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وزير الداخلية يشيد باعتماد تقرير المتابعة الثاني
للبحرين بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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اشـــاد وزير الداخلية رئيـــس لجنة محاربة
التطـــرف ومكافحـــة اإلرهـــاب وتمويلـــه
وغسل األموال الفريق أول الشيخ راشد بن

)ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

عبـــدهللا آل خليفة باعتمـــاد تقرير المتابعة
الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غســـل
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب ،وفـــي تنفيـــذ
المعاييـــر الدولية خـــال إجتماع مجموعة
العمل المالي لدول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (.)MENAFATF
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نسبة الوفيات في البحرين األقل بالعالم

الفريــق الوطني :تقــدم واضح فــي انخفاض عــدد اإلصابات

المنامة  -بنا

لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19 -أن

األسبوع المقبل.

على صعيد انخفـــاض أعداد الحاالت

وبين الفريق
القائمة ومعدل االنتشارّ ،

المؤجلـــة بواقـــع النســـبة المحتســـبة

في  8يونيو إلى .19238

علـــى كل قرض حســـب ما تنص عليه

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي

العهـــد للتدريـــب والبحـــوث الطبيـــة

االتفاقية بين البنك والعميل.
بالمستشـــفى العســـكري للحديث عن

األمراض المعدية واألمراض الباطنية

آخر مستجدات فيروس كورونا.

بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق

كورونا ،أن نســـبة الوفيات في مملكة
البحريـــن ُتعـــد مـــن أقل النســـب على

وأكـــدت جميلة الســـلمان استشـــارية

الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس
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مستوى العالم.

الراغبيـــن في تأجيـــل القروض خالل

أسبوع عن طريق رسائل نصية ألخذ
الموافقـــة عـــن طريق آليـــة إلكترونية

فـــي اعتمـــاد نســـبة الفوائـــد المقـــررة

باحتســـاب فوائـــد علـــى األقســـاط

انخفضت هذه األعـــداد حتى وصلت

أن تقـــوم بحملة للتواصـــل مع الزبائن

مرئياتهـــا فـــي أيـــام إلـــى المصـــرف

التي ســـيتم تأجيلها ،أي أنها ســـتقوم

 29مايو  28798حالة قائمة في حين

والمصـــارف قـــررت بصـــورة مبدئيـــة

وقالـــت المصادر إن النقطة المحورية

بالنســـبة لـــكل قـــرض علـــى األقســـاط

بلـــغ عـــدد الحاالت القائمـــة في تاريخ

هو مجموعه  63دينارا عن األقســـاط

سترفق مع نص الرسالة.

في المرئيات تدور حول رغبة البنوك

الوطنـــي الطبـــي أن منحنـــى الحاالت
ً
ً
ملحوظا حيث
انخفاضا
القائمة شهد

(كوفيـــد  ،)19 -أمـــس فـــي مركز ولي

مرئياتهـــا بشـــأن إيقـــاف أقســـاط

الســـتة ،مشـــيرة إلـــى أن البنـــوك

بســـبب اآلثار السلبية لجائحة كورونا

تحقق من نتائج أثبتت تقدم الواضح

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

أكـــدت مصـــادر مصرفيـــة وبنكيـــة

دنانيـــر ونصـــف علـــى كل قســـط بمـــا

أقســـاط القـــروض لمـــدة  6أشـــهر

بنـــاء على ما
ً
فـــي االتجـــاه الصحيـــح

الـــذي

علوي الموسوي

المصـــرف المركـــزي لتعليـــق ســـداد

بها من  27مايو المنصرم أثبتت السير

عقـــده

مصادر لـ“^” :ال احتساب لرسوم
تأجيل األقساط البالغة  63دينارا

القـــروض بشـــأن مـــا وصفتـــه دعـــوة

القرارات التي تم اإلعالن عنها والبدء

الفريـــق

healthalert.gov.bh

موثوقـــة لـ “البالد” أن البنوك ســـتقدم

أكـــد الفريق الوطني الطبـــي للتصدي

الوطنـــي

ŦżĥĹĝŤĔĖĳįĔĖ

وبينت أن البنوك لن تقوم باحتســـاب
رســـوم تأجيـــل األقســـاط بواقـــع 10

وأفـــادت المصـــادر أن البنوك ســـترفع
المركـــزي وأنـــه ال مجـــال لـــدى البنوك

لعـــدم احتســـاب الفوائـــد إال بقـــرار

مباشـــر مـــن المصرف المركـــزي .يذكر

أن المصـــرف المركـــزي أصـــدر تعميما

نـــص على خيار تأجيل األقســـاط من

دون احتساب رسوم على التأجيل أو
زيـــادة في مبلغ القســـط أو زيادة في

سعر الفائدة.
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البحرين تهنئ رئيس البرتغال باليوم الوطني
المنامة  -بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،برقيتـــي تهنئـــة
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة البرتغال البروفيســـور
مارســـيلو ريبيلـــو دي ســـوزا ،وذلـــك بمناســـبة
ذكرى اليـــوم الوطني لبـــاده ،أعربا فيهما عن
أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما له موفور الصحة
والســـعادة بهـــذه المناســـبة الوطنية.كما بعث
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس
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مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس
وزراء جمهورية البرتغال أنطونيو كوستا.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

جاللة الملك

تنفيذ مشروعات لـ “الكهرباء” بقيمة تتجاوز  1.53مليار دوالر

خالد بن عبداهلل :ضمان وصــول الطاقة لجميع المناطق وتعزيز استدامة الخدمات

المنامة  -بنا

أكـــد

نائـــب

رئيـــس

مجلـــس

الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزاريـــة
للمشـــروعات التنمويـــة والبنيـــة

التحتية الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا

آل خليفـــة أن النمـــو االقتصـــادي
اإليجابي والمتسارع الذي تشهده

المملكة في ظل العهد الزاهر لعاهل
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفـــة ،ومســـاندة

واهتمام ولي العهد رئيس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،قـــد

واكبتـــه دفعة قويـــة لتوفيـــر بنية

تحتيـــة ذات معايير عالية الجودة
من خالل مشروعات استراتيجية
علـــى جميـــع األصعـــدة ،الســـيما

مشروعات الكهرباء والماء.

وقال الشـــيخ خالد بن عبدهللا “إن
إيمـــان الحكومة بأهميـــة الكهرباء

والماء بوصفهمـــا مصدرً ا مهمً ا من

مصادر الطاقة ،والعصب والمشغل
لســـائر

الخدمـــات

والقطاعـــات

األخـــرى ،دفعهـــا مـــن خـــال هيئة
الكهربـــاء

والمـــاء

لتخطيـــط

وتنفيذ مشـــروعات نوعيـــة بقيمة

الكهربـــاء

والرئيـــس

والمـــاء،

التنفيـــذي لهيئـــة الكهربـــاء والماء

الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة،
ولجميع منتســـبي الوزارة والهيئة،

على الجهـــود المبذولة في ســـبيل
تنفيـــذ مـــا التزمـــت بـــه الحكومـــة

فـــي برنامجهـــا لألعـــوام (- 2019

 )2022مـــن مشـــروعات ذات صلة
بتطوير شـــبكات الكهربـــاء والماء،
ِّ
تؤمـــن بيئة
والتـــي مـــن شـــأنها أن

داعمة للتنمية المســـتدامة ،وتعزز
جهوزيـــة البنيـــة التحتيـــة للطاقة

تتجـــاوز  1.53مليـــار دوالر ،وذلك

والميـــاه ورفـــع كفاءة واســـتدامة

فتـــرة العقـــد الماضـــي ،وأخـــرى

لخريطـــة

لمشـــروعات تـــم تنفيذهـــا خـــال

الخدمات المقدمة.

يجـــري تنفيذهـــا ويؤمـــل االنتهاء

مشـــروعات هيئـــة الكهرباء والماء

وكان الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا

الغايـــة الرئيســـة والمتمثلـــة فـــي

األربعاء بواســـطة تقنيـــة االتصال

مناطـــق المملكـــة وإمدادهـــا بهـــذه

للمشـــروعات التنمويـــة والبنيـــة

مســـتدام؛ لتلبيـــة االحتياجـــات

اللجنة ،والمسؤولين من الوزارات

السكنية واالستثمارية والتجارية

العالقـــة ،إذ تم تخصيص جزء من

لنـــا أن نفخـــر بمـــا حققتـــه هيئـــة

قدمه وزير شؤون الكهرباء والماء

مرتفعـــة بلغـــت  % 78كمتوســـط

تطوير شبكات الكهرباء والماء.

الحكومـــة الحالـــي ،وذلـــك لغايـــة

منها خالل األعوام المقبلة”.

وقـــال

“إن

المتتبـــع

يجـــد أنهـــا تســـتهدف تحقيـــق

آل خليفـــة قـــد تـــرأس أمـــس

ضمـــان وصـــول الطاقـــة لجميـــع

المرئـــي ،اجتماع اللجنـــة الوزارية

الخدمـــة الحيوية بانتظام بشـــكل

التحتيـــة بحضور الـــوزراء أعضاء

الحاليـــة والمســـتقبلية للقطاعـــات

والجهات الحكومية الخدمية ذات

والصناعيـــة

ويحـــق

االجتمـــاع لالطـــاع علـــى عـــرض

الكهربـــاء والمـــاء من نســـب إنجاز

وائـــل المبـــارك بشـــأن مشـــروعات

تنفيـــذ مشـــروعاتها ضمـــن برنامج

وخـــال االجتمـــاع ،أعرب الشـــيخ

مايو المنصرم”.

شـــكره وتقديـــره لوزيـــر شـــؤون

للمشـــروعات التنمويـــة والبينـــة

خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة عن

وغيرهـــا،

وأوضـــح أن اللجنـــة الوزاريـــة

بمشروعات هيئة الكهرباء والماء،
َ
مشـــروعاتها من األولويات
وتعْ ت ِبر

وتبـــادل الطاقـــة الكهربائيـــة مـــع

منـــه خالل العام الجـــاري ،ويهدف

الطاقـــة الكهربائيـــة باعتماديـــة

الكهربائية وبنـــاء محطات نتيجة

فيهـــا ،وتهتـــم بالتنســـيق فيما بين

بنـــاء وتشـــغيل جميـــع المحطـــات

خاصـــا
ً
التحتيـــة تولـــي اهتمامً ـــا

التـــي تتابـــع تنفيذها وســـير العمل

الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة
الخدميـــة ذات العالقـــة لضمـــان
تنفيذهـــا

المطلوبـــة،

بالكفـــاءة

خصوصـــا مـــع وزارة اإلســـكان،
التـــي قامت بجهد مقدر على مدار

السنوات الماضية في سبيل تنفيذ
المـــدن اإلســـكانية ،تأكيـــ ً
دا للمبـــدأ

شـــبكة الربـــط الخليجـــي ونقـــل

وبشـــكل اقتصادي ،وتم استكمال
وجميع الخطوط الكهربائية.

 (المرحلـــة األولـــى) :تبلـــغ تكلفته 200مليـــون دوالر ،وبلغـــت نســـبة
اإلنجـــاز فيـــه  ،% 96ومـــن المقرر

متزامـــن مـــع اإلنجاز فـــي األعمال
اإلنشـــائية ،بما يكفل توفير عنصر

االســـتقرار ،ومعيار جودة الســـكن،

ورفع المستوى المعيشي للمواطن
البحريني الـــذي هو محور التنمية

وغايتها األساس.

النقـــل الكهربائيـــة جهـــد  220و66

علـــى الكهربـــاء ونقـــل الطاقـــة

المولـــدة الكهربائيـــة مـــن محطات

توليد الكهرباء إلى مراكز األحمال

الصناعية والتجارية والسكنية في
مملكة البحرين وتم تشغيل جميع
محطات هذا المشروع في مناطق
عـــذاري ودرة البحريـــن وجنـــوب

اســـتعراضها خالل اجتماع اللجنة

الوطني وإسكان الحجيات وشرق

الكهربـــاء

والمـــاء

التـــي

تـــم

الوزاريـــة للمشـــروعات التنمويـــة

والبنية التحتية ،في التالي:

دوالر ،وبلغـــت نســـبة اإلنجـــاز فيه

المشـــروع إلـــى بنـــاء محطتيـــن

تطويـــر

وتتمثـــل

اإلســـكاني :تبلغ تكلفته  50مليون

االنتهـــاء منه خالل العـــام الجاري

مدينـــة حمد ،وســـوق المحرق وبر

مشـــروعات

-

مشـــروع

إنشـــاء

محطـــات

 ،% 55ومـــن المتوقـــع االنتهـــاء

وعلـــى

رأســـها الكهربـــاء والمـــاء ،بشـــكل

ومدينـــة خليفـــة ومدينـــة شـــرق

نقـــل الكهربـــاء لمشـــروع الرملـــي

الكهربـــاء جهـــد  220كيلوفولـــت

كيلوفولت لمقابلة الطلب المتزايد

بالخدمـــات

اإلسكانية الجديدة :مدينة سلمان

 -مشـــروع تطويـــر شـــبكة نقـــل

الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة والمتمثل
المطلوبـــة،

التوســـع العمرانـــي فـــي المـــدن

الحد.

و يهدف إلى تعزيز وتطوير شبكة

في تزويد المشـــروعات اإلسكانية

إلـــى تعزيـــز وتطويـــر شـــبكة النقل

ســـار وجـــري الشـــيخ والمجلـــس
ســـلماباد ومحطة توبلـــي لمعالجة

مياه الصرف الصحي.

منـــه خالل العام الجـــاري ،ويهدف
لنقـــل الكهربـــاء بجهـــد  220وجهد

 66كيلوفولـــت لتوفيـــر خدمـــات
الكهربـــاء

اإلسكاني.

لمشـــروع

الرملـــي

 مشـــروع تطوير البنيـــة التحتيةبجزيـــرة حـــوار :تبلـــغ كلفتـــه 193

مليون دوالر ،وبلغت نسبة اإلنجاز
فيـــه  ،% 40ومن المتوقع االنتهاء

منـــه خـــال العام المقبـــل و يهدف
إلـــى تزويد منطقة جـــزر حوار بما
تحتاجـــه مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة

لتغذيـــة

التطـــور

العمرانـــي

المســـتقبلي ،وجميـــع المنشـــآت

 -مشـــروع تطويـــر شـــبكة نقـــل

 -مشـــروع تطويـــر شـــبكة نقـــل

الحيوية في الجزر.

بلغـــت كلفتـــه  740مليـــون دوالر،

للمشـــروعات اإلسكانية ( -المرحلة

المياه لمشـــروع الرملي اإلسكاني:

الكهربـــاء جهـــد  400كيلوفولـــت:
وتـــم االنتهـــاء منـــه خـــال العـــام

الجـــاري ،ويهـــدف إلـــى رفـــع قدرة
وكفـــاءة شـــبكات نقـــل الكهربـــاء

الكهرباء جهد  220و 66كيلوفولت

الثانيـــة) :تبلـــغ كلفتـــه  200مليون

دوالر ،وبلغـــت نســـبة اإلنجـــاز فيه

 ،% 52ومـــن المتوقـــع االنتهـــاء

 % 78متوسط
نسب إنجاز
المشروعات حتى
مايو الماضي

 مشـــروع إنشـــاء محطـــة توزيـــعتبلـــغ كلفته  30مليـــون دوالر ،وتم

البدء به خالل العام الجاري ،ومن

المتوقـــع االنتهـــاء منـــه فـــي العام

 ،2023إذ بلغت نســـبة اإلنجاز فيه
 % 30ويهـــدف إلـــى بنـــاء محطـــة
توزيع الميـــاه واألعمال المصاحبة
لتوفيـــر المـــاء لمشـــروع الرملـــي
اإلسكاني.
 مشـــروع تطويـــر شـــبكات نقـــلالميـــاه في مدينة ســـلمان ومدينة
خليفة وشرق الحد :تبلغ كلفته 70
مليون دوالر ،وتـــم البدء به خالل
العام  ،2021ومن المتوقع االنتهاء
منـــه فـــي العـــام  ،2023إذ بلغـــت
نســـبة اإلنجاز فيـــه  % 30ويهدف
إلـــى تزويـــد مشـــروعات إســـكان
مدينـــة ســـلمان ،ومدينـــة خليفـــة،
ومدينة شرق الحد ،بالمياه.
 مشروع تطوير شبكة نقل المياه(البســـيتين والجفير) :بلغت كلفته
 50مليـــون دوالر ،وتـــم االنتهـــاء
منـــه في العـــام المنصـــرم ،ويهدف
إلى تحســـين وضـــع األمـــن المائي
عن طريق رفع الســـعة التخزينية،
وتلبيـــة الطلب علـــى المياه نتيجة
الزيـــادة

الســـكانية

والتوســـع

العمراني.

إشادة مشتركة بالعالقات الوطيدة مع األردن
المنامة  -وزارة الخارجية

اجتم ــع وكي ــل وزارة الخارجي ــة للش ــؤون

القنصلية واإلدارية توفيق المنصور ،أمس،
عبر االتصال اإللكتروني المرئي ،مع سفير
المملك ــة األردني ــة الهاش ــمية ل ــدى مملك ــة

البحري ــن رام ــي العدوان ،بحض ــور رئيس
قط ــاع الش ــؤون العربي ــة أحم ــد الطريفي.

وت ــم تأكي ــد عم ــق العالق ــات األخوي ــة

بحث ترتيبات استضافة “حوار المنامة”
المنامة  -بنا

اســـتقبل

وزيـــر

الخارجيـــة

للدراســـات

الوطي ــدة التي تجمع بي ــن مملكة البحرين

والمملكة األردنية الهاش ــمية وما تتسم به

م ــن متانة وق ــوة في ظل الح ــرص الدائم

بي ــن البلدين على تعزيز العالقات الثنائية،
كم ــا أعرب ــا ع ــن اعتزازهم ــا وتقديرهم ــا
بمس ــار العالق ــات الثنائي ــة والت ــي تش ــهد

تط ــورًا ونموً ا في جمي ــع األصعدة .وجرى

اس ــتعراض ع ــدد م ــن الموضوع ــات ذات

االهتمام المش ــترك ،وس ــبل تعزيز التعاون
الثنائي واالرتقاء به إلى مستويات أرحب
بم ــا يع ــود بالخي ــر والمنفعة عل ــى البلدين

والشعبين الشقيقين.

العالقات مع البرازيل تستند على أسس االحترام
المنامة  -وزارة الخارجية

اجتم ــع وزي ــر الخارجي ــة عبداللطي ــف

االســـتراتيجية

عبداللطيـــف الزيانـــي ،أمـــس

لتنظيـــم مؤتمر حـــوار المنامة

الزيان ــي ،أمس ،عبر االتص ــال اإللكتروني

المدير التنفيذي للمعهد الدولي

الـــذي

مملكـــة

المرئ ــي ،م ــع س ــفير جمهوري ــة البرازي ــل

للدراسات االســـتراتيجية في

البحريـــن

عـــام،

االتحادي ــة المعي ــن ل ــدى مملك ــة البحرين

الشرق األوسط توم بيكيت.

والتحضيرات الالزمة النعقاد

المقيم في دولة الكويت ،فرانسيسكو دي

وتـــم خـــال اللقـــاء ،بحـــث

المؤتمـــر بالمســـتوى المشـــرف

هولن ــد ،بحض ــور وكي ــل وزارة الخارجية

الجهود المشـــتركة بين وزارة

الذي يعكس التطور الحضاري

للش ــؤون السياس ــية ،الش ــيخ عب ــدهللا بن

أحم ــد آل خليف ــة ،ورئيس قطاع ش ــؤون

الخارجيـــة والمعهـــد الدولـــي

في مملكة البحرين.

األمريكيتي ــن الس ــفير الش ــيخ عب ــدهللا

تســـتضيفه
فـــي

كل

ب ــن عل ــي ب ــن خليف ــة آل خليفة.وأع ــرب
الجانب ــان ع ــن اعتزازهما بمس ــار عالقات

الصداق ــة المتميزة التي تربط بين مملكة
البحري ــن وجمهورية البرازي ــل االتحادية
الصديق ــة والت ــي تس ــتند على أس ــس من

االحترام والتقدير المتبادل.

كما تم اس ــتعراض عدد م ــن الموضوعات
والقضاي ــا ذات االهتم ــام المش ــترك عل ــى

الساحتين اإلقليمية والدولية.
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local@albiladpress.com

ماضون في االلتزام بتنفيذ توصيات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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وزيـــر الداخليـــة يشـــيد باعتمـــاد تقريـــر المتابعـــة الثانـــي للبحريـــن
وغســـل األمـــوال علـــى متابعتهـــم

المنامة  -بنا

أشــاد وزيــر الداخليــة رئيــس لجنــة محاربــة التطــرف ومكافحة اإلرهــاب وتمويله وغســل األمــوال الفريق أول
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة باعتماد تقرير المتابعــة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غســل األموال
وتمويل اإلرهاب ،وفي تنفيذ المعايير الدولية في اجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (.)MENAFATF

المســـتمرة لمواجهـــه قضايـــا التطرف

واإلرهاب وغســـل األمـــوال واالهتمام

بالقضايـــا ذات الصلة  ،مشـــيدا معاليه
بـــدور لجنـــة وضـــع سياســـات حظـــر

ومكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل

وأشـــار إلى أن جهود مملكـــة البحرين

وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن تولـــي

األمـــوال ،أن البحريـــن ماضيـــة فـــي

تكللـــت بالنجـــاح فـــي إصـــدار العديـــد

اهتمامً ـــا كبيـــرًا لتعزيـــز الجهـــود مـــن

االلتـــزام بتنفيـــذ التوصيـــات الخاصة

اإلرهـــاب وجهـــود اللجنـــة المبذولـــة

من القوانيـــن والتشـــريعات الجديدة،

خـــال عضويتها فـــي مجموعة العمل

بمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل

فـــي تقديـــم البيانـــات الالزمـــة والتـــي

ووضـــع خطـــط عمـــل مســـتمدة مـــن

المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال

اإلرهـــاب وانتشـــار التســـلح ،مؤكـــدا

انعكست في التقرير.

توصيـــات التقريـــر ،حيـــث أثمـــرت

إفريقيـــا ( ،)MENAFATFوبتعيـــن
ً
ً
وطنيا
مركزا
إدارة التحريـــات الماليـــة

إنشاء وتشكيل لجنة متخصصة يأتي

يذكر أن المجموعة أثنت على التدابير

للدفـــع بالجهـــود الحثيثـــة التـــي تقوم

واإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا مملكـــة

لمكافحـــة تمويـــل اإلرهـــاب وغســـل

األمـــوال ،مؤكـــ ًدا أن العمـــل سيســـتمر

بهـــا مملكـــة البحرين في هـــذا المجال

البحرين وذلك بااللتزام الوطني رفيع

ولتعزيـــز مكانتهـــا علـــى الخارطـــة

المســـتوى الـــذي تمثل بتشـــكيل لجنة

الســـتكمال التحســـينات على أنظمتها
ً
وفقا ألحدث
ورفـــع درجات االمتثـــال

لتكثيف الجهود وزيـــادة وتيرة العمل
ً
تحقيقا لألهداف المنشودة.

العالمية.

محاربـــة التطرف واإلرهـــاب وتمويله

وأعـــرب وزيـــر الداخليـــة عـــن شـــكره

مســـتجدات توصيات مجموعة العمل

وقـــال رئيس لجنـــة محاربـــة التطرف

وتقديـــره ألعضـــاء لجنـــة محاربـــة

وغســـل األمـــوال ،حيـــث كرســـت
ً
جهودا كبيرة لرفع
المنظومة الوطنية

المالي (.)FATF

ومكافحـــة اإلرهـــاب وتمويله وغســـل

التطرف ومكافحـــة اإلرهاب وتمويله

التقييم المتبادل الصادر العام .2018

الجهـــود بإشـــادة دوليـــة عـــن تحقيـــق
ً
ً
ملحوظـــا
تقدمـــا
مملكـــة البحريـــن
فـــي تنفيـــذ اآلليـــات التـــي وضعتهـــا

درجـــة االمتثـــال المطلوبة منـــذ تقرير

وزير الداخلية يستعرض العالقات مع دراموند
المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول

الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة،

أمـــس ،ســـفير المملكـــة المتحـــدة لدى
مملكة البحرين رودريك دراموند.

وتـــم خـــال اللقـــاء ،اســـتعراض

العالقـــات الثنائيـــة القائمـــة بيـــن
البلديـــن الصديقين ،وبحـــث عدد من

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

بحث التعاون الصناعي والتجاري مع سريالنكا

تخفيـض الرســوم البلديــة على  151أســرة

بــــــنــــــا ًء عــــلــــى تــــوجــــيــــهــــات ســــمــــو رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أصـــدر وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديـــات

والتخطيط العمراني عصام خلف قرارات
وزاريـــة لتخفيـــض الرســـوم البلديـــة على

 151أســـرة بحرينيـــة ال تمتلـــك مســـاكن

خاصة بها وتســـكن في مساكن مستأجرة
خـــال شـــهري أبريـــل ومايـــو 2021م مـــن

العام الحالي.

وقـــال خلـــف “بنـــاءً علـــى توجيهات ســـمو

رئيـــس الـــوزراء الراميـــة إلـــى تخفيـــض

األعباء المعيشـــية علـــى المواطنين ،وفي

إطـــار قـــرار مجلـــس الـــوزراء بمســـاواة

المواطنيـــن المســـتأجرين للمســـاكن مـــن
الرســـوم البلديـــة بالمواطنيـــن المالكيـــن

لمســـاكنهم فقد تم إصدار قـــرارات بإعفاء
 151أســـرة بحرينيـــة خالل شـــهري أبريل

عـــن  130أســـرة بحرينية ،واإلســـقاط من

ومايو من العام الجاري”.

وأوضـــح “أن هـــذه القرارات تأتـــي تنفيذا

الرســـوم البلديـــة عـــن  21أســـرة بحرينية،

للرغبـــة الســـامية من قيـــادة عاهـــل البالد

خالل شهري أبريل ومايو 2021م”.

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى

وأشـــار إلـــى أن الوزارة “تســـعى لتســـخير

آل خليفـــة الرامية إلى توفير حياة كريمة

كافـــة اإلمكانيـــات والمـــوارد للعمـــل علـــى

لجميـــع المواطنيـــن ،عن طريـــق تخفيض

االرتقاء بالمســـتوى المعيشـــي للمواطنين

األعبـــاء المعيشـــية عـــن كواهلهـــم ،مـــن

والتخفيـــف مـــن الرســـوم البلديـــة علـــى

خالل رســـوم بلديـــة مخفضة ومنســـجمة

المواطنين”.

مع احتياجات هـــؤالء المواطنين ،وكذلك

كما أكد الوزير خلف على أن هناك تنســـيقا

إعفـــاء بعـــض ذوي الدخـــل المحـــدود من

سداد الرسوم مستقبال أو إسقاط ديونهم

عصام خلف

وأشـــار وفقـــا لقانـــون البلديات رقـــم ()35

الـــوزراء رقـــم ( )16لســـنة  2002وبخاصة

القديمة.

لســـنة  2001والمعـــدل بالقانـــون رقم ()38
لســـنة  2001وعلـــى الالئحـــة التنفيذيـــة
لقانـــون البلديـــات الصـــادر بقـــرار مجلـــس

الفقـــرة(ب) مـــن المـــادة ( )48مـــن الالئحـــة

المذكورة وبناء علـــى عرض مدراء عموم

البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية

مســـتمرا بيـــن شـــئون البلديـــات وإدارة
خدمـــات شـــئون المســـتهلكين فـــي هيئـــة
الكهربـــاء والماء من أجل تعديل الرســـوم
البلديـــة لهذه األســـر في فواتيـــر الكهرباء
الخاصـــة بهـــم تنفيـــذا للقـــرارات الوزارية
المذكورة أعاله.

تبادل الخبرات التكنولوجية بين أعضاء “التعاون اإلسالمي”
المنامة  -بنا

شـــاركت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم

في ضمـــان التنميـــة المســـتدامة وتحقيق

العالي نائب رئيس مجلـــس أمناء التعليم
آل خليفـــة ،يومـــي  9و 10من شـــهر يونيو

واســـتعراض الوثيقـــة الختاميـــة للقمـــة

الثانية بشأن العلوم والتكنولوجيا لمنظمة

التعاون اإلسالمي واعتمادها ،إضافة إلى
مراجعـــة الترتيبـــات وقواعـــد اإلجراءات

واســـتعراض سبل التعاون المشترك
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة

سيريالنكا الصديقة.

واســـتعرض الوزيـــر اإلمكانيـــات

اإلقتصادية المتميـــزة التي تمتلكها
مملكة البحرين في الوقت الحاضر،
والتـــي تســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي

جعلها وجهة للمســـتثمرين من دول
المنطقـــة والعالـــم ،باإلضافـــة إلـــى
اإلجـــراءات الميســـرة التي تنتهجها

الحكومـــة في ســـبيل تعزيز القطاع
اإلقتصـــادي وجـــذب المزيـــد مـــن

التعـــاون المشـــترك فـــي العديـــد من
القطاعـــات وال ســـيما الصناعيـــة

والتجاريـــة خصوصا تلـــك المتعلقة
بقطـــاع رواد االعمال والمؤسســـات

الصغيرة والمتوسطة.

كمـــا تمـــت مناقشـــة عـــدد مـــن

الموضوعـــات المتعلقـــة بالقطـــاع
الســـياحي والعمـــل علـــى تبـــادل
الخبـــرات المتعلقـــة بهـــذا القطـــاع

الحيـــوي ،باإلضافة إلـــى بحث عدد
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام

المشترك.

تعزيز التنسيق بمجال الدفاع الجوي الخليجي

داخـــل المنظمة ومـــع الجامعـــات العالمية

فتح آفاق جديدة”.

العلوم والتكنولوجيا بين الدول األعضاء،

ثاراكا باالســـوريا ،حيث جرى بحث

الجانب،كمـــا بحـــث الجانبـــان أوجه

بين الجامعات ومؤسســـات التعليم العالي

عنـــوان “العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتـــكار:

(كوميســـتك) لتعزيـــز وتعـــاون أنشـــطة

اإلقليمـــي فـــي جمهورية ســـريالنكا

التـــي تنتهجهـــا الحكومـــة فـــي هذا

في منظمة التعاون اإلسالمي ،والتواصل

اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة تحت

اإلســـامي للتعاون العلمـــي والتكنولوجي

هاتفيـــا بوزيـــر الدولـــة للتعـــاون

العالية ،مما يؤكد نجاح السياســـات

الخبـــرات والمعارف بين الـــدول االعضاء

فـــي  16من الشـــهر الجـــاري برئاســـة دولة

اللجنـــة

والســـياحة زايـــد الزيانـــي اتصـــاال

ذات القيمـــة االقتصاديـــة المضافـــة

وأكـــدت األميـــن العـــام أهميـــة تبـــادل

العلـــوم والتكنولوجيـــا ،المزمـــع عقدهـــا

الدائمـــة

أجـــرى وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة

االســـتثمارات والمشـــاريع الضخمة

التحديات اإلنمائية.

الثانية لمنظمة التعاون اإلســـامي بشـــأن

لمنظمـــة

المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وتعزيـــز قدراتهـــا فـــي مواجهـــة مختلـــف

الجاري ،فـــي االجتماع التحضيـــري للقمة

التعـــاون

زايد الزياني

التقدم واالزدهار لشعوب الدول األعضاء،

العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج

وتـــم خـــال االجتمـــاع ،مناقشـــة عـــرض

ثاراكا باالسوريا

الشيخة رنا بنت عيسى

الخاصة بالقمة.

لتقويـــة العالقـــات بيـــن الـــدول األعضـــاء،

وبهذه المناســـبة ،أعربت الشيخة رنا بنت

وتنمية التعاون بين المنظمة ودول العالم

بالمشـــاركة فـــي االجتمـــاع التحضيـــري

المستويات كافة.

عيســـى بن دعيـــج آل خليفة عن اعتزازها
للقمـــة الثانيـــة لمنظمة التعاون اإلســـامي

بشـــأن العلوم والتكنولوجيـــا ،التي تعكس
دعـــم مملكـــة البحريـــن لمنظمـــة التعـــاون

اإلســـامي وجهودهـــا المتواصلـــة الرامية

بمـــا يعـــزز مصالـــح الـــدول األعضـــاء على

ونوّ هـــت األميـــن العـــام بحـــرص منظمـــة

التعـــاون اإلســـامي علـــى تعزيـــز التعاون
بين الـــدول األعضاء في مجـــاالت العلوم

والتكنولوجيـــا ،لمـــا لهـــا من أهميـــة كبيرة

المعروفـــة ،بمـــا يـــؤدي إلقامـــة شـــراكات

المنامة  -بنا

أكاديمية وبحثية مثمرة تسهم في تسريع

شـــارك قائد ســـاح الجـــو الملكي

وتيرة النمو والتنمية الشاملة.
وع ّبرت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج

آل خليفة عن تمنياتها للقمة الثانية بشأن
العلـــوم والتكنولوجيـــا لمنظمـــة التعـــاون
اإلسالمي التوفيق والخروج بنتائج تؤدي
لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة فـــي تنميـــة
جميع أوجه التعاون المشـــترك بين الدول
األعضاء.

البحرينـــي اللـــواء الركـــن طيـــار

الشـــيخ حمـــد بـــن عبـــد هللا آل

خليفـــة فـــي االجتمـــاع الخامس

والعشـــرين لقادة القوات الجوية
والدفـــاع

الجـــوي

بالقـــوات

المســـلحة بدول مجلس التعاون
لـــدول الخليـــج العربيـــة والـــذي

عقد عبر تقنيـــة االتصال المرئي،

صباح أمس.

وتـــم خـــال االجتمـــاع مناقشـــة

عـــدد من الموضوعات والمســـائل

المتعلقة بمجاالت العمل العسكري
المشـــترك بين دول المجلس فيما
يختص بالقوات الجوية والدفاع
الجوي في مجـــال تعزيز التعاون

والتنسيق العسكري المشترك بين
القوات المسلحة بدول المجلس.

موقف البحرين ثابت لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل
المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمـــع مســـاعد وزير الخارجيـــة ،رئيس

الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وإنتـــاج وتخزيـــن واســـتعمال األســـلحة

بتحديـــات وظـــروف صعبة واســـتثنائية

اللجنة الوطنية بشـــأن حظر اســـتحداث
الكيميائية وتدمير تلك األسلحة عبدهللا
الدوسري ،أمس عبر االتصال اإللكتروني
المرئـــي ،مع المديـــر العـــام لمنظمة حظر

األسلحة الكيميائية فرناندو أرياس.

وأشار الدوسري إلى أن العالم اليوم يمر
بســـبب جائحة فيروس كورونـــا (كوفيد
 ،)19مبينًـــا أن مملكـــة البحريـــن وعلـــى

الرغـــم من هـــذه الظروف لم تتـــوان عن

الدوسري:
المملكة لم تتوان
عن تنفيذ التزاماتها
رغم كورونا

حظر األســـلحة الكيميائيـــة المبذولة في

وتدميـــر تلـــك األســـلحة علـــى مواصلـــة

أنه تم تشـــكيل هذه اللجنة الوطنية في
مملكـــة البحريـــن اســـتنا ًدا إلـــى القانـــون

العمـــل من خـــال عقـــد االجتماعات عبر

رقم ( )51لســـنة  2009الذي صدر تنفيذا

تقنيـــة االتصـــال اإللكترونـــي المرئـــي،

لالتفاقيـــة التـــي صادقـــت عليهـــا مملكة

وتنظيم البرامـــج التدريبية بالتعاون مع

البحريـــن فـــي العـــام  ،1997وتعديـــل

المنظمـــة والعمل على تنفيـــذ االلتزامات

التشـــريعات لمواكبة متطلبات االتفاقية
والتنظيـــم ،وإطـــاق نظـــام الترخيـــص،
وتنظيـــم ورش عمل ،مؤك ًدا أن سياســـة

بذلتها منذ التوقيع على االتفاقية ،مبينا

الرامية إلى نزع أســـلحة الدمار الشـــامل

الـــذي تضطلـــع بـــه المنظمـــة مـــن خـــال

طـــرح العديد مـــن الـــرؤى والبرامج التي

من شـــأنها تقديم جميع سبل الدعم لكل

الدول لتحقيق األمن واالستقرار ،مؤك ًدا
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز

التعـــاون الثنائي مـــع المنظمة في مجال

مشـــي ًدا بحرص مســـاعد وزير الخارجية
بمتابعة أعمال اللجنة الوطنية واهتمامه
الواضح والمقدر من قبلهم.

تنفيـــذ التزاماتهـــا ،إذ حرصـــت اللجنـــة

وخـــال االجتمـــاع ،أشـــاد مســـاعد وزير

تعزيـــز التعـــاون الدولـــي ،والـــدور البـــارز

فـــي جميـــع المجـــاالت والقطاعـــات،

كما أبدى مدير المنظمة شـــكره وتقديره

الوطنية بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتاج

الخارجيـــة بجهـــود المدير العـــام لمنظمة

االتفاقيـــة وتدريـــب كوادرهـــا الوطنيـــة

وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية

الواردة في االتفاقية.

واســـتعرض جهود مملكـــة البحرين التي

مملكـــة البحرين ثابتة فـــي دعم الجهود

لمملكـــة البحرين على الدعم والمســـاندة
المتواصلـــة منـــذ بـــدء عمـــل المنظمـــة
والمواقـــف اإليجابيـــة للمملكـــة تجـــاه
حرصا منها
ً
القضايا الدوليـــة واإلقليمية

ووسائل إيصالها ومنع انتشارها.

ً
تحقيقا لألهداف المنشودة.

مـــن جانبه ،أعـــرب المدير العـــام لمنظمة

وأشـــاد المديـــر العـــام للمنظمـــة بجهـــود

حظـــر األســـلحة الكيميائية عـــن اعتزازه

مملكـــة البحريـــن فـــي تنفيـــذ االتفاقيـــة

وتقديـــره لعالقـــات التعـــاون البنـــاءة مع

علـــى المســـتوى الوطني من خالل ســـن

مملكـــة البحرين ،وحـــرص المملكة التام

التشـــريعات التـــي تعكس حـــرص مملكة

وجـــرى خالل االجتماع اســـتعراض عدد

على االلتـــزام بتنفيد االتفاقـــات الدولية

البحريـــن علـــى التأكـــد التـــام مـــن تنفيذ

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

علـــى ثبات موقفهـــا من أجـــل عالم خال
من األســـلحة الكيميائية وأسلحة الدمار
متمنيا لمملكـــة البحرين مزيدا
الشـــامل،
ً

من الرفعة والنماء.
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الفريق الوطني :تدنّ ي الحاالت يؤكد نجاح اإلجراءات المتخذة
كـــلـــنـــا نـــصـــنـــع “الــــــــــفــــــــــارق” ....بـــالـــتـــزامـــنـــا بـــتـــدابـــيـــر الـــحـــمـــايـــة
المنامة  -بنا

أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي
لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )-19أن

القـــرارات التي تم اإلعـــان عنها والبدء
بهـــا من  27مايو المنصرم أثبتت الســـير

بنـــاء علـــى مـــا
ً
فـــي االتجـــاه الصحيـــح

تحقـــق من نتائج أثبتـــت تقدم الواضح

نسبة الوفيات
في البحرين
عددا على
األقل
ً
مستوى العالم

 % 19من
المؤهلين للتطعيم
لم يتسجلوا
وندعوهم للتسجيل

علـــى صعيـــد انخفـــاض أعـــداد الحاالت

وبين الفريق
القائمـــة ومعدل االنتشـــارّ ،

الوطنـــي الطبـــي أن منحنـــى الحـــاالت
ً
ً
ملحوظا حيث
انخفاضـــا
القائمـــة شـــهد

بلـــغ عـــدد الحـــاالت القائمـــة فـــي تاريخ

 29مايـــو  28798حالـــة قائمة في حين
انخفضـــت هـــذه األعـــداد حتـــى وصلت

في  8يونيو إلى .19238

تجاهلوا رسائل
الواتس اب
“المضللة” وبادروا
لتطعيم أبنائكم

جميع التطعيمات
تتطلب جرعة
منشطة لتعزيز
فاعليتها

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

ونـــوه الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي
لفيـــروس كورونـــا بأنـــه ســـيتم الفتـــح

التدريجـــي لمختلـــف القطاعـــات بعـــد
انقضـــاء الفتـــرة المقـــررة لتمديـــد

القـــرارات حتـــى  25يونيـــو بنـــاء علـــى
ً
مشـــيرا إلى
المعطيـــات والمســـتجدات،

أن هذه القرارات ليســـت كفيلة لوحدها

بالوصول إلى النتائج المرجوة بل يأتي

الدور المســـؤول لكل فرد فـــي المجتمع
ليســـهم فـــي تحقيـــق ذلـــك عبـــر تكاتف
الجميـــع مـــن أجـــل مصلحـــة البحريـــن

وكافة أبنائها بااللتزام التام باإلجراءات
االحترازية.

جاء ذلك خـــال المؤتمر الصحفي الذي

عقـــده الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي
لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)-19أمـــس

األريعـــاء في مركز ولـــي العهد للتدريب
والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري
للحديـــث عن آخر مســـتجدات فيروس
كورونا.

بدء تشغيل المركز الطبي الجديد
بمركز المعارض
وفـــي بدايـــة المؤتمـــر ،أكد وكيـــل وزارة
الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبي

للتصدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيد)-19
ً
تنفيذا لتوجيهات
الدكتور وليد المانع أنه

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفة ،بمباشـــرة تطعيم

المواطنيـــن المقيميـــن في الخـــارج ممن
لم يتمكنوا مـــن الحصول على التطعيم،
فقد باشـــرت وزارتا الصحـــة والخارجية

بوضع خطة عمـــل لوضع توجيه جاللته
موضـــع التنفيـــذ ،وأشـــار إلى أنـــه قد تم

منـــذ يـــوم الثالثـــاء الموافـــق  8يونيـــو
الجـــاري إجـــراء التنســـيق المكثـــف مـــع

جرعات منشـــطة وليس فقـــط التطعيم

ً
الفتـــا إلى أنه بالنســـبة إلى
المتطعميـــن،

توجـــه الحـــاالت بشـــكل فوري ومباشـــر
ً
مشيرا إلى أن االلتزام بالقرارات
للمركز،

ولفـــت القحطانـــي إلـــى أن تطعيـــم

الجرعتيـــن مـــن تطعيـــم ســـينوفارم

التقليديـــة المتعـــارف عليهـــا كلقـــاح

مرور  3أشـــهر من التعافي ،في حين أن

الفـــارق ،لذا على الجميع واجب التعاون

أحـــد الخياريـــن ،اإلبقـــاء علـــى تطعيـــم

طبيـــة في المركـــز الطبـــي الجديد الذي
ً
مؤخـــرا بمركـــز البحريـــن
تـــم تدشـــينه

الدولي للمعارض والمؤتمرات من خالل

واإلجـــراءات االحترازيـــة هو مـــا يصنع
فـــي هـــذه الفتـــرة االســـتثنائية ورفـــع

درجات تطبيق اإلجـــراءات االحترازية
مـــن أجـــل األمـــن الصحـــي للمجتمـــع

وتحقيق األهداف المرجوة.

“سينوفارم” تقليدي ويمكن
تنشيطه بـ “الفايزر”

ســـفارات البحرين في الدول التي يقيم

مـــن جهتـــه ،أكـــد استشـــاري األمـــراض

الموافقـــات الالزمـــة بحســـب أنظمتهـــا

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي

وإعـــداد روابـــط التســـجيل اإللكترونيـــة

القحطانـــي أن مملكـــة البحرين نجحت

بعمـــل الترتيبـــات والتجهيـــزات الالزمة

للفيروس في كافة مسارات التعامل من

التطعيمـــات المخصصـــة للمواطنيـــن
ً
الفتـــا إلـــى أنه
المقيميـــن بهـــذه الـــدول،

ســـباقة في جهودها لحفظ صحة
وأنها
ّ

فيها المواطنون بالخارج للحصول على

المعدية بالمستشـــفى العســـكري وعضو

والعمـــل علـــى التحضيـــر اللوجســـتي

لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيب مناف

للمواطنيـــن ،كمـــا باشـــرت وزارة الصحة

في وضع اإلجـــراءات الكفيلة بالتصدي

مـــن الناحيـــة اللوجســـتية بشـــأن نقـــل

فحـــص وحجر وعزل وعـــاج وتطعيم،

وســـامة الجميـــع ،وبـــدأت فـــي إعطـــاء

سيتم تنفيذ الخطة خالل األيام المقبلة

الجرعـــة المنشـــطة فـــي هـــذا الصـــدد،
ً
الفتـــا إلى أن كل تطعيـــم يُ طرح له مدة

وأشـــار المانع إلى أنـــه بدأ أمس األربعاء

منشـــطة لتعزيز فاعليته ،كما أن العديد

للعـــزل المنزلـــي ممن يحتاجـــون لرعاية

عليها والتي نأخذها منذ الصغر تتطلب

بعـــد حصر جميع المواطنين المســـجلين

والحصول على الموافقات الالزمة.

اســـتقبال الحـــاالت القائمـــة الخاضعـــة

زمنيـــة محـــددة وبعدها يحتـــاج لجرعة

مـــن التطعيمـــات االعتياديـــة المتعارف

المضاد لفيروس كورونا.

ســـينوفارم بســـبب طريقـــة تصنيعـــه

معطـــل خامل يمكن لمـــن تطعم به أخذ
سينوفارم أو التغيير إلى تطعيم “فايزر
ً
الفتـــا بـــأن
بيونتيـــك” عنـــد التســـجيل،جميـــع التطعيمـــات األخرى ســـتكون لها
جرعات منشـــطة ،وســـيتم اإلعالن عنها
ً
الحقا ونحن على تواصل مع الشـــركات
المنتجـــة لهـــا والمنظمـــات الصحيـــة

المعتمدة.

المتعافيـــن في عـــام  2020الذين أكملوا
يمكنهـــم أخـــذ الجرعـــة المنشـــطة بعـــد

المتعافيـــن في عـــام  2021الذين أكملوا
جرعتـــي التطعيم ال يتطلـــب منهم أخذ
جرعات منشـــطة ،ودعا الجميع لإلقبال

على التطعيم من أجل التغلب على هذه
الجائحـــة والوصـــول للهـــدف المنشـــود

وتحقيق المناعة المجتمعية.

تطعيم نصف مليون مواطن
ومقيم بالجرعة األولى

وأشـــار القحطاني إلى أن كل تقنية في

مـــن جهتهـــا ،أكـــدت الدكتـــورة جميلـــة

يتطلـــب بعدهـــا أخـــذ جرعات منشـــطة
ً
الفتـــا إلى
الســـتمرار فعاليـــة التطعيـــم،

واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية

طبيا
التطعيم لهـــا فترة زمنية محـــددة
ً

أنـــه ال توجـــد اختالفـــات فـــي فعاليـــة
التطعيمـــات؛ فنســـبة الحـــاالت القائمـــة

الســـلمان استشـــارية األمـــراض المعدية
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ،أن نســـبة
الوفيـــات فـــي مملكـــة البحريـــن ُتعـــد

مـــن المتطعمين من مختلف التطعيمات
متقاربـــة جـــ ًدا وتتـــراوح بيـــن  % 1إلى

وأشارت إلى أنه تم اإلعالن عن تخطي

ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة بيـــن الجرعة

األولى ،ومنذ ديســـمبر  2020إلى أبريل

المنشـــطة ،بحيـــث يمكـــن للمواطنيـــن

ومقيـــم بالجرعـــة األولـــى ،ومـــع زيـــادة

إكمـــال  3أشـــهر علـــى األقـــل مـــن أخـــذ

يونيـــو أي فـــي غضـــون شـــهرين وصلنا

للخطـــر ،وبعـــد مـــرور  6أشـــهر لكافـــة

وأضافت الســـلمان إلى أننا نسير بثبات

 ،% 2منو ًهـــا بأنـــه تـــم خفـــض المـــدة

مـــن أقل النســـب علـــى مســـتوى العالم،
البحريـــن لحاجـــز المليـــون مـــن الجرعة

الثانية من تطعيم ســـينوفارم والجرعة

 2021تـــم تطعيم نصـــف مليون مواطن

والمقيميـــن أخذ الجرعة المنشـــطة بعد

وتيرة التطعيم منـــذ أبريل الماضي إلى

الجرعـــة الثانيـــة للفئـــات األكثـــر عرضة

لمليون من الجرعة األولى.

متجهيـــن بـــإذن هللا لتحقيـــق الهـــدف

وغيـــر مبنية على أســـس علمية وطبية،

التعـــاون مع الجهـــود الوطنية من خالل

المعلومـــات مـــن األطبـــاء والجهـــات

المنشـــود ،لكـــن نطلـــب مـــن الجميـــع

التسجيل للتطعيم أو الجرعة المنشطة،
حيث إن  % 19مـــن المؤهلين للتطعيم

من الســـكان لم يقوموا بالتسجيل ألخذ
التطعيـــم وندعوهم لضرورة التســـجيل

للوصـــول للمناعة المجتمعية ،وشـــددت

فـــي الوقت ذاتـــه على ضـــرورة االلتزام
بالمواعيد حيث أن نســـبة عدم االلتزام

مازالـــت مرتفعـــة ،وهـــو مـــا يؤثـــر علـــى
جهود الحفاظ على رفع وتيرة التطعيم،
وأشـــارت الســـلمان إلى أن الفئة العمرية
مـــن  12إلـــى  17تمثـــل نســـبة كبيرة من

المجتمـــع وهـــي مـــن الفئـــات الحاضنـــة
للفيـــروس مـــدة أطـــول من الكبـــار ،وقد

يتســـببون في نقل العدوى لآلباء وكبار
الســـن فـــي المنـــزل ،ومن أجـــل الحفاظ
علـــى صحتهـــم وصحـــة مـــن حولهـــم،

نطالـــب أوليـــاء األمـــور الحـــرص علـــى

تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم
بين  12و 17عامً ـــا والمبادرة بتطعيمهم

المضاد للفيروس.

وقالـــت الســـلمان“ :اســـمحوا لـــي هنا أن

أتحـــدث باعتباري أمً ا ،أتوجه برســـالتي
ً
ناصحة
لـــكل األمهـــات وأوليـــاء األمـــور
لهـــم بتجاهـــل الرســـائل عبر الواتســـاب

ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي التـــي
تصـــل إليهـــم عبـــر الهاتـــف عـــن تطعيـــم
األطفـــال ومنهـــا معلومـــات خاطئـــة

والحـــرص الحقيقي هنا هو أن نســـتقي
الرســـمية” ،وشـــددت علـــى أن أطفالنـــا

أمانـــة ،ويتوجـــب علينا حفـــظ صحتهم
وســـامتهم في ظل الظـــروف الصحية
ً
الفتـــة إلـــى أن
االســـتثنائية للفيـــروس،

حفـــظ صحـــة وســـامة األطفـــال يكون

بتسجيلهم ألخذ التطعيم ،وال ننسى أن

أطفالنا قد مروا بالعديد من التطعيمات
منذ الوالدة والتي تتعدى  10تطعيمات
وبعضهـــا تصـــل لثـــاث جرعـــات ً
أيضـــا،
ً
مشـــيرة إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج

جيدة في خفض أعداد الحاالت القائمة

تتشـــارك فيـــه الجهـــود الوطنيـــة ،وأن

المطلوب هو استمرار تعاون المواطنين
والمقيميـــن عبر التزامهم المســـؤول في
إنجاحها والمشـــاركة بها ،داعية الجميع
للمواصلـــة بنفس الوتيـــرة حتى تحقيق

األهداف المنشودة.

وفـــي المحـــور الخامـــس واألخيـــر مـــن
المؤتمـــر الصحفي قام الفريـــق الوطني

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا
(كوفيـــد )-19باإلجابـــة على التســـاؤالت

التـــي وردت من المواطنيـــن والمقيمين
مـــن خـــال جميـــع المنصـــات ســـواء
عبـــر البريـــد اإللكترونـــي المخصـــص

لالستفســـارات أو مـــن خـــال األســـئلة
األكثـــر تـــداوالً علـــى منصـــات مواقـــع

التواصل االجتماعي.
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مصادر لـ“^” :اعتماد فوائد على أقساط القروض المؤجلة
لـــــــــن يتـــــــــم احتســــــــــاب رســــــــــوم التــأجيــــــــــل بـــواقـــــــــــع  63ديـنـــــــــارا
علوي الموسوي

أكـــدت مصـــادر مصرفيـــة وبنكيـــة

موثوقـــة لـ “البـــاد” أن البنوك ســـتقدم

مرئياتها بشأن إيقاف أقساط القروض
بشـــأن مـــا وصفتـــه دعـــوة المصـــرف

المركزي لتعليق سداد أقساط القروض
لمدة ســـتة أشهار بسبب اآلثار السلبية

لجائحة كورونا اإلسبوع القادم.

وقالـــت ذات المصـــادر إن النقطـــة

المحوريـــة فـــي المرئيـــات تـــدور حول

رغبـــة البنوك في اعتماد نســـبة الفوائد

إلكترونية سترفق مع نص الرسالة.

وحسب التعميم ،سيتم احتساب أسعار

أقســـاط القروض في الفتـــرة الماضية

وأفـــادت المصـــارد أن البنـــوك ســـترفع

الفائدة المقررة من قبل المصارف على

ساهمت في استقرار المعامالت المالية

مرئياتهـــا خـــال أيـــام إلـــى المصـــرف

هذه القروض خالل فترة التأجيل.

والتجاريـــة واألنشـــطة االقتصاديـــة

المركـــزي وأنـــه ال مجـــال لـــدى البنـــوك

و قـــال محافـــظ مصـــرف البحريـــن

المختلفـــة وحافـــظ على مســـار نموها

لعدم احتســـاب الفوائد إال بقرار مباشر

المركـــزي رشـــيد المعـــراج ،إن هـــذه

المستدام.

االتفاقية بين البنك والعميل.

من المصرف المركزي.

الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق

وقـــام المركـــزي البحرينـــي بتأجيـــل

وبينـــت أن البنوك لن تقوم باحتســـاب

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن المصـــرف

مـــع القطـــاع المصرفي للمســـاهمة في

أقساط القروض منذ مارس/آذار 2020

المركـــزي أصدر تعميمـــا نص على خيار

دعـــم األنشـــطة االقتصاديـــة المختلفة

لمـــدة  6أشـــهر ،ثـــم مـــدد القـــرار لنهاية

تأجيـــل األقســـاط مـــن دون احتســـاب

إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس

العام ،ونظرا الســـتمرار التداعيات قرر

رســـوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ

كورونا.

تمديـــد القرار  6أشـــهر إضافيـــة تنتهي

القســـط أو زيـــادة فـــي ســـعر الفائـــدة.

وأضـــاف المعـــراج أن قـــرارات تأجيـــل

في يونيو/حزيران .2021

المقـــررة بالنســـبة لـــكل قـــرض علـــى
األقســـاط التي ســـيتم تأجيلها ،أي أنها
ستقوم باحتساب فوائد على األقساط
المؤجلـــة بواقـــع النســـبة المحتســـبة
علـــى كل قرض حســـب مـــا تنص عليه

البنوك تتواصل
مع العمالء خالل
 7أيام
والمصـــارف قـــررت بصـــورة مبدئيـــة

رســـوم تأجيـــل األقســـاط بواقـــع 10

أن تقـــوم بحملـــة للتواصل مـــع الزبائن

هو مجموعـــه  63دينارا عن األقســـاط

إســـبوع وذلـــك عـــن طريـــق رســـائل

دنانيـــر ونصـــف علـــى كل قســـط بمـــا
الســـتة ،مشـــيرة إلـــى أن البنـــوك

الراغبيـــن فـــي تأجيل القـــروض خالل

نصية ألخـــذ الموافقة عـــن طريق آلية

سلوم :نطالب بمنظومة دعم شاملة لسنتين بدال من “الحزمة”

أكــــــد أن “الــــــخــــــاص” يـــعـــانـــي مـــــن آثــــــــار الـــجـــائـــحـــة
محرر الشؤون المحلية

ثمن عضو مجلس النواب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة

األطـــراف وتســـتمر منظومـــة الدعـــم

تطوير الخطاب اإلعالمي الحكومي

العمـــل مـــن الوقـــوف والنهـــوض مـــن

المنامة  -بنا

لســـنتين وذلك ليتمكن التجار وأرباب

والمتوســطة النائــب أحمــد ســلوم مســاعي الحكومــة ومجلــس النــواب فــي
عنــوان تخصيــص حزمــة ثانيــة لدعم القطاعــات التجارية والقطــاع الخاص

اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملـــك

ً
وخارجيـــا ،وجهوده في الدفاع عن

ولن تستطيع حزمة جديدة كالسابقة

مكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة الرئيـــس

الحضارية والتنموية والمكتســـبات

مـــن النهـــوض مـــن مخلفـــات الجائحة

يوســـف البنخليـــل .وأشـــاد الحمـــر

الخســـائر التـــي تعـــرض لهـــا القطـــاع

مركـــز االتصـــال الوطنـــي فـــي دعم

اآلثار السلبية التي خلفتها الجائحة.

المتأثــرة بســبب اآلثار الســلبية لجائحــة كورونا وإجــراءات اإلغالق األخيرة

وبين أن اآلثار السلبية كبيرة وعديدة

لشـــؤون اإلعـــام نبيـــل الحمـــر في

واقترح ســـلوم فـــي مقابل مـــا طرحه

امتـــد لفترة طويلة وقـــد يمتد ألزمان

أن تـــوازن األمـــر أو أن تمكـــن التجـــار

التنفيـــذي لمركز االتصـــال الوطني

تصـــورات حول هذه الحزمة بضرورة

وطالـــب ســـلوم باعتمـــاد منظومـــة

كمـــا كان في الســـابق ،مشـــيرًا إلى أن

بالـــدور المهـــم الـــذي يضطلـــع بـــه

الخاص بما فيها المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة كبيرة ج ًدا ،ولن تستطيع

مســـيرة اإلعالم البحرينـــي وتعزيز

التي صدرت عن الفريق الطبي الوطني.
زمـــاؤه أعضـــاء مجلـــس النـــواب من

أن يكون برنامجا كامال متكامال شامال
يراعـــي الحاضر والمســـتقبل بالنســـبة

لمصالح القطاع الخاص المتضرر على
اعتبار أن زمـــان مكافحة الجائحة قد

غير معروفة.

اســـتراتيجية شـــاملة لدعـــم القطـــاع

النائب أحمد سلوم

بمـــا فيهـــا صنـــدوق العمـــل تمكيـــن

تنظيـــم ســـوق العمـــل والحكومـــة

الخاص تشـــمل جميع الجهات المعنية
وبنـــك التنميـــة وبنـــك اإلبـــداع وهيئة

وغرفة التجارة والنـــواب وغيرها من

حزمة جديدة كالسابقة حل المشكلة.

التعـــاون والتنســـيق اإلعالمـــي
بيـــن مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة
بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر الخطـــاب

 90مليار دوالر حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي

نــاس :صيــغ توافقيــة بيــن االتحــادات و“الغــرف” لتعزيــز العمــل المشــترك
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب

السنابس  -الغرفة

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

حضـــر رئيـــس مجلـــس إدارة اتحـــاد غرف

خليفـــة ،بمواصلة العمل على دفع مســـيرة

مجلـــس التعاون الخليجـــي ورئيس غرفة

العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أوسع

تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير نـــاس،

وتحقيق مزيد من اإلنجازات والمكتسبات

االجتمـــاع الذي عقد برئاســـة األمين العام

لصالح األشقاء في دول مجلس التعاون.

لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية

رئيســـا التحاد غرف
وأضـــاف أنه بصفتـــه
ً

نايـــف الحجـــرف مـــع رؤســـاء اتحـــادات

مجلـــس التعـــاون الخليجي ،يســـعى دوما

وغرف دول مجلس التعاون ،على هامش

إليجـــاد صيـــغ توافقيـــه مشـــتركة بيـــن

اجتمـــاع مجلس اتحاد الغـــرف الخليجية

االتحادات والغرف األعضاء باتحاد غرف

في دورته الـ  ،55والذي اســـتضافته إمارة

دبي ،وبحضـــور األمين العام التحاد غرف
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ســـعود

المشاري.

وخـــال االجتمـــاع ألقـــى األميـــن العـــام

لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية
كلمـــة أشـــار فيهـــا إلـــى تأكيـــد المجلـــس
األعلـــى فـــي قمـــة الســـلطان قابـــوس

والشـــيخ صباح التـــي احتضنتها محافظة
العـــا ،أهميـــة التركيـــز علـــى المشـــروعات
ذات البعـــد االســـتراتيجي التكاملـــي فـــي

المجـــال االقتصـــادي والتنمـــوي ،وأبرزهـــا

االنتهـــاء من متطلبات االتحـــاد الجمركي،
واالنتهـــاء مـــن تحقيق الســـوق الخليجية

المشـــتركة ،ومشـــروع ســـكة الحديـــد ،كما

دول المجلـــس لتعزيـــز العمـــل الخليجـــي

جانب من فعاليات االجتماع

لإلســـهام في الدفـــع بالمجـــاالت التجارية

المجلـــس ،ما يتطلب تكثيـــف كل الجهود

واالستثمارية لمرحلة التكامل.

منـــه بدورهـــا الحيـــوي ومســـاهماتها فـــي

البينية ،خصوصا أن دول مجلس التعاون

األمـــن الغذائي بمنطقـــة الخليـــج ،والعمل

ســـعيا لتعزيـــز التعاون المشـــترك مع
يأتي
ً

مليـــون نســـمة ،ويبلـــغ مجمـــوع ناتجهـــا

أكـــد أهمية االســـتمرار في دعم وتشـــجيع
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة ،إيما ًنا

اقتصـــادات دول المجلس .وأكد أن اللقاء
القطـــاع الخـــاص نظـــرا لـــدوره الرائـــد في

تنفيـــذ مشـــروعات التكامـــل االقتصـــادي،

ودعم العمل الخليجي المشـــترك ،موضحا
أن التجـــارة البينية لـــدول المجلس بلغت
مـــا يزيد عـــن  90مليار دوالر خـــال العام

 ،2019مشيرًا إلى أنها ال ترقى في الوقت
الراهـــن إلـــى تطلعات قادة وشـــعوب دول

نحـــو تحقيـــق معدالت نمـــو أكبـــر للتجارة

تشـــكل ســـوقا يشـــمل حاليـــا أكثـــر من 58

الداخلي اإلجمالي حوالي  1.590تريليون

دوالر في العام .2019

وأشار إلى أهمية االلتفات إلى مشروعات
علـــى تنميتهـــا وزيـــادة نســـب االســـتثمار
فيهـــا لتحقيـــق األمـــن الغذائـــي المنشـــود،

مؤكدا أن األمن الغذائـــي الخليجي مطل ًبا

مهما فـــي المرحلة المقبلة وعلى دولنا في
منطقـــة الخليـــج العربيـــة توحيـــد الجهود

وبـــدوره ،أكد ناس ســـعي غرفـــة البحرين
ً
إنفاذا
نحو تعزيز فرص التكامل الخليجي

والرؤى في هذا الملف الذي يرتبط بحياة

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،

في منطقة الخليج بضرورة االستثمار في

للتوجيهات الســـامية لعاهل البالد صاحب
والمتابعة المســـتمرة من الحكومة برئاسة

الشـــعوب ،مجددا دعوتـــه للقطاع الخاص

مشروعات األمن الغذائي.

نمو الصادرات البحرينية إلى العراق بنسبة % 47

نــــاس :تنميـــــة التجــــارة البينيـــــة بيـــــن البلــديـــن يدعــــــم االقتصـــاد
بالعام .2019

السنابس  -الغرفة

أكـــد رئيـــس اتحـــاد غـــرف دول مجلـــس

التعـــاون الخليجـــي رئيـــس غرفـــة تجارة
وصناعـــة البحريـــن ســـمير ناس حـــرص
مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز الروابـــط

االقتصاديـــة والتجاريـــة مـــع جمهوريـــة

االستثمارية في البلدين الشقيقين لخدمة
مصالـــح قطـــاع األعمـــال لـــدى الجانبيـــن،

منوها بالعالقـــات التاريخية المتينة التي
تجمع بين البلديـــن والرغبـــة في الدفع بها
نحـــو آفاق أوســـع على مختلـــف األصعدة

والمستويات.

وشدد ناس ،خالل اجتماعه برئيس اتحاد
الغـــرف التجاريـــة العراقيـــة ،عبـــد الـــرزاق

ناس ملتقيا نظيره العراقي

الزهيـــري بحضـــور كل مـــن النائـــب األول
لرئيـــس الغرفـــة خالـــد نجيبـــي ،والرئيـــس

التنفيذي للغرفة شـــاكر الشتر على هامش
اجتماعـــات اتحـــادات الغـــرف العربيـــة

حاليـــا باإلمـــارات ،علـــى أهميـــة
المقامـــة
ً

توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما

يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين
فـــي المجـــاالت التجاريـــة واالســـتثمارية،
الف ًتا إلـــى أن الســـوق العراقية مهمة ج ًدا
للصادرات البحرينيـــة

ويبـــدو

ذلـــك

جليا من خالل نمو تلك الصادرات بنســـبة
ًّ
تصل إلـــى  % 47في العـــام  2020مقارنة

الزاهـــر لصاحـــب الجاللـــة الملـــك،
ً
متمنيـــا للرئيـــس التنفيـــذي وجميع

منتســـبي المركـــز كل التوفيـــق في

مهامهـــم ومســـؤولياتهم الوطنيـــة.
مـــن جانبـــه ،أعـــرب البنخليـــل عـــن

شـــكره للمستشـــار الحمـــر ،منوهـــا

بما يبديـــه من تعـــاون ودعم لمركز
االتصـــال الوطنـــي لتحقيق أهدافه

المنشودة.

أكـــد بنـــك البحريـــن للتنميـــة،

المتخصـــص فـــي تمويـــل وتنميـــة

المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة
فـــي مملكـــة البحريـــن ،التزامـــه

باالســـتمرار في دعم قطـــاع قطاع

المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة

وذلك حتى يتمكـــن من تجاوز آثار

الجائحة العالمية.

ً
تمويل
وأعلن البنك عن تقديم 153

سنجيف بول

لمشـــاريع قائمة وجديـــدة في الربع

األول  2021وذلك بتمويل إجمالي
بلـــغ  6.09مليـــون دينـــار .ومـــن

المتوقع أن يسهم هذا التمويل في
توفير  100فرصة عمل جديدة.

كمـــا شـــملت هـــذه التســـهيالت

التمويلية “محفظـــة ريادات” لدعم
أعمـــال المرأة بمبلغ  371ألف دينار،
ً
إضافة إلـــى  157ألف دينار لبرامج

تمويـــل قطاعـــي الثـــروة الســـمكية
ً
فضـــا عن قيـــام البنك
والزراعيـــة.
بتنفيـــذ تأجيـــل األقســـاط للفتـــرة

الواقعة بيـــن األول من يناير 2021

األول  2021وواصـــل حفاظـــه على

نســـبة جيدة من كفايـــة رأس المال
بلغت  .% 62.45كما يحافظ البنك
علـــى مســـتوى حـــذر فـــي تغطيـــة

انخفـــاض المركـــز االئتمانـــي وذلك

للحفاظ على االستدامة على المدى
البعيـــد .وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن للتنميـــة

ســـنجيف بول “كان لهـــذه الجائحة

ســـلبيا كبيـــرًا على
العالميـــة تأثيـــرًا
ً

العديد من القطاعات السيما قطاع

المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة

وحتـــى  30يونيـــو  2021لجميـــع

والتـــي تعد أحـــد القطاعـــات األكثر

مـــع توجيهـــات مصـــرف البحريـــن

لتوفيـــر الدعـــم لهـــذه المؤسســـات
ولـــرواد األعمال ً
أيضـــا للتغلب على

تماشـــيا
العمـــاء المؤهليـــن وذلـــك
ً
المركزي.

من جهةٍ أخرى ،سجل البنك صافي

ربح بلغ  301ألف دينار خالل الربع

تضررًا ،ولكن البنك يواصل ســـعيه

هـــذه التحديـــات وذلـــك بدعـــم من

الجهات ذات العالقة”.

“األمن” يناقش تعزيز السالمة العامة بـ “الصيف”
المنامة  -وزارة الداخلية

الخليجي نحو زيـــادة التعاون االقتصادي

لإلعـــام والثقافـــة األمنيـــة بوزارة

وإرادة جديـــة مـــن دول مجلـــس التعاون

واالســـتثماري مع العراق كأســـاس للتنمية
واالزدهار في المنطقـــة العربية ،الف ًتا إلى

الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة
البحرين ويبث على الهواء مباشرة

كل خميس فـــي تمام
ً
ظهـــرا علـــى
1.00

الساعة

الموجة FM102.3

األمـــن الغذائي مـــن موارد العـــراق المائية

الســـبل

تســـهم في تلبية احتياجـــات المنطقة من

العامـــة فـــي فصـــل الصيـــف ،حيث

اإلنتاجيـــة .وأعـــرب الزهيـــري عـــن رغبـــة

محمد الريس ضابط عالقات عامة

الكفيلـــة

وأراضيـــه الخصبـــة التـــي مـــن الممكـــن أن

بتعزيـــز

اإلنتـــاج الزراعـــي وغيرهـــا مـــن المجاالت

يســـتضيف البرنامـــج المـــازم أول

بالده في تعزيز ســـبل التعاون االقتصادي

باإلدارة العامة للدفاع المدني.

والتجاري والصناعي مع البحرين.

وشـــعبها الكريـــم فـــي ظـــل العهـــد

المنامة  -بنك البحرين للتنمية

الـــذي تعده وتقدمـــه اإلدارة العامة

الخليج ضرورة االستفادة في مشروعات

الوطنيـــة التـــي تحققـــت للمملكـــة

“التنمية” يواصل دعم “الصغيرة والمتوسطة” أثناء الجائحة

وأضـــاف نـــاس أن هنـــاك تطلعـــات

االقتصـــاد الخليجـــي ،كما علينـــا في دول

علـــى تنميـــة التجـــارة البينيـــة والعالقات

بمنظومـــة التواصل مـــع المواطنين
ً
محليا
ومختلف الجهات الحكومية

يناقـــش برنامـــج “األمـــن” اإلذاعـــي

أن العـــراق عليـــه االســـتفادة مـــن ممكنات

العـــراق الشـــقيقة ،بمـــا ينعكـــس إيجابـــا

اإلعالمـــي الحكومـــي ،واالرتقـــاء

قضايـــا الوطـــن وإبـــراز المنجـــزات

الســـامة

ويتخلـــل البرنامـــج تقديـــم عـــدد

مـــن الفقـــرات والمحـــاور األمنيـــة

والتثقيفيـــة والتوعويـــة ،باإلضافة
إلـــى

تقديـــم

جوائـــز

نقديـــة

للمســـتمعين وذلـــك مـــن
خالل المشـــاركة في
المســـابقة واالتصال
علـــى

هاتـــف

 ،17684888ويقدم
الحلقـــة كل مـــن

الرائد علي نجم ومريم

محمد ،وفي اإلخـــراج المالزم أول
مـــروة حمـــد المعـــراج ،ومســـاعد

مالزم ثاني عبدالرحمن البطي.
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حـديقــة أم غويفــة ...للنســاء واألطفــال فقــط
الـــــــــتـــــــــخـــــــــلـــــــــص مـــــــــــــــن إزعـــــــــــــــــــــــــــــاج الــــــــشــــــــبــــــــاب
وقـــال إن الهدف مـــن تخصيص هـــذه الحديقة

سيدعلي المحافظة

للنســـاء واألطفـــال يأتـــي كعـــاج لمـــا تعانيـــه

أصـــر مجلـــس بلـــدي الجنوبية علـــى تخصيص

الحديقـــة مـــن التجمعـــات الشـــبابية خصوصـــا

حديقـــة أم غويفـــة بمجمـــع  902بالرفـــاع

فـــي أوقـــات متأخـــرة من الليـــل وما يتبـــع ذلك

الغربـــي وتأهيلها لتكون حديقة عائلية للنســـاء

مـــن إحـــداث فوضـــى ،وإزعـــاج ينعكـــس ســـلبا

واألطفال.

على راحة وســـكينة األهالي القاطنين بمحاذاة

وبيـــن مقدم المقتـــرح البلدي عبدهللا بوبشـــيت

الحديقة.

أن األهالي القاطنين بالقرب من الحديقة طالما

وأشار إلى أن هذا المقترح سيساهم في توفير

عانـــوا مـــن اإلزعـــاج وارتفـــاع األصـــوات معظم

مـــكان مناســـب للمـــرأة لممارســـة الرياضـــة بكل

األوقـــات الـــذي يســـببه المشـــجعين والالعبيـــن

راحـــة وخصوصيـــة بمـــا يعـــود عليهـــا بالمنفعة

الهـــواة ممـــن يســـتخدمون المالعـــب التابعـــة

للحديقة ،ولكثرة الشكاوى تم إلغاء المالعب.

والفائدة الصحية.

إيمان القالف

عبدالله بوبشيت

تـزويــد مشــاريــع اإلسكــان بأجهــزة تكييــف

ً
تــــخــــفــــيــــفــــا لـــــلـــــعـــــبء الـــــــــمـــــــــادي عـــــلـــــى الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن
سيدعلي المحافظة

وافـــق مجلس بلـــدي الجنوبية على
مقتـــرح يقضـــي بتزويـــد المشـــاريع
اإلســـكانية الجديـــدة مـــن شـــقق

وبيـــوت

المشـــاريع

اإلســـكانية،

ومشـــاريع برنامـــج مزايـــا لتمويـــل

الســـكن االجتماعي بأجهزة تكييف
الهواء.

وقـــال صاحـــب المقتـــرح رئيـــس

المجلـــس بـــدر التميمـــي إن هـــذا
المقتـــرح سيســـاهم فـــي تخفيـــف

العـــبء المـــادي علـــى المنتفعيـــن،
وذلـــك لمـــا يشـــكله شـــراء أجهـــزة

التكييـــف وتركيبهـــا مـــن تكلفـــة

مالية مرتفعة الســـيما لذوي الدخل
المحدود منهم.

بدر التميمي

حزام الدوسري

ولفـــت إلـــى أن بيـــوت اإلســـكان

كاألثاث واألجهزة الكهربائية.

تكييـــف ،فضـــا عن األعبـــاء المالية

األجهزة سوف يكفل حصولها عليها

بحاجـــة علـــى األقـــل إلـــى  8أجهزة

المترتبـــة علـــى المنتفعيـــن مـــن

شـــراء الضروريات بالمنزل الجديد

وبيـــن أن قيام الوزارة بشـــراء هذه
بأســـعار منخفضة ،وفـــي المقابل لن

يتســـبب ذلك بزيادة أعباء الوزارة،

عمر عبدالرحمن

عبداللطيف محمد

حيث سيتحمل المواطن كلفتها من

فـــي مملكة البحريـــن ،حيث لم تكن

تدريجيـــا مـــع مـــرور الوقـــت ،حيث

وأشـــار إلـــى أن هـــذا المقتـــرح يعـــد

األدوات

الكهربائيـــة

األدوات واألجهزة ضمن مستندات

والتحســـينات على قطاع اإلســـكان

وســـخانات الميـــاه ،إال أنهـــا أدخلت

قيمة األقساط السكنية للوحدة.
اســـتمرارا

لمســـيرة

التطويـــرات

المشـــاريع اإلســـكانية تتوفـــر علـــى

كمصابيـــح

واألجهـــزة

اإلنـــارة

والمـــراوح

يتم منح المواطن الضمان على هذه
الوحـــدات للقيـــام بمتابعتهـــا مـــع

الشركات المختصة.

أبوالفتح :تبني األساليب الرامية لدعم برامج األمن الغذائي

الـــتـــوســـع فــــي مـــجـــال الـــــزراعـــــة مــــن دون تـــربـــة واالســــــتــــــزراع الــســمــكــي
وذكر أن مبـــادرات البحرين للنهوض

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

بقطاعات الزراعة والثروة الســـمكية

شــارك وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح في ورشــة العمل

والحيوانيـــة تركـــز علـــى تبنـــي

الدوليــة عــن األمــن الغذائــي فــي مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة ،التي نظمتهــا وزارة البيئــة والمياه والزراعــة بالمملكة

األســـاليب المتطـــورة؛ بهـــدف رفـــع

العربية الســعودية وعقدت عبر االتصال المرئي ،كما تضمن وفد مملكة البحرين المشــارك في الورشــة الوكيل المســاعد لشؤون

نســـبة اإلنتاج كمً ا ونوعً ـــا والحد من

الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم.

وفـــي كلمتـــه خـــال الورشـــة ،قـــال

الزراعـــي والســـمكي والحيواني من

الغذائيـــة ،والحفـــاظ علـــى خبـــرة

محـــورً ا مهمً ـــا يحظـــى باهتمـــام بالغ
ً
انطالقـــا مـــن
فـــي مملكـــة البحريـــن

والنظـــم الحديثـــة المســـتدامة ،التي
تهـــدف إلـــى دعـــم برامـــج األمـــن

العمـــل الالئـــق وتحســـين المســـتوى

علـــى ذلك تـــم إعـــداد اســـتراتيجية

المحلـــي مـــن المنتجـــات الزراعيـــة

أبوالفتح :يشكل ملف األمن الغذائي

حـــرص القيـــادة الرشـــيدة ،وبنـــاء

لألمـــن الغذائـــي بالشـــراكة بيـــن
مملكـــة البحريـــن ومنظمـــة األغذيـــة

والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة “الفـــاو”،
وقـــد تمخـــض عـــن ذلـــك اعتمـــاد

مبـــادرات عـــدة لتحســـين اإلنتـــاج

خـــال تبنـــي األســـاليب الزراعيـــة

الغذائي لرفع نســـب االكتفاء الذاتي
(النباتيـــة والحيوانيـــة) والســـمكي،

ورفع الكفاءة في اســـتغالل الموارد
الطبيعيـــة ،إضافـــة إلـــى تطويـــر

القـــدرات الوطنية في مجال اإلنتاج
الزراعـــي والســـمكي والصناعـــات

غلق مسجد ومأتمين لمخالفتها
االشتراطات الصحية
المنامة  -بنا

أعلنت وزارة العدل والشــئون اإلســامية واألوقاف أنه في إطار

المتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفيروس كورونا ،فقد تبين مخالفة مسجد ومأتمين لالشتراطات

الصحيــة المقررة ووجود حاالت قائمة لفيروس كورونا بالشــكل

الذي يعد أداء الشعائر فيها خطرًا على المواطنين والمقيمين.

وشـــح المـــوارد بغـــرض رفـــع اإلنتاج

الزراعـــي من الخضـــروات ،مع توفير

فـــرص عمـــل للمواطنيـــن ،كمـــا تعمل

حكومة مملكة البحرين على التوسع

المنامة  -األوقاف الجعفرية

أعلنت إدارة األوقاف الجعفرية طرح

 24عقـــارًا فـــي مزايـــدات اســـتثمارية
فـــي مختلـــف محافظـــات المملكة في

إطار جهود اإلدارة لتحقيق االستثمار

مع الفريق الوطني الطبي للتصدي

اإلجـــراءات

حيث تمتد فترة التقديم على الدفعة

لفيروس كورونا غلق مســـجد في

المحافظة الجنوبية ومأتمين في

المحافظة الشمالية ،بشكل مؤقت
لمـــدة أســـبوعين ،حتـــى تتمكـــن

الفـــرق المعنيـــة من القيـــام بعملية
تتبـــع المخالطيـــن ،وكذلـــك القيام

بعمليـــة التعقيم والتأكد من اتخاذ
اإلجـــراءات االحترازيـــة بشـــكل

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

االحترازيـــة

األولـــى من العقارات حتـــى  15يونيو

للحمـــات التفتيشـــية واتخـــاذ

وفي هـــذا اإلطار ،أكد رئيس األوقاف

والمآتـــم،

بـــدأت فـــي عـــرض مجموعـــة مـــن

واإلجـــراءات االحترازيـــة اليـــوم

وفـــق نظـــام المزايـــدات ،وذلـــك علـــى

والواجب الوطني.

حيـــث تتاح جميع تفاصيـــل العقارات

متابعتهـــا

بالمســـاجد والمآتـــم وتكثيفهـــا

الجاري.

مـــا يلـــزم لحفـــظ صحـــة وســـامة

الجعفرية يوســـف الصالـــح أن اإلدارة

المســـاجد

مرتـــادي
ً
مؤكـــدة أن االلتـــزام بالتعليمـــات

العقارات للتأجير واالســـتثمار الوقفي

الدينيـــة

صفحـــة بوابـــة العقـــارات الوقفيـــة،

تفرضـــه

المســـؤولية

فـــي قطـــاع االســـتزراع الســـمكي
لمـــا يشـــكله هـــذا القطاع مـــن عنصر

مهـــم في زيـــادة اإلنتـــاج المحلي من

األسماك.

إلى ذلك ،استعرض الوكيل المساعد
لشؤون الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم
اســـتراتيجية مملكـــة البحريـــن فيما
يخـــص األمـــن الغذائـــي ،وأشـــار إلى

أن الغايـــات االســـتراتيجية تتضمـــن
تشـــجيع النظـــم المبتكـــرة التي تزيد

مـــن جـــودة وكميـــة اإلنتـــاج وتضمن

محليا،
االســـتدامة لألغذية المنتجة
ً

وختـــم أبوالفتـــح بالقـــول :إن مملكة

وتطويـــر التدابيـــر الالزمـــة من أجل

أمـــن غذائـــي مســـتدام فـــي مختلف

تؤثـــر على الـــواردات من خالل رصد

البحريـــن وضمـــن جهودهـــا لتحقيق
القطاعـــات

الزراعيـــة

والســـمكية

والغذائيـــة ،عـــاوة علـــى االســـتفادة

من الخبرات والتجارب التي تمتلكها

تخفيـــف وطـــأة االضطرابـــات التـــي

االحتياطـــات وتعزيـــز بيئـــة التجارة
واالســـتثمار ،عـــاوة علـــى الحـــد من

الهدر وضمان األمن الغذائي.

الصالح :مساع لتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص

علـــى

واالشـــتراطات

نبيل أبوالفتح

باألمن الغذائي.

“الجعفرية” تطرح  24عقارا في مزايدات استثمارية

من الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع،

تنفيـــذ

المياه الجوفية.

التوســـع في مجـــال الزراعة من دون

ً
وحفاظـــا على مقتضيـــات الصحة

العامة ،قررت الوزارة بعد التنسيق

اســـتراتيجية نحـــو ضمان اســـتدامة

وأشـــار إلى أن البحريـــن عازمة على
تربـــة لمواجهـــة الظـــروف المناخيـــة

وتعظيـــم

االســـتفادة

ثالثيـــا كخطة
مـــن الميـــاه المعالجـــة
ً

المعيشي.

وشـــددت وزارة العدل والشـــؤون
اإلســـامية

اإلنتاجيـــة،

أصحاب تلك المهن من خالل توفير

األفضل للعقارات الوقفية على أسس

واألوقـــاف

استنزاف الموارد وتخفيض النفقات

المنظمـــات الدوليـــة ذات العالقـــة

تماشـــيا مـــع
المطروحـــة لالســـتثمار،
ً

المســـاعي الكبيرة والمستمرة لإلدارة
في تحقيق تنمية الوقف والمســـاهمة

الفاعلـــة فـــي التنميـــة االقتصاديـــة

واالجتماعية في مملكة البحرين.

وقـــال رئيس األوقـــاف الجعفرية “إننا
نســـعى من خالل هـــذه الخطوات إلى

تعزيـــز الحوكمـــة والشـــفافية وتكافؤ
الفـــرص ،وتطوير الخدمـــات المقدمة

إلـــى المســـتثمرين والمســـتأجرين،

وتعزيـــز العالقة مع الجهات الرســـمية

المعنية بالقطاع العقاري واالستثماري

رئيس االٔوقاف الجعفرية

مدير إدارة األوقاف الجعفرية

إلـــى ذلك ،أوضح مدير إدارة األوقاف
ً
“انطالقا
الجعفريـــة محمد الحســـيني

أن أبـــواب اإلدارة
وأضاف الحســـيني ّ

فـــي المملكـــة كافـــة ،ونعمـــل بشـــكل

من قرارات مجلس األوقاف الجعفرية

المشـــترك مـــع الجهـــات االقتصاديـــة

الجعفريـــة على االلتزام بأعلى معايير

حثيث على تطوير التنسيق والتعاون
وقطـــاع األعمـــال والراغبيـــن فـــي
ً
ترســـيخا لنهـــج الشـــفافية
االســـتثمار

والتنافســـية وبمـــا يتوافق مـــع مبادئ

الرؤية االقتصادية .”2030

وحرصـــا مـــن إدارة األوقـــاف
ً
الموقـــر

الشفافية وتطوير اإلجراءات وتعزيز
اإليـــرادات الوقفيـــة ،طرحـــت اإلدارة
 24عقـــارًا فـــي مختلـــف محافظـــات

المملكة كدفعة أولى”.

مفتوحـــة

للمســـتثمرين،

ونســـعى

لتطويـــر آليـــات العمـــل لتعزيـــز قطاع

االســـتثمار الوقفي الـــذي يمثل الرافد
األســـاس لتنميـــة الوقـــف ،ويجـــري

العمل على تنفيذ العديد من مبادرات
التطويـــر ،مؤكـــ ًدا أن تنميـــة الوقـــف
يعـــد من األولويات الرئيســـة في عمل

اإلدارة.
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إضافة  300سرير بـ “الطوارئ” و 12مليون زيارة سنويا
علوي الموسوي

 1200حالة تتردد
على القسم يوميا

كشـــفت وزير الصحة فائقة الصالح عن أن

تخصيـــص  83ســـريرًا لمرضـــى كورونا في

عدد متوسط الحاالت التي يستقبلها قسم

مبنـــى منفصـــل عن الطـــوارئ ،موضحة أنه

الطـــوارئ بمجمع الســـلمانية الطبي يتراوح

تم تقليص فترة االنتظار القصوى للمريض

 ٢٠١٨نحـــو  ٣,٦مليـــون زيارة لمستشـــفى

مـــا بيـــن  900إلـــى  1200حالـــة فـــي اليـــوم

إلى  20دقيقة.

السلمانية بما فيها العيادات.

الواحد ،مشـــيرة إلى أن لـــدى الوزارة خطة

وبينـــت أنـــه يتـــم توفير  6غـــرف للتصنيف

لتوســـعة قســـم الطوارئ بمجمع الســـلمانية

ثالث منها للممرضات ،وثالث غرف لألطباء

الطبي تضم إنشـــاء مبنى يضم  50ســـريرًا،

لمباشـــرة تشـــخيص وعالج الحـــاالت التي

فـــي كافـــة األصعدة فـــي الوزارة بمـــا فيها

ومن المؤمل البدء في هذا المشروع خالل

تتطلب الســـرعة فـــي التشـــخيص والعالج

عمليـــات التوســـعة ،ولدينا خطـــة بدأنا بها

الربع األول من هذا العام  ،2021ويستغرق

واإلدخـــال إلـــى المستشـــفى ،وســـاهمت

منذ ســـنة ونصف الســـنة إلى أن نصل إلى

 6أشهر.

هـــذه اإلجراءات في خفـــض فترة تصنيف

وجود  3000ســـرير بدال من  1500ســـرير

وأكدت الوزيرة في ردها على ســـؤال تقدم

الحـــاالت الطارئـــة والمســـتعجلة وســـرعة

حاليا”.
كما هو موجود
ً

فائقة الصالح

به النائب عبدهللا الدوسري أن عدد األسرة

الحصـــول علـــى الخدمـــات التشـــخيصية

وفيما يتعلق بقســـم الطـــوارى فإن الوزارة

فـــي الطـــوارئ  86ســـريرًا باإلضافـــة إلـــى

والعالجية لها بعد تصنيفها.

تأخـــذ قـــرارات ســـريعة وبشـــكل فـــوري

للتعاطي مع مستجدات االحوال الصحية

الطبـــي في الســـنتين  ٢٠١٩و ٢٠٢٠فاقت
 ١٢مليـــون نســـمة فيمـــا كانـــت فـــي العام

وعلـــى صعيد متصـــل ،اكد وكيـــل الوزارة

وأفـــاد التقريـــر بـــأن عـــدد العامليـــن فـــي

وليـــد المانـــع ان الـــوزارة تســـابق الزمـــن

الـــوزارة فـــاق  ٩٠٠٠موظف فـــي مختلف
مرافـــق وخدمـــات الـــوزارة .وانطالقـــا من
سياســـة البحرنـــة ورفع كفـــاءات العاملين

فـــي البالد ،مشـــيرا إلـــى ان الـــوزارة تفتح

اسبوعين فتحنا أكثر من  300سرير.

بشـــكل يومـــي نحـــو  50ســـريرا بـــأدوات

إلـــى ذلـــك كشـــفت احصائيـــات لـــوزارة

وأجهـــزة جديـــدة ،مردفـــا وفـــي ظـــرف

الصحة أن عدد زوار مستشـــفى السلمانية

الفنية واإلدارية.

تطعي ــم أعض ــاء ومنتس ــبي “ن ــادي عب ــد الرحم ــن كان ــو لرعاي ــة الوالدي ــن”

المنامة  -وزارة الداخلية

فبراير ومارس .2021

النادي والبالغ عددهم .202

وبعـــد أن تـــم اكتشـــاف إصابته،

ورفـــع محافـــظ المحافظة الشـــمالية

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن

االمتنـــان لعاهـــل البـــاد صاحـــب

الصحيـــة من خالل توفيـــر اللقاحات

المواطنيـــن ،لتشـــمل حملـــة التطعيم
الوطنيـــة للمواطنيـــن خـــارج الوطن،
منوهـــا بـــدور فريق البحرين برئاســـة
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب

أحمد عيســـى بركات ( 48عاما)،

إلى أنه كان يتلقى رعاية صحية

السلمانية الطبي ،النزيل حسين

كورونا “جرعتين” خالل شـــهري

الوالديــن واألهالــي ،وبذلك اســتكمل النادي تطعيم جميع أعضاء ومنتســبي

اللقـــاح والرعايـــة الطبيـــة إلـــى جميع

توفـــي صبـــاح أمـــس بمجمـــع

تم إخطار النيابة العامة.

تلقـــى اللقـــاح المضـــاد لفيروس

جائحــة كورونــا بتطعيــم  44مــن أعضــاء نــادي عبدالرحمــن كانــو لرعايــة

اإلنســـانية األبويـــة لضمـــان وصـــول

المنامة  -وزارة الداخلية

القائمـــة لفيروس كورونا ،والذي

كورونا” ،واصلت المحافظة الشــمالية حملة تطعيم الجرعة الثانية لمكافحة

خليفـــة ،لتوجيهاته الكريمـــة واللفتة

وفاة نزيل أربعيني بكورونا أخذ جرعتي لقاح

حيـــث كان مـــن ضمـــن الحاالت

ً
“يدا بيــد لنهزم جائحة
فــي إطــار دعــم الحملــة الوطنية للتطعيم تحت شــعار

الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل

وليد المانع

تـــم تحويلـــه بتاريـــخ  29مايـــو

 2021إلـــى مجمـــع الســـلمانية

حمـــد آل خليفـــة ،في تقديـــم الرعاية

وإيصالهـــا عـــن طريـــق الوحـــدات
المتنقلـــة إلـــى المواطنيـــن مـــن كبـــار

السن في مواقعهم ومحال سكناهم،
منوهـــا بســـعي المحافظة الشـــمالية

إلـــى االســـتمرار فـــي حملـــة التطعيم
لتشـــمل مناطـــق أخـــرى بالمحافظـــة

الشمالية.

وأشـــاد العصفور بالتعاون والتنسيق

مجـــال تدريب وتأهيـــل الكوادر البشـــرية
الوطنيـــة ،حيـــث اســـتطاعت أن تقطـــع
ً
شـــوطا كبيـــرا في مجال بحرنـــة الوظائف

محافظ الشمالية :مساع لتغطية مناطق أخرى بالمحافظة

علي العصفور خالص الشـــكر وعظيم

فيها فإن الوزارة تسير بخطى حثيثة في

الطبي ،حيث قرر الفريق الطبي

القائـــم مـــع مكتـــب ســـمو ولـــي العهد

بالمحافظة وفاء الشـــربتي ،والطاقم

رئيس الوزراء ووزارة الصحة ونادي

الطبـــي للوحـــدة المتنقلـــة؛ تقديـــرا

عبدالرحمن كانو لرعاية الوالدين في

لتعاونهم في إنجاح هذه المبادرة.

التنفـــس االصطناعـــي ورفـــع

إنجـــاح دعم الحملة الوطنية لتطعيم

مـــن جانبه ،أعـــرب يوســـف المحميد

المواطنيـــن خصوصـــا كبار الســـن ،إذ

عن شـــكره وتقديره للمحافظ ونائبه

وظلـــت حالتـــه الصحيـــة غيـــر

قـــام بتقديـــم الشـــهادات التقديريـــة

لهـــذه المبـــادرة التـــي أكـــدت اهتمـــام

لمديـــر إدارة تعزيـــز الصحـــة ممثلـــة

المحافظـــة بصحـــة وســـامة األهالي

وزارة الصحـــة بالمجلـــس التنســـيقي

خصوصا كبار السن منهم.

المعالـــج ،وضعـــه علـــى جهـــاز

كفـــاءة الجهـــاز ألعلى مســـتوي،
مســـتقرة حتـــى فـــارق الحيـــاة

صباح اليوم نتيجـــة مضاعفات
إصابتـــه بفيـــروس كورونا ،وقد

ويشـــير الملـــف الطبـــي للمذكور

متكاملـــة ويحصـــل على أدويته
بشـــكل منتظم ،وحصل على 15

مراجعة طبيـــة اعتيادية بعيادة
مركـــز اإلصـــاح والتأهيـــل ،منذ
مطلـــع العـــام الجـــاري ،باإلضافة
إلـــى تلقيـــه خدمـــة االتصـــال

المرئـــي والهاتفـــي وفـــق مـــا

يحدده قانون مؤسسة االصالح
والتأهيل والئحته التنفيذية.
وأشـــارت

اإلدارة

العامـــة

لإلصـــاح والتأهيـــل ،إلـــى أن
كل هـــذه اإلجـــراءات موثقـــة،

وتـــم اتخاذها فـــي إطار االلتزام
بتوفيـــر رعاية صحيـــة متكاملة

لكافة النزالء ،معربة عن خالص

العزاء والمواساة ألهل النزيل.

“األشغال” :البدء بتوسعة المحجر البيطري واالنتهاء نهاية الجاري
بتكلفة  792ألف دينار ورفع الطاقة االستيعابية حتى  50خيال

المنامة  -وزارة االشغال وشؤون البلديات

في إطار االهتمام المســتمر والجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة األشــغال وشؤون
البلديــات والتخطيــط العمرانــي والتعــاون الوثيــق مــع مختلــف الــوزارات والهيئــات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة على حدٍ ســواء ،صــرح الوكيل المســاعد لمشــاريع البناء

والصيانة بالوزارة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة بأن الوزارة بدأت بأعمال تنفيذ
ً
مشيرا إلى
مشروع توسعة المحجر البيطري في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل،
أنه من المؤمل االنتهاء منه خالل الربع األخير من العام الحالي .2021

كمـــا تهـــدف الـــوزارة مـــن خـــال هـــذا

مربعـــا لـــكل مبنـــى محجـــر ،إذ يتكون كل

الحاليـــة بالمحجـــر الصحـــي للخيول من

الخيـــل داخل كل محجر مع عمل شـــبكة

المشـــروع إلى رفـــع الطاقة االســـتيعابية
 26إلـــى  50خيـــا وكذلـــك رفع مســـتوى

مبنى من  12غرفة للخيل وغرفة إلطعام
حمايـــة مـــن الحشـــرات بكامـــل محيـــط

المحجـــر لضمـــان مطابقتـــه للمتطلبـــات
ً
تماشـــيا
والمعايير المعتمدة دوليا ،وذلك

خارجيـــة ذات أحجـــام خاصـــة تتناســـب

لتنفيـــذ عدد من المشـــروعات اإلنشـــائية

جانـــب منطقة لغســـيل وتنظيـــف الخيل،

مـــع خطـــة هيئـــة رعايـــة شـــؤون الخيـــل

المبنى الخارجي وتركيب أبواب معدنية
مـــع أحجـــام الخيـــل المختلفـــة ،هـــذا إلى

وذكر أن نادي راشـــد للفروسية يعتبر من

وتقديم كل التسهيالت.

على تنفيذها ،وأنه جاء في إطار االهتمام

الرئيـــس من هذا المشـــروع هـــو االرتقاء

ذات العالقـــة بشـــؤون الخيـــل مـــن أجـــل
ً
ووفقـــا
مواكبـــة المســـتويات العالميـــة

الخدميـــة المصاحبـــة ،باإلضافـــة إلـــى

جذب الســـباقات واســـتضافة المسابقات

الدولية.

وكذلك مبنى مخزن منفصل.

على الخارطـــة الدولية في هذه الرياضة

والصيانـــة إلى أنه ســـيتم بناء المشـــروع

أهـــم المشـــروعات التي تحـــرص الوزارة

المســـتمر والجهـــود المبذولـــة التي تقوم

بها “شـــؤون األشـــغال” والتعـــاون الوثيق

مع هيئة رعاية شـــؤون الخيل والمعنيين
في نادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل

والجهات األخرى ذات العالقة في مجال

رعاية الخيل لتطوير المنشـــآت المرتبطة

وذكر الشـــيخ مشعل آل خليفة أن الهدف

ومشـــروعات الصيانة للمنشـــآت الخاصة

برياضـــة الخيـــل والفروســـية وتعزيـــز
البنيـــة التحتية التـــي ّ
تمكـــن المملكة من

ألحـــدث المواصفـــات القياســـية الفنيـــة

والفعاليـــات الدولية وتضع اســـم المملكة

وأشار الوكيل المساعد لمشروعات البناء

التي هي إرث اآلباء واألجداد.

علـــى مســـاحة إجماليـــة تبلـــغ  341متـــرا

مـــع تزويـــد كل محجـــر باألكسســـوارات

الالزمة للخيـــل إلى جانب جميع المرافق
محطـــة كهربـــاء فرعيـــة وغرفـــة تحكـــم

يذكر أنه تم ترسية المشروع على شركة

سرايا للمقاوالت بتكلفة إجمالية وقدرها
 792,440دينارا.

توسعة المحجر البيطري

Vacancies Available
WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS

HRM BUILDING CONSTRUCTION

ALKHADYWI FOR ACTIVITIES OF HEAD OR MANAGEMENT OFFICES W.L.L

Mahonia Restaurant

DR. BEHZAD PHARMACY

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

TAILOR

WORKER

OFFICE HELPER

SECRETARY

WAITER

PRECISION EQUIPMENT SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

36388878 or ISATHEKING2@GMAIL.COM

17703404 or USMC@BATELCO.COM.BH

17223700 or HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM

17273084 or OSMANAUMAN9@GMAIL.COM

66666730 or info@mycafebh.com

17686807 or BEHZAD@BATELCO.COM.BH

Baba Yusuf Resturant and Grills

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS

MOHAMED ALI EBRAHIM ALI SALEEL / FUL SPEED 5980

Golden Connections for Electrical Services Company W.L.L

SELAMY TRADING W.L.L.

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

ACCOUNTANT

WORKER

SEAMAN

SECRETARY

SALESMAN

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

33697127 or UMM-HATIM@OUTLOOK.COM

17703404 or USMC@BATELCO.COM.BH

36805581 or M-BLACK1983@HOTMAIL.COM

33440279 or SINOALAN180@GMAIL.COM

39155588 or zzb1980@gmail.com

77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM

KAMPOOS ACCESSORIES

MACDONALDS

MD IBRAHIM KHAN ALEK KHAN MARKETING W.L.L

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL

GP Toys Trading W.L.L.

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

SALESMAN

WAITER

WORKER

WAITER

SALESMAN

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

33348687

17220000 or HR@FAKHRO.COM

36103555 or IBRAHIMKHAN79130@GMAIL.COM

17712303 or CORP@DADABAI.COM

32131016 or happyh184@hotmail.com

17468532 or MSYED@ABAHSAIN.COM

Baba Link Construction

Bammar Trading

ALTHABET WELDING SMITHERY & FABRICATION

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL

Alwasat plus for Stationery and general trading

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

ACCOUNTANT

)PAINTER(METAL SPRAYER

SECURITY GUARD

WAITER

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17720304 or EBSHARIF@GMAIL.COM

66667576 or aluminiumbahrain99@gmail.com

39931998 or ALTHABIT.WORKSHOP@LIVE.COM

66393120 or MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

17712303 or CORP@DADABAI.COM

39122259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM

MAHZZAH GIRL TAIL ORING

E c e group co wll

AL DAR AL BETHA SERVICES Bahraini partnership company

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L

BATSCO CO. W.L.L

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

)MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE

)ORGANISER(EXHIBITIONS & PUBLICITY CAMPAINS

SECURITY GUARD

SECURITY GUARD

)WORKER(KEBAB

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

38873842 or Salimrealestatebh99@gmail.com

39911286 or SUHA@MURANODB.COM

17179595 or AHMED82251@YAHOO.COM

66393120 or MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

17783886 or info@batsco.net

17414070 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

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

Al Faris Motors W.L.L

ALSHAYA TRADING COMPANY

MANAHIL ALSHIFA HONEY

FORCE POINT SECURITY W.L.L

FAHAD ALKHALEEJ ELECTRICAL EQUIPMENT FOR WATER DESALINATION

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

ASSISTANT MANAGER

SUPERVISOR

)MANAGER (OPERATIONS

SALES AGENT

SECURITY GUARD

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

17877222 or LANDROVERBH@GMAIL.COM

17556555 or AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM

37344410 or E39924933@GMAIL.COM

66767587 or Forceps17@gmail.com

39033464 or LOORD211@HOTMAIL.COM
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القيد66720 :

-

التاريخ 2021/06/08 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

-

القيد 74092 :

القيد 61682

إدارة التسجيل

التاريخ 2021/6/8 :

إعالن رقم ( )000لسنة 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بشأن تحويل فرع لشركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

إدارة التسجيل

-

التاريخ 7/6/2021:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم

القيد 23522 - 3 :

 -إدارة التسجيل

 CR2021 -87514لسنة 2021

التاريخ 2021/5/25 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة

إدارة التسجيل

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة هوت بازار فيشن ذ.م.م

إلى شركة ذات مسئ وليه محدودة

إعالن رقم  000لسنة 2021

لــه مــن المالــك ) عــن شــركة :تصليــح لخدمــات الصيانــة والتنظيفــات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها

علــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه

إليهــا الســيد  /ناصــر يوســف علــي ســلمان عواجي ( بموجــب التوكيــل الممنوح

 ،المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،66720طالبــا تحويــل الفــرع رقــم  1المســمى:

تبيان لإلنشــاءات ليكون فرعا مندرجا تحت المؤسســة الفردية المسماة :مركز

الخدمات الدولية لتنمية النظم اإلدارية  ،وقيدها 71136-1

إعالن رقم  88142لسنة 2021

الســادة اصحاب شــركة شــركة هوت بازار فيشن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد
رقم  61686الفرع  ،2طالبين تغيير االسم التجاري من شركة هوت بازار فيشن
ذ.م.م الى مجموعة شركات البازار كوتور ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة المذكورة خالل مدة

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

القيد 2 - 58645

إعالن رقم ()CR2021- 84940

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

خمسة عشر يوما من تارخ نشر هذا االعالن.

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن..

إدارة التسجيل

التاريخ 2021-6-8

تنازل – عن المحل التجاري

إدارة التسجيل

تقدم إلينا الســيد المعلن حســين محمد عبد هللا الحايكي بطلب تحويل المحل

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

التجاري التالي :

إلى السيد نبيل محمد امين عبدالرحمن االنصاري

إعالن رقم  000لسنة 2021

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر

السادة اصحاب شركة غرانديور كونستراكشين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد

االسم التجاري :أسواق لوجك

ذ.م.م الى اباكوس بلدرز كوالج ذ.م.م

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقــم  2 - 58645طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن غرانديور كونستراكشــين

رقم القيد3-33041 :

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد 143042 :

التاريخ 8/6/2021 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ( )83254لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تريديبيتزس انترناشيونال للتجارة ذ.م.م

الى رينو انترناشيونال للعقارات ذ.م.م

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

شــركة ذات مســئ ولية محدودة برأســمال وقدره  3,000,000دينار،

الرياضــي (مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب القيد رقــم 23522

بين كل من:

طالبتا تحويل الفرع الثالث من المؤسســة الفردية المســماة مغسلة

 .1خالد عبداللطيف خالد العوجان

دلمون للسيارات لتصبح كفرع في نزار لالنشاء والصيانه ذ.م.م

 .2خليفه عبداللطيف خالد العوجان

المســجلة تحــت القيــد  33078ليصبــح الفــرع مملوكة من الشــركاء

 .3ليلى خليفه عبدهللا البنعلي

التالية اسمائهم:

 .4عبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان

 -1عائشه ابراهيم محمد الكعبي

 .5شذى عبداللطيف خالد العوجان

 -2نوره فهد محمد الدوسري

 .6عبدالعزيز عبداللطيف خالد العوجان

 -3سلوى يعقوب يوسف زيد

 .7عبدهللا عبداللطيف خالد العوجان

وتعديل االسم التجاري للفرع ليصبح

 .8محمد عبداللطيف خالد العوجان

مغسلة دلمون للسيارات ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة
خالل مدة خمسة عشر يوم يوم ًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

سجل تجاري رقم 42978

وفقــا للحكــم الصادر مــن المحكمة برقم الدعــوى  02/2020/03441/4المحكمة

بموجب القيد رقم  ،143042طالبين تغيير االسم التجاري

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

 ،74092طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى

تقدم إليها السيدة سلوى يعقوب يوسف زيد المالكة ل مركز دلمون

الشركة الدولية للتزويد والخدمات التقنية ذ.م.م

مصفي الشــركة من عزام ابو بكر مصطفى الطويل إلى جاســم حســن يوســف

من تريديبيتزس انترناشيونال للتجارة ذ.م.م

وأوالده العقاريــة ش م ب مقفلــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد

التاريخ 9/6/2021 :

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قــد تقدم إليها

المســجلة بموجــب القيــد رقم  ،42978باالســتمرار في تصفية الشــركة .وتغيير

عبدالعال .بهذا يدعو المصفي جميع دائ ني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه،
مدعومة بالمستندات الالزمة.

عنوان المصفي الجديد  :جاسم حسن يوسف عبدالعال
)+973( 39605262

-

jassim.abdulaal@bh.gt.com

38344464

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎرات

grnata

إلى فرع في شركة ذات مسئولية محدودة

موسســو شــركة عبداللطيف خالــد العوجان
قــد تقــدم إليها الســادة ٔ

إعالن استمرارية بحل وتصفية وتغيير مصفي الشركة

الكبرى.المدنية الخامسة في الشركة الدولية للتزويد والخدمات التقنية ذ.م.م

الســادة اصحــاب شــركة تريديبيتــزس انترناشــيونال للتجــارة ذ.م.م المســجلة

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية

خالل مدة خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رحلت “حنان وهيا” ولتمضي الحياة كما تشاء
يقول ألبير كامو “كنت أعلم أصال أن اإلنسان إذا مات في الثالثين

ظهرا ووري جثمانها الثرى يوم األربعاء أيضا ،وكأن الحياة تعطينا

آالفـــا من الســـنين ،ومـــع ذلـــك فالقضية مازالـــت كالتالـــي ..أنا الذي

أن الحيـــاة البشـــرية تفـــرض علينا قبـــول األزمة وتحمـــل الضربات

أو الســـبعين فاألمر سيان مادامت اإلنســـانية نفسها ستستمر تحيا
ســـيموت اآلن أو خالل عشرين ســـنة ..لكن أن أعيش عشرين سنة
أخـــرى! ان تفكيـــري يتوقـــف وتغمرنـــي فجـــأة فرحة قويـــة عارمة

لمجرد الفكرة”.

تفصيال كامال لما يدور خلف حوائطها المســـورة وتهمس في آذاننا
الحديدية التي تعصر قلبنا.

فـــي بعـــض األوقـــات نقـــول قد نجـــد في الحـــزن أمـــرا عاديـــا غدا،

وسنحاول أن ننتزع الفرح من الحياة لنغمر به صدرنا ،لكنه ال يصل

فـــي بعـــض األحيان يكـــون عقل اإلنســـان غير قادر على اســـتيعاب

إلـــى صدورنـــا الكئيبـــة إال متحـــوال إلى حـــزن وكأنه يمـــر في معمل

“ريكلـــه” يقـــول نحن الذيـــن نفرط في األحزان ،بينما يقول الشـــاعر

رحلـــت حنـــان وتبعتها هيا بعـــد  14يوما بالضبط ،وســـنمضي نحن

صدمـــات ولكمـــات الحيـــاة ،وقصتها الطويلة ،فالشـــاعر النمســـاوي

والمســـرحي “اليـــوت” أيـــن هي الحيـــاة التي ضيعناها فـــي العيش،
ويخـــرج لنـــا ديستوفيســـكي مـــن زاويـــة أخـــرى ويقول قـــد توجد

السعادة أحيانا في خضم األسى والحزن.

كيميائي وبطريقة آلية يتحول األبيض إلى أسود ويعصرنا بعنف.

في هذا العالم الذي يحيا ســـائرين نحـــو اللحن األخير وهو الموت،
فالمـــوت نهايـــة النهايـــات ،وعلينـــا تقبـــل الحيـــاة بآالمها وقســـوتها
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والرصـــاص المجهول الـــذي ال نعلم مصدره ،رحلـــت حنان وهيا وال

فـــي يوم الثالثاء  25مايو توفيت شـــقيقة زوجتي حنان بنت علي

نستطيع إال أن نغمض أعيننا وننظر إليهما ونبكي بصمت وبكلمات

األول الثالثـــاء  8يونيـــو توفيـــت شـــقيقتها هيا بنت علـــي الرويعي

الذكريات المؤلمة ولتمضي الحياة كما تشاء.

الرويعـــي ظهـــرا ووري جثمانهـــا الثـــرى يـــوم األربعاء ،ويـــوم أمس

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

09

تخنقنا وتخوننا بشكل أفجع من الفجيعة نفسها ..لقد اعتدت على

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

اإلنصات للمواطن
برنامج “صباح الخير يا بحرين” الرائع والجميل ،والذي يمثل
جزءا مهما من يوميات المواطن البحريني ،وبوصلة مسار لما
يحدث وما يجب أن يحدث ،ال يزال يقابل بـ “األذن الصمخة”
من قبل بعض المسؤولين.
وتؤكد المشـــاهدات اليوميـــة أن المعضلة والعثـــرة الحقيقية
ً
دائمـــا فـــي المشـــكلة ذاتهـــا وال في صاحبهـــا ،وال في
ال تكمـــن
الظـــروف المحيطـــة به ،إنما بالمســـؤول الـــذي يمتلك الحلول
لكنـــه ال يفعـــل ذلـــك ،ألســـباب ال تتخطـــى دائرتـــه هـــو فقـــط،
لذلـــك ،تتعثـــر مصالح النـــاس وتتأخر ،ويدخل هـــذا وذاك في
مستنقعات االنتظار والدوران حول النفس.
برنامـــج “صبـــاح الخيـــر يـــا بحريـــن” وغيـــره مـــن المنصـــات
اإلعالميـــة األخرى التي يفضفض خاللهـــا الناس ،ويتحدثون
عـــن احتياجاتهم ،يجـــب أن تحترم وتقـــدر ،وأن ينظر لها كل
المســـؤولين بعيـــن االهتمـــام ،وهـــو مـــا يدعـــو إليه المشـــروع
اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظه هللا
ورعاه.
مـــن الضرورة بمكان أن تتجاوب هذه الجهة وتلك مع ما يثار
في اإلعالم باستمرار مع جدية إيجاد الحلول لذلك.
إن بنـــاء األمم يبدأ باإلنصات لصـــوت المواطن ،لذلك وجدت
إدارات العالقـــات العامـــة واإلعـــام وغيرهـــا ،والتـــي تهيـــئ
الفرصة للمسؤول ألن يخطو لألمام ،بحلحلة مشاكل الناس.

bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان
ياسمين خلف

البحرين ودبلوماسية اللقاحات
مـــع بداية إعالن التوصـــل إلى لقاح لفيروس كوفيد  ،19ظهر على الســـاحة

الدوليـــة مصطلـــح دبلوماســـية اللقـــاح ،وهـــو ما يعنـــي في عمومـــه التعاون

الدولي في مجاالت إنتاج وتوزيع اللقاحات حول العالم.

فعلى الرغم من أن الجائحة تعتبر مشـــكلة صحية وإنسانية بأغلب أبعادها،
ً
حاضـــرا بقـــوة منـــذ بداياتها ،ذلك ما شـــهدناه
إال أن الجانـــب السياســـي كان

yasmeeniat@yasmeeniat.com

رأسها المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سينوفارم
الصينـــي ،األمـــر الذي ســـاهم في إنتـــاج هذا اللقـــاح ،أما على صعيـــد توفير
اللقـــاح وعلـــى عكس العديد مـــن الدول التي لعبت مواقفها السياســـية دورا

في اســـتيراد اللقاحات من دول معينة ،اســـتطاعت البحرين تأمين مختلف

اللقاحات المرخصة من مختلف الدول دون أن تشـــكل التوجهات السياسية
ً
نظرا لتمتـــع المملكة بعالقات متميزة مع جميع الفاعلين
أيـــة عقبة في ذلك،

ً
حربا ضروســـا ضد الصين بعد ما
عندما شـــنت الواليات المتحدة األميركية
ً
ثبت أن بكين كانت مصدر الوباء ،فالدافع السياســـي كان حاضرا بقوة عند

الدولييـــن ،وفي خطـــوة متقدمة تحســـب للدبلوماســـية البحرينية توصلت

إنتـــاج اللقـــاح وتعـــدد الـــدول المنتجـــة أثبـــت قـــوة العالقـــة بيـــن السياســـة

خطـــوة تؤكـــد تميز السياســـات البحرينية بشـــكل عـــام ودبلوماســـيتها فيما

هجوم واشنطن على الصين آنذاك.

والجائحـــة ،خصوصـــا أن الـــدول المنتجة للقـــاح هي األقطـــاب الكبرى مثل

الواليـــات المتحدة ودول االتحاد األوروبي وروســـيا والصين ،ذلك ما جعل

اللقاحات قوة ناعمة لها تأثير في موازين القوى الدولية.

ً
دائما ما اتبعت المدرســـة المثالية من خالل الحفاظ
مملكـــة البحريـــن والتي
علـــى عالقـــات سياســـية دبلوماســـية متميزة مع جميـــع الفاعليـــن الدوليين

استطاعت بكل اقتدار القيام بخطوات ساعدت على مواجهة الوباء ،وعلى

المملكـــة التفاق لبناء مشـــروع إلنتاج لقاح ســـبوتنك الروســـي فـــي المملكة،

يعرف بدبلوماسية اللقاح بشكل خاص.

» »عمل الدبلوماسية البحرينية في الجائحة لم يقتصر على مجال إنتاج اللقاح
وتأمينه ،بل امتد لكل مجال كانت للمملكة القدرة على العمل فيه دولياً،

وما إرسال المساعدات للدول المتضررة كالهند وباكستان ابان ذروة الجائحة

هناك إال دليل على أن المملكة تتعامل مع الجائحة على المستوى الدولي

بدبلوماسية تراعي فيها الجانب اإلنساني دائماً.

طبيب نفسه
بات “الوضع مضحكا ومبكيا” كما يقال في آن واحد! فما نسمعه
من قصص من هنا وهناك تجعلنا ال نعرف حقيقة أنأسف على
بعض العقول أم نضحك على سذاجتها ،كأخينا الذي عمد إلى
حبـــس أخيه في غرفتـــه كنوع من الحجر المنزلي بعد إصابته

بفيروس كورونا وعدم الســـماح له بمراجعة المستشـــفى رغم
تدهـــور صحتـــه ،وخوفـــا مـــن تدهورها أكثـــر ،واعتمـــاده على
ً
ظنـــا منه أنها العالجات األنجع لمثل
بعض العالجات العشـــبية

هذه الفيروسات! فتسبب في أن يصل أخوه إلى قاب قوسين
أو أدنـــى من الموت ،أو كذاك الكبير في الســـن الرافض لمجرد
ً
خوفا من المرض وصدمة اإلصابة به
إجراء فحص كورونا ،ال

ً
خوفا من
أو حتـــى تدهور صحتـــه منه أو حتى وفاته منه ،بل
ً
نوعا من تقييـــد حرية تنقله هنا وهناك،
الحجـــر! والذي يجده

وعـــدم قدرتـــه علـــى لقاء رفيـــق دربه ولـــو من بعيـــد مع لبس

الكمامة التي تحتل أسفل ذقنه ،وال تغطي ال أنفه وال فمه!

ال نزال بحاجة إلى وعي أكبر لدى شريحة عريضة من الناس،

حسين داعي اإلسالم

االستغاثة للمشاركة في االنتخابات بدعوى أنها واجب ديني ()1
ِّ
“أصوت
أصبحت موجة مقاطعة المسرحية الحكومية التي تزداد انتشارًا بشعار

هناك اختالفا كبيرا في توازن القوى بما يخدم مصلحة كفة المقاطعة.

إثـــر مجزرة مجلس صيانة الدســـتور ،وتزايد ثقل المقاطعـــة العامة لالنتخابات،

خطبتـــه في  4يونيـــو  2021باللجوء إلى اآليات القرآنيـــة واألحاديث ،ونالحظ

لإلطاحة” الشـــغل الشاغل لسلطة الماللي ،والجدير بالذكر أن تصاعد الصراعات
أوصال ضغط میزان القوى إلى نقطة دفعت هذه الســـلطة الفاشـــية إلى اللجوء

للعبثيـــة المتأصلـــة فيها إلـــى أن تعتبر المشـــاركة في مســـرحية االنتخابات في

مصاف أداء الواجبات الدينية والشـــرعية واألمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر!
ً
ً
صريحا
واعترافا
علمً ا أن هذا العمل يعتبر جريمة سياسية من الناحية القانونية
بوهمية االختيار والتصويت في ظل نظام الماللي ،ومن هذا المنطلق ،فإن هذه
المسرحية باطلة قانو ًنا من حيث المبدأ.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن االتجـــاه نحو التشـــبث بهـــذه اللعبة دليـــل واضح على
اتســـاع نطـــاق مقاطعـــة نظـــام الماللي جملـــة وتفصيـــا ،والحقيقة هـــي أنه لوال

موجات المقاطعة الحاسمة لالنتخابات التي ينضم إليها المواطنون كل يوم لما
كان مـــن المرجح لخامنئي ومســـؤولي هذا النظام الفاشـــي اللجوء إلى محاولة

إضفاء الصفة الدينية على المشـــاركة في مســـرحية االنتخابات ،بيد أن اللجوء
إلى هذا األســـلوب قبل أســـبوعين من موعد إجراء هذه المسرحية يدل على أن

والجديـــر بالذكـــر أن هذه الحقيقة واضحة كالشـــمس لخامنئـــي لدرجة أنه ألقى
مـــن ناحيـــة أخـــرى أن خامنئـــي ضحـــى بالرفقـــاء والمتطفلين والجهـــاء الذين

أقســـموا بالـــوالء للولي الفقيـــه وعلى أقل تقديـــر يعتبرون االنتخابـــات فريضة
دينية وتلبية للولي الفقيه.

كما نالحظ أن خامنئي رفع ســـقف العبثية بشـــكل غير مسبوق لعله يعطي نظام

بصيصا من األمل في عبور حركة المقاطعة العامة ،وهذا هو السبب في
ً
الماللي
أنه وصف االنتخابات في هذه الخطبة بتعبير المحتضر الذي يواجه الموت بأنها

بؤرة األزمة التي يواجهها نظام الماللي ،وأخرجها من المدار والوضع القانوني،
وقـــال بعبثيته المعهودة مهد ًدا مقاطعـــي االنتخابات من عواقب المقاطعة“ :إن
اإلمـــام خمينـــي كان يعتبـــر االنتخابـــات فريضة دينيـــة ،وقال فـــي وصيته“ :إن
مقاطعـــة االنتخابـــات قد تكون في بعض الحـــاالت إثمً ا يفـــوق الخطايا الكبرى،

وينطوي التواني عن المشاركة في االنتخابات على عواقب دنيوية وحتى على

األجيال القادمة ،وهو أمر يستوجب المساءلة اإللهية”“ .مجاهدين”.

ال نـــزال بحاجـــة إلـــى فهـــم الوضـــع الـــذي ال يحتمل فـــي كثير

من األحاييـــن المجازفة والمخاطرة وال اســـتعراض العضالت
وتحدي الفيروس عبر اســـتمرار االجتماعـــات العائلية ،والقبل

واألحضان التي يسخر البعض ممن يتجنبها ،فيدفع من يغلب
ً
تجنبا لنعته
عليـــه حياؤه إلى كســـر هذا التباعـــد االجتماعـــي،

بالجبان أو غير المؤمن بقضاء هللا وقدره.

بحاجـــة إلـــى أن يعي النـــاس أكثر درجات المـــرض واألعراض

اســـتدعاء لمراجعة المستشـــفى ،ومتى يمكن السيطرة
ً
األكثر
عليـــه عبـــر األغذيـــة أو األدويـــة المســـاعدة علـــى رفـــع مناعة

الجســـم لمنـــع تدهـــور الحالـــة .بحاجة إلـــى توعية النـــاس بأن
ً
أبدا الشـــعور بالضيق األقرب
االلتزام بالحجر المنزلي ال يعني

إلـــى الشـــعور بالحبـــس في الســـجن ،فحتى الســـجون يمارس

فيهـــا المســـجونون هواياتهم ،والتماريـــن الرياضية ،ويقرأون،
ويشـــاهدون التلفـــاز والكثيـــر مـــن األنشـــطة التـــي يمكـــن أن

يمارســـها أي منا إلبعاد شـــبح الشـــعور بالضيق والملل ولحفظ
ً
معا.
صحتنا النفسية والجسمية

ياسمينة:
» »لنمثل فعلي ًا شعار “مجتمع واعي”.

ناصر بن حمد :إنجازات فيكتوريوس للدراجات مبعث للفخر
أعرب عن سعادته بفوز فيل باهوس في طواف سلوفينيا

تغطية  -المكتب اإلعالمي:

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

اإلنسانية وشئون الشباب سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة أن اإلنجازات

سمو الشيخ ناصر بن حمد

التـــي يحققهـــا فريـــق فيكتوريـــوس

البحريـــن للدراجـــات الهوائيـــة مبعـــث
ً
خصوصـــا أنها عامل
للفخـــر واالعتزاز

الخميس  10يونيو  29 - 2021شوال  - 1442العدد 4622

10

Sports@albiladpress.com

حيـــث بات الفريـــق الواجهة الحقيقية
ً
عاليـــا فـــي
فـــي رفـــع علـــم المملكـــة

المشاركات الخارجية.

آل خليفة عن ســـعادته بالفوز الجديد
الـــذي حققـــه فريـــق فيكتوريـــوس

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

بتكليف من االتحاد اآلسيوي لكرة السلة ،غادر حكمنا الدولي محمد
الســلم إلى المملكة األردنية الهاشــمية للمشاركة في إدارة مباريات
النافــذة الثالثــة مــن تصفيات كأس آســيا لكرة الســلة  ،2021والتي

تســتضيفها األردن خالل الفترة من  12لغاية  14يونيو الجاري ،إذ
ستقام هناك المباريات المتبقية للمجموعتين الخامسة والسادسة.
وتضـــم المجموعـــة الخامســـة
منتخبـــات

إيـــران،

ســـوريا،

البحريـــن للدراجـــات الهوائيـــة فـــي

المحافـــل األوروبيـــة ،بعـــد أن تمكـــن

األردن ،فلســـطين ،كازاخســـتان

وسيرالنكا.
ويعـــد

التصفيـــات اآلســـيوية تواصـــا

وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

التـــي يحققهـــا فيكتوريـــوس البحرين

الســـليم للفريـــق في كافة المشـــاركات

والخطـــة الفنيـــة التـــي يعتمـــد عليهـــا
ً
مبينـــا
الجهـــاز الفنـــي فـــي الســـباقات،

آل خليفـــة باالمكانيـــات العاليـــة التـــي

يمتلكها الـــدراج فيل باهوس وقدراته
المميـــزة التـــي قادتها لتحقيـــق المركز
األول بجـــدارة واســـتحقاق وهـــو مـــا
ً
حافـــزا لدراجـــي الفريـــق في
ســـيكون

ً
متمنيـــا ســـموه
المشـــاركات القادمـــة،

للفريق دوام التوفيق والنجاح.

االتحــاد القــاري فــرض تكاليــف جديــدة علــى الفحوصات

قال أمين ســـر االتحاد البحريني للكرة

النظـــر فـــي المشـــاركة بســـبب األعباء

الطائـــرة فـــراس الحلواجـــي إن إقامـــة

الماليـــة المترتبـــة علـــى البروتكـــول

شعار االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة

وأوضح الحلواجي أن عدد المنتخبات
التي تقدمت للمشـــاركة رســـميا كانت
 21منتخبـــا يتأهـــل منهـــا  16منتخبـــا

اآلسيوي للكرة الطائرة.

في تواجدها بمختلف المحافل،

للبطولـــة اآلســـيوية يتـــم اختيارهـــم

وأضـــاف الحلواجي لـ “البالد ســـبورت”

خصوصـــا لمـــا تمتلكـــه مـــن ثقـــة

أن االتحاد اآلســـيوي منـــح االتحادات

محمد السلم

عالية بأدائهـــا المميز في تحكيم

العديد من المناسبات والمحافل

ومنافسة مثيرة.

اليوميـــن القادميـــن مـــن قبـــل االتحاد

التي تحققها الصافرة البحرينية

الســـلم الـــذي شـــارك فـــي إدارة

الســـباقات التي تشهد مشاركة واسعة

لكأس آســـيا من عدمها ستتضح خالل

للنجاحات المســـتمرة والمتعددة

األصعـــدة ،وبالـــذات مـــن جانـــب

طـــواف ســـلوفينيا والتـــي يعتبـــر أحد

للدراجـــات الهوائيـــة تؤكـــد التخطيط

المركـــز األول في المرحلـــة األولى من

تصفيـــات منطقـــة غرب آســـيا المؤهلة

فـــي

مختلـــف البطـــوالت علـــى جميع

الـــدراج فيـــل باهـــوس مـــن تحقيـــق

خليفة إلـــى أن اإلنجـــازات المتواصلة

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد

حسن علي

المجموعـــة السادســـة منتخبات

تواجـــد

فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية

كافة األهداف.

اتحاد الطائرة ينتظر موعد تصفيات غرب آسيا

قطـــر والســـعودية ،فيمـــا تضـــم

الســـلم

دعـــم الفريـــق للوصـــول إلـــى تحقيـــق

رئيســـي في الترويج لمملكة البحرين،

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد

السلم ُيغادر إلدارة التصفيات اآلسيوية

ســـموه إلى أنه حريص علـــى مواصلة

الوطنية األعضاء مهلة لغاية تاريخ 11

الخليجيـــة والعربية واآلســـيوية
ســـواء علـــى صعيـــد األنديـــة أو
ً

المنتخبات.

يونيـــو المقبل لمعرفة رغبتهـــا النهائية
فـــي المشـــاركة بعدمـــا قـــرر تطبيـــق
بروتكـــول طبي جديد على المنتخبات
المشـــاركة وإجـــراء فحوصـــات دورية

مـــن خالل التصفيـــات التي تجرى في
فراس الحلواجي

للتصـــدي لفايـــروس كورونـــا “كوفيد –
 ”19أثنـــاء البطولـــة ،األمر الذي يترتب
عليه زيادة تكلفة المشاركة على الفرق
بما يقارب  6آالف دوالر.

مختلـــف مناطـــق القـــارة اآلســـيوية،
ولكـــن االتحـــاد اآلســـيوي أعـــاد فتـــح

الباب للمشـــاركة من جديـــد للتأكد من
مدى قـــدرة االتحـــادات الوطنية على

الوفـــاء بالتكاليـــف اإلضافيـــة في ظل

وجـــود عدد من االتحـــادات ربما تعيد

الطبـــي الجديد ،حيـــث إن المنتخبات
هي من ستتحمل تكاليف الفحوصات.
وذكر الحلواجي بأنه في حال وصول
عدد المنتخبات المشاركة إلى  16فإنه
ال حاجـــة لعمـــل تصفيـــات وفـــي حال
زاد العدد عن ذلك فستجرى تصفيات
وسيتم تحديد مكانها من قبل االتحاد
اآلســـيوي ،مشـــيرا إلـــى أن منتخبـــات
غـــرب آســـيا التـــي تقدمت بالمشـــاركة
من قبـــل كانت تضم البحرين والعراق
والكويت والسعودية.

بوشعر :نعــول على العبينــا والـــروح البحــرينيـــة

“الـــــرهـــــيـــــب” يـــــغـــــادر الـــــيـــــوم لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي آســــيــــويــــة األنــــديــــة
علي مجيد

هـــم علـــي أنـــور ،محمـــد عبدالحســـين،

يغادر اليوم (الخميس) ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة إلى المملكة العربية
الســعودية؛ استعدا ًدا للمشــاركة في البطولة اآلسيوية  23لألندية أبطال الدوري

علي فؤاد ،بالل بشام ،سيد علي باسم،
علي عيد ،حســـن شهاب ،خالد عبدهللا،

المؤهلة لسوبر كلوب والتي ستقام بجدة في الفترة  12حتى  21يونيو الجاري.
وقـــال رئيـــس جهـــاز كـــرة اليـــد بنـــادي

وتدعيـــم صفوفهـــا بــــ  4محترفيـــن كما

“البالد سبورت” إن “الرهيب” يعول في

الفريـــق اليمنـــي قـــد دعم صفوفـــه بـ 4

النجمـــة فهـــد بوشـــعر فـــي تصريـــح لــــ

مشـــاركته هـــذه رغم الظـــروف الصعبة

على رجـــال الفريق والـــروح البحرينية
القويـــة بالظهـــور المشـــرف وتحقيـــق

أفضل النتائج الممكنة والوصول ألبعد
المراحل في هذه البطولة المنافسات.

ميـــرزا ،كميـــل محفوظ ،حمد شـــمالن،

ينـــص عليـــه قانـــون البطولـــة ،حتى أن

محمـــد حبيـــب حســـين ،عـــادل محمد،
محمـــد حبيـــب عبدالحســـين ،عبـــدهللا

العبيـــن ،بخـــاف فريقـــه النجمـــة الذي

واحد وآخر محلي.

وبيـــن بوشـــعر أن غيـــاب التنســـيق من
االتحـــاد الســـعودي لكـــرة اليـــد حـــول

وأضاف بوشـــعر أن البطولة اآلســـيوية
ســـتقام ،من حيث قوة فرق المشـــاركة

لمحتـــرف الفريـــق البوســـني ،إذ كان

كورونـــا قد أربك بعض األمور بالنســـبة

مـــن المفترض أن يتســـلم ناديـــه إفادة

بعدمـــا لم يســـتفد مـــن التذكـــرة األولى

مـــن االتحـــاد الســـعودي وذلـــك لتمكـــن

التي تم توفيرها له.

ســـيد علـــي الفالحـــي مـــدرب الفريـــق،

المحترف مـــن دخول المملكـــة العربية

وستغادر بعثة ممثل كرة اليد البحرينية

هشـــام الطويـــل مســـاعد مـــدرب ،إداي

السعودية إال أن ذلك لم يحدث ،ما دعا

بقائمـــة تضـــم رئيـــس الوفـــد محمـــد

الفريـــق أحمـــد جناحـــي ،واختصاصـــي

دور المجموعـــات بلقـــاء الســـالمية

النادي إلعادة حجز تذكرة ثانية لالعب

العســـومي ،رئيـــس جهاز كـــرة اليد فهد

العـــاج أحمـــد عبدالجليـــل ،و 18الع ًبـــا

الكويتي  17يونيو.

دوري الدرجــة األولــى ينطلــق فــي الثانــي مــن أكتوبر

كشـــف رئيس لجنـــة المســـابقات باتحاد اليد علـــي الجوكم
عن روزنامة الموسم الرياضي  2021/2022لمسابقات كرة

اليـــد المحلية ،وذلك بعـــد اعتمادها من قبـــل مجلس إدارة
االتحاد.

الفتـــرة مـــن  5لغاية  16أغســـطس
المقبـــل ،وليـــس مـــن  28يوليـــو

في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

لغاية  8أغســـطس المقبلين ،وذلك

وبخصـــوص موعد انطالق مســـابقة دوري الدرجة األولى

الدرجة األولى واإلستماع الى المقترحات المقدمة من قبل

تعديال على موعد منافسات بطولة

العـــراق المركـــز الثالـــث ،بينمـــا فاز
منتخبنـــا بلقـــب النســـخة الرابعـــة
عشـــر التـــي أقيمـــت فـــي األردن
 2017وجـــاء عمـــان ثانيـــا والعراق

فإن منافســـات البطولة ستقام في

فيمـــا بين موعـــد إقامة مباراة الســـوبر البحريني اإلماراتي

خالل اللقاءات مناقشـــة النظام المناســـب لمســـابقة دوري

أجرى االتحاد العربي للكرة الطائرة

منتخبنـــا المركـــز الثانـــي وكســـب

تونـــس .ووفقـــا للتعديـــل الجديد،

في يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر سبتمبر المقبل،

مظلة اللعبة وكذلك مع اإلدارة الفنية للمنتخب األول ،وتم

الســـعودي  16يونيـــو ،علـــى أن يختتم

بالتوافــق مع الجامعة التونســية لتنطلق  5أغســطس

للناشـــئين والتي ستقام بجمهورية

البحرينـــي بين فريقـــي النجمة وباربار وتـــم تحديد موعد

وأكـــد الجوكم أنه تم االجتماع مع األندية المنضوية تحت

كزرون اإليراني  14يونيو ،بعدها مضر

تعديل موعد “عربية الناشئين للطائرة”

المنتخبات العربية السادسة عشرة

وأشـــار الجوكـــم الى موعد انطالق مســـابقة كأس الســـوبر

الدوري في هذا الموســـم بعد دراســـة المقترحات المتاحة.

العربـــي القطـــري يـــوم  12يونيـــو ،ثـــم

حسن علي

اتحاد اليد

في الثاني من شهر أكتوبر المقبل ،وسيتم اإلعالن عن نظام

وســـتكون ضربة البدايـــة للنجمة بلقاء

بوشـــعر ،مديـــر الفريق محمـــد بوكمال،

اتحاد اليد يعتمد موعد بطوالت الموسم الجديد

فقد أوضح رئيس لجنة المســـابقات أنه المسابقة ستنطلق

عبدالكريم والمحترف إيفن.

فريق النجمة لكرة اليد

اســـتطاع فقـــط جلب محتـــرف أجنبي

بعض اإلجـــراءات االحترازية لفيروس

هـــذه تعتبـــر مـــن أصعـــب النســـخ التي

حســـين محمـــد ،مهـــدي ســـعد ،محمـــد

علي الجوكم

الجميع من لدراستها واعتماد النظام األنسب من بينها.
وفيما يخص مســـابقات الفئات الســـنية ،فقـــد أكد الجوكم
ً
وفقا لما يستجد
أن االتحاد سيتم اعتماد مسابقات الصغار

بالتنســـيق والتوافـــق مـــع الجامعة
التونســـية للكـــرة الطائـــرة بصفتها
مستضيف البطولة.
وكان أميـــن عـــام االتحـــاد العربـــي
للكـــرة الطائـــرة جهـــاد خلفـــان أكـــد

مـــن تطـــورات من قبل الجهـــات المعنية وبناء عليه ســـيتم

لــــ “البـــاد ســـبورت” فـــي تصريـــح

اإلعالن عن آخر المستجدات حول ذلك.

ســـابق أن البطولة قائمة حتى هذه

ثالثا.
شعار االتحاد العربي للكرة الطائرة

اللحظة ،وهناك رغبة في المشاركة
من الدول العربية بعد أن فتح باب

ومـــن المؤمـــل أن يقـــوم وفـــد مـــن
األمانـــة العامـــة لالتحـــاد العربـــي
بزيـــارة رســـمية إلى تونـــس لتفقد
ســـواء

صـــاالت

المشـــاركة علـــى أن يكـــون الموعد

تحضيراتهـــا

األخير للمشاركة بتاريخ  20يوليو

البطولـــة الرئيســـة أو صـــاالت

المقبل.

التدريـــب والفنادق وباقي المرافق

ويعتبـــر المنتخـــب المصـــري هـــو

والخدمات األخرى ،وسيتم تطبيق

حامـــل لقب النســـخة األخيرة التي

نظام الفقاعـــة الطبية في مواجهة

أقيمـــت فـــي  ،2019فيمـــا حصـــد

جائحة كورونا “ كوفيد .”19
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 25أغسطس انطالق دوري ناصر بن حمد الممتاز
االتحاد البحريني لكرة القدم

تــرأس رئيــس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي
بــن خليفــة آل خليفــة ،اجتماعً ــا دوريً ا لمجلــس إدارة االتحاد عقد عبر

تقنية االتصال المرئي عن بعد.
واعتمـــد المجلـــس عـــد ًدا مـــن

العـــب واحـــد آســـيوي) ،باإلضافة

القـــرارات الخاصـــة بمســـابقات

إلـــى العـــب واحـــد مقيـــم ممـــن ال

الموســـم الرياضـــي المقبل 2021-

تنطبـــق عليـــه شـــروط اســـتحقاق

 ،2022وجـــاء أبرزهـــا كاآلتـــي:
أوالً :اعتمـــد المجلـــس عـــدد

لالتحـــادات

فـــي المنتخبـــات الوطنية حســـب

الالعبين األجانـــب ألندية الدرجة
األولـــى وأنديـــة الدرجـــة الثانيـــة

دوليـــا .ونـــص
األنظمـــة المعتمـــدة
ً

االتحـــاد في قراره علـــى أن تلتزم

للموســـم الرياضـــي ،2021-2021

األندية بعدد الالعبين األجانب مع

إذ ســـيكون بنظـــام ( 3أجانـــب +

إمكانية تســـجيل العبين مقيمين

التمثيـــل

الوطنـــي

افتتاح الموسم
الكروي بكأس
السوبر بين الرفاع
والرفاع الشرقي

الالعبين األجانـــب والمقيمين عن
 5العبين.
ثانيـــا :اعتمـــد المجلـــس انطـــاق
ً

 2021بين ناديـــي الرفاع والرفاع

بدء منافســـات كأس جاللة الملك

والتـــي ســـتقام يوم  21أغســـطس

 ،2022وذلـــك عبر الدور التمهيدي

الممتاز للموســـم الرياضي 2021-

أغسطس .2021

 ،2022إذ ســـتقام الجولـــة األولـــى

علي بن خليفة

الموســـم الرياضي الجديد 2021-
 ،2022إذ سيكون تدشين الموسم

المفدى للموســـم الرياضي 2021-

الشرقي.
ثال ًثـــا :اعتمـــد المجلـــس موعـــد
انطـــاق دوري ناصـــر بـــن حمـــد

بـــدالً مـــن الالعبيـــن األجانـــب
المحترفيـــن بشـــرط أال يزيـــد عدد

بمبـــاراة كأس الســـوبر ،2021

و 13سبتمبر .2021

خامســـا :اعتمـــد المجلـــس موعد
ً

يومي  25و 26أغسطس .2021

رابعً ـــا :اعتمـــد المجلـــس موعـــد

انطـــاق دوري الدرجـــة الثانيـــة

للموســـم الرياضـــي ،2021-2022

إذ ستقام الجولة األولى يومي 12

الـــذي ســـيقام يومـــي  25و26
سادســـا :اعتمـــد المجلـــس موعد
ً

بـــدء منافســـات كأس االتحـــاد
البحرينـــي لكـــرة القـــدم للموســـم

الرياضي  ،2021-2022إذ ســـتقام
الجولـــة األولـــى يومـــي  29و30

أغسطس .2021

مجددا
فيصل :شغفي أعادني لقميص باربار
ً

أكـــــــد أن غــــيــــاب الـــبـــنـــفـــســـج عـــــن الـــــبـــــطـــــوالت “كـــــبـــــوة حــــصــــان”
علي مجيد

أشار العب كرة اليد فيصل محمد إلى أنه يسعى بانضمامه إلى نادي باربار،

إدارة باربـــار التـــي وضعـــت ثقتها

على تحقيق ذلك في ظل امتالكه

في ألن أكون عنصـــرً ا من عناصر
ّ
الفريق في المرحلة المقبلة ،والبد

عال
لعناصر مميزة وعلى مستوى
ٍ
مـــن المؤهالت التـــي تجعله دائمً ا

وكان فيصـــل محمـــد قـــد وقـــعّ

الشـــباب ،االتحـــاد وســـماهيج،

بشـــكل رسمي على عقد انضمامه

وذلـــك للجديـــة التـــي لمســـها من

الالعبيـــن ألن نحقـــق األهـــداف

إلـــى باربار مســـاء الثالثاء ،ليعود

خالل مسؤولي النادي في اللعب

المرجـــوة بالظهـــور الفنـــي الـــذي

إلى تمثيل فريقه “األم” بالموســـم

بفريقهـــم ،باإلضافـــة لطموحـــه

يلبي الطموح والنتائج اإليجابية

سيتحقق ذلك بالموسم الجديد.
ً
ووجـــه فيصـــل الـــذي ّ
ســـابقا
مثل

الجديد بعد غياب دام أكثر من 7

وشغفه الشخصي الرتداء قميص

التي تســـعد منتسبيه وجماهيره،

تقريبا.
سنوات
ً
وقال فيصل في تصريح لـ “البالد
ّ
فضل عـــرض باربار
ســـبورت” إنه

البنفسج من جديد.

وتجعـــل باربـــار يعـــود لمنصـــات

وأضاف فيصل “دون شك أطمح
بـــأن أثبـــت قدراتـــي وإمكاناتـــي

وأكـــد فيصل أن غيـــاب باربار عن

الموســـمين الذيـــن قضاهما معهم

مـــن بين عـــروض أنديـــة االتفاق،

الفنيـــة وأكـــون عنـــد حســـن ظـــن

يعتبـــر “كبـــوة حصان” وهـــو قادر

في مسيرته الرياضية.

ألن يثبــت مكانتــه ويحقــق بمعيــة زمالئــه الالعبيــن األلقــاب التــي غابــت عن
البنفسج خالل الموسمين الماضيين.

تيسير :عرض باربار األكثر جدية

أن أكون حاضرً ا بكل قوة بجانب

التتويج وإحراز األلقاب”.

البطوالت بالموســـمين الماضيين

في دائرة المنافســـين ،وبإذن هللا

فرق األهلي ،أم الحصم ،سماهيج،

البحرين ،شكره الجزيل إلى إدارة
والعبـــي نـــادي االتفـــاق علـــى مـــا

لمســـه من تقدير واحتـــرام خالل
ويعتبرهمـــا من أفضـــل المحطات
فيصل محمد خالل توقيع العقد

اتحاد السباحة يعتمد مسابقاته ومشاركاته الجديدة

أبــــرزهــــا الـــمـــشـــاركـــة بــــــدورة األلــــعــــاب األولـــمـــبـــيـــة بــطــوكــيــو

اتحاد السباحة

تــرأس رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للســباحة المستشــار محمــد

بالكويت خالل شـــهر ديسمبر ،2021

المشـــاركة في بطولـــة العالم للمجرى

مجبل ،اجتماعً ا دوريًا لمجلس إدارة االتحاد عقد عبر تقنية االتصال المرئي

القصيـــر فـــي أبوظبـــي  -خالل شـــهر

عــن بعــد ،اعتمد المجلس عد ًدا من القرارات الخاصة بمســابقات ومشــاركات

الموسم الرياضي المقبل .2022 - 2021

علي مجيد

أكـــد حارس كـــرة اليد تيســـير محســـن

حســـن ظن إدارة باربار ،ويحقق الفريق

باربـــار ليمثل صفـــوف فريقه األول في

الفنيـــة والنتائـــج التـــي تجعلـــه يرتقـــي

أنـــه وقـــعّ
رســـميا فـــي كشـــوفات نـــادي
ً

منافسات الموسم الرياضي الجديد.

العودة القوية على صعيد المســـتويات
منصات التتويج وتحقيق األلقاب”.

وقـــال محســـن لــــ “البـــاد ســـبورت” إنه

ووجـــه تيســـير فـــي ختـــام تصريحـــه

البنفســـج ،بعد المفاوضات الجادة التي

عبدالرحمـــن الخشـــرم ،علـــى معاملتـــه

اتخـــذ قـــرار العـــودة للدفـــاع عـــن ألوان
حدثـــت فـــي الفتـــرة األخيرة رغـــم نية
نـــادي البحريـــن لتجديـــد العقد لموســـم

ثاني.

وأضاف محســـن “أتمنـــى أن أكون عند

ديســـمبر  ،2021انطـــاق الجولـــة

جزيل الشـــكر إلى رئيس نادي البحرين
االحترافبـــة والدعم الـــذي القاه الفريق

بالموسم المنصرم وأثمر عن مستويات
متمنيـــا لهـــم التوفيـــق
ونتائـــج قويـــة،
ً

والنجاح.

الرابعـــة للـــدوري المحلـــي وبطولـــة

واعتمـــد المجلـــس :المشـــاركة فـــي

 ،2021المشـــاركة فـــي البطولـــة

العيـــد الوطني خالل شـــهر ديســـمبر

العاصمـــة اليابانية طوكيو ( 23يوليو

بالجمهوريـــة الجزائريـــة خالل شـــهر

للـــدوري المحلـــي خـــال شـــهر يناير

البطولـــة الثامنة والعشـــرين لأللعاب

البحريني للمياه المفتوحة بالبحرين

محمد مجبل

للـــدوري المحلـــي خالل شـــهر فبراير

الخليـــج العربية ( 22 - 19أغســـطس

الجولـــة الثانيـــة للـــدوري المحلـــي

بطولـــة مجلـــس التعـــاون الثامنـــة

للـــدوري المحلـــي خالل شـــهر مارس

في البطولة العربيـــة األولى للمجرى

شهر أكتوبر  2021بالبحرين ،انطالق

للـــدوري خـــال شـــهر أبريـــل ،2022

أكتوبـــر والمقامة في أبوظبي  -دولة

شـــهر نوفمبـــر  ،2021المشـــاركة فـــي

وبطولـــة مملكة البحرين خالل شـــهر

دورة األلعـــاب األولمبيـــة المقامة في
 8 -أغســـطس  ،)2021المشـــاركة في

المائيـــة بمجلـــس التعـــاون لـــدول

 ،)2021المشـــاركة فـــي بطولة العالم

الثامنة للناشئين في كازان (29 - 24
أغســـطس  ،)2021انطـــاق الجولـــة

األولـــى من دوري االتحـــاد البحريني
والمزمـــع إقامتـــه في شـــهر ســـبتمبر

العربيـــة الخامســـة للســـباحة للعموم

 ،2021انطـــاق الجولـــة الخامســـة

ســـبتمبر  ،2021إقامة بطولة االتحاد

 ،2022انطـــاق الجولـــة السادســـة

خـــال شـــهر ســـبتمبر  ،2021انطالق

خالل شـــهر أكتوبر  ،2021المشـــاركة

 ،2021انطـــاق الجولـــة الســـابعة

عشـــرة فـــي الميـــاه المفتوحـــة خالل

 ،2022انطـــاق الجولـــة الثامنـــة

القصيـــر (أعمـــار ســـنية) خـــال شـــهر

الجولة الثالثة للدوري المحلي خالل

انطـــاق الجولـــة التاســـعة للـــدوري

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،تنظيم

دورة األلعـــاب األولمبيـــة الخليجيـــة

يونيو .2022

وينفرد تكسب المركز األول بسباق  3آالف موانع
اتحاد ألعاب القوى

واصلـــت العـــداءة “وينفرد يافي”

منافسات دورة األلعاب األولمبية

موانـــع للســـيدات بعدمـــا حققـــت

 23يوليـــو لغايـــة  8أغســـطس

تألقهـــا فـــي ســـباق  3آالف متـــر

المركـــز األول فـــي ملتقـــى فنلندا
وأنهـــت الســـباق بزمـــن 9:17:55
دقيقة.

التـــي ســـتحتضنها اليابـــان مـــن
المقبلين ،حيـــث نجحت العداءة

من قبل في خطف تذكرة التأهل
ألولمبيـــاد طوكيـــو  2020بـــكل

أكدت
استعداداتها
ألولمبياد طوكيو
2020

وتفوقـــت “وينفـــرد يافـــي” علـــى

جدارة بعدما أنهت سباق  3آالف

التي جـــاءت فـــي المركـــز الثاني

القـــوى التـــي أقيمـــت فـــي قطـــر

وكانـــت العـــداءة “وينفـــرد يافي”

 9:05:68دقيقة.

األول في سباق  2000متر موانع

العداءة اإليرلندية “ميشيل فين”
بزمـــن  9:29:25دقيقـــة ،بينمـــا

جاءت العداءة الكينية “فانســـي

تشـــيرونو” في المركز الثالث في
السباق بزمن  9:33:49دقيقة.

متر موانع ببطولـــة العالم أللعاب

األولمبي العالمي.

بتاريـــخ  30ســـبتمبر  2019بزمن

أحرزت مطلع العام الجاري المركز

وتعتبـــر النتيجـــة التـــي حققتهـــا

داخـــل الصـــاالت لتســـجل رقمـــا
ً
ً
جديدا في الســـباق بزمن
عالميـــا

على جاهزيتها لخـــوض أولمبياد

العالمـــي أللعـــاب القـــوى داخـــل

المراكـــز المتقدمـــة فـــي المحفـــل

“ليفين”  Lievinالفرنسية.

“وينفـــرد يافـــي” فـــي ملتقـــى

وبتلـــك النتيجـــة وبذلـــك الرقـــم

فنلنـــدا الدولـــي بمثابـــة تأكيـــد

 5:48:68دقيقـــة فـــي الملتقـــى

يافـــي” أن تبرهـــن عـــن قدراتهـــا

طوكيـــو  2020والمنافســـة علـــى

الصـــاالت والـــذي أقيـــم بمنطقـــة

فقد اســـتطاعت العداءة “وينفرد

المتميزة في الســـباق قبل خوض

العداءة وينفرد يافي

المساواة السياسية بين الرجال والنساء بعيدة المنال بإيران

مقتل  10من عمال نزع

األلغام بأفغانستان
قندوز  -وكاالت

قائــد فيلق القدس في بغداد لبحث توتر “الحشــد” والحكومة

قتل  10أفغان يعملون في نزع األلغام مع

منظمة “هالو تراست” البريطانية الخيرية
ف ــي واليــــة بــغــان بــشــمــال أفــغــانــســتــان

مساء الثالثاء برصاص مسلحين قالت

طهران ،بغداد  -وكاالت

الــحــكــومــة إنــهــم مــن “طــالــبــان” فــي حين

ما تزال المســـاواة السياسية بين

ق ــال ــت الــمــنــظــمــة إن عــنــاصــر “طــالــبــان”

الرجال والنساء بعيدة المنال في

ساعدوا في إنهاء الهجوم.

وق ــال أحــد الناجين إن  5الــى  6رجــال

إيران ،وسط خشية من أن يؤدي

الكهرباء قبل أن يجمعوا الموظفين في

الـــى

تسلقوا جــدار المبنى وفصلوا مولدات

فـــوز المحافظيـــن المتشـــددين

مكان واحد.

تعميق الهوة في هذا المجال.

باالنتخابـــات

وتقـــول
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الرئاســـية،

النائبـــة

اإلصالحيـــة

السابقة إلههِ كوالئي إن “التحدي

international@albiladpress.com

األهـــم بالنســـبة الـــى اإليرانيـــات

يتعلق بغيابهن الكامل عن هيئات
اتخـــاذ القـــرار” فـــي الجمهوريـــة
اإلسالمية.

إسماعيل قاآني

ّ
توجـــه النســـاء انتقـــادات الذعـــة

إلـــى ســـجل الرئيـــس المعتـــدل
حســـن روحاني الذي تعهد خالل

الحملـــة االنتخابيـــة التـــي قادته

إلـــى منصـــب رئاســـة الجمهورية
قبـــل  8أعـــوام ،بتعزيـــز التحـــرر
االجتماعي.

ِ
يكتف روحاني بعدم االيفاء
ولم

بوعود قطعها خالل حملته ،مثل

المجلس الرئاسي الليبي يأمر بفتح الطريق الساحلي

إنشـــاء وزارة للنســـاء وتسمية 3

طلـــب المجلس الرئاســـي الليبي من

للجنـــة العســـكرية المشـــتركة ()5+5

الثانيـــة مـــن عهـــده (اعتبـــارا مـــن

الســـابقة ،البـــدء الفـــوري بفتـــح

الســـاحلي ضمـــن حدودهـــا اإلدارية،

القـــوات المواليـــة لحكومـــة الوفـــاق
الطريـــق الســـاحلي المغلـــق منذ أكثر

من عامين ،وتســـهيل حركـــة المرور
وتنقـــل المواطنيـــن بـــكل ســـهولة

ويسر.

ّ
ســـجل فـــي الوالية
وزيـــرات ،بل

ومديريـــات األمن التـــي يقع الطريق

 )2017انخفـــاض عدد الســـيدات
ّ
مناصـــب
يتوليـــن
اللواتـــي

بمـــا يضمـــن فتـــح الطريـــق وتأميـــن

حكوميـــة ،مقارنـــة باألولـــى بعـــد

كمـــا طالـــب بإعـــداد تقريـــر دوري
ّ
يوضـــح فيه
مفصـــل وعرضـــه عليـــه

وتتولى ســـيدتان فقـــط مناصب
عليـــا في الحكومـــة الحالية التي

والصعوبـــات التي قـــد تعترض فتح

االنتخابـــات الرئاســـية المقـــررة

وسالمة المرور في االتجاهين.

انتخابه في .2013

جاء ذلك في خطاب وجهه المجلس

مـــا قـــد تـــم اتخـــاذه مـــن إجـــراءات

تنتهـــي واليتها هـــذا الصيف بعد

للجيش ،إلى رئيـــس غرفة العمليات

الطريـــق الســـاحلي ،مهمـــا كانـــت

فـــي  18يونيو ،هما نائبة الرئيس

وما يـــزال الطريق الســـاحلي الرابط

ابتـــكار ،ونائبة الرئيس للشـــؤون

منـــذ شـــهر أبريـــل  ،2019رغـــم أنـــه

وعلى عكـــس الوزراء والوزيرات

النـــار الذي وقعه طرفا الصراع شـــهر

مصادقـــة مـــن مجلـــس الشـــورى،

جنيف السويسرية.

مـــن دون الحاجـــة إلـــى موافقـــة

الرئاسي الليبي بصفته القائد األعلى
لتأميـــن وحمايـــة ســـرت /الجفـــرة،

التابعـــة لحكومـــة الوفـــاق ســـابقا،

طالبـــه فيه بإعادة تمركـــز عناصرها،
تمهيـــدا للبدء الفـــوري بفتح الطريق
الســـاحلي .ودعـــا المجلـــس إلـــى

التنسيق التام مع األجهزة األمنية بما
في ذلك القوة العســـكرية المشتركة
ولجنـــة الترتيبـــات األمنيـــة التابعـــة

طبيعتها ومصدرها.

لشؤون المرأة والعائلة معصومه

بين مدينتي ســـرت ومصراتة مغلقا

القانونية لعيا جنيدي.

أحـــد أهم بنـــود اتفاق وقـــف إطالق

الذيـــن تحتـــاج تســـميتهم إلـــى

أكتوبـــر من العام الماضي في مدينة

يمكـــن للرئيـــس تعييـــن نوابـــه

البرلمان.

إيرانيات يقترعن في االنتخابات السابقة

ابراهيـــم رئيســـي ،تجنـــب التطرق

النســـاء اإلصالحيـــات ،أن مســـار

الثانيـــة فـــي أغســـطس ،2017

روحاني في هذا المجال ،من دون

وصعبا”.

واســـعة علـــى خلفية عـــدم طرح

أما لدى المترشحين الذين تطرقوا

وزاري.

شـــبه معدومة :المحافظ المتشـــدد

الحرس الثوري اإليراني إسماعيل

وزيرة “واحدة على األقل”

“وزيرتيـــن علـــى األقـــل” ،في حين

اجتماعـــات مـــع أطـــراف حكومية

بتوزير “سيدة واحدة على األقل”.

وأوضحـــت المصـــادر أن قاآنـــي

وبعيـــد تقديمـــه حكومـــة الوالية

إلـــى ذلـــك ،واكتفـــى بانتقـــاد وعود

النتقـــادات

أن يوضح ما سيكون عليه توجهه.

اســـم أي ســـيدة لشـــغل منصـــب

إلى هذا األمـــر ،فتبدو االختالفات

وصـــل قائـــد فيلـــق القـــدس فـــي

محســـن رضائـــي تعهـــد بتســـمية

قاآنـــي أمـــس إلـــى بغـــداد لعقـــد

وعد اإلصالحـــي عبدالناصر همتي

وسياسية.

روحانـــي

تعـــرض

وفـــي حيـــن أن المعتـــدل روحاني

لـــم يقدم علـــى هذه الخطـــوة أمام

برلمـــان كان يحظـــى فيـــه بغالبيـــة

مؤيدة له ،هـــل يمكن لخلفه القيام
بذلـــك أمام مجلس شـــورى يحظى

فيـــه المحافظـــون والمحافظـــون

المتشـــددون بغالبيـــة واســـعة بعـــد
فوزهـــم الكبيـــر فـــي االنتخابـــات

التشريعية مطلع العام 2020؟

ال إجابة واضحة على هذا السؤال،
وإن يبدو األمر مستبعدا؛ نظرا ألن
مســـألة تمثيل النساء في مناصب

تنفيذيـــة لم تطرح بشـــكل جاد في
تصريحـــات المترشـــحين الســـبعة

لالنتخابات الرئاسية المقبلة.

فالمترشـــح األوفـــر حظـــا للفـــوز
فـــي يونيـــو  ،2021رئيس الســـلطة

القضائيـــة المحافـــظ المتشـــدد

وتقول زهراء شجاعي ،المستشارة

حضـــور اإلنـــاث مـــا يـــزال “طويـــا

قائد فيلق القدس في بغداد

يعتـــزم لقـــاء قـــادة الميليشـــيات

الســـابقة لإلصالحي محمد خاتمي

لبحـــث التصعيد األخير بينها وبين

كـــن المعـــات
و 2005إن “النســـاء
ّ
فـــي إيران في المجـــاالت ،حيث ال

كما مـــن المقـــرر أن يعقـــد اجتماعً ا
موســـعً ا مع قادة الكتل السياســـية

والعمل الخيري وريادة األعمال”.

المقبلة في موعدها المحدد.

الذي تولى رئاسة البالد بين 1997

توجد عوائق أمامهن ،مثل التربية
كوالئـــي

وتـــرى

أن

“النســـاء

اإليرانيـــات أظهـــرن أنهن قـــادرات
على إسقاط العوائق .نحن بحاجة
إلـــى

االســـتمرارية،

االســـتقرار

ومتابعة الجهود المرتبطة بالتأكيد
بالوضع السياسي في البالد ومسار
ُّ
تعزز ديمقراطية المجتمع”.

لكـــن فـــي المجـــال السياســـي ،ترى
شـــجاعي التي تتولى رئاسة تجمع

الحكومة.

لتأكيد إجـــراء االنتخابات النيابية
يذكـــر أن إســـماعيل قآانـــي تولـــى
قيـــادة فيلـــق القـــدس بعـــد مقتـــل
قاســـم ســـليماني القائـــد الســـابق

للفيلق فـــي غارة أميركيـــة بطائرة
دون طيـــار قـــرب مطـــار بغـــداد

الدولي في شهر يناير .2020

وهـــذه رابع زيارة لقاآني إلى بغداد

منذ توليه منصبه في فيلق القدس
ً
خلفا لسليماني.

إطالق سراح قيادي بالحشد الشعبي العراقي

بايدن يبدأ جولة أوروبية تستغرق  8أيام

كربالء -أف ب

واشنطن  -رويترز

أطلق أمس األربعاء ســـراح القيادي في الحشد الشعبي العراقي

توجـــه الرئيس األميركي جو بايدن إلى

بـــعـــد تــوقــيــفــه بــشــبــهــة اغـــتـــيـــال نــاشــطــيــن

تـــشـــمـــل قــــمــــة الــــســــبــــع ولـــــقـــــاء بـــوتـــيـــن

بريطانيا ،أمس األربعاء ،في أول رحلة

قاســـم مصلح بعـــد أســـبوعين على توقيفـــه بشـــبهة تورطه في
ً
جدل بشـــأن قدرات الحكومة
اغتيال ناشـــطين ،في خطوة تثير

خارجية له منذ توليه منصبه.

وأوقف مصلح في  26مايو بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني

إلعـــادة بنـــاء العالقـــات عبـــر األطلســـي

عدة يحذر من هيمنة الفصائل المســـلحة الموالية إليران وأردي

دونالد ترامب ،وإعادة صياغة العالقات

وتســـتغرق الرحلـــة  8أيـــام ،وتهـــدف

في السيطرة على الفصائل الموالية إليران في البالد.

التـــي توتـــرت في عهد الرئيس الســـابق

رئيـــس تنســـيقية االحتجاجات فـــي كربالء ،الذي كان لســـنوات

برصاص مسلحين أمام منزله ،وناشط آخر هو فاهم الطائي من
كربـــاء ً
أيضا .وبحســـب صحافيين ،وصل مصلـــح قرابة الظهر
إلـــى كربـــاء (نحو  100كلم جنوب بغداد) التـــي يتحدر منها وله

قاسم مصلح لدى وصوله كربالء

ضغوطـــات مورســـت عليـــه” .وقـــال المصـــدر :إن األدلـــة التـــي

فيها نفوذ كبير ،إذ استقبل عند األماكن المقدسة لدى المواطنين

قدمـــت ضـــده تتضمـــن “مكالمـــات هاتفيـــة بين مصلـــح ومنفذي

وقـــال مصلـــح إثـــر وصوله إلى كربـــاء “الهيئـــة القضائية أحقت

لعائـــات الضحايا” تثبـــت تورطه ،فيما يؤكد القضاء أنه ال يملك

في المدينة.

االغتيـــاالت ،وإفـــادات شـــهود وذوي الضحايـــا ورســـائل تهديـــد

الحق وأنجزت مهمة التحقيق بأســـرع وقـــت ،واليوم أخذ الحق

أدلـــة كافيـــة لمواصلـــة احتجـــاز مصلح بحســـب المصدر نفســـه.
فـــي المقابـــل ،أصدر مجلس القضاء األعلـــى بيا ًنا أوضح فيه أنه

عـــن مصلح ،وأوضح “من جهتنا ،قدمنا كل األدلة الخاصة بملف

السيما وأنه “أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج

مساره وتم اإلفراج عني”.

مـــن جهته ،أحال مصـــدر أمني علـــى القضاء مســـؤولية اإلفراج

“لـــم يُ قـــ َّدم أي دليل ضد” مصلح في جريمة قتـــل إيهاب الوزني،

مصلـــح لكـــن القضـــاء هو مـــن اتخذ القـــرار باإلفراج عنه بســـبب

العراق عند اغتيال الوزني”.

مع روسيا.

وتمثـــل الجولـــة اختبارا لقـــدرة الرئيس

األميركي على إدارة وإصالح العالقات
مـــع الحلفاء الرئيســـيين الذيـــن أصيبوا

بخيبة أمل من الرســـوم الجمركية التي
فرضها ترامب وانسحابه من معاهدات
دولية.

وسيكون اجتماعه مع الرئيس الروسي
فالديميـــر بوتيـــن يـــوم  16يونيـــو فـــي

جنيـــف تتويجا للرحلـــة ،وفرصة إلثارة
مخاوف الواليات المتحدة مباشـــرة مع

جو بايدن

بوتين بشأن الهجمات اإللكترونية التي
تأتي من روســـيا ،واعتداءات موســـكو
علـــى أوكرانيـــا ومجموعـــة أخـــرى مـــن

القضايا.

وســـيتوقف بايدن فـــي محطته األولى
فـــي قريـــة ســـانت إيفـــز الســـاحلية في

كورنوال ،إذ سيشارك في قمة مجموعة

الســـبع .ومـــن المتوقـــع أن تهيمـــن على

االجتمـــاع قضايـــا التجـــارة والمنـــاخ
ودبلوماســـية اللقاحات ومبادرة إلعادة
بنـــاء البنيـــة التحتيـــة فـــي دول العالـــم

النامـــي .ويـــرى مســـؤولون أميركيـــون

في هذه المبادرة وسيلة لمواجهة نفوذ
الصين المتنامي.

“الصحة العالمية” :كورونا يتراجع بشرق المتوسط

“الحوثي” :وفد ُعماني يبحث فتح مطار صنعاء

مصر والسودان :إثيوبيا ال تراعي مصالحنا

القاهرة  -وكاالت

دبي  -العربية.نت

الخرطوم  -سونا

أشارت مدير إدارة البرامج بمنظمة

قالـــت ميليشـــيا الحوثـــي ،أمـــس

أكـــد بيان مصـــري ســـوداني ،أمس ،أن

لشـــرق المتوســـط،رنا الحجة ،خالل

وجهود سلطنة عُ مان بهذا الشأن.

فيما يتعلق بمشروع سد النهضة.

األربعاء ،إنها ترحب بمساعي السالم

الصحة العالميـــة بالمكتب اإلقليمي
المؤتمـــر الصحافـــي ،الـــذي انعقـــد
أمـــس األربعـــاء ،لرصـــد أحـــدث

المســـتجدات عن وبـــاء (كوفيد )19
الناجـــم عـــن فيـــروس كورونـــا فـــي

إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق
المتوســـط ،إلى أن اإلقليـــم أبلغ عن
َّ
مؤكدة بـ
 10,353,336حالـــة إصابة
(كوفيد  ،)19وعـــن وقوع 206,573

حالة وفاة حتى  8يونيو .2021

وبينمـــا انخفـــض مجمـــوع عـــدد
حـــاالت اإلصابـــة خـــال األســـابيع

الســـتة الماضيـــة ،واســـتقرت أعداد
الوفيـــات ،أبلغـــت  9بلـــدان عـــن
زيـــادة فـــي أعـــداد حـــاالت اإلصابة
ً
َ
مقارنة باألسبوع
األسبوع الماضي،

الســـابق له .ومـــن بين تلـــك البلدان

التســـعة ،أبلـــغ الصومال والســـودان

إثيوبيـــا ال تراعـــي مصالحهمـــا المائية

وأضافـــت الميليشـــيا فـــي بيان صدر

وأشـــار البيـــان الثنائـــي إلـــى “مخاطـــر

األعلـــى” ،أن وفدا من ســـلطنة عُ مان

األحادي لسد النهضة”.

عمـــا يســـمى “المجلـــس السياســـي

جدية وآثار وخيمة جراء ملء إثيوبيا

يبحث في صنعـــاء إعادة فتح مطار

وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة عـــن اتفاق

لعقد مباحثات مع الحوثيين.

وأفغانســـتان عـــن أعلى زيـــادة في
الحـــاالت ،و 11بلـــ ًدا عن زيـــادة في

صنعـــاء ،وغيرهـــا مـــن “القضايا ذات

وتقـــوم ســـلطنة عمـــان بجهـــود

يأتـــي هـــذا بعدمـــا بحـــث زعيـــم

وجهات النظـــر بين الحكومة اليمنية

ويســـتمر انتشـــار تحوُّ رات فيروس

الوفيات األسبوع الماضي.

الصلة بالملف اإلنساني”.

دبلوماســـية

مســـتمرة

لتقريـــب

الحوثيين باليمن عبدالملك الحوثي،

والحوثيين.

وفد من المكتب السلطاني العماني.

الحوثييـــن علـــى الســـلطة قبـــل نحو

مصـــر والســـودان على ضـــرورة وجود
لجنـــة دوليـــة لتقييـــم أضـــرار المـــلء

الثانـــي ،وأن اجتماعـــات مصريـــة

ســـودانية قريبة ســـتتم مع مســـؤولين

كورونـــا في جميـــع أنحـــاء اإلقليم.
رســـميا  17بلـــ ًدا
وحتـــى اآلن ،أبلـــغ
ً

االثنين الماضي ،الوضع في اليمن مع

ويشـــهد اليمـــن حربـــا منـــذ انقـــاب

أميركييـــن وأوروبييـــن بشـــأن ســـد

كذلـــك ،ناقـــش رئيـــس “المجلـــس

 7ســـنوات ،أودت بحيـــاة أكثـــر مـــن

يأتـــي ذلك فيما عقد وزيـــرا الخارجية

بلدان عن اكتشاف التحوُّ ر بيتا ،و3

الوفـــد العمانـــي الجهود التـــي تبذلها

النهضة.

عـــن اكتشـــاف التحـــوُّ ر ألفـــا ،و10

السياســـي األعلى” مهدي المشاط مع

 235ألفـــا ،وبات  % 80من الســـكان،

بلـــدان عن اكتشـــاف التحـــوُّ ر غاما،

السلطنة لحل األزمة باليمن.

يعتمدون على الدعم والمســـاعدات،

الخارجيـــة ســـامح شـــكري ،والمـــوارد

(.)B.1.617.2

الســـبت ،للمرة األولى منـــذ االنقالب،

األمم المتحدة.

المصريين.

و 6بلدان عن اكتشـــاف التحوُّ ر دلتا

ووصـــل إلى صنعـــاء الوفـــد العماني،

البالغ عددهم نحو  30مليون نســـمة،

في أســـوأ أزمة إنسانية بالعالم ،وفق

والـــري والمـــوارد المائية الســـودانيين،
جلســـة مباحثات موســـعة مـــع وزيري
المائيـــة والـــري محمـــد عبـــد العاطـــي،

كمـــا التقـــى الوفـــد المصـــري رئيـــس
الـــوزراء الســـوداني عبـــدهللا حمدوك،
ورئيـــس مجلـــس الســـيادة الســـوداني
عبدالفتاح البرهان.
وقالـــت المصـــادر إن الوفـــد يحمـــل
ً
مقترحا للتنسيق بين البلدين في ملف
ســـد النهضـــة ،كمـــا يهـــدف إلـــى تبادل
المعلومات بشأن وضعية السد.
وكان الســـودان قد كشف بداية الشهر
الجـــاري عـــن أن إثيوبيـــا بـــدأت فعليـــا
عملية الملء قبل يوليو وسط مخاوف
من السودان ومصر من تأثيرات سالبة
محتملة من عملية الملء.

tariq_albahhar
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حفل توزيع جوائز “بافتا التلفزيونية ”2021

عودة الجميلة تايلور سويفت للسينما
ترجمة :طارق البحار

أقيـــم حفـــل توزيـــع جوائـــز بافتـــا

» »ستعود الفنانة الجميلة تايلور سويفت إلى الشاشة
الكبيرة ،وفقا لتقارير متعددة ،وسوف تظهر في
فيلم الرائع ديفيد راسل الروائي المقبل.

التلفزيونيـــة البريطانيـــة ،ملتزمً ـــا
بمعاييـــر

التباعـــد

االجتماعـــي

مثلما حـــدث حفل جوائـــز بافتا

» »والمشروع الذي اختتم اإلنتاج بالفعل ،من
بطولة مارغو روبي وكريستيان بيل وجون
ديفيد واشنطن .كما انضم إلى فريق العمل
النجم رامي مالك وزوي سالدانا وأنيا تايلور
جوي وكريس روك ومايك مايرز وروبرت
دي نيرو ومايكل شانون وتيموثي
أوليفانت ،بدعم من شركة اإلنتاج نيو
ريجنسي بمشاركة ديفيد راسل بإنتاج
المشروع إلى جانب ماثيو بودمان.

السينمائية قبل أشهر قليلة.

وأصبـــح الحفـــل حديـــث
الجمهور بســـبب اســـتخدام
تقنيـــة الهولوجـــرام ،إذ
إن المرشـــحين الذيـــن

لـــم يتمكنـــوا مـــن حضور

الحفـــل بســـبب قيـــود

 ،”Youوهـــو العمـــل الـــذي فـــاز كذلـــك بجائـــزة أفضل

العمل على الحصول على أي جائزة.

فيـــروس كورونـــا ،أو ألي

ونـــال الممثـــل ماالشـــي كيربـــي جائزة أفضـــل ممثل

راكـــي أيـــوال عـــن مسلســـل “  ،”Anthonyوهـــى دراما

حضور الســـجادة الحمـــراء عبر

تـــم ترشـــيحه لــــ  15جائـــزة ،وفـــازت الممثلـــة راكـــي

عنصـــري فـــي العـــام  ،2005إضافـــة إلـــى ذلـــك حصل

الخـــاص بالجوائز ،ففاز الممثل

الفيلـــم التلفزيونـــي “أنتوني” ،وحـــازت الممثلة إيمي

بجائـــزة أفضل ممثـــل رئيس

وفاز شـــارلي كوبر بجائزة أفضل ممثل في مسلســـل

،”Normal

أمـــا بالنســـبة لألعمـــال التـــي عرضـــت عبـــر منصـــة

وحـــاز مسلســـل “ ،”Sitting in Limboعلـــى جائـــزة

ميتشـــايال كويـــل جائزة

متخصـــص عـــن “ ،”The Surgeon’s Cutبينمـــا خرج

الحقيقية للمقيمين البريطانيين منذ فترة طويلة من

عن دورها في مسلسل

على الرغم من ترشـــحه لــــ  4جوائز ،األمر الذي أزعج

الســـفر فـــي ظـــل جائحـــة

مسلسل قصير.

عـــذر آخـــر ،أتيـــح لهـــم إمكانيـــة

مســـاعد عـــن دوره فـــي مسلســـل “ ”Small Axeالذي

هولوجـــرام .أمـــا عـــن الجـــزء

أيـــوال بجائزة أفضل ممثلة مســـاعدة عـــن دورها في

البريطانـــي بـــول ميســـكال

لـــو وود جائـــزة أفضـــل ممثلة في مسلســـل كوميدي،

عـــن دوره فـــي مسلســـل
“People

كمـــا حصـــدت الممثلـــة
أفضـــل ممثلة رئيســـية

مسلســـل “ ”The Crownمـــن الحفل بـــدون أي جوائز

I

جمهور المسلســـل الذين عبروا عن غضبهم من فشـــل

“Destroy

وذهبـــت جائـــزة أفضـــل ممثلة مســـاعدة ذهبـــت إلى

عيد ميالد

» »وستكون هذه هي المرة الثانية
لسويفت على الشاشة منذ فيلم
 Catsالموسيقية ،وكانت أيضا موضوع
فيلم  Netflixالوثائقي ملكة جمال
أميركا ،الذي عرض ألول مرة في مهرجان
صندانس الموسيقي لعام  ،2020إضافة
إلى فيلم “ديزني +الوثائقي :Folklore
جلسات استوديو البركة الطويلة” ،الذي
ألقى نظرة من وراء الكواليس على صنع
ألبومها الذي يحمل نفس االسم.

تســـتند إلى وفـــاة مراهق بريطاني أســـود في هجوم

مالخـــي كيربـــي على لقـــب أفضل ممثل مســـاعد عن

مسلسل “ ،”Small Axeللمخرج ستيف ماكوين حول
مجتمـــع الهنـــد الغربية فـــي بريطانيا من الســـتينيات

إلـــى الثمانينيات ،وفقا للتقرير الذي نشـــر على موقع

كوميدي عن دوره في مسلسل .”This Country

نتفلكس ،فازت المنصة بجائزة أفضل برنامج واقعي

May
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“.”coastreporter

» »يذكر أن تايلور كانت قد نالت جائزة غرامي
ألفضل ألبوم في العام عن “،”Folklore
لتصبح أول امرأة تحصد  3غراموفونات
ذهبية ألفضل ألبوم ،وهذا يعتبر إنجازا لم
يحققه سوى فرانك سيناترا ،ستيفي واندر
وبول سيمون.

أفضـــل درامـــا منفـــردة ،المســـتوحى مـــن القصـــة
منطقـــة البحر الكاريبي المهدديـــن بالترحيل من قبل
الحكومة ،وحصل مسلســـل اإلثارة “”Save Me Too
على جائزة  BAFTA TVألفضل مسلسل درامي.

فيلم كوزمو

“أنا بعته كتير”

حرصــت الفنانــة ليلى علــوي على االحتفــال بعيد ميالد

تواصــل النجمة أنغام ،الترويج ألغنيتهــا الجديدة بعنوان “أنا

انضمت الفنانة الكبيــرة لبلبة والكوميديان بيومي فؤاد

ونشــرت مجموعــة صور من الســهرة التــي جمعتهما

يوتيوب ،إذ نشــرت صور جديدة لها عبر حســابها الشخصي

منصور ،وســبقهما فــي التوقيع منذ أيــام النجم خالد

المطرب اللبناني راغب عالمة.

أمــس ،مع عدد من النجوم عبر حســابها الشــخصي بـ
“االنستغرام”.

وظهرت علوي وهي تتوســط عددا من النجوم على رأســهم

النجمة إلهام شــاهين وبوسي شلبي ،لتكتفي بتعليق “كل سنة وانت طيب”،
لتحصد عددا كبيرا من التعليقات واإلعجابات.

إلى أســرة فيلم “كوزمو” ،إذ إنهما وقعا مع المنتج وليد

بعته كتير” ،والتي طرحتها أمس عبر قناتها الرسمية بموقع

النبوي .والفيلم تأليف هشام هالل ،وإخراج بيتر ميمي،

بموقع “انستغرام” .وطلبت أنغام في البوست الذي نشرته

وجار حاليًا التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.

عبر حســابها من الجمهور ســماع األغنية :اســمعوا أغنيتي

ويعتمــد الفيلــم علــى  8نجــوم ،إذ يقــوم علــى البطولــة

الجديــدة”أنا بعته كتير” على قناتي الرســمية علــى اليوتيوب”،

الجماعية.

لتحصــد عدد كبير من التهاني والتبريكات .وتســتعد أنغام إلحيــاء حفل غنائي كبير،

وتدور أحداثه في إطار من التشويق واألكشن عن رحلة بطل ألخذ ثأر شخصي.

ألول مرة على مسرح النافورة بدار األوبرا المصرية يوم الخميس  1من شهر يوليو.

المتغوي يقود فريق تحكيم

“”Skopje Photo Award
وقـــع االختيـــار علـــى عضـــو جمعيـــة

يتمتع بـــه مصوري مملكـــة البحرين من

البحرين للتصوير الفوتوغرافي المصور

احترافية كبيرة في تحكيم المسابقات

فاضـــل المتغوي كي يكون حكما وقائدا

الفوتوغرافية العربية منها واألجنبية.

للجنة التحكيم.

يشـــار إلى أن المتغوي محاضر ومحكم

وذلـــك لمســـابقة ســـكوبيه الدوليـــة

للعديـــد مـــن المســـابقات الدوليـــة ،وقـــد

 2021الحاصلـــة علـــى اعتمـــاد الجمعية

تـــم تكريمه من قبل عاهـــل البالد جاللة

الفوتوغرافـــي

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة في

( )PSAومنظمـــات أخـــرى .ويعتبـــر

العـــام  2020إلنجازاته الدولية وكممثل

اختيـــار المتغـــوي بصمـــة قويـــة لمـــا

عن مصوري مملكة البحرين.

األميركيـــة

“عالم أسجارد ( ”)Lokiحصري ًا على “”OSN
ترقبـــوا كل مـــا هـــو جديـــد وغيـــر متوقع مـــع مسلســـل “لوكـــي (”)Loki

مـــن إنتـــاج “ ”Marvelعلـــى “ ،”OSNإذ سيشـــهد بـــث العـــرض األول

لهـــذا المسلســـل المرتقـــب ،الذي يصـــور مغامـــرات المخـــادع والمراوغ
األكبـــر وهـــو يخـــرج مـــن ظـــل أخيـــه مجـــد ًدا .ومـــن خـــال تطبيـــق
“ ،”OSN Streaming Appوسيحظى المعجبون بفرصة متابعة نجمهم

المفضـــل توم هيدليســـتون وهو يعيـــد تمثيل دوره من خـــال “لوكي”،
شـــقيق “ثور” ( )Thorبالتبني ،بمشـــاركة كل من أوين ويلسون وجوجو
مباثا راو.

ويسلط المسلسل الضوء على “لوكي” الذي يتمكن ،بعد سرقة المكعب
الكوني  ،Tesseractفي أحداث فيلم “”)Avengers: Endgame (2019
ً
ً
مختلفا ،ليجد نفســـه بعد ذلك وسط
زمنيا
جدول
والهروب ،من إنشـــاء
ً

“سلطة تباين الوقت ( ”)TVAوهي منظمة تراقب وتصحح االنحرافات
فـــي التدفـــق الزمني .تضـــع المنظمـــة “لوكي” أمـــام خياريـــن ،وهما إما

للتصويـــر

محمد عبده يطرب جمهور حفالت الرياض
واصلـــت حفـــات الريـــاض انطالقاتها

المميزة ،ومشاركتهم الليالي الجميلة،

فيهـــا فنان العرب محمد عبده ،وســـط

الطربية المميزة.

فـــي ثاني الليالي الغنائيـــة ،التي تغنى

تطبيـــق

لإلجـــراءات

االحترازيـــة،

باكـــرا خصيصـــا لهـــذه الحفلـــة ،وغلب

علـــى فترتيـــن وقـــدم عبـــده  19أغنية

الشـــغف والشـــوق علـــى الحاضريـــن

طربيـــة تميـــزت بالقديـــم ،لكنـــه تفنـــن

بعـــد غيـــاب فنـــان العرب عـــن حفالت

فـــي االختيـــارات بأعمـــال الســـتينات

الريـــاض حوالـــي عـــام ونصـــف العـــام،

والثمانينـــات والتســـعينات ،ليفتتـــح

وأســـهمت األجـــواء المميـــزة داخـــل

وصلتـــه متغـــزال فـــي الريـــاض بأغنية

الحفـــل فـــي خلـــق تجانس بيـــن عبده

“ويـــن أحـــب الليلـــة” ،ليواصـــل بعدهـــا

زمنيا ،أو قبوله بالمســـاعدة في
نهائيـــا من الوجود لكونه متغير
محـــوه
ً
ً

ويدفع المسلســـل المشـــاهدين إلى تشجيع شـــخصية “لوكي” الشريرة،
ممـــا يجعـــل المسلســـل واحـــ ًدا مـــن األعمـــال التي تدفـــع الجمهـــور إلى

طيلة وقت الحفلة.

التعاطف والشعور باالنتماء إلى شخصية المسلسل الرئيسة.

ولبى عبده طلبات الجمهور الذي حضر

واســـتمرت الحفـــل أربـــع ســـاعات

وصالته وســـط أجواء مميزة اتسمت

إصالح االنحرافات في التدفق الزمني ووقف التهديد األكبر.

مشـــيرا إلى سعادته البالغة بهذه الليلة

بالرقـــي واألناقـــة ،عازفـــا علـــى العـــود

وأشـــار محمد عبـــده قبل صعوده على
المســـرح ،إلـــى انطباعـــه عـــن إحيـــاء

وبين الحاضرين ،إذ عبر لجمهوره عن
حفالتـــه ولقاء جمهوره مجددا ،منوها
أنـــه بتقدم الناس فـــي االلتزام بقواعد

الحمايـــة تعـــود الحيـــاة تدريجيـــا إلى

طبيعتها كما كانت في السابق.

محبته واشتياقه لهم ،وحظيت الليلة

وعبـــر عـــن أن هـــذا النوع مـــن الترفيه

الطربية بالتنوع في األعمال المختارة

خصوصـــا فـــي هـــذه الفتـــرة ،الســـيما

إضافة إلى صدحه بالمواويل في أكثر

هـــو نوع من أنـــواع “العالج النفســـي”،

بيـــن األعمـــال الســـامرية والعاطفيـــة،

عند خروجهـــا للجمهور بهـــذه الصورة

من عمل غنائي.

بورصة البحرين :تداول  3.1مليون سهم بـ  537.79ألف دينار

ُعمان مق ًرا لمركز
اإلحصاء الخليجي

تــم تنفيذها خــال  91صفقــة ..وتركيز على قطــاع البنوك

مسقط  -العمانية

ب ــح ــث وزيــــــر ال ــخ ــارج ــي ــة ال ــعُ ــم ــان ــي ب ــدر
الــبــوســعــيــدي ،م ــع األم ــي ــن ال ــع ــام لمجلس

ال ــت ــع ــاون ل ـ ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة نــايــف

المنامة  -بورصة البحرين

الــحــجــرف ،ســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر مــجــاالت

أقفـــل مؤشـــر البحرين العام أمس عند مســـتوى

الــتــعــاون الــمــشــتــرك فــي مــنــظــومــة مجلس

 1,545.85بارتفـــاع وقـــدره  5.13نقطـــة مقارنة

التعاون الخليجي والمشاريع المستقبلية

بإقفالـــه يـــوم الثالثـــاء .وتـــداول المســـتثمرون

المشتركة .وتم التوقيع على اتفاقية مقر

 3.11مليـــون ســـهم ،بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا

مركز اإلحصاء الخليجي .جــاء ذلــك أثناء

 537.79ألـــف دينـــار ،تم تنفيذها مـــن خالل 91

استقباله ضمن زيارته للسلطنة ،أمس األول
ً
وفقا لوكالة األنباء العمانية.
الثالثاء،

صفقة ،حيث ركز المســـتثمرون تعامالتهم على
أســـهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة
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نســـبته  % 50.28من القيمة اإلجمالية للتداول

أســـهمه المتداولـــة  270.39ألـــف دينـــار أي مـــا

وبكميـــة قدرهـــا  1.40مليون ســـهم ،تم تنفيذها
من خالل  41صفقة.

جـــاء البنـــك األهلـــي المتحد فـــي المركـــز األول

إذ بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولـــة  168.20ألف
دينار أي ما نســـبته  % 31.28من إجمالي قيمة
األســـهم المتداولة وبكمية قدرهـــا  592.50ألف

سهم ،تم تنفيذها من خـالل  17صفقة.

أمـــا المركز الثاني فكان أللمنيـــوم البحرين (ألبا)

بقيمـــة قدرهـــا  106.92ألف دينار أي ما نســـبته

 % 19.88مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة
وبكميـــة قدرها  165ألف ســـهم ،تم تنفيذها من

خالل  10صفقات.

ثم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة
قدرهـــا  84.34ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 15.68

 %من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية
قدرها  1.20مليون سهم ،تم تنفيذها من خالل

 22صفقة.

business@albiladpress.com

“التشريعية” تدرس  6توصيات لمد عمر الصناديق التقاعدية
دمج المزايا للقطاعين والخاص بعد إصدار التعديالت
أمل الحامد

ذكرت مدير الشـــؤون الخارجية في إدارة الشـــؤون
القانونيـــة للهيئة العامـــة للتأميـــن االجتماعي نوال
حاليـــا 6
العويـــض أن الســـلطة التشـــريعية تراجـــع
ً

وضع الصندوق في أي مرحلة ،ولألســـف الدراسات

الجـــودر :إن أول حكـــم قانوني تضمنـــه القانون هو

الصناديـــق أظهرت أن هنالك عجـــوزات تعاني منها

صنـــدوق التقاعد للقطاع العام وصندوق التأمينات

والمراجعـــات االكتواريـــة التـــي أجريـــت لجميـــع

كل صناديق العالم.

دمج الصناديق التقاعدية  ،إذ كان في السابق هناك
االجتماعيـــة للقطـــاع الخـــاص ،مـــن أجـــل معالجـــة

وأوضحـــت أن مفهـــوم العجـــز االكتـــواري هي عدم

الوضع المالي.

وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم دمـــج المزايـــا للقطاعين

المتقاعديـــن والمســـتحقين عنهـــم والمشـــتركين،

بيـــن الصناديق هـــو دمج بيـــن القوانيـــن واألحكام

وأوضحـــت العويـــض أثنـــاء اللقـــاء االفتراضـــي

اإلشـــكالية التي تعاني منها معظم صناديق التقاعد

توصيـــات رفعهـــا مجلس اإلدارة إلـــى الحكومة من

أجل مد عمر الصناديق التقاعدية.
والخاص بعد إصدار التعديالت.

للتعريـــف بالمرســـوم بقانون رقم ( )21لســـنة 2020
بشـــأن صناديـــق ومعاشـــات التقاعـــد فـــي القوانين

واألنظمـــة التقاعديـــة والتأمينيـــة والقـــرار الوزاري
رقـــم ( )22لســـنة  2020بشـــأن قواعـــد وإجـــراءات
تنفيـــذ أحـــكام هـــذا المرســـوم  ،الذي نظمتـــه غرفة

تجارة وصناعـــة البحرين أمس أنه لمعرفة مبررات

إصدار المرســـوم بقانون رقم ( )21لسنة  ،2020البد
أن يتـــم الوقـــوف على قانون إنشـــاء قانـــون الهيئة

العامـــة للتأميـــن االجتماعي رقم ( )3لســـنة – 2008

الذي دمج الهيئتين وأنشـــئ الهيئـــة العامة للتأمين
االجتماعـــي  -وهـــذا القانـــون تضمـــن صالحيـــات

واختصاصـــات ومن بينها أن يقـــوم مجلس اإلدارة
بتعييـــن خبيـــر اكتـــواري كل  3ســـنوات إلعـــداد

المراجعة االكتوارية للوضع المالي للصناديق.

وأوضحـــت أن المراجعـــة أمـــر متعـــارف عليـــه فـــي
أنظمـــة التأميـــن االجتماعـــي وأنظمـــة التقاعـــد

االجتماعـــي حـــول العالـــم ،ويتـــم تطبيقهـــا لمعرفة

قـــدرة الصناديـــق علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا تجـــاه
الفتـــة إلـــى أن البحريـــن ليســـت بمعـــزل عـــن هـــذه

حـــول العالـــم ،وكانـــت نتائـــج المراجعـــة االكتوارية
األخيـــرة فـــي  2018هي نفـــاد الصنـــدوق العام في

ولفتت إلى أنه قد يتبادر إلى الذهن هل هذا الدمج
القانونيـــة للقطاعيـــن العـــام والخـــاص؟ واإلجابـــة
هـــي ال ،فالدمـــج هـــو دمـــج مالـــي فقـــط للصناديق

التقاعدية ولكن القانون بالقطاع العام ما زال قائما
وكذلك القانون الخـــاص بالقطاع الخاص ومعمول

المتحدثون في الفعالية

العـــام  2024ونفـــاد الصنـــدوق الخاص فـــي ، 2033

به.

التنسيق من مجلس اإلدارة مع الشركة التي أعدت

وقف الزيادة الســـنوية ،إذ كان يتم منح زيادة % 3

 ،2020إذ إن هـــذه المعاشـــات لن تمـــس ولن يجري

تحســـن الوضع المالي للصندوق ووجود فائض في

وإنما للحاالت المستقبلية بعد إصدار القانون.

وأضافـــت أن ثالـــث حكـــم تضمنـــه القانـــون هو منع
ً
طبقـــا ألي قانون
الجمـــع بيـــن المعاشـــات التقاعدية

بمرســـوم هـــو منـــع جمـــع بيـــن المعـــاش التقاعـــدي

لذلـــك كان البـــد من إجـــراء إصـــاح للصناديق وتم

المراجعة االكتوارية إلعداد ســـيناريوهات لمد عمر
الصناديـــق .وتمكن مجلس اإلدارة من الوصول إلى
حزمة من اإلصالحات ورفعها إلى الحكومة ،مبينة
أن المجلـــس رفع  10تعديالت على قوانين التقاعد

والتأميـــن االجتماعي وهذه التعديالت من المتوقع

أن تمد في عمر الصناديق أكثر من  40سنة.

وأشـــارت إلـــى أن ثاني قانون تضمنه المرســـوم هو

وصرفهـــا قبـــل صدور القانون بمرســـوم ( )21لســـنة

تراكمية للمتقاعدين ،مبينة أن الوقف مؤقت لحين

عليها قانون المنع؛ ألن القانون ال يسري بأثر رجعي

الصندوق التقاعدي والتأمينات.

وأشـــارت إلى أن الحكم الرابع الذي تضمنه القانون

والراتب أو األجر تســـتثنى معاشات العجز وإصابة

أو نظام تقاعدي أو تأميني تســـتثنى منه معاشـــات

العمل وصلة القرابة.

الدراســـات االكتوارية أثبتت أن الغياب التشـــريعي

المعـــاش الراتب أو األجر ،هـــي :الخيار األول وقف

ولذلك نص القانون على منع الجمع بين المعاشـــات

الخدمـــة الجديدة والخيـــار الثاني اســـتمرار صرف

التقاعدية يســـري على المعاشات التي تم تسويتها

الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأضافـــت أن الحكومـــة ارتـــأت إصـــدار  4تعديالت

العجـــز وإصابـــة العمـــل وصلـــة القرابـــة ،مبينـــة أن

ولفتـــت إلى أن المعالجة القانونيـــة لمنع الجمع بين

بمرســـوم رقـــم ( )21لســـنة  2020موضـــوع نقـــاش

له أثر سلبي على الوضع المالي للصناديق التقاعدية

المعـــاش التقاعدي وضم مدة الخدمة الســـابقة إلى

التقاعديـــة ،الفتـــة إلـــى أن منـــع الجمـــع للمعاشـــات

المعاش التقاعدي ووقف استقطاع اشتراكات فرع

طارئـــة بشـــكل مســـتعجل ،ولذلـــك صـــدر القانـــون

باللقاء ،والذي تضمن هذه التعديالت.

بدورهـــا ،قالت الباحث القانوني في إدارة الشـــؤون

القانونية للهيئة العامة للتأمين االجتماعي ســـعيدة

“ألبا” أفضل شركة في الحوكمة بالبحرين

وفقـــا لجائـــزة مـــن مجلـــة “”Ethical Boardroom

عسكر  -شركة ألبا

المتقاعد للراتب تقاعدي كصاحب عمل .وأوضحت
العويـــض أن الشـــخص المســـتحق لراتـــب تقاعـــدي

ولديه نشـــاط تجاري لو لم يكن لديه راتب تقاعدي
باإلمكان االشـــتراك براتب تقاعـــدي كصاحب عمل،
أمـــا إذا كان لديـــه راتـــب تقاعـــدي فـــا يســـتطيع

االشتراك براتب تقاعدي كصاحب عمل.

وتضمنت المداخالت استفســـارا عن تقاعد موظف
مـــن شـــركة منـــذ فترة طويلـــة وما زال يعمـــل فيها،
فأوضحـــت العويـــض أنـــه فـــي حـــال عودتـــه بعـــد

انقطاع لفترة طويلة ال يعتبر مخالفا ألن استحقاق
المعـــاش هـــو أن تنتهـــي خدمتـــه ،إذا كان بالفعـــل

انقطع عن العمل.

في البــــحـــريــــــــــن خــــــــــالل 2022 - 2021

دبي -مباشر

أعربت شـــركة ألمنيـــوم البحرين (ألبا)،

يتجزأ من رؤية ومهمة وقيم الشركة”.

أفضـــل شـــركة فـــي الحوكمـــة” فـــي

البحرين وســـوق لندن لألوراق المالية،

فـــي البحرين فـــي  ،2022 - 2021بعد أن

عـــن فخرها واعتزازها بالفوز بـ “جائزة

وكشـــركة مدرجة فـــي كل من بورصة

البحريـــن لعـــام  2021مـــن قبـــل مجلة

تعمـــل ألبـــا فـــي إطـــار مجموعـــة مـــن

“.”Ethical Boardroom

مبـــادئ حوكمـــة الشـــركات المصـــادق

وتعنـــى جوائـــز حوكمـــة الشـــركات

عليهـــا من قبل مجلـــس اإلدارة ،والتي

 ”cal Boardroomبتكريـــم الشـــركات

لعـــام  2018الصادر عن وزارة الصناعة

الممنوحــ�ة مــ�ن قبــ�ل مجلــ�ة“  “�Ethi

تتماشـــى مع ميثاق حوكمة الشـــركات

أداء قياديًـــا
ً
المتميـــزة التـــي أظهـــرت
يشمل التنوع بين الجنسين.

مـــن الحضور مـــن بينها :إمكانية تســـجيل الموظف

“فيتش” :زيادة الحصة السوقية للبنوك اإلسالمية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني

اســـتثنائيا فـــي مجال الحوكمـــة ،الذي
ً

وشـــهد اللقـــاء االفتراضي أســـئلة ومداخـــات عدة

والتجارة والســـياحة لمملكة البحرين،
الشيخ دعيج بن سلمان

وقـــال رئيس مجلس إدارة شـــركة البا،

أكبـــر دليـــل علـــى أن إســـهامات القوى

خليفـــة “الحوكمـــة هي أســـلوب ونهج

كمـــا أن القضايـــا البيئيـــة واالجتماعية

التجاريـــة حيـــث تدخـــل فـــي جميـــع

قائمة أولويات مجلس اإلدارة والهيئة

الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن دعيج آل

العاملـــة هي جوهر الحوكمـــة الجيدة.

تتبعـــه شـــركة ألبا فـــي مزاولـــة أعمالها

وجوانـــب الحوكمـــة تأتـــي علـــى رأس

جوانب أنشـــطتها ،وهـــذه الجائزة هي

جـــزءا ال
ً
اإلداريـــة بالشـــركة ،وتعتبـــر

حيـــث يتـــم العمـــل بـــه تحت إشـــراف

ورقابـــة لجنـــة الترشـــيح والمكافـــآت

وحوكمـــة الشـــركات التابعـــة لمجلـــس

اإلدارة.

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات

حول الحوكمة في “ألبا” من خالل تقرير
االســـتدامة الســـنوي على موقع الشـــركة

اإللكتروني .www.albasmelter.com

زيادة الحصة السوقية للبنوك اإلسالمية
وصلـــت إلـــى  % 37.1من أصـــول النظام

المصرفي المحلي و  % 17.2من إجمالي
أصـــول النظـــام المصرفـــي بمـــا فـــي ذلك

األصول األجنبية في نهاية العام .2020

وأوضحـــت أن هـــذه الزيـــادة مدفوعـــة
بعمليـــات

االندمـــاج

واالســـتحواذ

المصرفيـــة ،واســـتمرار نمـــو التمويـــل

وشـــبكة مصرفية رقمية ،ودعم حكومي

للبحرين.

متعافية ،وزيادة الوعي العام بالمنتجات

أدوات إدارة السيولة اإلسالمية.

الســـوق المحلية بشـــكل مطـــرد من 35.4

اإلســـامي وســـط بيئـــة اقتصاديـــة

في شـــكل إطار تنظيمي تمكيني ،وتوافر

اإلســـامية ،وزيـــادة اســـتخدام حلـــول
التكنولوجيا الماليةً ،
وفقا لبيان صحافي.

بأهميـــة كبيـــرة ،إذ بلـــغ إجمالـــي أصـــول

مـــن الصلـــة الســـائدة والوعـــي العالـــي

مليـــار دوالر فـــي نهايـــة  2020أو حوالي

ويســـتفيد القطـــاع المصرفي اإلســـامي
بالمنتجـــات اإلســـامية ،وفـــرع واســـع

وأضافـــت أن القطـــاع مـــا زال يحظـــى

الخدمـــات المصرفيـــة اإلســـامية 35.7

 % 106مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي

وارتفعـــت حصـــة البنـــوك اإلســـامية في
 %فـــي العـــام  ،2015مدفوعـــة بزيـــادة

التمويـــل العقاري ،لكـــن الوباء وانخفاض

أسعار النفط في العام  2020أدى إلى نمو
األصـــول المحلية للبنوك اإلســـامية 2.1

 %المتخلفة عن البنوك التقليدية.

 235المدفوعات لنقاط البيع والتجارة اإللكترونية

مليــون دينــار

نــمـــــــــو اإلنــفـــــــــاق االسـتــهـــــالكـــــــــــي  % 58فــــــــي مـــــايـــــــــــو 2021
علي الفردان

أظهرت بيانات إحصائية رسمية استلمت
“البـــاد” نســـخة منهـــا أمـــس ،ارتفاعً ـــا
فـــي اإلنفـــاق االســـتهالكي علـــى الســـلع
والخدمـــات المتنوعـــة عبـــر نقـــاط البيـــع

والتجـــارة اإللكترونية بنســـبة  ،% 58في
مؤشـــر إيجابـــي يظهـــر تعافـــي تدريجـــي

لحركـــة التجـــارة خصوصا بعـــد فترة عيد

الفطر المبارك وبدء اإلجازة الصيفية.

وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي

أن حجم اإلنفاق عبر نقاط البيع والتجارة

وارتفعـــت عـــدد عمليات الدفع بنســـبة 73

المحـــات التجاريـــة وعـــدد مـــن خدمـــات

والمطاعـــم جـــاءت فـــي المرتبـــة الثالثـــة

وانخفضـــت الســـحوبات عبـــر أجهـــزة

اإللكترونية قد ارتفع بنســـبة  % 40.9في

 %في ذات الفترة لتبلغ  5.5مليون عملية

البيـــع ،بعـــد ارتفـــاع فـــي حـــاالت اإلصابـــة

بنســـبة نمو مرتفعـــة بلغـــت  % 32.6لتبلغ

الصـــراف اآللي في شـــهر مايـــو لتبلغ 116

مايو الماضي على أساس سنوي.

شراء في شهر واحد.

بكورونـــا والتي بـــدأت بالتراجع في األيام

 15.3مليـــون دينار ،ثم الخدمات الصحية

مليـــون دينار ،بانخفاض ســـنوي قدره 8.5

وتعـــد نقـــاط البيـــع والتجـــارة اإللكترونية

وتســـتفيد تطبيقـــات طلـــب الطعـــام

األخيـــرة .وتتصـــدر الخدمـــات الحكومية

بمبلغ  14.4مليون وبنســـبة نمو بلغت 7.8

 %مع تنامي التوجه للقنوات اإللكترونية

مؤشـــرًا حيويًـــا لالســـتهالك فـــي مجتمـــع

والمحالت التجاريـــة من خدمات التجارة

قيمـــة المدفوعـــات عبـــر نقـــاط البيـــع

.%

للدفـــع .وعمل مصـــرف البحريـــن المركزي

تنتشـــر فيه وسائل الدفع الحديثة اآلخذة

اإللكترونيـــة علـــى نحـــو واســـع خصوصـــا

والتجـــارة اإللكترونيـــة بمبلـــغ  % 59لكنها

وفيمـــا يتعلـــق بعمليـــات التحويـــات

فـــي الســـنوات األخيـــرة علـــى تطويـــر

في االزدياد.

أثناء جائحة كورونا.

شهدت تراجعً ا شهريا بنسبة .% 5.1

اإللكترونيـــة عبـــر “بنفـــت” ،فقـــد بلغـــت

خدمـــات الدفـــع الماليـــة اإللكترونية أو ما

وبلغـــت مبيعات نقـــاط البيع نحـــو 235.6

وتأتـــي هـــذه األرقـــام فـــي خضـــم إغـــاق

أمـــا الســـوبرماركت فجـــاءت فـــي المرتبة

تحويالت “فوري بلس” الشعبية والواسعة

يعـــرف بـ “الفنتك” ،عبر عدد من المبادرات

مليون دينار في مايو  ،2021بالمقارنة مع

أعلـــن قبـــل أســـبوعين وتم تمديـــده أمس

الثانية بمبلغ  % 26.4وبنســـبة نمو شهري

االنتشـــار  360مليـــون دينـــار بنمو شـــهري

التـــي أدت إلى تحوالت كبيرة في القطاع

 149.9مليون دينار في مايو .2021

األول ألســـبوعين آخرين ،ويشمل اإلغالق

بلغت .% 1.6

قدره  % 8ونمو سنوي بلغ .% 100.5

المالي والمصرفي.

“زين” توسع شبكتها من “ ”G5بمنطقة الرملي السكنية

لــتــوفــيــر اتـــصـــاالت مــحــســنــة وبــيــانــات أكــثــر ســرعــة

أعلنـــت زيـــن البحرين ،الشـــبكة الرائدة

خططها التوســـعية الهادفة إلى توفير

للبرودبانـــد المتنقـــل فـــي البحريـــن،

اتصـــاالت مـــن الجيـــل الخامـــس ()G5
ً
حديثا في المملكة.
للمناطق المطـــورة

عن توســـعة شـــبكة اتصاالتهـــا المعززة
الموبايـــل

بشـــبكات

والبرودبانـــد

إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :

ومـــع هـــذه التوســـعة ،فقد أنشـــأنا بنية

المتنقـــل فـــي منطقة الرملي الســـكنية

تحتيـــة قويـــة لضمـــان توفيـــر تغطيـــة

بالبحريـــن .ومـــع االنتهـــاء من توســـعة

متســـقة وســـرعات شـــبكة مثاليـــة

شـــبكتها مـــن الجيـــل الخامـــس (،)G5

للمقيمين في منطقة الرملي السكنية”.

سيســـتفيد المقيمـــون فـــي منطقـــة
ً
حديثـــا من ســـرعة
اإلســـكان المطـــورة

واســـتطرد اليهـــام في تصريحـــه قائالً

الخميس  10يونيو  29 - 2021شوال  - 1442العدد 4622

15

“توفـــر شـــبكات الجيـــل الخامـــس مـــن

بيانـــات فائقـــة ووقـــت اســـتجابة أقل.

زيـــن البحريـــن ســـرعة فائقـــة واتصال

كما سيوفر نشر شبكة الجيل الخامس

ســـلس ونقـــل بيانـــات بكميـــات هائلـــة

( )G5للمقيمين في المنطقة فرصة غير

multaqa@albiladpress.com

يمكن للمقيمين في المنطقة االستفادة

مســـبوقة لتجربـــة خدمـــات البرودباند
المنزلي األســـرعُ .
وتعد توسعة الشبكة

منهـــا اآلن ،ولقـــد لعبـــت شـــبكة زيـــن
ً
ً
مهما فـــي الحفاظ على
دورا
البحريـــن

جـــزءا من خطط زين البحرين الرامية

تواصل شعب البحرين أثناء الجائحة،

إلى تحسين الشبكة ،وذلك باستخدام

ومـــع أحدث اســـتثماراتنا في توســـعة

بنية تحتيـــة متطورة لتزويـــد العمالء
ومحســـنة
بحلـــول اتصـــاالت أســـرع
ّ

المديـــر التنفيـــذي للتكنولوجيـــا فـــي

ً
حديثـــا
المناطـــق الســـكنية المطـــورة

ً
وتعليقـــا علـــى توســـعة الشـــبكة ،قـــال

“توفيـــر خدمـــات االتصـــاالت فـــي

حيـــث قامـــت زيـــن البحريـــن بتســـريع

وأكثر موثوقية.

شـــركة زيـــن البحريـــن ،علـــي اليهـــام

بالبحريـــن أمـــر هـــام وال يمكـــن إغفاله،

الشبكة ،نأمل في زيادة تواصل المزيد
والمزيد من األشخاص بأحبائهم و من
يعزون عليهم”.

“اللولو” ينظم السحب الخامس لـ “تسوق أكثر تربح أكثر”

“تويوتا” تعتزم تطوير محرك هيدروجيني جديد

اختيــار  400فائــز للحصول على قســائم بـــ  25000دينار

أعلنـــت شـــركة تويوتـــا موتـــور
كوربوريشـــن “تويوتـــا” ،تأكيـــ ًدا على

الهيدروجيـــن المضغـــوط كمصـــدر

ســـباق في الجولة الثالثة من ســـباق

أجـــرى “لولـــو هايبر ماركـــت” ،بجانب

للغاية للمتسوقين لملء عرباتهم في

مهرجـــان مانجـــو مانيا الرائـــع والذي

“لولـــو هايبرماركـــت” حتـــى  7يوليو.

التزامهـــا الراســـخ بتحقيـــق مجتمـــع

يضـــم أفضل وأجـــود أنـــواع المانجو

ومقابـــل كل  5دنانيـــر تنفقها ،تحصل

مســـتدام محايـــد للكربـــون يتيـــح

مـــن مختلـــف دول العالـــم ،الســـحب

على ســـحب إلكترونـــي للدخول في

حرية التنقل للجميع ،أنها تعمل على

الخامـــس لعـــرض يانصيـــب “تســـوق

الســـحب للفوز بقســـائم تســـوق لولو

تطويـــر محـــرك هيدروجينـــي جديد

أكثـــر تربـــح أكثـــر” فـــي لولـــو بمجمع

بقيمـــة تزيـــد عـــن  175,000دينـــار

ســـيتم تثبيتـــه فـــي مركبـــة ســـباق

الجفيـــر يـــوم االثنيـــن  7يونيو 2021

تتراوح من  25دينارًا إلى  100دينار.

صممت باالعتماد على مركبة تويوتا

عالوة على ذلك ،هناك نقاط إضافية

كـــوروال ســـبورت ،وستشـــارك مركبة
الســـباق هذه في رياضات ســـباقات

لســـلة كبيرة من العالمـــات التجارية،

الســـيارات التنافســـية تحـــت رايـــة

وتـــم اختيـــار  400فائـــز محظـــوظ
للحصـــول على قســـائم هدايـــا بقيمة

وبذلـــك يرتفـــع العـــدد اإلجمالـــي

 100دينـــار ،و  150فائـــ ًزا لقســـائم

التواصـــل مـــع مكتب خدمـــة العمالء

تـــم بالفعـــل مكافـــأة  125,000دينـــار

بقيمة  25دينارًا.

 25000دينـــار .يمكن لجميع الفائزين

للفائزيـــن حتى اآلن إلـــى  ،2000وقد

في “لولو هايبر ماركت” في لولو فرع

لمتســـوقي اللولـــو .تـــم تقســـيم 400
جائـــزة إلى  150فائ ًزا لقســـائم بقيمة

مجمع الجفير واستالم جوائزهم.

بقيمة  50دينارًا و  100فائز لقســـائم

وجعـــل عـــرض الســـحب اإللكتروني
“تســـوق أكثر تربح أكثر” أمـــرًا ممي ًزا

“أو آر ســـي روكـــي ريســـينغ” ORC

وإذا قمت بشـــرائها ،فســـتحصل على
ً
بـــدل من
تذكرتـــي ســـحب إلكتروني

.ROOKIE Racing

وتـــم تزويد مركبـــة الســـباق بمحرك

واحدة .لذا حقق أقصى استفادة من

ذي  3أســـطوانات خطية ســـعته 1.6

التسوق وزد من فرصك في الفوز.

لتر معزز بشـــاحن توربو ،يعتمد على
للوقود .وستشـــارك المركبة في أول
“ناباك فوجي ســـوبر تي إي ســـي 24
ســـاعة” ،والتـــي أقيمـــت فـــي الفترة
مـــن  21إلـــى  23مايو ضمن سلســـلة

سباقات “سوبر تايكيو” للعام ،2021
التـــي تحظـــى بدعـــم مـــن هانكـــوك.
وعبـــر تجهيـــز محـــرك هيدروجينـــي

لبيئـــة رياضات ســـباقات الســـيارات
المليئـــة بالتحديـــات ،تهـــدف شـــركة

تويوتـــا إلى المســـاهمة فـــي تحقيق
مجتمـــع مســـتدام ومزدهـــر يتيـــح

حرية التنقل للجميع.

ً
واسعا من المشاريع العقارية
نطاقا اقتصاد ًّيا
المناعي“ :جي اف اتش” تدير
ً

مــســاحــات مــتــاحــة لــلــراغــبــيــن بــمــقــدم  % 30والــتــقــســيــط  5ســنــوات بـــدون فــوائــد
هبة محسن

كانــت ومازالــت تكــرر دائمً ــا عبارتهــا “أبوابــي مفتوحة ومشــرعة للجميع” ،وأســعى
لتحقيــق رؤيــة البحريــن االقتصاديــة  ،2030ولذلــك توجهنــا للقائهــا في مقــر عملها

الجديد والتي تستكمل به مسيرتها الحافلة باإلنجازات.
إنهـــا ايمـــان المناعي االســـم األشـــهر في

البار” ،وقد تخصصت بالمجال وحصلت

عالم التســـويق العقـــاري ،وأول بحرينية
ً
ً
وإقليميـــا في مجال
محليـــا
يبرز اســـمها

على شـــهادة مـــدرب معتمد مـــن جامعة
كامبريـــدج فـــي لنـــدن ،وأنـــا عضـــوة في

التســـويق والتثميـــن العقـــاري .انضمـــت
ً
حديثـــا إلـــى مجموعـــة “جـــي إف إتـــش”

المتحـــدة األميركيـــة وبريطانيـــا ولندن،

إف إتش” المالية لتكون إضافة حقيقية

في البحرين.

الجمعيـــات العقاريـــة فـــي الواليـــات

العقارية الذراع العقارية لمجموعة “جي

باإلضافـــة إلى مؤسســـات إدارة األعمال

لهـــا وخطوة جديدة فـــي طريق النجاح،

كانـــت الزيارة فـــي مكتبهـــا ذي اإلطاللة

وكذلـــك إضافـــة لمجموعـــة جي

الساحرة على مشـــاريع المجموعة،

اف اتـــش الماليـــة التـــي

ومن ثم ذهبنا في جولة بين

بالطبـــع ستســـتفيد من

المباني الفاخرة شارحة

خبراتها الطويلة في

لنـــا تفاصيـــل كثيـــرة

المجال.

ومميـــزات تنفـــرد بها

تستطرد المناعي

مجموعـــة “جـــي اف

المؤيدين لمقولة

شـــركة

بالقـــول أنـــا مـــن

اتش” العقارية.
تأسســـت

“العقـــار هـــو

جـــي إف إتـــش

االبـــن

العقارية،

الـــذراع العقاريـــة لمجموعـــة جـــي إف

إتـــش الماليـــة ،عـــام  2014فـــي مملكـــة
البحريـــن ،واتخـــذت الشـــركة مـــن مرفـــأ

في العقد الماضي.

ذا هاربور رو

عصري واالحســـاس بعليل البحر الهادئ
عنـــد التنـــزه علـــى رصيف المينـــاء وقت

البحريـــن المالي مقرا لهـــا وهو يعتبر من

يعـــد ذا هاربـــور رو وجهـــة ســـياحية

المساء.

نجحـــت

حيـــث يجمـــع بيـــن وســـائل الراحة

هاربر هايتس

بين أهم المشاريع العقارية في العاصمة
البحرينيـــة

المنامة،حيـــث

جديـــدة فـــي قلـــب العاصمـــة البحرينية،

مجموعـــة جـــي إف إتـــش فـــي تدشـــين

العالمية وأفخـــم العالمـــات التجاريـــة
ً
معـــا في تطوير
مـــن جميع أنحـــاء العالم

تركيـــز المجموعـــة المتميـــز والمتمحورة

يهـــدف مشـــروع الهاربور رو إلـــى إيجاد

العديـــد مـــن مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة

والمشـــاريع العقاريـــة حـــول العالـــم .إن

حـــول إدارة نطـــاق اقتصادي واســـع من
ً
ً
هاما في
دورا
المشـــاريع العقاريـــة لعـــب

تشكيل الطبيعة العامة للبنوك اإلسالمية

عقاري وسط مدينة تنبض بالحياة.

وجهـــة عالمية توفر أعلى معايير الراحة

والحياة العصرية ،حيث يوفر المشروع
للمقيمين أماكن سكنية من الطراز األول

دائما “أبوابي
الخبيرة العقارية تكرر
ً
مشرعة للجميع”

.

تتيـــح لهـــم االســـتمتاع بأســـلوب حياة

تـــم تدشـــين مشـــروع “هاربـــر هايتـــس”،

أحـــد المشـــاريع الســـكنية التـــي تمثـــل
ً
ً
بـــارزا مـــن معالم البحريـــن ،حيث
معلمـــا
يمتـــد علـــى مســـاحة  35,900متـــر مربع

بجانـــب مرفـــأ البحريـــن المالـــي ويتكون
ً
طابقـــا علـــى مســـاحات مختلفة
مـــن 41

تبـــدأ مـــن االســـتديو حتى مســـاحة 450

مترًا بنت هاوس بالنسبة للبرج األوسط
ويمتد أمامه مرســـى لليخوت يستوعب
 31يختـــا صالحـــا للتأجيـــر الســـنوي هذا

باإلضافـــة إلـــى المســـبح فـــي الطابـــق

األخير مصمم بمواصفات عالمية وصالة

رياضية ذات أطاللة بانورامية.

وتدعـــم المجموعـــة مشـــاريع الشـــباب

وتفتـــح المجال فـــي المنطقـــة التجارية
التـــي تضـــم أكثـــر مـــن  60محـــا تجاريا
يتنـــوع بيـــن المطاعـــم والكافيهـــات

والصالونـــات والمتاجـــر التجارية ســـواء

من ماركات محلية أو عالمية.

وتختم المناعـــي قائلة إن مجموعة جي
اف اتـــش العقاريـــة ترفـــع شـــعار إدفـــع،

اســـتلم ،وأســـكن أو اســـتثمر فـــكل هـــذه

المســـاحات المختلفـــة متاحـــة للراغبين
بمقـــدم  % 30فقـــط والتقســـيط علـــى 5

ســـنوات بدون فوائد واالســـتالم الفوري

واالستمتاع بكل هذه المميزات.

ًّ
ًّ
وإقليميا
محليا
أول بحرينية يبرز اسمها
بالتسويق والتثمين العقاري

“جي إف إتش” نجحت في تدشين
مشاريع عديدة للبنية التحتية والعقارية

انضمت حديثً ا لـ “جي إف إتش” العقارية
لتصبح إضافة حقيقية للمجموعة

ذا هاربور رو وجهة سياحية جديدة في
قلب العاصمة المنامة

المناعي :أنا من المؤيدين لمقولة
“العقار هو االبن البار”

“هاربر هايتس” يمتد على مساحة
 35,900متر مربع بجانب المرفأ المالي
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الغرامات التي تعرضت لها؛ أبرزها دفع  5مليارات دوالر بداعي االحتكار وقتل المنافسة.
وســتصل التحديثات الجديدة لمســتخدمي أندرويد في شهر سبتمبر من هذا العام ً
وفقا
لما أورد أوليفر بيتهيل ،مدير المنافسة في جوجل في الشرق األوسط وأفريقيا ،ليصبح
بإمكان الجمهور االستفادة من  12محركا مختلفا.

الجائحة تتسبب بتغييرات كبيرة في تصنيف المدن
أدت جائحــة “كوفيــد  ”19 -إلــى تغييرات كبيرة في تصنيف المدن من حيث

جــودة الحيــاة فيهــا ،إذ تراجع ترتيب األوروبية منهــا ،في حين قفزت المدن

األســترالية واليابانيــة والنيوزيلنديــة إلــى القمــة بفضــل إجراءاتها الســريعة
الحتواء الوباء ،بحسب دراسة.

وتبــوأت أوكالنــد النيوزيلنديــة صــدارة نســخة  2021التي نشــرت ،األربعاء،

من الدراســة الســنوية التي تجريها مجلة “ذي إيكونوميست” عن المدن ذات

نوعية الحياة الجيدة ،تلتها أوســاكا اليابانية ثم أدياليد (أســتراليا) فطوكيو
وويلينغتون (نيوزيلندا).

وأوضح البيان المرفق بالدراسة أن أوكالند“ :تقدمت إلى المركز األول بفضل
ً
نهجهــا الناجــح فــي احتــواء الوباء والــذي ّ
مفتوحا
مكــن المجتمع من البقــاء
وأتــاح للمدينــة تحقيــق أداء أفضل من حيث التعليــم والثقافة والبيئة” .في
ً
ســيئا في نســخة هذه الســنة ،إذ تراجعت
المقابل ،كان أداء المدن األوروبية
فيينــا التــي كانــت بين عامــي  2018و 2020أفضل مدينــة للعيش إلى المركز

قطيع من الغزالن الجميلة بمتنزه كيلالرني الوطني في دبلن االيرلندية والتي تعدّ وجهة مفضلة
لسكان هذه المدينة الخضراء.

الثانــي عشــر ،بينما تراجعت هامبــورغ األلمانية  34مرتبة إلى المركز الســابع
واألربعين.

امرأة لقيادة شركة

رولزرويس

أعلنت شركة “رولزرويس” البريطانية
لصناعــة محــركات الطائــرات ،تعييــن

“أنيتا فرو” كرئيسة للشركة ما يجعلها

تطبيق جديد لتحديد االكتئاب من نبرة الصوت
كشــف علمــاء أميركيــون أنهــم يخططــون إلنشــاء تطبيــق

البقــاء علــى اطالع حــول التغييرات التي قــد تهدد صحتهم

بناءً على التغيرات في نبرة صوته.

أســتاذة الهندســة الكهربائية وهندســة الكمبيوتر في جامعة

هاتفــي يكتشــف مــا إذا كان شــخص مــا يعاني مــن االكتئاب

العقليــة وحياتهــم .وتقود المشــروع كارول إســبي ويلســون،

أول ســيدة تتولــى هــذا المنصــب

ويتغيــر تنســيق الــكالم عندمــا يصــاب اإلنســان باالكتئــاب،
ً
وفقا للباحثين في جامعة ماريالند .وال يســتطيع األشخاص

األميركيــة ،الــذي ســيعقد فــي الفتــرة مــن  8إلــى  10يونيــو،

توليــه هــذا المنصــب ،لتخلفــه “فــرو”

يتباطــأ مــع فتــرات توقــف أطول مما لــو لم يكونــوا مصابين

للشخص في تنسيق إيماءات الكالم.

بالشــركة ،بعــد اســتقالة ”أيــان ديفيــز”
عــن رئاســة الشــركة بعد  9أعــوام من

المصابون باالكتئاب التفكير بالسرعة ،كما أن معدل تحدثهم

بــدءا مــن األول مــن أكتوبــر المقبــل،
ً
ً
وفقا لبيان الشركة.

باالكتئاب.

ويمكن أن يســاعد تطبيق اكتشاف

قائمة فوربس ألكبر  2000شــركة في

العميــق – وهــو نــوع مــن التعلــم

مليار دوالر .وأوضح المدير المستقل

العصبية االصطناعية – في اكتشاف

ســميث ،أن “فــرو” بــرزت كمرشــح

تكون دقيقة.

مضــن مــن قبــل اإلدارة ،مؤك ًدا
بحــث
ٍ

العقلية بالتطبيق لمرضاهم ،الذين يرســلون

الممتــدة على مــدى عقدين من توليها

المنزل ،والتي ســيقيمها التطبيق بعد ذلك .هذا

تناقــش إســبي ويلســون كيف تنعكــس حالة الصحــة العقلية
التطبيــق الــذي لــم يذكــر اســمه بعــد – والــذي ال يــزال فــي

مراحل التخطيط األولي – ســيوصي به المعالجون المرضى

تحتــل “رولز رويس” المرتبة  994في

الصــوت الــذي يســتخدم التعلــم

العالــم ،وتبلــغ قيمتهــا الســوقية 12.1

اآللــي يعتمــد علــى الشــبكات

األول لشــركة “رولــز رويــس” ،كيفيــن

مثــل هــذه الســمات ،والتــي غال ًبــا مــا

قــوي لرئاســة الشــركة عقــب إجــراء

ويمكــن أن يوصــي معالجــو الصحــة

علــى أنهــا ســتجلب ثــروة مــن الخبرة

تحديثات بالفيديو والصوت عن مزاجهم في

مناصــب بمجالــس اإلدارة بشــركات

ماريالنــد .وخــال االجتمــاع الـــ  180للجمعيــة الصوتيــة

للمساعدة في مراقبتهم بين جلسات العالج.

وقالــت البروفيســورة إيســبي ويلســون “مــن الناحيــة
المثاليــة ،ســيعطي المعالجــون التطبيــق للمرضــى
الذيــن يعانــون مــن اضطــراب االكتئــاب األساســي
عندمــا يكونــون فــي حالة هــدوء أو يعانــون فقط
مــن االكتئــاب الخفيــف ،أي أنهــم فــي حالــة مــن
المحتمــل أن يســتخدموا التطبيــق بانتظــام،
لذلــك يمكــن تتبــع حالــة صحتهــم العقليــة،
وســيتم تنبيــه األشــخاص المناســبين إذا
اكتشــف التطبيق أن شــدة االكتئاب تزداد

مــن شــأنه أن يســاعد المرضى ومــن حولهم على

بشكل ملحوظ”.

بريطانية وعالمية.

مطوري التصوير بالرنين المغناطيسي النووي
وفاة أحد
ّ
توفي السويســري ريتشارد إرنست ،الذي

منحــه

المغناطيســي النــووي (إم إر آي) والحائــز

يتيــح التحقيــق فــي كل شــيء تقري ًبا ،إذ

يعتبــر أحــد مطــوري التصويــر بالرنيــن

إرنســت إن “اســتخدام هــذه التقنيــة

جائــزة نوبــل للكيميــاء العــام  ،1991عــن

يمكــن بواســطتها فحــص جســم اإلنســان

عمــر ناهــز  87عامً ــا .وتوفي البروفيســور

والعمليــات الفيزيولوجيــة ،واســتخدامها

السويسري في فينترتور بكانتون زيورخ،

فــي الكثيــر مــن التطبيقات الطبيــة .ومن

المدينــة التــي ولــد فيهــا العــام  ،1933إذ

ناحيــة أخــرى ،يمكــن تحليــل الجزيئــات

كان يعيــش منــذ بداية العــام الماضي في
دار للمسنين في مسقط رأسه.

الجائــزة،

قــال

البروفيســور

وشــكلها” .ويعتبــر الرنيــن المغناطيســي
النــووي تقنيــة طيفيــة تطبــق علــى نــوى

ومنحــت األكاديميــة الملكيــة الســويدية

المغناطيســي النــووي (إن إم آر)” أتــاح

(خصوصا نــوى الهيدروجين
ً
ذريــة معينة

للكيميــاء عــن تحقيقــه “تطويــرا مهمــا

الــذي بــات أداة أساســية فــي الطــب
ُ
الحديــث .وفــي اليــوم الــذي أعلــن فيــه

الكائنــات الحيــة) لهــا خاصيــة التصــرف

للعلــوم األســتاذ السويســري جائــزة نوبــل
فــي منهجيــة التحليــل الطيفــي بالرنيــن

ابتــكار التصويــر بالرنيــن المغناطيســي

والبروتــون الموجــودة بأعــداد كبيــرة في

كمغناطيسات الصغيرة.

 10آالف دوالر

لتذوق الجبن

أعلنت شركة جبن بريطانية أنها ستدفع
 10آالف دوالر لشــخص مــا مقابــل
ً
ووفقــا لموقــع صحيفــة
تنــاول الجبــن.

“إندبندنــت” البريطانيــة ،فقــد أعلنــت

شــركة “ويســبس” أنها ســتعين مســؤوالً
فــي منصــب “مســؤول محتــوى الجبــن”

للعمل معهم من أجل تناول الجبن.

باإلضافــة إلــى ذلك ،ســيحصل المرشــح
ً
أيضــا علــى إمــدادات لمــدة
الناجــح
عــام مــن الوجبــات الخفيفــة ،ويختبــر

“النكهــات الســرية” الجديــدة ،ويحصــل

على “غنيمة” من الجبن.

جوا
طائرة
مسيرة تزود مقاتلة بالوقود ً
ّ
نجحــت الطائــرة مــن

دون طيــار األميركيــة
“إم كيو 25 -ســتينغراي”،

ألول مــرة فــي تاريــخ
الطيــران ،بتزويــد طائــرة

أخرى بالوقــود في الجو،
وفقــا لشــركة بوينــغ التي

طورت الجهاز.

وجــاء فــي بيان الشــركة

“خــال رحلــة تجريبيــة ،نجحــت إم كيو 25 -فــي تمديد الخرطــوم بنجاح..

وضخــت الوقــود بأمــان فــي طائــرة ”إف/إيــه -18ســوبر هورنيــت” التابعــة

للبحرية األميركية ،في داللة على قدرة “إم كيو 25 -ستينغراي” ،على أداء

مهمتها األساسية للتزويد بالوقود جوا”.

ووصفت الشركة التجربة الناجحة أنها “حدث تاريخي”.
ً
ً
عقــدا مــع البنتاغــون لتصنيــع وتوريــد 4
ســابقا أن “بوينــغ” وقعــت
وأعلــن

طائــرات مســيرة مخصصــة للتــزود بالوقــود علــى ســطح الســفن للبحريــة

األميركيــة .وبلغــت قيمــة العقــد  805مليون دوالر ،على أن يتــم تنفيذه في
أغسطس .2024

المســيرة لتزويــد الوقــود جــوا للقاذفــات المقاتلة من
وتــم تصميــم الطائــرة
ّ
طــراز ” إف/إيــه -18ســوبر هورنيــت” ،وطائــرات المكافحــة اإللكترونية ”إي

إيه -18جي غروفلير ” المصنعة من قبل بوينغ ،إضافة إلى مقاتالت الجيل

الخامس من طراز “إف  ”35 -من شركة لوكهيد مارتن المنافسة.

حفل للعندليب بتقنية “الهولوجرام”
وســط أجــواء االســتعدادات المُ كثفــة النطــاق حفلــي العندليــب

األســمر عبــد الحليــم حافــظ بتقنيــة “الهولوجــرام” ،فــي القاهــرة

يومــي الخميــس والجمعــة  17و 18يونيــو الجــاري ،مــع أحــدث

التجهيزات الســمعية والبصرية ،ســيتمكن عُ شــاق ُ
ومحبي النجم

الكبير من االســتمتاع بأجواء حفالته وأغنياته الشهيرة بعد أكثر
ً
ُ
وســتتاح الفرصة لالســتمتاع بمُ شــاهدة
عاما على رحيله،
من 40
جانــب مــن المُ قتنيــات الخاصة لــه ،تعرض على هامــش الحفلين،
ً
عــددا مــن األدوات الخاصــة بعبــد الحليم
وســتتضمن المُ قتنيــات

وبعض مالبسه ومتعلقاته الشخصية.

ويعــد حفــل “الهولوجرام”ألغانــي العندليــب ،أول الحفــات
الجماهيريــة التــي ُتقــام فــي مصــر ،والــذي ســبق وأطلقته MBC

“بالتعــاون مــع مؤسســة دبــي للســياحة منتصــف مايــو الماضــي،
ً
ً
كبيرا.
نجاحا
وحققت

