـــي تحتـــوي علـــى عقـــارات  البســـيتين 
بالشـــوارع  ربطهـــا  ســـيتم  مســـتحدثة 
تطويرهـــا  وســـيتم  الحاليـــة  الرئيســـية 

وتعويـــض العقـــارات الخاصـــة والعقارات 
الحكومية.

هـــذه  اعتمـــاد  خطابـــات  جميـــع  وذيلـــت 
المخططـــات بعبـــارة أن هـــذه االعتمادات 
المتابعـــة  لجنـــة  قـــرار  إطـــار  فـــي  تأتـــي 
المنبثقـــة مـــن اللجنـــة الوزارية للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة برئاســـة نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء بتطبيق المادة 18 
الباب الثالث من قانون استمالك العقارات 

للمنفعة العامة.
ونص القرار علـــى تكليف هيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي بالمضـــي قدًمـــا فـــي 
إجراءات تطبيق البـــاب الثالث من قانون 
المعتمـــدة  االســـتمالك علـــى المخططـــات 
والتـــي وافق عليها مجلس الوزراء والبالغ 
عددهـــم 27 مخططـــا، مع جـــواز تنفيذ أي 
مخطـــط يحظـــى بتوافـــق جميـــع المـــالك، 
وتكلـــف الهيئـــة بالتنســـيق مـــع مستشـــار 
نائب رئيس الـــوزراء بوضع برنامج زمني 
تنفيـــذي لذلـــك، وكذلك فيمـــا يخص الـ 95 

مخططا.

المخطط التفصيلي لمنطقة جنوب ديار المحرق المخطط التفصيلي لمنطقة شارع البسيتين

مخطط باربار مجمع 518

مخطط النبيه صالح الجزئي بمجمع 381

تســـارع دوران عجلـــــة التخطيــــــط 
ــا مـــن “الــــوزاريــــة لــلــمــشــاريــع” ــاده ــم ــت ــد اع ــع ــمـــاك يــتــنــفــســون الـــصـــعـــداء ب الـ

local@albiladpress.com05

إبراهيم النهام

“التربية”: غرامة مالية للكتب التالفة والمفقودة
ـــة ـــى إدارة المدرس ـــليم إل ـــى التس ـــدة حت ـــة جي ـــامتها بحال ـــى س ـــة عل ـــب المحافظ يج

أشـــعرت المـــدارس الخاصـــة أمـــس، عبر رســـالة 
نصية طريقة صرف وتسليم كتب وزارة التربية 
والتعليم المقررة للعام الدراســـي 2021 - 2022، وفق 

تعميم استلمته من الوزارة.
وأوضـــح التعميم أنه بناء علـــى تعليمات الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( 
وتطبيقـــا لإلجـــراءات االحترازية، وتحاشـــيا من 
حضور الطلبة وأولياء أمورهم للمدرسة الستالم 

الكتب الورقية 2021 - 2022 حتى إشعار آخر.
وبنـــاء على طلـــب من الـــوزارة، فإنه ســـوف يتم 
المراحـــل  لجميـــع  المجانيـــة  الكتـــب  اســـترجاع 
الدراســـية الصادرة مـــن الوزارة، الخاصـــة بالعام 
المدرســـة  إدارة  إلـــى   2021  -  2020 الدراســـي 
واســـتالم الكتب للفصل الدراســـي األول 2021 - 
2022 في الوقت نفسه ودفع الغرامة المالية عند 
إتـــالف الكتاب أو فقدانه أو عدم تســـلميه إلدارة 

المدرسة، حتى يتسنى لولي أمر الطالب استالم 
الكتب في وقت قياسي.

أمـــا بالنســـبة للطالـــب المنقـــول إلـــى المـــدارس 
األخـــرى، فـــإن ولـــي األمـــر ملـــزم بتســـليم الكتب 
المجانيـــة قبل اســـتالم أوراق انســـحاب الطالب 
المنقـــول مـــن مدرســـة ثانيـــة، وفـــي حالـــة عـــدم 

تســـليمه عليـــه دفـــع الغرامـــة المالية عنـــد إتالف 
الكتـــاب، أو فقدانـــه، أو عـــدم الرغبة في تســـليم 
الكتـــاب إلـــى إدارة المدرســـة، لـــذا نرجـــو منكـــم 
توجيـــه أبنائكـــم للمحافظـــة علـــى ســـالمة جميع 
الكتب المجانية بحالة جيدة، حتى تســـليمها إلى 

إدارة المدرسة.

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
والمنـــدوب الدائـــم لـــدى جامعة 
الـــدول العربية، هشـــام الجودر، 
أمس، في االجتماع التنســـيقي 
المندوبيـــن  مســـتوى  علـــى 
الدائميـــن لـــدى جامعـــة الـــدول 
العربيـــة لإلعـــداد للـــدورة الـ 16 
لمنتدى التعاون العربي الصيني 
للحـــوار  السادســـة  والـــدورة 
مســـتوى  علـــى  اإلســـتراتيجي 

كبار المسؤولين المزمع عقدهما 
يوم 22 يونيو الجاري عبر البث 

اإللكتروني المرئي.
وتم خـــالل االجتماع، مناقشـــة 
الصينـــي  الجانـــب  مشـــروع 
للتوصيـــات وباقـــي اإلجراءات 
المتعلقـــة باإلعداد لهـــذه الدورة 
للمنتدى، وتبادل وجهات النظر 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  والـــرؤى 
لبلورة موقف عربي موحد إزاء 

فعاليات هذه الدورة.

بلورة المواقف إزاء فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أجـــرى 
واإلداريـــة  القنصليـــة  للشـــؤون 
تقنيـــة  عبـــر  المنصـــور،  توفيـــق 
االتصـــال اإللكتروني المرئي، لقاًء 
مع سفير مملكة تايلند لدى مملكة 

البحرين تانيت نا سونخال.
المنصـــور  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
تشـــهده  الـــذي  المتقـــدم  بالمســـار 
الوثيقـــة  الثنائيـــة  العالقـــات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
ومملكـــة تايلند، ومـــا وصلت إليه 
مـــن مســـتوى متميـــز علـــى جميع 
المجـــاالت، مؤكـــًدا حـــرص مملكة 
تطويـــر  علـــى  الدائـــم  البحريـــن 
مختلـــف أوجـــه التعـــاون الثنائـــي 
المشـــترك بين البلديـــن بما يخدم 
الصديقيـــن،  البلديـــن  مصالـــح 
التوفيـــق  دوام  للســـفير  متمنًيـــا 

والسداد.
ســـونخال  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 

لعالقـــات  المتميـــز  بالمســـتوى 
الصداقـــة والتعـــاون التـــي تجمـــع 
ومملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
تايلنـــد ومـــا تتســـم بـــه مـــن نمـــاء 
وتطور مســـتمرين، مؤكًدا حرص 
بالده على توطيـــد هذه العالقات 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعة على 

البلدين الصديقين، متمنًيا لمملكة 
والمنعـــة  الرقـــي  دوام  البحريـــن 

واالزدهار.
وجـــرى خالل اللقـــاء تبادل الرؤى 
ووجهـــات النظـــر حيـــال عـــدد من 
ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات 

االهتمام المشترك.

توطيد العالقات مع تايلند
المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  اجتمـــع 
لـــدى الجمهوريـــة اإليطاليـــة ناصـــر 
البلوشـــي، عبر االتصـــال المرئي مع 
خالـــد الطويل وهـــو المنســـق العام 
فـــي مكتـــب المديـــر العـــام لمنظمة 
األغذيـــة والزراعـــة ورئيـــس لجنـــة 
مشكالت السلع في المنظمة ذاتها.

وجـــرى خـــالل االجتمـــاع، مناقشـــة 
أطـــر التعـــاون بين مملكـــة البحرين 
وتطويـــر  لتنميـــة  )فـــاو(  ومنظمـــة 
واإلنتـــاج  الزراعـــة  قطاعـــات 
الحيوانـــي والســـمكي وذلـــك ضمن 
إطـــار الشـــراكة اإلســـتراتيجية بين 
حكومـــة مملكة البحريـــن ووكاالت 
األمم المتحدة المقيمة واإلقليمية، 
والـــذي   .2022  -  2018 للســـنوات 
يهـــدف إلى تبادل الخبـــرات، ودعم 

المشروعات المستقبلية.
عـــن  فنًيـــا  شـــرحا  الطويـــل  وقـــدم 
لـــدى  الموجـــودة  البرامـــج  طبيعـــة 

منظمـــة األغذية والزراعـــة وكيفية 
االستفادة منها.

من جانبه، نوه البلوشـــي بالعالقات 
المثمرة والتعاون القائم بين مملكة 
البحريـــن ومنظمـــة )فـــاو(؛ من أجل 
بنـــاء رؤية مشـــتركة عن مســـتقبل 

والحيوانيـــة  الزراعيـــة  القطاعـــات 
إنتاجيتهـــا  وتطويـــر  والســـمكية، 
اســـتثمار  عبـــر  ســـاللتها،  وجـــودة 
تجارب وخبـــرات المنظمة؛ لتطوير 
األمـــن  وتعزيـــز  القطاعـــات،  تلـــك 

الغذائي.

جانب من االجتماع

تدعيم أطر الشراكة بين البحرين ومنظمة “فاو”
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سيدعلي المحافظة



تطوير اللقاحات لمواجهة تداعيات الفيروس

بعثت وزيـــرة الصحة فائقة الصالح برقية 
هنـــأت فيها المديـــر العـــام لمنظمة الصحة 
العالميـــة تيدروس أدهانوم غيبريســـوس، 
بمناســـبة ختام الدورة الرابعة والســـبعين 
لجمعية الصحـــة العالمية التي ُعقدت في 
جينيـــف خالل في الفترة مـــن 24 إلى 31 
الـــدول  2021، افتراضيـــا بحضـــور  مايـــو 

األعضاء.
فخرهـــا  بالـــغ  عـــن  الوزيـــرة  وأعربـــت 
بمضاميـــن خطـــاب المديـــر العـــام لمنظمة 

الصحة العالمية فـــي ختام الدورة الرابعة 
والســـبعين نحـــو “إنهـــاء هـــذه الجائحـــة، 
ومنع الجائحة التاليـــة”، وعقد العزم لبذل 
قصـــارى الجهـــود لتعزيـــز كل مـــن منظمـــة 
الصحـــة العالمية واألمـــن الصحي العالمي 
لمواجهـــة  التأهـــب  بتكفـــل  والمعاهـــدة 
إلـــى جانـــب  لهـــا،  الجائحـــة واالســـتجابة 
تعزيـــز االســـتعداد للجوائـــح المســـتقبلية 
واالســـتجابة لها، وتعزيز استعداد منظمة 
الطـــوارئ  لحـــاالت  العالميـــة  الصحـــة 

واالستجابة لها.
وفـــي هـــذا الســـياق أثنـــت وزيـــرة الصحة 
على ســـعي تيدروس الـــدؤوب وما قامت 
بـــه فـــرق عمـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
إلنجـــاح الـــدورة الــــ 74، علـــى الرغـــم مـــن 
صعوبـــة األوضاع التي تمر بها دول العالم 
 ،”19 “كوفيـــد  الكورونـــا  جائحـــة  بســـبب 
وبذلهـــم مســـاعي كبيـــرة لضمان مشـــاركة 
الجميـــع فـــي هذا الحـــدث الســـنوي المهم، 
المطلـــوب وتحقيـــق  بالمســـتوى  وإبـــرازه 

األهـــداف التي تم وضعها هـــذا العام لتتم 
الجلســـات المنعقـــدة علـــى أكمـــل صـــورة 
والخـــروج بتوصيـــات مهمـــة تمثلـــت فـــي 

تبني 30 قرارا ومقررا.
وأشـــادت بدور المنظمة الفاعل وبمساندة 
جميـــع الدول األعضـــاء لمواصلـــة الجهود 
للتغلـــب علـــى الجائحـــة،  والتضافـــر معـــا 
وقدمت شـــكرها وثنائها لجميـــع العاملين 
فـــي دول العالم في الصفوف األمامية من 
الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة والصحيـــة 

للتصـــدي  المســـاندة  الطبيـــة  والخدمـــات 
للفيـــروس، علـــى ما يقومون بـــه من أدوار 

نبيلة.
وفـــي ختـــام برقيتهـــا، أكـــدت الصالح ثقة 
مملكـــة البحريـــن بالجهـــود التـــي يقوم بها 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
لمكافحة جائحـــة فيروس كورونا )كوفيد 
19(، بالعمـــل مـــع الدول لتطويـــر اللقاحات 
واألدويـــة وغيرها من التقنيـــات لمواجهة 

فائقة الصالحتداعيات الفيروس.

المنامة - بنا

متعافون: اللقاح لم يمنع اإلصابة بل 
خففها... والتجمعات هي السبب
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المجلس البلدي الشمالي

أشـــاد رئيس المجلس البلدي الشمالي 
أحمـــد الكوهجـــي وأعضـــاء المجلس 
البلـــدي الشـــمالي وأمانة الســـر بالثقة 
الملكيـــة الســـامية والجهـــود المتميزة 
لفريـــق البحرين الوطنـــي بقيادة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، منوهيـــن بمـــا يتمتـــع بـــه 
ســـموه من عزيمة وإصرار أســـهم في 
تعزيـــز قـــدرة وكفـــاءة جميـــع الجهود 
الوطنيـــة مـــن األطبـــاء والمتطوعيـــن 
والصفوف األماميـــة الذين تخلوا عن 
أسرهم وضحوا بوقتهم لتخطي هذه 
الظـــروف االســـتثنائية بنجـــاح. وأكـــد 
الكوهجـــي عـــدم الحاجـــة لالســـتعانة 
بكـــوادر طبيـــة خارجية، الفتـــا إلى أن 
مقتـــرح أي عضو في هـــذا الخصوص 
إنما يمثل رأي العضو المعني شخصيا 

وال يمثل رأي المجلس البلدي.
كمـــا أشـــاد الكوهجـــي أيضا بمســـتوى 
األداء الـــذي تشـــهده مملكـــة البحرين 
جائحـــة  خـــالل  الصحـــي  والقطـــاع 
جانـــب  إلـــى   )19 )كوفيـــد  الكورونـــا 
وكفـــاءة  متميـــز  مســـتوى  توفيـــر 
والعالجيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
والوقائيـــة المقدمة من الفريق الطبي 

الســـامية  وبالتوجيهـــات  الوطنـــي، 
للقيـــادة ودورهـــم الجبـــار واهتمامهم 
من خالل تخصيص أماكن للمواطنين 
والمقيميـــن خالل فترة تلقيهم العالج 

وتوفير كل سبل الراحة لهم.
وأعرب الكوهجي عن فخره بما تظهره 
الكـــوادر والطواقم الطبيـــة في جميع 
مجاالتهـــا وجميع الجهـــات المختصة 
من دور في التصـــدي للجائحة وروح 
مهنيـــة  وكفـــاءة  فريـــدة،  إنســـانية 
عاليـــة ومتميـــزة جـــدا أدخلـــت الثقـــة 
المواطنيـــن  قلـــوب  فـــي  والســـكينة 
والمقيمين منذ بـــدء الجائحة، مؤكدا 
ضـــرورة التـــزام المجتمـــع البحرينـــي 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  كافـــة 
باتبـــاع اإلرشـــادات االحترازيـــة وأخذ 
التطعيمـــات الضروريـــة، ما سيســـاهم 

في التصدي للجائحة.

أحمد الكوهجي

ــيــة خــارجــيــة ــة بـــكـــودار طــب ــان ــع ــت ــاس ل ال حـــاجـــة 
الكوهجي: مقترح العضو البلدي ال يمثل المجلس

“الجعفرية” تفحص موظفيها بمقر اإلدارة
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أجـــرت 
الفحـــص الســـريع لجميـــع الموظفيـــن 
المتواجديـــن في مقـــر اإلدارة للتأكد 
من ســـالمتهم، بعد أن فّعلـــت اإلدارة 
قـــرار رفع نســـبة الموظفيـــن العاملين 
حرصـــًا   %  70 بنســـبة  المنـــزل  مـــن 
علـــى ســـالمتهم بناء علـــى توجيهات 
 )4( رقـــم  المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز 
لســـنة 2021 بشـــأن إلزاميـــة الفحص 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  الســـريع 
الحكوميـــة  الجهـــات  لموظفـــي   )19
بشـــكل دوري والتي تهـــدف إلى دعم 
وتعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي 
لهذه الجائحة، واستكمااًل لإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازية مـــن فايروس 

كورونا.
وصرح مدير إدارة األوقاف الجعفرية 

محمـــد جعفر الحســـيني بـــأن اإلدارة 
قامـــت بالفحـــص الســـريع لموظفيهـــا 
ضمـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز  لهـــا  وجـــه 
الطبـــي  الفريـــق  لجهـــود  ودعمـــًا 
الوطنـــي لمواجهـــة كورونـــا )كوفيـــد 
موظفيهـــا  علـــى  اإلدارة  أكـــدت   )19
بأخـــد اللقـــاح المضـــاد لكورونـــا منـــذ 
انطالق حملـــة التطعيم ضد فيروس 
كورونا، وشـــجعت اإلدارة الموظفين 
المتطعميـــن عبر إعطائهم شـــارة درع 

)متطعم( إلبرازها في مقر عملهم.
وأكـــد الحســـيني أن هـــذه الخطـــوات 
من قبـــل اإلدارة تأتي تعزيزا للجهود 
الوطنيـــة للتصدي ومحاربـــة جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( وللحفـــاظ على 
اإلدارة  منتســـبي  جميـــع  ســـالمة 

اإلدارة  تواصـــل  كمـــا  والمراجعيـــن، 
تقّيدها بتنفيـــذ التعليمات والقرارات 
الصادرة مســـبقًا مـــن الفريق الوطني 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا، 

الوطنيـــة،  الجهـــود  توحيـــد  بأهميـــة 
وتسخير كافة اإلمكانيات والطاقات، 
فـــي  والتعـــاون  التنســـيق  وتعزيـــز 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي يمـــر بها 

العالم.
األوقـــاف  إدارة  مديـــر  واختتـــم 

أكـــدت  اإلدارة  أن  الجعفريـــة، 
المراجعيـــن إلى اســـتخدام الخدمات 
اإللكترونية المفعلة مسبقًا من لتقديم 
مختلـــف أنـــواع الطلبـــات ومراجعتها 
التي تم التوسع فيها منذ بدء جائحة 
كورونا وتوفرها اإلدارة إلكترونًا، كما 

ونفذت اإلدارة قـــرار الفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19( باقتصـــار دخـــول المراجعين من 
المتطعمين الذيـــن أتموا 14 يومًا من 
التطعيـــم أو المتعافين ممن هم فوق 

عمر الثامنة عشر.

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - وزارة الداخلية

المعنـــي  العمـــل  فريـــق  عقـــد 
كورونـــا  فيـــروس  بمواجهـــة 
فـــي وزارة الداخليـــة محاضـــرة 
“اإلجـــراءات  بعنـــوان  توعويـــة 
لفيـــروس  للتصـــدي  المحدثـــة 
كورونـــا”، قدمهـــا العميد متقاعد 
طبيـــب خليـــل عبدالواحـــد عمر 
المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
بمشاركة 47 ضابطًا من مختلف 
وتناولـــت  الـــوزارة.  إدارات 
المحاضـــرة محاور عـــدة أبرزها 
والبروتوكـــوالت  القـــرارات 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المتبعـــة 
والتي تـــم تحديثهـــا مؤخرًا من 
قبل اللجنة التنســـيقية والفريق 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
لفيـــروس كورونـــا، إضافـــة إلـــى 
لـــإلدارات  التابعـــة  الفـــرق  دور 

فـــي الـــوزارة فـــي نشـــر الوعـــي 
تطبيـــق  مـــن  والتأكـــد  الوقائـــي 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  كافـــة 
الوقائيـــة للتصدي للفيروس في 
مواقـــع العمـــل المختلفة. كما تم 
التطـــرق إلى أهميـــة التطعيمات 

كورونـــا  لفيـــروس  المضـــادة 
ودورهـــا فـــي حمايـــة وتحصين 
الفـــرد والمجتمـــع، باإلضافة إلى 
فتح بـــاب المناقشـــة والرد على 
فـــي  المشـــاركين  استفســـارات 

نهاية المحاضرة.

“الداخلية” تنظم محاضرة عن “اإلجراءات المحدثة”
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ــة” لــــحــــاالت الــــطــــوارئ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ ــب “الـــصـــحـــة الـ ــأهـ ــتـ الـــصـــالـــح تـــشـــيـــد بـ

أعراض الكورونا بعد التطعيم: انفلونزا واحمرار في العين وفقدان الشم
أكـــد مواطنـــون متعافـــون من كبار الســـن 
أثر التطعيمـــات في التخفيف من أعراض 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
بـــدت  الفيـــروس  أعـــراض  أن  موضحيـــن 
خفيفـــة وبســـيطة نتيجـــة حصولهـــم على 
للجهـــود  تقديرهـــم  ورفعـــوا  التطعيـــم، 
الوطنية بقيـــادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
للتصـــدي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
للجائحة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية 
للحـــاالت القائمـــة، مؤكديـــن أهميـــة تقيـــد 
الجميـــع باإلجـــراءات االحترازيـــة لوضـــع 

نهاية لهذا الفيروس والقضاء عليه.
مـــن  المتعافيـــن  أحـــد  ناجـــي  حمـــود 
وعائلتـــه  أنـــه  أوضـــح  الســـن  كبـــار  فئـــة 
أخـــذوا التطعيـــم، وبالرغـــم مـــن تقيدهـــم 
باإلجـــراءات االحترازيـــة إال أن ذلـــك لـــم 
يمنعـــه من اإلصابـــة، إال أن األعراض التي 
أصابتـــه كانـــت خفيفـــة نتيجـــة حصولـــه 
التقيـــد  ضـــرورة  مبينـــا  التطعيـــم،  علـــى 

بلبـــس الكمامـــات والحـــرص علـــى معايير 
التباعـــد االجتماعـــي وعـــدم الخـــروج من 
المنـــزل إال للضـــرورة، رافعا شـــكره لجميع 
الكـــوادر الطبية من العاملين في الصفوف 
األمامية والمتطوعيـــن لجهودهم الكبيرة 
في الحفاظ على صحة وســـالمة الجميع، 
ودورهـــم فـــي تقديـــم النصـــح لهم بشـــكل 

مستمر.
أمـــا أمينة حميـــد فأوضحـــت تجربتها مع 
الفيـــروس، حيث إنها أخذت التطعيم هي 
وأفـــراد أســـرتها، ونقـــل إليهـــم أحـــد أفراد 
األســـرة الفيروس، وبينت أن أحـــد أبنائها 
لـــم يكن قد حصل على التطعيم بعد، وقد 

أصابته أعراض أكثر شدة منهم.
وعن تفاصيل تجربتها أوضحت أمينة أن 
األعـــراض التي أصيبت بهـــا كانت خفيفة 
ولله الحمد والســـبب في ذلك هو حصولها 
علـــى التطعيـــم، إذ عانـــت مـــن ارتفاع في 
فـــي  واحمـــرار  شـــديدة  وكحـــة  الحـــرارة 
العين، وسرعان ما خضعت للعناية الطبية 
وتلقت العالج باألدوية المناسبة، وأوصت 
بضـــرورة الوعـــي بآثار الفيـــروس، وأهمية 

وعـــدم  المنـــزل  فـــي  والجلـــوس  الحـــذر 
التجمـــع واالكتفاء بالتواصـــل عبر الهاتف 

أو باالتصال المرئي. 
 إلى ذلك أوضح سيد طاهر السيد محسن 
أن التطعيم ال يقي من اإلصابة بالفيروس 
بشـــكل كامـــل ولكنـــه يخفف مـــن أعراضه 
عنـــد اإلصابـــة، لـــذا مـــن األهميـــة أن يبادر 
الجميـــع بأخـــذ التطعيـــم، وتشـــجيع جميع 
أفـــراد األســـرة واألصدقاء علـــى أخذ أحد 
التطعيمـــات المتوافـــرة، فقد لمـــس الفرق 
بين تجربته الخفيفة مع الفيروس مقارنة 
بتجربة أخيه التي تعتبر أكثر شدة بسبب 
عدم أخذه للتطعيم إذ عانى من ضيق في 

النفس وكحة شديدة.
وعن تفاصيل تجربته أوضح ســـيد طاهر 
أنـــه أصيـــب به بعـــد تلقي الجرعـــة الثانية 
بــــ 25 يومـــا، إذ أصيـــب بالســـعال والزكام، 
ورغـــم صعوبـــة التجربة إال أنه يشـــكر هللا 
على إصابته بأعراض خفيفة تشبه الزكام 
بـــال مضاعفـــات خطيـــرة، مؤكـــدا ضـــرورة 
فتـــرة  خـــالل  المنزلـــي  بالعـــزل  االلتـــزام 

اإلصابة لضمان سالمة المجتمع. 

الـــذي  محمـــود  رضـــا  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
خـــاض تجربـــة مختلفة فـــي تفاصيلها مع 
الفيـــروس، إذ عانـــى مـــن فقدان حاســـتي 
الشـــم والتـــذوق، وبيـــن أن إصابتـــه تعتبر 
خفيفـــة مقارنة بتجارب باقـــي المتعافين، 
والســـبب هو حصوله علـــى التطعيم الذي 
أثـــر كثيرا في درجـــة اإلصابـــة بالفيروس 

وفي أعراضه الظاهرة.
وأوضح أهميـــة التقيد بجميـــع التعليمات 
أخـــذ  وأهميـــة  الصحيـــة،  واإلرشـــادات 
التطعيـــم والحفاظ على مســـتوى عاٍل من 
النفســـية القويـــة واإليمـــان باللـــه، متمنيـــا 
ســـرعة زوال الفيروس التي لن تتحقق إال 

بتكاتف الجهود. 
وفـــي الســـياق ذاته قالت حميـــدة محمود 
إنها أصيبت بالفيروس رغم عدم خروجها 

مـــن المنـــزل، إال أن لقاءهـــا بأحـــد أفـــراد 
أســـرتها كان الســـبب فـــي إصابتها، وبينت 
أهمية رفع درجة الحذر والتقيد بتعليمات 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا، موضحـــة أنهـــا أصيبـــت بأعراض 
زكام عاديـــة إضافـــة إلـــى فقـــدان حاســـم 
الشـــم، وبعد إجراء التحليل تبين إصابتها 
بالفيـــروس، ورأت أن إصابتهـــا بأعـــراض 
خفيفة كان سببها حصولها على التطعيم، 
إذ أكـــد األطبـــاء دوره فـــي التخفيـــف من 

حدة وآثار الفيروس.
 وأكـــدت حميـــدة دور المجتمـــع البحريني 
للتصـــدي لهذه الجائحـــة باعتباره مجتمعا 
واعيـــا وعلـــى درجـــة عاليـــة مـــن الثقافة، 
الوطنـــي  الفريـــق  جهـــود  علـــى  مثنيـــة 
الطبي وجميـــع الكـــوادر الطبية من خالل 

متابعتهم المســـتمرة داخل المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحية أو عـــن طريق االتصال 
والمتابعـــة عـــن بعـــد، فهـــي جهـــود كبيـــرة 

وجب شكر القيادة عليها.
أن  عبـــدهللا  طيبـــة  أوضحـــت  وأخيـــرا   
بســـيطة  كانـــت  الفيـــروس  مـــع  تجربتهـــا 
إذ  شـــدة  أكثـــر  أخـــرى  بحـــاالت  مقارنـــة 
أصيبـــت بدوار في الرأس وكحة شـــديدة، 
تطلـــب علـــى إثرهـــا تلقـــي العـــالج داخـــل 
احتاجـــت  أنهـــا  وأوضحـــت  المستشـــفى، 
للمكـــوث في المستشـــفى لمـــدة 6 أيام ثم 
أكملت عالجها في المنزل، وأبدت شكرها 
لمتابعـــة األطبـــاء المســـتمرة، موضحة أن 
الجهـــود التي تقدمهـــا مملكة البحرين هي 
جهـــود جبارة تســـتحق التقدير.  وأوصت 
إال  المنـــزل  مـــن  الخـــروج  عـــدم  بأهميـــة 
للضـــرورة، مؤكـــدة وجوب أخـــذ التطعيم، 
والتقيد باإلجراءات االحترازية، فالكوادر 
الطبيـــة تعمـــل بتفـــاٍن لخدمـــة المواطنين 
والمقيمين لوضع نهاية لهذه الجائحة، بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.

المنامة - بنا
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بلـــدي  مجلـــس  جلســـة  شـــاب 
الجنوبيـــة بعـــض التعطيل بســـبب 
أعطـــال في تقنية االتصال المرئي 
والتشويش، حيث تم عقد الجلسة 
عـــن طريق االتصـــال المرئـــي )عن 

بعد( بمشاركة 9 أعضاء، بمن فيهم 
الرئيس بدر التميمي.

علـــى  التصويـــت  وتعطـــل 
المقترحات ألكثر من مرة للســـبب 

ذاته.

وافق المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية باإلجماع على تقرير لجنة الخدمات 
والمرافق العامة بشـــأن تطوير وتشـــجير جسر رقم )5( على شارع الملك حمد 

المؤدي إلى درة البحرين ومنتجع درة المارينا.
وقـــال عضو الدائرة العاشـــرة حزام الدوســـري إن “تزيينه وتجميله ســـيجعله 
جســـرا نموذجيـــا يضفـــي جمالية للمنطقة، ولشـــارع الملك حمـــد خصوًصا مع 

اقتراب افتتاح مدينة الملك عبدهللا الطبية”.
وسبق أن رفع المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية توصيات إلى وزارة األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني بتطوير الجســـور رقـــم 1 و2 و3 و4 
إال أن الموضـــوع مـــا يـــزال في إدراج الـــوزارة حتى اللحظـــة. يذكر أن رئيس 
المجلس بدر التميمي كان قد رفع سابقا توصية بتشجير شارع الملك حمد.

التشويش واألعطال التقنية تربك 
جلسة بلدي الجنوبية

تجميل الجسر رقم 5 المؤدي لـ “الدرة”

نظمت الجامعـــة الملكية للبنات، سلســـلة 
مـــن الندوات الفنية مع جامعة مانشســـتر 
متروبوليتان فـــي المملكة المتحدة. وقد 
عقـــدت تلك الندوات عبـــر تقنية االتصال 
المرئـــي خصوًصـــا مـــع الجامعـــة الملكيـــة 
للبنات؛ كونهـــا الجامعة األولى والمتفردة 
في البحرين في توفير التعليم في مجال 

األزياء عبر تخصص تصميم األزياء.
وجـــاءت هذه النـــدوات تحقيًقـــا ألهداف 
بالجامعـــة  والتصميـــم  الفنـــون  كليـــة 
الملكيـــة للبنـــات فـــي تكويـــن الشـــراكات 
مع مؤسســـات التعليـــم العالي الرائدة من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم ولتزويـــد الطالبات 
بتجربـــة تعليميـــة عالميـــة ولمحـــة حـــول 
مـــدى التوســـع في مجال صناعـــة األزياء 
النـــدوات  العالـــم. وتناولـــت هـــذه  حـــول 
العديـــد مـــن المواضيـــع المختلفـــة مثـــل 
للشـــركات  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
والعالمـــة  الموضـــة،  فـــي  واالســـتدامة 
الواعـــي،  والتصميـــم  لألزيـــاء  التجاريـــة 
باإلضافـــة إلى توفير فرصـــة النقاش بين 
طالبات الجامعة الملكية للبنات وطالبات 
حـــول  متروبوليتـــان  مانشســـتر  جامعـــة 
مجـــال األزيـــاء التي ســـاهمت فـــي إثراء 
المعرفة وتبادل األفكار من منظور ثقافي 

مختلف. 

وشـــهدت النـــدوات مشـــاركة كبيـــرة مـــن 
طـــالب الجامعتيـــن وحضـــور الخريجين 
وطالبـــات الثانويـــة العامـــة ممـــن لديهـــم 
االهتمـــام فـــي مجـــال الفنـــون وتصميـــم 
الخبـــراء  إلـــى حضـــور  إضافـــة  األزيـــاء، 
والمتمرســـين في هـــذا المجـــال وأعضاء 
وأعضـــاء  للكليـــة  االستشـــاري  المجلـــس 
عـــن  الحضـــور  وعبـــر  التدريـــس.  هيئـــة 

ومـــدى  النـــدوات  تلـــك  مـــن  اســـتفادتهم 
تعمق مجال تصميـــم األزياء حيث قالت 
اآلنســـة “إســـراء العلوي” من كلية الفنون 
والتصميـــم “لقد وفرت لي هـــذه الندوات 
الفرصـــة الستكشـــاف آفـــاق العمـــل فـــي 
مجال تصميم األزياء، وهو أمر غاية في 
األهميـــة لكل من يهتم بمجال األزياء وال 

يعلم ما الفرص المهنية الواعدة فيه”.

بالشراكة مع “مانشستر متروبوليتان” في المملكة المتحدة

الجامعة الملكية للبنات تنظم سلسلة ندوات فنية

سـوق لألسـر المنتجـة في “الجنـوبيـة”
شـــريحة إلكترونيـــة لتعبئـــة الوقـــود

وافــق المجلــس البلــدي فــي جلســته األخيــرة باإلجمــاع علــى تقريــر لجنــة 
الخدمــات والمرافــق العامــة حــول تخصيــص قطعــة أرض فــي المنطقــة 

الجنوبية، وذلك إلنشاء سوق لألسر المنتجة ذات الدخل المحدود.

عبـــدهللا  المقتـــرح  صاحـــب  وقـــال 
إبراهيـــم: “نهـــدف مـــن هـــذا المقترح 
لتجميـــع األســـر المنتجـــة من العشـــر 
الدوائر في منطقة واحدة، فهو دعم 
لهـــم للتواجـــد هنالـــك لكســـب الرزق، 

ولعرض منتجاتهم بكل سهولة”.
مـــن جهتـــه، قـــال التميمـــي: “األســـر 
المنتجة فـــي الجنوبية بحاجة ملحة 
لمثل هذا الســـوق، والذي تم تنظيمه 
بالفعـــل المحافظـــات األخـــرى، ويبدأ 
عـــادة من شـــهر أكتوبر وحتـــى نهاية 

موسم الشتاء، فهو دعم من المجلس 
المنتجة لحاجتهم لالسترزاق”.

بـــدوره، علـــق العضـــو طـــالل عتيـــق 
اآلليـــة  نعـــرف  أن  “أتمنـــى  بالقـــول: 
أرض  مســـتقبل  بشـــأن  الخاصـــة 
ســـوق البســـطة الســـابق، وهل سيتم 
أخـــرى  مـــرة  الســـوق  هـــذا  إرجـــاع 
التـــي  األرض  مســـتقبل  ومـــا  ال؟  أم 
كانـــت مخصصـــة لـــه، خصوصـــا وأن 
هـــذا الســـوق كان إضافـــة للســـياحة 
البحرينيـــة الوطنيـــة، وعالمة جذب 

جميلة للسواح الخليجيين”.
علـــى  المجلـــس  وافـــق  وباألثنـــاء، 
المقتـــرح المقدم مـــن العضو عبدهللا 
عبداللطيف، بشـــأن توفير الشـــريحة 
اإللكترونية في السيارة لخصم قيمة 
تعبئـــة الوقـــود علـــى غـــرار التجربـــة 
للخدمـــات  وكإضافـــة  الكويتيـــة، 

المتوفرة حاليا كسديم.

إلى ذلك، قـــال العضو البلدي عبدهللا 
إبراهيم: المقتـــرح فيه توفير للوقت 
فـــي المحطـــات، حمايـــة للمســـتهلك، 

وسهولة االستخدام.
وأردف التميمـــي بـــأن هـــذه الخدمـــة 
ســـتمثل إضافـــة جديدة للمســـتهلك، 
كما ســـتوفر له المزيد من اإلجراءات 

االحترازية ضد فايروس كورونا.

Vacancies Available
EBRAHIM REHAB BILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac
39467505  or  ebrahimrehab33@gmail.com 

MANAMA GAZAL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36424614  or  BATUTA65@YAHOO.COM 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

39655545  or  germanquality.bh@gmail.com 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac

17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

Salma Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33005350  or  SALMASALOON@GMAIL.COM 

Safe wheels spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36939306  or  Classicbrougham@googlemail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
33004292  or  alsalahgroup@hotmail.com 

Rawabi Alquds co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33624718  or  MAJDIATTILI@GMAIL.COM 

Norble home landscaping BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

FIX R US ESTATES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
33988802  or  TANOLI4447@GMAIL.COM 

Supreme Kutz Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

36354445  or  SOHEILA@UMAKEWEBAKE.COM 

ALRESALAH 
has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER(HAND-CHEMICAL SOLUTIONS) 
 suitably qualified applicants can contac
17776089  or  BUESA121@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33337783  or  ALMATAWA848@GMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SOCRATES MEDICAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
36424614  or  BATUTA65@YAHOO.COM 

J R S CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33334227  or  SAAD.IN.BAHRAIN@GMAIL.COM 

International Payment Services B.S.C (closed) 
has a vacancy for the occupation of

DIR, PROJECTS
 suitably qualified applicants can contac

17516000  or  EBRAHIM.JANAHI@IPS.COM.BH 

ANWAAR MAKKAH REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac
33212500  or  abuhasan302@gmail.com 

GERMAN QUALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39655545  or  OMINJI.BH@GMAIL.COM 

Gulf Energy and Process Consulting Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

34596652  or  depco.gulf@gmail.com 

SAMA ALDERA FOR REAL ESTATE & CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17739536  or  SUPERSTARSPORT55@YAHOO.COM 

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

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

ESBI Engineering & Facility Management - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17708118  or  ali.shawqi@esbi.com.bh 

ALAQDAR RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
66999707  or  FMS12121@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 

Bukhowa International Investments Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17610666  or  kristine@bukhowa.com 

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17533565  or  hr@grandsafirhotel.com 

Unanime Architectes Gulf WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17250822  or  contact.gulf@unanime.fr 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM

 Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17839999  or  ay@bellhelmet.bh
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تنظيــم تـوزيــع ثـالجــات “حفـظ النعمــة”
ــو جـــرجـــور ــ ــي بـ ــ ــار إلــــــى مـــســـجـــد فـ ــ ــق ــ  تـــغـــيـــيـــر تـــصـــنـــيـــف ع

اتفق أعضاء مجلس بلدي الجنوبية على 
مـــا ورد بتقرير لجنة الخدمـــات والمرافق 
لتنظيـــم  آليـــة  إصـــدار  بشـــأن   )60( رقـــم 
المنطقـــة  فـــي  النعمـــة(  )حفـــظ  ثالجـــات 

الجنوبية.
البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  واســـتعرض 
عمـــر عبدالرحمـــن صـــورا تتضمـــن وجود 
داخـــل  مكشـــوفة  كهربائيـــة  توصيـــالت 
وحول ثالجات حفظ النعمة في الشوارع، 
ممـــا يشـــكل خطـــرا علـــى مســـتخدميها، 
فضال عـــن غياب أبســـط معاييـــر النظافة 
وجـــود  ظـــل  فـــي  خصوصـــا  والصحـــة، 

جائحة كورونا.
ولفـــت عضـــو المجلس عبدهللا بوبشـــيت 
الـــى أن هنـــاك مناطـــق يتم عمـــل ثالجات 
“حفظ النعمة” بها، وأن هناك مســـتفيدين 

منها.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس بدر التميمي 
ضـــرورة تنظيـــم توزيعهـــا فـــي الشـــوارع، 
بمـــا ال يشـــكل خطـــرا علـــى المواطنين أو 
المقيميـــن، أو بمـــا ال يؤثـــر علـــى الحركـــة 
المرورية خصوًصا في الشوارع الحيوية، 
حيث تحجب الرؤية لبعض السائقين في 

بعـــض الحـــاالت، الفتا “نحن مـــع التنظيم 
والترتيب”.

إلـــى ذلـــك، وافـــق المجلـــس علـــى تغييـــر 
تصنيـــف العقار فـــي مجمـــع 954 بمنطقة 
رأس بو جرجور من تصنيف صناعي إلى 

خدماتي إلصدار رخصة بناء مسجد.

وقـــال رئيس مجلس بلـــدي الجنوبية بدر 
“المنطقـــة صناعيـــة بحتـــة،  إن  التميمـــي 
بها كثافة ســـكانية عالية من اآلســـيويين 
المسلمين، الذين يحتاجون لمسجد، علما 
بـــأن الموجـــود حاليـــا جامـــع واحـــد فقط، 

ونحن مع المقترح”.

إبراهيم النهام

قــال رئيــس جمعيــة التوحدييــن زكريــا الهاشــم إن الكنــز المفقــود الــذي طالما حلم بــه التوحديــون وعوائلهم 
هــو إنشــاء مراكــز حكوميــة لهم.وأضاف “نحن نتراجع بشــكل ملحوظ في مجال حقــوق ذوي التوحد رغم أن 
التعليــم حــق كفلــه دســتور مملكــة البحريــن في المادة الســابعة من الباب الثاني ولم يســتثن فيهــا اي مواطن 

بحريني”.

وزاد فـــي تصريـــح لــــ “البـــالد”: 
“تأكيدا على أحقية التوحديين 
مراكـــز  علـــى  حصولهـــم  فـــي 
حكوميـــة للتأهيـــل قـــام جاللة 
الملـــك بتوقيـــع اتفاقيـــة األمم 
 2011 العـــام  فـــي  المتحـــدة 
لحقـــوق ذوي اإلعاقة، وتضمن 
هـــذه االتفاقيـــة تضمـــن حقوق 
فـــي  العزيمـــة  ذوي  جميـــع 

المملكة”.
فـــي  “اهتممنـــا  الهاشـــم  وتابـــع 
التأســـيس،  منـــذ  الجمعيـــة، 
هـــذا  عاتقنـــا  علـــى  نحمـــل  أن 
الملـــف المهـــم، فقـــد طرقنا كل 
مـــدروس  وبشـــكل  األبـــواب 
ومتقـــن لعلنـــا نـــرى بارقـــة أمل 
ونرســـم االبتســـامة على شفاه 

التوحديين وأسرهم”.

التوحدييـــن  “أن  وأردف 
وأســـرهم يعيشـــون حالـــة مـــن 
التشـــتت والضيـــاع بيـــن مراكز 
الخاصة التـــي ال ننكر وجودها 
وال جهودها إال أن البعض منهم 
يتســـابقون فـــي رفـــع الرســـوم، 

فتصل لحد الخيال، فمن خالل 
ذلـــك يصـــل ولـــي االمـــر ألزمـــة 
مالية بعد أن يقترض ويستنفذ 
جميع الخيارات، فيبدأ بمرحلة 
مطالبته بتسديد الديون إلى ان 
يصل لصاالت المحاكم والذنب 
الوحيـــد أن لديـــه طفـــال مصابا 
باضطـــراب التوحـــد وال يوجـــد 

مركز حكومي يحتضنه”.
ولـــي  “نناشـــد  الهاشـــم  وختـــم 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو األمير ســـلمان 
بن حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
بالنظـــر لطلب جميـــع المصابين 
التوحـــد  طيـــف  باضطـــراب 
مراكـــز  بإنشـــاء  وأســـرهم 
محافظـــة  كل  فـــي  حكوميـــة 

لتحتضن جميع الفئات”.

زكريا الهاشم

الهاشم يناشد سمو ولي العهد رئيس الوزراء النظر في مطالبهم

أسر التوحديين بين حلم إنشاء المراكز الحكومية وهلع المحاكم

إبراهيم النهام
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة المستقبل األخضر للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 102298

بنــاء علــى قــرار المالــك  لشــركة المســتقبل األخضــر للتجــارة ذ.م.م ، المســجلة 
على قيد رقم 102298، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة / نادر علي 
ابراهيم عبدالعزيز مصفيا للشــركة. بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد 
انتهــت وفقــا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، 
مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: نادر علي ابراهيم عبدالعزيز  -  39990499)973+( 

القيد:99910  
التاريخ : 1-6-2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2021  

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بلو أوك للمقاوالت ذ.م.م

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م  للمقاوالت  أوك  بلو  شركة  شركة  اصحاب  السادة  إليها  تقدم 
التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،99910 رقم  القيد  بموجب  المسجلة 
من شركة بلو أوك للمقاوالت ذ.م.م الى بلو أوك أرتستيك كونسبتس 
اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  ذ.م.م  

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 89454 - التاريخ: 2021/06/01
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة مركز بوابة الربيع الجديدة لطب األسنان  ذ.م.م   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
شركة  مركز بوابة الربيع الجديدة لطب األسنان  ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 89454 ، 

طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 2 
من :  مركز بوابة الربيع الجديدة لطب األسنان  ذ.م.م    

                     NEW AL RUBEEH GATE DENTAL CENTER WLL
إلى :  مركز الربيع لألسنان المحرق  ذ.م.م    

                     NEW AL RABEEH DENTAL CENTER MUHARRAQ WLL
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد   127298
التاريخ   30 - 5 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة جراج البيستو جيت ذ.م.م.

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م.  جيت  البيستو  جراج  شركة  شركة  اصحاب  السادة 
البيستو  جراج  شركة  من  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،  127298 رقم  القيد 
جيت ذ.م.م. الى بيستو بينت اند بودي ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 
تاريخ  من  يوما  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة نجمة أرادوس لقطع غيار السيارات ولوازمها  ذ . م . م
سجل تجاري رقم 100240

 . ذ  الســيارات ولوازمهــا  غيــار  لقطــع  أرادوس  نجمــة  فــي شــركة  الشــركاء  قــرار  علــى  بنــاء 
الســيد     الشــركة اختياريــا وتعييــن  ، بتصفيــة  القيــد رقــم 100240  المســجلة بموجــب  . م  م 
MUHAMMED MUHSIN KAYAMGATT KANDIYIL مصفيا للشــركة.  بهذا يعلن المصفي 
أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات  الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
MUHAMMED MUHSIN KAYAMGATT KANDIYIL 

36960999 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

شركة ابراج بوشقر للتنظيفات ذ.م.م
سجل تجاري رقم  90633

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنهــا تقــدم إليهــا شــركة ابــراج 
بوشــقر للتنظيفات ذ.م. م والمســجلة بموجب القيد رقم 90633 بطلب تصفية الشــركة تصفية 
اختيارية وتعيين السيد احمد صالح احمد صالح بوشقر كمصفي للشركة . بهذا يعلن المصفي 
أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات  الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
المصفي: احمد صالح احمد صالح بوشقر

ahmed88bushaqur@gmail.com - 66707072

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل التجاري

CR2021 -80957 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 .
اسم التاجر : قطب تارة محبوب غفور شيخ

االسم التجاري الحالي : القطب الجنوبي للعبايات
االسم التجاري الجديد : جديد المنسوج للعبايات

رقم القيد : 15-57332

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة ش وازتا ذ.م.م
سجل تجاري رقم 127985

بناء على قرار الشركاء في شركة وازتا ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 127985 ، بتصفية 
الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد   SUSHAD SHUMSUDIN /  مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن 
المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 
الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:

SUSHAD SHUMSUDIN -  3961413

تاريخ   26 / 5 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2021- 81720   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا المعلن ادناه الســيد: محمــد علي احمد علي عبدالحســن 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى الســيدة انيســه احمد علي 
عبدالحســن فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى 
اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 9859 - 2

االسم التجاري : المظاهر للتنظيفات

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة نادوكاندي القابضة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 67165

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة نادوكانــدي القابضــة ذ.م.م المســجلة علــى قيــد رقــم 67165 ، 
بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / NADUKKANDI KUNHI ABDULLA مصفيــا 
للشــركة. بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، وعمال بنص 
المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم 
إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هــذا اإلعــالن، وذلك على 

العنوان التالي:
NADUKKANDI KUNHI ABDULLA

33600506

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   72218   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة تاله لتطوير العقار ذ م م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / جاســم حسن يوسف عبدالعال باعتباره المصفي القانوني لشركة تاله 
لتطوير العقار ذ م م،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجب القيد 
رقــم 52089 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية و 
شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل التجاري

CR2021- 81589 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 . 
اسم التاجر : نور محمد علي الشلبي

االسم التجاري الحالي : ريانه  العود للصوتيات والمرئيات
االسم التجاري الجديد : تورينو مودا ستايل

رقم القيد : 15-57332

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد 
تقدم إليها شــركة باو يينغ انتر ناشــونال تريدينغ ذ.م.م. والمســجلة 
بموجب القيد 122314 طالبين إشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة 
تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام 
قانــون الشــركات  التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون   21   لســنة 

2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

 إعالن رقم72573  لسنة 2021 
 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

 تيجقورا ذ.م.م
 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيد / حســين فــوءاد عبــدهللا أحمد ســلمان الكعبي  باعتبــاره المصفي 
القانونــي لشــركة تيجقــورا ذ.م.م  ، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محدودة 
بموجب القيد رقم 120695،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.

التاريخ 31 / 5 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
 CR2021- 83154 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقــا بــه مــا يعــزز 

اعتراضه .
اسم التاجر : شميم اختر محمد محمد

االسم التجاري الحالي : صالون تايتنك النسائي
االسم التجاري الجديد: ازياء تايتنك

رقم القيد : 6-76562

القيد   58645 - 2

التاريخ   25 - 05 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة غرانديور كونستراكشين ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة اصحاب 

شركة غرانديور كونستراكشين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 58645 - 2 طالبين تغيير 

االسم التجاري من غرانديور كونستراكشين ذ.م.م الى اباسكوس بلدرز كوالج ذ.م.م فعلى كل 

مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن   

تاريخ : 31/05/2021
CR2021-  84167 ٕاعالن رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

بطلب  حامد  احمد  عبدهللا  مصطفى  السيد/السيدة  ادناه  المعلن  ٕالينا  م  د ق ت

تحويل المحل التجاري التالي ٕالى السيد/السيدة لينا اوليج فالنتين ديمشينكوفا

اإلدارة خالل خمسة عشر  ٕالى  التقدم  قانوني  اعتراض  ٔاي  لديه  فعلى كل من 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: ٠١-142564

االسم التجاري: ترست مى للعقارات

38344464
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المستهترون... البد من محاسبتهم بشدة
لقـــد فقدنـــا خالل األيـــام الماضية أحبـــاء اختفوا عن أفـــق حياتنا إلى 
األبد، ولم يتركوا لنا ســـوى ذكريات حزينة وحياة شـــاقة وعين تبرق 
مـــن األلـــم وصـــورة غامضـــة كالحلـــم أو األمنيـــة البعيدة، حيـــث نخر 
“فيروس كورونا” في جســـد مجتمعنا ونفـــد صبر المواطنين وعجزوا 
عن ضبط أعصابهم بســـبب المســـتهترين “مواطنيـــن ووافدين” الذين 
أطرقوا برأســـهم نحو األرض وأصبحوا أشـــباحا مخيفة ملتفة بثياب 
قاتمـــة، فهذا يفتح مراســـم “عـــزاء” في بيته وهو يعلـــم مدى خطورة 
التجمعـــات العائليـــة، وكل تفكيـــره الضيق ينحصر في مفهوم ســـأحيا 
وأتغلـــب على الموت، وآخر يتصور أنه في ليلة رأس الســـنة وال يعود 
من “لحواطه” إال في ساعة متأخرة من الليل، وهناك من يتسمر خلف 
الطـــاوالت فـــي المقاهـــي ويدخـــن، والعمالة اآلســـيوية تســـمع الجلبة 

والضوضاء فوق رؤوسها أينما تكون.
يجب على اإلنسان أن يفرض على نفسه قاعدة داخلية حتى يستطيع 
أن يحتفـــظ بتوازنـــه العقلي والعضـــوي، إن الدولة قـــادرة على فرض 
القانون على الشعب بالقوة، لكنها ال تستطيع أن تفرض عليه األخالق، 

فيجـــب أن يدرك كل فرد ضرورة فعل الخير وتجنب فعل الشـــر، وأن 
يرغم نفســـه على اتباع هـــذا المنهاج ببذل جهـــد إرادي، فالعقل وقوة 
اإلرادة واألخـــالق ترتبـــط ببعضهـــا ارتباطـــا وثيقا، بيد ان اإلحســـاس 
األدبـــي أهم بكثير مـــن العقل، وحينما ينعدم هذا اإلحســـاس من أحد 
الشـــعوب فإن كيانـــه االجتماعي كله يبدأ في االنهيـــار البطيء، هكذا 

يقول الدكتور الكسيس كاريل في كتابه “اإلنسان ذلك المجهول”.
ال نعلـــم كيـــف تكـــون هنـــاك فئـــة مســـتهترة ال تميـــز وال تبصـــر وغيـــر 
قـــادرة على التحكم في نفســـها وهي ترى أعـــداد الوفيات واإلصابات 
فـــي ازديـــاد، وصفارات اإلنـــذار ترن في كل بيت. إن هـــؤالء الضعفاء 
والمســـتهترين باإلجـــراءات والتعليمـــات ومعدومـــي الثقـــة بأنفســـهم 
والمتهربيـــن مـــن المســـؤولية يجـــب محاســـبتهم بشـــدة ألنهـــم عامل 
مزعج في المجتمع وأجسام غريبة ينبغي تحطيمها قبل أن تحطمنا، 
فحســـب ما توحي بـــه الروايات أنهم ال يعرفون كلمـــة “التزم واجلس 
فـــي البيت”، وقد تبذل معهم جهودا شـــاقة لتوصيل معنى خطر على 

حياتك وحياة أهلك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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لعـــل المتابـــع للصحافـــة األميركيـــة في األشـــهر القليلـــة الماضيـــة، يمكنه أن 
يرصـــد حديثا متصاعدا عن عـــودة العنصرية إلى البالد مرة أخرى، وإن في 
أشـــكال مقنعة، وبصورة أو بأخرى، الســـيما في ظل ما جرى في نهاية والية 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب، والتشـــظي غير المسبوق الذي أصبح مهددا 

للنسيج األميركي في الحال واالستقبال. 
هـــل حديـــث العنصرية معقود بناصيـــة الواليات المتحـــدة األميركية فقط؟ 
الشـــاهد أن ما تعيشه أوروبا هذه األيام مخيف بدرجة كبيرة، فقد اكتسبت 
الجماعـــات اليمينيـــة العنصريـــة، بتياراتهـــا الشـــوفينية والقوميـــة، العرقية 
والدينية، زخما كبيرا، وباتت تحتل صدارة المشـــهد السياســـي في كثير من 
دول القارة العجوز. مؤخرا انشـــغلت فرنســـا بحديث الجنراالت الفرنســـيين 
الســـابقين، الذين يروجـــون أفكارا أقرب ما تكون إلـــى االنقالب على مدنية 
الدولة الفرنســـية وعلمانيتهـــا، متخذين من اإلســـالموفوبيا تحديدا مدخال 
ألطروحاتهـــم وشـــروحاتهم، أمـــا فـــي ألمانيـــا فقـــد أحـــرزت األحـــزاب ذات 
الصبغـــة العنصرية العديد من االنتصارات السياســـية مؤخرا، وفي المقدمة 
منهـــا، حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا، المعـــروف بعدائـــه التاريخي لألجانب 

وخصوصا المسلمين. 

تنتشر الروح العنصرية في عموم أوروبا، ويتوقع المراقبون أن تصل خالل 
الســـنوات القليلة القادمة، حكومات عنصرية إلى ســـدة الحكم في أكثر من 
دولـــة، األمـــر الذي يهدد بشـــكل مخيف مســـتقبل التعايش بيـــن األوروبيين 
أنفســـهم، ذلـــك أن العنصريـــة عادة ما تبـــدأ في مواجهة الغيـــر المختلف، ثم 
تســـري في العقول والنفوس تجاه اآلخر القريب. يعن لنا أن نتســـاءل: “هل 
آفة أوروبا النســـيان، أم أن النسيان أضحى مرض البشرية برمتها، بمن فيها 
مـــن األميركييـــن واآلســـيويين وغيرهـــم؟ كان الظن هو أن العولمة ســـتلغي 
الرؤى العنصرية، انطالقا من أنها تجعل البشرية أسرة واحدة، خصوصا بعد 
أن فقدت الحدود والســـدود الجغرافية قدرتها على منع تواصل البشـــر، ولم 
تعد اإلنسانية قرية صغيرة كما قال من قبل عالم االجتماع الكندي الشهير، 
مارشال مكلوهان، في ستينات القرن الماضي، بل يمكن القطع بأنها أضحت 

حارة صغيرة لكنها حارة مصابة بالنسيان. 
تتبدى العنصرية اليوم في أشـــكال عدة في كل مظاهر المجتمع تقريبا، من 
التمييز المســـتتر في كل نواحي الحياة اليومية، إلى المحاصصة الواضحة 
والمفضوحة فيما يخص الجنســـيات واألعـــراق واألديان. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

العنصرية... آفة الحضارة البشرية

لـــو بحثنـــا في أســـباب تـــردي أوضاع ما يعـــرف بالـــدول الناميـــة، لربما كان 
االحتـــالل عامـــالً مشـــترًكا في جـــل هذه الـــدول، حيث أفرز هـــذا االحتالل 

وضًعا مختالً وجراًحا عميقة بها.
لهـــذا، فمن األمور التي تحســـب أللمانيا ونأمل أن تســـير على نهجها الدول 
األخرى لتستقيم كثير من أحوال الدول النامية، ذلك التوجه نحو التصالح 
مـــع ماضيهـــا االســـتعماري، والذي جســـده تصريـــح وزير الدولة فـــي وزارة 
الخارجيـــة ميشـــيل مونتيفيرينغ في نوفمبـــر 2020م بالقول “عشـــنا لفترة 
طويلة في ألمانيا على وهم أن حقبة االستعمار األلماني مرت بأقل األضرار 

وأنها لم تكن طويلة حتى تخلف أضراًرا حقيقية”.
ومنذ فترة، قامت الحكومة األلمانية بإنشاء نقطة اتصال مركزية للتواصل 
مع المســـتعمرات الســـابقة التي ترغب في اســـتعادة األشـــياء التي ضاعت 
منهـــا، وبـــدأت المتاحـــف والمحفوظـــات بإعـــادة الرفـــات البشـــرية التي تم 
إحضارها أللمانيا في الحقبة االستعمارية من أجل تجارب طبية، كما بدأت 
مدن في تغيير أســـماء بعض الشـــوارع التي تكرم شـــخصيات اســـتعمارية 

سابقة.
أمـــا الخطـــوة األخيرة واألهم في هـــذا الملف، فهي اعتـــراف ألمانيا في 28 
مايـــو 2021 بارتكاب “إبادة جماعية” ضّد شـــعبي هيريرو وناما في ناميبيا 
خالل اســـتعمارها هـــذا البلد األفريقي خـــالل الفترة مـــن 1884 إلى 1915، 
)حيـــث قتل مـــا بين عامي 1904 و1908 عشـــرات اآلالف من أبناء شـــعبي 
هيريـــرو وناما في مذابح ارتكبها مســـتوطنون ألمان، فيما اعتبر أول إبادة 
جماعية في القرن العشـــرين(، متعّهدة بتقديم مســـاعدات تنموية لها تزيد 
قيمتهـــا عن مليار يورو، إذ صرح وزيـــر الخارجية األلماني هايكو ماس في 
بيان بأّنه “اعتبارًا من اليوم سنصنف رسمًيا هذه الحوادث بما هي عليه في 

منظور اليوم: إبادة جماعية”.
هي مســـؤولية تاريخيـــة وأخالقية على الدول االســـتعمارية، لكن التوصل 
لهـــذه النقطة من التســـامح والتصالح، يتطلب أيًضا جهـــاًدا وإرادة وعزيمة 
مـــن قبل الدول التي كانت مســـتعمرة، وعدم اليأس مـــن إمكانية الحصول 

على حقوقها مهما طال الزمن.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

ألمانيا والتصالح مع الماضي

ماذا لو ثبت أن كورونا صنع في ووهان؟ 
ال يـــزال العالـــم كله يئن صحيـــا واجتماعيـــا واقتصاديا ونفســـيا 
بســـبب كورونا، ما عدا الصين، وقد تعرض العالم كله إلى موجة 
ثانيـــة وثالثة مـــن كورونا ما عدا الصين، رغـــم أن الضربة األولى 
للفيروس اللعين كانت من الصين وبالتحديد من ووهان، وكانت 
البدايـــة ســـاخنة جدا هنـــاك، وال يزال عـــدد الوفيات فـــي الصين 
أقـــل عدد من غيرها، رغم أنها مجاورة للهند التي أصابها ما نراه 

يوميا على الشاشات من إصابات ووفيات بعدد مرعب.
قـــد يكـــون لـــدى الصين ســـر علمـــي ال يعرفـــه أحد ســـاعدها على 
مواجهـــة الوباء بشـــكل ناجح جنبها ما أصـــاب غيرها من الدول، 
لكـــن ما نشـــر مؤخرا في صحـــف بريطانية وعالمية هو بال شـــك 
أمـــر خطيـــر. نشـــرت الصحـــف البريطانيـــة أن خبيريـــن بريطاني 
ونرويجـــي أكـــدا حصولهما علـــى دليل إنتاج مختبـــر في ووهان 
“أنغـــوس  البريطانـــي  البروفيســـور  وقـــال  كورونـــا،  لفيـــروس 
دالغليـــش”، وعالـــم الفيروســـات النرويجـــي “بيرغـــر سورنســـن”، 
إنهمـــا توصال إلى “دليل” على األصـــل الصناعي لفيروس كورونا، 
وبحســـب مـــا ذكـــرت صحيفـــة “ديلي ميـــل” فـــإن الدراســـة التي 
أجراهـــا دالغليـــش وسورنســـن، توصلـــت إلى أن علمـــاء صينيين 
طوروا “SARS-Cov-2” في مختبر ووهان، وقالت الدراسة إنهم 
حاولـــوا بعد ذلك “إخفـــاء آثارهم” بطريقة تجعـــل الجميع يعتقد 
أن فيروس كورونا نشـــأ بطريقة طبيعية وليس من صنع بشـــري، 
وقال البروفيسور البريطاني وعالم الفيروسات النرويجي، إنهما 
توصـــال لهذه الخالصة بعـــد تحليل التجارب التي أجراها العلماء 
فـــي ووهـــان بين عامـــي 2002 و2019، وخلصوا إلـــى أن العلماء 
الصينييـــن، وبالتعـــاون مع الجامعـــات األميركية، طـــوروا أدوات 
إلنشـــاء SARS-Cov-2، ووفقـــا للخبيرين حـــاول مختبر ووهان 
جعـــل الفيروس الذي يحدث بشـــكل طبيعي أكثـــر عدوى بحيث 
يتكاثـــر بســـرعة فـــي الخاليا البشـــرية، مرجحيـــن أن العلماء من 
الصيـــن أخذوا “أســـاس” فيروس كورونا مـــن خفافيش الكهوف، 
وأدخلـــوا عليه تغييـــرات أخرى في تركيبته، ليكـــون أكثر عدوى 
وإماتة، ومن بين هذه المكونات الجديدة للفيروس هي سلســـلة 
مـــن أربعة أحمـــاض أمينية، تســـمح للفيروس بااللتحـــام بإحكام 

بالخاليا البشرية مثل المغناطيس.
وبحســـب عالـــم الفيروســـات النرويجـــي فإنـــه مـــن النـــادر وجود 
سلســـلة في الفيروسات الطبيعية من 3 أحماض فقط وليس من 

4 أحماض. 
الســـؤال بعد كل هذا الكالم الذي نشـــرته وسائل اإلعالم: ماذا لو 
ثبت ذلك؟ من ســـيدفع فاتورة الخراب الذي أصاب العالم؟ وهل 
أصبـــح العالـــم مكانا مخيفا إلى هذا الحـــد؟ وهل يمكن أن يتكرر 

العبث بحياة البشر على الكرة األرضية بهذا الشكل.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

كورونا... بيدنا حمايتهم ولكم الخيار
إن القـــرارات التي وردت في آخر مؤتمـــر فعالً كانت منتظرة، 
فقد كانت أكثر حزما، خصوصا أننا تابعنا مؤخرا العدد الكبير 
الـــذي وصلت إليـــه البحرين في الحاالت القائمـــة والتي كانت 
بشكل متواز مع األعداد الكبيرة للفحوصات اليومية التي تتم 
مـــن أجل الوصول الســـريع للحـــاالت القائمة وســـرعة عالجها، 

حفاظا على األرواح وحالتها الصحية.
لذا يســـتوجب علينا اليـــوم جميعًا أن نتكاتـــف ونتعاون، نقف 
وقفـــة جـــادة ونلتزم باإلجـــراءات االحترازية وعـــدم التراخي 
فـــي تطبيقهـــا، والحـــرص علـــى حصولنـــا علـــى التطعيـــم فـــي 

القريب العاجل.
األمـــر جد خطير ويحتاج منـــا لوقفة وطاعة للقرارات، حفاظا 

على سالمة الجميع، فالوطن للكل والبالء إذا نزل عم.
هـــذه فرصـــة ذهبية لتصحيـــح األخطاء الســـابقة والتي كانت 
بســـبب اســـتهتار البعـــض، علينـــا االتعـــاظ مـــن الذين اشـــتدت 

حالتهم وغيبهم المرض عنا. 
لنغتنـــم هذه الفرصة برفع درجات االلتـــزام قبل فوات األوان، 
وعلينا تكثيف القيود حتى ال يبعدنا المرض عن أهلنا وأحبابنا 
ويسيرنا معه نحو المجهول، االلتزام باإلرشادات ودعم فريق 
البحريـــن الطبـــي دورنـــا اليوم، باإلضافـــة إلى الوقـــوف معهم 
وإعانتهـــم ودعـــم جهودهم من خـــالل تطبيق القـــرارات التي 

تصب في مصلحة وسالمة الجميع.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة



زار ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
األول  النائـــب  برفقـــة  خليفـــة،  آل  حمـــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، تدريبات منتخبنا 
الوطني لكرة القدم قبل استضافة المملكة 
منافســـات المجموعـــة الثالثـــة للتصفيات 
اآلســـيوية المزدوجـــة المؤهلـــة لمونديـــال 

كأس العالم وكأس آسيا.
ســـموهما،  مســـتقبلي  مقدمـــة  فـــي  وكان 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة، وعضو 
لجنة المنتخبـــات باالتحاد البحريني لكرة 
القـــدم محمد بن جالل، إذ شـــهدت الزيارة 
تطبيقا كامال للتعليمات الصحية الصادرة 
مـــن الجهـــات الرســـمية تفاديـــا لفيـــروس 

كورونا.
 والتقـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالجهازين الفني واإلداري والعبي 
منتخبنا الوطني لكرة القدم، إذ أكد سموه 
أن المرحلـــة المقبلـــة تحتـــاج إلـــى تكاتـــف 
ومضاعفـــة الجهـــود من الجميع ســـعيا في 

تحقيق الهدف المنشـــود وهـــو التأهل إلى 
مونديـــال كأس العالـــم، معربـــا ســـموه عن 
ثقته الكبيرة بقـــدرات الالعبين وحرصهم 
علـــى تطبيق الخطـــط الفنية مـــن المدرب 

وتحقيق النتائج اإليجابية. 
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“إن األســـرة الرياضية في المملكة، وجميع 
المواطنين، سيقفون إلى جانب المنتخب، 
والجميـــع يأمـــل فـــي تحقيـــق هـــذا الحلم 
الذي طـــال انتظاره، واليوم لدى المنتخب 
فرصة كبيرة في تحقيق الهدف خصوصا 
أن التصفيات ستقام على أرض المملكة”.

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة “لدينا ثقة كبيرة بقدرات الالعبين، 
وهـــم قادرون على تحقيق أفضل النتائج، 
ســـنقدم للمنتخـــب كامـــل الدعـــم، ونحـــن 
متفائلـــون فـــي تحقيق النتائـــج اإليجابية 
على الرغم من إدراك أن المواجهات قوية 
وصعبة ولكن ال يوجد مســـتحيل في ظل 
الثقة الكبيرة بقدرات الالعبين والجهازين 

الفني واإلداري”.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة بجهـــود االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم برئاســـة الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة فـــي توفيـــر جميـــع االحتياجـــات 
للمنتخب وتهيئة األجواء المثالية لألحمر.

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع الجهاز الفني واإلداري

تغطية - المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد برفقة خالد بن حمد يزوران تدريبات “األحمر”
المنشـــود الهـــدف  فـــي تحقيـــق  الالعبيـــن  بقـــدرات  الكبيـــرة  ثقتـــه  أبـــدى  ســـموه 

بنا

الوطني  الــبــحــريــن  منتخب  يــواصــل 
تــدريــبــاتــه  الـــطـــائـــرة  لـــلـــكـــرة  األول 
بن  عيسى  صـــاالت  بمجمع  المحلية 
راشـــد الــريــاضــيــة، اســتــعــدادا لخوض 

لكأس  الــمــؤهــلــة  الــتــصــفــيــات 
اليابان ودورة  آسيا في 

الخليجية  ــاب  ــعـ األلـ
في الكويت.

التدريبات  ويقود 
البرازيلي  المدرب 
ــو أنــتــونــيــو  ــاركــ مــ
الـــــــــــــــذي اخــــــتــــــار 

لــلــقــائــمــة  العـــًبـــا   20
ضّمت  حيث  األولــيــة، 

كــــالً مــــن: مــحــمــود حــســن، 
علي حبيب، محمود العافية، محمود 
ناصر  يــعــقــوب،  محمد  عــبــدالــواحــد، 
عــنــان، أحــمــد صـــادق، علي إبــراهــيــم، 
عباس  عــنــان،  محمد  ــحــداد،  ال حسن 
الـــصـــيـــرفـــي، حسين  عــلــي  ــاز،  ــبـ ــخـ الـ
الــجــشــي، حــســن الــشــاخــوري، محمد 

جاسم، محمد حبيب، حسين سلطان، 
صـــادق هــرونــه، بـــدر نــاصــر، محمود 

عبدالحسين، وعلي خير هللا.
ــبــحــريــنــي  ويــــخــــوض الــمــنــتــخــب ال
أجل  مــن  المحلية  تحضيراته 
ــات  ــيــ ــ ــف ــصــ ــتــ ــ خــــــــــوض ال
اآلســيــويــة الــتــي تضم 
ــالً مــن الــســعــوديــة  كـ
والــعــراق  والكويت 
يوليو  شــهــر  خـــالل 

المقبل.
ــاد  ويــــخــــطــــط اتــــحــ
إلقامة  الطائرة  الكرة 
لألحمر  خارجي  معسكر 
التأهل  حــال  فــي  البحريني 
لــمــنــافــســات بــطــولــة آســيــا الــتــي من 
خالل  الكويت  في  تقام  أن  المنتظر 
لم  األمــور  لكن  المقبل،  سبتمبر  شهر 
ظل  في  خصوًصا  اآلن  لغاية  تتضح 
األوضاع الصحية التي يعيشها العالم 

جراء جائحة وباء فيروس كورونا.

منتخب الطائرة يواصل تحضيراته للتصفيات

ثائر كروما كامبوس

ا على جائزة الشهر “سمعه” يتنافس آسيويًّ
اختــار موقــع االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم نجــم منتخبنــا الوطنــي ونادي 
المحــرق إســماعيل عبداللطيــف، للمنافســة على جائزة أفضــل العب برز مع 
فريقــه فــي المســابقات المحليــة لمنطقــة غــرب آســيا وتحديــًدا لشــهر مايو 

 .2021

وتـــم ترشـــيح 7 العبين بجانـــب العبنا 
إســـماعيل عبداللطيـــف للتنافـــس فـــي 
الشـــهر وهـــم: غوميـــز  اســـتفتاء هـــذا 
)الشـــباب  إيغالـــو  الســـعودي(،  )الهـــالل 
الســـعودي(، علـــي مبخـــوت )الجزيـــرة 
)الوحـــدات  العـــرب  يـــزن  اإلماراتـــي(، 
)العربـــي  الدبـــاغ  عـــدي  األردنـــي(، 
الكويتـــي(، أحمـــد العكايشـــي )الكويت 
)الســـلط  نغـــاه  رونالـــد  الكويتـــي(، 

األردني(.
وجـــاء وصف موقع االتحاد اآلســـيوي 
لصـــورة نجـــم الكـــرة البحرينيـــة “قـــاد 
المهاجم الدولي إسماعيل عبداللطيف 

فريقه المحرق للتأهل إلى دور األربعة 
كأس  لمســـابقة  الغـــرب  منطقـــة  عـــن 
االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم، حيث 
ســـجل هدف الفوز الوحيد أمام فريق 
ســـلط األردنـــي، وظهر مـــرة أخرى في 
اللقـــاء األخيـــر أمـــام األنصـــار اللبناني 
وســـجل هدفـــا ثانيـــا مـــن بيـــن ثالثـــة 
المجموعـــة  ترتيـــب  الفريـــق  ليتصـــدر 

الثانية.
وتقـــوم فكـــرة االتحاد اآلســـيوي على 
فتـــح بـــاب التصويـــت أمـــام الجمهور 
الختيار أفضل العب في منطقة غرب 
آســـيا لشـــهر مايـــو الماضي، بنـــاًء على 

معاييـــر أهمهـــا دور الالعـــب وتأثيـــره 
فـــي نتائـــج فريقه من خالل تســـجيله 
لألهداف من جهة وصناعتها من جهة 
أخرى، باإلضافـــة لترتيب الفريق على 

صعيـــد المنافســـة وأهميـــة المباريـــات 
التي لعبها. ويستمر تصويت الجمهور 
الـــذي انطلـــق منـــذ األول مـــن يونيـــو 
2021 حتى مساء يوم السبت المقبل.

إسماعيل عبداللطيف

سبورت

سبورت

واصل نـــادي الخالدية تعزيز صفوفه 
ضـــم  بعدمـــا  الجديـــدة  بالتعاقـــدات 
المدافـــع الدولـــي محمـــد عـــادل بعقد 
يمتد لمدة خمســـة مواســـم قادما من 

المنامة.
وجرت مراســـم توقيع العقد بحضور 
جناحـــي  محمـــود  النـــادي  رئيـــس 
ورئيـــس جهاز اللعبـــة راشـــد الزياني 

وعدد من أفراد الجهاز اإلداري.
بعـــد سلســـلة  الصفقـــة  تلـــك  وتأتـــي 
التعاقدات التي بدأها نادي الخالدية 
قبـــل عـــدة أســـابيع بتعاقـــده مـــع كال 
قادمـــا  بوغمـــار  أحمـــد  الدولـــي  مـــن 
مواســـم،  خمســـة  لمـــدة  الحـــد  مـــن 
والحـــارس الدولي ســـيد شـــبر علوي 
قادمـــا مـــن الرفـــاع لمـــدة موســـمين، 
والالعب عبدالعزيز الشيخ قادما من 

البســـيتين لمـــدة موســـمين، والالعب 
مهدي طرادة قادمـــا من األهلي لمدة 
موســـمين، والالعب مهـــدي حميدان 
قادمـــا مـــن الرفـــاع لمـــدة موســـمين، 
والالعـــب أحمـــد عبـــدهللا قادمـــا من 

الرفاع لمدة موسمين.
وكان الخالدية الصاعد حديثا لدوري 

ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز إثـــر تحقيقه 
المركز الثاني بـــدوري الدرجة الثانية 
قد تعاقـــد مع المدرب الوطني محمد 
الشمالن لقيادته في الموسم المقبل، 
حيـــث يطمح الخالدية ألن يكون من 
األندية المنافســـة بقوة علـــى المراكز 

المتقدمة.

واصــل صفقاتــه المحليــة اســتعداًدا للموســم المقبــل
الخالدية يضم محمد عادل

نادي النجمة - ضاحية الفاتح

 وقع نـــادي النجمة الرياضي عقًدا 
لويـــس  البرتغالـــي  المـــدرب  مـــع 
علـــى  ليكـــون  كامبـــوس  دييغـــو 
رأس الجهـــاز الفني الذي ســـيقود 
فريق كرة القدم بالنادي بدًءا من 

الموسم القادم 2022/ 2021.
 ويعتبـــر البرتغالـــي كامبـــوس من 
المدربين الشباب أصحاب السيرة 
الذاتية المميزة، حيث سبق له أن 
درب عـــدًدا مـــن الفـــرق فـــي عدة 
دوريـــات بينمـــا عمل فـــي الطاقم 
الفني في نادي الشباب السعودي 
 2009 /2010 الموســـم  فـــي 
والمنتخـــب اإلماراتـــي لفئة تحت 
19 ســـنة في عـــام 2017 ويمتلك 
مـــن الخبـــرة الكبيـــرة نظيـــر عمله 
في األجهزة الفنية لبعض كبريات 

الفرق األوروبية.

النـــادي  إدارة  مجلـــس   ويتطلـــع 
بالتعاقـــد مع كامبـــوس بأن يظهر 
الطبيعيـــة  بصورتـــه  الفريـــق 
هـــذا  عليهـــا  كان  لمـــا  المغايـــرة 
فيهـــا  اســـتطاع  والتـــي  الموســـم 
الحفـــاظ على مقعده ضمن الفرق 
الكبيرة فـــي دوري ناصر بن حمد 

الممتاز.
 ويذكـــر بأن النجمة قد تعاقد قبل 
أيـــام مـــع المعـــد البدنـــي الصربي 
ميلـــوس ليشـــرف علـــى اإلعـــداد 
البدني للفريق في الموسم نفسه، 
يكـــون ضمن طاقـــم الجهاز الفني 

للمدرب كامبوس.

المدافــع الدولي الســوري كرومــا أول الصفقــات الخارجية
البرتغالي كامبوس مدرًبا لقدم الرهيب

محمد عادل أثناء توقيع العقد
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تعلـــق الجماهير البحرينيـــة آمالها 
على المنتخب الوطني األول لكرة 
القدم بطـــل غرب آســـيا وخليجي 
24 لتخطـــي المرحلـــة الثانيـــة من 
المؤهلـــة  المزدوجـــة  التصفيـــات 
لـــكأس العالـــم 2022 وكأس آســـيا 
2023 وبلـــوغ المرحلـــة الثالثة من 

التصفيات.
 9 فـــي رصيـــده  المنتخـــب يملـــك 
نقـــاط فـــي المركـــز الثانـــي ضمـــن 
 )c( منافســـات المجموعـــة الثالثـــة
مـــن فوزين وثالثة تعـــادالت دون 
وتفصلـــه  أي خســـارة،  يتلقـــى  أن 
حوالـــي 48 ســـاعة قبل اســـتكمال 
مـــا تبقى مـــن المرحلـــة الثانية من 
علـــى  ســـتقام  التـــي  التصفيـــات 
أرضنا بنظام التجمع حينما يواجه 
كمبوديـــا غـــًدا الخميـــس 3 يونيـــو 
ثـــم يالقي إيـــران 7 يونيو وأخيرا 
يلتقي هونج كونج 15 من الشـــهر 

ذاته.
باقـــي  مـــع  يتنافـــس  منتخبنـــا 
مقاعـــد  أربعـــة  علـــى  المنتخبـــات 
ونصف مخصصة للقارة اآلسيوية 
فكيف يتأهل المنتخب للمونديال 

ممثال للقارة الصفراء؟
المرحلة الثانية تؤهل 12 منتخًبا

التصفيـــات  منتخبنـــا  يســـتكمل 
الثانيـــة  المرحلـــة  وهـــي  الحاليـــة 
الفـــوز  لتحقيـــق  بحاجـــة  وهـــو 
فـــي المواجهـــات الثـــالث القادمـــة 
أو  األول  المركـــز  علـــى  لينافـــس 
الثاني على أقل تقدير في ترتيب 
نظـــام  ينـــص  حيـــث  المجموعـــة، 
كل  أول  تأهـــل  علـــى  التصفيـــات 
مجموعة مـــن المجموعات الثمان 
مع أفضل أربعة منتخبات صاحبة 
المركز الثانـــي إلى المرحلة الثالثة 

ليصبح مجموعهم 12 منتخبا.
يتصـــدر  العراقـــي  المنتخـــب 
ويليـــه  نقطـــة   11 بــــ  المجموعـــة 
منتخبنـــا بــــ 9 نقـــاط مـــن خمـــس 
مباريـــات، فيمـــا يحتـــل المنتخـــب 
اإليرانـــي المركز الثالـــث بـ 6 نقاط 
هونـــج  ثـــم  مباريـــات،  أربـــع  مـــن 
كونـــج في المركـــز الرابع بـ 5 نقاط 
وكمبوديا في المركز األخير بنقطة 

واحدة.
مـــن  كال  بيـــن  الصـــراع  ويشـــتعل 
العراق وايران ومنتخبنا للمنافسة 
ســـواء  الصعـــود  بطاقتـــي  علـــى 
المركـــز  بينمـــا  الثانيـــة  أو  األولـــى 
المبكـــر  الخـــروج  يعنـــي  الثالـــث 
بانتظار تصفيات مونديال 2026.

المرحلـــة الثالثـــة .. تؤهـــل أربعـــة 
منتخبات

عبـــرت  التـــي   12 الــــ  المنتخبـــات 
المرحلة الثانية تواصل مســـيرتها 
مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة  بخـــوض 
أكثـــر  تعتبـــر  والتـــي  التصفيـــات 
صفـــوة  تضـــم  ألنهـــا  صعوبـــة 
وأقواهـــا،  اآلســـيوية  المنتخبـــات 
المنتخبـــات  توزيـــع  يتـــم  حيـــث 
إلـــى مجموعتين بواقـــع 6 في كل 

مجموعة ويتأهـــل أول وثاني كل 
 2022 مونديـــال  إلـــى  مجموعـــة 
نصـــف  دور  يأتـــي  ثـــم  مباشـــرة، 
أصحـــاب  يلعـــب  حيـــث  المقعـــد، 
المركـــز الثالـــث مـــن كل مجموعـــة 
مباراتيـــن )ذهابـــا وعـــودة( والفائز 
منهما يواجه صاحب المركز الرابع 
الشـــمالية  أمريـــكا  مـــن مجموعـــة 
)اتحـــاد  والكاريبـــي  والوســـطى 
أمريـــكا الشـــمالية(، والفائـــز منهـــم 

يتأهل لكأس العالم.
وقد تمكـــن منتخبنا مـــن الوصول 
للملحق األخيـــر المؤهل للنهائيات 
ترينيـــداد  واجـــه  عندمـــا  مرتيـــن 
وتوباغـــو فـــي تصفيـــات مونديال 
ألمانيـــا 2006 وتعـــادل مـــع األخير 
1-1 علـــى أرضـــه قبـــل أن يخســـر 
وتكـــرر   ،1/0 المنامـــة  فـــي  منـــه 
ذات الســـيناريو عندمـــا تعادل مع 
نيوزلنـــدا ســـلبا فـــي المنامـــة، ثـــم 
خســـر في  ولينغتـــون  1/0 بنفس 
المرحلـــة بالملحـــق األخير المؤهل 
 2010 أفريقيـــا  لنهائيـــات جنـــوب 
ليتبخـــر حلـــم التأهـــل للمونديـــال 

للمرة الثانية تواليا.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

كيف يصل منتخبنا لكأس العالم 2022؟
التصفيات مـــن  ــة  ــي ــحــال ال ــة  ــمــرحــل ال لــتــخــطــي  ــرة  ــي كــب ــاًل  ــ آمـ تــعــلــق  الــجــمــاهــيــر 
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علــي جمعــةحســن علــي

لکأس العالم 2022طریق األحمر 
آســـیــــــــا  تــمــلــــــــــک أربــعـــۀ مقاعـــد ونصـــــف للــمــونــدیـــال

منتخبنا یحتل المرکز الثانی بالمجموعۀ الثالثۀ 
(C) بـ 9 نقاط من فوزین وثالث تعادالت

یستکمل األحمر المرحلۀ الثانیۀ بمواجهۀ 
کمبودیا 3 یونیو وإیران 7 یونیو ثم هونج کونج 

15 یونیو

المرحلۀ 
الثانیۀ من 
التصفیات

المرحلۀ 
الثالثۀ من 
التصفیات

مرحلۀ 
الملحق 

األخیر

تأهل 12 منتخبا 

للمرحلۀ الثالثۀ وهم 

أول کل مجموعۀ 

(ثمانیۀ منتخبات) 

وأفضل أربعۀ بالمرکز 
الثانی (أربعۀ 

منتخبات)

تقسم المنتخبات الـ 

12 إلى مجموعتین 

ویتأهل أول وثانی 

کل مجموعۀ مباشرة 

للموندیال

یلعب صاحبی المرکز 
الثالث من المجموعتین 

بالمرحلۀ السابقۀ 
مواجهتین (ذهاب وإیاب) 

والفائز یواجه صاحب 
المرکز الرابع من مجموعۀ 

أمریکا الشمالیۀ 
والوسطى والکاریبی على 

بطاقۀ التأهل

موقع الفيفا

كان المنتخب البحريني قاب قوسين 
أو أدنـــى مـــن الوصـــول إلـــى نهائيات 
بعدمـــا  ســـابقا  مرتيـــن  العالـــم  كأس 
خـــاض الملحق القاري في التصفيات 
المؤهلـــة إلـــى ألمانيـــا 2006 وجنوب 
إفريقيـــا 2010 قبـــل أن يخســـر أمام 
ترينيـــداد وتوباجـــو ونيوزيلندا على 

التوالي.
وبعد مرور أكثر من عقد على وصول 
المنتخـــب البحرينـــي إلـــى المراحـــل 
الحاســـمة من التصفيات المؤهلة إلى 
العرس العالمـــي، يطمح “األحمر” إلى 
تكرار األداء القوي الذي قّدمه نجوم 
البحرينيـــة  للكـــرة  الذهبـــي  الجيـــل 
مثـــل عالء حبيـــل وعلي حســـين بابا 

ومحمد سالمين.
حاليـــا  البحرينـــي  المنتخـــب  يحتـــل 
المركـــز الثاني فـــي المجموعة الثالثة 
من التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى 
كأس العالـــم FIFA قطـــر ٢٠٢٢ بعدما 
حّقـــق انتصاريـــن و3 تعـــادالت في 5 
مباريات خاضها حتى اآلن وسيكون 
أمامـــه 3 مباريـــات من أجـــل تحقيق 
طموح الوصول إلى الدور الثالث من 

التصفيات.
وســـيكون اعتمـــاد مـــدرب المنتخـــب 
البحريني هيليو سوزا على الالعبين 
الذيـــن حّقق معهم بطولة غرب آســـيا 
وبطولـــة كأس الخليـــج العـــام 2019 
مـــن أجل مواصلـــة النجاحات بما في 
ذلـــك حامـــل الرقـــم 10 وأحـــد وجوه 
الخبـــرة فـــي المنتخـــب عبدالوهـــاب 
المالود الـــذي يخوض تصفيات كأس 

العالم للمرة الثالثة على التوالي.
وقـــد قّيـــم المالود فـــي حديث خاص 
المشـــاركة   FIFA.com موقـــع  مـــع 
الحاليـــة مـــع منتخـــب بـــالده مقارنـــة 
بالتصفيـــات الســـابقة بالقـــول “دخلنا 
التصفيـــات بجهوزيـــة تامـــة ودوافع 

ومحنـــك  مـــدرب جديـــد  مـــع  قويـــة 
وذكي إلـــى جانب الطموحات العالية 
بعـــد الفوز ببطولة غرب آســـيا وكأس 

الخليج”.
وأضاف “في التصفيات الســـابقة، لم 
نكن نملـــك الخبرة الكافيـــة لمواجهة 
عكـــس  علـــى  القويـــة  المنتخبـــات 

التصفيات الحالية”.

الخبرة الحاسمة

ســـتكون المواجهـــة الُمقبلة للمنتخب 
أمـــام  التصفيـــات  فـــي  البحرينـــي 
كمبوديـــا يوم الخميـــس 3 يونيو قبل 
مواجهـــة منتخـــب إيران بعـــد 4 أيام 
فيما ستكون المواجهة األخيرة أمام 

هونج كونج في 15 يونيو الُمقبل.
وســـيكون لمباراة إيـــران يوم اإلثنين 

المقبـــل خصوصيـــة كبيـــرة بالنســـبة 
للمالـــود حيـــث كانت مباراتـــه األولى 
 FIFA العالـــم  كأس  تصفيـــات  فـــي 
وانتهـــت   2011 العـــام  إيـــران  أمـــام 
1-1 ضمـــن  بالتعـــادل  المبـــاراة  تلـــك 
البرازيـــل  إلـــى  المؤهلـــة  التصفيـــات 

.2014
وعاد العب الوسط المهاجم بالذاكرة 
إلى مواجهة المنتخب اإليراني العام 
2011 لُيقارنهـــا مع المبـــاراة التي فاز 
فيها منتخب بالده بهدف نظيف في 
الجولة الرابعة من التصفيات الحالية 
لعـــب  الجمهـــور  أن  “أتذكـــر  بالقـــول 
دوًرا مهًمـــا فـــي مبـــاراة العـــام 2011 
ولكن اإليرانيون اســـتطاعوا تسجيل 
التعـــادل. أما فـــي المواجهة األخيرة، 
فقـــد اســـتطعنا الحفاظ علـــى مرمانا 
بفضـــل بحماس الجمهـــور إلى جانب 

خبرة الالعبين الكبيرة”. 
واعتبـــر المالـــود أن تركيـــز منتخـــب 
بـــالده لن يكـــون محصـــوًرا بمواجهة 
المنتخـــب اإليرانـــي، إذ كشـــف قائـــاًل 
فـــي  للفـــوز  نطمـــح  نحـــن  “حالًيـــا 
ألنهـــا  المقبلـــة  الثـــالث  المباريـــات 
جميعها مهمة بالنســـبة لنا وســـندخل 
فـــي  أيًضـــا  الفـــوز  تكـــرار  أجـــل  مـــن 

مواجهة المنتخب اإليراني”. 

طموح كبير لسوزا والعبيه

إلى جانـــب الفوز بالمباريـــات الثالث 
الُمقبلـــة، يأمـــل المالـــود أن يســـتطيع 
زيارة الشـــباك في التصفيات الحالية 
كمـــا فعل خـــالل التصفيـــات المؤهلة 
إلى روســـيا 2018 بعدما ســـّجل أمام 
كل مـــن الفلبيـــن واليمن علـــى الرغم 

مـــن أن هـــذا األمر ال يشـــّكل هاجًســـا 
بالنسبة له.

وقـــال “طبًعـــا أطمح دوًما للتســـجيل 
فـــي كل مبـــاراة ألعبها، ولكـــن هدفي 
األكبر واألهم مساعدة الفريق بالفوز 
والمســـاهمة في تحقيق االنتصارات 
سواء عن طريق التسجيل أو صناعة 

األهداف لزمالئي”. 
هذه الـــروح الجماعية والثقة الكبيرة 
هـــي أبـــرز مـــا ُتمّيـــز الجيـــل الحالـــي 
اعتبـــر  وقـــد  البحرينـــي  للمنتخـــب 
المالـــود بـــأن الفضـــل فـــي ذلـــك يعود 
للمدرب البرتغالي هيليو ســـوزا الذي 
قـــّدم إضافـــة كبيرة منـــذ وصوله إلى 

تدريب المنتخب في مارس 2019.
وقـــال المالود “أعطـــى المدرب أدواًرا 
محـــددة لالعبيـــن يقومـــون بالتركيز 
عليهـــا داخل الملعب، واألهم من ذلك 

أنه أظهـــر ثقته التامة بالالعبين وهو 
مـــا جعلنا ُنبدع وُنظهر أفضل ما لدينا 
في المباريـــات. المدرب ســـوزا يملك 
طموًحـــا كبيـــًرا وهـــذا األمـــر ينعكس 

علينا أيًضا بشكل إيجابي”. 
الطموح الُمقبل لسوزا والعبيه يتمّثل 
حالًيـــا بالوصول إلى الدور الثالث من 
التصفيات اآلســـيوية ولم ال، بالتفّوق 
علـــى الجيـــل الذي وصل إلـــى األمتار 
األخيـــرة مـــن التصفيات لكـــي تكون 
الثالثـــة ثابتـــة بالتأهـــل إلـــى العـــرس 

العالمي في قطر العام المقبل.
وختـــم المالـــود حديثه بالقـــول “ُنريد 
أن ُنكمـــل عمـــل المنتخبـــات الســـابقة 
مملكـــة  اســـم  رفـــع  فـــي  وُنســـاهم 
البحريـــن عالًيا. باســـتطاعتنا تحقيق 
العالـــم  كأس  إلـــى  الوصـــول  حلـــم 

بتكاتف الجميع”.

ــوز ــف ــال ــم مـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق ب ــ ــا لــلــتــســجــيــل ولـــكـــن هـــدفـــه األهـ ــ ــح دومـ ــم ــط ي

المالود: خبرة الالعبين ستكون حاسمة للبحرين

لقطة لالعب عبدالوهاب المالودسوزا
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نتنياهو: سنتحرك ضد طهران حتى لو كلفنا تصعيدا مع أميركا

رئيس الموساد: إيران ستنتج سالحا نوويا باتفاق أو دونه

البنتاغون: نريد التهدئة بالشرق األوسط ومواجهة تصرفات إيران

اإلسرائيلي  الــمــوســاد  رئــيــس  أكــد 
ــد بـــارنـــيـــع، أمـــس  ــيــ الـــجـــديـــد دافــ
طريقها  فــي  ــران  ــ إي أن  ــثــاثــاء،  ال
تحت  دمــار شامل  أسلحة  إلنــتــاج 

رعاية االتفاق النووي أو بدونه.
بــارنــيــع، وفـــق مــا نقله عنه  ــال  وقـ
متحدث باسم الحكومة “إن إيران 
تعمل على تحقيق رؤيتها النووية 
تحت غطاء حماية دولية، وفق ما 

نقله متحدث باسم الحكومة.
ــات بــعــد  ــحـ ــريـ ــصـ ــتـ أتــــــت هــــــذه الـ
رئيس  تبديل  مراسم  من  ساعات 
الموساد التي أقيمت صباح أمس، 
الــــوزراء  الــتــي جـــدد فيها رئــيــس 
اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، 
ــن يـــتـــهـــاون بــوجــه  تـــأكـــيـــده أنــــه لـ
التهديدات اإليرانية ولو كلفه ذلك 

الصداقة مع واشنطن.
أشــار  الحفل،  خــال  حديث  وفــي 
نتنياهو إلى أن “التهديد الوجودي 
األكــبــر الـــذي يــواجــه إســرائــيــل هو 
احتمال حصول إيران على أسلحة 
نووية”، محذرا من أن “هذا الجهد 
اليهودية  الدولة  يعرض  المزعوم 

للخطر”.
كــمــا دعـــا نــتــنــيــاهــو إلـــى اســتــمــرار 

ــران،  ــ ــد إيـ ــعــمــلــيــات الـــســـريـــة ضـ ال
لصديقي  هــذا  قلت  “لقد  وأضـــاف 
)يــقــصــد الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جو 
ــا.. مـــع أو  ــامـ لــمــدة 40 عـ ــدن(  ــايـ بـ
بدون اتفاق، سنواصل بذل كل ما 
إيــران  تسليح  إلحباط  وسعنا  في 

باستخدام األسلحة النووية”. 
وأضاف “إذا احتجنا إلى االختيار، 
بين  ذلـــــك،  يـــحـــدث  أال  وأتـــمـــنـــى 
العظيمة  صديقتنا  مــع  االحــتــكــاك 
التهديد  وإزالة  المتحدة،  الواليات 
ــــوجــــودي )يــقــصــد إيـــــــران(، فــإن  ال

التي  هي  الوجودي  التهديد  إزالــة 
تتغلب”.

مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــمــوســاد 
اإلسرائيلي المنتهية واليته يوسي 
من  تمكنت  إسرائيل  إن  كوهين، 
فترة  خال  إيــران”  قلب  “اختراق 
الــتــي قضاها  الــخــمــس  ــســنــوات  ال

على رأس هذه المؤسسة األمنية.
بمناسبة  أقــيــم  وداع  حــفــل  وفـــي 
مغادرته منصبه، قال كوهين “إننا 
عملنا  إيــران.  العدو  قلب  اخترقنا 
باستمرار  المعلومات  جمع  على 

ثقتها  وقوضنا  أســرارهــا،  وكشف 
بنفسها وتعجرفها”.

“عملية سحب  ما سماها  أن  ورأى 
“كشفت  إليــران  النووي”  األرشيف 
للعالم بأسره برنامج إيران النووي 
واحتفاظها  وخططها  الــعــســكــري 
ــمــجــال الــنــووي  بـــالـــقـــدرات فـــي ال

العسكري واحتيالها وأكاذيبها”.
أن  أستطيع  أريــد وال  “ال  وأضـــاف 
أفصل كل ما فعلناه لمحاربة نظام 
آية هللا الذي يهدد بالقضاء علينا”.

بعــد تصريحــات رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو، شــددت نائبــة مســاعد وزيــر الدفاع فــي البنتاغــون دانه 
ســترول، أمس الثالثاء، على أن إدارة الرئيس جو بايدن اليوم في الشــرق األوســط، قائمة على أســاس التهدئة، وكذلك 

مواجهة تصرفات إيران السيئة، وأيضًا منع عودة تنظيم “داعش” واإلرهاب.

ــت مـــــؤكـــــدة فـــــي بـــيـــان  ــ ــ ــاف ــ وأضــ
افتتاحي لمعهد الشرق األوسط، أال 
حلول عسكرية لمشكات المنطقة، 
الفــتــة إلـــى أن الــدبــلــومــاســيــة هي 
األوضــاع  هــذه  لمثل  األمثل  الحل 

المتوترة.
بدوره، كشف السيناتور الجمهوري 
أميركا  أن  عــن  غــراهــام،  ليندسي 
إســرائــيــل  مــســاعــدة  عــلــى  ستعمل 

عسكريا بعد الحرب األخيرة.

أبـــيـــب ســتــطــلــب  ــل  ــ ت أن  ــع  ــ ــاب ــ وت
ــاعـــدات أمــيــركــيــة عــســكــريــة  ــسـ مـ

بقيمة مليار دوالر.
نائبة  أكــدت  اللبناني،  الشأن  وعن 
مساعد وزير الدفاع في البنتاغون 

دانه سترول أن الواليات المتحدة 
قــلــقــة مــــن أن يـــضـــع حـــــزب هللا 
اللبنانيين  مصلحة  فوق  مصالحه 
ــات. كــمــا  ــ ــراب ــطــ ــاالضــ ــ ــتــســبــب ب وي
المشاكل  أميركا ترى  أن  أوضحت 
اللبنانيون،  يعانيها  التي  الكثيرة 
ــاســتــثــمــار شـــراكـــة مع  وتـــرغـــب ب

الجيش اللبناني.

تايمز أوف إسرائيل

دبي - العربية.نت

نتنياهو مع ديفيد برنيع خالل مراسم تبديل رئيس الموساد

القاهرة ـ وكاالت

األسبوع  عاجل  الجتماع  الفلسطينية  الفصائل  دعوتها  مصر  أكدت 
المقبل في القاهرة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، أمس الثاثاء.

وأوضحت أن االجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية موحدة حول عدد 
من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.

الفلسطينية  للفصائل  العامين  لألمناء  عاجلة  دعــوة  مصر  ووجهت 
لــاجــتــمــاع األســـبـــوع الــمــقــبــل بــالــقــاهــرة، بــرعــايــة الــرئــيــس المصري 

عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.
نــيــوز”،  “اكــســتــرا  وقــنــاة  المصرية  “األهــــرام”  صحيفة  لموقع  ووفــقــا 
يهدف االجتماع لاتفاق على رؤية موحدة الخطوات الازمة إلنهاء 
االنقسام وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة ورؤية موحدة للتحرك 

الوطني الفلسطيني.
تبذل  باده  أن  أكد  قد  السيسي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  وكان 
جهدا كبيرا لتثبيت وقف إطاق النار في غزة، مشددا على ضرورة 
التحرير  “منظمة  مظلة  تحت  والتوحد  الفلسطيني  االنقسام  إنهاء 

الفلسطينية”.

الفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة لتوحيد الرؤية

برلين ـ أ ف ب

األلمانية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
تستضيف  برلين  أن  الثاثاء  أمــس 
السام  محادثات  من  جديدة  جولة 
أن  المقرر  من  يونيو   23 في  الليبية 

تحضرها الحكومة االنتقالية.
ــتـــتـــم )فـــي  وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان “سـ
المقبلة  الخطوات  مناقشة  المؤتمر( 
استقرار  تحقيق  إليها  يحتاج  التي 

مستدام في الباد”.
ــمــانــي  وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األل
الحكومة  دعــم  “نــريــد  مــاس  هايكو 
الليبية للتمكن من إجراء االنتخابات 
المقررة في 24 ديسمبر”، موضحا أن 
وزراء  مستوى  على  سيكون  اللقاء 

الخارجية.
وستركز المحادثات خصوصا على 

التحضير النتخابات وطنية 
ديسمبر   24 فــي  مــقــررة 

وســــــحــــــب الــــجــــنــــود 

األجانب والمرتزقة من ليبيا.
تشكيل  مسألة  فــي  كذلك  وستنظر 

قوات أمنية موحدة في الباد.
ــر هــايــكــو مـــاس أن مــفــاوضــات  ــ وأق
“عملية  أنــهــا  تبين  األخــيــرة  الــســام 
صعبة جدا” وقال بالتالي إنه “متفائل 
سجلت  التي  للتطورات  نظرا  بحذر 

في األشهر الماضية”.
مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت نــاطــقــة بــاســم 
الــخــارجــيــة األلــمــانــيــة أن “الــمــؤتــمــر 
المتواصل  الدولي  الدعم  عن  تعبير 

لاستقرار في ليبيا”.
ــعــت “يــقــف الــمــجــتــمــع الــدولــي  ــاب وت
ومن  البّناء  دعمه  لمواصلة  مستعدا 
تقودها  الــتــي  الــســام  لعملية  قـــرب 

األمم المتحدة في ليبيا”.
بعد  الــعــنــف  فــي  ليبيا  وغــرقــت 
اإلطاحة العام 2011 بالزعيم 

الليبي معمر القذافي.

ألمانيا تستضيف محادثات السالم الليبية 23 يونيو

بيروت ـ أ ف ب

أسفرت الحرب في سوريا عن مقتل نحو 
نــصــف مــلــيــون شــخــص، بينهم أكــثــر من 
100 ألف تمكن المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان أخيًرا من توثيقهم، في حصيلة 
 10 جديدة للنزاع المستمر منذ أكثر من 

سنوات.
شخًصا   494,438 مقتل  المرصد  ووثــق 
منذ بــدء الــنــزاع فــي ســوريــا فــي مــارس 
احتجاجات  خرجت  حين   ،2011 العام 
وإســقــاط  بــاإلصــاحــات  تــطــالــب  سلمية 
النظام قبل أن تواجهها السلطات بالقمع 

وتتحول إلى نزاع مسلح.
حصيلة  آخــر  في  أحصى  المرصد  وكــان 
نشرها في ذكرى اندالع النزاع في مارس 
الماضي مقتل أكثر من 388 ألف شخص.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
ألخيرة،  األشهر  أن  برس  فرانس  لوكالة 
في  مسبوق  غير  ــدوًءا  هــ شــهــدت  الــتــي 

النزاع، “أتاحت لنا فرصة لتوثيق عشرات 
آالف القتلى، الذين كانت لدينا معلومات 

غير موثقة حولهم”.
ومنذ مطلع العام الجاري، تمكن المرصد 
شــخــًصــا.   105,015 مــقــتــل  تــوثــيــق  مـــن 
هؤالء  غالبية  أن  الرحمن  عبد  وأوضــح 
ونهاية   2012 ــعــام  ال نــهــايــة  بــيــن  قــضــوا 
فــارق  مدنيين،   42103 وبينهم   ،2015
التعذيب  تحت  الحياة  منهم  كبير  جــزء 

في معتقات النظام السوري. 
وبين القتلى أكثر من 168 ألف مقاتل من 
لها،  الموالية  والمجموعات  النظام  قوات 
السوريين،  الجنود  من  نصفهم  من  أكثر 
الفصائل  مــن  قــتــيــًا   79844 عــن  فــضــًا 
المقاتلة، و27765 آخرين من مجموعات 
)جبهة  الشام  تحرير  هيئة  بينها  جهادية 
من  عــنــصــًرا  و40628  ــا(،  ــًق ســاب الــنــصــرة 

تنظيم داعش.

حصيلة القتلى األخيرة تتضمن 159774 مدنيًا، بينهم أكثر من 25 ألف طفل

حصيلة جديدة للنزاع المستمر وثقها مرصد حقوق اإلنسان
نصف مليون قتيل في الحرب السورية خالل أكثر من عقد

بيروت ـ أ ف ب

الــثــاثــاء من  ــدولــي أمــس  ال حــذر البنك 
قد  اقتصادي  انهيار  في  غــارق  لبنان  أن 
يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ 
غياب  في  عشر،  التاسع  القرن  منتصف 
ــع مترد  ألي أفـــق حــل يــخــرجــه مــن واقــ

يفاقمه شلل سياسي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن 
ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
فـــي لـــبـــنـــان، الـــــذي يــعــانــي مـــن “كــســاد 
 %  9,5 بنسبة  ومــزمــن”،  حــاد  اقتصادي 

في العام 2021.
انهياًرا   2019 صيف  منذ  لبنان  ويشهد 
مرفأ  انفجار  فاقمه  متسارًعا  اقتصادًيا 
أغسطس  من  الرابع  في  المروع  بيروت 

وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. 
 2020 ــة فـــي مـــــارس  ــ ــدول ــ ال ــفــت  وتــخــل
عــن دفـــع ديــونــهــا الــخــارجــيــة، ثــم بــدأت 
مــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

بسبب  الحًقا  علقت  نهوض  خطة  حــول 
خافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام 
الــدوالر تدريجًيا إلى أن فقدت أكثر من 
85 % من قيمتها، وبات أكثر من نصف 
معدل  وارتفع  الفقر،  خط  تحت  السكان 
الدولي  المجتمع  يشترط  فيما  البطالة، 
ملحة  إصــاحــات  تنفيذ  السلطات  على 
ضــروري  مالي  دعــم  على  الباد  لتحصل 

يخرجه من دوامة االنهيار.
لكن الــبــاد ومــنــذ انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 

غارقة في شلل سياسي.
ورغـــم الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي تقودها 
فــرنــســا خـــصـــوصـــا، لـــم يــتــمــكــن رئــيــس 
منذ  الــحــريــري  ســعــد  المكلف  الــحــكــومــة 
مهمته.  إتــمــام  مــن  أكــتــوبــر،  فــي  تكليفه 
إثر  استقالت  اللبنانية  الحكومة  وكانت 

انفجار المرفأ.

أكثر من نصف السكان في لبنان يعيشون تحت خط الفقر 

البنك الدولي يحذر من االنهيار وسط واقع مترد يفاقمه شلل سياسي
لبنان يشهد إحدى أسوأ األزمات االقتصادية العالمية

موسكو ـ أ ف ب

ال  أنها  الثاثاء  أمــس  روســيــا  أعلنت 
“دبلوماسي”  اختراق  تحقيق  تتوقع 
يونيو   16 فـــي  الــمــقــررة  الــقــمــة  فـــي 
الرئيسين  األولــى  للمرة  تجمع  والتي 
ــروســــي  ــ ــايــــدن وال ــ ــو ب األمـــيـــركـــي جــ
توترات  على خلفية  بوتين  فاديمير 

بين البلدين.
ــخــارجــيــة الـــروســـي  ــر ال ــ ــرح وزيـ ــ وصـ
ــرغـــي الفــــــــروف أثــــنــــاء مــؤتــمــر  ــيـ سـ
لمسؤولين  االنــتــرنــت  عــبــر  صــحــافــي 
لاقتصادات  بريكس  مجموعة  فــي 
نحاول  وال  لدينا،  أوهــام  “ال  الناشئة 
ــاع أنـــــه ســيــتــحــقــق  ــ ــب ــــطــ ــاء االن ــطــ إعــ
تاريخية  )وستتخذ( قرارات  اختراق، 

تؤدي إلى تغييرات أساسية”.
وتــــــــدارك “لـــكـــن حــقــيــقــة إجـــــراء 

مباحثات على أعلى مستوى 
النوويتين  القوتين  بين 

أمــــر مهم  ــيـــن  ــارزتـ ــبـ الـ

بالطبع”.
ــقــاء بــيــن الــرئــيــســيــن في  ــل ويـــأتـــي ال
مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين 

الكبريين.
ومــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه، فـــرض بــايــدن 
بشأن  موسكو  على  جديدة  عقوبات 
ما تقول السلطات األميركية إنه دور 
ــي مــحــتــمــل فـــي الــهــجــوم الـــذي  روســ
لتطوير  األميركية  الشركة  استهدف 
والتدخل  ويندز”  “ســوالر  البرمجيات 
في االنتخابات الرئاسية العام 2016.

وانتقدت واشنطن بشدة موسكو اثر 
الــروســي اليكسي  الــمــعــارض  تــعــرض 
لمحاولة  ــا  راهــن الــمــســجــون  نــافــالــنــي 

تسميم.
واألحــد، وعد بايدن أن يبلغ بوتين 
أن الـــواليـــات الــمــتــحــدة لــن تــدع 
ــا “تـــنـــتـــهـــك” حـــقـــوق  ــ ــيـ ــ روسـ

اإلنسان.

روسيا ال تتوقع “اختراًقا” في قمة بوتين وبايدن
القدس المحتلة ـ أ ف ب

تــــجــــاوزت الـــــصـــــادرات الــعــســكــريــة 
في  دوالر  مليارات   8,3 اإلسرائيلية 
الجزء  تخصيص  وتــم   ،2020 الــعــام 
األكبر منها إلى منطقة آسيا والمحيط 
الـــدفـــاع  وزارة  بــحــســب  الـــــهـــــادئ، 

اإلسرائيلية.
وقــالــت الـــوزارة فــي بيان “هــذا ثاني 
ــعــد 2017  رقـــم قــيــاســي تــاريــخــي )ب
وزيادة  دوالر(  مليارات   9,3 مبلغ  مع 
بــالــعــام  قــدرهــا مــلــيــار دوالر مــقــارنــة 

السابق”.
ــي  ــدول وصــنــف مــعــهــد ســتــوكــهــولــم ال
أكبر  كثامن  إسرائيل  السام  ألبحاث 
العام  فــي  العالم  فــي  للساح  مصدر 
الــزبــائــن  أن  الــمــعــهــد  ــار  ــ وأشـ  .2020

الرئيسيين هم الهند وكندا وفيتنام 
ــان الــتــي خــاضــت  ــجـ ــيـ وأذربـ

العام 2020 نزاعا مسلحا 
مع أرمينيا.

اإلسرائيلية  الدفاع  وزارة  وأوضحت 
المبكر  والــــــرادار  الـــــرادار  أنــظــمــة  أن 
المبيعات  حــجــم  مــن   %  16 شكلت 
يليها تسليم األسلحة والذخيرة، ومن 
وإلكترونيات  المأهولة  الطائرات  ثم 
ــصــواريــخ  ال تــلــيــهــا   % 13 الـــطـــيـــران 

وأنظمة الدفاع الجوي )10 %(.
ــن وزيــــــر الـــدفـــاع  ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــ
ــيــنــي غـــانـــتـــس قــولــه  ــي ب ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
“فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، عــمــلــنــا بشكل 
الحكومية  االتفاقات  لتعميق  مكثف 
والـــتـــعـــاون مـــع شــركــائــنــا فـــي أنــحــاء 

العالم”.
وأضاف “لدى إسرائيل أسواق جديدة 
أن  شأنها  من  للتنمية  كبيرة  وفــرص 
تساهم في ضخ مليارات الدوالرات 
وتوفير  المحلي  االقــتــصــاد  فــي 
في  وتساهم  جديدة  وظائف 

أمن إسرائيل”.

صادرات إسرائيل العسكرية تتجاوز 8.3 مليار دوالر

مقتل طيارين إيرانيين بتحطم 
طائرة على حدود العراق

طهران ـ وكاالت

مصرعهما  إيرانيان  حربيان  طياران  لقي 
بسبب “مشكلة فنية” تعرضت لها طائرتهما 
القاتلة، بحسب ما ذكر التلفزيون اإليراني 
الرسمي. وأوضح التلفزيون اإليراني، أن 
 – “إف  طــراز  من  وهي  المقاتلة،  الطائرة 
الثالثاء،  اليوم  فنية  لمشكلة  تعرضت   ”5
ــح  وتــســبــبــت بــمــقــتــل الـــطـــيـــاريـــن. وأوضــ
ــع فـــي مــديــنــة  ــتــقــريــر أن الـــحـــادث وقــ ال
دزفول جنوب غرب البالد، على بعد 444 
وبالقرب  طهران،  العاصمة  من  كيلومترا 
من الحدود مع العراق، فإنه لم يكشف عن 
يخض  لم  كما  الفنية”،  “المشكلة  طبيعة 

في مزيد من التفاصيل.
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حصلــت نادين نســيب نجيــم على اإلقامــة الذهبية من 
دولــة اإلمارات، موجهة الشــكر إلى نائــب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم؛ لمنحها إياها. وأعلنت نادين الخبر عبر موقع 

التواصــل االجتماعــي: “أتقــدم بخالص الشــكر لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي اإلقامة 

الذهبيــة في دولة اإلمارات المتحدة وكل الشــكر والتقدير إلــى هيئة الثقافة 
والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.

أعلنــت الفنانــة اللبنانيــة مؤخــًرا هبة طوجــي حملها 
بطفلهــا األول مــن زوجهــا عــازف البــوق والمؤلــف 

الموسيقي إبراهيم معلوف عبر حساباتها.
طوجي نشــرت صورة مشــتركة مع زوجهــا على غالف 

مجلــة بــاري ماتــش الفرنســية عبــر حســابها علــى 
اإلنســتغرام تظهر فيها ببطن منتفــخ وأعلنت أن جنس 

المولود ذكر. وكان الفًتا تعليق المؤلف الموسيقي والملحن أسامة الرحباني 
الذي بارك بدوره لهبة وخاطبها بالقول: “مبروك، يطلع بغني وبدق”.

انضم آســر ياسين ألســرة فيلم 200 جنيه، ليتولى بطولته 
مع عــدد آخر من النجوم. ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره 
خالل األيام المقبلة، وخاصة أن هناك بعض أبطال الفيلم 
اآلخرين أوشــكوا على االنتهــاء من تصويــر أدوارهم مثل 

هاني رمزي.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل 

من شــخص إلى آخر، من مختلف الطبقات االجتماعية وأماكن المعيشــة، لكن 
تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

200 جنيههبة طوجي.. حاملاإلقامة الذهبية

tariq.albahar@albiladpress.com13

أكد النجم إدريس ألبا، أن 
تصوير فيلم “لوثر”، الذي 
طال انتظاره، من المقرر 
أن يبدأ في سبتمبر 
المقبل، وقال: 
“نبدأ اإلنتاج 

في سبتمبر، 
وأنا متحمس 

جدا لذلك. 
لقد مرَّ 

وقت طويل 
على ذلك. 

نحن قريبون جدا 
من جذب الضوء 
األخضر لإلنتاج“.

tariq_albahhar

حياة النجمة كاتي بيري وزوجها أورالندو بلوم.. بعد الوالدة

تتطلـــع النجمـــة كاتـــي بيـــري وزوجهـــا 
النجـــم الوســـيم أورالنـــدو بلوم إلى 

إيجاد تـــوازن في حياتهم كآباء 
عاملين في المجال الفني، فقد 

أبقى الزوجـــان قائمة جدول 
مزدحـــم منـــذ قـــدوم ابنتهمـــا 

”ديـــزي“ الصيـــف الماضـــي 
لموقـــع  مصـــدر  بحســـب 

 .ET
أن  تحـــب  كاتـــي 
تكـــون أما، لكـــن أيضا 

تحـــب أن تكون رئيســـة 
ومسؤولة في بيتها وحياتها، 
إنها تشـــعر وكأنهـــا قوية في 
الوقت الحالـــي، ولكن أكدت 
عندهـــا  االهتمـــام  رأس  أن 
واألمومـــة،  المهنيـــة  حياتهـــا 

وإنها ســـعيدة جدا ومتحمسة 
بشـــأن إقامتهـــا حاليا في الس 

فيغاس األمريكية”.  
بعـــد أن أنجبـــت ابنتهـــا ”ديزي“ 

وتؤكـــد   2020 أغســـطس  فـــي 
الفنانة الجميلة: “أحب أن أكون 
جزءا من أي شيء مرح وجيد 

وكتابـــة القصـــص والرســـائل الجيـــدة 
لمشـــاركتها مـــع العالـــم، ومـــع إنجاب 
طفـــل أتفهم أنـــه من المهـــم جدا 
اللعـــب واالهتمـــام أكثـــر، هذا 

امتداد مستمر لي أنا”.
بيـــري ”36 عامـــا“ عـــادت إلى 
كرسي الحكم في برنامج 
”أمريكان أيدول“ هذا 
وأعلـــن  الموســـم، 
القادمة  إقامتها 
فيغـــاس  الس 
فـــي وقت ســـابق 
من هذا الشهر، وحققت 
أغنيتها رقما قياســـيا جديدا 
فـــي مســـيرتها الفنية، حيث 
بلـــغ عدد مشـــاهدات أغنيتها 
الجديـــدة Electric في أربعة 
و550  مليـــون   12 فقـــط  أيـــام 
ألف مشـــاهدة عبر موقع تبادل 

الفيديوهات “يوتيوب”.
أما النجم اورالنـــدو بلوم، فلديه 
سلســـلة مـــن مشـــاريع التمثيـــل فـــي 
هوليـــوود، بمـــا فـــي ذلك الموســـم 2 
من سلســـلة Carnival Row، وفيلم 

 Needle in a الخيـــال العلمـــي القـــادم
.Timestack

وأضاف المصدر أن “أورالندو وكاتي 
لـــم يضعـــا الكثيـــر مـــن الضغـــط على 
التخطيـــط لحفل الزفـــاف في الوقت 
تحقيـــق  حقـــا  ويحـــاوالن  الحالـــي 
المهنيـــة  التزاماتهمـــا  بيـــن  التـــوازن 
واألمومـــة،  األبـــوة  مـــع  وتطلعاتهمـــا 
مـــع التأكد أيضـــا من أنهمـــا ”يغذيان“ 

عالقتهما بالحب”.
تعـــد كاتـــي بيـــرى مـــن أبـــرز مطربات 
البـــوب والروك فـــي العالم، كما حازت 
على العديد من الجوائز من ضمنهم 4 
مرات على جائزة موســـوعة جينيس 
لألرقام القياســـية، كمـــا ضمتها مجلة 
الالتـــي  “الســـيدات  لقائمـــة  فوربـــس 
فـــي  عاليـــة  مكانـــة  علـــى  حصلـــن 

الموســـيقى” منذ العـــام 2011 وحتى 
 37 مـــن  أكثـــر  2015، وباعـــت  العـــام 
أغنيـــة  مليـــون  ألبـــوم و138  مليـــون 
العالـــم،  أنحـــاء  فـــي جميـــع  منفـــردة 
وبالتالـــي أصبحـــت إحـــدى المغنيات 
الالتـــي حصلـــن علـــى أكثـــر مبيعـــات 
فـــي كل العصـــور، وفي يوليـــو 2012 
أصـــدرت فيلمها الوثائقي الذي يحمل 
اســـم “كيتي بيـــري: جزء منـــي” الذي 
ركـــز على جزء مـــن مســـيرتها الفنية، 
وتنـــاول أيضـــا قصـــة انفصالهـــا عـــن 
زوجها الممثل اإلنجليزي راسل براند.

توفــي المصــور البحرينــي حميــد جعفــر الطيــف يــوم الســبت الماضــي، إثــر 
ســقوطه مــن رافعــة أثنــاء تصويــره مشــهًدا لمسلســل تلفزيونــي فــي القريــة 
التراثيــة، وكان الفقيــد شــارك فــي عــدة أعمــال فــي البحرين وخارجهــا، كان 
آخرهــا برنامــج ”كفــو“ الرمضانــي، وفيلم ”رؤيــة الوعد“ حيث كتــب في رثائه 
أصدقــاؤه وزمــاؤه فــي العمــل الفنــي ممن كان لهــم تجربة التعامــل معه في 

قطاع التصوير السينمائي، وعرفوه واشتغلوا معه.

* مديـــر اإلضـــاءة و التصويـــر البرازيلـــي 
”دياغـــو قـــدرادو“: ”حميد جعفـــر.. لم أجد 
أحـــًدا بصدقك وطيبتـــك وكرمك، وجميل 
ـــا  ابتســـامتك التـــي لـــن ننســـاها، كنـــت نقيًّ
لدرجـــة ال توصف، فهل هربـــت من عالمنا 
إلى ذمة هللا خوًفا من الحسد، لك صلواتنا 
لراحـــة روحـــك، ونخضع فيهـــا إلرادة هللا، 
أثـــق بأن هناك في الســـماء من ســـيحرس 
ابتســـامتك الخجولة، الرحمة لك، والعزاء 

الكبير ألهلك ومحبيك“.

* المصور الســـينمائي االســـباني ”ايمانويل 
مـــدراء  أحـــد  هـــو  و  رايفيـــر“  مـــورال  دي 
فـــي  الرئيســـيين  والتصويـــر  اإلضـــاءة 
المسلســـل الشـــهير Money Hiest قال عن 
المرحوم حميد جعفر: ”خبر مثل الصاعقة 
حـــل علينـــا، بّكـــرت الرحيـــل، ولـــم نكمـــل 
الحديث بعد، سنفتقد حضورك معنا عندما 
نـــزور البحرين، وروحـــك المرحة، ووجهك 
البشوش وابتساماتك، وستبقى في القلب 
دائًما، لروحك السالم، هكذا تهاجر الطيور 

في رحلتها األبدية، إلى أن نلتقي“. 

* المخرجـــة البحرينية ايفا داود ســـبق لها 
أن عمل معها ضمن فريق التصوير الخاص 
بهـــا كتبـــت: ”هـــل ســـبق أن عرفـــت رجـــالً 
تركض ابتســـامته إليك قبل أن يصافحك، 
يســـرع إلـــى التقـــاط كل لحظاتك، يســـرع 
إلـــى االســـتماع ألي صـــوت خـــالل العمل، 
يســـرع لبذل الجهـــد كل الجهد في ترتيب 

عدســـته، وتسرع عدســـته في التقاط ألي 
مشـــهد يمســـك بها بشـــغف حـــب المعرفة 
واالطالع بعينيه فقط والكاميرا والضوء، 
يصافحنـــا  كان  الـــذي  المصـــور  حميـــد 
بابتسامته الخجولة، لخمسة أيام متوالية 
فـــي رحلـــة تصويـــره معنـــا، لفيلمنـــا العام 
الماضي، رافقنا خلف العدســـات والضوء، 
اســـتعجلت برحيلـــك تارًكا خلفك عدســـة 
تنتظـــر منك التقـــاط المزيد مـــن أحالمك، 
والعديـــد مـــن الوجـــوه، خســـرت البحرين 
المصـــور حميد جعفر الذي كان واحًدا من 
أهـــم المصوريـــن الواعدين فـــي البحرين، 
لكـــن ال يســـعنا وباألصالة عن نفســـي وعن 
فريـــق عملـــي الســـينمائي إال أن نقـــول ما 
يرضـــي هللا، للـــه مـــا أخـــذ، وله مـــا أعطى 
وكل شـــيء عنـــده بأجل مســـمى، وإنا لله 
وإنا إليه راجعون“. حميد جعفر تحرجني 
كلمتـــي اليـــوم لـــك أن تكـــون األخيـــرة يـــا 

صديقنـــا )وداًعـــا( مـــع الســـالمة ولروحـــك 
وألهلـــك  والســـالم،  والمغفـــرة،  الرحمـــة 
ولذويـــك ومحبيـــك وللســـاحة الفنيـــة في 

البحرين العزاء الكبير“.

* الممثلـــة اإلســـبانية والمديـــرة التنفيذية 
مارتا أبيد: ”لم أجد أحًدا بطبيبتك ولطفك، 
ـــا لدرجة ال توصـــف، فهل هربت  كنـــت نقيًّ
مـــن عالمنـــا إلى ذمـــة هللا حيث الســـكينة، 
لـــك صلواتنا لراحة روحـــك، ونخضع فيها 
إلرادة هللا، أثـــق بأن هناك في الســـماء من 

ســـيحرس ابتســـامتك الخجولـــة، الرحمة 
لـــك، والعـــزاء الكبيـــر ألهلـــك ومحبيـــك و 

للساحة السينمائية في البحرين“.

االســـباني  األرجنتينـــي  الصـــوت  مديـــر   *
جيامو ســـوالنا: ”مثل ما كنت تحب عملك 
خلف العدســـة، لتكون اإلضـــاءة والصورة 
بأجمـــل لقطة، اختارت لـــك األقدار رحياًل 
كنـــت فيـــه معلًقـــا بيـــن الســـماء واألرض، 
لروحـــك  األخيـــرة،  مشـــاهدك  لتضبـــط 

الطمأنينة والسالم“.

النجوم ينعون المصور البحريني حميد جعفر.. وداًعا صاحب القلب الكبير

الفضائيـــة  اقـــرأ  قنـــاة  بـــدأت 
بعـــرض مسلســـل إمـــام الدعاة 
والـــذي يجســـد ســـيرة الشـــيخ 
محمد متولي الشعراوي رحمه 
هللا تعالى. المسلســـل الذي قام 
ببطولته الفنان حســـن يوســـف 
يروي قصة حياة الشيخ محمد 
متولي الشـــعراوي من خالل 4 
مراحـــل مهمـــة فـــي حياته منذ 
دقـــادوس  قريـــة  فـــي  نشـــأته 
القريـــة  كتـــاب  فـــي  وتعلمـــه 
وحفظه للقرآن الكريم وعالقته 
بأهل القرية ثم مراحل شـــبابه 
وكهولتـــه وكفاحـــه في تفســـير 

القرآن وتعليمه. 
علـــى  المسلســـل  يعـــرج  كمـــا 
الفترة التي قضاها الشـــعراوي 
اســـتاذا فـــي جامعـــة أم القـــرى 

الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
والتـــي شـــكلت منعطًفـــا مهمـــا 
في حياتـــه، ويعتبر المسلســـل 
فـــي  الخالـــدة  االعمـــال  مـــن 
أذهان المشاهدين التي تسعى 
اقـــرأ مـــن خالله تنـــوع البرامج 
شاشـــتها  علـــى  والمحتـــوى 
وجمهورها فـــي مختلف انحاء 

العالم. 
يذكـــر أن اقـــرأ تقـــوم بترجمـــة 
هذه المسلســـالت لعرضها على 
قنواتها الدولية ليســـتفيد منها 
غيـــر الناطقين باللغـــة العربية، 
يعـــرض مسلســـل أمـــام الدعاة 
يوميا علـــى قناة اقرأ الفضائية 
عـــدا الجمعـــة والســـبت فـــي 9 
مساًء ويعاد في 10:30 صباحا 

بتوقيت مكة المكرمة.

مسلسل إمام الدعاة على قناة اقرأ الفضائية

تــعــتــمــد فـــتـــرة الــتــعــافــي 
ــا  ــ ــورون مــــن فــــيــــروس كــ
عــوامــل  عــلــى  المستجد 
السن،  الــعــمــر،  مثل  عــدة 
ــس، الـــمـــشـــكـــالت  ــ ــن ــجــ ــ ال
وأخيرا  األخرى  الصحية 
ــاعــــة الـــجـــســـم  ــ ــن ــوة مــ ــ ــ قـ
ــيــن  الــــعــــامــــل األبـــــــــــرز ب

سابقيه. 
وبحسب توصيات األطباء وخبراء التغذية، تلعب العديد من المكمالت الغذائية 
دوًرا كبيـــًرا فـــي تقويـــة المناعـــة وتســـريع التعافي.. مـــن بين تلـــك الفيتامينات 

والمعادن التالي:
الزنك: يعمـــل علـــى عالج ضعف تكرار الحمض النـــووي الريبي للفيروس ويقلل 
معدالت تكاثره داخل جسم المريض وينصح بتناول 50 مجم في الزنك يومًيا 

كجزء من بروتوكول كورونا.
فيتاميـــن C: يســـاعد علـــى الحد مـــن التهابات الجســـم خالل اإلصابـــة بكورونا، 
ومضاعفـــة إنتـــاج األجســـام المضـــادة داخل جســـم المريـــض، وخلـــق مزيد من 

الخاليا الليمفاوية.
الكركمين: أحد المكونات األساســـية الموجودة داخل الكركم والتي تلعب دوًرا 
كبيـــًرا فـــي تعزيز المناعـــة ومحاربة البكتيريا والفيروســـات والحـــد من احتقان 

الصدر والسعال العام والبرد.
فيتامين “د”: يمنع عدوى الجهاز التنفسي العلوي ويستمر المريض باستخدامه 

في فترة اإلصابة بكورونا وبعد مرحلة الشفاء.
وينصـــح األطباء خـــالل رحلة اإلصابة والتعافي من فيـــروس كورونا، بالحفاظ 
علـــى نظـــام غذائـــي صحـــي ومتـــوازن يضـــم أطعمـــة غنيـــة بفيتاميـــن ســـي 
والمغنيسيوم والكالسيوم لتعزيز المناعة وتسريع التعافي وتخفيف األعراض.

عناصر أساسية لتعاٍف سريع من كورونا

ترجم: طارق البحار

طارق البحار
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كانو رئيًسا لمجلس إدارة “باس”
رؤيـــة الشـــركة تنبثـــق مـــن توجهـــات القيـــادة فـــي دعـــم “الخـــاص”

عقـــدت شـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن 
بـــاس اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة األول فـــي 
يـــوم أمس الثالثاء 1 يونيـــو 2021، إذ تم 
انتخـــاب نبيـــل خالـــد كانو رئيًســـا لمجلس 
اإلدارة، بعضويـــة كل مـــن: ســـامر ماجـــد 
المطـــوع،  خليـــل  عبدالحكيـــم  الجشـــي، 
فـــاروق محمـــود المحمود، أحمـــد عبدهللا 
إســـحاق،  إبراهيـــم  إســـحاق  الديـــن،  نـــور 

وعلي عبدالعزيز عبدالملك. 
من جهته، أبدى نبيل كانو شـــكره الجزيل 
للرئيـــس الســـابق لمجلـــس اإلدارة، جـــالل 
محمد جالل، لجهـــوده الدؤوبة في قيادة 
واالمتنـــان  بالشـــكر  تقـــدم  كمـــا  الشـــركة. 

إلـــى عضو مجلس اإلدارة الســـابق هشـــام 
الســـعدي علـــى دورة اإليجابـــي. كمـــا هنـــأ 
الرئيس الجديد لمجلس اإلدارة نبيل كانو 
جميـــع األعضاء بتوليهـــم عضوية مجلس 
اإلدارة، معربـــا عن ســـعادته كون المجلس 
يأتي بقـــدر كبير من الخبرات في مختلف 
التخصصات. كما عبر عن شـــكره وتقديره 
للجميع على منحه الثقة لرئاســـة المجلس 
وقيـــادة هـــذه الشـــركة لتكون فـــي طليعة 
الشـــركات البحرينية الكبـــرى، مثمًنا ما تم 
إنجازه من قبل المجلس السابق ومستوى 
التعاون البناء ُبغية تحقيق رؤى وتطلعات 

الشركة في األعوام الماضية. 

كمـــا أكد كانـــو أن رؤيـــة وتطلعات شـــركة 
القيـــادة  توجهـــات  مـــن  تنبثـــق  “بـــاس” 
الخـــاص  القطـــاع  دعـــم  فـــي  الحكيمـــة 
ومؤسســـاته وشـــركاته بشـــكل تنافســـي، 
النهـــوض  الشـــركة مســـؤولية  مـــا يحمـــل 
بالتزاماتهـــا ودورهـــا الريادي والتنافســـي 
للمســـاهمة فـــي تحريـــك عجلـــة االقتصاد 

الوطني في مملكة البحرين. 
يذكـــر أن شـــركة خدمـــات مطـــار البحرين 
“باس” تأسست في العام 1977، إذ تمتلك 
ســـجاًل حافـــاًل علـــى امتـــداد 43 عاًمـــا من 
العطاء المتواصل، وهي المشـــغل الوحيد 
للخدمـــات األرضيـــة فـــي مطـــار البحريـــن 

الدولـــي منـــذ إنشـــاؤه. وتقـــدم عـــدًدا مـــن 
مناولـــة  خدمـــات  بينهـــا:  مـــن  األنشـــطة 
الشـــحن،  خدمـــات  والـــركاب،  الطائـــرات 
الطائـــرات،  وصيانـــة  هندســـة  خدمـــات 
خدمـــات التموين، تقديـــم برامج تدريبية 
المناولـــة األرضيـــة  فـــي مجـــال خدمـــات 
وعمليـــات المطار، تقديم برامـــج تدريبية 
فـــي هندســـة الطائـــرات مـــن خـــالل مركز 
بـــاس لتدريب هندســـة الطائـــرات “بيتك”، 

إضافة إلى إدارة صاالت المطارات.

نبيل كانو 

المحرق - باس

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحرين العـــام يوم أمـــس الثالثـــاء عند مســـتوى 1,519.17 
بانخفـــاض وقدره 8.44 نقطـــة مقارنة بإقفاله يوم اإلثنيـــن، في حين أقفل 
مؤشـــر البحرين اإلسالمي عند مستوى 649.19 بارتفاع وقدره 1.58نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق. 
وقـــد تداول المســـتثمرون في بورصـــة البحرين 3.61 مليون ســـهم، بقيمة 
إجماليـــة قدرهـــا 917.79 ألـــف دينـــار بحرينـــي، تـــم تنفيذها مـــن خالل 78 
صفقة، حيث ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع الصناعة والتي 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة 377.74 ألف دينار أي ما نسبته 41.16 % من 
القيمـــة اإلجماليـــة للتداول وبكميـــة قدرها 587.21 ألف ســـهم، تم تنفيذها 
مـــن خالل 19 صفقـــة.  وجاءت المنيوم البحرين )ألبا( فـــي المركز األول إذ 
بلغت قيمة أســـهمها المتداولة 377.74 ألف ديـنــــار أي ما نســـبته 41.16 % 
من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 587.21 ألف ســـهم، تم 
تنفيذها من خالل 19 صفقة.  أما المركز الثاني فكان للبنك األهلي المتحد 
بقيــــمة قدرها 134.18 ألف ديـنــــار أي ما نسبته 14.62 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 503 آالف ســـهم، تم تنفيذها من خالل 9 
صفقـــات.  ثم جاءت مجموعة جي اف اتـــش المالية بقيمة قدرها 114.44 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 12.47 % مـــن إجمالي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرها 1.65 مليون ســـهم، تم تنفيذها من خـــالل 9 صفقات.  وقد 
تم يوم أمس تداول أســـهم 14 شـــركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في 
حين انخفضت أســـعار أســـهم 5 شركات، وحافــــظت بقـيــــة الشركــــات على 

أسعار أقـفاالتها السابقة.

بورصة البحرين: تداول 3.6 مليون سهم بـ 917.8 ألف دينار

دبي - وكاالت

أغلقت أســـواق األسهم الخليجية تعامالت أمس مرتفعة، 
باســـتثناء البحريـــن، مدعومة بمكاســـب قوية في أســـعار 
النفط الخام، مـــع توقعات نمو الطلب بالواليات المتحدة، 

وتسارع نمو أنشطة الصناعة في الصين.
وصعـــدت عقـــود خام برنت القياســـي، تســـليم أغســـطس 
بمقـــدار 1.78 دوالرا أو بنســـبة 2.57 %، إلـــى 71.1 دوالرا 

للبرميـــل. وزادت عقـــود خـــام غـــرب تكســـاس الوســـيط 
األميركي بمقدار 2.28 دوالرا أو بنسبة 3.44 %، لتتداول 
عند 68.6 دوالرا للبرميل. وأغلق مؤشر السوق السعودية 

عند 10597.4 نقطة مرتفعا بنسبة 0.44 %.
وفي اإلمارات، صعد مؤشـــر بورصة دبي بنســـبة 1.42 % 
إلـــى 2837.17 نقطة. وزاد مؤشـــر ســـوق أبوظبي بنســـبة 

0.83 % إلى 6613.37 نقطة بدعم أسهم الطاقة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.28 % إلى 10778.05 
نقطة.

وزاد المؤشـــر األول فـــي بورصة الكويت بنســـبة 0.11 % 
إلـــى 6747.7 نقطـــة، فيمـــا صعـــد مؤشـــر بورصة مســـقط 
بنســـبة 1.07 % إلـــى 3893.92 نقطة، في وقت هبط فيه 
مؤشـــر البحرين أمس هبط بنسبة 0.55 % إلى 1519.17 

نقطة.

ــدة ــحـ ــتـ ــمـ ــب بـــــالـــــواليـــــات الـ ــ ــل ــ ــط ــ ــو ال ــ ــم ــ مـــــع تــــوقــــعــــات ن
ارتفاع باألسواق الخليج بدعم مكاسب النفط  

Page 1 of 1 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

دراســة تقرير المستشــارين الماليين والقانونيين االكتواريين

“سوليدرتي” تتسلم التقارير االستشارية لالندماج مع “تآزر”

 – ســـوليدرتي  شـــركة  أكـــدت 
البحريـــن أنها تســـلمت تقارير أعدها 
الماليون والقانونيون  المستشـــارون 
واالكتواريون بشـــأن صفقـــة اندماج 

مقترحة مع شركة تآزر البحرينية.
وأوضحت الشـــركة بحســـب إفصاح 
تخضـــع  التقاريـــر  أن  للمســـاهمين 

لعمليـــة دراســـة فـــي الوقـــت الراهن 
معلومـــات  أي  إعـــالن  ســـيتم  وأنـــه 
جوهريـــة فيمـــا يخـــص الصفقـــة في 
حينها بحسب اللوائح واألنظمة ذات 

الصلة.
عينـــت  قـــد  “ســـوليدرتي”  وكانـــت 
العـــام  نهايـــة  قبـــل  المستشـــارين 
الماضي كإحدى خطـــوات االندماج، 

وذلـــك بعد أن أرســـلت خطـــاب نوايا 
فـــي أكتوبر 2020 تؤكـــد فيه رغبتها 
فـــي االندماج مع عمليـــات “تآزر” في 

البحرين.
وتتلخـــص أعمـــال المستشـــار المالي 
واامستشـــار القانونـــي لتولـــي مهـــام 
علـــى  الواجبـــة  العنايـــة  إجـــراءات 
تـــأآر باإلضافـــة إلـــى تحديـــد القيمة 

العادلة لصافي حقوق مساهمي تآزر 
علـــى أســـاس الجمع لـــكل من حقوق 
المســـاهمين وحقوق حملـــة الوثائق 
كمـــا فـــي التاريـــخ النهائـــي الـــذي تم 
االتفاق عليه وهو 30 سبتمبر 2020.
كما أنه من المتوقع بأن تتخذ شركة 
تـــآزر نفـــس اإلجـــراءات فـــي الوقت 

ذاته وبالتوازي مع سوليدرتي.

جنيف - أف ب

“الصحة العالمية” تعتمد 
لقاح “سينوفاك” الصيني

صادقت منظمة الصحة العالمية بشكل 
ــقــاح “ســيــنــوفــاك”  طــــارئ أمـــس عــلــى ل
فـــي ظل  )كــوفــيــد 19(.  الــصــيــنــي ضـــد 
لقاح  إلنتاج  العالمي  السباق  استمرار 
الصين  أن  يبدو   ،)19 )كوفيد  لـ  مضاد 
تشق  إذ  كــبــيــرة،  أشــواطــا  قطعت  قــد 
رائـــدة  الــتــي تعتبر  شــركــة ســيــنــوفــاك، 
فــي مــجــال إنــتــاج الــلــقــاحــات، طريقها 
منحت  المنظمة  وكانت  الــخــارج.  نحو 
للقاح  طــارئــة  موافقة  الماضي  الشهر 

سينوفارم الصيني المضاد للجائحة.
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قامـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة متمثلـــة فـــي إدارة 
الفحص والمقاييس “جهاز التقييس الوطني” في البحرين، على إثر 
الحـــوادث المتكررة الناجمة عن لعب األطفال غير المطابقة للوائح 
الفنية المعنية بالســـالمة العامة، ســـواء من بلع األطفال للبطاريات 
أو لقطـــع صغيـــرة أو حتـــى إصابات بســـبب أجـــزاء أو أطراف لعب 
األطفـــال الحادة، بالمشـــاركة في بحث وإعـــداد مواصفات ولوائح 
معنيـــة بلعب األطفـــال بالتعاون مـــع هيئة التقييس لـــدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وكذلك أجهـــزة التقييـــس بالدول 

األعضاء.
وشـــارك االختصاصيـــون بالجهـــاز الوطني للتقييس فـــي البحرين، 
مـــع نظرائهم من أجهزة التقييس بـــدول مجلس التعاون الخليجي 
وبالتنســـيق والتعـــاون مـــن هيئـــة التقييـــس الخليجيـــة فـــي إعداد 
الئحـــة فنيـــة خليجيـــة موحـــدة تتضمـــن مجموعة مـــن المتطلبات 
واالشـــتراطات الفنيـــة المعنيـــة بلعـــب األطفـــال الـــواردة للغـــرض 

التجاري بالسوق الخليجية المشتركة.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن الالئحة تتضمن مجموعة من االشتراطات 
الفنيـــة التي تلـــزم الفاعلين االقتصاديين )المصنـــع، المورد، المزود، 
التاجـــر( اســـتيفاءها فـــي جميـــع المراحـــل بـــدًءا بمرحلـــة التصنيع 
وصـــوال إلى مرحلة تداولها باألســـواق الخليجيـــة، إذ إن جميع تلك 
االشـــتراطات الفنية هي متطلبات فنيـــة عالمية صادرة من منظمة 
االيزو، وقد تم دراســـة هذه االشـــتراطات وتعديلها من قبل الفريق 
الفنـــي الخليجي بما يتناســـب مع الظروف والممارســـات الخليجية 

المشتركة.
وكان نتاج هذا العمل الدؤوب اســـتصدار الالئحة الفنية الخليجية 
للعـــب األطفـــال رقـــم 01BD-131704 بقـــرار مجلـــس إدارة هيئـــة 
التقييس الخليجية في اجتماعه الســـابع عشـــر في الرياض يوم 8 

مايو 2013 ليتم الشروع في تطبيقه ابتداًء من يناير 2014.
وعلى المستوى الوطني، تم دراسة تلك المواصفات واالشتراطات 
مـــن خالل اللجنة الفنيـــة المحلية للعب األطفـــال، بحضور ممثليها 
مـــن وزارة الصحـــة ووزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة وجميع 
الجهـــات األخـــرى ذات العالقـــة ورفعهـــا ليتـــم تبنيها فـــي البحرين 
بصـــدور قـــرار رقـــم )1( لســـنة 2015، بشـــأن اعتماد الالئحـــة الفنية 
الخليجيـــة للعب األطفال ونشـــرها في الجريدة الرســـمية في يوم 
الخميـــس الموافق الثاني عشـــر مـــن فبراير لســـنة 2015 في العدد 

رقم 3196.
وتتضمن هذه الالئحة الرقابة على جميع لعب األطفال المخصصة 

لمن هم دون الخامسة عشر وتشمل لعب األطفال المصاحبة للمواد 
الغذائيـــة التـــي تم اإلعـــالن والتنويـــه بخصوصها من قبـــل الوزارة 
بتاريـــخ 1 ابريـــل 2019، كما تتضمـــن هذه الالئحـــة أيضا توضيحا 
للمتطلبـــات األساســـية الواجـــب توافرهـــا في لعب األطفال ســـواء 
فـــي لعب األطفال المنتجة محليا أو تلك التي يتم اســـتيرادها من 

الخارج إلى المملكة.
مـــن جانبها، قامـــت إدارة الفحص والمقاييس فـــي الفترة الماضية 
بالعديـــد من الحمالت التفتيشـــية التي تهدف للتحقق من ســـالمة 
وأمـــان المنتجات المتوافرة في األســـواق المحلية لضمان ســـالمة 

وأمان األطفال أثناء استخدام هذه اللعب.

اشتراطات أكثر صرامة منتصف 2021

وتعمـــل اإلدارة حاليـــا علـــى تعزيـــز الرقابة على لعـــب األطفال، إذ 
إنه بحلول منتصف العام 2021 ســـتقوم بفرض اشـــتراطات أكثر 
صرامـــة بمـــا يتوافق مع الالئحة الخليجيـــة للعب األطفال؛ بهدف 
ضمـــان ســـالمة منتجات لعـــب األطفـــال وأمان اســـتخدامها، وأن 
هـــذه المنتجـــات خضعـــت للعديد مـــن اختبـــارات الســـالمة قبيل 
استيرادها وتداولها في األسواق المحلية. أي أنه مع بداية يونيو 
2021 ستقوم إدارة الفحص والمقاييس بإلزام التاجر/  المستورد 
بتوفير االشتراطات اآلتية للسماح بدخول شحنات لعب األطفال 

إلى البحرين:
توفير شـــهادة فحـــص الطـــراز الخليجية لكل طراز مـــن منتجات 

لعب األطفال.
تثبيت رمز التتبع الخليجي على اللعبة )شارة المطابقة الخليجية 

+ رمز االستجابة السريعة(.
توفير إقرار المستورد بالمطابقة.

كما تؤكد الوزارة تلبيتها للتوجهات الوطنية إلعداد اســـتراتيجية 
متكاملـــة للحد من خطر لعب األطفال غير المطابقة الشـــتراطات 
السالمة في المملكة واإلسهام الكبير لخفض نسبة اإلصابات بين 

األطفال بسببها.
يذكـــر أن الـــوزارة أجـــرت مجموعة مـــن االجتماعات مـــع موردي 
موافقتهـــم  وابـــدوا  البحريـــن  فـــي  األطفـــال  لعـــب  ومســـتوري 
واســـتعدادهم وجاهزيتهـــم فـــي رفع مســـتوى الرقابـــة على لعب 
األطفـــال والـــذي يخدم المواطنيـــن والمقيمين، وحيـــث أن وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة تتطلع إلى التعاون المعهود من قبل 
الفاعليـــن االقتصادييـــن وأعضاء غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
من خالل تلبية المتطلبات واالشتراطات الجديدة لتعزيز الرقابة 

علـــى لعـــب األطفال بـــدًءا من 1 يونيـــو 2021، فلن يتم اإلفســـاح 
عـــن أي شـــحنات لعب أطفـــال ال تتوافر بها شـــهادة فحص الطراز 
الخليجيـــة لـــكل طراز من منتجـــات لعب األطفـــال وال رمز التتبع 

الخليجي على اللعبة )شارة المطابقة الخليجية + رمز االستجابة 
الســـريعة( التـــي تفيـــد أن لعـــب األطفـــال قـــد اجتـــازت اختبارات 

السالمة واألمان المعترف بها والمعتمدة عالميا.

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

“التجارة” تصدر الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال
ــع الـــمـــراحـــل ــي ــم ــج ــات يـــجـــب اســـتـــيـــفـــاؤهـــا ب ــ ــراط ــ ــت ــ ــة اش ــوع ــم ــج ــن م ــم ــض ــت ت

 
     

الكمية   التصنيف  الحملة التفتيشية  السنة 
 سبب المصادرة  المضبوطة 

2018 

 5487 لعب أطفال البالونات المضيئة  
انفصال اللمبة المضيئة وتفكك البطارية إلى  
ويمكنه   الطفل  تؤذي  أجزاء حادة وصغيرة 

 ابتالعها وربما تؤدي إلى االختناق. 

ولعب األطفال ذات   الساليم
غطاء البطاريات غير محكم  

 التثبيت  
 2635 لعب أطفال

على مواد كيميائية    احتمالية احتواء الساليم 
المطابقة   شارة  يحمل  ال  لكونه  ضارة 
للبطارية   الخليجية، واحتمالية ابتالع الطفل 

 بسبب عدم اإلغالق المحكم للغطاء. 

لعب األطفال القابلة للتمدد في  
 11053 لعب أطفال المياه 

بلعها،   للطفل  يمكن  بحيث  الحجم  صغيرة 
إزالته  ومن ثم تنتفخ داخل البطن، وقد يحتاج  

في   للوفاة  تؤدي  وربما  جراحية،  عملية 
 بعض الحاالت. 

2019 

 6243 لعب أطفال لعب الحلوى السائلة  

خطر البلع أو االختناق )جراء حمل اللعب  
بشكل   وتؤثر  للبلع(،  قابلة  صغيرة  لقطع 
األطفال   )تحّرض  السلوك  على  سلبي 

 وصغار السن على التدخين(. 

للمواد  لعب أطفال المصاحبة 
 97067 لعب أطفال الغذائية 

حجم   صغر  بسبب  واالختناق  البلع  خطر 
الالئحة   الشتراطات  ومخالفتها  اللعبة، 
شارة   حمل  وعدم  األطفال،  للعب  الخليجية 

 المطابقة الخليجية.  

 1493 لعب أطفال لعب مكياج االطفال  2021

لدول   الصحة  مجلس  من  االختبار  تقارير 
بينت أن   التعاون  نوع من   12عدد  مجلس 
 ( األطفال  لعب  (  makeup Setمنتجات 

تتجاوز   بنسب  األنتيمون  مادة  تحتوي على 
التعرض  أن  حيث  به،  المسموح  الحد 
لتراكيز عالية من هذه المادة لفترة طويلة قد  
يتسبب في أضرار منها تهيج وتحسس للعين  

 والمنطقة المحيطة بها، وتهيج الرئتين 
  

 

 

 علي الفردان



أعلنت “إيزي” للخدمات المالية، الشـــركة 
المرخصـــة مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي كمـــزود لخدمـــات الدفـــع، عـــن 
عزمهـــا لطـــرح خدمـــة “الطلب المســـبق” 
 )  EazyPay SoftPOS( لتطبيـــق 
 Google“ ـــا فـــي متجر الــــ المتوفـــر حاليًّ
Play Store”، وذلـــك لمســـاعدة أصحاب 
والمشـــاريع  والمؤسســـات  األعمـــال 
التجاريـــة في تيســـير أعمالهم التجارية، 
حيث ســـيتم اإلعالن عـــن تاريخ إطالق 
ا خـــالل األســـابيع  هـــذه الخدمـــة رســـميًّ

القليلة القادمة.
الرقمـــي  التطبيـــق  تطويـــر  تـــم  وقـــد 
إلجراء معامـــالت الدفع “الال تالمســـية” 
بنظـــام  الذكيـــة  الهواتـــف  باســـتخدام 
“األندرويد” واعتماده كوســـيلة مباشـــرة 
لقبـــول المدفوعـــات كنظـــام نقـــاط البيع 
)POS(، كمـــا يتضمـــن التطبيـــق خاصية 
تســـجيل مبسطة وسريعة تمكن العمالء 

من أصحاب األعمـــال التجارية من فتح 
معـــدودة  دقائـــق  فـــي  تجـــاري  حســـاب 
تالمســـية”  “الـــال  المدفوعـــات  وقبـــول 
بشـــكل فوري، لتصبح بذلـــك “إيزي” أول 
مـــزود خدمـــات دفـــع يطلـــق مثـــل هـــذا 
التطبيق و الخدمـــة المبتكرة في مملكة 
البحريـــن، وبأقل رســـوم محتســـبة على 
التاجـــر، وذلك لخدمة أصحـــاب األعمال 

والمؤسسات والمشاريع التجارية.

ومـــن جانبـــه، قـــال المؤســـس والرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة )إيـــزي( نايـــف العلوي 
“نحـــن في “إيـــزي” نفخـــر بحصولنا على 
خدمـــات  لتقديـــم  يخولنـــا  ترخيـــص 
عمليـــات االســـتحواذ الماليـــة المباشـــرة 
للقطاع التجـــاري وذلك من ِقبل مصرف 
البحرين المركزي، الذي نكن له كل الشكر 
واالمتنـــان لدعمـــه الدائـــم والالمحـــدود 
لنـــا ولكافـــة القطـــاع المالـــي فـــي مملكة 
البحرين، كما نثمن الجهود والدعم الذي 
حصلنـــا عليـــه من شـــركاؤنا فـــي النجاح 
من شـــركة “Benefit” الســـباقة في تبني 
المبـــادرات المبتكـــرة، وسنســـعى بدورنا 
بشـــكل دائم للمساهمة في تسريع عملية 
إحـــالل العملـــة الرقميـــة، وتقليـــص دور 
العملـــة الورقية فـــي المجتمع البحريني، 
وذلـــك تماشـــًيا مـــع رؤيـــة االقتصاديـــة 
للمملكة والتي تهدف إلى تطوير القطاع 

المالي.

أعلـــن مصـــرف الســـالم عـــن رعايتـــه 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  لمكتبـــة 
فـــي   ”BIBF“ والماليـــة  المصرفيـــة 
خليـــج  بمنطقـــة  الجديـــد  المبنـــى 
البحريـــن والتي ســـُيطلق عليها اســـم 
“مكتبة مصرف السالم”، حيث سيتم 
افتتاحها بالتزامن مع تدشين المبنى 

الجديد للمعهد.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي للمجموعـــة لـــدى مصـــرف 
“نفتخـــر  النايـــض  رفيـــق  الســـالم، 
بالشـــراكة االســـتراتيجية مـــع معهـــد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة “BIBF”  والتـــي أثمـــرت عن 
العديد من المبـــادرات المتنوعة، كان 
آخرهـــا دعـــم مكتبة مصرف الســـالم 
بالمبنـــى الجديد للمعهـــد، حيث تأتي 
هذه الخطوة تحت مظلة مسؤوليتنا 
التعليـــم  قطـــاع  لدعـــم  االجتماعيـــة 

وتوفيـــر مصـــادر التعلـــم للطلبـــة، مما 
ُيســـاهم بالنهوض بالمستوى الثقافي 
والتعليمـــي لمختلـــف فئـــات المجتمع 

بمملكة البحرين”.
ومـــن جانبه، قال المديـــر العام لمعهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
أحمـــد  الدكتـــور    ”BIBF“ والماليـــة 
والتقديـــر  بالشـــكر  “نتقـــدم  الشـــيخ 
لمصرف الســـالم على دعمهم السخي 

ومبادرتهـــم الكريمة برعايـــة مكتبتنا 
الجديـــدة، كمـــا نـــود اإلشـــادة كذلـــك 
بمساعيهم االستراتيجية التي تصب 
فـــي مصلحة تنمية القطاع المصرفي 
والمالي، باإلضافة إلى توفير الموارد 
واألدوات التعليميـــة الضرورية لدعم 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي، مما سيســـهم 
باالرتقاء بمستوى التعليم في مملكة 

البحرين بشكل كبير”.

أحمد الشيخ  رفيق النايض نايف العلوي

ـــة ـــة المقبل ـــابيع القليل ـــال األس ـــميا خ ـــة رس ـــاق الخدم إط للمصرف االجــتــمــاعــيــة  الــمــســؤولــيــة  مــظــلــة  تــحــت 
”EazyPay“ إيزي” تطرح “الطلب المسبق” لتطبيق“ “السالم” يدعم مكتبة معهد BIBF الجديدة

“اإلمساك المعقد“ لألطفال يحتاج لتدخل جراحي
األطفـــال  جراحـــة  استشـــاري  صـــّرح 
بالمستشـــفى الملكي للنساء واألطفال 
الدكتور حسين أحمد حمد، أن اإلمساك 
عند األطفال مشكلة شائعة، في معظم 
الحـــاالت يمكن أن يكون األمر بســـيًطا 
ويمكن عالجه من خالل تعديل النظام 
الغذائـــي باإلضافة إلى بعـــض األدوية، 
وقـــد يكـــون اإلمســـاك مشـــكلة معقـــدة 

وتحتاج إلى تدخل جراحي.
 التاريـــخ الصحـــي المفصـــل والفحص 
البدني هما المفتاح لتشـــخيص السبب 
الكامن لإلمساك وتوجيه العالج. بدأت 
طفلتنـــا هالـــة تعانـــي من اإلمســـاك بعد 
والدتهـــا بفتـــرة وجيزة واســـتمر حتى 
بلوغها ســـن ستة أشـــهر، ُنصحت عائلة 
هالة بكيفية عالج اإلمساك بعدة طرق 
لكن دون وجود أدنى تحســـن ومن ثم 
تمت رؤية هالة من قبل الدكتور سهيل 

الجهـــاز  أمـــراض  )استشـــاري  شـــبيب 
المستشـــفى  فـــي  لألطفـــال(  الهضمـــي 
والحـــظ  واألطفـــال  للنســـاء  الملكـــي 
إصابتها بتضيق في فتحة الشرج. كان 
عليها عمل أشعة واستشارة جراحية. 

عندمـــا قمـــت بفحصهـــا، كانـــت مصابة 
وهـــو  المســـتقيمي  العجـــان  بالناســـور 
الشـــرجية  الخلقيـــة  التشـــوهات  أحـــد 
لـــدى األطفـــال حيث لـــم تنمـــو منطقة 
إذ  بشـــكل جيـــد.  والمســـتقيم  الشـــرج 

بدأنا بتوســـيعها وغسلها لمدة شهر بعد 
ذلـــك خضعت للفحص تحـــت التخدير 
لتحديد موقع العضلة المعاصرة، كانت 
فتحة الناســـور خارج العضلة العاصرة 
وهذا يشير إلى الحاجة إلى التصحيح 

الجراحي. 

جراحيـــة  لعمليـــة  هالـــة  خضعـــت 
بنـــاء  إلعـــادة  ســـاعات   3 اســـتغرقت 
منطقـــة الشـــرج وكانـــت ناجحـــة وللـــه 
الحمـــد وتعافت بشـــكل ســـلس وبدأت 
في إخـــراج البـــراز بشـــكل طبيعي بعد 

ساعات قليلة من الجراحة. 

أكملـــت متابعة حالتها في المستشـــفى 
وغـــادرت إلـــى المنزل مـــع حركة أمعاء 
طبيعيـــة مـــن 4 إلى 5 مـــرات بدون أي 

صعوبة.
طلـــب  علـــى  دائًمـــا  اآلبـــاء  نشـــجع 
طفلهـــم  كان  إذا  الطبيـــة  االستشـــارة 

يكـــون  أن  يمكـــن  باإلمســـاك.  مصاًبـــا 
اإلمساك أيًضا بســـبب مشكلة جراحية 
يمكن تصحيحهـــا وإعطاء الطفل نمط 
حيـــاة طبيعـــي. تأكـــد دائًما مـــن تقديم 
تاريخ مفصـــل وفحص طفلك من قبل 

طبيب مختص.

هالة ووالديها حسين حمدي سهيل شهيب

التاريخ الصحي 
والفحص البدني 

هما المفتاح 
للتشخيص
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HUAWEI Mate�  يقـــدم حاســـوب
مدعوًمـــا  المحمـــول،   Book D 4
الجيـــل  مـــن   Intel Core بمعالـــج 
العاشر، لمستخدميه أداًء سريًعا ال 
مثيل له، وتقنية العرض على عدة 
شاشات تجعل منه األكثر ذكاًء من 
أي وقت مضـــى. وقد صمم الجهاز 
المســـتهلكين  احتياجـــات  ليلبـــي 
الشـــباب وليوفـــر أداًء مذهـــالً فـــي 
مختلف سيناريوهات االستخدام، 
ســـواء للتعلـــم أو ألداء مهام العمل 
أو لالســـتمتاع بتجـــارب الوســـائط 

المتعددة.
فباإلضافـــًة إلـــى معالجـــه الذي تم 
تعزيـــز قوتـــه، تـــم تزويد حاســـوب 
 HUAWEI MateBook D 14
رســـوميات  ببطاقـــة  المحمـــول 

 NVIDIA GeForce MX250
الجديـــدة كليـــًا والتـــي تعمـــل على 
تعزيـــز أداء معالجـــة الرســـوميات 
بســـرعة أكبـــر. عـــالوًة علـــى ذلـــك، 
فـــي  المبتكـــرة  التقنيـــات  تجتمـــع 
علـــى  العـــرض  مثـــل  الحاســـوب 
عـــدة شاشـــات وزر الطاقـــة الـــذي 
يضـــم تقنيـــة التعـــّرف علـــى بصمة 
اإلصبع وخاصية الشـــحن العكسي 
وبطاريـــة عاليـــة الســـعة لتحســـين 
تجربة المســـتخدم بشـــكل شـــامل. 
وتعمـــل تلـــك المزايا علـــى االرتقاء 
بالحاســـوب المحمـــول الصغير من 
إلـــى رفيـــق ذكـــي  أداة لإلنتاجيـــة 
للمســـتهلكين الشـــباب ال غنـــى عنه 
في المدرســـة أو العمل أو األنشطة 

اليومية.

“HUAWEI MateBook D 4” األكثر ذكاًء

لتوفير تجربة متفوقة لمشتركي البيانات المتنقلة في المنطقة

خال مشــاركتها في مهرجان الشــارقة القرائي الثاني عشر

“زين” أول شركة توسع شبكة اتصاالتها بمدينة سلمان

نسرين النور تدعو لالهتمام بـ“سينما ومسرح” الطفل

أصبحت “زين البحرين”، الشـــبكة الرائـــدة للبرودباند 
المتنقل في البحرين، أول مشغل شبكة يوسع شبكة 
اتصاالتـــه المعـــززة بشـــبكات الموبايـــل والبرودبانـــد 
المتنقل في مدينة ســـلمان، التي ُتعد واحدة من أكثر 
مشـــاريع اإلســـكان طموًحا في المملكـــة، وتضم أكثر 
مـــن 15,000 وحـــدة ســـكنية تطـــرح بأســـعار معقولة 
وتضـــم نحـــو 10,000 شـــقة وأكثر مـــن 5000 منزل. 
وتهدف مدينة ســـلمان إلى تزويد الســـكان بأســـلوب 
حيـــاة متكامـــل بما في ذلـــك المرافق مثـــل المدارس 
والمســـاجد والرعايـــة الصحيـــة والمكتبـــات والمتنزه 
الواســـع في قلب المدينة. وُيعد توســـيع شـــبكة “زين 
البحريـــن” فـــي مدينـــة ســـلمان خطـــوة مهمـــة لربـــط 
ســـكانها وتوفير تجربـــة متفوقة لمشـــتركي البيانات 
المتنقلـــة فـــي المنطقـــة، الســـيما وأن “زيـــن البحرين” 
اســـتثمرت بكثافة في توسيع الشبكة لمواكبة الطلب 
المتزايد من المســـتهلكين وتوفير تجربة متفوقة وال 

مثيل لها في مجمعي 581/583 بالمدينة.

وبمناســـبة االنتهـــاء من توســـعة الشـــبكة فـــي مدينة 
ســـلمان، قال مديـــر التكنولوجيا في “زيـــن البحرين”، 
علـــي اليهـــام “ُيعـــد توســـعة الشـــبكة خطوة أساســـية 
بالنســـبة لنا في “زيـــن البحرين”، ونحن نواصل تعزيز 

وصولنـــا لتقديـــم خدمـــات موثوقـــة وعالية الســـرعة 
بنجـــاح. والبيانـــات المتنقلة عاليـــة الجودة وخدمات 
فـــي  حديًثـــا  المطـــورة  للمناطـــق  العريـــض  النطـــاق 
البحرين. لقد استثمرنا في أحدث الحلول التي يمكن 
أن تزيـــد من تغطيتنا وســـرعتنا إلى أقصى حد، ومع 
توســـعة الشبكة، نأمل في تلبية الطلب المتزايد على 
خدمات الموبايل والبرودباند المتنقل وسط االرتفاع 
أنحـــاء  فـــي جميـــع  البيانـــات  فـــي اســـتهالك  الحـــاد 

البحرين، السيما بين سكان مدينة سلمان”.
وواصـــل اليهـــام تصريحـــه قائـــاًل “نحـــن فـــي “زيـــن 
أولوياتنـــا،  صـــدارة  فـــي  عمالءنـــا  نضـــع  البحريـــن”، 
ولطالمـــا اهتممنا دوًما باحتياجـــات االتصال الخاصة 
بهـــم ونقـــدم لهم خدمـــة عمـــالء اســـتثنائية وخطًطا 
تســـاعدهم في تحســـين تجربة اتصاالتهـــم المتنقلة، 
ونأمـــل أن يحصـــل المزيد والمزيد من ســـكان مدينة 
ســـلمان علـــى تجربـــة شـــيقة مـــع شـــبكتنا الســـريعة 

والمرنة في أعقاب هذا التوسع األخير”.

دعت كاتبة قصص األطفال البحرينية 
نســـرين النور، إلـــى االهتمـــام بالقراءة 
وتشـــجيع األجيال عليهـــا، وذلك خالل 
الشـــارقة  مهرجـــان  فـــي  مشـــاركتها 
القرائي للطفل الثاني عشر والذي أقيم 
برعاية ســـمو الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى، حاكم 
إمـــارة الشـــارقة في الثامن والعشـــرين 
مـــن شـــهر مايـــو، وذلـــك عبـــر االتصال 

المرئي.
اهتمـــام  ضـــرورة  إلـــى  النـــور  ولفتـــت 
المؤسســـات المعنيـــة بشـــؤون الطفـــل 
والتركيـــز  والخليـــج،  البحريـــن  فـــي 
على ســـينما ومســـرح الطفل لما لهذين 
المجاليـــن مـــن دور كبيـــر فـــي تنميـــة 
مهارات الطفل وذائقته، حيث الحظت 
إقبال األطفال من خالل ورش القراءة 

وبرامج الحكواتي التي شاركت بها.
وطـــرح اللقـــاء الذي عقـــد على هامش 
المهرجان في مركز “إكســـبو الشـــارقة” 
موضـــوع  “لخيالـــك”  شـــعار  تحـــت 
بعنوان “أمام الشاشـــات”، بإدارة إيمان 
اليوســـف، ومشـــاركة الممثـــل وأديـــب 
األطفـــال البريطانـــي سيباســـتيان دي 
ســـوزا، حيث ناقش موضـــوع األجهزة 

الحديثـــة  والتكنولوجيـــا  الذكيـــة 
ودورهما فـــي أدب األطفال، وتطرقت 
نســـرين لموضوع سيطرة التكنولوجيا 
فـــي الوقـــت الحاضـــر وكيـــف لجائحة 
عليهـــا  اإلقبـــال  فـــي  الـــدور  الكورونـــا 
بشـــكل كبيـــر، كمـــا ذكر دي ســـوزا رغم 
سلبيات األجهزة، إال أن إقبال األطفال 
علـــى القـــراءة مـــن خاللهـــا أفضـــل من 

العـــزوف عـــن القـــراءة بتاًتـــا، والملفت 
أن القاســـم المشترك بين العالم العربي 
وبريطانيـــا كمـــا ورد في نقـــاش الندوة 
من قبل المســـتضيفين، أن األطفال ما 
زالوا مقبليـــن على القراءة بالتشـــجيع 

والتحفيز عليها.
وشـــارك في المهرجان 172 ناشـــًرا من 
15 دولـــة عربيـــة وأجنبيـــة، باإلضافـــة 
إلى نخبة من الكتـــاب والفنانين الذين 
قدموا لألطفال واليافعين 537 فعالية 
ونشـــاًطا متخصًصـــا وسلســـلة عروض 
مســـرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم 
العرب.وعلى مســـار “معرض الشـــارقة 
دورتـــه  فـــي  الطفـــل”  كتـــب  لرســـوم 
التاســـعة، فقد شـــارك فيـــه 395 مبدًعا 
مـــن 50 دولة منهم 106 مشـــاركين من 

15 دولة.
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طفل يسبح لمدة ساعة وينجح في إنقاذ أسرته
نجح طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، 
في  األميركية،  فلوريدا  واليــة  من 
إنقاذ نفسه ووالده وأخته، بعد أن 
للوصول  تقريبا  ساعة  لمدة  سبح 
إلى الشاطئ وطلب المساعدة لهما 

بعد أن جرفهما التيار.
كان  إن”،  إن  “سي  وبحسب شبكة 
تشيس بوست في رحلة مع والده 
نهر  فــي  أبــيــغــيــل،  وأخــتــه  ستيفن 
سانت جونز، للسباحة يوم الجمعة 
تيار  يجرفهم  أن  قــبــل  الــمــاضــيــة، 

بعيدا عن القارب الذي كانوا فيه.
وحاول األب مساعدة طفليه، لكنه 
تشيس  ابنه  من  فطلب  ينجح،  لم 
كان  بينما  الشاطئ،  إلــى  السباحة 
التي  ابنته،  إلــى  الــوصــول  يــحــاول 

كانت ترتدي سترة نجاة.
وقـــال بــوســت “أخــبــرتــه أنــي أحبه 
ألنني لم أكن متأكدا مما سيحدث، 
جرف  بينما  بهما،  التمسك  حاولت 

التيار ابنتي”.
واستغرق األمر نحو ساعة للوصول 
إلى الشاطئ، إذ كان يستريح في 
الــمــنــتــصــف مــن خـــال تـــرك ظهره 
وصل  وعندما  الــمــاء  على  يطوف 
الــشــاطــئ، ركــض إلى  ــى  إل تشيس 

أقرب منزل طلبا للمساعدة.
وفي هذا الوقت كان والده وأخته 
ــى نــحــو 3  ــ قـــد جــرفــهــمــا الــتــيــار إل
ــن مـــوقـــع الـــقـــارب  كــيــلــومــتــرات مـ
الوصول  اإلنقاذ  فرق  واستطاعت 

إليهما وإنقاذهما بعد ذلك.

سجل العراق أول وفاة بمرض الفطر 
ــذي انــتــشــر فــي األســابــيــع  األســــود، الـ
على  الهند،  في  كبير  بشكل  الماضية 
ما أفاد المتحّدث باسم وزارة الصحة 
فرانس  وكالة  البدر  سيف  العراقية 

برس أمس الثاثاء.
وأوضح مصدر طبي أن الرجل الذي 
توفي يبلغ من العمر 51 عاًما، ويقطن 
محافظة الناصرية في جنوب الباد. 
إصــابــات   4 “ســجــلــت  اآلن،  وحــتــى 
المصابون  الداء ويخضع  بهذا  أخرى 
لــلــعــاج فـــي إحـــــدى مــســتــشــفــيــات” 

محافظة الناصرية، وفق المصدر. 
كذلك، فإن المرضى األربعة جميعهم 
ــوا أيـــًضـــا بــفــيــروس  ــبـ ــيـ رجـــــال وأصـ

كورونا، على ما أوضح المصدر. 
وبـــدأ هـــذا الــمــرض، وهـــو غــيــر مــعــٍد، 
تعافوا  مــن  بين  خصوًصا  باالنتشار 
من )كوفيد 19(، السيما في الهند في 
وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة 

المئات فيها.

أول وفاة بالفطر 
العامة األسود في العراق الهيئة  عــن  ــادر  صـ تــقــريــر  كــشــف 

لــإحــصــاء فــي الــســعــوديــة، عــن تخطي 
مليون   35 الـــ  مستوى  السعودية  سكان 
الــعــام  مــن  األول  الــنــصــف  بنهاية  نسمة 
لم  فيما  نسمة،   35,013,414 عند   2020
تظهر تقارير الهيئة منذ العام 2018 عدد 
 12.6 بنحو  قدرتهم  والــذيــن  األجــانــب، 
مليون أجنبي يشكلون 38 % من سكان 
السعودية. وجاء في التقرير الصادر يوم 
االثنين، أنه وفًقا لتقديرات الهيئة العامة 

المسح  نــتــائــج  عــلــى  المبنية  لــإحــصــاء 
إجمالي  بلغ   ،2016 للعام  الديموغرافي 
عــدد الــســكــان األقـــل مــن 40 عــامــا حتى 
 24,188,384 عدد   2020 العام  منتصف 
إجمالي  مــن   %  69.1 يــشــكــلــون  نسمه 
ــل إلـــى  ــ ــك بـــارتـــفـــاع وصـ ــ ــ ــكـــان وذل الـــسـ
العام  بمنتصف  مقارنة  نسمة   523,429
2019، وهو ما يظهر مرحلة الشباب التي 
يعيشها المجتمع السعودي والتي شهدت 

تزايدا في السنوات األخيرة.

تناسب  ال  فييه”  “لـــوران  مطعم  قائمة 
ربما  لكنها  الضعيفة،  القلوب  أصحاب 
تشير إلى مستقبل توفير الغذاء لسكان 
بــاطــراد.  تــزيــد أعــدادهــم  الــذيــن  العالم 
وتحتوي القائمة على سلطة روبيان مع 
دود القبابي )الدود األصفر(، والحشرات 
ــوق طــبــقــة من  الــمــقــرمــشــة الــمــقــدمــة فـ
ــــادب الــمــغــطــاة  ــن ــــجــ ــروات، وال ــضــ ــخــ ــ ال
بالشوكوالته، وفق “رويترز”.  وحظيت 
أطباق “فييه” المنمقة بإشارات إعجاب 

المغامرين  زبائنه  مــن  تلذذ  وهمهمات 
تغمرها شمس  التي  في شرفة مطعمه 
وهو  الفرنسي،  الطاهي  وقــال  باريس. 
يعد طبقا من المعكرونة المصنوعة من 
والبطاطا  القبابي  دود  )طحين(  دقيق 
الحلوة ويرقات الحشرات المقلية “هذا 
للذين يجربون هذه  المثالي  الطبق  هو 
األصناف للمرة األولى”. وتابع “له مذاق 
أن  إلى  مشيرا  حقيقة”،  لاهتمام  مثير 

قلة فقط قد ال يعجبها هذا الطبق.

سكان السعودية يتخطون الـ 35 مليون نسمة

مطعم فرنسي يتحدى أصحاب القلوب الضعيفة

ملكة هولندا ماكسيما تلوح بيدها أثناء افتتاح معرض 
بينالي األطفال في متحف جرونينجن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــزت مــديــنــة  ــ ــشــعــة هـ ــي جـــريـــمـــة ب فــ
على  أقــدم شابان  أســوان في مصر، 
حــرق جثة رجــل مسن إلخــفــاء آثــار 

جريمتهما، بعد سرقة منزله.
أســوان،  مدينة  مباحث  مدير  وتلقى 
الراوي، باًغا من أهالي  اللواء أحمد 
جثة  على  بالعثور  ــســوق،  ال منطقة 

رجل مسن متفحمة داخل منزله.
مكان  إلى  األمنية  القوات  وتوجهت 
الواقعة، وبعد معاينتهم للموقع تبين 
من  يبلغ  لرجل  تعود  الجثة  أن  لهم 

العمر 73 عاًما.
إلى ذلك، نقلت جثة المسن المتفحمة 
ــمــشــرحــة، وتــبــيــن مـــن خــال  ــى ال ــ إل
شابين  أن  األمنية  الــقــوات  تحريات 
محتويات  ســرقــة  بــعــد  بخنقه  قــامــا 
ــنــيــران فــي جثته  مــنــزلــه، وأشــعــا ال
حــتــى تــفــحــمــت. كــمــا تــمــكــن فــريــق 
الشابين  مكان  تحديد  من  المباحث 
بارتكابهما  واعترفا  عليهما،  والقبض 

الجريمة بدافع السرقة.

ــة أمــس  ــ ــي ــ ــحــكــومــة األردن ــنــت ال أعــل
السينما  دور  فــتــح  إعــــادة  ــثــاثــاء  ال
الرياضية  ــنــوادي  وال الترفيه  ومــدن 
ــمــراكــز  ــمــســابــح وال والــحــمــامــات وال
اشترطت  لكنها  والتعليمية،  الثقافية 
ــنــاس تلقي الــلــقــاح مــن أجــل  عــلــى ال
الــوزراء بشر  دخولها. وأصــدر رئيس 
الخصاونة أمرا “يلزم جميع المنشآت 
الــســمــاح ألي  بــعــدم  الــتــي تــم فتحها 
ــراز  ــالــدخــول إلــيــهــا قــبــل إبـ شــخــص ب
التحقق  رمــز  أو  الشخصية  البطاقة 
الصحي أو شهادة التطعيم من خال 

تطبيق )يطلق عليه اسم( سند”.
ــس فــتــح  ــ ــات أمــ ــطـ ــلـ ــسـ وأعـــــــــادت الـ
كانت  اقتصادية  وأنشطة  قطاعات 
ــيـــات فــرضــتــهــا  مــغــلــقــة جـــــراء تـــداعـ
جائحة فيروس كورونا، ضمن خطة 
وأنشطة  قــطــاعــات  لفتح  حــكــومــيــة 

وصوال إلى “صيف آمن”.
الكمامة  وأبقت السلطات لزوم وضع 

في األماكن المغلقة.

أشعلوا النار بجثته 
وسرقوا منزله

األردن يعيد فتح أماكن 
الترفيه والرياضة

ــزائـــري مــوجــة مـــن الــجــدل  أشــعــل جـ
بعدما نشر صورا لمنزله، بوالية تيزي 
على  صممه  الــذي  الباد،  شرقي  وزو 
الطراز المعماري لبرج “إيفل “الفرنسي 

الشهير.
للبرج  مصغرة  صـــورة  يعد  والــمــنــزل 
العام  تأسيسه  جــرى  ــذي  ال الفرنسي 
إفــرحــونــن،  قــريــة  فــي  ويــقــع   ،1887
منطقة  في  الطبيعة  وســط  يتربع  إذ 
الخضرة  بــه  وتحيط  ســاحــرة  جبلية 
ــحــســب “صــحــيــفــة  ــل جـــهـــة، ب ــن كــ مــ

الشروق” الجزائرية.
ــع  ــواقـ ــى مـ ــلـ وأبــــــــدى الـــكـــثـــيـــرون عـ
من  استغرابهم  االجتماعي  التواصل 
الــتــقــلــيــد األعـــمـــى لــلــغــرب “خــصــوصــا 
إن  متسائلين  االستعمارية”،  فرنسا 
إنجاب  عن  عقرت  قد  الجزائر  كانت 
ــهــم اســـتـــحـــداث  ــإمــكــان مــهــنــدســيــن ب
ــداثــــة حــتــى  ــــحــ تــصــمــيــم يـــحـــاكـــي ال

استعانوا بالبرج الفرنسي.
واعــتــبــر آخــــرون أن مــحــاكــاة الــبــرج 
ــمــكــان ال يصلح  ال تــجــعــل  الــفــرنــســي 

مثا  ترفيهيا  مرفقا  كــان  ولــو  للسكن 
لكان أفضل.

للجزائر  الفرنسي  االحــتــال  واستمر 
بين العامين 1830 إلى 1962، وانتهى 
 1 فــي  انطلقت  تحريرية  ثـــورة  بعد 
مليون   1.5 و”خــلــف   ،1954 نوفمبر 

شهيدا” وفق أرقام رسمية.

جزائري يثير الجدل بعد تصميم منزله على شكل برج “إيفل”

ممثلة بوليوود كانجانا رانوت أثناء زيارتها المعبد الذهبي في أمريتسار )أ ف ب(

الـــتـــواصـــل  ــع  ــواقــ مــ رواد  تـــــــداول 
صيني،  لــشــاب  فيديو  االجــتــمــاعــي 
الرياضية  سيارته  عــادم  استخدم 
لشواء  لمبرغيني،  نوع  من  الفاخرة 

قطعة من اللحم.
وأشــــارت مــواقــع إخــبــاريــة صينية 
إلى أن الحادثة وقعت في مقاطعة 
هونان، إذ قام شاب بطهو سيخ من 
اللمبرغيني  بعادم  مستعينا  اللحم 
وذلــك  السخونة،  شديد  الرياضية 
ــضــغــط عــلــى دواســــــة الــبــنــزيــن  ــال ب

للمركبة وهي في حالة وقوف.
وأسفرت محاولة الشاب عن انفجار 
ــزان تــبــريــد الــمــحــرك؛ بسبب  فــي خـ
الحرارة،  درجة  الكبير في  االرتفاع 

دواســة  الضغط على  عــن  والــنــاجــم 
ذكــر  حسبما  حــركــة،  دون  الـــوقـــود 

موقع “سوهو” الصيني.
تكلفة  فإن  الصيني،  الموقع  ووفــق 
 79 ــى  إل تصل  اللمبرغيني  إصـــاح 
الــلــحــم  ســيــخ  لــيــكــون  دوالر،  ــــف  أل
المركبة  عــادم  باستخدام  المشوي 

األغلى في العالم.
الفيديو بهجوم على مواقع  وقوبل 
التواصل، إذ وصف كثيرون ما قام 
كثير  يحلم  ثــروة  بإهدار  الشاب  به 
عليها،  بــالــحــصــول  الصينيين  مــن 
بــيــنــمــا قـــال آخـــــرون: إن الــتــصــرف 
يــعــكــس عــــدم الـــمـــبـــاالة مـــن جــانــب 

األثرياء الشباب إزاء مقتنياتهم.

صيني يشوي أغلى سيخ لحم في العالم باستخدام “لمبرغيني”

شهدتها  مأساوية  واقعة 
إحــــــدى قـــــرى مــحــافــظــة 
الــقــلــيــوبــيــة شــمــال مــصــر، 
غــــــدت حــــديــــث مـــواقـــع 
ــتــــواصــــل االجــتــمــاعــي  ــ ال
مخلفة  فظاعتها،  بسبب 

غضًبا عارًما.
ابنه  بتقييد  أب  قــام  فقد 

الصغير ووضع العسل على جسده ثم تركه فريسة للحشرات، وذلك بحجة تأديبه 
وانتقاما من والدته. وتلقت أجهزة األمن المصرية باغا من مسؤول حقوق اإلنسان 
القليوبية، أن سيدة مصرية  المدني لحقوق اإلنسان وليد مصطفى في  بالتحالف 
ثم  بالعسل  ودهنه  وتعرية جسده  بقطعة خشبية  ابنه  بتقييد  زوجها  قيام  أكدت 
تركه فريسة للحشرات. وانتقلت وحدة أمنية إلى المكان، وفعًا تأكدت من صحته، 

إذ وجدت الطفل في حالة يرثى لها بعدما تجمعت الحشرات على جسده.

أب يدهن طفله بالعسل ويتركه فريسة للحشرات الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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