
أعلنت طيران اإلمارات عن تشغيل طائرة  «
إيرباص A380 على خط البحرين في 

يونيو الجاري، لتوفر بذلك أمام عمالئها 
في المملكة مزيًدا من الخيارات والراحة. 
وهذه هي المرة األولى التي تشغل ناقلة 
جوية رحالت منتظمة بطائرة A380 ذات 

الطابقين إلى البحرين.

قال رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين  «
ميرزا إن الهيئة تضع أمام نصب أعينها توجيهات 

القيادة الرشيدة في تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، 
كنهج في الحياه بمملكة البحرين. وأضاف “اتقفنا 

مع وزير اإلسكان باسم الحمر بتعيين 1200 بيت من 
بيوت اإلسكان الجديدة لكي يركب عليها خاليا الطاقة 

الشمسية”.
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“طيران اإلمارات” تشغل إيرباص A380 للبحرين تزويد 1200 بيت “إسكان” بخاليا الطاقة الشمسية

آخر تحديث - 9:00 مساًء
3 يونيو 2021

(الجرعة األولى)

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

الفريق الطبي: 12 دقيقة من وقت خروج سيارة اإلسعاف حتى الوصول للحالة

90 % من وفيات كورونا غير مطعمين

المنامة - بنا

التـــي  اإلحصـــاءات  كشـــفت 
استعرضها الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( عن 
إجمالـــي عـــدد الوفيـــات فـــي الفترة 
مـــن يناير 2021 إلى مايو 2021، أن 
إجمالـــي عدد الوفيـــات من الحاالت 
القائمـــة بلـــغ 665 حالـــة، نســـبة غير 
المتطعميـــن منهـــا 90 %، فـــي حين 
 ،10% المتطعميـــن  نســـبة  بلغـــت 
كمـــا بينـــت اإلحصائيـــات أن نســـبة 
ممـــن  المتطعميـــن  مـــن  المتوفيـــن 

لديهم أمراض مزمنة بلغت 94 %.
 وذكـــر الفريق الوطنـــي في المؤتمر 
الصحفي الذي عقده ظهر أمس في 
مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبية 
والتدريـــب بالمستشـــفى العســـكري 
الطواقـــم  أعـــداد  زيـــادة  تـــم  أنـــه 
واســـتحداث  الطبيـــة،  والكـــوادر 
آليـــات جديـــدة لتصنيـــف الحـــاالت 

عبـــر المكالمـــات الـــواردة لإلســـعاف 
الوطنـــي، وعليـــه تـــم خفـــض وقت 
مـــن  دقيقـــة   18 إلـــى  االســـتجابة 
وقت اســـتالم المكالمة، و12 دقيقة 
مـــن وقت خروج ســـيارة اإلســـعاف 
حتـــى الوصول للحالـــة، موضًحا أن 

مركـــز اإلســـعاف الوطني باشـــر منذ 
بـــدء الجائحة 15132 بالغـــًا خاصًا 
بالحاالت القائمة لفيـــروس كورونا، 
تمت االستجابة لها من خالل فريق 
متخصص ومؤهل للتعامل مع هذه 

الحاالت.

انفـــرد منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 
الثالثـــة  المجموعـــة  بصـــدارة  القـــدم 
إلـــى  المؤهلـــة  المزدوجـــة  للتصفيـــات 
كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 2023، 
بعد تحقيقه فوزا ســـاحقا وكبيرا على 
بثمانيـــة  كمبوديـــا  منتخـــب  حســـاب 
التـــي  المبـــاراة  فـــي  أهـــداف دون رد، 
جمعت الطرفين على اســـتاد البحرين 
الوطنـــي، الخميـــس، ضمن منافســـات 

الجولة السابعة للمجموعة.

منتخبنا يتخطى كمبوديا بفوز ساحق

)١٠(

صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر 
قانــون رقــم )11( لســنة 2021 بإضافــة مادة جديــدة برقم )261 مكــررًا( إلى 

قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 جاء فيه:

المادة األولى:
ُتضـــاف إلى الفصل األول من الباب 
مـــن  الخـــاص-  -القســـم  الخامـــس 
قانون العقوبات الصادر بالمرســـوم 
بقانون رقم )15( لســـنة 1976 مادة 
جديـــدة برقـــم )261 مكـــررًا(، نصها 

اآلتي:
“إذا تعـــدد المســـاهمون فـــي إحدى 
الجرائـــم المنصـــوص عليها في هذا 
الفصـــل وبـــادر أحـــد الجنـــاة بإبالغ 
السلطات القضائية أو اإلدارية عنها 
قبل استعمال األختام واإلمضاءات 
والعالمـــات  والدمغـــات  والتمغـــات 
العامة واللوحات المعدنية وطوابع 
البريـــد المقلـــدة أو المـــزورة وقبـــل 

البدء فـــي التحقيـــق االبتدائي، عد 
ذلك عـــذرًا مخففًا، ويجـــوز إعفاؤه 
مـــن العقوبـــة إذا رأى القاضي محالً 

لذلك.
الســـابقة  الفقـــرة  حكـــم  ويســـري 
بالنســـبة إلـــى الجانـــي الـــذي ُيمّكـــن 
السلطات أثناء التحقيق من القبض 

على مرتكبي الجريمة اآلخرين”.

المادة الثانية:
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
والـــوزراء- ُكَل فيمـــا يخصه- تنفيذ 
أحـــكام هـــذا القانـــون، وُيعمـــل بـــه 
مـــن اليوم التالي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

يحق للقاضي إسقاط التهمة أو تخفيفها بحق المتعاونين مع السلطات
جاللــة الملك يصــادق على مادة جديدة في قانــون العقوبات

ممتلـــكات المنامة - بنا شـــركة  وقعـــت 
البحريـــن القابضـــة )ممتلكات(، 
الســـيادي  الثـــروة  صنـــدوق 
البحرين،مذكرة تفاهم  لمملكة 
مع كل من صندوق االســـتثمار 
 ،)RDIF( الروســـي  المباشـــر 
Binno- )ومجموعـــة بينوفارم 

pharm( إلمكان إنشـــاء مصنع 
جديـــد إلنتاج وتصنيع وتوزيع 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
“ســـبوتنيك   )19  - )كوفيـــد 
فـــي” لمناطـــق الخليـــج العربي 
وشـــمال  األوســـط  والشـــرق 

إفريقيا.

فتح مجلس المناقصات والمزايدات 
مطـــار  لشـــركة  مناقصتيـــن  أمـــس 
البحرين، إحداهما كانت لتوفير أيد 
عاملة ماهرة للدعم والصيانة بمطار 
البحريـــن الدولي على مدار الســـاعة 
والتـــي تقدمـــت لها ســـبع 7 كان أقل 
عطـــاء مـــن قبل شـــركة MC6 بقيمة 

1.14 مليون دينار.
 وفتـــح مجلـــس المناقصـــات أثنـــاء 
عطـــاء   55 األســـبوعية  جلســـته 
الشـــركات  مختلـــف  بهـــا  تقدمـــت 
للظفـــر  والمحليـــة  األجنبيـــة 
المعروضة  والمزايدات  بالمناقصات 

والتي بلغ عددها 9.

مصنـــع إلنتــــاج وتوزيـــع 
“سبـوتنيــك فـي” بالبحـريـن

للدعم والصيانة بالمطار

موسكو - بنا

)13(
جاللة الملك

)٠٤(و)٠٥(

)13(

علي الفردان

مليون دينار 
1.1
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عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  التقـــى 
الزيانـــي، وزير االقتصاد بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة عبدهللا المري. 
العالقـــات األخويـــة  وتـــم تأكيـــد عمـــق 
التـــي تجمع بين مملكـــة البحرين ودولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 

وما تتســـم به تلك العالقات من رســـوخ 
ومتانـــة وقوة، في ظـــل حرص واهتمام 
البلدين علـــى تعزيز التعاون الثنائي في 
شـــتى المجـــاالت، مســـتعرضين الجهود 
المبذولة لالرتقاء بالعالقات الثنائية إلى 
آفاق أرحـــب بما يعود بالخيـــر والمنفعة 

على البلدين والشعبين الشقيقين.

اجتمـــع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، مع رئيـــس مجلس 
الدفاع والسياسة الخارجية بروسيا 
االتحاديـــة فيـــدور لوكيانـــوف، في 
إطـــار الزيارة الرســـمية التـــي يقوم 
للمشـــاركة  الخارجيـــة  وزيـــر  بهـــا 
بطرســـبورغ  ســـانت  منتـــدى  فـــي 
بحـــث  الدولي.وجـــرى  االقتصـــادي 
والتعـــاون  الصداقـــة  عالقـــات 
الوطيـــدة التـــي تجمـــع بيـــن مملكة 

البحريـــن وروســـيا االتحاديـــة ومـــا 
تتســـم بـــه من تطـــور ونمو، وســـبل 
تعزيز التعـــاون الثنائي في مختلف 
المجاالت بما يعود بالخير والمنفعة 
على البلدين والشـــعبين الصديقين. 
كما جرى اســـتعراض جهود البلدين في 
دعم أســـس الســـالم واألمن واالستقرار 
في منطقة الشـــرق األوســـط، باإلضافة 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  بحـــث  إلـــى 
الســـاحتين اإلقليميـــة  والقضايـــا علـــى 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

وزيـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  اجتمـــع 
الخارجية، أمس، مع أنطون كوبياكوف، 
األميـــن  الروســـي  الرئيـــس  مستشـــار 
العـــام للجنـــة المنظمـــة لمنتـــدى ســـانت 
بطرســـبورغ االقتصادي الدولي.وأشـــاد 
وزير الخارجية بانعقاد المنتدى الدولي 
فـــي المدينـــة التاريخيـــة العريقـــة، وبما 
يمثلـــه المنتدى من منصة دولية لتبادل 
األفكار والرؤى عن القضايا والتحديات 

الدوليـــة،  واالقتصاديـــة  السياســـية 
مثنًيا علـــى الدور المهـــم والجهود التي 
تضطلـــع بهـــا اللجنـــة المنظمـــة لمنتـــدى 
ســـانت بطرسبورغ االقتصادي من أجل 

اإلعداد للمنتدى الدولي المهم.
وأعـــرب أنطـــون كوبياكـــوف عـــن عـــن 
تطلع روســـيا االتحادية لزيادة معدالت 
االســـتثمار بيـــن البلديـــن الصديقين بما 

يلبي الطموحات واألهداف المشتركة.

االرتقاء بالعالقات الثنائية مع اإلمارات

دعم جهود السالم واألمن في المنطقة

تبادل األفكار والرؤى عن القضايا والتحديات
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عبداللطيـــف المنامة - وزارة الخارجية الخارجيـــة  وزيـــر  زار 
الزيانـــي إلى متحـــف األرميتاج في 
مدينـــة ســـانت بطرســـبورغ، علـــى 
هامش مشاركته في منتدى سانت 
الدولـــي.  االقتصـــادي  بطرســـبورغ 
وكان فـــي اســـتقباله المديـــر العـــام 

للمتحف ميخائيل بيوتروفسكي.
والوفـــد  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــام 

المرافق بجولة في أقسام المتحف 
وقاعاتـــه، واطلـــع على مـــا يزخر به 
المتحـــف مـــن اآلثـــار والفنـــون مـــن 
مختلـــف حضـــارات العالـــم، مبدًيـــا 
إعجابـــه بمقتنيـــات المتحـــف الذي 
يعد واحـــًدا من أكبـــر المتاحف في 
العالم، متمنًيا إلدارة المتحف دوام 

التوفيق والنجاح.

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، مع رئيس معهد موســـكو 
الدوليـــة  للعالقـــات  الحكومـــي 
أناتولـــي توركونيوف، على هامش 
ســـانت  منتـــدى  فـــي  مشـــاركته 
الدولـــي  االقتصـــادي  بطرســـبورغ 

بروسيا االتحادية.
وجـــرى فـــي االجتماع، اســـتعراض 
عالقـــات الصداقـــة الوطيـــدة التي 

تربط بين مملكة البحرين وروسيا 
االتحاديـــة، ومـــا تشـــهده من تطور 
متواصـــل على مختلـــف األصعدة، 
المشـــترك  التعـــاون  وســـبل تعزيـــز 
بيـــن أكاديمية محمد بـــن مبارك آل 
الدبلوماســـية  للدراســـات  خليفـــة 
ومعهد موسكو الحكومي للعالقات 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الدوليـــة 

األكاديمية والتدريبية والبحثية.

الخارجيـــة عبداللطيـــف  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، مع وزير الخارجيـــة والتجارة 
بجمهورية هنغاريا بيتر ســـيارتو، وذلك 
على هامش مشاركة الوزير في منتدى 

سانت بطرسبورغ االقتصادي الدولي.
وتم خالل االجتماع التأكيد على متانة 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العالقـــات 

مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة هنغاريـــا، 
والتطـــور المتنامـــي في هـــذه العالقات 
على كافة األصعدة، مســـتعرضين سبل 
تعزيز التعاون الثنائي المشـــترك خدمة 
إلـــى  باإلضافـــة  المشـــتركة،  للمصالـــح 
القضايـــا والموضوعـــات ذات االهتمـــام 

المشترك.

وزير الخارجية يزور متحف األرميتاج

تعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك ومعهد “موسكو”

تعزيز المصالح مع هنغاريا
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يتلقى شكر 
رئيس توغو

الجاللة  صــاحــب  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
بــرقــيــة شــكــر جـــوابـــيـــة مـــن رئــيــس 
ــور إيــســوزيــمــا  جــمــهــوريــة تـــوغـــو فــ
برقية  على  ا  ردًّ وذلــك  غناسينغبي، 
إليه  جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة 
لجمهورية  الوطني  الــيــوم  بمناسبة 

توغو.

البحرين وروسيا: المنطقة تواجه تحديات أمنية وسياسية

وزير الخارجية: عالقاتنا مع موسكو وثيقة ومتطورة

تبادل الزيارات الرسمية مع باشكورتوستان

تبادل الزيارات والتعاون البرلماني مع صربيا

التقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني، أمس، مع نائب وزير خارجية 
روســـيا االتحاديـــة المبعـــوث الخـــاص 
للرئيس الروســـي إلى الشـــرق األوسط 
بوغدانـــوف،  ميخائيـــل  وأفريقيـــا، 
وذلـــك فـــي إطـــار الزيـــارة التـــي يقوم 
روســـيا  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  بهـــا 
االتحادية للمشاركة في منتدى سانت 

بطرسبورغ االقتصادي الدولي.
العالقـــات  عمـــق  الجانبـــان  وأكـــد 
التاريخيـــة الوطيـــدة التـــي تجمع بين 
مملكـــة البحريـــن وروســـيا االتحاديـــة 
والتي تشـــهد تطـــوًرا ونمـــًوا مضطرًدا 

علـــى كافـــة األصعـــدة في ظـــل حرص 
قيادتـــي البلدين علـــى توطيد عالقات 
التعـــاون الثنائي والتنســـيق المشـــترك 
إزاء مختلـــف القضايـــا، معربيـــن عـــن 
اعتزازهمـــا بمتانـــة عالقـــات الصداقـــة 
التـــي ترتكز على أســـس مـــن االحترام 
مســـتعرضين  المتبـــادل،  والتقديـــر 
بتلـــك  لالرتقـــاء  المبذولـــة  الجهـــود 
العالقـــات إلـــى مســـتويات أرحـــب بما 
يلبـــي المصالـــح المشـــتركة واألهداف 

المنشودة.
تطـــورات  الجانبـــان  اســـتعرض  كمـــا 
األوضاع في منطقة الشـــرق األوســـط 
ومـــا تواجهـــه مـــن تحديات سياســـية 

النزاعـــات  إنهـــاء  وســـبل  وأمنيـــة، 
وإحـــالل  المنطقـــة  فـــي  والصراعـــات 
الســـالم الدائم والشـــامل لمـــا فيه خير 

وصالح شعوب المنطقة.

كمـــا جرى خالل اللقـــاء، بحث عدد من 
الموضوعـــات والقضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي 

والدولي.

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمس، مع رئيس هيئة رئاســـة 
الدولـــي،  للتعـــاون  الروســـية  الرابطـــة 
لجنـــة مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الدومـــا المعنية بالسياســـة االقتصادية 
والصناعـــة والتنميـــة المبتكـــرة وريادة 
األعمال سيرغي كالشنيكوف، واألمين 
العام للهيئة فالديمير بولوزكوف. ونوه 
الوثيقـــة  بالعالقـــات  الخارجيـــة  وزيـــر 
التـــي تربـــط مملكـــة البحرين وروســـيا 
االتحادية وما تمتاز به من تطور ونمو 
يعكس حـــرص البلدين الصديقين على 
الُمضـــي ُقدما بهذه العالقات نحو آفاق 

أشـــمل بمـــا يلبـــي المصالح المشـــتركة، 
معرًبا عن حـــرص مملكة البحرين على 
تنميـــة التعاون االقتصـــادي والصناعي 
االتحاديـــة  روســـيا  مـــع  والتجـــاري 
التـــي  المتنوعـــة  مجاالتـــه  وتوســـيع 
مـــن شـــأنها أن تعـــود بالخيـــر والمنفعة 
المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب كالشـــنيكوف عـــن 
تقديـــره لمســـتوى الصداقـــة المتميـــزة 
بين البلدين الصديقين، وتطلع روســـيا 
االتحاديـــة إلى تعزيـــز عالقات التعاون 
الثنائـــي القائمـــة مـــع مملكـــة البحريـــن 
االقتصاديـــة  المجـــاالت  فـــي مختلـــف 
والتجاريـــة واالســـتثمارية وغيرها من 

المجـــاالت بمـــا يعـــود بالخيـــر والفائدة 
متمنًيـــا  الصديقيـــن،  شـــعبيهما  علـــى 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.
كمـــا تـــم التباحـــث والتشـــاور وتبـــادل 

تعزيـــز  ســـبل  حـــول  النظـــر  وجهـــات 
التعاون الثنائي على المستويات كافة، 
باإلضافـــة إلـــى القضايـــا ذات االهتمام 

المشترك.

جمهوريـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
باشكورتوســـتان الروســـية راضـــي 
الخارجيـــة،  وزيـــر  خبيـــروف، 
عبداللطيف الزياني.ورحب الرئيس 
راضـــي خبيروف بوزيـــر الخارجية، 
معرًبا عن تقديره لعالقات الصداقة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
وروســـيا االتحادية وما تشهده من 

تطور ونماء في مختلف المجاالت، 
مؤكـــدا أهمية تبادل الزيـــارات بين 
لتعزيـــز  البلديـــن  فـــي  المســـؤولين 

عالقات الصداقة والتعاون.
وكلـــف خبيـــروف وزيـــر الخارجيـــة 
نقل تحياته إلى جاللة الملك وسمو 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
دوام  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 

التطور والنماء.

الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
أمـــس، مع رئيس برلمان جمهورية صربيا ايفيتســـا 
داتشـــيتش.وأعرب وزير الخارجية عـــن اعتزاز وتقدير 
مملكـــة البحرين لعالقات الصداقـــة المتميزة التي تجمع 
بين مملكة البحريـــن وجمهورية صربيا الصديقة، مؤكًدا 
حـــرص مملكة البحرين على توطيد التعاون الثنائي بين 
البلديـــن الصديقيـــن واالرتقاء به إلى مســـتويات أشـــمل 
في مختلف المجاالت بما يحقق المصالح المشتركة. كما 
أشـــاد وزير الخارجية بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس 
جمهورية صربيا مؤخًرا إلى مملكة البحرين، والمباحثات 
التـــي أجراها مع صاحـــب الجاللة ملك البـــالد، وصاحب 
الســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، والتي أكدت 
الرغبـــة المتبادلـــة لتطوير مســـتوى التعـــاون الثنائي بين 

البلديـــن لكل ما فيـــه خدمة المصالح المشـــتركة للبلدين 
والشـــعبين الصديقيـــن، منوًهـــا بالزيـــارة الناجحة لممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة،  إلـــى جمهورية صربيا 
في أبريل الماضي والتي أسهمت في تعزيز أطر التعاون 
الثنائـــي بين البلدين الصديقين. من جانبه، أشـــاد رئيس 
برلمـــان جمهوريـــة صربيـــا بمســـتوى عالقـــات الصداقـــة 
القائمـــة بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية صربيـــا والتي 
تســـتند علـــى أســـس مـــن االحتـــرام والتقديـــر المتبادل، 
مؤكـــدا علـــى اهتمـــام جمهوريـــة صربيا بتنميـــة عالقات 
التعـــاون الثنائـــي مع مملكـــة البحرين، وتبـــادل الزيارات 
والتعاون المشـــترك في المجال البرلماني، متمنًيا لمملكة 
البحرين دوام التقدم واالزدهار. وتم استعراض عدد من 

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة -وزارة الخارجية

المنامة -وزارة الخارجية

المنامة -وزارة الخارجية

تأكيــد علــى أهميــة إنهــاء النزاعات وإحــال الســام الدائم

وزير الخارجية في لقاء مع نائب وزير خارجية روسيا

وزير الخارجية مجتمعا مع رئيس هيئة رئاسة الرابطة الروسية

رئيس جمهورية باشكورتوستان مستقبال وزير الخارجية

وزير الخارجية مع رئيس برلمان صربيا



قــال رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا إن الهيئــة تضــع نصــب أعينهــا 
توجيهــات القيــادة الرشــيدة فــي تعزيــز الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، كنهــج فــي الحياه 

بمملكة البحرين.
وأضاف “حصة الطاقة النظيفة في الفترة المقبلة ستزيد ألن هنالك التزامات على مملكة 
البحريــن فــي هــذا المجــال، وبدايــة التحــول للطاقة الشمســية فــي مايو 2015 تــم توقيع 
اتفاقيــة مــع الشــركة األميركيــة بيترا ســوالر لتركيــب محطة طاقة شمســية تجريبية في 
عوالــي بطاقــة 5mw”. جاء ذلك على هامش اســتضافته بمجلــس أمانة العاصمة بحديث 
عــن الطاقــة المتجــددة فــي مملكــة البحريــن.. واقــع وتطلعــات، بمشــاركة عدد واســع من 

المختصين والباحثين والنواب.
وواصــل ميــرزا “حيــن نجــح المشــروع بــدأت الــوزارات والجهــات الحكومية تبــدأ بالعمل 
بذلك، ولكنها لم تكن موحدة في العمل وفق اســتراتيجية محددة، ولذلك تم رفع مذكرة 
إلــى مجلــس الوزراء في ديســمبر العام 2013 تمت الموافقة علــى التوصيات والتي تتركز 

على زيادة االستثمار في الطاقة المتجددة واستخدامها، ورفع كفاءة الطاقة”.

تزويد 1200 بيت جديد لوزارة اإلسكان بخاليا الطاقة الشمسية
ميــرزا بمجلــس أمانــة العاصمة: مشــاريع الطاقة الشمســية تغطي أســطح 535 مبنــى حكوميًّا

إبراهيم النهام

وأكمـــل “لم تكـــن لدينا الخبـــرات الكافية لذلك، 
لذلك وقعنا في نوفمبر 2014 مذكرة تعاون مع 
برنامج األمـــم المتحدة اإلنمائي إلنشـــاء مركز 

وتسميته بوحدة الطاقة المستدامة”.
تـــم  الوطنيـــة والتـــي  وزاد “حددنـــا األهـــداف 
الموافقـــة عليهـــا مـــن قبل مجلس الـــوزراء في 
ينايـــر 2017 وتشـــمل تحســـين كفـــاءة الطاقة 
بمعـــدل 6 % بحلـــول العـــام 2025 وتحســـين 
الطاقة المتجددة بنســـبة خمسة بالمئة بحلول 

العام 2025، و10 % بحلول العام 2035”.
المســـتدامة  الطاقـــة  وحـــدة  “أعـــدت  وقـــال 
خطتيـــن وطنيتيـــن للطاقـــة )خارطـــة طريـــق( 
وافـــق عليهمـــا مجلـــس الـــوزراء فـــي ديســـمبر 
2016 وهـــي الخطـــة الوطنيـــة لكفـــاءة الطاقة 
والخطـــة الوطنيـــة للطاقة المتجددة، وتشـــمل 
األهداف والسياســـات الواجب تحقيقها خالل 
المرحلـــة المقبلـــة، وهـــي موجودة علـــى موقع 

هيئة الطاقة االلكترونية”.
وأردف “بعدهـــا تـــم رفـــع الخطتيـــن لمجلـــس 
الوزراء، بهدف الحصول على الموافقة تحقيق 
األهـــداف الوطنيـــة هـــذه من أعلى ســـلطة في 
مملكـــة البحرين، تكون إلزامـــا موحدا على كل 

الوزارات والجهات الحكومية”.
وأبـــان “ولكي يتأكد مجلس الـــوزراء بأننا ننفذ 
هذه البرامج، تم إنشـــاء لجنة الوطنية لمتابعة 
تنفيـــذ هـــذه الخطـــة ويرأســـها رئيـــس الطاقـــة 
المســـتدامة وبحيـــث يرفـــع التقاريـــر لمجلـــس 
الـــوزراء من خـــالل اللجنة التنســـيقية، وتضم 
بعضويتهـــا ممثلين من هيئـــة الكهرباء والماء، 
وزارة النفـــط، وزارة المواصـــالت واالتصاالت، 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، وغيرهـــا، 
وبحيث نجتمع مرة كل شهرين للتأكد من سير 

الخطة بالشكل الصحيح”.
وفـــي حديثه عن الخطة الوطنيـــة، قال الوزير 
ميـــرزا “بهـــا ثـــالث سياســـات، األولـــى سياســـة 
صافـــي القياس ويســـمح هـــذا النظـــام لألفراد 
بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم 
ومنشـــآتهم، واالســـتفادة من الكهرباء المنتجة 
الســـتهالكهم، ويمكنهـــم تحويـــل الفائـــض إلى 
الشـــبكة الحكوميـــة للكهربـــاء والحصول على 

خصم في فواتيرهم”.
وتابـــع “السياســـة الثانيـــة، هو مشـــروع الطاقة 
الشمسية على أسطح المباني الحكومية، ولقد 
جذب المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير 
مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة من خـــالل عملية 
الشـــراء التنافســـية، قوامها 535 مبنى تشـــمل 

المستشفيات والمدارس والوزارات وغيرها”.
الثالثـــة، إمكانيـــة سياســـة  وأكمـــل “السياســـة 
الدمـــج اإللزامي في المســـتقبل لحلول الطاقة 
المتجـــددة فـــي المبانـــي الجديـــدة، وفـــي هذه 
الجديـــدة  المبانـــي  مـــن  يتطلـــب  قـــد  الحالـــة 
والتطويرات العقارية إدخال الطاقة المتجددة 

في تصميم المباني”.
وعن مشـــاريع الطاقة المتجددة، قال ميزرا “7 
مشـــاريع تمثـــل األهـــداف الوطنية منهـــا  5 % 
في عـــام 2025 و10 % في العـــام 2025 وهي 
أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية للمبانـــي الحكومية، 

أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية لمشـــاريع التطويـــر 
واإلسكان الجديدة، مبادرات الطاقة المتجددة 
البريـــة  الريـــاح  طاقـــة  مشـــاريع  الصناعيـــة، 
والبحريـــة، محطـــات الطاقـــة الشمســـية علـــى 
نطاق واســـع مـــن األراضـــي المتاحة، مشـــاريع 
البنية التحتية في الطاقة المتجددة واألشغال 

العامة )الجسور والمنشآت(”.
وأضـــاف “اتقفنـــا مـــع وزيـــر اإلســـكان بتعييـــن 
1200 بيـــت من بيوت اإلســـكان الجديدة لكي 

يركب عليها خاليا الطاقة الشمسية”.
وعـــن الخطـــة الوطنية لكفـــاءة الطاقة، أوضح 
ميـــزرا أن بها 22 هدفا، تهـــدف إلى توفير 230 
مليـــون دينـــار ســـنويًا )مـــا يعـــادل 600 مليون 
دوالر ســـنويا( منهـــا الحد األدنـــى لمعايير أداء 
مبـــادرة  المركـــزي،  التبريـــد  الطاقـــة،  أجهـــزة 
الطاقـــة،  كفـــاءة  لرفـــع  الصناعيـــة  الشـــركات 
المشـــتريات الخضـــراء، إعـــادة توجيـــه الدعم 
لقطـــاع المواصالت، العدادات الذكية، ترشـــيد 

استخدام المياه، وغيرها.
وقـــال: “دربنـــا أكثـــر مـــن 300 شـــخص بشـــكل 
تركيـــب  معرفـــة  مـــن  يتمكنـــوا  لـــكل  مجانـــي 
خاليـــا الطاقـــة الشمســـية، والهـــدف مســـاعدة 
النـــاس على تخفيض اســـتهالك الطاقة، والحد 

مـــن المصاريـــف، وهـــو أمـــر ســـيحقق وفورات 
حكوميـــة كبيـــرة، ولقـــد شـــملت ســـت دورات، 
والذيـــن نجحـــوا بهـــا وحصـــول على شـــهادات 
االعتمـــاد 264 شـــخصا، ومنهم من بـــدأ أعماله 

الخاصة بالفعل”.
وعن التأثير اإليجابي لتطبيق الخطة الوطنية 
للطاقـــة المتجـــددة، أكـــد ميـــرزا أنـــه فـــي العام 
2017 بلـــغ اقصـــى ذروة فعليـــة تـــم تســـجيلها 
الســـتهالك الكهرباء )ميغـــاوات( هي 3527 في 
حيـــن أنها فـــي 2018 )3437( وفي العام 2019 
وســـبب   )3662(  2020 العـــام  وفـــي   )3443(

الزيادة هنا هو عمل الناس من البيوت.
الحكوميـــة،  التجـــاوب  ألمثلـــة  ســـرد  وفـــي 
قـــال إن المشـــروع التجريبـــي لتركيـــب أنظمة 
الطاقـــة الشمســـية علـــى أســـطح مبانـــي ثمـــان 

مـــدارس حكومية، حيث تم تأهيـــل 24 عطاء 
لمرحلـــة تقديم عطاءات، فازت ثالثة شـــركات 
بالمناقصـــة، وتـــم التوقيـــع مـــع وزارة التربيـــة 
والتعليـــم، ولقـــد تـــم منحنـــا عشـــرين مدرســـة 

إضافية للعمل عليها.
تقدمـــت  حكوميـــة  وجهـــة  وزارة   24“ وتابـــع 
بطلب المساعدة في مشاريع الطاقة الشمسية، 
آخرهـــا حلبـــة البحرين الدوليـــة، ولقد تم طرح 
المناقصة أخيـــرًا، وإلى اآلن جاءتنا الرغبة من 
35 شـــركة للمشـــاركة، ســـيركبون خاليـــا تولـــد 
ثالثـــة ميغـــاوات للطاقـــة النظيفـــة، وسترســـل 

المناقصة نهاية الشهر الحالي.
وزاد” نعمل على إصدار ســـجل تجاري منفصل 
للطاقة المتجددة، ودراســـة إمكانية االستفادة 
مـــن الحـــرارة المهدرة بهـــدف تقليل اســـتهالك 

الطاقة، وتخفيض التكلفة التشغيلية”.
وتابـــع “كما نعمـــل على اســـتراتيجية المركبات 
الكهربائيـــة، وأشـــير هنـــا إلـــى أن دول الخليـــج 
لديهـــا أهـــداف وطنية فـــي الطاقـــة المتجددة، 
فالســـعودية والتـــي لديهـــا ثانـــي اكبـــر مخزون 
مـــن النفط الخام بالعالم، ومـــع ذلك فإن لديهم 
أكبر مشـــروع للطاقـــة المتجـــددة، وحاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد المكتوم يريد أن يكون 
اســـتهالك الكهرباء في اإلمارات بنســـبة 75 % 

بحلول العام 2050”.
مـــن جهتها، قالت  عضو مجلس أمانة العاصمة 
آل  مهـــا  واإلعـــالم  العالقـــات  لجنـــة  رئيســـة 
شـــهاب أن اليـــوم العالمـــي للبيئـــة ســـاعد علـــى 
زيـــادة الوعـــي بأهمية حمايـــة البيئة البشـــرية 
وتحســـينها لدورهـــا الكبيـــر في رفاه الشـــعوب 

والتنمية االقتصادية.
وأضافـــت أن مملكة البحريـــن في العهد الزاهر 
والمشـــروع اإلصالحـــي لعاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
العهـــد  لولـــي  الحكيمـــة  والسياســـات  والـــرؤى 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة  وتحقيقـــا لرؤية 
بالبيئـــة  بالغـــة  أولـــت أهميـــة   2030 البحريـــن 

وبالطاقة المستدامة.
وتابعـــت “تحقيقـــا للهدف الســـابع مـــن أهداف 
التنميـــة المســـتدامة لألمـــم المتحـــدة بتوفيـــر 
)طاقـــة نظيفـــة بأســـعار معقولة( عملـــت مملكة 
البحريـــن علـــى االســـتفادة مـــن المتوفـــر مـــن 

الطاقة المتجددة المستدامة”.
وتابعـــت أن “اســـتخدام طاقة نظيفـــة يحافظ 
على صحة اإلنســـان والكائنـــات الحية والبيئة 
ويخفـــض درجة حرارة األرض ولن تتولد عنها 
نفايـــات ضارة كما أكـــدت على أهمية الســـلوك 
ســـبيل  فـــي  والمجتمعـــات  لألفـــراد  المســـئول 

الحفاظ على البيئة”.  

رئيس هيئة الطاقة المستدامة يتحدث على هامش استضافته بمجلس أمانة العاصمة

مها آل شهاب
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أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( دور المواطنيـــن 
والمقيميـــن في اإلســـهام فـــي الجهود 
الوطنيـــة المبذولـــة للحـــد من انتشـــار 
جانـــب  إلـــى  كورونـــا،  فيـــروس 
أهميـــة مواصلـــة تطبيـــق اإلجـــراءات 
االحترازية للحد من انتشار الفيروس، 
والقـــرارات  بالتعليمـــات  وااللتـــزام 
الوصـــول  فـــي  يســـهم  بمـــا  الصـــادرة 
هـــذه  خـــال  المنشـــودة  لألهـــداف 
المرحلـــة مـــن التعامـــل مـــع الفيروس 
خصوصا مع وجود مؤشرات إيجابية 
لتسطيح المنحنى نتيجة االلتزام من 

الجميع خال األيام األخيرة.
جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقـــده الفريـــق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( ظهـــر 
أمس فـــي مركز ولـــي العهـــد للبحوث 
بالمستشـــفى  والتدريـــب  الطبيـــة 
آخـــر  عـــن  للحديـــث  العســـكري 
مســـتجدات فيـــروس كورونـــا، حيث 
اســـتعرض الفريق مستجدات الجهود 
الوطنيـــة ودور المواطنين والمقيمين 
الجهـــود،  هـــذه  فـــي  اإلســـهام  فـــي 
واإلجـــراءات التـــي تـــم اتخاذها بحق 
المخالفيـــن للحجـــر والعـــزل المنزلـــي، 
وجهـــود تتبع الشـــائعات التي تنعكس 
علـــى الجهـــود الوطنيـــة، إضافـــة إلى 
تصحيح بعض التساؤالت والمفاهيم 
تـــم  التـــي  الخاطئـــة  والمعلومـــات 
رصدهـــا أخيـــرا، وعـــرض البروتوكول 
المحدث للحاالت القائمة والمخالطين 
وإحصـــاءات عـــن الوفيـــات من شـــهر 

يناير 2021 إلى شهر مايو 2021.

اكتظاظ المراجعين

وأوضـــح وكيـــل وزارة الصحـــة عضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( وليـــد 
المانع أنه ضمن الجهود الوطنية للحد 
من انتشـــار الفيروس، تقرر األســـبوع 
الماضي رفع الطاقة االستيعابية لعدد 
جرعـــات التطعيم إلـــى 31 ألف جرعة 
علـــى  31 مركـــًزا موزًعـــا  مـــن خـــال 
جميـــع مناطق البحرين، ما أســـهم في 
تقليـــل مـــدة االنتظار ألخـــذ التطعيم، 
إذ تتـــراوح بيـــن يوم إلـــى 5 أيام كحد 
أقصـــى لمختلـــف التطعيمات، مشـــيًرا 
بـــكل  البيانـــات الخاصـــة  إلـــى أن كل 
تطعيم والفئـــة المؤهلة ألخذه متاحة 
للجميـــع عبـــر تطبيق “مجتمـــع واعي” 
أو الموقـــع اإللكترونـــي التابـــع لوزارة 
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وبين المانع أنه “لدينا قدرة استيعابية 
أعلنـــا  كمـــا  يومًيـــا  ألـــف   31 لتطعيـــم 
ســـابًقا، وبســـبب عـــدم التـــزام البعض 
بالمواعيـــد المحـــددة لهم بلـــغ المعدل 
اليومـــي 26 ألـــف، فلذلـــك نرجـــو مـــن 
الجميـــع االلتـــزام بالمواعيـــد لانتهاء 
مـــن التطعيم وفق الوتيـــرة المطلوبة، 
كمـــا تـــم تطعيـــم 90 % مـــن األفـــراد 
المســـجلين ألخذ التطعيم، ونسبة 96 
% منهـــم أخـــذوا التطعيم في الموعد 
المحـــدد لهم من أول مرة. ونوه المانع 
بأن عـــدم االلتـــزام بالمواعيد والوقت 
المحـــدد للتطعيـــم الـــذي يرســـل عبـــر 
االكتظـــاظ  يســـبب  النصيـــة  الرســـالة 
وتأخر عمليـــة التطعيم، داعًيا الجميع 
إذ  المحـــدد،  بالوقـــت  التـــام  االلتـــزام 
سيؤدي ذلك إلى سرعة إتمام العملية 
وتجنب مظاهر االنتظار أو االكتظاظ 

في مراكز التطعيم.
وأضاف المانع أنه تم العمل أيًضا على 
رفع الطاقة االستيعابية لمراكز العاج 
للحاالت المتوســـطة والحرجة لضمان 
التعامل بكفاءة مع جميع مســـتجدات 
التعامل مـــع الفيـــروس، إذ تم افتتاح 
مبنى صحتـــي، والطابق الرابع بمجمع 
الســـلمانية الطبـــي، وتهيئـــة عـــدد من 
اإلعاقـــة  مركـــز  مثـــل  العـــاج  مراكـــز 
الشـــامل بعالي، ومركز الشـــيخ محمد 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  بـــن 
التخصصي للقلب، والطابق الســـادس 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي، هـــذا إلـــى 
جانب زيادة الطاقة االســـتيعابية في 
عدد من مراكـــز العاج القائمة، مؤكًدا 
فـــي هذا الســـياق أهميـــة اإلقبال على 
التطعيـــم لـــدوره فـــي توفيـــر الحماية 

مـــن األعراض المتوســـطة والشـــديدة 
في حالـــة اإلصابة بالفيـــروس، والتي 
قد تســـتدعي دخول العنايـــة المركزة 

أو تؤدي إلى الوفاة.

استفسارات التطعيم

مركـــز  فـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  وعـــن 
االتصـــال 444، كشـــف المانـــع عـــن أن 
مجموع المكالمـــات الواردة والصادرة 
مـــن المركز بلغ ما يقـــارب 4,800,000 
مكالمـــة منذ فبرايـــر 2020 لغاية مايو 
2021، وتم في مايو 2021 استام ما 
يقـــارب 700 ألف مكالمة، بلغت نســـبة 
االستفسارات المتعلقة بالتطعيم منها 
32 %، بينمـــا بلغـــت نســـبة المكالمات 
لإلبـــاغ عـــن صعوبـــات فـــي تطبيـــق 
“مجتمـــع واعي” 10 %، وحوالي 7 % 
لاستفســـارات األخـــرى، أي بإجمالـــي 
اعتياديـــة  لخدمـــات  كلهـــا   %  49
متوافـــرة على تطبيق “مجتمع واعي” 
لـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي  والموقـــع 
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وكشـــف المانـــع عـــن أن اإلحصـــاءات 
بينـــت أن مـــن أصل 163 ألـــف مكالمة 
“أعـــراض  تـــم اســـتامها علـــى خيـــار 
 102,500 هنـــاك  كانـــت  الفيـــروس”، 
مكالمـــة بنســـبة 63 % مـــن مجمـــوع 
خيـــار  مـــع  تتناســـب  لـــم  المكالمـــات 
غيـــر  االختيـــارات  وهـــذه  األعـــراض، 
المناســـبة تؤثر با شك على مدة الرد 
على المتصلين الذين يعانون فعًا من 

أعراض الفيروس.
وأكـــد المانع أن للمواطنين والمقيمين 
دوًرا فـــي اإلســـهام بتخفيـــف الضغط 
علـــى 444 لتكون األولويـــة للمكالمات 
الطارئـــة والحرجـــة، وذلـــك من خال 
اختيـــار الخيـــار الصحيـــح المتوافـــق 
مـــع الحالـــة عنـــد االتصال علـــى 444، 
الخدمـــات  حـــال  فـــي  أنـــه  موضًحـــا 
االعتياديـــة يمكن االســـتعانة بتطبيق 
“مجتمـــع واعي” والموقـــع اإللكتروني 
healthalert.( التابـــع لـــوزارة الصحـــة
تفعيـــل  بـــه  تـــم  الـــذي   )gov.bh
العامـــة  لاستفســـارات  خيـــار جديـــد 

جميـــع  كتابـــة  إمـــكان  يتيـــح  حيـــث 
االستفســـارات والـــرد عليها كتابًيا في 

أقرب فرصة ممكنة.

الوعي المجتمعي

الجهـــود  بأهميـــة دعـــم  المانـــع  ونـــوه 
القـــرارات  تنفيـــذ  لمتابعـــة  الوطنيـــة 
الصـــادرة عبـــر الحمـــات التفتيشـــية 
علـــى مختلـــف القطاعـــات، إذ تـــم منذ 
27 مايو 2021 القيام بــ 1003 زيارات 
شـــملت المطاعـــم والمقاهـــي، وتمـــت 
مخالفـــة 153 مطعًما ومقهى، وإغاق 
القطاعـــات  12 منشـــأة مـــن مختلـــف 
لعـــدم االلتزام باإلجراءات االحترازية 
المنصـــوص عليهـــا في القـــرار الصادر 
إلـــى  مشـــيًرا  الصحـــة،  وزيـــرة  عـــن 
للمواطنيـــن  المجتمعـــي  الوعـــي  أن 
والمقيميـــن سيســـهم فـــي الحـــد مـــن 
بالقـــرارات  المخالفـــات عبـــر االلتـــزام 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  الصـــادرة 
المعلـــن عنهـــا، داعًيا فـــي الوقت ذاته 
خـــال  لالتـــزام  المنشـــآت  أصحـــاب 
المـــدة المحددة فخســـائر األرواح في 

حال التهاون أشد ضرًرا.

جهود متواصلة
من جانبـــه، أكد مديـــر إدارة العمليات 
برئاسة األمن العام العقيد حمد الخياط 
أن الظروف الراهنة تتطلب من جميع 
األفراد والمؤسســـات ضرورة االلتزام 
ومضاعفـــة  الوطنيـــة  بمســـؤولياتهم 
االحترازيـــة؛  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
كونها واجًبا وطنًيا واجتماعًيا، فالكل 
يعول علـــى الوعـــي المجتمعي والذي 
يشكل األساس الذي يسهم في تعزيز 
الجهـــود الوطنيـــة مـــن أجـــل ســـامة 

الجميع.
وأوضح الخياط أنه تنفيًذا لتوجيهات 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة باتخاذ 
لتأميـــن  الازمـــة  اإلجـــراءات  جميـــع 
رئيـــس  وبمتابعـــة  العامـــة،  الســـامة 
األمـــن العـــام الفريـــق طارق الحســـن، 
تواصل مديريات الشـــرطة واإلدارات 

األمنيـــة المعنيـــة العمـــل علـــى تعزيـــز 
االلتزام باإلجـــراءات االحترازية، منذ 

بداية الجائحة وحتى اآلن.
مـــن  جانًبـــا  الخيـــاط  واســـتعرض 
تـــم  أنـــه  أوضـــح  إذ  اإلحصـــاءات، 
علـــى  للحفـــاظ  إجـــراًء   9570 اتخـــاذ 
معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي، واتخاذ 
 82994 ضـــد  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
مخالًفا بشـــأن إلزامية استخدام كمام 
الوجه في األماكـــن العامة والمحات 
التجاريـــة، كما تم تنفيذ 11084 حملة 
توعويـــة بهـــدف توضيـــح المخالفات 
وخطورتهـــا والتأكيـــد علـــى ضـــرورة 

االلتزام بالتدابير الوقائية.
وأشار الخياط إلى أن التنسيق مستمر 
مع اإلدارة المختصة في وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف فيما 
يتعلـــق بتنظيـــم ارتياد المســـاجد في 
تنفيـــذ  يضمـــن  بمـــا  الجمعـــة،  صـــاة 
القرارات الصادرة عن الفريق الوطني 
الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا، كما 
تقوم وزارة الداخلية بتقديم االســـناد 
الكافي للحمات التفتيشية للتأكد من 
تنفيذ قرارات غلق المطاعم والمقاهي 
والمحات التجارية خال هذه الفترة 
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة 
مؤكـــًدا  الصحـــة،  ووزارة  والســـياحة 
المضـــي قدًما فـــي اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة وبكل حـــزم ضد أي مخالف 
كان  ســـواء  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
مـــن األفراد أو المنشـــآت الصناعية أو 

التجارية.

دورات تدريبية

وفـــي اإلطـــار ذاته، أشـــار الخياط إلى 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  دور 
إذ  العبـــادة،  دور  جميـــع  تعقيـــم  فـــي 
قامت بتنفيـــذ 314533 عملية تطهير 
وتعقيـــم مختلفـــة للمباني والمنشـــآت 
والطرقـــات  والشـــوارع  الحكوميـــة 
يونيـــو،  مـــن  األول  حتـــى  وغيرهـــا 
كمـــا تـــم عقـــد دورات تدريبية بشـــأن 
لتنفيـــذ عمليـــات  الصحيحـــة  الطـــرق 
فـــي  االحتـــرازي  والتعقيـــم  التطهيـــر 

المباني والمنشـــآت الحكومية وأماكن 
العمـــل وبلغ عدد المشـــاركين في هذه 
الدورات من المؤسســـات والشـــركات 
الخاصة ومختلف الجهات الحكومية 
نحـــو 1178 مشـــارًكا فيمـــا بلـــغ عـــدد 

المتطوعين 6134 متطوًعا.
وأضـــاف أنه تم اإلشـــراف على 2209 
عمليـــات تطهيـــر وتعقيم شـــارك فيها 
المتطوعـــون، كمـــا تـــم تدريـــب 1230 
والمتطوعيـــن  الكـــوادر  مـــن  شـــخًصا 
 107 وتنفيـــذ  المســـاجد،  لتعقيـــم 
عمليـــات تطهير وتعقيـــم بالتعاون مع 

شركات التنظيف المختلفة.
اإلدارات  حـــرص  الخيـــاط  وأوضـــح 
المعنية على اتخـــاذ التدابير الوقائية 
بشأن الحركة في األسواق والسواحل 
والتأكـــد مـــن منع أية تجمعـــات، مبيًنا 
أن اللجنـــة الوطنية لمواجهة الكوارث 
برئاســـة رئيـــس األمن العـــام في حالة 
مـــن  الجهـــود  لتنســـيق  دائـــم  انعقـــاد 
جانب أعضـــاء اللجنة الذيـــن يمثلون 

الوزارات والجهات المعنية.

آليات جديدة

اإلســـعاف  بخدمـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الوطنـــي، بيـــن الخيـــاط أنه تـــم زيادة 
الطبيـــة،  والكـــوادر  الطواقـــم  أعـــداد 
واســـتحداث آليات جديـــدة لتصنيف 
الـــواردة  المكالمـــات  عبـــر  الحـــاالت 
لإلســـعاف الوطني، وعليـــه تم خفض 
وقـــت االســـتجابة إلـــى 18 دقيقة من 
وقـــت اســـتام المكالمـــة، و12 دقيقة 
مـــن وقـــت خـــروج ســـيارة اإلســـعاف 
حتـــى الوصـــول للحالـــة، موضًحـــا أن 
مركـــز اإلســـعاف الوطنـــي باشـــر منـــذ 
بـــدء الجائحـــة 15132 باًغـــا خاًصـــا 
بالحـــاالت القائمـــة لفيـــروس كورونـــا، 
تمت االســـتجابة لها مـــن خال فريق 
متخصـــص ومؤهل للتعامـــل مع هذه 

الحاالت.
اليومـــي  المعـــدل  إن  الخيـــاط  وقـــال 
للحـــاالت التي يتم نقلها واالســـتجابة 
لها من قبل اإلســـعاف الوطني ســـواء 
من الحاالت القائمـــة لفيروس كورونا 

أو حـــاالت الطـــوارئ العاديـــة بلغ 400 
حالـــة يومًيـــا، مبيًنـــا أن نقـــل الحاالت 
تتطلـــب  كورونـــا  لفيـــروس  القائمـــة 
بمعداتهـــا  الســـيارة  تعقيـــم  حتميـــة 
وطاقمهـــا بعد نقـــل كل حالة، ما يعني 
خروج الســـيارة عن الخدمة لمدة من 
الزمن وهو ما يشكل ضغًطا كبيًرا على 
الخدمـــة وعلـــى المستشـــفيات أيًضا، 
كاشـــًفا عـــن أن إدارة النقـــل بالـــوزارة 
منـــذ بدايـــة الجائحة إلـــى اآلن قامت 
بــــ 36662 مهمـــة نقل بآليـــات مجهزة 
شـــملت نقل 100428 حالة، ما يعكس 

مدى كفاءة الخدمات المقدمة.

الخدمات اإللكترونية

وأشـــار الخيـــاط إلـــى أنـــه فـــي إطـــار 
االعتمـــاد على الخدمـــات اإللكترونية 
والتوســـع فيها يتم حالًيا إنهاء تقديم 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
الحاجـــة  دون  إلكترونـــي  بشـــكل 
للحضور الشخصي، وفي حال تطلب 
األمـــر الحضـــور يتـــم حجـــز مواعيـــد 
مســـبقة لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي 
ومنـــع االزدحـــام. ومـــن جانـــب آخـــر، 
تـــم قصـــر دخـــول المراجعيـــن لمراكز 
الخدمة على الحاصلين على التطعيم 
الذيـــن  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
أتمـــوا 14 يوًمـــا بعـــد الجرعـــة الثانية، 
باإلضافـــة للمتعافيـــن مـــن الفيروس، 

ممن هم فوق 18 عاًما فقط.
وأكد الخياط أن وزارة الداخلية قامت 
باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة بحـــق 
المخالفين للحجـــر والعزل االحترازي 
من خال إحالتهم للنيابة العامة لعدم 
باالشـــتراطات  والتزامهـــم  تقيدهـــم 
الـــواردة بالقوانيـــن ذات الصلة، ومنذ 
تفعيل اإلجـــراءات االحترازية وحتى 
شـــخًصا   3591 إحالـــة  تـــم  تاريخـــه 
لمخالفتهـــم  العامـــة  للنيابـــة  مخالًفـــا 
القـــرار رقـــم )12( لســـنة 2020 بشـــأن 
تحديـــد األمـــراض الســـارية، والقـــرار 
رقم )13( لسنة 2020 بشأن إجراءات 
الوقاية والعزل والعاج من األمراض 
مـــن   )121( رقـــم  والمـــادة  الســـارية، 
قانـــون الصحة العامة رقم )34( لســـنة 
أن عقوبـــة مخالفـــة  2018، موضًحـــا 
الحجـــر المنزلي قد تصل إلى 3 أشـــهر 
أو الغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن 1000 
دينـــار وال تتجاوز 10 آالف دينار وفق 
المادة 121 مـــن قانون الصحة العامة 

34 لسنة 2018.

مروجي الشائعات

مكافحـــة  إدارة  إن  الخيـــاط  وقـــال 
الجرائـــم اإللكترونيـــة قامـــت برصـــد 
عدد من الشائعات واتخاذ اإلجراءات 
المقـــررة تجـــاه مروجيهـــا،  القانونيـــة 
إلـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن  داعًيـــا 
تجنـــب الشـــائعات وعـــدم تـــداول أي 
بيانـــات ومعلومـــات غيـــر دقيقـــة مـــن 
شـــأنها التأثيـــر ســـلًبا علـــى المجتمـــع، 
اســـتقاء  ضـــرورة  علـــى  مشـــدًدا 
المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الرســـمية، 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  أن  مؤكـــًدا 
االحترازية واجـــٌب وطني ومجتمعي 
قبل أن يكون التزاما تفرضه القوانين 
والتوجيهات، األمر الذي يحتم التزام 
المســـؤولية  تقتضيـــه  بمـــا  الجميـــع 
وســـامة  صحـــة  لحفـــظ  الوطنيـــة 

المواطنين والمقيمين.

أسباب الزيادة
استشـــاري  أكـــد  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
بالمستشـــفى  المعديـــة  األمـــراض 
العسكري عضو الفريق الوطني الطبي 
المقـــدم  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
طبيـــب منـــاف القحطانـــي أن تحقيق 
أهـــداف القـــرارات التـــي تـــم اتخاذها 
األســـبوع الماضي تعتمد بشـــكل كبير 
على مـــدى التزام كل فرد باإلجراءات 
ومبادرتـــه بأخـــذ التطعيـــم مـــن أجـــل 

الوصول للتحصين المنشود.
توضيـــح  إلـــى  القحطانـــي  وتطـــرق   
بعض التساؤالت التي تم رصدها في 
مختلف منصـــات التواصل اإلعامية، 
فحول أســـباب زيادة أعـــداد الحاالت 
القائمـــة فـــي العنايـــة المركـــزة والـــذي 
تجـــاوز 300 حالـــة حتـــى يـــوم أمـــس 

المنامة - بنا

التهاون مع من يؤثر تجاوزه للقرارات اإلحترازية على األمن الصحي للمجتمع 
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90 % من وفيات كورونا غير مطعمين... وإجـــــــــراءات قانونيــة مشــددة لمخالفــي الـعــزل
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اتخاذ 9570 إجراًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي

تنفيذ 11084 حملة توعوية لتوضيح المخالفات وخطورتها 

 مخالفة 153 مطعًما ومقهى وإغالق 12 منشأة

تدريب 1230 شخصا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد

رفـع الطاقــة االستيعابيــة في المراكــز للحــاالت المتوسطــة والحرجــة
الموافـــق 2 يونيـــو الجـــاري، أجاب أنه 
مـــع ارتفـــاع أعـــداد الحـــاالت القائمـــة 
وأصحـــاب  الســـن  كبـــار  منهـــا  والتـــي 
األمراض المزمنـــة، ترتفع أعداد الذين 
الدخـــول  الصحيـــة  حالتهـــم  تتطلـــب 
للعنايـــة المركـــزة مـــن أجـــل متابعتهم 
بشـــكل مكثف من قبـــل الفريق الطبي 
وتقديـــم العناية الازمة لهم، وقال إنه 
بالرجـــوع لإلحصـــاءات نجـــد أنـــه في 
1 يونيـــو 2021 بلغـــت عـــدد الحـــاالت 
القائمـــة في العناية المركزة 326 حالة 
منها 270 حالة لم يأخذوا التطعيم، أي 
ما نســـبته 83 % من مجموع الحاالت 

القائمة في العناية المركزة.

البروتوكول العالجي

البروتوكـــول  أن  القحطانـــي  وأكـــد 
مملكـــة  انتهجتـــه  الـــذي  العاجـــي 
البحريـــن في عـــاج الحـــاالت القائمة 
جـــاء وفًقـــا ألعلـــى المعاييـــر الطبيـــة 
العالمية وحصل على إشادات، كما أن 
األعداد الكبيرة للمتعافين التي تنشـــر 
فـــي التقريـــر اليومـــي لـــوزارة الصحة 
تؤكـــد أن مســـار الخدمـــات العاجيـــة 

المقدمة يسير باالتجاه الصحيح.
وعـــن التســـاؤل المتـــداول عـــن فتـــح 
البحريـــن  مملكـــة  لتكـــون  المجـــال 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  محجـــًرا 
بالـــدول الموبوءة عبـــر مرور رحاتهم 
إلنهـــاء  البحريـــن  باتجـــاه  الجويـــة 
فتـــرة الحجر الصحي ومـــن ثم إكمال 
رحلتهـــم، قـــال القحطانـــي إنـــه لغايـــة 
اليـــوم تم اإلعان عـــن 6 دول مدرجة 
ضمـــن القائمـــة الحمـــراء وهـــي الهنـــد 
وباكســـتان وســـيريانكا وبنغاديـــش 
ونيبـــال وفيتنـــام، وتم تعليـــق دخول 
المســـافرين القادمين مـــن هذه الدول، 
مشـــددة  إجـــراءات  إلـــى  باإلضافـــة 
للمســـافرين القادمين مـــن هذه الدول 
إلـــى مملكـــة البحريـــن مـــن المواطنين 
أو الذيـــن لديهـــم إقامـــة ســـارية فـــي 

المملكة.
المســـافرين  بالنســـبة  أنـــه  وتابـــع 
المتطعميـــن  غيـــر  أو  المتطعميـــن 
القادميـــن مـــن الـــدول غيـــر المدرجـــة 
على القائمة الحمراء فيتوجب عليهم 
تطبيـــق الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي 
لمـــدة عشـــرة أيـــام فـــي مســـاكنهم أو 
األماكـــن المخصصة للحجـــر الصحي، 
وإبراز شـــهادة فحص )PCR( معتمدة 
صعـــود  قبـــل  االشـــتراطات  بحســـب 
الطائـــرة إلـــى جانـــب إجـــراء الفحص 
عنـــد الوصـــول وبعد عشـــرة أيـــام من 
اإلحصـــاءات  بـــأن  منوًهـــا  الوصـــول، 
اليومية للحاالت القائمة تشير إلى أن 
عدد الحاالت القائمة من القادمين من 
الخـــارج فـــي 1 يونيو ال يتعـــدى 0.88 

% من إجمالي الحاالت القائمة.
وفيمـــا يتعلـــق بمـــا ُينشـــر عبـــر بعـــض 
الحســـابات الشـــخصية فـــي منصـــات 
التواصـــل االجتماعـــي، ممـــن يملكون 
عدًدا كبيـــًرا من المتابعيـــن، لتجمعات 
في األماكن الخاصـــة والمجالس دون 
أيـــة مراعـــاة لإلجـــراءات االحترازية، 
القـــرارات  أن  القحطانـــي  أوضـــح 
والتعليمـــات التي تم اإلعان عنها من 
قبل الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا بهـــدف الحـــد مـــن 
انتشـــار الفيروس ملزمة للجميع، وكل 
مـــن يثبـــت تجـــاوزه أو تراخيـــه فـــي 
التطبيق بما يؤثر على صحة المجتمع 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  يتـــم 
الرادعـــة بحقه، فا تهاون مع من يؤثر 
تجـــاوزه للقرارات على أمـــن المجتمع 
الصحـــي، منوًهـــا بأن كل شـــخص تقع 
عليـــه مســـؤولية وطنيـــة وشـــخصية 
البـــد أن يتحلـــى بهـــا، وأال يكون ســـبًبا 
مساعًدا في التجمعات بل يجب عليه 
حث النـــاس علـــى االلتـــزام بالقرارات 

واإلجراءات االحترازية.

التطعيمات المعتمدة

وعـــن المتداول بشـــأن وجـــوب إعادة 
المعتمـــدة،  التطعيمـــات  فـــي  النظـــر 
إذ إن أعـــداد الحـــاالت القائمـــة زادت 
بالتزامـــن مـــع زيادة عـــدد المتطعمين، 
أكـــد القحطانـــي أن التطعيمـــات التـــي 
جميعهـــا  البحريـــن  مملكـــة  أجازتهـــا 
أثبتـــت فاعليتهـــا ودورهـــا فـــي تعزيز 

مســـارات الحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
كورونا، مشـــيًرا إلـــى أن التطعيم يزيد 
المناعـــة ويقلـــل فرص اإلصابـــة ولكن 
ال يمنعهـــا، كمـــا أنه يخفـــف مضاعفات 
الفيروس عند اإلصابة، مجدًدا التأكيد 
أن زيـــادة االلتزام وأخـــذ التطعيم هو 
مفتاح االنحســـار والتهاون وعدم أخذ 

التطعيم هو طريق االنتشار.
ورًدا عـــن التســـاؤل بشـــأن األعـــراض 
التـــي تســـتدعي الذهاب للمستشـــفى، 
بين القحطاني أن األعراض والحاالت 
التي تستدعي التوجه إلى المستشفى 
هي األعراض الحـــادة كضيق التنفس 
التـــي  الحـــاالت  أمـــا  الصـــدر،  وآالم 
تســـتدعي مراجعـــة المستشـــفى فـــور 
أصحـــاب  فهـــم  بالفيـــروس  اإلصابـــة 
تتجـــاوز  والذيـــن  المزمنـــة  األمـــراض 

أعمارهم 50 عاًما.
“كيـــف  المتـــداول  التســـاؤل  وعـــن 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  ســـيضمن 
المنزلـــي  العـــزل  بقـــرارات  االلتـــزام 
خصوصـــا بعـــد رصـــد مخالفات لكســـر 
العزل في الشـــهرين الماضيين؟”، قال 
القحطانـــي إنـــه تتـــم متابعـــة الحاالت 
القائمـــة والمخالطين من خال تفعيل 
تطبيـــق “مجتمع واعي” على هواتفهم 
المتنقلـــة، ويتـــم تفعيل حـــاالت العزل 
بشكل تلقائي للحاالت القائمة، وطلب 
الصـــور أواًل بأول مـــن الحاالت القائمة 
والمخالطيـــن، كما تـــم وضع إجراءات 

أو  يتهـــاون  لمـــن  مشـــددة  قانونيـــة 
يتســـاهل في تطبيق إجـــراءات العزل 
حيـــاة  ويعـــرض  المنزلـــي  الصحـــي 

اآلخرين للخطر.
وعن فاعلية التطعيم بالنسبة لألطفال 
ومـــا مـــدى تأثيره على خفض انتشـــار 
أهميـــة  القحطانـــي  أكـــد  الفيـــروس، 
تطعيـــم الفئـــة العمريـــة التـــي تتراوح 
بيـــن 12 و17 عاًمـــا لتســـريع الوصـــول 
المجتمعيـــة،  الحصانـــة  مرحلـــة  إلـــى 
مشـــيًرا إلى أن تطعيـــم األطفال يأتي 
لحمايتهم وحماية أسرهم ومجتمعهم، 
فاألطفال كما ثبت أن فترة حضانتهم 
للفيروس دون ظهور األعراض عليهم 
تمتد لفترات تصل إلى 4 أيام، ما يعزز 
مـــن انتشـــار الفيـــروس، داعًيـــا أولياء 
األمور للمبادرة بتسجيل أبنائهم ألخذ 
التطعيم، فكلمـــا كانت وتيرة التطعيم 
لألطفال والكبار متســـارعة كلما كانت 

العودة إلى الحياة الطبيعية أسرع.

مأمونية التطعيم 
وعلى صعيد متصل، أكدت استشـــارية 
األمراض المعديـــة واألمراض الباطنية 
بمجمع الســـلمانية الطبي عضو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19( جميلـــة الســـلمان 
أنـــه بعـــد مضـــي أســـبوع تقريًبـــا علـــى 
تطبيـــق القرارات التي تم اإلعان عنها 
فـــي المؤتمر الســـابق فهناك مؤشـــرات 

إيجابيـــة لتســـطيح المنحنـــى ونحتاج 
شـــهدناه  كمـــا  الجميـــع  مـــن  االلتـــزام 
خـــال األيام االخيـــرة لتحقيق النتائج 

المرجوة.

اإلجراءات االحترازية
وجددت الســـلمان تأكيد ضرورة التزام 
باإلجـــراءات  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
حفـــظ  فـــي  يســـهم  بمـــا  االحترازيـــة 
صحتهـــم وســـامتهم، منوهـــًة بأهميـــة 
تعزيـــز  فـــي  ومأمونيتـــه  التطعيـــم 
مســـارات الحـــد مـــن انتشـــار الفيروس 
وتحصيـــن المجتمع، وأهميـــة المبادرة 
ألخـــذ التطعيـــم، داعيـــًة الجميـــع إلـــى 
الجرعـــة  ألخـــذ  بالتســـجيل  المبـــادرة 
المنشـــطة لمـــا لها مـــن دور فـــي تطوير 
المنحـــى المناعـــي للجســـم مـــن خـــال 
تكوين األجسام المضادة لرفع المناعة. 
وقالت السلمان: إن التأخير في التبليغ 
عـــن األعـــراض كان ســـبًبا فـــي تدهـــور 
الحالة الصحية لبعض الحاالت القائمة 
وعليـــه ندعـــو الجميـــع خصوصـــا كبـــار 
السن لسرعة اإلباغ عن األعراض ليتم 
الترتيب لهم للذهاب إلى مركز الفحص 

والعاج لتقييم الحالة الصحية.
بعـــض  الســـلمان  واســـتعرضت 
عـــدد  إجمالـــي  بشـــأن  اإلحصـــاءات 
الوفيات خال الفتـــرة من يناير 2021 
إلى مايو 2021، إذ كشفت اإلحصاءات 
مـــن  الوفيـــات  عـــدد  إجمالـــي  أن  عـــن 
الحـــاالت القائمـــة بلغ 665 حالة، نســـبة 

غير المتطعميـــن منها 90 %، في حين 
بلغـــت نســـبة المتطعميـــن 10 %، كمـــا 
بينـــت اإلحصاءات أن نســـبة المتوفين 
مـــن المتطعميـــن ممـــن لديهـــم أمراض 

مزمنة بلغت 94 %.
وشددت السلمان على أن عدم االلتزام 
بأخـــذ  المبـــادرة  وعـــدم  باإلجـــراءات 
التطعيم والجرعة المنشـــطة يشـــكان 
وعلـــى  وأســـرته  الفـــرد  علـــى  خطـــًرا 
المجتمـــع بأســـره، حيـــث إن التطعيـــم 
يســـهم في تحصيـــن المجتمع، وخفض 
االنتشـــار ويخفـــف فـــي حـــال اإلصابة 
الشـــديدة  األعـــراض  مـــن  بالفيـــروس 

ودخول العناية القصوى.

تفعيل العزل المنزلي
وبنـــاًء على ما تم اتخاذه من إجراءات 
الخاصـــة  للبروتوكـــوالت  محدثـــة 
بالحـــاالت القائمـــة والمخالطين والتي 
تـــم العمل بهـــا، أوضحـــت الســـلمان أن 
خطـــوات تفعيـــل حالـــة العـــزل المنزلي 
للحـــاالت القائمـــة تتم بإرســـال رســـالة 
اإلصابـــة  بنتيجـــة  لإلبـــاغ  نصيـــة 
بالفيـــروس دون الحاجـــة للتوجـــه إلى 
حيـــث  والعـــاج،  التشـــخيص  مراكـــز 
يتوجب تحميل تطبيق “مجتمع واعي” 
فـــور ظهور نتيجة اإلصابـــة بالفيروس 
من خال فحص )PCR(، ومن ثم فتح 
التطبيـــق والضغـــط علـــى بـــدء العـــزل 
حيث ســـيتم تفعيل حالة العزل بشكل 

تلقائي للحاالت القائمة فقط.
وأكـــدت الســـلمان أهميـــة الحرص على 
تقديـــم الصـــور أواًل بأول حيـــن يطلب 
ذلك للتأكد من االلتزام بالعزل، مشيرًة 
إلـــى أنـــه ســـيتم الترتيب للذهـــاب إلى 
مركز الفحـــص والعاج لتقييـــم الحالة 
التـــي تعانـــي  الصحيـــة فـــي الحـــاالت 
مـــن أعـــراض حـــادة، وأمـــراض مزمنة، 
والبالغين مـــن العمر 50 عاًما فما فوق، 
المذكـــورة  الحـــاالت  إبـــاغ  ســـيتم  إذ 
بـــوزارة  بالموعـــد مـــن قبـــل المعنييـــن 

الصحة.
وعـــن خطـــوات تفعيـــل حالـــة الحجـــر 
المنزلـــي للمخالطيـــن، قالـــت الســـلمان 
إنـــه يتوجـــب تحميل تطبيـــق “مجتمع 
واعي” فور اكتشـــاف المخالطة للحالة 
القائمة، وســـيتم حصر المخالطين بعد 
تشخيص الحالة القائمة من قبل فريق 
تتبـــع أثـــر المخالطيـــن بـــوزارة الصحة، 
ويتـــم التواصـــل مـــع المخالطيـــن بعـــد 
إدارة  مـــن  المخالطـــة  الحـــاالت  رصـــد 
إرســـال  ســـيتم  كمـــا  العامـــة،  الصحـــة 
رســـالة نصية بعد تقييـــم الحالة لتأكيد 
المخالطة وتفعيل حالة الحجر الصحي 
االحترازي فـــي تطبيق “مجتمع واعي” 
عبـــر الضغـــط علـــى بـــدء الحجـــر فـــي 

التطبيق.

فحص مختبري
ونوهت الســـلمان بضـــرورة رفع الصور 
أواًل بـــأول حين يطلب ذلـــك للتأكد من 
االلتزام بالحجر، مشيرًة إلى أنه سيتم 
تســـجيل المخالطين البالغين من العمر 
50 عاًما فما فوق والذين ظهرت عليهم 
أعراض للفحـــص المختبري عند تأكيد 
المخالطـــة، وفي حـــال كانـــت النتيجة 
ســـلبية فيجب إجـــراء فحص مختبري 
فـــي نهايـــة الحجر بعـــد اليوم العاشـــر، 
عاًمـــا   49 عـــن  أعمارهـــم  تقـــل  ولمـــن 
يتوجـــب عليهـــم فقـــط الفحـــص نهاية 
الحجـــر بعد اليـــوم العاشـــر، وفي حال 
ظهـــور أي أعراض مرتبطـــة بالفيروس 
يتوجـــب عليهم اإلباغ عن ذلك، وقبل 
3 أيام من نهايـــة فترة الحجر يتوجب 
حجز موعد لفحص الخروج من الحجر 

عن طريق تطبيق “مجتمع واعي”.
وقالـــت إنه في جميع األحوال إذا كنت 
مخالًطـــا أو تشـــعر بأعـــراض فيـــروس 
كورونـــا اعـــزل نفســـك فـــوًرا وال تنتظر 
النتيجة اإليجابية أو االتصال من قبل 
الجهات المعنية. وأشارت السلمان إلى 
أن مملكـــة البحرين أعلنت عن إجازتها 
جديـــد  لـــدواء  الطـــارئ  االســـتخدام 
ضمـــن البروتوكـــول العاجـــي للحاالت 
القائمـــة بفيـــروس كورونـــا، وهـــو دواء 
“ســـوتروفيماب” الـــذي تنتجـــه شـــركة 
غاســـكو ســـميث كايـــن، وذلـــك بعـــد 
تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء 
األميركيـــة علـــى االســـتخدام الطـــارئ 
لـــه، إذ يقـــدم الـــدواء أفضـــل وأحـــدث 
العاجـــات المعتمـــدة للحـــاالت القائمة 
لفيـــروس كورونـــا وحمايتهم من خطر 

تداعياته الصحية.

دواء “سوتروفيماب” 
“ســـوتروفيماب”  دواء  أن  وأضافـــت 
يعتمد على “األجســـام المضادة أحادية 
القائمـــة  الحـــاالت  لعـــاج  النســـيلة” 
للبالغيـــن مـــن العمر 12 عاًمـــا فما فوق، 
بيـــن  تتـــراوح  أعـــراض  لديهـــم  ممـــن 
والمعرضيـــن  والمتوســـطة،  الخفيفـــة 
أو  المستشـــفى  إلـــى  الدخـــول  لخطـــر 
الوفـــاة، ويســـهم الـــدواء فـــي خفـــض 
مضاعفـــات  عـــن  الناجمـــة  الوفيـــات 
الفيـــروس بنســـبة 85 % عنـــد إعطائـــه 

للحاالت القائمة كعاج مبكر.
ودعت إلى االلتزام بجميع اإلرشـــادات 
والمتمثلـــة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
فـــي معايير التباعـــد االجتماعي ولبس 
للحـــاالت  الخـــروج  عنـــد  الكمامـــات 
الضروريـــة، إلـــى جانـــب االبتعـــاد عـــن 
الخاصـــة  أو  العائليـــة  التجمعـــات 
واقتصارها فقط على األســـرة الواحدة 
في نفس المســـكن، واتخاذ اإلجراءات 
عنـــد  الازمـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
مخالطة كبار الســـن ومرضى األمراض 
المزمنـــة حتـــى داخـــل البيـــت الواحـــد 

لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم.

إجراءات مشددة للمسافرين القادمين من الدول الست بينها الهند

التطعيم فعال يزيد المناعة ويقلل فرص اإلصابة ولكن ال يمنعها

رفع الصور أواًل بأول حين يطلب ذلك للتأكد من االلتزام بالحجر



إطالق خدمة “االتصال المرئي” لرصد مقترحات المواطنين
الجنوبية  محافظ  توجيهات  إطــار  في 
خليفة  بن  علي  بن  خليفة  الشيخ  سمو 
اإللكتروني  التواصل  بتعزيز  خليفة  آل 
والتحول الرقمي تحقيقا لمبدأ الشراكة 
احتياجات  تلقي  خالل  من  المجتمعية 
منظومة  عــبــر  ــيــن  ــمــواطــن وال األهـــالـــي 
ــتــقــديــم خــدمــة  إلــكــتــرونــيــة حــديــثــة ل
لــلــعــمــالء الســـتـــالم جــمــيــع الــمــقــتــرحــات 
ومــيــســرة،  مــبــتــكــرة  بــأســالــيــب  واآلراء 
ــا بــصــدد  ــهـ ــمــحــافــظــة عـــن أنـ كــشــفــت ال
وهي  جديدة  إلكترونية  خدمة  إطــالق 
الــمــرئــي” فــي الفترة  خــدمــة “االتـــصـــال 
وآراء  مقترحات  لرصد  وذلــك  المقبلة، 
األهالي بكل يسر وسهولة عبر الهواتف 

واألجــهــزة الــذكــيــة عــن بــعــد، مــن خالل 
للعمالء،  المرئي  التواصل  تقديم خدمة 
كخطوة تقنية استباقية واستثنائية في 
المحافظة  تقدم  كما  المحافظة.  عمل 
التي  الــخــدمــات  مــن  الــعــديــد  الجنوبية 
والتحول  االفتراضي  التواصل  تعكس 
ــالل تــوفــيــر ُحــزمــة من  الــرقــمــي مــن خـ
ــغــت 22  ــل ــتــــي ب ــ ــوات الـــذكـــيـــة وال ــنـ ـــقـ ال
تــأتــي فــي إطــار  قــنــاة مختلفة، والــتــي 
التطلعات  من  مزيد  لتحقيق  االستمرار 
الـــرامـــيـــة لــمــخــتــلــف شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، 
الوقت  في  الحديثة  القنوات  واستثمار 
الراهن من أجل االرتقاء بخدمة العمالء 
ــيــن في  ــمــواطــن ــمــقــدمــة لــأهــالــي وال ال

الــمــجــاالت  لمختلف  الــمــحــافــظــة  نــطــاق 
األمنية والخدمية واالجتماعية. وتقدم 
المحافظة الجنوبية العديد من الخدمات 
ــيــة(  ــوب ــجــن اإللـــكـــتـــرونـــيـــة كــتــطــبــيــق )ال
ــع الــمــحــافــظــة  لـــلـــتـــواصـــل الـــمـــبـــاشـــر مــ
ــالـــي من  لـــإبـــالغ عـــن احــتــيــاجــات األهـ
ــالل الــــصــــور وخــــدمــــة الـــمـــحـــادثـــة  ــ خــ
ــذلـــك خــدمــة  الـــفـــوريـــة والـــمـــبـــاشـــرة وكـ
إلى  باإلضافة  الذكية،  االشعارات  تلقي 
والشكاوى  للمقترحات  الوطني  النظام 
ــواصـــل” كــقــنــاة أســاســيــة وفــاعــلــة، و  “تـ
“المجلس االفتراضي” األسبوعي والذي 
مقترحات  الستالم  مهمة  منصة  يعتبر 
النموذجية  بالصورة  ودراستها  األهالي 

مقر  يحتضن  كما  إلكترونيا.  ومتابعتها 
ــي” والـــذي  ــذكـ الــمــحــافــظــة “الــمــكــتــب الـ
الذاتية، فضالً  التقنية  التطبيقات  يقدم 
االجتماعية  االســتــمــارات  خــدمــات  عــن 
عبر  اإللكترونية  والخدمية  واألمــنــيــة 
وخدمة  اإللكتروني،  المحافظة  موقع 
QR code، وخدمة  “إحنا نوصلك” عبر 
الهاتفي  واالتــصــال  اإللكتروني  البريد 
ــبـــر مـــواقـــع  ومـــنـــصـــات الـــمـــحـــافـــظـــة عـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إذ تــأتــي جميع 
عملية  لــتــســهــيــل  الــمــقــدمــة  الـــخـــدمـــات 
واستالم  تلقي  في  والمتمثلة  التواصل 
الشكاوى واآلراء والمقترحات وإيصالها 

للجهات الحكومية المعنية.
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نواب وبلديون يلجأون للمتابعين الوهميين
رضاهـــم ونيـــل  النـــاس  مشـــاعر  لكســـب  فـــخ   :”^“ لــــ  جناحـــي 

علمتنا التجارب االنتخابية السابقة بأن كل شيء مباح )تقريبًا( للوصول 
إلــى المقعــد البرلمانــي أو البلدي، وأن الكثيرين تغيــروا كثيرًا حين أعلنوا 
ترشحهم لالنتخابات. فال الشخصية هي ذاتها، وال األسلوب، وال الوسيلة، 
فمــن كان منقطعــًا، بــات الوصل والســؤال عــن الناس ديدنــه األول، ومن 
كان كريم خلق، تحول لوحش كاسر، ينهش في لحم خصومه نهشًا، ومن 
كان بخيالً، بات كريمًا، يفتح يديه في العطية على اآلخر، وكذلك تستمر 

الحكاية والرواية.

اليوم  ولكن مهالً، فموضوع تقريرنا 
الدرامية  مختلف قليالً عن األجواء 
الكثير  بــات  والــتــي  هــذه،  التقليدية 
من الناخبين يعونها جيدًا، ويفهمون 
وأهــدافــهــا،  وتكتيكاتها،  طالسمها، 
المخفية والمعلنة، فالواقع  ونواياها 
قد تغير كثيرًا، والتخطيط، مع ظهور 
ألداة  وتحولها  ميديا”  “سوشيال  الـ 
فاعلة في تغيير وحرف مسار الرأي 
العام في األزمات، و.. واالنتخابات.

يمكن  للعلن،  الــواضــح  التأثير  هــذا 
قـــراءتـــه بــســهــولــة فـــي الــدورتــيــن 
 2014 األخــيــرتــيــن  االنتخابيتين 
منصات  أصبحت  حيث   2018 و 
التواصل االجتماعي هي الواجهة 
للمرشحين  واألســاســيــة  ــى  ــ األول
ترشيح  أعـــادوا  ولمن  وللفائزين 

أنفسهم مرة أخرى.
فـــي “انـــســـتـــغـــرام” و”تــويــتــر” 

و”ســنــاب شـــات” وقــنــوات 
“الـــيـــوتـــيـــوب” ورويـــــدًا 

األعمال  بدأت  رويــدًا، 
اإلبـــــــداعـــــــيـــــــة فـــي 
ــة األفـــــــالم  ــاعــ ــ ــن صــ
أو  الــــــقــــــصــــــيــــــرة 
الموجهة  الــرســائــل 
للمجتمع تأخذ حيزًا 

ومنهم  ــؤالء،  هـ لكل 
ــد مـــع  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ مـــــــن تـ
ــات اإلنـــتـــاج  ــركـ شـ
وغيرها،  والتلفزة 
ــغ  ــالـ ــبـ ــمـ ودفـــــــــع الـ
ــلـــة، لــهــدف  ــائـ الـــطـ
واحــــــــــــد، تــغــيــيــر 

الـــصـــورة الــذهــنــيــة 

مكانها.  جــديــدة  واحـــدة  عــنــه، خلق 
المعقدة،  الــزوبــعــة  هــذه  غمرة  وفــي 
والمتداخلة، والتي يكون بها الناخب 
واألخيرة، وفي  األولى  الفريسة  هو 
غمرة محاوالت االستمالة والجذب، 
ــالـــة الــطــمــأنــيــنــة بــأن  وتــوصــيــل رسـ
لــهــذا الــمــرشــح قــاعــدة عــريــضــة من 

البعض  لجأ  والمهتمين،  المتابعين، 
بالمتابعين  يــســمــوا  مـــا  إلـــى  مــنــهــم 

الوهميين، أو “الفيك أودينس”.
ببساطة  هـــم  اوديـــنـــس”  ــفــيــك  “ال و 
على  لها  وجــود  ال  وهمية  حسابات 
أرض الواقع كجمهور حقيقي، تنشئها 
شــركــات تــجــاريــة وربــحــيــة تختص 
الحسابات في  ببيعها ألصحاب 
إلضفاء  الــمــنــصــات،  مختلف 
والشهرة  األهمية  من  نــوع 
ــلـــى صــاحــب  ــة عـ ــفــ ــ ــزائ ــ ال

الحساب.
الـــمـــوضـــوع ليس  ــذا  ــ وهـ
بــالــجــديــد، فــالــعــديــد من 
الــفــنــانــيــن والــريــاضــيــيــن 
والــمــشــاهــيــر فـــي الــعــالــم 
منذ  النهج  هــذا  يــأخــذون 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، لــتــكــســب 
الشهرة والربح والمال، ولكن 
ــن يحيط  ــو مـ ــا يــهــمــنــا هـ مـ
مجتمعنا  فـــي  بــنــا  مــنــهــم 
ــا نــحــن،  ــنـ ــعـ نـــحـــن، وواقـ
الناس  توعية  وأهــمــيــة 

بخطورتهم.
ورصــدت “الــبــالد” بعض 
ــات لـــعـــدد مــن  ــابـ الـــحـــسـ
التي سارت  الشخصيات 
عضو  منها  الــمــســار،  بــهــذا 
بــلــدي فــي دائـــرة ال يتجاوز 
ــعـــة اآلالف  أربـ بــهــا  الــنــاخــبــيــن 
تقريبًا، حيث تخطى متابعوه بعد أن 
 5 الــى  الرقم،  كــان بحدود ذات هــذا 
أو 6 أضعاف في يوم واحد، فكيف 

لذلك أن يحدث؟
النواب  بعض  اتجاه  فــإن  بالتوازي، 
ــســيــاســي  ــقـــل تــســويــقــهــم ال إلـــــى نـ
ــواء مـــع الــجــهــات  ــ واالجـــتـــمـــاعـــي سـ
مــع  أو  الــحــكــومــيــة  أو  الـــخـــدمـــيـــة 
أسئلتهم  أو  الــســيــاســيــة  بــرامــجــهــم 
ساحات  ــى  إل البرلمانية  ورغــبــاتــهــم 
به  مبالغ  بشكل  ميديا”  “السوشيال 
األولــى،  وظيفته  باتت  وكأنها  جــدًا، 
إدراكهم  على  واضحة  دالالت  يقدم 
الــتــام لــتــأثــيــر الــمــنــصــات اإلعــالمــيــة 
خصوصًا  الناخبين،  على  الحديثة 
جالسون  والــنــاس  الجائحة،  بفترة 
في بيوتهم، ال شغل لديهم أال تصفح 

التلفون.
البلديين  أو  النواب  كما يتجه بعض 
تحمل  شعبية  حــســابــات  خــلــق  إلـــى 
اســـم الـــدائـــرة ومــطــالــبــهــا، ومــحــاولــة 
إبعاد الشكوك أن الحساب يرتبط به، 
لكنه يسوق له بالباطن، أمر مكشوف 
أيضًا ويعبر عن النوايا غير الصادقة 

في خدمة الناس.
البلدي  أو  للنائب  يجوز  هل  ختامًا، 
الوهميين”؟  بـ”المتابعين  االستعانة 
ــات وظــيــفــتــهــم  ــ ــ ــد ب ــريـ ــغـ ــتـ ــل الـ ــ وهــ
األساسية في نقل المطالب الشعبية 
ونقد الجهات الحكومية او الوزراء؟ 
ــيــن األنـــاس  ــارق بــيــنــهــم وب ــفـ ومـــا الـ

العاديين بهذه الحالة؟
وقال الناشط في “السوشيال ميديا” 
هنالك  بأن  “البالد”  لـ  جناحي  محمد 
يأًسا من النواب والبلديين في كسب 
فلجأ  الناخبين،  الشارع ورضا  تأييد 
لكي  الوهميين  المتابعين  شراء  إلى 

يضفي لنفسه أهمية غير موجودة.
بأهمية  الــجــمــهــور  وطــالــب جــنــاحــي 
ــذي  ــ ــذا “الـــفـــخ” وال الـــوعـــي لــمــثــل هــ
والضحك  الخديعة  مــن  نــوع  يمثل 
الناس  مشاعر  لكسب  الــذقــون  على 
باألمر  الفيصل  بأن  مبينًا  ورضاهم، 
على  ــدي  ــل ــب ال أو  ــائــب  ــن ال أداء  هـــو 
الناس  مع  تواصلهم  ومــدى  األرض، 

وخدمتهم بشكل فعلي.

لمؤسسة  الــتــنــفــيــذي  ــرئــيــس  ال قـــال 
ــشــيــخ محمد  ال الـــعـــقـــاري  الــتــنــظــيــم 
قــانــون  إن  خــلــيــفــة  آل  خــلــيــفــة  ــن  بـ
إنشاء  على  نــص  الــعــقــاري  التنظيم 
بيع  أول  تسجيل  عند  المالك  اتحاد 
لوحدة في عقار مشترك في السجل 
العقاري، والذي من مهامه تولي إدارة 
المشتركة  وتشغيل وصيانة األجزاء 

لصالح مالكي الوحدات.
مجلس  مقترح  على  ردا  ــك  ذل جــاء 
الــمــحــرق لــوضــع حــل لمشكلة  بــلــدي 
فــواتــيــر الــكــهــربــاء والـــمـــاء لــأمــاكــن 
الــمــفــتــوحــة الــمــشــتــركــة فـــي بــنــايــات 

الشقق التمليك.
ولفت إلى أنه وبناء على ذلك تصدر 
اتحاد  باسم  والماء  الكهرباء  فاتورة 
ــــذي يــقــوم بــــدوره بــتــوزيــع  ــمــالك ال ال

ذلك  ويكون  الــمــالك،  على  التكاليف 
على أســاس مساحة كــل وحــدة من 
للعقار  الــكــلــيــة  الــمــســاحــة  مــجــمــوع 
المشترك وطبيعة استخدام الوحدات 
وأي معايير أخرى ينص عليها النظام 
الــرئــيــســي لــلــعــقــار الــمــشــتــرك، وليس 
مع  ذلــك  يتعارض  حيث  بالتساوي، 

أحكام القانون.

الــذي  بالتحدي  يتعلق  فيما  وأشـــار 
العقاريين  المطورين  بعض  يواجهه 
في  االستمرار  إلى  والــذي يضطرهم 
فكان  إلــيــهــا،  الــمــشــار  التكاليف  دفــع 
يتوجب على المطورين تفعيل اتحاد 
طبقا  وذلــك  مشاريعهم  لكل  الــمــالك 
إليه، بتنظيم  القانون المشار  ألحكام 
الــمــالك فــي العقارات  اتــحــاد  أحــكــام 

المشتركة.
المؤسسة  إن  ذلــك،  على  بناء  وقــال 
الواقعة  الوحدات  تحث جميع مالك 
بتفعيل  مــشــتــركــة  عـــقـــارات  ضــمــن 
ألحكام  وفقا  بها  المالك  اتحاد  دور 
المطور  الــقــرار، من خــالل قيام  هــذا 
بالدعوة لعقد جمعية عمومية، وفي 
حال عدم قيام المطور بهذا االلتزام، 
يجوز ألعضاء االتحاد الذين يملكون 
لعقد  الـــدعـــوة  تــوجــيــه  ــن  مـ  %  25

الجمعية العمومية.

25 % من المالك يجوز لهم عقد “العمومية” حال عدم التزام المطور
تفعيل اتحاد المالك يبدأ من تسجيل أول وحدة بالعقار المشترك

المنامة - بنا

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 
لــحــقــوق اإلنـــســـان اجــتــمــاعــه االعــتــيــادي 
الـــدرازي  علي  بــرئــاســة  بــعــد،  عــن  األول، 
العام  واألمين  األعضاء  جميع  ومشاركة 

للمؤسسة.
عن  بالتعبير  اجتماعه  المجلس  وافتتح 
السامية  الملكية  بالتوجيهات  اعــتــزازه 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
جاللته  ورعــايــة  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
ــى دعــم  ــم عــل ــ ــدائ ــ ــه ال ــرصـ ــكــريــمــة وحـ ال
االرتقاء  نحو  عملها  وتسهيل  المؤسسة 
آفــاق  إلـــى  المستقل  الــحــقــوقــي  بالعمل 
تعزيز وحماية حقوق  أن  أرحــب، مؤكًدا 
القيادة  اإلنسان جزء ال يتجزأ من رؤية 
الــدعــائــم والركائز  الــرشــيــدة، وأحـــد أهــم 
ــة الــمــؤســســات  ــ األســـــاس فـــي بـــنـــاء دولـ
مملكة  دربها  على  تسير  التي  والقانون 
بفضل  وواثــقــة  ثابتة  بخطى  البحرين 

دعم وتوجيهات جاللته.
ــدد مــن  ــ ــاقــشــة عـ ــاع مــن ــمـ ــتـ ــد االجـ ــهـ وشـ
الــمــوضــوعــات أبــرزهــا مــا تــم بخصوص 
للعام  للمؤسسة  السنوي  التقرير  مسودة 
المقبلة  للمرحلة  العمل  وخــطــة   ،2020
والتنسيق  التعاون  تعزيز  إلــى  والهادفة 
ــع مــخــتــلــف الــجــهــات  ــمــؤســســة مـ ــيــن ال ب
مملكة  جهود  إلبـــراز  والــدولــيــة  المحلية 
ــبــحــريــن الــمــتــمــيــز فـــي مــجــال حــمــايــة  ال
وتــعــزيــز حــقــوق اإلنـــســـان خــاصــة خــالل 

جائحة فيروس كورونا.
آلــيــة لتعزيز  ــى وضــع  كما تــم الــتــطــرق إل
الدور اإلعالمي للمؤسسة؛ بهدف تسليط 
بحماية  المتعلقة  جهودها  على  الضوء 
وتــعــزيــز حــقــوق اإلنـــســـان والــعــمــل على 
للغايات  تحقيقا  المجتمع  في  تكريسها 

واألهداف المرجوة من إنشائها.
ــمــفــوضــيــن أعــمــال  واخـــتـــتـــم مــجــلــس ال
األمانة  أعــمــال  تقرير  باعتماد  اجتماعه 

العامة للربع األول من العام الجاري.

تعزيز التنسيق بين المؤسسة مع الجهات المحلية والدولية
مجلس المفوضين يعقد االجتماع األول

المنامة - بنا

أمس،  البحرين،  دفــاع  بقوة  جــرى 
المستجدين  دورة  تخريج  حفل 
العسكريين في سالح الجو الملكي 
دفاع  قــوة  خطة  ضمن  البحريني، 
كــوادر وطنية  إعــداد  البحرين في 
الالزم  والتأهيل  بالتدريب  مــزودة 
فــي كــافــة الــقــطــاعــات والــوحــدات 
البحرين، وذلك  دفاع  لقوة  التابعة 
الملكي  الجو  ســالح  قائد  بحضور 
البحريني اللواء الركن طيار الشيخ 

حمد بن عبد هللا آل خليفة.

 واستهل الحفل بتالوة آيات عطرة 
ــدم إيــجــاز  مــن الــذكــر الــحــكــيــم، وقـ
الــدورة بعدها قدم الخريجون  عن 
تحصيله  تــم  لما  عملية  تطبيقات 
خالل فترة تدريبهم والتي عكست 
التي  العالية  القتالية  ــروح  ال مــدى 

يتمتعون بها.
قائد  تفضل  الــحــفــل  خــتــام  وفـــي   
ــالح الـــجـــو الــمــلــكــي الــبــحــريــنــي  ســ
ــع الـــجـــوائـــز والـــشـــهـــادات  ــوزيـ ــتـ بـ
التقديرية على المتفوقين بالدورة.

روح قتالية عالية في صفوف الخريجين

المنامة - وزارة الداخلية

الشمالية  المحافظة  محافظ  كــرم 
الــمــواطــن محمد  الــعــصــفــور  عــلــي 
البطولي  موقفه  على  جمعة  سالم 
بإنقاذ عدد من أفراد عائلة بحرينية 
بمدينة  لــلــحــريــق  مــنــزلــهــم  تــعــرض 
وزير  تقدير  و  تحيات  ناقالً  حمد، 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 

بن عبدهللا آل خليفة.
ــزاه  ــتـ وأعــــــرب الــمــحــافــظ عـــن اعـ
ــام به  ــذي قــ ــ بــالــعــمــل االنـــســـانـــي الـ
ــم جـــمـــعـــة، مــشــيــدا  ــ ــال مـــحـــمـــد ســ
إلى  لإغاثة  واستجابته  بشجاعته 
حين وصول رجال الدفاع المدني 

المحافظ  وأشــاد  الحريق.  وإخماد 
ــعــصــفــور بــــــإدارة رئـــيـــس شــركــة  ال
البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 
ــبــك( الــتــي يــعــمــل بــهــا محمد  )جــي
األمــن  بــدائــرة  إطــفــاء  سالم كرجل 
وتدريبهم  تأهيلهم  على  وســالمــة 
المجال  هــذا  فــي  لديهم  العاملين 
عــلــى مكافحة  الــتــدريــب  واعــتــبــار 
الحريق و أساليب األمن والسالمة 
فــي العمل واإلنــقــاذ مــن أولــويــات 
إيجابا  انعكس  ما  الشركة،  سياسة 
على سرعة استجابته وتعامله مع 

الموقف خارج العمل.

العصفور يكرم فدائي مدينة حمد

محمد جناحي

 الشيخ محمد بن خليفة

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة



التعلم عن بعد بالبحرين يستنــد إلى قاعــدة صلبـة
أشاد أولياء أمور بالجهود االستثنائية التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية في العام 
الدراسي 2020 - 2021 الستدامة أفضل الخدمات التعليمية لجميع طلبة مملكة البحرين، في إنجاز مشرف 

يضاف إلى إنجازات المملكة الكبيرة في التصدي للجائحة، وهو جدير بالتوثيق واستعراضه لألجيال.

مـــن جانبها، قالت ولية أمر الطالبة 
نعيمـــة البنكـــي من مدرســـة مريم 
بنت عمران االبتدائيـــة للبنات إننا 
وجدنـــا أرضيـــة خصبة فـــي جميع 
التعليميـــة  المنظومـــة  مكونـــات 
واألســـاليب  والهادفـــة  المثمـــرة 
العمليـــة  فـــي  الفعالـــة  التربويـــة 
التعليميـــة، والحظت تفاعل ابنتي 
مع استراتيجيات التعليم عن بعد.
وأضـــاف ولي أمـــر الطالبـــة نوران 
بشير من مدرسة الزالق االبتدائية 
اإلعدادية للبنات أن نجاح الوزارة 
في تسيير العملية التعليمية للعام 
مثـــل  فـــي  التوالـــي  علـــى  الثانـــي 
هـــذه الظروف االســـتثنائية يعتمد 
القويـــة  القاعـــدة  علـــى  بالتأكيـــد 
التـــي يســـتند إليها قطـــاع التعليم 
فـــي البحريـــن، وسياســـة التطوير 
والتـــي  القطـــاع،  لهـــذا  المســـتمر 

مكنـــت مـــن امتصـــاص التداعيات 
الســـلبية لهجوم فيـــروس كورونا، 
وتجاوزها، والمحافظة على ســـير 
واســـتمرارها  التعليميـــة  العمليـــة 
بنجـــاح، وهـــو قطاع نال إشـــادات 
دوليـــة كالتي صرحـــت بها منظمة 
األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم 
عندمـــا  )اليونســـكو(  والثقافـــة 
بـــادرت بتوثيق قصة نجاح مملكة 

البحرين.
وقالـــت ولية أمـــر الطالبـــة فاطمة 
أحمد عيســـى الشـــماع من مدرسة 
االبتدائيـــة  المؤمنيـــن  أم  حفصـــة 
للبنات “كل الشكر والتقدير ألولئك 
التربوييـــن العاملين في مدارســـنا 
التـــي يتخرج منها فلـــذات أكبادنا، 
ويســـعدني أن أبعـــث باقـــة شـــكر 
وعرفان لكل فرد من أفراد الميدان 
وأقـــول  اســـتثناء،  دون  التربـــوي 

لهـــم إننا نحن أوليـــاء األمور نؤكد 
من خـــال الواقـــع الذي شـــاهدناه 
 - الطلبـــة  أبنائنـــا  مـــع  وعايشـــناه 
خـــال فترة الجائحة نجاح مملكة 
البحرين متمثلة في وزارة التربية 
والتعليم في توفير التعلم عن بعد 
اســـتجابة لمتطلبات هذه المرحلة 
االســـتثنائية، اســـتنادا إلـــى البنية 
التحتيـــة لمشـــروع جالـــة الملـــك 
حمد لمدارس المستقبل، إذ قامت 
الـــوزارة بعدد من الخطـــوات التي 
أمنـــت اســـتدامة التعليـــم والتعلم 
والتقويـــم المســـتمر لعمـــل الطلبة، 
ممـــا كان لـــه بالغ األثـــر على جودة 
أعلـــى  وتحقيـــق  التعليـــم  نتائـــج 
جميـــع  علـــى  النجـــاح  مســـتويات 

األصعدة.
كمـــا أعـــرب ولـــي أمـــر الطالبتيـــن 
دانـــة وفـــرح مأمـــون من مدرســـة 

اإلعداديـــة  االبتدائيـــة  الـــزالق 
للبنات عن إعجابه بتنفيذ حصص 
أتـــم  علـــى  االفتراضيـــة  الفصـــول 
وجـــه وتجهيـــز البوابـــة التعليميـــة 
والكتـــب  النموذجيـــة  بالـــدروس 
الرقميـــة، ومن ثـــم تزويـــد البوابة 
وحلقـــات  واإلثـــراءات  باألنشـــطة 
العمليـــة  ســـير  لمتابعـــة  النقـــاش، 
وجـــه،  أكمـــل  علـــى  التعليميـــة 
وهذا شـــجع الطاب علـــى متابعة 
دروسهم بشـــكل منظم والمشاركة 
فـــي الحصـــص الدراســـية بشـــكل 
فاعل، وصوالً إلى أداء التطبيقات 
المتعـــارف  لامتحانـــات  البديلـــة 
عليهـــا، والتـــي تم إنجازهـــا بنجاح 
تـــام، فـــي ظـــل متابعـــة مكثفة من 

تعاون أولياء األمور ساهم في نجاح تجربة التعلم عن بعدالمدارس.

إصدار إفادة المعادلة بشكل فوري والتحقق من سالمتها الحًقا
ــن ــي ــاع ــط ــق ــي ال ــ ــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــغـــرض الـــعـــمـــل ف ــ ــن مـــقـــدم الـــطـــلـــب م ــي ــك ــم ــت ل

تنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء برئاســة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن الموافقة على حزمة مبادرات 
تطوير التعليم المدرســي وما بعد المدرســي، والتي ترتكز على اســتحداث مســارات 
مرنة للتعلم ما بعد المدرســي وتنظيم التعلم اإللكتروني واالعتراف بمؤهالته وفقا 
لإلجــراءات واألنظمة، ووضــع معايير مهنية لمزاولة المهن العملية، وتطوير النظام 
التعليمــي والبنيــة التحتيــة للمــدارس، أعلنــت اللجنــة الوطنيــة لتقويــم المؤهــالت 
العلميــة عــن اســتحداث نظــام المعادلــة المشــروطة، والذي ســيتيح الحصــول على 
إفــادة المعادلــة بشــكل ســريع دون الحاجــة إلــى انتظــار وصــول مســتندات ســالمة 
المؤهل عبر الملحقيات الثقافية، كما ســيتم االســتغناء عن تسليم أصول الشهادات 

والوثائق عبر الحضور الشخصي واالكتفاء بتحميلها عبر الموقع اإللكتروني.

وبينـــت اللجنـــة أن التحقـــق مـــن ســـامة 
الشـــهادة عبـــر مصدرهـــا ســـوف يتـــم في 
مرحلـــة الحقة ما بعد منح إفادة المعادلة، 
بحيـــث يتمكن مقدم الطلب من الحصول 
علـــى معادلـــة مشـــروطة بمجـــرد موافقة 
اللجنـــة على معادلـــة المؤهل وتســـمح له 
هذه اإلفـــادة باســـتخدامها لغـــرض العمل 
ســـواء فـــي القطاع الحكومـــي أو الخاص 
أو لغيـــر ذلـــك، في حين ستباشـــر الجهات 
المعنيـــة بالملحقيـــات الثقافيـــة المتابعـــة 
خـــارج  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  مـــع 
البـــاد للحصول على مســـتندات ســـامة 
وموثوقيـــة المؤهل الصـــادر. أما في حال 
ورود مـــا يؤشـــر إلـــى وجود شـــبهة تزوير 
فـــإن  الشـــهادة،  فـــي  موثوقيـــة  غيـــر  أو 
اللجنة ســـتقوم بإحالتها بشكل مباشر إلى 
الجهـــات القانونيـــة التخـــاذ مـــا يلـــزم، كما 
ستقوم بإخطار ســـائر الجهات الحكومية 

المختصة بشأن ذلك.
وأوضحـــت اللجنـــة بأنهـــا ســـتقوم خـــال 
المرحلـــة المقبلـــة بالتنســـيق مـــع الجهات 
الحكوميـــة المختصـــة لوضع هـــذا النظام 
حيـــز التنفيـــذ، والعتمـــاد صيغـــة اإلفـــادة 

حـــال  فـــي  إجراءاتهـــا  فـــي  المشـــروطة 
الحاجـــة إليهـــا، كما ســـتقوم بتمريـــر عدد 
كبيـــر مـــن الطلبـــات التي لـــم يتم تســـليم 
أصحابها إفـــادات المعادلة لذات الســـبب، 
مؤكًدا أن هذا اإلجراء ســـوف يطبق على 
جميـــع التخصصـــات ذات الطابـــع النظري 
وغير المرتبطة بالحقـــل المهني الطبي أو 

الصحي أو الهندسي.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لشؤون 
المـــدارس رئيس اللجنـــة الوطنية لتقويم 
أن  جمعـــة  محمـــد  العلميـــة  المؤهـــات 
اإلجـــراء المســـتحدث يأتي تنفيـــذا لقرار 
مجلس الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بإطاق 
حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرســـي 
ومـــا بعد المدرســـي، إذ يرتكز على تطوير 
آليات ونظام عمل اللجنة، وســـوف يعالج 
عـــدًدا كبيـــرا مـــن الحـــاالت التـــي تتأخـــر 
بســـبب انتظار ردود الملحقيـــات الثقافية 
المرتبطة أساسا بردود مؤسسات التعليم 
العالـــي المانحـــة للمؤهات خـــارج الباد، 
إجـــراءات  بشـــكل كبيـــر  كمـــا ســـيختصر 

تســـليم المعادلـــة ألصحـــاب الطلبـــات بما 
يســـاعدهم علـــى االســـتفادة مـــن الفرص 
لهـــم وتتطلـــب  التـــي تتوافـــر  الوظيفيـــة 

المعادلة العلمية.
وفيمـــا يتعلـــق بالمؤهـــات الممنوحة عبر 
التعلـــم اإللكتروني، فقد تدارســـت اللجنة 
إجراءات اعتمـــاد وتحميل أول دفعة من 
الجامعـــات والتخصصـــات الممنوحة عبر 
نظام التعلم عن بعد التي سيتم االعتراف 
بها بالتنســـيق بين اللجنة الوطنية لتقويم 
المؤهـــات العلمية وهيئة جـــودة التعليم 
والتدريـــب، والمتوقع االنتهاء منها قريبا، 
حيث ســـتكون الجامعات العالمية الرائدة 
فـــي عدد مـــن التخصصات على مســـتوى 

والدكتـــوراه  والماجســـتير  البكالوريـــوس 
في مقدمـــة هذه الجامعات، وســـيتوجب 
علـــى الراغبيـــن في الدراســـة عبـــر النظام 
ضمـــن  بالتســـجيل  االلتـــزام  اإللكترونـــي 
قائمـــة الجامعـــات والبرامـــج التي ســـيتم 
إدراجهـــا فـــي الموقـــع اإللكترونـــي لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم وســـيتم اإلعـــان عنها 
قريبـــا، حيث ســـتخضع هـــذه القائمة إلى 
التحديـــث بشـــكل دوري، وســـتتركز فـــي 
الجامعات الرائدة التي تعترف بمؤهاتها 
مؤسســـات الجودة واالعتمـــاد األكاديمي 

في تلك الدول.
وكانت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهات 
الـــدوري  قـــد عقـــدت اجتماعهـــا  العلميـــة 

بحضور جميع أعضـــاء اللجنة من ممثلي 
إلـــى  باإلضافـــة  العاقـــة،  ذات  الجهـــات 
ممثلين عن هيئة جودة التعليم والتدريب 
ومجلـــس التعليم العالي، لمناقشـــة آليات 
تنفيـــذ قرار مجلس الوزراء بشـــأن التعلم 
اإللكترونـــي وتطوير آليات عمـــل اللجنة، 
كمـــا تدارســـت اللجنـــة أيًضـــا عـــددا مـــن 
طلبـــات المعادلـــة المقدمة إليهـــا وأوصت 
واعتمـــاد  علميـــا  مؤهـــاً   ١١٨ بمعادلـــة 
إفادات المعادلة ألصحـــاب هذه الطلبات، 
كمـــا أدرجت عشـــر مؤسســـات تعليم عال 
خارجيـــة ضمـــن قوائـــم اللجنـــة الوطنيـــة 
علـــى موقعها اإللكتروني ضمن الجامعات 

والبرامج األكاديمية الموصى بها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أولياء أمور: نجاحه 
للعام الثاني إنجاز 

جدير بالتوثيق
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سيدعلي المحافظة

Vacancies Available
MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

R MEDIA COMPANY Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

AMWAJ BLUE BEAUTY SALON. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17406477  or  MOHD@ALMAHD.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

Noor alkeram curtain tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestatebh99@gmail.com 

TURKISH STAR RESTAURANT 1 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39553392  or  KHALILEBRAHIM.IBOOK@GMAIL.COM 

MUHAMMAD IBRAHIM FOR REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

ALRAAY S COMPUTER PROGRAMMING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

G CLASS M TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

ALAQDAR RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66999707  or  FMS12121@GMAIL.COM 

M S EXHIBITIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35320069  or  ALAAALAAALLA72@GMAIL.COM 

BIG ROCK CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37181192  or  MODAFZEL9@GMAIL.COM 

BIG ROCK CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 37181192  or  MODAFZEL9@GMAIL.COM 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HARDEEZ & KENTUCKY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36051050  or  ssaleh@americana-food.com 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

METRO GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33429009  or  salman_bahrain@yahoo.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHAMBERMAID (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(INFORMATION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

UNITED SYSTEMS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17004190  or  uystems@batelco.com.bh 

WELLDONE TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36956890  or  WLDONECONT@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Alwasat plus for Stationery and general trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39122259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

FAHAD ALKHALEEJ  ELECTRICAL EQUIPMENT FOR WATER DESALINATION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

Mahonia Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

SELAMY TRADING  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39155588  or  zzb1980@gmail.com 

GP Toys Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 32131016  or  happyh184@hotmail.com  



التاريخ: 2021/06/02
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021 -82920   إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

الحميدي  محمد  عبدهللا  صالح  عبدهللا   : أدناه  المعلن  إلينا  تقدمت 
عبدهللا  صالح  عبدهللا    : إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب 
التقدم إلى  محمد الحميدي فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 83914-2

االسم التجاري : ريل لتخليص المعامالت الحكومية والرسمية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة السجل التجاري

CR2021- 78340 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    السيد احمد ميثم سعيد مرزوق ماجد 

االسم التجاري الحالي:  ورشة أبوباسل الكهربائية 
االســـــم التجـــاري الجديد: ورشة أبو السادة 

قيد رقم : 1-20161

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 

CR2021 -10814 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.  
اســـــــم التاجـــــــــــر:     ابراهيم خليل خليل الليثي  

االسم التجاري الحالي:  تي اسبوت كافيه 
االسم  التجـــاري الجديد: مستر عصير 

قيد رقم : 8-72340

grnata

 للمزيد من
العقارات

إعالن  بتصفية شركة
المركز العالمي للصرافة ذ.م.م )سجل تجاري: 21500(

بموجب الحكم الصادر في الدعوى 
رقم 02/2021/03387/9 بتاريخ 31/5/2021

الكبرى  المحكمة  من   2021 مايو   31 بتاريخ  قضائي  حكم  صدر  قد  أنه  حيث 
الشركة  بحل  قضى  ما  ضمن  من  منطوقه  في  قضى  الذي  و  السابعة  المدنية 
فإننا  للشركة  تعيين مصفي قضائي  تم  و حيث  تصفيتها.  و  التداعي  موضوع 
نعلن على كل من له عالقة بالشركة التواصل مع المصفي القضائي على البريد 
 ,51 رقم  المكتب  عنوان  على  المراجعة  أو   anmar@fagcc.com االلكتروني  
مبنى رقم 168 طريق رقم 1703 مجمع رقم 317 المنامة أو التواصل على رقم 
35080790 خالل 15 يوم من تاريخ االعالن مع ارفاق كافة المستندات الثبوتية.

أنمار إبراهيم احمدي - المصفي القضائي

القيد: 63647 - التاريخ: 2021/6/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل

إعالن رقم )000( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  بأنه قد  الصناعة والتجارة والسياحة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد حسين عبدالواحد حبيب جاسم الفردان المالك لـ باك للصيانة والخدمات 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 63647 طالبا تحويل المؤسسة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1,000 دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السيد حسين عبدالواحد حبيب جاسم الفردان 
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة باك للصيانة والخدمات ذ.م.م

اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  فعلى كل من 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد: 91091 -  التاريخ: 2021/4/26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل

إعالن لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة 

فردية

الصناعة والتجارة والسياحة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
البحرين  عدسة  شركة  في  الشركاء  إليها  تقدم  قد  بأنه 
 ،91091 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  االحترافية 
طالبين تحويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح مملوكة 

من ساره جالل حسن علي العالي.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 85392 إعالن رقم
معاملة مشتركة

أي  لديه  من  كل  فعلى  مشتركة،  معاملة  بطلب  أدناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 6-48211

اسم التاجر: جاسم جعفر جاسم شعبان
االسم التجاري الحالي: بي فور يو بحرين لدعم األعمال والعقارات والتحصيل

االسم التجاري: بي فور يو بحرين لأليدي العاملة ولدعم األعمال والعقارات

القيد   140213      -    التاريخ   2 - 6 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مصنع ليبلتيك للملصقات ذاتية اللصق ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب مصنع ليبلتيك للملصقات ذاتية اللصق ذ.م.مالمسجلة بموجب 

القيد رقم 140213، طالبين تغيير االسم التجاري
من: مصنع ليبلتيك للملصقات ذاتية اللصق ذ.م.م

الى: مصنع ليبلتيك للملصقات ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

    CR2021- 84224   إعالن رقم
معاملة مشتركة

أي  لديه  فعلى كل من   ، بطلب معاملة مشتركة  أدناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عباس سلمان جمعه علي

االسم التجاري الحالي : مؤسسة المنزل لالدوات الكهربائية
االسم التجاري : المنزل للخدمات الهندسية

رقم القيد : 42490 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة السجل التجاري

82151-CR2021 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

 
تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    علوي السيد  موسى جعفر علوي  

االسم التجاري الحالي:  معامل العلوي  
االســـــم التجـــاري الجديد: السيد علوي العلوي إلدارة الممتلكات   

قيد رقم : 1-707

القيد   76334     -     التاريخ   2021/6/1
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم شركة موجا لمقاوالت التنظيفات ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ م م  التنظيفات  لمقاوالت  اصحاب شركة موجا 

76334 طالب تغيير االسم التجاري
من:شركة موجا لمقاوالت التنظيفات ذ م م

الى: شركة موجا للمقاوالت ذ.م.م فعلى كل من لديه
يوم  مدة خمسة عشر  المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ: 2/6/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة السجل التجاري

CR2021- 85010  إعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلن أدناه: محمد علي عبدهللا احمد حسن هالل بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى فاطمه حبيب عيسى حماد 

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد               االسم التجاري
2-77818           الغرافة لخدمات الكبائن
3-77818           الغرافة لخدمات الكبائن
4-77818           الغرافة لخدمات الكبائن
5-77818           الغرافة لخدمات الكبائن

القيد  59001     -    التاريخ   24 – 05 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 59001 لسنة 2021
بشأن تحويل  شركة مساهمة بحرينية عامة

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة مؤسسو شركة تشييد للعقارات ش.م.ي مقفله    المسجلة بموجب القيد 
رقم 59001 طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى  شركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 3,937,500   دينار، بين كل من:
سالم احمد عبد هللا المناعي

احمد سالم احمد المناعي

التاريخ : 2021/06/02
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -     إدارة السجل التجاري

  CR2021 -85262   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدمت إلينا المعلن ادناه: مسعد سيف مسعد ناصر احمد بطلب تحويل المحل 
أي  لديه  من  كل  فعلى  كوكو  كوه  بريمه  مصطفى  حازم  إلى  التالي  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 130638 - 1

االسم التجاري :جرانس للتنظيفات

القيد   127738     -    التاريخ   2021/6/1
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم شركة اليكسير انفوتك للتدريب واالستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اصحاب شركة اليكسير انفوتك للتدريب واالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 127738 طالب تغيير االسم التجاري
من: شركة اليكسير انفوتك للتدريب واالستشارات ذ.م.م

التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  ذ.م.م  للخدمات  بيزكون  اليكسير  الى: 
تاريخ  من  يوما  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إعالن بحل وتصفية
شركة نتاليا زهيليزينياك لمنتجات التجميل ذ.م. م

سجل تجاري رقم 119664

بناء على قرار المساهمين في شركة نتاليا زهيليزينياك لمنتجات التجميل ذ.م.م المسجلة على 
 NATALIYA ZHELYEZNYAK / السيدة  تعيين  و  اختيار   الشركة  بتصفية  قيد رقم119664 

،   كمصفية للشركة.
الشركات  قانون  المادة 325 من  لنص  انتهت وفقا  المديرين قد  أن سلطة  المصفي  يعلن  بهذا 
المادة 335  ، وعمال بنص  لعام 2001   )  21 ( بالمرسوم بقانون رقم  البحريني الصادر  التجارية 
مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  المصفي جميع  يدعو  الشركات  قانون  من 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
NATALIYA ZHELYEZNYAK

rabie.a@solarteccgreenenergy.com
35118118

38344464
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ثغرات في البناء التعليمي
لـــدى ســـؤال أحـــد خبـــراء التعليم في فنلنـــدا التـــي تتمتع بأقـــوى نظام 
تعليمـــي فـــي العالم حســـب تقرير التنافســـية العالمي، كانـــت إجابته إّن 
بـــالده بنـــت هويتها منذ القرن التاســـع عشـــر مـــن خالل “االســـتثمار في 
التعليم للجميع”، كما أّن اختيارهم المدرســـين يتم بعناية شـــديدة والبد 
أن يتمتع بالكفاءة العالية، فشـــهادة البكالوريوس أو الليســـانس ليســـت 

المعيار األوحد لكي يشغل وظيفة معلم.
لكن الذي أثار دهشتي وربما دهشة من تابعوا ما صّرح به خبير التعليم 
باســـي ســـالبريك أو األب الروحي كما أطلق عليه أن أّول خطة اتخذتها 
فنلنـــدا للنهـــوض بالتعليم التخلص مـــن “الجراثيم”، ويحق لنا التســـاؤل 
هـــل للتعليـــم جراثيـــم حتـــى يتم التخلـــص منهـــا؟ يلخصهـــا الخبير في 
خمســـة عناصر كالتالـــي: تكثيف المـــواد وكثرة االختبـــارات والواجبات 
وإطالـــة أوقـــات الـــدوام والدراســـة المنزليـــة والـــدروس الخصوصيـــة. 
العوامل السالف ذكرها هي “جراثيم قادرة على هدم أّي نظام تعليمي”، 
إنهـــا ممارســـات غيـــر تربوية ترهـــق المعلـــم، وأضاف الخبيـــر عامال آخر 
أســـماه المواد المعقدة التي ال جدوى منها وتمثل إضاعة لوقت الطالب 
وتتضمـــن معلومات ال تعود بأية جدوى على الطالب إال أهل التخصص 

الدقيق.
إّن أحـــد العوامـــل المشـــار إليها “كثرة االختبارات”، وال شـــك أنها تشـــكل 
عبئـــًا علـــى كاهـــل أولياء األمـــور وفي الوقـــت ذاته تمثل إرهاقـــا للطلبة 
ال مبـــرر له، وأتذكـــر اّبان ممارســـتي التعليم أّن المعلمين طالما توســـلوا 
لالختصاصييـــن لتقليل الكم الهائل من االختبارات، لكن كل توســـالتهم 
ذهبـــت أدراج الريـــاح، هـــذا النمـــط كان ســـائدا لألســـف طـــوال ســـنوات 
ويســـتنزف جهـــدا ووقتـــا من قبـــل المعلميـــن، وكان األجـــدى أن يقتصر 
األمـــر علـــى امتحانيـــن لقيـــاس الحصيلـــة المعرفيـــة للطلبة، واســـتثنى 
خبـــراء التعليـــم مادتـــي اللغة اإلنجليزيـــة والرياضيـــات ألن لهما طبيعة 
خاصة، وربما تكون لنا وقفة أخرى مع العناصر األخرى المعيقة للعملية 

التعليمية مستقبال.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

صراعنا مع كورونا قانون من قوانين الحياة
طالما أنفاس الحياة مســـتمرة، فصراع البشـــر مع األمراض واألوبئة 
سيســـتمر إلـــى أن يـــرث هللا األرض ومـــن عليهـــا، ورأينـــا كيـــف فعل 
فيـــروس “كورونـــا” في البشـــرية في أقل مـــن عامين، وهـــذا يجعلنا 
نتســـاءل كيف كان يعيش اإلنســـان القديم مع مثل هذه الفيروسات 
القاتلة وهو بدون مختبرات ومعامل وخدمات طبية متطورة كعالم 
اليوم، ماذا كان يفعل حينما تغزو جسده الفيروسات والميكروبات.

األمـــر ببســـاطة وكمـــا يبينـــه الدكتور عبدالمحســـن صالح فـــي كتابه 
القيم “معارك وخطوط دفاعية في جسمك” أن الصراع الذي يحدث 
بيـــن الناس، أيضـــا تتصارع كل أنواع الحياة األخـــرى المنظورة منها 
وغيـــر المنظورة، ففي الغابات، وفـــي البحار والمحيطات، واألجواء، 
وبيـــن حبيبات الثرى، يحدث صراع رهيب، قد نراه، أو ال نراه، ولوال 
ذلك، لتوقف طوفان الحياة على هذا الكوكب، فالدفع أو الصراع هو 
الـــذي يجعل كل صور الحياة متوازنة ببشـــرها وحشـــراتها ونباتاتها 

وميكروباتها.
الحيـــاة صـــراع، ومن ال يســـتطيع أن يصـــارع ال يســـتحق أن يعيش، 

فالصراعـــات أنواع، لكننا ســـنختار هنـــا نوعين: صـــراع منظور بيننا، 
نعيـــش فيـــه أيامنـــا، وصـــراع غير منظـــور تتعـــرض له أبداننـــا، وفي 
الحالتين کان البد من مقاومة، وإال انهارت الدول والناس واألجسام، 
فالبقاء دائما لألصلح، وهذه سنة من سنن الطبيعة والناموس األزلي 

الذي ظهر على هذا الكوكب بظهور الحياة منذ ماليين السنين.
والذي يهمنا هنا في موضوعنا، هو ذلك الصراع الخفي الذي تتعرض 
لـــه األجســـام الحيـــة، والـــذي كان نتيجـــة الحتميـــة، وجـــود خطوط 
دفاعية رائعة لتقف حائال بينها وبين غزو غير منظور، والغزو يأتينا 
مـــن صـــور أخرى مـــن الحيـــاة الدقيقة التي تحـــوم حولنـــا، وتتحين 
الفـــرص للفتك بأجســـامنا، والواقـــع أن عيوننا قاصـــرة عن رؤية هذا 

العالم الغريب.
نخلـــص مـــن كالم الدكتور صالح أن صراعنا مـــع “كورونا” قانون من 
قوانيـــن الحيـــاة، والمتمثل في “اضرب حيـــاة بحياة” وال يصمد أمام 
هـــذا القانون إال مـــن صلح للبقاء أصال وهو اإلنســـان الذي كرمه هللا 

تعالى عن سائر المخلوقات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قائد وخبير وفيلســـوف في كرة القدم، توماس توخيل مدرب نادي 
تشيلســـي اإلنجليزي األلماني الجنســـية الذي بدأ تدريب الفريق قبل 
أقل من ٦ أشـــهر، هذا الرجل يستحق أن يلقب بالقائد الفذ لما يملكه 
من كاريزما وفكر، فهذا المدرب الذي اســـتطاع أن يخلق فريقا رائًعا 
فـــي الملعـــب وبنفـــس أعضاء الفرقـــة الماســـية، عفًوا أقصـــد الفريق 
الكـــروي! حيث إنه عمـــد إلى خلق توليفة جميلة بين الالعبين الذين 
ورثهـــم مـــن المـــدرب الســـابق ولم يملـــك خيـــاًرا آخر، وحقق مـــا أراد 

“بطولة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم”.
والحقيقـــة أننـــي ال أريـــد الخـــوض فـــي هـــذا الموضـــوع مـــن منطلق 
رياضـــي، بـــل إلعطاء القـــارئ العزيز فكرة عن أهميـــة وجود القيادي 
الناجـــح في المؤسســـات ودوره في نجحها أو فشـــلها، فعلى ســـبيل 
والمخلصيـــن  األكفـــاء  بالعامليـــن  تزخـــر  مؤسســـات  نجـــد  المثـــال 
لجهـــة عملهـــم، لكن مع األســـف الشـــديد ال يملك قائدهـــا القدرة على 
اســـتغاللهم واالســـتفادة من طاقاتهم واكتشـــاف المواهب المدفونة 
فيهـــم وتوظيفهـــا التوظيـــف األمثل، وفـــي المقابل هناك مؤسســـات 
متواضعـــة في أعمالهـــا ورأس مالها وأرباحها وتنمو وتتألق وتنافس 

أعرق المؤسســـات بســـبب رأس مالها في العنصر البشـــري، وبســـبب 
سياســـة المؤسســـة يشـــعر الموظف أنه يملك أســـهًما فيها، ومتى ما 
استطعنا تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فإننا ضمنا نجاح أعمالنا، 

حيث إن نجاح أية مؤسسة يتوقف على العنصر البشري فيها.
القائـــد الناجـــح يجـــب فـــي المقـــام األول أن يكـــون قـــدوة فـــي كل 
شـــيء ويبـــدأ بتطبيـــق القانـــون والنظام علـــى نفســـه أوال، ومتى ما 
فعـــل ذلك ســـيتبعه جميـــع العاملين وســـتكون مهمته ســـهلة، ناهيك 
عـــن تطبيـــق النظام اإلداري علـــى الجميع، باإلضافة إلـــى اتباع نظام 
شـــفاف ومنصـــف للتوظيف والحصـــول على فرص الترقي وبشـــكل 
مـــدروس وشـــفافية عاليـــة، كمـــا أن القائـــد الناجـــح يجـــب أن يتمتع 
بكاريزما خاصة ويملك رؤية بعيدة “Visionary”، ويتمتع باإلنسانية 
والتواضع وحســـن الخلـــق والتواصل مع العامليـــن والمجتمع، إذ إنه 
بدون هذه المواصفات القيادية ســـيصبح مجـــرد مدير وليس قائًدا، 

وهنا يكمن الفرق!
الخالصـــة.. إذا اســـتطاع توخيـــل صنع الفارق في أقل من ٦ شـــهور، 

فإننا نتمنى أن يحقق القياديون ذات األمر ولو بعد حين.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

الفيلسوف توخيل

عندمـــا تقـــرأ عبـــارة مؤثرة وعميقـــة، فإنـــك غالبًا ما تغبـــط الكاتب 
لوصولـــه إلـــى هذه العبـــارة قبلك، علـــى الرغم من أنهـــا كانت دائما 
تـــدور في رأســـك لكنك لم تقبض عليها، فتصـــرخ بحماس وتقول: 
نعـــم.. هـــذا مـــا أردت قوله تمامـــًا! وقلة مـــن األدباء قـــادرون على 
جعلـــك تشـــعر بهـــذا االشـــتعال منـــذ الســـطر األول إلى أن تشـــتري 

الرواية القادمة.
وعندما تقرأ لكاتب فإنك تتصفح عقله وتتعرف على أكثر دهاليزه 
الســـرية تعقيدًا، فتقف ُمصفقـــًا إلمكانياته األدبيـــة البارعة، وتفكر 
مليًا: ما الذي يدور داخل عقله حتى يكتب بهذه الطريقة؟ وتبقى 
أنت على مدى الصفحات في رحلة بحث محمومة عن إجابة تليق 

بهذا السؤال العميق والمفتوح. 
يقـــول الروائي الياباني هاروكـــي موراكامي المصنف كأكثر األدباء 
األحياء تأثيرًا، يقول إنه يسأل نفسه وهو جالس قبالة الحاسوب: 

تـــرى ما الـــذي ســـأكتبه اليوم؟ ويتـــرك الكلمات تتدفـــق من خالله، 
مستشـــعرًا إياهـــا بحواســـه وجلـــده، وكأنـــه مجرد وســـيط روحي، 

يستقي اإللهام من مكان ما.
ويكمن السر في تكرار روتين يومي هو: االستيقاظ فجرا، فالجري 
أو الســـباحة، ثـــم الجلوس للكتابة، ويشـــكل هـــذا الروتين نوعا من 
أنـــواع التنويـــم اإليحائي الـــذي يّســـهل التواصل مع عقلـــه الباطن 

“مكمن العجائب”.. فتتدفق الكتابة بسهولة كالسحر! 
ويقـــول “إن اكتفيت بقراءة ما يقرؤه اآلخرون، فســـتفكر حتًما كما 
يفكرون”! لذا عليك دائمًا أن تغذي عقلك بالقراءة المتنوعة، وُتمعن 
التفكيـــر فـــي كل ما حولك مـــن قصص دون أن تســـلم عقلك ألحد، 
وتذكر أن ما تمر به في حياتك ُيحفظ في غيابة العقل.. وال ُيمحى! 
وبالتأكيد ستســـتطيع - مثل األدباء - أن تنكش أعماقك وتعرف ما 
المخبأ هناك من قصص تنتظر بلهفة أن ُيطلق سراحها على الورق.

Ameerasulaibeekh 
@gmail.com

أميرة صليبيخ

ما الذي يجري حقا داخل عقول األدباء... موراكامي مثاال!

خامنئي الخاسر الرئيسي في سيرك االنتخابات )2(
ق الصدع واالنقسام داخل السلطة  خامنئي هو الخاســـر الرئيســـي، ألنه عمَّ
بإقصـــاء مجموعـــة مـــن المنتمين للولـــي الفقيه، وقال لهم: “ســـأضحي بكم 
فـــي اللحظة الحاســـمة من أجـــل المحافظة على ســـلطتي حتـــى ولو كنتم 
متم خدمات جيدة على أكمل  شـــركائي في الجريمة لســـنوات عديدة وقدَّ
وجـــه وكمـــا ينبغي”، وكتب محمد جـــواد حجتي كرماني فـــي بيان بعنوان 
“إطـــالق رصاصـــة الرحمـــة علـــى جمهوريـــة الولـــي الفقيـــه: “اإلعـــالن عـــن 
أن المرشـــحين لرئاســـة الجمهوريـــة لعـــام 2021 يد واحدة أمـــر ال يصدق”، 
وأضـــاف بتعبير تلميحي في بيان موجه مباشـــرة إلـــى خامنئي: “برقابتهم 
الدقيقـــة علـــى الوضـــع األخالقـــي واالجتماعي والسياســـي الحالـــي ألبناء 
الوطن، واستخدامهم سلطتهم القانونية وغير القانونية يعفون المواطنين 
مـــن عنـــاء المشـــاركة فـــي مســـرحية االنتخابـــات الصوريـــة الموصـــى بها، 
ويتجنبون إنفاق عشـــرات المليارات على االنتخابات بال جدوى.. وبإصدار 
أمر حكومي يقضي بتولي إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية؛ يبدأ 
المواطنون على األقل حياتهم اليومية بإخالص نابع من شـــجاعة القيادة، 
وفي الوقت نفسه تجنُّب النفقات غير الضرورية من جيوب أبناء الوطن”. 

)موقع “جماران” اإللكتروني، 26 مايو 2021(.
وتجدر اإلشارة إلى أن التعبيرات، من قبيل “السلطة الخارجة عن القانون” 
للولي الفقيه، أو “انتخابات المســـرحية الصورية الموصى بها”، أو “الدعاية 
من جيوب اإليرانيين”، وما إلى ذلك، لم تنطلق من داخل نظام الماللي، إذ 

إن المقاومة اإليرانية هي التي تستخدم هذه التعبيرات لسنوات عديدة.
نعـــم خامنئـــي هو الخاســـر، نظًرا ألنه أوحـــى للمواطنين مقدًمـــا أنه لم تعد 
هناك حاجة لمشاركتهم في انتخاباته الصورية، حيث إنه تم البت في كل 
شـــيء، وأوحى بذلك للقوى األجنبية أيًضا، وأصبح اآلن مصدًرا لســـخرية 
العالـــم، ويقارنون انتخاباته بانتخاب بشـــار األســـد، وأصـــدر خامنئي بعمله 
هـــذا مرســـوًما بمقاطعـــة انتخاباته، ونتيجـــة ألجواء اإلقصـــاء واالنكماش 
السائدة، ترغب السلطة الفاشية في االتجاه نحو ممارسة المزيد من القمع 
واإلرهاب، بيد أن القمع انقلب ضدها في المجتمع المتفجر، وسيتسبب في 

إشعال شرارات االحتجاجات.
خامنئـــي هـــو الخاســـر الرئيســـي، نظًرا ألنه ســـلَّط الضـــوء بعمله هـــذا على 
الثنائية القطبية الرئيســـية فـــي المجتمع اإليراني، وهـــذه الثنائية القطبية 
ســـارية المفعول اعتباًرا من اآلن، ويهدف خامنئي من وراء كشـــف النقاب 
عن إبراهيم رئيسي إلى التصدي لمجاهدي خلق ومعاقل االنتفاضة، وبهذا 

يكون قد خاطب عدوه اللدود مرة أخرى عن غير قصد. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي



مـنــتـخـبـنــا يتخــــطــى كـمـــبــوديـــا

انفــرد منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القــدم بصدارة المجموعــة الثالثة للتصفيات 
المزدوجــة المؤهلــة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آســيا ٢٠٢٣، بعد تحقيقه فوزا 
ساحقا وكبيرا على حساب منتخب كمبوديا بثمانية أهداف دون رد، في المباراة 
التــي جمعــت الطرفيــن على اســتاد البحريــن الوطني، الخميس، ضمن منافســات 

الجولة السابعة للمجموعة.

وانتهى الشوط األول من المباراة بتقدم 
منتخبنا بهدفين دون رد.

وارتقـــى منتخبنـــا الوطني إلـــى صدارة 
أمـــام  نقطـــة    ١٢ برصيـــد  المجموعـــة 
منتخـــب العـــراق الـــذي يملـــك ١١ نقطة 
ثـــم إيران ٩ نقـــاط، هونغ كونـــغ ٥ نقاط 
وكمبوديـــا فـــي المركـــز األخيـــر بنقطـــة 
واحـــدة. وكانـــت إيران فـــازت الخميس 
علـــى هونغ كونـــغ بثالثة أهـــداف مقابل 
واحد. وسيخوض منتخبنا لقاء الجولة 
 7 يـــوم  إيـــران  أمـــام منتخـــب  المقبلـــة 

يونيو.
لمنتخبنـــا  البرتغالـــي  المـــدرب  وبـــدأ 
هيليـــو  القـــدم  لكـــرة  األول  الوطنـــي 

ســـوزا المباراة أمـــام كمبوديا بتشـــكيلة 
محمـــد  ســـيد  الحـــارس  مـــن  مكونـــة 
جعفـــر، والالعبين:أحمـــد ميـــرزا، حمـــد 
شمســـان، أحمـــد نبيل، راشـــد الحوطي، 
علـــي حرم، جاســـم الشـــيخ، علـــي مدن، 
مهدي حميـــدان، كميل األســـود ومحمد 

الرميحي.
وكاد األســـود أن يســـجل هـــدف التقدم 
بعـــد تقـــدم الحـــارس الكمبـــودي، إال أن 
كرته مرت جوار القائم األيســـر )٥(، قبل 
أن يســـجل ذات الالعـــب هـــدف التقدم 

من كرة قوية داخل المنطقة )٨(.
وضاعف محمـــد الرميحـــي النتيجة مع 
نهايـــة الشـــوط األول باختراقه المنطقة 

يمنيا وتسديده كرة أرضية عند الدقيقة 
.)٤٥+٢(

وفـــي الشـــوط الثاني، ســـجل علي مدن 
الهـــدف الثالـــث لمنتخبنـــا الوطنـــي فـــي 
الدقيقـــة )٤٦(. وســـجل جاســـم الشـــيخ 
الهدف الرابع من كرة ســـددها من خارج 
المنطقة على يســـار الحـــارس الكمبودي 
الـــذي تفـــرج علـــى الكـــرة داخل الشـــباك 
)٥٢(. وسجل علي مدن الهدف الخامس 
لمنتخبنا وســـك فرحة بحرينية متكررة 
عند الدقيقة )٦٥(. وسجل كميل األسود 
الهدف الســـادس لمنتخبنا فـــي الدقيقة 
عبداللطيـــف  إســـماعيل  وســـجل   .)7١(
الهـــدف الســـابع للمنتخب عنـــد الدقيقة 
)75(، قبـــل أن يضيـــف الثامن مـــع نهاية 

المباراة.
أدار المبـــاراة طاقم تحكيمي من اليابان 
مكون من حكم الساحة كيمورا، وعاونه 
تاكاجي وايسوا، والحكم الرابع كيم من 

كوريا الجنوبية.
من المباراة

كشـــف المـــدرب الوطني محمـــد جالل 
عن وجـــود رغبة مـــن نادي بنـــي جمرة 
لتجديـــد التعاقـــد معـــه للموســـم القادم 
2021 – 2022 بعدمـــا نجح الفريق في 
تثبيت أقدامه بدوري عيســـى بن راشد 

ألندية الدرجة األولى.
وأضـــاف جالل لــــ “البالد ســـبورت” بأن 
نادي بني جمـــرة فاوضه على التجديد 
دون أن يتم التأكيد بين الطرفين حتى 
اآلن أو توقيع العقد بصورة رسمية في 
إشـــارة إلى عدم حســـم التعاقد مع من 

جانبه.
وأوضح جـــالل بأن لديـــه عدة عروض 
أحدهـــا من نـــاد خليجي ولكنـــه يفضل 
العمـــل فـــي المملكـــة ليبقى مع أســـرته، 
مضيفـــا “كل مـــدرب لديـــه الرغبـــة فـــي 
االحتـــراف الخارجـــي.. ولكـــن في ظل 

هـــذه الظـــروف الحاليـــة التـــي يمـــر بها 
العالـــم جـــراء تفشـــي جائحـــة كورونـــا 
العمـــل  أفضـــل  فإننـــي   )19  – )كوفيـــد 
داخل البحرين للبقاء بقرب أسرتي..”.

وذكـــر بأنـــه ما يزال يفكـــر في العروض 
المتاحـــة أمامه ومـــن بينها عرض نادي 
بنـــي جمرة والذي ســـتكون له األولوية 
فـــي حال اتخاذ القـــرار، الفتا النظر إلى 
أنه رفـــع توصيات إلى مجلـــس اإلدارة 

والجهـــاز اإلداري للعبة بشـــأن التجديد 
مـــع جميع الالعبين في الموســـم القادم 

للمحافظة على االستقرار الفني.
وكان نـــادي بني جمرة بقيـــادة المدرب 
الوطنـــي محمـــد جـــالل حقـــق المركـــز 
العـــام  الترتيـــب  ســـلم  فـــي  الســـادس 
بـــدوري عيســـى بن راشـــد متفوقا على 
عالـــي الذي تراجـــع للمركز الســـابع قبل 

األخير.

محمد جالل

المــدرب أكد تلقيه عرًضا خليجيًّا واألولوية لناديه الســابق
بني جمرة يرغب بتجديد التعاقد مع جالل

كشـــف رئيـــس جهـــاز كرة اليـــد بنادي 
فاضـــل  أن  الـــدرازي  باســـم  األهلـــي 
مديـــر  منصـــب  ســـيتولى  الســـاري 
الفريـــق األول وســـيكون محمد علي 
“أبوقاســـم” مشرًفا وذلك في الموسم 

الرياضي الجديد. 
لــــ “البـــالد ســـبورت”  الـــدرازي  وقـــال 
إن إدارة النـــادي بصـــدد التعاقـــد مـــع 
مدرب أجنبـــي لقيـــادة الفريق األول، 
كمـــا ســـيتم تطعيـــم صفوفـــه ببعـــض 

الالعبين. 
مضيًفـــا أن المجموعـــة الحاليـــة مـــن 
الالعبيـــن باقية كما هـــي دون تغيير، 
فـــي ظـــل ســـريان عقودهـــم وعـــدم 

انتهائها. 
وال يعتبر الســـاري غريًبـــا على القلعة 
الصفـــراء، كونـــه عنصًرا مـــن العناصر 

العاشـــقة والفعالـــة لهذا الكيـــان، وقد 
خـــدم كـــرة اليـــد بالنـــادي كثيـــًرا ولـــه 
إســـهاماته المميـــزة فيمـــا حققته كرة 
اليـــد األهالويـــة آنـــذاك مـــن بطوالت 
محليـــة كالـــدوري والـــكأس، امتـــداًدا 
للخليجيـــة والعربيـــة، وهـــا هـــو اآلن 
 5 دام  توقـــف  بعـــد  مجـــدًدا  يعـــود 

سنوات. 

هـــذا  فـــي  عودتـــه  أن  شـــك  ودون 
التوقيـــت قد يصـــب لمصلحة الفريق 
كـــون  عموًمـــا،  والنـــادي  خصوًصـــا 
األهلـــي قد انقطـــع عـــن التتويج بأي 
لقب خالل المواسم الثالثة الماضية. 
وفـــي الجهـــة األخـــرى، محمـــد علـــي 
“أبوقاســـم” معروف بجهوده وعطائه 

الكبيرين مع كرة اليد بالنادي. 

محمد علي “أبوقاسم”فاضل الساري

ــفــريــق األول ال أجــنــبــي وتــطــعــيــم  الــــــدرازي: مـــدرب 
الساري مديًرا لكرة اليد األهالوية

حسن علي

حسن علي

علي مجيد
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قـــال المـــدرب الوطنـــي حســـن علـــي 
بأنه ســـيواصل التدريب في الموسم 
المقبل متى ما تلقى العرض المناسب 
من أحد أندية دوري عيسى بن راشد 

للكرة الطائرة.
وكان علـــي قـــاد النصـــر في الموســـم 
الماضـــي وحقق معه المركز الخامس 
وهو أحـــد أبـــرز المدربيـــن الوطنيين 

على الساحة المحلية.
وأضـــاف علي لـ “البالد ســـبورت” بأنه 
قضى موســـم شـــبه ناجح مـــع النصر 
فـــي الموســـم المنصـــرم بعدمـــا جمـــع 
الفريـــق فـــي رصيـــده 20 نقطة وكان 
يحصد 12 نقطة تقريبا في المواســـم 
بالعناصـــر  قياســـا  وذلـــك  الفائتـــة 
المتوافـــرة والظروف التي تعرض لها 
الفريق إثر إصابـــة يونس عبدالكريم 

واســـتقطاب المحتـــرف األجنبي في 
الـــدور الثانـــي مع أنـــه طلـــب التعاقد 
معـــه منـــذ بداية الـــدور األول، كما أن 
الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من 
بلوغ المربع الذهبي وقدم مستويات 
الفتة، معربا عن احترامه لقرار إدارة 
النصـــر بالتعاقد مع المدرب البرازيلي 
لطائـــرة  متمنيـــا  كونيـــا”  “ســـيرجيو 

الجفير كل التوفيق والنجاح.
وذكـــر علـــي بأنه لـــم يتلـــق أي عرض 
جـــاد حتـــى هـــذه اللحظة وأنـــه متى 
ما تلقـــى عرًضـــا فإنه سيدرســـه بكل 
نوعيـــة  حيـــث  مـــن  ســـواء  عنايـــة 
وإمكانيـــات  المتوافريـــن  الالعبيـــن 
النـــادي واألمـــور األخرى، مشـــيرا إلى 
أنـــه مـــن الصعب أن يتـــرك لعبة الكرة 
الطائـــرة ولو لم يوفق في التعاقد مع 
أي ناد فإنه سيتواجد في المسابقات 
لمتابعـــة مباريـــات الـــدوري فـــي حال 

سمح للجماهير بالحضور.
وقضـــى حســـن علي معظم مشـــواره 
التدريبـــي الـــذي يمتـــد ألكثـــر من 15 
عامـــا كمـــدرب أو مســـاعد مـــع نـــادي 
النصـــر وتخلل ذلك العمـــل مع النادي 
األهلي والنبيه صالح خالل المواسم 

الماضية.

حسن علي

ســيدرس العــروض ومرتاح مــن نتائج الموســم الماضي
حسن علي: سأواصل التدريب بعد النصر

عـــن ضـــم  األهلـــي  النـــادي  أعلـــن 
هاشـــم  حســـين  ســـيد  الالعبـــان 
صفـــوف  إلـــى  عبـــدهللا  ونـــواف 
الفريق األول لكرة القدم بالموسم 

الرياضي الجديد.
كمـــا جـــدّد النـــادي عقـــود كل مـــن 

عباس عياد وعيسى غالب، وذلك 
القميـــص  تمثيـــل  فـــي  ليســـتمرا 

األصفر. 
حيـــث تســـعى اإلدارة األهالويـــة 
هـــذه  مـــن  كانـــو  خالـــد  برئاســـة 
علـــى  تحافـــظ  أن  الخطـــوات 
العناصـــر المميـــزة فـــي الفريق مع 

بعـــض الصفقـــات، أن تعزز وتقوي 
الصفـــوف لمنافســـات دوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتـــاز وكأس جاللـــة 
الملـــك، والظهـــور بصـــورة أفضـــل 
الموســـم  فـــي  عليـــه  ظهـــر  ممـــا 
المنصـــرم وخصوًصـــا على صعيد 

مسابقة الدوري.

وتوقيع الالعب نواف عبدالله جانب من توقيع الالعب سيد حسين هاشم

األهلي يضم هاشم ونواف لفريق القدم

ــة لــلــتــصــفــيــات الـــمـــزدوجـــة ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــمـــوعـ ــمـــجـ انــــفــــرد بـــــصـــــدارة الـ

أعـــرب المـــدرب البرتغالـــي لمنتخبنـــا 
هيليـــو  القـــدم  لكـــرة  األول  الوطنـــي 
ســـوزا، عن ســـعادته باالنتصار الكبير 
الـــذي حققـــه المنتخـــب الوطني على 
التصفيـــات  فـــي  كمبوديـــا  حســـاب 

المزدوجة.
وقال ســـوزا فـــي المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي أعقب المباراة إن الهدف المبكر 

ســـاعد المنتخب كثيرا، خصوصا وأن 
الهدف الثاني في نهاية الشوط األول 
ساهم في تسيير المجريات وتسهيل 
المأموريـــة على منتخبنا وتســـجيل 6 

أهداف في الشوط الثاني.
إعـــداد  فتـــرة  أن  ســـوزا  وأوضـــح 
المنتخـــب كانـــت ممتاز خـــالل الفترة 
الماضيـــة التـــي شـــهدت العديـــد مـــن 

والمعســـكرات،  الوديـــة  المباريـــات 
مبينـــا أن الالعبيـــن قدمـــوا مســـتوى 
رائـــع خـــالل مبـــاراة كمبوديـــا، متمنيا 
الرائـــع  أداءه  المنتخـــب  يواصـــل  أن 
خـــالل الجـــوالت المقبلـــة، ومؤكدا أن 
العبيـــن  تشـــكيلة  يمتلـــك  المنتخـــب 
قـــادرة علـــى التميز من خـــالل عملية 

المتابعة والتقييم المستمرين.

سوزا سعيد باالنتصار الكبير لـ “األحمر”

جانب من المؤتمر الصحفي

سبورت

أحمد مهدي

أحمد مهدي



فرنســـا منتخـــب  إلـــى  بالعـــودة  فخـــور  بنزيمـــة: 
أعرب كريم بنزيمة عن فخره بالعودة والمشاركة مع المنتخب الفرنسي لكرة 
القــدم، بعــد انتهــاء فتــرة نفيــه التــي قاربت ســتة أعــوام، وذلك فــي المباراة 
الوديــة التــي خاضهــا منتخــب بــاده أمام ويلــز األربعــاء. وأكد بنزيمــة أنه ال 
يزال هناك مجال للتحســن، وذلك بعدما أهدر ركلة جزاء أمام منتخب ويلز، 
الــذي لعــب بعشــرة العبين، في المبــاراة التي انتهت بفوز المنتخب الفرنســي 

بثاثية نظيفة.

فـــي  عامـــا،   33 بنزيمـــة،  يفلـــح  ولـــم 
تسجيل ركلة جزاء في الشوط األول، 
حيث اصطدمت تســـديدته بالعارضة 
مبابـــي  كيليـــان  يســـجل  أن  قبـــل 
وأنطـــوان غريزمـــان وعثمـــان ديمبلي 
أهـــداف المنتخـــب الفرنســـي. وكانت 
هذه ثالث ركلة جـــزاء يهدرها بنزيمة 
لمنتخـــب بـــاده علـــى التوالـــي، حيث 
فشـــل في تســـجيل ركلتي جزاء أمام 

سويسرا والسويد في 2014.
ومـــع ذلك، أعرب بنزيمة، مهاجم ريال 
مدريـــد، عن ســـعادته بما ســـارت إليه 
األمـــور بشـــكل عام فـــي أول ظهور له 
مـــع المنتخـــب الفرنســـي بعـــد غيـــاب 

استمر لخمسة أعوام و237 يوما.
“تـــي.أف.1”  لقنـــاة  بنزيمـــة  وقـــال 
التلفزيونية :” هنـــاك الكثير من الفخر 
والمـــرح بعـــد هـــذا. لدي شـــعور طيب 
إزاء المشاركة في المباراة بعد أسبوع 

جيـــد مـــن العمـــل والتدريـــب. يتعلـــق 
األمـــر فقط بتحصيل قـــوة الدفع، كان 
بالمباريـــات.  ومليئـــا  صعبـــا،  موســـما 
أشـــعر أنني بخير ويبشـــر هـــذا بالخير 
للمســـتقبل، يمكن ألي مباراة أن تكون 
مثـــل هـــذه وأن تشـــهد ضيـــاع العديد 
مـــن الفرص. الشـــيء المهـــم هو خلق 
الفرص وتعلم استغالها بشكل أفضل 

في المرات المقبلة”.
وربما عانى بنزيمة من مباراة محبطة 
فـــي نيس، ولكنه أظهر تفاهما واضحا 
مـــع كيليان مبابي وأنطـــوان غريزمان 

نجمي هجوم المنتخب الفرنسي.
ليـــس  األمـــر  بقـــوة.  حاولنـــا  وقـــال: 
ســـها أمـــام فـــرق تعتمد على خمســـة 
مدافعيـــن، وتلعـــب بطريقـــة دفاعية. 
هـــذا شـــيء يجب علينـــا العمـــل عليه 
فـــي التدريبـــات، ولكن، وبشـــكل عام، 
كانت مبـــاراة جيدة. عملنـــا بكد وهذا 

هو الشيء المهم اليوم.
وأحرز مبابي هـــدف التقدم للمنتخب 
الفرنســـي عقـــب مـــرور ســـبع دقائـــق 
فقـــط مـــن إهـــدار بنزيمة ركلـــة جزاء، 
بعدما لمســـت الكرة يـــد نيكو ويليامز 
أمـــام المرمى، وهي ما نتج عنها أيضا 

إشهار البطاقة الحمراء لمدافع ويلز.
ومنـــذ هذه اللحظة بـــدا االرتياح على 

ســـجل  حيـــث  الفرنســـي،  المنتخـــب 
جريزمـــان الهـــدف الثانـــي مـــع بدايـــة 
الشوط الثاني، قبل أن يختتم البديل 

ديمبلي أهداف المنتخب الفرنسي.
ويتوقع أن يكـــون المهاجمين الثاثة، 
غريزمـــان وبنزيمة ومبابي، هم األكثر 
رعبـــا في نهائيات بطولـــة أمام أوروبا 
“يـــورو 2020” ، وكان المـــدرب ديديه 

ديشان ســـعيدا لمنح الاعبين الثاثة 
“حرية كاملة” في الهجوم.

وقـــال ديشـــان فـــي تصريحـــات لقناة 
“تـــي.اف.1” :” كريـــم لـــم يكن ســـعيدا 
كان  ولكنـــه  أهـــداف  تســـجيل  لعـــدم 
موجـــودا. إحرازه هدفا كان ســـيجعله 
سعيدا، وأنا أيضا، ولكن ال يوجد ضرر 
فـــي االحتفـــاظ بهـــم لوقت الحـــق، ال 

يوجـــد مركز ثابت للمهاجمين الثاثة. 
أنـــا أمنحهـــم حريـــة كاملـــة. ملفاتهـــم 
وضـــوح  بـــكل  متكاملـــة،  الشـــخصية 
عندمـــا نفقد الكـــرة يعلمـــون ما يجب 
أن يفعلـــوه. ال يمكنهـــم االنفصـــال عن 

اآلخرين”.
وكان االنتصـــار الـــذي حققه المنتخب 
الفرنســـي علـــى نظيـــره مـــن ويلـــز هو 
الــــ19 في آخر 24 مباراة واآلن يواجه 
المنتخـــب الفرنســـي نظيـــره البلغاري 
في آخر مبارياته الودية قبل مواجهة 
منتخبـــات ألمانيـــا والمجـــر والبرتغال 

في يورو 2020.
وقـــال ديشـــان بعـــد أن شـــاهد فريقـــه 
يحافـــظ على نظافـــة شـــباكه للمباراة 
الثالثـــة علـــى التوالـــي وهـــي أول مرة 
منـــذ أكتوبر 2017: “هنـــاك العديد من 
األشـــياء الجديدة يمكن اســـتخاصها 

من هذه المباراة”.
وأكـــد: “كما كان واضحا، لعب منتخب 
ويلـــز بنقص عددي وهذا جعل مهمتنا 
أســـهل. كان لدينـــا العديـــد من الفرص 
أســـبوع  أول  ننهـــي  أن  الجيـــد  ومـــن 
سويا بهذا الفوز. في يوم آخر كان من 
الممكن أن تكون النتيجة أكبر، ولكنها 

بداية جيدة”.

بنزيما

وكاالت

وكاالت

أكــد اتحــاد كــرة القــدم فــي أيرلنــدا الشــمالية الخميــس، أن 
مبــاراة كأس الســوبر األوروبــي بيــن تشيلســي اإلنجليــزي 
وفياريال اإلســباني ســتقام في العاصمة بلفاســت في شهر 

أغسطس كما هو مخطط لها.

األوروبـــي  االتحـــاد  ونقـــل 
“يويفا” عن االتحاد األيرلندي 
قولـــه، إن العاصمة بلفاســـت 
ستستضيف المباراة يوم 11 
أغســـطس المقبـــل ولـــن يتم 
نقلهـــا إلـــى العاصمـــة التركية 
إســـطنبول كتعويـــض لها عن 
لنهائـــي  اســـتضافتها  عـــدم 
الـــذي  أوروبـــا  أبطـــال  دوري 
تـــم نقلـــه إلـــى مدينـــة بورتو 
قيـــود  بســـبب  البرتغاليـــة 

فيروس كورونا المستجد.
نيلســـون  باتريـــك  وقـــال 
األيرلنـــدي  االتحـــاد  رئيـــس 

الشـــمالي: نحن على تواصل 
)يويفـــا(  فـــي  شـــركائنا  مـــع 
بشأن تلك المسالة وبعد تلك 
المناقشات يسعدنا تأكيدهم 
فـــي  المبـــاراة  إقامـــة  علـــى 

بلفاست.
كان فياريـــال قـــد فـــاز بلقب 
الدوري األوروبـــي بعد تغلبه 
يونايتـــد  مانشســـتر  علـــى 
اإلنجليـــزي، ليتأهـــل لخوض 
مباراة السوبر أمام تشيلسي 
الـــذي تغلـــب على مانشســـتر 
ســـيتي ليتـــوج بلقبـــه الثاني 

في دوري أبطال أوروبا.

 بلفاست تستضيف
 كأس السوبر األوروبي
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ــدد أنــــديــــة “الـــلـــيـــغـــا” ــ ــ تــقــلــيــص ع
ســيتم تخفيض عدد األندية في دوري الدرجة األولى الفرنســي لكرة القدم من 20 إلى 
18 اعتبــاًرا مــن موســم 2024-2023، وفــق ما أفــاده جان بيار كايو، ممثــل أندية درجة 
النخبة، خال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري الفرنسي للمحترفين الخميس.

تم التصويـــت على القـــرار تقريًبا باإلجماع 
)%97,2( حيـــث تهبط بموجبه أربعة أندية 
إلى الدرجة الثانية مع نهاية موسم -2022
2023 ويصعد ناديان إلى دوري األضواء.

في البدايـــة، لم تكن أنديـــة الدرجة الثانية 
والبعـــض مـــن األولى مؤيـــدة للقـــرار، ولكن 

تـــم التوّصل إلى حل وســـط بتأجيل القرار 
لمدة عام مقارنة بالخطة األولية للمؤيدين 
لفكـــرة خفض العـــدد إلـــى 18، والتي كانت 

ستدخل حّيز التنفيذ بدءا من 2022.
وســـتلتحق بطولة فرنســـا بنمـــوذج الدوري 
األلمانـــي، علًمـــا أنهـــا ســـبق واعتمـــدت 18 

فريًقا بين عامي 1997 و2002.
النظـــام  هـــذا  البـــرون  فانســـان  واقتـــرح 
بتقليـــص عـــدد مباريـــات كل فريـــق من 38 
إلـــى 34 عندمـــا وصـــل إلـــى رئاســـة رابطـــة 
الـــدوري الفرنســـي للمحترفين في الخريف 

الماضي.
هـــذا اإلصاح من شـــأنه أن يخفف الضغط 
فـــي  المشـــاركة  الفرنســـية  األنديـــة  علـــى 
المســـابقات األوروبية، وسيسمح أيًضا في 
تقاســـم األرباح من حقوق البث التلفزيوني 

بين عدد أقل من األندية.
كما سيســـمح تخفيض عـــدد المباريات إلى 
جدولـــة أفضـــل، فـــي وقـــت يعمـــل االتحاد 
األوروبـــي لكرة القدم )يويفـــا( على إصاح 
دوري أبطـــال أوروبـــا بحلـــول عـــام 2024، 
حيث سيشهد الشكل الجديد تقسيم الفرق 
العشـــرين إلى مجموعتين من عشـــرة، بدال 
ثمانـــي مجموعات من أربعـــة فرق وبالتالي 
مباريـــات أكثر لكل فريـــق أي عائدات مالية 

أكثر.

أعلن نادي إنتر اإليطالي رسميًا الخميس عن تعيين سيموني إنزاغي 
مدربــًا للفريــق خلفــًا ألنطونيــو كونتي. ووقع إنزاغــي )45 عاما( عقدا 
لمــدة ســنتين مــع إنتر، بحســب ما ذكــر في بيان. وســيخوض تجربته 

األولى بعيدا عن فريق التسيو الذي أشرف عليه منذ العام 2016.

وترك ســـيموني، الشـــقيق األصغر 
لفيليبـــو المهاجم الدولي الســـابق 
مـــع يوفنتـــوس وميـــان، فريقـــه 
العاصمـــي األســـبوع الماضـــي بعد 

صفوفـــه،  فـــي  ســـنوات  خمـــس 
رافضا تمديد عقده ومفضا خيار 

االنتقال إلى إنتر.
وكان كونتـــي قد تخلى عن عقده 

مع إنتر برغم تبقي موســـم واحد 
حتـــى نهايتـــه، وذلك بعـــد صراعه 
للنـــادي  المالكيـــن الصينييـــن  مـــع 
الغارقين فـــي مشـــكاتهم المالية 
والراغبيـــن بتقليـــص النفقات في 

فترة االنتقاالت الصيفية.
ورفض كونتي، مدرب يوفنتوس 
الســـابق،  اإلنكليـــزي  وتشيلســـي 
تقليص النفقات في فريقه والذي 
ســـيحرمه مـــن أن يكـــون منافســـا 

على الصعيدين المحلي والقاري.
برغـــم ذلك، قـــاده إلـــى لقبه األول 
مـــع  منـــذ تتويجـــه  الـــدوري  فـــي 
البرتغالي جوزيه مورينيو بثاثية 

تاريخية في 2010.
بحســـب  إنزاغـــي  وســـيتقاضى 
 4,9( يـــورو  ماييـــن   4 تقاريـــر 
أقـــل  أي  ســـنويا،  دوالر(  ماييـــن 
كان  ممـــا  أضعـــاف  ثاثـــة  بنحـــو 

يتقاضاه كونتي.

قــال روميلــو لوكاكــو مهاجــم إنتــر ميــان، إنه سيســتمر فــي صفوف 
بطــل دوري الدرجــة األولى اإليطالي لكرة القدم في الموســم المقبل 
بعــد أن ســاعد الفريق على التتويــج باللقب المحلي للمرة األولى منذ 

11 عاما.

وتـــوج لوكاكـــو )28 عامـــا( بجائزة 
أفضل العب في الدوري اإليطالي 
وهيـــأ  هدفـــا   24 أحـــرز  أن  بعـــد 
11 فرصـــة تهديـــف متفوقـــا على 

رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
مهاجم يوفنتوس. ويســـتمر عقد 
لوكاكـــو الحالـــي مـــع إنتـــر ميـــان 
حتـــى يونيـــو 2024 لكـــن ترددت 

الكثيـــر من األحاديـــث والتكهنات 
عن إمكانية انتقاله إلى فريق أخر 
في إطار ســـعي النادي لبيع بعض 
التأثيـــرات  مـــن  للحـــد  الاعبيـــن 

المالية ألزمة كوفيد19-.
فـــي  لوكاكـــو  قـــال  ذلـــك  وعـــن 
تصريحات إذاعية “نعم ســـأبقى.. 

أشعر باالرتياح في إنتر”.
وانفصـــل إنتـــر ميان عـــن مدربه 
وقـــت  بعـــد  كونتـــي  أنطونيـــو 

قصير من تتويجـــه بلقب الدوري 
اإليطالـــي بينمـــا أكـــد لوكاكـــو أنه 
على اتصـــال مع المـــدرب الجديد 

للنادي.
وتقول وســـال إعـــام إيطالية إن 
ســـيموني إنزاجي الذي من المقرر 
أن يترك التســـيو فـــي نهاية عقده 
معه أخر الشهر الجاري وافق على 
تولـــي تدريـــب إنتـــر ميـــان بنـــاء 

على عقد لمدة عامين.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

سيموني إنزاغي 
مدربًا إلنتر ميالن

لوكاكو يكشف مصيره 
مع بطل الدوري
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أكدت دعم المبادرة التي طرحتها الرياض إلنهاء الحرب في اليمن

داعيــة األمــم المتحــدة إلــى تحــرك عاجــل لمنــع “كارثــة”

واشنطن ملتزمة بتحسين دفاعات السعودية ضد هجمات الحوثيين

غرينبيس: الناقلة “صافر” قد تنفجر في أي لحظة

قالت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث 
إلــى ولــي عهــد الســعودية األميــر محمد بــن ســلمان، وأكد لــه التــزام الواليات 

المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون 
كيربـــي فـــي بيـــان إن أوســـتن واألمير 
محمـــد بحثـــا األمـــن اإلقليمي الســـيما 
الجهـــود الراميـــة إلنهـــاء الحـــرب فـــي 
الجاريـــة  الثنائيـــة  “الجهـــود  و  اليمـــن 

لتحسين دفاعات السعودية”.
ويواصـــل الحوثيـــون المتحالفـــون مع 
إيـــران هجماتهـــم على الســـعودية عبر 
علـــى  للســـيطرة  ويســـعون  الحـــدود 

منطقة مأرب الغنية بالغاز في اليمن.
وقـــال كيربـــي إن أوســـتن “أشـــار إلـــى 
النجاحات التي حققتها السعودية في 
اآلونـــة األخيرة فـــي التصدي لهجمات 
ووجـــه  المملكـــة”  علـــى  الحوثييـــن 
الشـــكر لولـــي العهـــد على التعـــاون مع 
المبعـــوث األميركي الخاص لليمن تيم 

ليندركينج إلنهاء الحرب في اليمن.
وفي الشهر الماضي، انتقد ليندركينج 
الحوثييـــن لعـــدم مشـــاركتهم بجديـــة 
فـــي الجهـــود المتوقفـــة حاليـــا والتـــي 
اســـتهدفت التوصل إلى وقف إلطالق 
النـــار، كمـــا حـــث التحالـــف علـــى رفـــع 
القيـــود المفروضة على جميع الموانئ 

والمطارات اليمنية.
وعمدت الســـعودية إلى تقديم مبادرة 
ســـالم النهـــاء الحـــرب في اليمـــن لكن 
المبـــادرات  هـــذه  رفضـــوا  الحوثييـــن 
المملكـــة  اســـتهداف  علـــى  واصـــروا 
عبـــر الصواريخ البالســـتية والطائرات 

المسيرة التي زودتها بهم طهران.
طرحتهـــا  التـــي  المبـــادرة  وتشـــمل 
الريـــاض فـــي مـــارس الماضـــي وقـــف 

البـــالد  مســـتوى  علـــى  النـــار  إطـــالق 
وإعـــادة فتح خطـــوط جوية وبحرية، 
لكـــن الحوثييـــن طالبوا برفـــع الحصار 
بشـــكل كامل ورفضـــوا المبـــادرة التي 
ودول  المتحـــدة  األمـــم  بهـــا  رحبـــت 

عربية وخليجية.
وتتضمـــن المبـــادرة التي أعلنهـــا وزير 
الخارجية الســـعودي األمير فيصل بن 
فرحـــان آل ســـعود إعـــادة فتـــح مطار 

صنعـــاء والســـماح باســـتيراد الوقـــود 
والمـــواد الغذائية عبر ميناء الُحديدة، 
الحوثييـــن  ســـيطرة  تحـــت  وكالهمـــا 

المتحالفين مع إيران.
لكن يبـــدو أن الحوثيين مصرون على 
مواصلة عملياتهم العســـكرية رغم كل 
الجهود التي تبذلها السعودية وهو ما 
يكشـــف زيـــف ادعائهم بأنهـــم يريدون 

السالم.

حــّذرت منظمــة “غرينبيس” أمس الخميس مــن احتمال وقوع انفجار في ناقلة 
نفــط متهالكــة قبالــة اليمــن “فــي أي لحظــة”، داعية األمــم المتحــدة إلى تحرك 
عاجــل لمنــع “كارثــة” وذلــك قبيــل جلســة لمجلــس األمــن الدولــي لمناقشــة هذه 

المسألة.

وبحســـب بيان للمنظمـــة المدافعة عن 
البيئـــة، فإّن االنفجـــار على متن الناقلة 
 10 أكبـــر  أحـــد  بوقـــوع  يتســـّبب  قـــد 

حوادث مماثلة في التاريخ. 
والسفينة “صافر” التي ُصنعت قبل 45 
عامًا وُتستخدم كمنّصة تخزين عائمة، 
محّملـــة بنحـــو 1,1 مليـــون برميـــل من 

النفـــط الخـــام قيمتها نحـــو 40 مليون 
 2015 منـــذ  مهجـــورة  وهـــي  دوالر، 
وراســـية قبالـــة مينـــاء الحديـــدة ولـــم 
تخضـــع ألي صيانـــة مّذاك مـــا أّدى إلى 

تآكل هيكلها.
وتأتـــي جلســـة مجلـــس األمـــن أمـــس 
المتمـــردون  أعلـــن  بعدمـــا  الخميـــس 

علـــى  يســـيطرون  الذيـــن  الحوثيـــون 
صنعـــاء وميناء الحديدة على ســـاحل 
البحر األحمر، أن مساعي السماح لبعثة 

تابعـــة لألمـــم المتحـــدة بتفّقـــد الناقلة 
وصلت إلى “طريق مسدود” وذلك في 

أعقاب أشهر من المفاوضات.

واشنطن - وكاالت

دبي ـ أ ف ب

وزير الدفاع األميركي لويد أوستن

الناقلة صافر... قنبلة بيئية موقوتة

دبي - العربية.نت

فـــي تتابـــع لسلســـلة الحرائـــق التي 
تنشـــب في منشآت إيرانية حيوية، 
اندلـــع حريق في خـــط أنابيب نفط 
باألهواز، أمس الخميس، وبالتزامن 
حريـــق  تطويـــق  عمليـــة  تواصلـــت 

مصفاة طهران.
الشـــركة  باســـم  المتحـــدث  وأفـــاد 
الوطنية للمناطق الغنية بالنفط في 
جنـــوب إيـــران بانـــدالع حريـــق في 
خط أنابيب النفط في قرية برومي 
باألهواز جنوب غربي البالد، مشيًرا 
إلـــى أن الحريـــق نتـــج عـــن تســـرب 

نفطي.
الفيديـــو  الصـــور ومقاطـــع  وتظهـــر 
التي نشـــرها مواطنون على وسائل 

التواصـــل االجتماعـــي، ألســـنة النار 
مســـاحة  علـــى  الممتـــد  والحريـــق 
واســـعة مـــن المنشـــأة النفطيـــة إثر 
حـــادث صبـــاح الخميـــس الـــذي لـــم 

تعرف أسبابه بعد.
المتحـــدث  وردك،  شـــهرام  ونفـــى 
لحقـــول  الوطنيـــة  الشـــركة  باســـم 
نفط الجنـــوب، الحريق في خطوط 
أنابيب النفط أو المنشـــآت النفطية 
قائـــال إن “الحريـــق اندلع في حقول 
القصـــب المجـــاورة لمنشـــآت النفط 
فقط”. وأعلن مســـؤولون في وزارة 
النفـــط اإليرانيـــة، مســـاء الخميس، 
مصفـــاة  فـــي  الحريـــق  إخمـــاد 

تندكويان في طهران.

حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية

الهاي - أ ف ب

ألغـــى قضاة محكمة األمم المتحدة 
الخاصـــة بلبنـــان محاكمـــة جديـــدة 
رئيـــس  باغتيـــال  المـــدان  للرجـــل 
الوزراء األسبق رفيق الحريري عام 
2005 ألنهـــم يتوقعـــون نفاد أموال 
المحكمة واضطرارها لإلغالق قبل 

إتمام مهمتها.
وأدانـــت المحكمـــة العـــام الماضـــي 
ســـليم جميل عياش العضو السابق 
اللبنانيـــة  حـــزب هللا  فـــي جماعـــة 
غيابيا في التفجير الذي أســـفر عن 
مقتـــل الحريـــري و21 آخريـــن، في 

حكم يجري استئنافه.
وكان مـــن المقـــرر أن تبـــدأ قضيـــة 

يونيـــو   16 فـــي  ثانيـــة 
لمحاكمة عياش بتهمة 

أخـــرى  اغتيـــال 
هجمـــات  وشـــن 
علـــى  أخـــرى 

فـــي  آخريـــن  لبنانييـــن  سياســـيين 
.2004-2005

قـــرار  فـــي  كتبـــوا،  القضـــاة  لكـــن 
ُنشـــر أمـــس الخميس علـــى الموقع 
اإللكترونـــي للمحكمـــة، أنهـــم ألغـــوا 
طائـــل  ال  أنـــه  “معتبريـــن  القضيـــة 
مـــن بـــدء محاكمـــة فـــي يونيـــو من 
المرجح بشـــكل كبير أن تنتهي في 
يوليـــو بســـبب نقـــص المخصصات 

المالية”.
وأعلنـــت المحكمة الخاصـــة بلبنان 
مطلع هذا األســـبوع، ومقرها الهاي 
فـــي هولندا، أنه ســـيتعين عليها أن 
تتوقـــف عن العمل بعد شـــهر يوليو 
إذا لـــم تجد حال لموضوع نقص 
التمويـــل، مضيفة أنها تواجه 
“أزمة مالية غير مســـبوقة” 
قد تضطرهـــا إلى إغالق 

أبوابها.

إلغاء محاكمة قاتل الحريري بسبب نقص التمويل

القدس المحتلة ـ وكاالت

وقـــع رئيس القائمة العربية الموحـــدة منصور عباس على 
اتفاق مـــع رئيس حزب “يش عتيد” يائير البيد للمشـــاركة 
فـــي االئتـــالف الحكومي، ليكون أول حزب عربي يشـــارك 

في ائتالف حكومي منذ 50 عاما.
وقال عباس بعد التوقيع على االتفاق إن “الطرفين توصال 
إلـــى تفاهمات واتفاق يقدم حلوال للمجتمع العربي”، مبينا 
أن “االتفاق يشـــمل الكثيـــر من األمور الهامـــة والضرورية 
للمجتمـــع العربي خصوصا ولإلســـرائيلي عموما، وبشـــكل 
خاص المجتمع العربي في منطقة النقب وبما يتعلق بهدم 

المنازل”.
وأشار إلى أن “هذه هي المرة االولى التي يكون بها حزب 
عربـــي شـــريك بإقامة حكومـــة”، معربا عن أملـــه بأن “يتم 
إقامتها ألننا ال نريد انتخابات خامسة ولذلك اتخذت هذا 

القرار الصعب، سنعمل بإصرار على نجاح هذه العملية”.
وكان البيـــد قـــد أعلـــن ليلة االربعـــاء عن نجاحه بتشـــكيل 
ائتـــالف حكومـــي بمشـــاركة أحزاب مـــن اليمين واليســـار 

والمركز.
وتمكـــن البيد من التوصل إلى توافق مع األحزاب األخرى 

بشأن تشكيل االئتالف، وذلك قبل ساعة تقريبا من انتهاء 
المهلـــة المحـــددة لـــه بعد فشـــل زعيـــم “الليكـــود” بنيامين 

نتنياهو في هذه المهمة يوم 23 مايو الماضي.
ومن المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان في االئتالف 
الجديـــد البيد ونفتالي بينت على رئاســـة الوزراء بعد 12 

سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة اإلسرائيلية.

بعد 12 ســنة من رئاســة الوزراء.. نتنياهو خارج المشــهد
ألول مرة.. حزب عربي شريك في حكومة ائتالفية في إسرائيل

الخرطوم ـ وكاالت

أفادت بعض وســـائل اإلعالم الســـودانية أمـــس الخميس بمقتل 
رجـــل أمن بالرصاص أثناء تأمين مســـيرة بذكـــرى فض اعتصام 
القيـــادة. وخرج عشـــرات آالف المتظاهرين فـــي أنحاء العاصمة 
الســـودانية، أمـــس الخميـــس، بالتزامـــن مع ذكرى فـــض اعتصام 
القيادة العامة الثاني. وانطلقت التظاهرات من ميدان جاكسون 
بالعاصمـــة الســـودانية، إلـــى جانب صينيـــة القنـــدول، كما وصل 
مئـــات المتظاهرين إلى مقر النيابة العامة، وآخرون توجهوا إلى 

القصر الجمهوري.
ويطالـــب المتظاهـــرون بتســـريع الخطـــوات القانونيـــة لمحاكمة 
المتورطيـــن في فض اعتصام القيـــادة العامة، وإصالح األجهزة 

األمنية في البالد.
وانطلقـــت “مواكـــب العدالـــة”، واحتشـــدت أمـــام مبنـــى مجلـــس 

الوزراء، بشارع الجامعة، وأحاطت به تمامًا.
ورددت الجماهيـــر في الذكرى الثانية لفض االعتصام، شـــعارات 
تنـــادي بحـــق الشـــهيد، والدمـــاء التـــي ســـفكت غـــدرا. وتحقيـــق 
مطالب الثورة بالحرية والســـالم والعدالة، وُمحاكمة الُمجرمين، 

وضرورة عدم بيع الدماء مقابل الكراسي والمناصب.
وأعلـــن الجيـــش الســـوداني، إغالق جميـــع الطـــرق المؤدية لمقر 

قيادتـــه العامـــة بالعاصمة الخرطوم، اعتبـــارا من أمس الخميس 
وحتى إشعار آخر.

ولم يحـــدد البيان موعدا الحقا إلعادة فتح الطرق المؤدية لمقر 
قيادة الجيش.

ويأتي بيان الجيش بالتزامن مع دعوات أطلقتها قوى سياســـية 
ســـودانية خالل األيـــام الماضية للتظاهر اليـــوم أمام مقر النيابة 
العامـــة ومجلس الوزراء، وذلـــك للمطالبة بتحقيق العدالة لقتلى 

الثورة وحادثة فض اعتصام القيادة.

إغــاق جميع الطرق المؤدية لمقر القيادة العامة بالخرطوم
السودان.. مقتل رجل أمن بالرصاص أثناء تأمين مسيرة

واشنطن - أ ف ب

مكافأة  المّتحدة  الواليات  عرضت 
مالية قدرها 7 ماليين دوالر مقابل 
أي معلومة تؤّدي إلى تحديد مكان 
في  الــقــاعــدة  “تنظيم  زعيم  وجــود 
عبيدة  أبو  اإلسالمي”  المغرب  بالد 

يوسف العنابي.
األميركية  الخارجية  وزارة  وقالت 
الــجــزائــري،  المطلوب  إّن  بــيــان  فــي 
مبارك،  يزيد  باسم  أيًضا  المعروف 
2020 زعــيــًمــا  نــوفــمــبــر  أصــبــح فــي 
المالك  عبد  لمواطنه  خلًفا  للتنظيم 
ُقــتــل فـــي يونيو  الــــذي  دروكــــــدال 
بـــأيـــدي  ــي  ــالـ مـ ــال  ــمـ شـ فــــي   2020

القوات الفرنسية.
أّي شخص  “نشّجع  وأضافت 

ــلـــومـــات عــن  ــعـ ــــديــــه مـ ل
عــبــيــدة يوسف  أبـــو 

الــــعــــنــــابــــي عــلــى 
ــة  ــ ــال إرســــــــــال رســ

ــــى “الــمــكــافــآت مـــن أجــل  نــصــّيــة إل
أو  تلغرام  أو  سيغنال  عبر  العدالة” 
االّتصاالت  جميع  أّن  علًما  واتساب 
ــمــعــلــومــات ســتــبــقــى فـــي ســريــة  وال

تاّمة”.
أّن  إلــى  بيانها  فــي  ــوزارة  ــ ال ولفتت 
العّنابي كان “زعيًما لمجلس األعيان 
في تنظيم القاعدة في بالد المغرب 
ــي مــجــلــس  اإلســـــالمـــــي، وخــــــدم فــ
الـــشـــورى فــي الــتــنــظــيــم، كــمــا شغل 
األول  اإلعــالمــي  الــمــســؤول  منصب 
للقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي”.
ُمــدرج  العّنابي  أّن  البيان  وأوضـــح 
القائمة  عــلــى   2015 سبتمبر  مــنــذ 
األمــــيــــركــــيــــة لـــإلرهـــابـــيـــيـــن 
الــعــالــمــيــيــن ومـــنـــذ فــبــرايــر 
ــة  ــمـ ــائـ قـ عــــلــــى   2016
عـــــــقـــــــوبـــــــات األمـــــــــم 

المتحدة.

7 ماليين دوالر مقابل رأس زعيم قاعدة المغرب اإلسالمي
واشنطن - سكاي نيوز عربية

قـــال مســـؤول حكومـــي أميركي في 
واشـــنطن لـ “ســـكاي نيوز عربية”، إن 
إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن ســـتطلب 
من الكونغرس المصادقة على حزمة 
مساعدات عسكرية ومالية إلسرائيل 

قيمتها مليار و200 مليون دوالر.
وأضاف المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
المســـاعدات  هـــذه  أن  اســـمه،  ذكـــر 
ســـتخصص أساســـا لتمويـــل مرحلـــة 
جديـــدة من تطويـــر منظومـــة “القبة 
الحديدية” الصاروخية، التي نجحت 
بحسب تقييم واشنطن، بنحو 80 % 
فـــي رد خطـــر الصواريـــخ التكتيكية 
غيـــر الدقيقـــة التي تطلـــق من قطاع 

غزة باتجاه إسرائيل.
وســـتضاف هذه الخطوة 

المســـاعدات  إلـــى 
السنوية  األميركية 
التـــي  إلســـرائيل 

تقـــدر بنحو 3 مليـــارات و800 مليون 
العاميـــن  لموازنتـــي  وفقـــا  دوالر، 

الماضيين.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات في وقت 
بـــدأ فيـــه وزيـــر الدفـــاع اإلســـرائيلي، 
بيني غنتس، ووفد عسكري رفيع من 
جيش الدفاع االســـرائيلي زيارة إلى 
واشنطن، إذ يلتقي بوزير الخارجية، 
أنتونـــي بلينكن كمـــا يعقد اجتماعات 
مع وزير الدفاع، لويد أوســـتن وقادة 

األركان.
وكان قادة كبار في مجلس الشـــيوخ، 
ليندســـي  الســـيناتوران  يتقدمهـــم 
غراهـــام وتيد كروز وآخرون طالبوا 
الســـاعات  فـــي  بايـــدن،  إدارة 
الماضيـــة، باإلســـراع بتقديم 
عســـكرية  مســـاعدات 
إلـــى  عاجلـــة  وماليـــة 

إسرائيل.

إدارة بايدن تطلب حزمة مساعدات ضخمة إلسرائيل

الرئيس الجزائري: ال أفكر 
بوالية رئاسية ثانية

٥٠

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 
الفرنسية،  “لوبوان”  معه مجلة  أجراه  حوار 
إنه ال يفكر في الترشح لوالية رئاسية ثانية، 
إعــادة  على  منصبة  جــهــوده  أن  إلــى  مشيرا 
الجمهورية  وجعل  الــدولــة،  مؤسسات  بناء 
مع  حديثه  في  تبون  وشــدد  للجميع”.  “ملكا 
المجلة الفرنسية على أنه لن يترشح لمنصب 
رئيس الجمهورية ثانية، الفتا إلى أن مهمته 
تتمثل في “تمكين البلد من الوقوف مجددا 
الجمهورية  المؤسسات وجعل  بناء  وإعادة 

ملكا للجميع”.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

تظاهرة سابقة في مايو الماضي أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم

رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس
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ــو الـــجـــاري ــي ــون ــات مــنــتــظــمــة خــــال ي ــدمـ تـــقـــدم خـ

“طيران اإلمارات” تشغل إيرباص A380 لخط البحرين

أعلنــت طيــران اإلمــارات عــن تشــغيل طائــرة إيربــاص A380 علــى خــط 
البحرين في يونيو الجاري، لتوفر بذلك أمام عمالئها في المملكة مزيًدا من 
الخيارات والراحة. وهذه هي المرة األولى التي تشغل ناقلة جوية رحالت 
منتظمة بطائرة A380 ذات الطابقين إلى البحرين ما يؤكد جاهزية المطار 

الجديد لتوفير البنية التحتية المالئمة الستقبال هذا الطراز العمالق.

وتخـــدم طائرة اإلمارات A380 الرحلة 
“ئي كيـــه 839/840”، التي كانت تعمل 
بالبوينج 300ER-777، ما سوف يلبي 

الطلـــب المتزايد مـــن العمالء من وإلى 
البحريـــن على الســـفر، خصوًصا خالل 
موســـم الصيف، ويؤكد التـــزام الناقلة 

بتســـهيل تجربـــة المســـافرين إلى دبي 
وعبرها إلى وجهات عديدة.

 ،A380 وتزامًنـــا مع تشـــغيل طائرة الــــ
عروًضـــا  اإلمـــارات  طيـــران  أطلقـــت 
ســـعرية للمســـافرين مـــن البحرين إلى 
وجهات شـــهيرة، منها دبي وإسطنبول 
للســـفر  األســـعار  وتبـــدأ  والمالديـــف. 
فـــي الدرجـــة الســـياحية مـــن البحرين 
إلـــى دبـــي مـــن 108 دنانيـــر بحرينيـــة 
وإلى إســـطنبول من 226 دينـــاًرا وإلى 

المالديـــف مـــن 400 دينـــار. أما أســـعار 
درجـــة رجـــال األعمال فتبـــدأ من 683 
دينـــاًرا بحرينًيـــا إلـــى دبـــي ومـــن 770 
ديناًرا إلى إسطنبول ومن 1063 ديناًرا 

إلى المالديف.
الحجـــوزات  علـــى  العـــروض  وتســـري 
التي يتم إنجازها حتى 30 يونيو على 
أن يكتمـــل الســـفر بحلول 31 ديســـمبر 

.2021

دبي - طيران اإلمارات

 علي الفردان

وقعت شركة ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات(، صندوق الثروة السيادي لمملكة 
البحريــن، بحضــور  وزيــر خارجيــة، عبداللطيــف بــن راشــد الزياني، مذكــرة تفاهم مع 
كل مــن صنــدوق االســتثمار المباشــر الروســي )RDIF(، صنــدوق الثــروة الســيادي في 
روسيا ومجموعة بينوفارم )Binnopharm( التابعة لشركة )Sistema PJSFC( وهي 
شــركة اســتثمارية روســية مدرجــة في البورصة وذلــك إلمكانية إنشــاء مصنع جديد 
إلنتاج وتصنيع وتوزيع التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19-( “سبوتنيك في” 

لمناطق الخليج العربي والشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 تـــم توقيـــع مذكرة التفاهم خـــالل منتدى 
الدولـــي  االقتصـــادي  بطرســـبرغ  ســـانت 
)SPIEF( والـــذي أقيـــم هـــذا األســـبوع في 

روسيا.
 يذكـــر أن ممتلـــكات وقعت في عام 2014 
اتفاقيـــة مع صندوق االســـتثمار الروســـي 
االقتصـــادي  التعـــاون  لتعزيـــز  المباشـــر 
واالســـتثماري بين كل من مملكة البحرين 
وروســـيا حيـــث تضمنت االتفاقيـــة تبادل 
القطاعـــات  فـــي  والخبـــرات  المعلومـــات 
والمجـــاالت ذات االهتمـــام المشـــترك لكال 
المعاييـــر واألطـــر  الجانبيـــن، كمـــا تحـــدد 
العامة في مجال التعاون وانتقاء الفرص 
االســـتثمارية واالســـتثمار المشترك والتي 

من شأنها أن تعود بالفائدة على الطرفين. 
وتســـتثمر ممتلـــكات تلقائًيـــا مـــع صندوق 
االســـتثمار المباشـــر الروســـي فـــي جميـــع 
تلـــك  عوائـــد  تتجـــاوز  بحيـــث  المشـــاريع 
االستثمارات المشـــتركة عوائد المؤشرات 
العالميـــة.  وتعليًقـــا علـــى توقيـــع مذكـــرة 
التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لممتلكات، 
خالد الرميحي “ســـتتمكن مملكة البحرين 
من خالل شـــراكتها مع صندوق االستثمار 
المباشـــر الروسي ومجموعة بينوفارم في 
مواصلة جهودها وتعزيز مكانتها الريادية 
فـــي مكافحـــة هـــذه الجائحة، فـــي الوقت 
ذاتـــه الـــذي تعمل فيـــه على تعزيـــز قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة في المنطقـــة من خالل 

إنشاء هذا المصنع”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن   
الروســـي  المباشـــر  االســـتثمار  لصنـــدوق 

)RDIF(، كيريـــل ديميترييـــف “لدينا تاريخ 
طويـــل من التعـــاون مع ممتلـــكات، والذي 
اســـتثماري  برنامـــج  إطـــالق  عنـــه  نجـــم 

مشـــترك ناجـــح وشـــراكة مثمـــرة مـــا بيـــن 
المؤسســـتين. كما يســـعدنا توســـيع نطاق 
تعاوننا إلنشـــاء مصنع لتصنيع “سبوتنيك 
العالـــم  فـــي  مســـجل  مطعـــوم  أول  فـــي” 
ضـــد فيـــروس كورونـــا كوفيـــد19-، تمـــت 
إجازة اســـتخدام مطعوم “ســـبوتنيك في” 
بمملكة البحرين في شـــهر فبراير الماضي، 
والذي يتم اســـتخدامه لحماية األفراد من 
فيـــروس كورونـــا19-. كما ســـيعزز اإلنتاج 
المحلـــي للمطعوم مـــن قدراتنـــا اإلنتاجية 
فـــي  المنطقـــة  دول  ويســـاعد  العالميـــة 

مكافحة انتشار الفيروس”.
 وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال رئيـــس مجلس 
ديميتـــري  بينوفـــارم،  لمجموعـــة  اإلدارة 
زوبوف “خالل فصل الصيف الماضي كان 
مصنـــع األدوية التابـــع لمجموعة بينوفارم 

في مدينـــة زيلينوغراد هـــو المصنع األول 
في روسيا إلنتاج مطعوم “سبوتنيك في” 
ضد فيروس كوفيد19-. وعلى مدار العام 
الماضي قمنا بتطوير التكنولوجيا وصواًل 
ألدق التفاصيـــل بحيـــث أصبـــح لدينا اآلن 
فهـــم جيـــد لكيفيـــة زيـــادة حجـــم إنتـــاج 
المطعوم. يســـعدنا أن نتشارك خبراتنا مع 
بقية الدول لمساعدتها في تطوير إنتاجها 
الخـــاص من مطعوم “ســـبوتنيك في” على 

نطاق واسع”.
 يعد مطعوم”ســـبوتنيك في” أول مطعوم 
مســـجل في العالـــم لمكافحـــة كوفيد19-، 
وقـــد تـــم تطويـــره مـــن قبـــل مركـــز غماليا 
القومي لبحوث األوبئة واألحياء الدقيقة 
التابـــع لـــوزارة الصحة باإلتحاد الروســـي، 
ويتم إنتاجه بدعم من صندوق االستثمار 
المباشـــر الروســـي والمشـــاركة الفاعلة من 
قبل شـــركائه من المصنعيـــن الدوليين في 
كل مـــن الهند والصيـــن وكوريـــا الجنوبية 

وغيرها من الدول.
أجـــازت  قـــد  البحريـــن  مملكـــة  وكانـــت   
االســـتخدام الطـــارئ لتطعيـــم “ســـبوتنيك 
في” لدى المملكة خالل شهر فبراير 2021 
ليصبح رابع لقاح مصرح به في البحرين.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

“ممتلكات” توقع تفاهمات مع “صندوق االستثمار” الروسي و”بينوفارم”
ــوم “ســـبـــوتـــنـــيـــك فـــــي” فــــي الــبــحــريــن ــعـ ــطـ إلنــــشــــاء مـــصـــنـــع إنــــتــــاج مـ

موسكو - بنا

 توفير اللقاح لمناطق 
الخليج العربي 

والشرق األوسط 
وشمال إفريقيا.

 تم توقيع مذكرة 
التفاهم خالل منتدى 

سانت بطرسبرغ 
االقتصادي الدولي

الرميحي: البحرين 
ستتمكن من تعزيز 

مكانتها الريادية في 
مكافحة الجائحة

 الفرع سيحتوي 
على منطقة 

رقمية متكاملة 
للخدمة الذاتية

لتـوفيـر أيٍد عـاملـة لـلدعـم والـصيانـة بمطـار الـبحريـن
ــة األولـــــــى بـــالـــمـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة ــلـ ــرحـ ــمـ ــي الـ ــ ــرو ف ــتـ ــمـ دراســـــــة جــــــدوى لـــربـــط مـــســـار الـ

فتح مجلس المزايدات والمناقصات الحكومية في جلسته األسبوعية أمس 
الخميــس عطــاءات بقيمــة إجماليــة بلغــت 3.7 مليــون دينار، تمثــل قيمة أقل 

العطاءات التي تقدمت للفوز بالمناقصات الحكومية المدرجة للفتح.

المناقصـــات  مجلـــس  وفتـــح 
 55 األســـبوعية  جلســـته  أثنـــاء 
مختلـــف  بهـــا  تقدمـــت  عطـــاء 
والمحليـــة  األجنبيـــة  الشـــركات 
والمزايـــدات  بالمناقصـــات  للظفـــر 

المعروضة والتي بلغ عددها 9.
المواصـــالت  لـــوزارة  وفتـــح 
تخـــص  مناقصـــة  واالتصـــاالت 

يعـــد  مهـــم  مســـتقبلي  مشـــروع 
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع  مـــن 
األساســـية التـــي تخطـــط البحرين 
للبـــدء فيها فـــي الســـنوات المقبلة، 
وهـــو مشـــروع متـــرو البحريـــن، إذ 
للـــوزارة مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح 
لدراســـة  االستشـــارية  الخدمـــات 
جدوى ربط مســـار متـــرو البحرين 

للمرحلـــة األولي بالمدينة الرياضية 
والتـــي تقدمـــت لهـــا 11 شـــركة، إذ 

تتنـــاول  فنيـــة  العطـــاءات  كانـــت 
وغيرهـــا.  والشـــروط  المواصفـــات 

كمـــا فتـــح المجلـــس لشـــركة مطار 
البحريـــن مناقصتيـــن األولى كانت 
لتوفير أيـــدي عاملة ماهـــرة للدعم 
والصيانـــة بمطار البحريـــن الدولي 
علـــى مدار الســـاعة والتـــي تقدمت 
لهـــا ســـبع شـــركات كان أقـــل عطاء 
مقـــدم من قبل شـــركة MC6 وذلك 
بقيمة 1.14 مليون دينار وذلك من 

بين 7 عطاءات متنافسة.
والمناقصـــة الثانيـــة التـــي فتحـــت 
الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  لشـــركة 
خصصـــت لغايـــة التعاقـــد لتوريـــد 

مطـــار  لشـــركة  التموينيـــة  المـــواد 
البحريـــن والتي تقدمت لها شـــركة 
واحدة هي شركة عبداللطيف خالد 
العوجان بمبلـــغ 1.12 مليون دينار. 
وحصدت وزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
العدد األكبر مـــن المناقصات خالل 
هـــذا األســـبوع بعـــدد 4 مناقصـــات 
خصصت من أجـــل: صيانة حديقة 
قصر الصافرية والتي بلغ فيها أقل 
عطـــاء مقـــدم 262 ألـــف دينـــار من 

.”Gulf Fencing“ قبل شركة

“البحرين والكويت”: افتتاح الفرع الجديد في “الليوان” قريًبا
ــة ــ ــاع ــ ــس ــ الـــــثـــــالـــــث مــــــن نـــــوعـــــه رقـــــمـــــيًّـــــا ويــــــوفــــــر خـــــدمـــــة عــــلــــى مــــــــــدار ال

المصرفيــة  الخدمــات  فــي مجــال  الرائــد  البنــك  البحريــن والكويــت،  بنــك  أعلــن 
والتجاريــة وخدمــات األفــراد فــي مملكة البحرين عــن خطته الفتتــاح فرع رقمي 
ثالث له ضمن سلسلة الفروع الرقمية المتكاملة، في منطقة الهملة في شهر يونيو 
الجاري، وذلك بعد نجاح فروعه الرقمية الفريدة للخدمة الذاتية في مجمع سيتي 
سنتر البحرين والمجمع المالي في تاال بالزا بمنطقة السقية في شهر فبراير 2021.  

وقـــام بنـــك البحريـــن والكويـــت باختيـــار 
مشروع الليوان، الكائن في منطقة الهملة، 
ليكـــون الموقـــع الجديـــد ألحـــدث فروعـــه 
والذي ســـوف يســـاهم فـــي تعزيـــز خدمة 
العمالء من خالل تجربـــة رقمية متكاملة 
متاحـــة على مـــدار الســـاعة، حيـــث يعتبر 
هـــذا النوع من الفـــروع الفريدة والمبتكرة 
لبنـــك البحريـــن والكويت والتي تتماشـــى 
مع اســـتراتيجية التحـــول الرقمي محققة 
أعلى معايير الخدمة باالضافة الي جودة 

وفعالية تقنية العمليات المصرفية. 
الرئيـــس  عبـــر  االفتتـــاح،  وبمناســـبة   
البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
والكويـــت، عبد الرحمن علي ســـيف “نحن 
خططنـــا  لتنفيـــذ  بمواصلتانـــا  فخـــورون 
الرقمـــي  التحـــول  نحـــو  وإســـتراتيجياتنا 
والتكنولوجي، و يســـرنا اإلعالن عن قرب 
إفتتاح فرعنا الرقمي الجديد في مشروع 
الليوان الجديد في الهملة في شهر يونيو، 
BBKP-  لنضيف لسلســـلة فروعنا الرقمية

LUS فـــرع رقمي ثالث متكامـــل. و تعتبر 
ذلك خطـــوة نحو مســـتقبل مصرفي أكثر 
اشـــراقا يجمـــع بيـــن التطـــور التكنولوجي 
وإلتمـــام  الوصـــول  وســـهولة  الحديـــث 

المعامالت البنكية”. 

الخدمـــات  عـــام  مديـــر  أضـــاف  كمـــا    
البحريـــن  بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
والكويت، عادل ســـالم “نحن متحمســـون 
لمواصلة التوسع في تطبيق مفهوم الفرع 
الرقمـــي BBKPLUS  مـــن خـــالل تزويـــد 

العمـــالء بمجموعة واســـعة مـــن التقنيات 
المتاحـــة تحـــت ســـقف واحـــد علـــى مدار 
الســـاعة. باإلضافـــة إلى المنطقـــة الرقمية 
التـــي تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة طـــوال 
أيام األســـبوع، وســـيحتوي الفرع الجديد 
أيًضـــا على مكاتـــب استشـــارات المبيعات 
ومكاتـــب خدمـــة العمـــالء خالل ســـاعات 
العمـــل فـــي حـــال فضـــل العمـــالء إجـــراء 

معامالتهـــم المصرفيـــة بمســـاعدة ممثلـــي 
خدمة العمالء”. 

 والجدير بالذكر أن الفرع ســـيحتوي على 
منطقـــة رقميـــة متكاملة للخدمـــة الذاتية 
تقـــدم تجربـــة مصرفيـــة رقميـــة تفاعليـــة 
معامالتهـــم  إنجـــاز  خـــالل  مـــن  للعمـــالء 
المصرفية بشكل يســـير وفعال على مدار 
الســـاعة، طيلة أيام األســـبوع عبـــر أجهزة 
اإليـــداع  جهـــاز  الذكيـــة،  اآللـــي  الصـــراف 
للشـــركات، جهاز اإلصدار الفوري لبطاقات 
المســـتندات  إصـــدار  وجهـــاز  الخصـــم 
كشـــوفات  طباعـــة  مثـــل  المصرفيـــة 
الحســـابات بشـــكل فـــوري، باإلضافـــة إلى 
جهـــاز الصـــراف التفاعلـــي الـــذي يســـاعد 
العمـــالء في إجراء المعامـــالت المصرفية 

عبر استخدام تقنية الصوت والصورة.

عبد الرحمن سيفعادل سالم

1.1
مليون دينار

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين تقفل 
مرتفعة 16.2 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام يوم أمس 
 1,538.37 مــســتــوى  عــنــد  الــخــمــيــس 
مقارنة  نقطة   16.16 وقــدره  بارتفاع 
أقفل  األربــعــاء،فــي حين  يــوم  بإقفاله 
مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى 
بانخفاض وقدره 0.28 نقطة   647.49
إجمالي  وبلغ  السابق.  بإقفاله  مـقارنـة 
 2.15 المتداولة  المالية  األوراق  كمية 
إجمالية  بقيمة  ووحــدة،  سهم  مليون 
قدرها 300.57 ألف دينار بحريني، تم 

تنفيذها من خالل 53 صفقة.



يســتعد “فنان العرب” محمــد عبده لطرح أحــدث أغنياته 
“مســتعجلة” عبر “يوتيوب” واألغنية من كلمات فهد بن 

محمد، وألحان خالد عياد.
وســُيحيي حفًل غنائًيا ضمن موسم الرياض يوم الجمعة 

4 يونيو، الذي سيقام وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع 
انتشار فيروس كورونا، في فورسيزونز الرياض، وسيتم االلتزام 

بحجــز التذاكر للمحصنين مــن الفيروس فقط، وحددت اإلجراءات نســبة 40 % 
للحضور، وفق البروتوكوالت التي وضعتها الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة “الساعة 
اتنيــن بالليل” مــن كلمات تامر حســين وألحان عزيز 
الشــافعي وتوزيــع وســام عبــد المنعم، ومــن إخراج 
نضال هاني. واألغنية هي الثالثــة من ألبومها الجديد، 

الذي قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهي 
طرحــه مع نهاية موســم الصيــف. وطرحت ســميرة في 

األســابيع الماضية أغنية “بحب معاك”، مــن كلمات محمود طلعت، وألحان 
أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هاني.

أعلــن النجــم كريــم عبدالعزيز تعافــي والــده المخرج 
الكبيــر محمد عبد العزيز مــن اإلصابة بفيروس كورونا 
المســتجد. وقال الحساب الرســمي لكريم عبد العزيز 
علــى “فيس بــوك”: يتوجــه الفنــان كريــم عبدالعزيز 

بالشــكر والتقديــر والعرفان لكل من ســأل عــن الحالة 
الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز ويطمئن 

الجميع أن األســتاذ بحمد الله وفضله قد تعافــي تماما من فيروس كورونا 
وخرج من المستشفى ويواصل فترة النقاهة بمنزله.

تعافي والده“اتنين بالليل”أغنية مستعجلة
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يحتــوي الخــس علــى مجموعــة كبيــرة مــن الفيتامينــات والمعــادن 
ونســبة عاليــة مــن المــاء، وكلمــا كانــت أوراق الخس خضــراء أكثر 
كلمــا زادت قيمتهــا الغذائيــة. وبحســب موقــع “ويــب طب”، يســاعد 

تناول الخس في تحسين صحة القولون من خالل التالي:

- الوقايـــة من ســـرطان القولـــون: بفضل محتوى الخس مـــن اللوتين، 
أحد الكاروتينويدات، وهي المادة نفســـها التي تعطي اللون البرتقالي 
أو األصفـــر للخضـــار، ويعتقـــد أنه قد يكـــون لها دور فـــي تجنب خطر 

اإلصابة بسرطان القولون.
- المســـاهمة في تنظيف القولون: يســـاعد تناول الخضروات الورقية 

ومنها الخس، في تنظيف القولون والحفاظ عليه بشكل صحي.
- التخلـــص مـــن اإلمســـاك: وهي المشـــكلة التـــي يعاني منهـــا القولون، 
ويمكـــن التخلص من اإلمســـاك بتناول الخس الـــذي يحوي الكثير من 

األلياف الغذائية التي تحسن حركة األمعاء وتحافظ على صحتها.
الخـــس  فوائـــد  مـــن  ولالســـتفادة 
للقولون، ينصح الموقع المختص 
بإدخال الخس للنظام الغذائي 
اليومي إما في السلطات، أو 
مـــع الشـــطائر، أو كبديل 
كمـــا  البرجـــر.  لخبـــز 
إضافـــة  يمكـــن 
كأحـــد  الخـــس 
الســـموثي  مكونات 

الصحي.

فــوائــد صحيــة ذهبيــة للخــس

أزاح النجم دوين جونسون 
”ذا روك“ كايلي جينر من 

عرش األكثر دخال 
من إعالنات 

“انستغرام”، إذ 
تبلغ قيمة اإلعالن 

عنده أكثر 
من مليون 

دوالر، بينما 
كايلي 

986 ألف 
دوالر.

عروض مســرحية لم تعرض علــى الجمهور.. اعرف الســبب

أعمال إذاعية وتلفزيونية وسينمائية قدمها مسرح أوال

حمل كتاب “مســـرح أوال.. خمسون 
عامـــا مـــن اإلبـــداع” لموســـى حســـن 
بعض الفصول والحقائق التي ربما ال 
يعرف عنها الجمهور أي شيء، وأولها 
أن مســـرح أوال العريـــق وبطموحـــه 
الراقـــي والباحث عـــن كل جديد في 
فضـــاءات الفن، دخل مجـــال اإلنتاج 
المســـموع والمشـــاهد، إذ قدم أعماال 
فنيـــة لإلذاعـــة والتلفزيـــون فتحـــت 
المجال الواســـع أمام معظم عناصره 
الفنيـــة الواعدة للمشـــاركة فيها ومن 

تلك األعمال في مجال اإلذاعة.
تأليـــف  اآلخـــر”  الطريـــق   “ مسلســـل 
وإخراج خليفة العريفي، العام 1976 
ومكـــون مـــن 30 حلقة. ســـباعية “إذا 
مـــا طاعـــك الزمـــان”، تأليـــف إبراهيم 
بوهنـــدي، إعـــداد وإخـــراج إبراهيـــم 
عيســـى العـــام 1976. مسلســـل “مـــن 
حيـــاة بحار” تأليف محمـــد البهدهي، 
إخـــراج إبراهيم عيســـى العام 1976 
ومكون من 30 حلقة. مسلسل “نهاية 
طريق”، تأليف يوسف السند، إخراج 
عبد الواحد درويش، العام 1976.30 
حلقة. مسلسل “لمن ترقص األحالم”، 
تأليف عيسى الحمر، إخراج إبراهيم 
الحمـــادي، بيـــن فبرايـــر ومـــارس من 
 .1977 العـــام 

مسلســـالت تم اقتـــراح إنتاجها العام 
1978 ولـــم تنتج: “قمم في المســـرح 
العالمي”، إعداد حســـن عون، ومأساة 
أبـــي نـــواس ألحمـــد جمعـــة. “ تاجـــر 

البندقية” لخليفة العريفي.
أما في مجال التلفزيون فقدم مسرح 
وبالتعـــاون   1988 العـــام  فـــي  أوال 
مع مؤسســـة المســـرح األهلي كمنتج 
ســـهرة “ أيام الرماد” قصة وسيناريو 
خليفـــة  وإخـــراج  الشـــرقاوي  علـــي 
العريفـــي. وفـــي مجال الســـينما قدم 
فيلم “ ياســـين” تأليف عيســـى الحمر 
وعـــرض  الغيـــالن  جمـــال  وإخـــراج 
فـــي 22 فبرايـــر العـــام 2009، ضمـــن 
مهرجـــان أوال المســـرحي الخامس، 
مهرجـــان  فـــي  الفيلـــم  شـــارك  كمـــا 
الخليج السينمائي الثاني في ابريل 

العام 2009، باإلمارات. 

ولـــم يقتصـــر إنتـــاج أوال علـــى ذلـــك 
فحســـب، بـــل دخـــل ميـــدان األفـــالم 
وترحـــل   “ فيلـــم  وقـــدم  الوثائقيـــة 
النـــوارس” مـــن إعـــداد محمـــد حميـــد 
السلمان وإخراج ومونتاج مازن كمال، 
وإشـــراف أنـــور احمـــد، وعـــرض على 
هامـــش مهرجـــان المســـرح الخليجي 
الـــدورة التاســـعة العـــام 2006، وفيلم 
“ مســـرح اوال” مـــن إعـــداد وإخـــراج 
والمـــادة  الدوســـري  راشـــد  إبراهيـــم 
األرشيفية والمعلومات موسى حسن 
وعـــرض الفيلم علـــى هامش مهرجان 
المســـرح الخليجـــي الـــدورة التاســـعة 

نوفمبر 2006.
واألمر اآلخر الذي قد ال يعرفه الكثير 
تعـــرض  لـــم  مســـرحية  عروضـــا  أن 
علـــى الجمهـــور وبعضهـــا قـــد وصـــل 

للتدريبات النهائية وهي كالتالي: 

بنتـــر  هارولـــد  تأليـــف  الحـــارس”   “
وإخـــراج محمد عواد “ ظروف حالت 
الثعلـــب   “ مســـرحية  دون عرضهـــا”. 
والعنب” تأليـــف جويليهم فيجيردو، 
إخـــراج عبدهللا يوســـف، وكان مقررا 
 1979 مايـــو   13 فـــي  تعـــرض  أن 
ولكـــن ظـــروف حالـــت دون عرضهـــا. 
مســـرحية “الغـــول” تأليف شـــفارتس 
عـــن مســـرحية “ التنين” اعـــداد علي 
القـــوز،  ســـامي  وإخـــراج  الشـــرقاوي 
فـــي  تعـــرض  ان  المقـــرر  مـــن  وكان 
ديســـمبر العام 1983 ولكن وفاة احد 
الممثليـــن وهـــو صالـــح الفصـــل حال 
دون عرضها. مسرحية” بداية النهاية 
“ عن مســـرحية الجنـــازة، تأليف على 
احمد حســـن، اخراج عبدهللا يوسف، 

ظروف حالت دون عرضها. 
ومســـرحية “الرجل الذي ضحك على 
االباليس” تأليف علي ســـالم وإخراج 
محمد عواد. مسرحية “راس المملوك 
جابر” تأليف ســـعد هللا ونوس، إعداد 
قاســـم حـــداد وإخـــراج عبدالرحمـــن 
بـــركات. مســـرحية “ البيانـــو” تأليـــف 
فيرنيـــك كارنينـــي وإخـــراج قحطان 
مهاجـــر   “ مســـرحية  القحطانـــي. 
شـــحادة  جـــورج  تأليـــف  بريســـبان” 
وإخراج خليفة العريفي، ومســـرحية 
تأليـــف ممـــدوح  الزبـــال والطبـــال”   “
عدوان وإعداد وإخراج محمد حميد 
الســـلمان، وعرضـــت في ابريـــل العام 

1999 على لجنة اختيار العروض.

خليفة العريفيقاسم حداد

 Raya and“ )ســيأتيكم الفيلم الكالســيكي )رايا وآخر تنين
إلــى منازلكــم مباشــرة  the Last Dragon” مــن “ديزنــي” 
 OSN“ مــن دور الســينما ومدبلج إلى العربيــة، على تطبيق

Streaming App” اليوم الجمعة 4 يونيو 2021.

تجدر اإلشـــارة إلـــى أن فيلم 
المغامرات الخيالي، سيشهد 
انطـــالق “رايـــا” التـــي تـــؤدي 
صوتهـــا كيلـــي مـــاري تـــران، 
فـــي رحلـــة للبحث عـــن آخر 
تنيـــن كومانـــدرا فـــي العالم 
“سيســـو”، الذي يمثل صوته 
إضافـــة  أكوافينـــا،  الممثلـــة 
إلـــى العديـــد مـــن المغامرات 

الشيقة.
وتعـــد “رايـــا” بطلـــة “ديزني” 
ســـتكون  التـــي  المرتقبـــة 
المشـــاهدين  أنظـــار  محـــط 
منهـــا  سيســـتلهمون  الـــذي 
معنـــى الشـــجاعة والبطولة. 
كأميـــرة  رحلتهـــا  وتشـــكل 
محاربة، واحدة من القصص 
المؤثـــرة؛ نظـــًرا لمـــا تنطـــوي 
التســـامح  قيـــم  مـــن  عليـــه 

التـــي تتخطى نطـــاق الزمن 
والثقافات. ويرمز فيلم “رايا 
وآخر تنين” إلى كل ما يحبه 
الجمهـــور في أفـــالم ديزني، 
المغامرة المؤثرة التي تدور 
أحداثهـــا فـــي عالـــم خيالـــي 
والمناظـــر  بالصـــور  غنـــي 
يعكـــس  والـــذي  المذهلـــة 
لمســـات  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 

كالسيكية بقالب عصري.
الفيلـــم  هـــذا  ويجمـــع   
ألمـــع  مـــن  كوكبـــة  بيـــن 
المحببـــة  الشـــخصيات 
وفنـــون الرســـوم المتحركـــة 
المذهلـــة التـــي تحكي قصة 
وحالـــة  الالمحـــدودة  الثقـــة 
عـــدم اليقيـــن التـــي غالًبا ما 
تترافق مع صفات الشجاعة 

واإلقدام.

”OSN“ رايا وآخر تنين” الجديد على“

عرض “كويت مراكش كويت” بصاالت السينما

المقلة: الراحل علي الغرير مبدع في التراجيديا

بدأ يوم أمس الخميس عرض فيلم “كويت مراكش كويت” 
فـــي صاالت الســـينما بدولة الكويت وفق شـــروط، ســـواء 
فيما يتعلق بدخـــول المطعمين باللقاح أو الجلوس داخل 
قاعـــة العـــرض من خالل مســـافات وتـــرك مقاعـــد خالية. 
وقال منتج الفيلم الفنان عمار الموسوي: إن فيلم “كويت 
مراكش كويت”من األفالم المتميزة؛ نظرا لمشاركة نجوم 
الكوميديـــا الالمعيـــن فيـــه مثـــل: أحمـــد العونان، ســـلطان 
الفـــرج، شـــهد ســـلمان، محمـــد عاشـــور والفنانـــة المغربية 
فـــرح زريـــوي. ولفت إلـــى أن 90 % منه تـــم تصويره في 
مدينة مراكـــش المغربية ومن ثم تم تصوير الجزء اآلخر 
فـــي الكويـــت. وعن ارتبـــاط أفالمـــه دائما بوجـــود الفنان 
أحمـــد العونـــان، قال الموســـوي في تصريحـــات إعالمية: 
إن العونـــان مـــن الفنانيـــن الذين يحظون بقبـــول كبير في 

الخليـــج، فضال عن انـــه كوميدي من الطـــراز األول ولديه 
إمكانـــات مذهلـــة وخبرة تؤهله دائمـــا أن يكون له حضور 

متميز، مشـــيرا إلى انه ســـيكون موجودا في فيلم “جذبة 
بيضاء” مع سلطان الفرج وأسامة المزيعل.

مـــن يتصور أن الفنـــان الراحل علي الغرير 
متخصص في الكوميديا وال يســـتطيع أن 
يقدم شـــخصيات وأدوار أخرى تراجيدية 
فهـــو علـــى خطأ. هذا ما صـــرح به المخرج 
البحريني أحمـــد المقلة لـ “البالد”. وأضاف 
أن الفنان الغرير موهوب بالفطرة، ومنذ أن 
التقى به ألول مرة قبل سنوات طويلة تنبأ 
له بالمستقبل، وفي أكثر من عمل فني كان 

يسند للغرير أدوارا جادة برع فيها وتميز، 
كمـــا فعـــل في مسلســـل “ظـــل الياســـمين” 
العـــام 2008 للكاتبة وداد الكواري وتمثيل 
مجموعـــة من نجـــوم الخليج، فشـــخصية 
الغريـــر فـــي هـــذا المسلســـل بعيـــدة تماما 
عـــن الكوميديـــا واســـتطاع أن يتوغل في 
الـــدور وينقـــل األحاســـيس للمشـــاهد بكل 
احترافية، وهناك أدور أخرى قدمها خارج 
إطـــار الكوميديا ال تقل مســـتوى عن “لعبة 

الكوميديا “ التي يجيدها بشكل مذهل.

وأردف المقلـــة “تلقيـــت خبـــر وفاتـــه وأنـــا 
فـــي دولـــة الكويت، إذ كنا نصور مسلســـال 
جديدا، ولم أتمالك نفسي من شدة الحزن، 
وتم نقلي إلى المستشـــفى بعـــد ذلك وكل 
مـــن حولي كان يعتصره الحـــزن لفقد رمز 
مـــن رموز الكوميديا فـــي الخليج ال يمكن 
أن يتكرر. وفنان أصيل أدخل البســـمة في 
كل بيـــت وحفر اســـمه بأحرف من نور في 
قلوب المشاهدين في كل مكان. رحم هللا 

علي الغرير وأسكنه فسيح جناته”.

محرر مسافات

احمد المقلة

اسامه الماجد

فيلم ياسين
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الحربي: تجربة فريق البحرين ضد الفايروس نموذج يحتذى
آالء الحربي، طالبة بكلية اآلداب بتخصص الشــريعة اإلســامية في جامعة 
البحريــن، تطوعــت منــذ عــام ضمــن فريــق البحريــن مــع الصفــوف األماميــة 

لمكافحة فيروس كورونا ”كوفيد - 19“ بمركز المعارض.

وقالـــت إن الدافع الذي ألهمها بالتطوع هو 
متابعتها الحثيثة لتطورات جائحة كورونا، 
والكم الهائل من األخبـــار المتالحقة، وألن 
إيمانهـــا بـــأن الترابـــط والتالحم بيـــن أبناء 
الوطن ضرورة استراتيجية بل هو أساس 
قـــوة المجتمـــع، وجـــدت أهميـــة وجودهـــا 
األماميـــة  الصفـــوف  مـــع  الفريـــق  ضمـــن 
لمواجهـــة ولصـــد هـــذه الموجـــة مـــع باقـــي 

مكونات المجتمع الواحد.
وعـــن اثـــر الفايروس نفســـيا على الصحة 
العامـــة تقـــول آالء ”انعكـــس الفايـــروس 
علـــى جعـــل الجميـــع فـــي دوامـــة، والقلق 
نتيجـــة وجـــود كورونـــا حولنـــا هو ســـبب 
كاف للضـــرر النفســـي الـــذي ســـببه للناس 
اآلن“. وعـــن إجـــراءات البحريـــن لتصدي 
هـــذا الـــدواء أكـــدت أن المملكـــة نمـــوذج 
ناجح وسط الدول وقالت: بفضل القيادة 
الحكيمـــة فإن البحريـــن من أفضل الدول 

فـــي محاربـــة هـــذا الوباء العالمـــي بفضل 
معـــه،  التعامـــل  فـــي  الكبيـــرة  الشـــفافية 
ولتوافـــر جميـــع اللقاحـــات بحريـــة تامـــة 
وبنظـــام كبيـــر، وتوافر خط ســـاخن على 
مـــدار الســـاعة وخيـــار العمل مـــن المنزل، 
وتأجيل القـــروض وغيرها من اإلمكانات 
لتخفيـــف العـــبء علـــى الجميـــع في ظل 

هذه األزمة“.
وعـــن التطوع في هذه الحاالت قالت آالء: 
إن ضـــرورة التكاتـــف في العمـــل التطوعي 
مبـــادئ  مـــن  والكـــوارث  األزمـــات  أثنـــاء 
الوطنيـــة والنســـيج االجتماعـــي، ومجمـــل 
القـــول إن أزمـــة كورونا كشـــفت جانبا آخر 
لألمـــم  الحقيقيـــة  الثـــروة  أن  وهـــو  مهـــم 
هـــي فـــي أبنائهـــا الـــذي يدركـــون مصلحـــة 
األوطـــان“. أمـــا عن أرقام الحـــاالت، فقالت 
آالء مـــن موقعهـــا فـــي التطـــوع: إن هنـــاك 
فئة لألســـف ما زالت تســـتهتر باإلجراءات 

االحترازية المهمة للمحافظة على األرواح، 
على الرغم من جميع القوانين والمتابعة.

فـــي  المستشـــفيات  جميـــع  أن  وأكـــدت 
البحريـــن مجهـــزة بشـــكل كامل الســـتقبال 
الحـــاالت، ومجهـــزة بشـــكل كامـــل لتلقـــي 

جميع الحاالت.
ومـــن موقعهـــا نصحـــت الجميع بمســـاعدة 
الفريـــق الطبي البحريني بأخذ النشـــاطات 

واالحتياطـــات وعـــدم تقليل من أي خدمة 
أو نصيحة رســـمية، وااللتزام للتخلص من 
هـــذا الفايـــروس للرجـــوع مجـــددا لحياتنا 
الطبيعيـــة بصـــورة اســـرع واإلقبـــال علـــى 

التطعيم.

حوار طالبة اإلعالم: هنادي محمد صالح 

جامعة البحرين

تشارك الممثلة التركية بيرين سات في بطولة مسلسل، ُيعرض على  «
 إحدى منصات اإلنترنت.

ورحبت المنصة على حسابها الخاص على موقع التواصل االجتماعي 
ببيرين، قائلة “أهاًل بك بين النساء القويات“. وبحسب “elfann” لم 

يعلن بعد اسم المسلسل وال أسماء الممثلين وال تاريخ عرضه.
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أعلـــن مهرجان القاهـــرة الســـينمائي الدولي، عن فتح 
باب التســـجيل لألفالم الراغبة في المشاركة بالدورة 
43، المقـــرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 10 ديســـمبر 
2021، على أن يســـتمر اســـتقبال طلبـــات األفالم من 
جميع أنحاء العالم، حتى موعد أقصاه 31 أغســـطس 
المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان لتسجيل 
األفـــالم الطويلة والقصيرة، إضافة للتعاون مع موقع 

“Film Freeway” لتسجيل األفالم القصيرة فقط.
وقـــال رئيـــس المهرجـــان المنتـــج محمـــد حفظي: إن 
تكـــدس المهرجانـــات العربيـــة في شـــهرين فقط هذا 
العام، جعل التحدي في هذه الدورة أكبر من األعوام 
الماضية؛ نظرا لزيادة المنافســـة على العروض األولي 

فـــي المنطقة ألهـــم األفالم العربية والعالمية، مشـــيرا 
إلـــى أن المكتـــب الفني بـــدأ منذ فبرايـــر الماضي، عبر 
المبرمجيـــن، في ضم األفالم األكثر تميزا وتنوعا من 
أنحاء العالم، إلى برنامج الدورة 43، الذي يســـتهدف 
مشـــاركة 100 فيلما في أقســـام المهرجان ومسابقاته 

المختلفة.
وفي ما يتعلق بالتحديات المرتبطة بفيروس كورونا، 
أعـــرب حفظـــي عـــن تفاؤلـــه بإقامـــة الـــدورة 43 فـــي 
ظـــروف أكثر أمانـــا، في ظل حـــرص دول العالم ومن 
بينها مصر، على وصول اللقاح إلى الشـــعوب، وهو ما 
يبشـــر بتحســـن الوضع الوبائي وتخفيف القيود التي 
فرضها فيروس كورونا، خصوصا فيما يتعلق بحركة 

السفر ودور العرض والتجمعات.
وأضـــاف “كما لـــم نفقد األمل العـــام الماضي، ونجحنا 
في إقامة المهرجان كامال بصورته المعتادة، لن نفقد 
األمل هذا العام أيضا وسنبذل قصارى جهدنا لتنظيم 
دورة آمنـــة صحيا ومتميزة فنيا، مـــع االلتزام الكامل 
باإلجـــراءات والتدابير الصحية التي تقرها الحكومة 
المصرية ومنظمة الصحة العالمية”. وشـــهدت الدورة 
42 مشـــاركة 95 فيلمـــا ألكثـــر من 40 دولـــة، من بينها 
20 فيلما في عروضها العالمية والدولية األولى، و10 
أفـــالم مصرية، إضافة إلى أكثر من 10 أفالم حصلت 
على أرفع الجوائز من المهرجانات الكبرى، توج اثنان 

منها بـ 5 جوائز أوسكار.

“القاهرة السينمائي” يفتح باب تسجيل األفالم للدورة 43

المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان

علي عبدالجليل.. مصور شق طريقه نحو االحتراف والتصميم والتدريب
امتهــن الفنــان علــي عبدالجليــل التصميــم الجرافيكــي وتعمــق فــي مجــال 
التصويــر الفوتوغرافــي حتــى حــاز العديــد مــن الجوائــز علــى المســتوى 
كنجســتون  كليــة  مــن  المعتمــد  المحتــرف  المــدرب  لقــب  ُمنــح  المحلــي، 
البريطانيــة، إذ قــدم أكثــر مــن 240 دورة خال الســنوات الماضية وكذلك 
مــا يقــارب 36 دورة تدريبيــة افتراضيــة بمجــال التصويــر الفوتوغرافــي 
والتصميم الجرافيكي. كما قام بتأسيس مركز مسير للتدريب وإقامة أول 
معرض جماعي للشباب المشارك من الدورات والبرامج المختلفة المنظمة 

من قبل مركز مسير. عن هذه اإلنجازات كان لنا معه هذا اللقاء:

متى بدأت رحلة التصوير؟ وأول كاميرا  «
استخدمتها؟

تعرفـــت على الكاميرا منـــذ العام 2002، 
كبيـــًرا  بهـــا  اهتمامـــي  يكـــن  لـــم  ولكـــن 
النشـــغالي بالمهنـــة األساســـية )التصميم 
الجرافيكـــي(، وفـــي العـــام 2006 كانـــت 
بداية حـــب التصوير واالنطالقة وكانت 
أول كاميـــرا “Nikon D40” ومـــا زلـــت 

أحتفظ بها.
التصوير أم التصميم أيهم  «

ولماذا؟

اآلخـــر،  يكمـــل  كالمهمـــا 
المصمـــم  يمتلـــك  فعندمـــا 
تضفـــي  بالتصويـــر  مهـــارات 
لالرتقـــاء  كبيـــًرا  جانًبـــا  لـــه 
بأعمالـــه وكذلـــك العكـــس، ولكن 
لـــو اضطـــررت أن أختـــار فأرجـــح 

التصويـــر لكونه مجـــااًل ممتًعـــا ومتنوًعا 
أكثـــر خصوًصا مع الحركـــة والتنقل على 
عكـــس التصميم يجبرنـــي على الجلوس 

ساعات طويلة أمام الشاشات.
متى بدأت تقديم دورات تدريبية؟ «

بعـــد جمـــع 10 ســـنوات مـــن الخبـــرة في 
بيئات مختلفـــة والعمل بمجال التصميم 
الجرافيكي والتصوير بمختلف الشركات 
وهذا ما مكنني خـــوض تجربة التدريب 

وكانت البداية العام 2012.
واهدف الى تطوير جانب التدريب أكثر 
مـــن ذلـــك، وهدفـــي الشـــخصي تدريـــب 
5000 شـــخص وإضفـــاء الفائـــدة عليهم، 
وقاربـــت إلى تحقيقـــه، إذ قمت بتدريب 

3892 حتى يومنا هذا.
ونقدم دورات تعليمية وتدريبية بمجال 
التصوير الفوتوغرافـــي ومجال معالجة 

وتحرير الصور
كمـــا يقـــدم برامـــج خارجيـــة وفعاليـــات 
كالجوالت الميدانية للتصوير والفعاليات 

الموسمية. 
ما مدى تأثر األعمال في جائحة  «

الكورونا؟

بـــال شـــك تأثيـــر الجائحـــة واضـــح علـــى 
الصعيـــد االقتصادي عمومـــا، ولكن هناك 
التعامـــل  اســـتطاعت  القطاعـــات  بعـــض 
نســـبًيا وتجـــاوز بعـــض الصعوبـــات مثل 

التعليمـــي عـــن طريـــق تفعيـــل  القطـــاع 
األون الين والدراسة والتدريب عن بعد، 
أو توصيـــل المنتجـــات واألطعمـــة مثـــل 

المطاعم وغيرها.
ما الخطط البديلة التي اتخذتها أثناء  «

الجائحة؟

مجـــال التدريـــب تأثـــر بشـــكل أقـــل مـــن 
بعض المجـــاالت، وخطتي كانت تحويل 
وتجهيـــز جميـــع الـــدورات التقنيـــة عـــن 
طريـــق األون الين، مثل برامج التصميم 
وبرامـــج معالجة الصور، مـــا عدا دورات 
التصوير لما تتطلبه من تطبيقات عملية 

على أرض الواقع فتم إيقافها مؤقًتا.

أي نوع من التصوير تميل إليه أكثر؟  «
وكيف تعمل على تطوير خبرتك في 

التصوير؟

والحيـــاة  المنتجـــات  لتصويـــر  أميـــل 
الصامتـــة. واكتســـاب الخبـــرة يأتـــي من 
وكثـــرة  المهنـــة  بمزاولـــة  االســـتمرارية 
المطالعـــة، واليـــوم نحـــن نمتلـــك العالـــم 
بيـــن أيدينـــا من خالل شـــبكات االنترنت 
فأصبـــح اكتســـاب المعلومـــات واالطالع 
علـــى تجـــارب وخبـــرات اآلخريـــن فـــي 

متناول األيدي.
ما الصعوبات الكبيرة التي كان لها  «

تأثير على مسيرتك؟

وتحـــد  أكبـــر صعوبـــة  الماديـــات  كانـــت 
كوني حديث التخرج وأسعى لالحتراف 
مـــن  الكثيـــر  اقتنـــاء  يتطلـــب  بمجـــال 
المعـــدات وهـــو التصويـــر الفوتوغرافي، 
إضافة لعدم امتالك استوديو أزاول فيه 

شغفي.
وأهـــدف لتطويـــر نفســـي وإتقـــان مجال 
نطـــاق  وتوســـعة  والمونتـــاج  الفيديـــو 
الـــدورات التعليمية، من ثم االســـتقاللية 
مـــن الوظيفـــة والتركيـــز أكثر فـــي العمل 

لحسابي الخاص.

لقاء: طالبة اإلعالم دعاء السيد جواد 

جامعة البحرين



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

“آثار مدمرة” لوباء “كوفيد 19” على األطفال في العالم
كشــفت دراسة ســنوية لمنظمة “كيدزرايتس” أمس الخميس 
أن جائحــة “كوفيــد 19” أثــرت بشــكل خطيــر علــى حقــوق 
األطفــال فــي جميــع أنحــاء العالم، محــذرة مــن “كارثة لجيل 

كامل” إذا لم تتخذ الحكومات إجراءات.
وحــّذرت المنظمــة الحقوقية التي تتخذ في أمســتردام مقرا 
لها، من أن ماليين األطفال حرموا من التعليم بســبب القيود 
الصحيــة، مــا يتســبب بعواقــب طويلــة األمــد علــى صحتهــم 
الجســدية والعقليــة. وتتصــدر ايســلندا وسويســرا وفنلنــدا 
“مؤشــر كيــدز رايتــس 2021”، الــذي يصنــف 182 بلــدا بنــاء 
علــى امتثالهــا لالتفــاق الدولــي لحقــوق الطفل. وتأتي تشــاد 
وأفغانســتان وسيراليون في المرتبة األخيرة. وقال مؤسس 
المنظمــة غيــر الحكوميــة ورئيســها مــارك دآلرت “مــع الوبــاء 
العالمــي المســتمر، كان علينــا معالجــة اآلثار واآلثــار المدمرة 
لكورونــا التــي تجــاوزت لألســف التوقعــات التــي وضعناهــا 
فــي بدايتــه قبــل عام”. وأضــاف “بمعزل عــن مرضى فيروس 
كورونا، فإن األطفال هم األكثر تضررا، ليس بسبب الفيروس 
مباشــرة لكــن ألن الحكومــات في كل أنحاء العالــم أهملتهم”، 
مشــددا علــى أن “إعــادة إطــالق التعليــم هي المفتــاح لتفادي 
وقوع كارثة جيل”. ووفقا للمنظمة غير الحكومية، لم يتمكن 
أكثــر مــن 168 مليــون طفــل مــن الذهــاب إلــى المدرســة، في 

حيــن أن طفــال مــن بين كل 3 أطفال فــي العالم ليس بإمكانه 
طفــل  مليــون   142 وعانــى  االفتراضيــة.  الــدروس  متابعــة 
إضافــي حرمانــا ماديــا عندما تضــرر االقتصــاد العالمي جراء 
الوبــاء، ولــم يعــد 370 مليــون طفــل يحصلــون علــى وجبات 
فــي المدرســة. وهنــأت المنظمة كذلك بنغــالدش لتخصيصها 
قنــاة تلفزيونيــة وطنيــة للتعليم المنزلي وأثنــت على بلجيكا 

والسويد لمحاولتهما إبقاء مدارسهما مفتوحة.
إضافــة إلــى ذلــك، يعتقد مؤلفــو الدراســة أن 80 مليون طفل 
قــد ال يحصلــون علــى اللقاحــات الروتينيــة ألمــراض أخــرى 

بسبب الضغط الذي تواجهه أنظمة الرعاية الصحية.
كذلــك، عّبــروا عن قلقهــم من “االرتفاع الحاد” للعنف األســري 

في فترة اإلغالق، الذي غالبا ما يكون األطفال ضحاياه.

أعطيــت أكثــر مــن مليــاري جرعة 
مــن اللقاحــات المضــادة لفيــروس 
كورونــا في كل أنحــاء العالم، بعد 
6 أشــهر مــن بدء حمــالت التلقيح 
 ،2020 ديســمبر  فــي  الجماعيــة 
وكالــة  أعدتــه  إلحصــاء  وفقــا 

فرانس برس أمس الخميس.
ملياريــن  عــن  يقــل  ال  مــا  وحقــن 
و22  ألفــا  و696  مالييــن  و109 
جرعــة فــي 215 بلــدا أو منطقــة 
وفقــا لهــذا اإلحصــاء الــذي أجــري 

استنادا إلى مصادر رسمية.
رقــم  الجرعــة  أعطيــت  وفيمــا 
مليــار بعد 5 أشــهر، في 24 أبريل، 
شــهر  مــن  أقــل  األمــر  اســتغرق 
ونصف شهر لمضاعفة الجرعات.

وفــي كل أنحــاء العالــم، أعطيــت 
26 جرعة لكل 100 نسمة.

مليارا جرعة من 
لقاحات كورونا 

أعطيت في العالم
ُقتل 11 شــخصا بينهم ســيدة و3 أطفال وُجرح 6 آخرون إثر مشــاجرة بين عائلتين 

في محافظة قنا في جنوب البالد، حسب ما قال مسؤول أمني أمس الخميس.
وقــال المســؤول لوكالــة فرانس بــرس إن الواقعة بدأت بمقتل شــاب صباح األربعاء 
فقامــت عائلتــه بترصــد ســيارة ميكروباص تقــل أقارب القاتــل قادمة إلــى قرية أبو 

حزام من مدينة نجع حمادي 550 كلم جنوب القاهرة.
وأضــاف “أطلــق الجنــاة الرصاص بشــكل عشــوائي وقتلوا 10 وأصابــوا 7”، ثم ارتفع 
عــدد القتلــى إلــى 11 بعد أن توفي أحد المصابين متأثرا بجراحه”.  وذكرت صحيفة 
“األهــرام” الحكوميــة، أمــس، “تمكنــت قــوات الشــرطة بقنــا، مــن ضبــط 11 متهمــا 

وقطعتي سالح، بحثا عن المتهمين في مشاجرة بين عائلتي السعدية والعوامر”.

تــداول رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي فيديــو لرجــل يمســك طفــالً ويعلقــه فــي 
الهواء من نافذة شقة كائنة في الطابق الرابع في أحد العقارات الواقعة في منطقة 

الشروق في العاصمة المصرية القاهرة.
ونشــرت صحيفــة “المرصــد” الفيديو، مشــيرة إلــى أن الرجل هو عامل بــذات البناية 
التــي تــم تصويــر الواقعة فيهــا، وأن الطفل هو نجله، حيث صعدا ســويا إلى الطابق 

الرابع، وأمسكه من إحدى النوافذ وجعله في وضع معلق في الهواء.
وصرحــت أجهــزة وزارة الداخليــة المصريــة أنــه بعــد التحقيقــات تــم تحديــد هوية 
الرجل وضبطه، وبعد مواجهته بالفيديو المشار إليه اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل 

ذلك بقوله إنه كان يلهو مع طفله بالطريقة المشار إليها.

11 قتيال في مشاجرة بين عائلتين بصعيد مصر

أب أرعن يعلق ابنه في الهواء من الطابق الرابع

استخدام القوارب في شوارع غمرتها المياه بسبب فيضان 
نهر سوليموس في بلدة أناما أمازون في البرازيل )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

روســي  صــاروخ  يكــون  أن  يمكــن 
متوقــع مخصــص للرحالت إلــى القمر 
قــادرا علــى العــودة إلــى األرض لكــي 

يعاد استخدامه مرة أخرى.
أظهــر ذلك بيان نشــرته وكالة الفضاء 
علــى  “روسكوســموس”  الروســية 
أحــد المواقــع اإللكترونيــة للحكومــة 

الروسية.
وجــاء فــي البيان إن مشــروع إنشــاء 
مركبــة فضائيــة مخصصــة للرحــالت 
إلــى القمــر يجــب أن يتضمــن إنشــاء 
مــن  المركبــة  لحمــل  خــاص  صــاروخ 
ســالمة  علــى  المحافظــة  الممكــن 
مرحلته األولى )وهي مرحلة مختصة 
بإنتاج قوة الدفع للصاروخ( لكي يعاد 

استخدامها مرة أخرى.
وكانــت “روسكوســموس” قد كشــفت 
سُيســتخدم  الــذي  الصــاروخ  أن 
لتحقيــق برنامــج الرحــالت إلــى القمر 
يحمل اســم “ينيســيه” )وهو اسم أحد 

األنهار الواقعة في سيبيريا(.

طريــق  عــن  حراســة  كلــب  كشــف 
الصدفــة، جريمة قتــل مروعة، راحت 
اغتصبــت  مشــردة،  طفلــة  ضحيتهــا 
فــي  المشاتــــل  أحــــد  فــي  ودفــــنت 

العـــاصمة العراقية بغداد.
أحــد  “اشــترى  التفاصيــل:  وفــي 
فــي  للنباتــات  مشــتال  المواطنيــن 
منطقــة األعظميــة في بغــداد، وتمكن 
إلــى  الوصــول  مــن  الحفــر  بعــد  كلبــه 
رفــات فتــاة مدفونة في إحــدى زوايا 

المشتل”.
باالتصــال  الفــور  علــى  الشــاب  وقــام 
والتــي  بغــداد،  إجــرام  بمكافحــة 
اســتطاعت بدورهــا مــن الوصول إلى 
الجنــاة مــن خــالل التحقيقــات التــي 
طالت العاملين في المشتل قبل ثالثة 
أعــوام، والذيــن اعترفــوا بالجريمــة”. 
وتقــول القيــادات األمنيــة فــي بغداد، 
إن الجرائــم الجنائيــة انخفضــت فــي 
عمــوم البــالد، بعد تطــور أداء القوات 

األمنية.

روسيا.. صاروخ مكوكي 
للرحالت إلى القمر

كلب حراسة يكشف 
تفاصيل جريمة مروعة

أعلنــت وكالــة الفضــاء األميركية “ناســا” أنها تخطط إلرســال بعثتين استكشــافيتين إلى 
كوكب الزهرة بين عامي 2028 و2030.

وســتكون هــذه هــي المــرة األولى التي ترســل فيها “ناســا” بعثات مخصصــة إلى الكوكب 
الغائــم منــذ أكثــر مــن 30 عامــا. ومــن بين أربعــة مقترحات، اختــارت الوكالــة بعثتين هما 
“دافنشــي” و”فيريتــاس”. وقــد تم تصميم البعثة “دافنشــي” للتعرف علــى تكوين الغالف 
الجــوي الســميك للكوكــب، بهــدف تقييــم كيفيــة تغيــره بمــرور الوقــت، ومــا إذا كان قــد 
اســتضاف محيطات في إحدى مراحل تطوره. وسُتســقط المركبة الفضائية مســبارا في 

الغالف الجوي للكوكب، لجمع بيانات حول أسباب ظاهرة االحتباس الحراري.

للمرة األولى منذ 3 عقود.. “ناسا” تغزو “الكوكب الغائم”

الممثلة والمغنية األميركية 
كاسي سيربو تحضر 
العرض األول لفيلم 
“فيرال ستيت” في لوس 
أنجلوس، كاليفورنيا

)أ ف ب(
وبحسب “ناسا” فإن المهمتين تهدفان إلى “فهم كيف أصبح الزهرة كوكبا مرتفع الحرارة، في حين 

أن لديه العديد من الخصائص األخرى المشابهة لكوكبنا”.

قالــت الســلطات األميركيــة إن طفليــن فــي فلوريــدا اقتحمــا منــزال 
وتبادال إطالق النار مع قوات إنفاذ القانون التي استجابت لبالغ عما 

يحدث في الموقع.
وقــال مكتــب قائد شــرطة مقاطعة فولوســيا في بيــان إن الطفل )12 
عامــا( والفتــاة )14 عامــا( عثــرا على بنــادق في المنزل الــذي اقتحماه 
فــي مجمــع إنتربرايــز الســكني فــي واليــة فلوريــدا وأطلقا النــار على 
رجــال الشــرطة. وأصيبــت الفتاة بعيــار ناري بعد أن صوبت ســالحها 
إلــى رجــال الشــرطة. وقــال قائــد الشــرطة في بيــان “الطفل المســلح 

بكاالشنيكوف ألقى سالحه في النهاية بعد ذلك بقليل ولم يصب”.
لعمليــة جراحيــة وحالتهــا  الفتــاة خضعــت  أن  الســلطات  وأضافــت 
مســتقرة. ولــم يصــب أي مــن رجال الشــرطة فــي واقعة إطــالق النار 
التي حدثت الثالثاء. وحاصر ضباط الشــرطة المنزل بعد أن وصلهم 
بــالغ بســماع صــوت تهشــم للزجــاج يشــير القتحامــه وبــدأ بعــد ذلك 
إطالق النار من داخل المنزل.  وعثر رجال الشــرطة في المنزل على 

مسدس وبندقية وكاالشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة.

طفالن يتبادالن إطالق النار مع الشرطة بكاالشنيكوف

قــام مســافر بعمــل بطولــي إلنقــاذ رضيــع 
كان برفقــة أمــه، أثناء محاولتهــا الصعود 

إلى القطار.
تشــاينا  “ســاوث  صحيفــة  ذلــك  ذكــرت 
مورنينغ بوست” الصينية، مشيرة إلى أن 
الرضيع ســقط من والدته أثناء محاولتها 
ركــوب القطــار ولــم تتمكــن مــن التقاطــه 

بمساعدة المسافرين اآلخرين.
وتابعــت الصحيفــة: “وجــد الرجــل نفســه 

قادرا على النزول عبر مساحة ضيقة بين القطار ورصيف المحطة فقرر القيام بهذا 
العمــل إلنقــاذ الطفل انطالقا من دوافع إنســانية”. ولفتــت الصحيفة إلى قول الرجل 
إنه فعل ذلك ألنه يعرف معنى شــعور اآلباء تجاه أبنائهم، حيث ســقط الطفل تحت 
القطــار وفشــلت األم وبقيــة الــركاب في إنقــاذه، قبل أن يتدخل هذا الرجل. مشــيرة 
إلى أنه تمكن من إنقاذ الطفل ثم انصرف على متن القطار بعد إتمام عمله البطولي.
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