
قال المدير العام للقطاع التجاري  «
في شركة بتلكو عبدالرحمن 

منير “نفخر جًدا بترقية سرعات 
اإلنترنت ألكثر من 12 مرة وبسعر 

أقل مقارًنة مع أقصى سرعة كانت 
تقدمها الباقات السابقة”.

تستعد جمعية المؤسسات الصغيرة  «
والمتوسطة البحرينية، وبالتعاون مع 

االتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة )اليونيسمو( 

إلقامة النسخة السنوية التاسعة لقمة 
اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة 27 و28 يونيو الجاري.

أبلغت مصر الفصائل  «
الفلسطينية تأجيل موعد 

الحوارات واللقاءات التي كان من 
المقرر أن تنطلق في القاهرة 

يومي السبت واألحد المقبلين، 
من دون تحديد موعد جديد.

في اآلونة األخيرة أصبحت القراءة  «
مهجورة بعض الشيء عند 

الناشئة، وفي هذا التحقيق نعرض 
آراء لمجموعة من األشخاص في 

مختلف المجالت العلمية من 
مملكة البحرين عن كيفية غرس 
حب القراءة في نفوس الناشئة؟

يواصل منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم تدريباته البدنية والفنية 
استعداًدا للقائه األخير أمام نظيره 
هونغ كونغ ضمن الجولة العاشرة 
من التصفيات اآلسيوية المزدوجة 

والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 
وكأس آسيا 2023.
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المنامة- بنا

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إنه في إطار إجازة البحرين االستخدام 
الطـــارئ لتطعيم “ســـبوتنيك” في فبراير 2021، فقـــد أجرت وزارة الصحة 
دراســـة شـــملت أكثـــر مـــن 5000 مواطن ومقيم فـــي مملكـــة البحرين في 
الفترة من فبراير 2021 إلى أبريل 2021، حسب إرشادات منظمة الصحة 
العالمية عن فاعلية تطعيم “ســـبوتنك” وأظهرت النتائج على أرض الواقع 
نسبة أفضل من النتائج التي تم تحقيقها في التجارب السريرية للتطعيم. 
 ،)RDIF( وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق االســـتثمار المباشـــر الروسي
المعنـــي رســـميا بالصحة في روســـيا، كيريل ديميترييف، أن نســـبة كفاءة 
وفعالية تطعيم “ســـبوتنيك” بلغت 94.3 % بعد مرور أســـبوعين من أخذ 

الجرعة الثانية وفق الدراسة التي ُأجريت في مملكة البحرين.

“سبوتنيك” يظهر فعالية 94.3 % بعد أسبوعين على الجرعة الثانية

)04(
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منتخبنا يواصل تدريباته استعداًدا لهونغ كونغكيف نغرس حب القراءة في نفوس الناشئة؟مصر: تأجيل حوار الفصائل الفلسطينيةقمة اليوم العالمي لـ “الصغيرة” 27 يونيو“بتلكو”: ترقية سرعات اإلنترنت 12 مرة

جاللة الملك مستقباًل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، أمس، 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة بحضور الممثل الشـــخصي لجاللة 
الملـــك ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة وســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، حيث جرى في اللقاء 
اســـتعراض أهـــم القضايـــا والموضوعـــات 
المتصلـــة بالشـــأن المحلي وفـــي مقدمتها 

مستجدات التعامل مع جائحة كورونا.
وأعـــرب جاللة الملك عن اعتزازه بالجهود 
المخلصـــة والمقـــدرة التـــي يبذلها صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء خدمة لوطنه في المجاالت كافة، 
مشـــيًدا جاللتـــه بالعمـــل المخلـــص لفريق 
البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولي العهـــد رئيس 
الوزراء في التصدي لهذه الجائحة، والتي 
واالحتـــرازات  الخطـــط  وضـــع  تتضمـــن 

الوقائية المناســـبة للتعامـــل مع ما تتطلبه 
والجهـــود  الراهنـــة  للمرحلـــة  األوضـــاع 
للجائحـــة  للتصـــدي  المخلصـــة  الوطنيـــة 
لضمان ســـالمة كل المواطنين والمقيمين، 
تـــم اتخـــاذه مـــن  مـــا  مؤكـــًدا جاللتـــه أن 
إجـــراءات خفـــف بحمـــد هللا مـــن أعـــداد 
الحاالت القائمة لفيـــروس كورونا ومعدل 

االنتشار، وإن ذلك يبشر بالخير.
وأكـــد جاللتـــه أن الوضـــع الصحـــي بخيـــر 
وللـــه الحمد، وأن المملكة تســـير بعون هللا 
تعالـــى على طريق التعافي من هذا الوباء 
فـــي ظل اإلقبـــال المتزايد ألخـــذ التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا والتدابير التي 
تمـــت من أجل زيادة وتيرته ضمن الحملة 
الوطنيـــة للتطعيـــم، والـــذي قطـــع شـــوطا 
كبيرا شـــمل غالبية المواطنين والمقيمين، 
وأن حـــرص أهل البحرين على أخذ اللقاح 
والتزامهم بالتدابير الصحية الوقائية نابع 

من وعيهم وثقافتهم األصيلة.

عمل مخلص لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في التصدي للجائحة
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6 % زيادة االستثمار األجنبّي المباشر في 2021
المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

برعاية كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكّي األمير سلمان بن حمد آل خليفة افتتح مؤتمر 
الروتـــاري الدولـــي الثامن للمنطقـــة - 2452 والذي أقيم عن 
ُبعد. ونيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ألقى 
وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة الكلمـــة االفتتاحية للمؤتمر. وقـــال  وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة إن 
مملكـــة البحرين شـــهدت زيـــادة تقارب 6 % في االســـتثمار 
األجنبـــي المباشـــر فـــي العـــام 2021 علـــى رغـــم التوقعـــات 

بانخفاض تدفقاته العالمية بنحو 40 %.

أفادت جامعة البحرين بأن عددا من الكليات قامت بمراســـلة الطلبة 
الســـتدعائهم لحضـــور اجتمـــاع لجنـــة المخالفات المســـلكية بســـبب 
االشـــتباه بقيامهـــم بالغـــش فـــي االمتحانـــات النهائية للفصـــل الثاني 
للعـــام الدراســـي 2020 - 2021. وذكـــرت أن كليات أخرى بصدد جمع 
الحاالت المشـــتبه بها لمراسلة الطلبة وعرضهم على لجنة المخالفات 
المســـلكية التي يتخاطب الطلبة للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات بحق 
المخالفيـــن مـــن الطلبـــة. وأوضحت الجامعـــة في ردها علـــى “البالد” 
أن هنـــاك حاالت قليلة تم رصدها وســـيتم التعامـــل معها وفق الئحة 

المخالفات المسلكية للجامعة.

استدعاء طلبة من جامعة 
البحرين تورطوا في الغش

إصدار الجزء الثاني من 
“كوفيد 19... الحلول غير 
المستكشفة في أميركا”
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ما تم اتخاذه من إجراءات خفف من أعداد 
الحاالت القائمة

جهود الصفوف األمامية مقدرة 
وندعوهم لمواصلة العمل بروح المثابرة

حرص أهل البحرين على أخذ اللقاح نابع 
من وعيهم وثقافتهم األصيلة
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جاللة الملك يستقبل سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أمـــس، 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بحضور 
الممثل الشـــخصي لجاللة الملك سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بن 

حمد آل خليفة، حيث جرى في اللقاء 
استعراض أهم القضايا والموضوعات 
وفـــي  المحلـــي  بالشـــأن  المتصلـــة 
مـــع  التعامـــل  مســـتجدات  مقدمتهـــا 

جائحة كورونا.
وأعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن اعتـــزازه 
التـــي  بالجهـــود المخلصـــة والمقـــدرة 
يبذلهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء خدمة 
لوطنـــه فـــي المجـــاالت كافة، مشـــيًدا 

لفريـــق  المخلـــص  بالعمـــل  جاللتـــه 
العهـــد  ولـــي  ســـمو  بقيـــادة  البحريـــن 
رئيـــس الـــوزراء فـــي التصـــدي لهـــذه 
وضـــع  تتضمـــن  والتـــي  الجائحـــة، 
الوقائيـــة  واالحتـــرازات  الخطـــط 
تتطلبـــه  مـــا  مـــع  للتعامـــل  المناســـبة 
األوضـــاع للمرحلـــة الراهنـــة والجهود 
الوطنية المخلصـــة للتصدي للجائحة 
المواطنيـــن  كل  ســـالمة  لضمـــان 
والمقيميـــن، مؤكـــًدا جاللتـــه أن ما تم 

اتخاذه من إجراءات خفف بحمد هللا 
مـــن أعـــداد الحاالت القائمـــة لفيروس 
كورونـــا ومعـــدل االنتشـــار، وإن ذلـــك 

يبشر بالخير.
الـــذي  الكبيـــر  الـــدور  علـــى  وأثنـــى 
تضطلـــع به الكـــوادر الطبية والصحية 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  وجميـــع 
األماميـــة والجهات المســـاندة، مؤكدًا 
أن جهودهـــم اإلنســـانية النبيلـــة هـــي 
محـــل فخـــر وتقديـــر الجميـــع، داعيـــًا 

إياهـــم لمواصلة العمـــل بروح اإلصرار 
والمثابـــرة لتحقيق أهدافهم الســـامية 
لتوفير مزيد من الطمأنينة والســـالمة 

للجميع.
وأكد جاللته أن الوضع الصحي بخير 
ولله الحمد، وأن المملكة تســـير بعون 
هللا تعالـــى علـــى طريـــق التعافـــي من 
هذا الوبـــاء في ظل اإلقبـــال المتزايد 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  ألخـــذ 
كورونا والتدابيـــر التي تمت من أجل 

زيـــادة وتيرته ضمـــن الحملة الوطنية 
للتطعيـــم، والـــذي قطـــع شـــوطا كبيرا 
شـــمل غالبية المواطنيـــن والمقيمين، 
وأن حـــرص أهـــل البحريـــن على أخذ 
اللقـــاح والتزامهـــم بالتدابيـــر الصحية 
الوقائيـــة نابع مـــن وعيهـــم وثقافتهم 
أن  وجـــل  عـــز  هللا  ســـائالً  األصيلـــة، 
يحفـــظ البحريـــن وأهلهـــا، وأن يعجل 
بزوال هذا الوباء عن البشرية جمعاء.

للجائحة التصدي  في  الوزراء  رئيس  العهد  ولي  سمو  بقيادة  البحرين  لفريق  مخلص  عمل 
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الجفير- مركز عيسى الثقافي

يحتضن مركز عيسى الثقافي، في الثامنة والنصف مساء الثالثاء القادم 15 يونيو 
الجـــاري، أمســـية )عـــن ُبعد( لتدشـــين كتـــاب “النهج الوطنـــي في خطابـــات حمد بن 

عيسى” للباحثة الدكتورة لولوة بودالمة، عبر منصة زووم اإللكترونية.
ويتضمن الكتاب تحليالت للخطابات الملكية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، في إطـــار مرتكزات النهـــج الوطنـــي البحريني 
وانعـــكاس هـــذا النهج علـــى الصورة المشـــرفة للبحرين المتمثل فـــي إنجازات أبناء 
وبنات المملكة. ويدعو مركز عيســـى الثقافي جميع المثقفين والمهتمين من داخل 
المملكـــة وخارجها للمســـارعة بالتســـجيل والمشـــاركة من خالل رابـــط منصة زووم 
المخصص لألمسية والمنشور عبر حسابات المركز في وسائل التواصل االجتماعي.

تدشين “النهج الوطني في خطابات 
حمد بن عيسى” مساء الثالثاء

“الوزارية القانونية” تستعرض االتفاقات
ــس الــــــــــــوزراء ــ ــل ــ ــج ــ ــا إلــــــــى م ــ ــه ــ ــع ــ ــرف ــ ــدا ل ــ ــي ــ ــه ــ ــم ــ ت

عقدت اللجنة الوزارية للشــؤون القانونية والتشــريعية اجتماعها الدوري 
بالتمريــر برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة الوزاريــة 

للشؤون القانونية والتشريعية جواد العريض.

واستعرضت اللجنة الموضوعات 
والمذكرات المدرجة على جدول 
أعمالها، والتي تضمنت عدًدا من 
مشروعات القوانين والمعاهدات 
التفاهم  واالتفاقـــات ومذكـــرات 
والقـــرارات التـــي قامـــت اللجنة 
طلـــب  علـــى  بنـــاًء  بدراســـتها 
بشـــأنها  واتخـــذت  الحكومـــة 
اإلجـــراءات والتوصيات الالزمة 
فيهـــا تمهيـــًدا لرفعها إلى مجلس 
الـــوزراء للنظـــر واعتمـــاد ما يراه 

مناسًبا في خصوصها.
كما نظـــرت اللجنة باإلضافة إلى 
مـــا تقـــدم عـــدًدا من مشـــروعات 
علـــى  بنـــاًء  المعـــدة  القوانيـــن 
المقدمـــة  االقتراحـــات بقوانيـــن 
بعـــد  التشـــريعية  الســـلطة  مـــن 
القانونيـــة  الصياغـــة  إعـــداد 
لمشـــروعات هـــذه القوانيـــن من 
هيئة التشـــريع والـــرأي القانوني 
وإعـــداد مذكـــرات رأي الحكومة 

بشأنها. 

وقامـــت اللجنـــة أيًضـــا بدراســـة 
برغبـــة  االقتراحـــات  مـــن  عـــدد 
مـــن  الحكومـــة  إلـــى  المرفوعـــة 
مجلـــس النواب، وأعـــدت اللجنة 

بشـــأن هذه االقتراحات مســـودة 
بـــرد الحكومـــة عليهـــا بنـــاًء على 
مـــا يـــرد إلـــى اللجنـــة مـــن ردود 
في شـــأن تلـــك االقتراحـــات من 
الجهـــات الحكوميـــة المختصـــة، 
وقـــررت اللجنـــة رفـــع مســـودات 
الـــرد المعدة في هذا الشـــأن إلى 
مجلس الوزراء التخاذ القرارات 
الالزمـــة بشـــأنها، هذا فضـــاًل عما 
إبـــداء  مـــن  اللجنـــة  بـــه  قامـــت 
الـــرأي فـــي بعـــض الموضوعـــات 
المحالة إليها من مجلس الوزراء 
بناًء علـــى طلبات مـــن الوزارات 

والجهات الحكومية المختلفة.

المنامة - بنا

جواد العريض
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تحويل “ناصر للتأهيل” إلى مدينة علمية متطورة
ناصـــر بـــن حمـــد: جاللـــة الملـــك حريـــص علـــى توفيـــر التعليـــم والعمـــل للشـــباب

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رفـــع 
اإلنسانية وشـــئون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، خالص الشـــكر 
والتقديـــر والعرفـــان إلـــى عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى مـــا يوليـــه جاللتـــه من 
شـــعبه  أفـــراد  لجميـــع  ورعايـــة  محبـــة 
الكريم، ودعم جاللته المتواصل بتنمية 
وتوفيـــر  البحرينـــي  الشـــباب  وتعليـــم 
ســـوق  فـــي  إلدماجهـــم  الفـــرص  كافـــة 
العمـــل وتوفير الوظائف المناســـبة لهم. 
وأوضـــح ســـموه بأن جاللـــة الملك وجه 
لتأسيس مركز ناصر للتأهيل والتدريب 
المهني ليكون مصدر إشعاع لنشر العلم 
والمعرفة بين أبناء شعبه الوفي ولفتح 
أبواب فرص للطالب ودمجهم في سوق 
العمل من خـــالل تخريج أفواج متميزة 
من المهندســـين والفنيين، مؤكًدا سموه 
“العمـــل بكل جد وإخالص لتحقيق هذه 

الرؤية لسيدي جاللة الملك”.
الـــذي  الكبيـــر  بالدعـــم  ســـموه  وأشـــاد 
للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز  بـــه  يحظـــى 
والتدريـــب المهنـــي مـــن قبـــل الحكومة 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، مثمنا ألعضاء 
التنفيذيـــة  واإلدارة  األمنـــاء  مجلـــس 
وجميـــع منتســـبي مركـــز ناصـــر للتأهيل 
والتدريـــب المهني جهودهـــم المخلصة 

فـــي عمل وإدارة المركـــز وتقديم أفضل 
المخرجات التعليمية لطالبه.

جاء ذلك خالل ترؤس سموه االجتماع 
األول لمجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل 
المناســـبة،  المهنـــي، وبهـــذه  والتدريـــب 
األمنـــاء  مجلـــس  أعضـــاء  ســـموه  هنـــأ 
علـــى الثقة الملكيـــة الســـامية بتعيينهم 
ناصـــر  مركـــز  أمنـــاء  لمجلـــس  أعضـــاء 
للتأهيـــل والتدريب المهنـــي، مؤكدًا بأن 
هـــذا االختيـــار لم يأت من فراغ مشـــيدًا 
بإســـهامات األعضاء الوطنية الصادقة، 
وكفاءتهـــم المشـــهود لهـــا كل في مجال 
عملـــه والـــذي ســـوف ينعكـــس بترجمـــة 

واقعية في تطوير عمل المركز.
كمـــا وجـــه ســـموه إلـــى أهميـــة مواصلة 

جاللـــة  وتطلعـــات  رؤى  ضمـــن  العمـــل 
الملك واتخاذ الخطـــوات المهمة لتنفيذ 
توجيهـــات جاللتـــه باســـتكمال مســـيرة 
منـــذ  المركـــز  التـــي حققهـــا  النجاحـــات 
وطموحـــة  جديـــدة  بـــرؤى  تأسيســـها 
لتحويـــل هـــذا الصرح العلمـــي الهام إلى 
مدينـــة علميـــة متطورة وتكـــون بوصلة 
لجميـــع المهتميـــن فـــي مجـــال الصناعة 
والتكنولوجيا وتبني وتوظيف التقنيات 
اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  فـــي  الحديثـــة 
والخدميـــة واالرتقـــاء باألجيال القادمة 
لمســـتويات عاليـــة فـــي االبتـــكار، ورفد 
سوق العمل بالمخرجات المدربة تدريًبا 
علمًيا على أعلـــى الدرجات وفق أحدث 
ما توصل إليـــه التعليم الفني و المهني، 

مـــن  يجعـــل  راقًيـــا  تأهيـــاًل  والمؤهلـــة 
الخريـــج قادًرا على مواصلة تعليمه في 
منظومة التعليم العالي بســـهولة ويســـر 
من جهة، أو االنخراط في ســـوق العمل 

بكفاءة و تميز.
ومن جانبه، أشـــاد نائـــب رئيس مجلس 
بالرعايـــة  الســـيد  مصطفـــى  األمنـــاء 
الـــذي  الكبيـــر  واالهتمـــام  المتواصلـــة 
يوليه جاللة الملك بأبناء شـــعبه الكريم 
مـــن خالل فتـــح أبـــواب التعليم وفرص 
العمـــل فـــي مختلـــف المجـــاالت، مثمنـــًا 
قيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة لهـــذا الصـــرح العلمـــي المتميـــز 
أجـــل  مـــن  ســـموه  وتوجيهـــات  الكبيـــر 
رفعة وخدمة مملكتنا الغالية والشـــباب 
البحرينـــي الطمـــوح مؤكـــدًا علـــى بـــذل 
الجهـــد بـــكل إخـــالص مـــن قبـــل جميـــع 
للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز  أمنـــاء  أعضـــاء 
والتدريـــب المهنـــي لتحقيق رؤى جاللة 
الملـــك المفـــدى من عمـــل المركـــز تحت 
قيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة.
كمـــا اســـتعرض أعضاء مجلـــس األمناء 
خـــالل االجتمـــاع تقريـــرًا حـــول برامـــج 
وأنشطة مركز ناصر للتأهيل والتدريب 
المهنـــي، مشـــيدين بجهود مديـــر المركز 
الدكتـــور عبـــدهللا النعيمـــي، فـــي إدارة 
العمل بالمركز وجميـــع أعضاء الهيئتين 

اإلدارية والتعليمية.

المنامة- بنا

المرأة العسكرية جزء أساس في نهضة الوطن
أناب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن 
هيئـــة  رئيـــس  خليفـــة،  آل  أحمـــد 
األركان الفريق الركن ذياب النعيمي 
لحضور حفل تخريج دورة مرشحي 
الضبـــاط الجامعيين اإلنـــاث رقم/ 2، 
وذلـــك أمس الخميس بكلية عيســـى 

العسكرية الملكية.
آيـــات  بتـــالوة  الحفـــل  واســـتهل 
عطـــرة من الذكر الحكيـــم ثم قدمت 
عســـكرًيا،  اســـتعراًضا  الخريجـــات 
الـــدورة  عـــن  إيجـــاز  ُقـــدم  بعدهـــا 
هيئـــة  رئيـــس  وتفضـــل  ونتائجهـــا، 
األركان بتسليم الجوائز للمتفوقات، 
القســـم  الخريجـــات  أدت  وبعدهـــا 
القانوني ثم قام رئيس هيئة األركان 

بتسليم الشهادات على الخريجات.

ونقـــل رئيـــس هيئـــة األركان تهانـــي 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
للخريجات، وإشـــادته بتحمل المرأة 
شـــتى  فـــي  المســـؤولية  العســـكرية 

متميـــزة  أضحـــت  حتـــى  المجـــاالت 
فـــي الميـــدان العســـكري وأصبحـــت 
جزًءا أساًسا ومهًما في نهضة وطننا 
الغالـــي، فـــي ظـــل الرعايـــة الكريمـــة 

لعاهل البـــالد القائـــد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة.
حضـــر حفـــل التخريـــج آمـــر الكليـــة 

الملكيـــة للقيـــادة واألركان والدفـــاع 
الوطني  اللواء الركن بحري عبدهللا 
المنصوري، وقائد سالح الجو الملكي 
البحريني اللواء الركن طيار الشـــيخ 

حمد بن عبدهللا آل خليفة، ومساعد 
رئيس هيئة األركان للعمليات اللواء 
الركن غانـــم الفضالة، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطني قائد الحـــرس الملكي 
ســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية األميركية 
الفريق كارل ماندي.  وخالل اللقاء أشـــاد سمو مستشار 
األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي بعمـــق عالقـــات 
مـــع  البحريـــن  التـــي تربـــط مملكـــة  الوثيقـــة  الصداقـــة 
الواليـــات المتحـــدة األميركية وما تشـــهده تلك العالقة 
مـــن تطـــور على مختلـــف األصعـــدة، وذلك فـــي إطار ما 
يشـــهده البلدين من عالقات متميزة في كافة المجاالت 

خاصة ما يتعلق منها بالتعاون العسكري والدفاعي.

تطوير العالقات العسكرية مع أميركا

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  تفقـــد 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة، أمس، 
إحدى وحـــدات قوة دفاع البحرين، 
إذ اســـتمع إلـــى إيجاز عـــن تطورات 
إليـــه  وصلـــت  ومـــا  العمـــل  ســـير 
تلـــك الوحـــدة مـــن جاهزيـــة قتالية 
متميـــز،  إداري  وتطـــور  وعســـكرية 
إضافـــة إلـــى تقـــدم برامـــج اإلعداد 

والتدريب فيها.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأكـــد 
البحريـــن أنـــه بفضـــل مـــن هللا ثـــم 
التوجيهات السديدة من لدن عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، القائد األعلى، 
أصبحت قوة دفاع البحرين نموذًجا 

والتســـليح،  والتدريـــب  األداء  فـــي 
كما أنها قادرة على مواجهة أصعب 
الظـــروف  شـــتى  فـــي  التحديـــات 
وتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة في 
مختلف المهـــام القتالية والواجبات 
اإلداريـــة وهي بإذن هللا تعالى دائًما 

على أكمل وجه وأهبة االستعداد.
وثّمن المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بن أحمد ما يقدمه رجال قوة دفاع 
البحريـــن البواســـل مـــن أروع آيات 
التضحيـــة والفداء وبما يســـطرونه 
مـــن عطـــاء مخلـــص ومـــا يحققونه 
مـــن إنجازات فـــي كل أوجـــه العمل 
المـــوكل إليهـــم، وأن هـــؤالء الرجال 
وإجـــالل  تقديـــر  محـــل  دائًمـــا  هـــم 

ومصدر فخر واعتزاز الوطن.

المشير: جنودنا البواسل على أهبة االستعداد

فكتوريا - بنا

تســـّلم رئيـــس جمهوريـــة سيشـــل 
وافيل رامكاالوان، بمقر الرئاســـة، 
بـــن  الشـــيخ خالـــد  اعتمـــاد  أوراق 
عبدهللا آل خليفة، كســـفير لمملكة 
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة سيشـــل 

والمقيم في أبوظبي.
وخالل اللقاء، نقل الســـفير الشيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة تحيات 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، إلـــى رئيـــس 
وتمنياتهمـــا  سيشـــل،  جمهوريـــة 
والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور  لـــه 
ولحكومة وشعب سيشل الصديق 

بدوام التقدم واالزدهار.
مـــن جانبه، كلف رئيـــس جمهورية 
تحياتـــه  بنقـــل  الســـفير  سيشـــل 
وتقديـــره إلـــى جاللة الملـــك وإلى 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
اعتـــزازه  عـــن  معرًبـــا  الـــوزراء، 
الصداقـــة  لعالقـــات  وتقديـــره 
التـــي تربط بيـــن مملكـــة البحرين 
مســـتعرًضا  سيشـــل،  وجمهوريـــة 
العالقـــات  تلـــك  تعزيـــز  ســـبل 
واالرتقـــاء بهـــا لمســـتويات أرحب 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة على 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
متمنيـــًا لمملكـــة البحريـــن المزيـــد 
من التطور واالزدهار وللسفير كل 

التوفيق والسداد في مهام عمله.

رئيس سيشل يتسلم أوراق 
اعتماد السفير البحريني



قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة بزيـــارة ميدانيـــة تفقديـــة إلـــى 
فـــي  الصحـــي  الشـــرقي  الرفـــاع  مركـــز 
إطـــار حرصه على متابعة ســـير الحملة 

الوطنية للتطعيم.
وأكد رئيس المجلس األعلى للصحة أن 
الحملـــة الوطنية للتطعيم حققت نتائج 
طيبـــة وشـــهدت تفاعـــاً واســـعًا، حيث 
انطلقـــت تنفيـــذًا للتوجيهـــات الملكيـــة 
الســـامية لعاهل البـــاد صاحب الجالة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وتحظـــى بمتابعة دؤوبة من ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بهـــدف توفيـــر التطعيـــم اآلمـــن المضاد 
لفيروس كورونـــا “كوفيد19-” وإتاحته 
مجاًنـــا لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
تعزيزًا لخطـــط األمن الصحي وتحقيق 
مواجهـــة  فـــي  المجتمعيـــة  المناعـــة 

فيروس كورونا.
وأشـــار إلـــى أن تجاوز عـــدد الحاصلين 
التطعيـــم  مـــن  األولـــى  الجرعـــة  علـــى 
مليـــون جرعة يؤكد المســـتوى المتقدم 
هـــذا  إّن  حيـــث  الحملـــة،  بلغتـــه  الـــذي 
العـــدد مـــن المتطعميـــن يعكـــس حجـــم 
الوعـــي والمســـؤولية لـــدى المواطنيـــن 
والمقيميـــن بأهمية التطعيم ودوره في 

دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس 
االســـتجابة  تؤكـــد  أنهـــا  كمـــا  كورونـــا، 
الحملـــة  مـــع  اإليجابـــي  والتفاعـــل 
الوطنيـــة للتطعيـــم وأهدافهـــا المتمثلة 
فـــي تحصيـــن المجتمع وحفظ ســـامة 
الجميـــع والتـــي ستســـهم فـــي تحقيـــق 

األهداف المنشودة.
الشـــيخ  جـــدد  وعلـــى صعيـــد متصـــل، 

محمـــد بـــن عبـــدهللا اإلشـــادة والتقدير 
البـــاد  لعاهـــل  الســـامية  للتوجيهـــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، بمباشـــرة العمل على تطعيم 
المواطنيـــن البحرينييـــن المقيميـــن في 
الخـــارج ممن لم يتمكنـــوا من الحصول 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  علـــى 
كورونا، مشـــيرًا إلى بدء العمل من قبل 

وزارتـــي الصحـــة والخارجيـــة لتحقيق 
بالتنســـيق  الكريمـــة  التوجيهـــات  هـــذه 
مـــع الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا. وأشـــار إلـــى الحرص 
الـــذي توليـــه مملكـــة البحريـــن للحفاظ 
علـــى صحة وســـامة كافـــة المواطنين 
والمقيميـــن والحد من انتشـــار فيروس 
كورونا، والذي يتطلب اســـتمرار الوعي 

المجتمعـــي بتطبيـــق كافة اإلجـــراءات 
االحترازيـــة بـــذات العزيمـــة واإلصـــرار 
للحفـــاظ علـــى مـــا تحقق مـــن منجزات 
ولمواجهـــة التحديـــات، مجـــددًا معاليه 
للمشـــاركة  للمبـــادرة  للجميـــع  الدعـــوة 
فـــي الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم وذلك 
للمســـاهمة فـــي إنجاح الجهـــود الرامية 

لحماية المجتمع من هذه الجائحة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

بدء العمل لتحقيق التوجيهات الملكية بتطعيم المواطنين في الخارج
المجتمعي ــي  ــوعـ الـ يـــؤكـــد  جـــرعـــة  ــون  ــي ــل ــم ل الـــوصـــول  عـــبـــداهلل:  ــن  بـ مــحــمــد 

“سبوتنيك” يظهر فعالية 94.3 % بعد أسبوعين على الجرعة الثانية
الـــبـــحـــريـــن فـــــي  ومـــقـــيـــم  مـــــواطـــــن   5000 مـــــن  أكــــثــــر  ــت  ــلـ ــمـ شـ الــــــدراســــــة 

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح أن مملكة 
البحرين مســـتمرة فـــي جهود التصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( علـــى كافـــة األصعـــدة بمـــا 
يســـهم فـــي تعزيز األمـــن الصحـــي وحفظ صحة 
وســـامة المواطنين والمقيمين فيها، مشيرًة إلى 
أن المملكـــة حريصـــة على زيادة وتيـــرة التطعيم 
وتعزيز مســـاراته بما يســـتجد من نتائج دراسات 
متواصلـــة وبحـــوث طبية معتمدة على مســـتوى 
محلـــي ودولي بما يحقق أهداف الحملة الوطنية 
للتطعيم ويســـهم في دعم الجهود المبذولة لرفع 

المناعة وتحصين المجتمع.
وأشارت الصالح إلى أنه في إطار إجازة البحرين 
فـــي  “ســـبوتنيك”  لتطعيـــم  الطـــارئ  االســـتخدام 
غاماليـــا  مركـــز  ينتجـــه  والـــذي  2021م  فبرايـــر 
القومـــي لبحوث األوبئـــة واألحياء الدقيقة التابع 

لـــوزارة الصحـــة باالتحـــاد الروســـي، فقـــد قامـــت 
وزارة الصحـــة بإجـــراء دراســـة شـــملت أكثـــر من 
5000 مواطـــن ومقيـــم فـــي مملكـــة البحرين في 
الفتـــرة من فبراير 2021 إلـــى أبريل 2021، وذلك 
حســـب إرشـــادات منظمة الصحـــة العالمية حول 
فاعلية تطعيم “ســـبوتنك” وأظهرت النتائج على 
أرض الواقـــع نســـبة أفضـــل مـــن النتائـــج التي تم 

تحقيقها خال التجارب السريرية للتطعيم.
مـــن جانبه، أوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي لصندوق 
المعنـــي   ،)RDIF( الروســـي  المباشـــر  االســـتثمار 
رســـميا بالصحة في روســـيا، كيريل ديميترييف، 
أن نســـبة كفـــاءة وفعاليـــة تطعيـــم “ســـبوتنيك” 
بلغـــت 94.3 % بعـــد مـــرور أســـبوعين مـــن أخـــذ 
الجرعة الثانية وذلك وفق الدراســـة التي ُأجريت 
فـــي مملكـــة البحريـــن، كما أظهـــرت الدراســـة أن 

نســـبة 99 % مـــن عـــدد الحـــاالت القائمـــة التـــي 
أخـــذت تطعيم “ســـبوتنيك” وأصيبـــت بالفيروس 
بعـــد مرور أســـبوعين من الجرعـــة الثانية ظهرت 
عليهـــم أعراض خفيفة ما يؤكـــد كفاءة التطعيم، 
كمـــا بينت الدراســـة ســـامة ومأمونيـــة التطعيم 
حيث لم تســـجل أية آثـــار جانبية غيـــر اعتيادية 

أو وفيات.
االســـتثمار  لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
المباشـــر الروســـي أن نتائج الدراسة التي أقيمت 
فـــي مملكـــة البحريـــن تعـــزز البيانـــات التـــي تـــم 
جمعهـــا في عدد من الـــدول األخرى حول تطعيم 
“ســـبوتنيك”، مشـــيًرا الصنـــدوق إلـــى أن التطعيم 
أظهر نســـبة فاعلية بلغت 97.6 % حســـب نتائج 
دراســـة ُأجريـــت فـــي روســـيا بنـــاًء علـــى تحليـــل 
البيانات الخاصة بمعدل اإلصابة بفيروس كورونا 

خـــال الفتـــرة مـــن ديســـمبر 2020 إلـــى مـــارس 
2021. موضًحـــا الصنـــدوق أن التطعيـــم يعتمـــد 

علـــى ناقات الفيروس، التي تســـبب نزالت البرد 
وكانت موجودة منذ آالف الســـنين، كما يستخدم 
نوعيـــن مختلفيـــن مـــن النواقـــل للجرعتيـــن فـــي 
مســـار التطعيم، مما يوفر مناعـــة لمدة أطول من 
التطعيمات باســـتخدام نفس آلية التوصيل لكلتا 

الجرعتين.
إضافة إلى ذلك يدعم اســـتخدام التطعيم وجود 
أكثر من 250 دراســـة ســـريرية على مدى عقدين 
مـــن الزمـــن حـــول ســـامة وفعاليـــة التطعيمـــات 
أنـــواع مـــن  الغديـــة، وعـــدم وجـــود  الفيروســـية 
الحساســـية القويـــة التـــي قـــد يســـببها التطعيـــم، 
كمـــا أنه يتميز بســـهولة النقـــل والتخزين حيث ال 
تتطلب إجراءات إضافية لسلسلة التبريد، والتي 
توفر ســـهولة االســـتخدام وتســـهيل آلية وعملية 

التطعيم.

المنامة- بنا
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المنامة - وزارة الصحة

في إطار تكثيف الحمات التفتيشية للتأكد من تطبيق اإلجراءات 
االحترازيـــة للتصدي لفيـــروس كورونا ) كوفيـــد19-(، تابعت إدارة 
الصحـــة العامة بوزارة الصحـــة زياراتها التفتيشـــية لمتابعة التزام 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحيـــة والقرارات األخيـــرة المنصوص 
عليهـــا، وقد قام مفتشـــو قســـم مراقبة األغذية األربعـــاء المنصرم، 
أطعمـــة  تقـــدم  ومقهـــى  مطعًمـــا   162 شـــملت  تفتيشـــية  بزيـــارة 
ومشروبات تم خالها مخالفة 32 منها حيث تم اتخاذ اإلجراءات 

الازمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.
وبينـــت الـــوزارة أنـــه نظـــًرا لمخالفـــة تلـــك المطاعـــم لإلجـــراءات 
واالشـــتراطات التنظيميـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــرار الوزاري 
رقم 51 لســـنة 2020 بشأن االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعـــم والمقاهي الحتـــواء ومنع انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، ورصـــد مخالفـــات للتعليمـــات الصـــادرة بهذا الشـــأن، 
تم تطبيـــق القوانين حيال المطاعم المخالفـــة، ولفتت الوزارة إلى 
أن مأمـــوري الضبـــط القضائـــي قامـــوا بضبـــط المخالفـــات واتخاذ 

اإلجراءات الازمة.
وقالـــت وزارة الصحـــة إنـــه خـــال الزيـــارات تـــم تكثيـــف التوعية 
باإلجراءات االحترازية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا والجهـــات ذات الصلة، 
والتأكـــد مـــن تطبيق هـــذه المطاعـــم لكافة اإلجـــراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية.
وخال الزيارات التفتيشـــية تم تنبيـــه بعض المحات ممن لوحظ 
لديهـــم قصور في آليـــة تطبيق بعض اإلجـــراءات والتي هي قابلة 
للتصحيـــح، فتـــم تصحيحهـــا فـــي الحـــال مـــن قبـــل أصحـــاب تلك 

المحال.
ودعـــت الصحـــة العامـــة الجميـــع إلـــى مواصلـــة االلتـــزام والتحلي 
بـــروح المســـؤولية العاليـــة، واإلبـــاغ الفـــوري عـــن أي مخالفات أو 
تجـــاوزات يتـــم رصدها، موضحـــة أن هذه الخطـــوات المهمة تأتي 
لتأميـــن الصحـــة العامـــة وللتحقـــق مـــن التـــزام األفـــراد وأصحاب 
المطاعـــم والمقاهـــي وبقية المحات ذات العاقـــة بالصحة العامة 
باإلجراءات االحترازية واالشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها، 
وهو األمر الذي يعد مرتكًزا هامًا للحد من انتشار فيروس كورونا، 
حيـــث تتواصـــل الزيـــارات الميدانيـــة ويتـــم بـــذل أقصـــى الجهود 

واتخاذ اإلجراءات الازمة لضمان صحة وسامة الجميع.

تفتيش على 162 مطعًما ومقهى ومخالفة 32 منها

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة العـــدل والشـــئون اإلســـامية واألوقـــاف أنه في 
إطار المتابعة المســـتمرة التي يقـــوم بها الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، فقـــد تبيـــن وجـــود حالـــة قائمـــة 
لفيـــروس كورونـــا في أحد المســـاجد في المحافظة الشـــمالية. 
وحفاًظـــا علـــى مقتضيـــات الصحـــة العامـــة وحمايـــًة للمصلين، 
قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا غلـــق المســـجد، وذلـــك بشـــكل مؤقـــت لمدة 

أســـبوع حتـــى تتمكـــن الفـــرق المعنية مـــن القيام بعمليـــة تتبع 
المخالطيـــن وكذلـــك القيام بعمليـــة التعقيم والتأكـــد من اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ. 
وشـــددت الوزارة علـــى متابعتها تنفيذ اإلجـــراءات االحترازية 
بالمســـاجد وتكثيفهـــا للحمـــات التفتيشـــية واتخـــاذ مـــا يلـــزم 
لحفظ صحة وســـامة المصلين، مؤكدة أن االلتزام بالتعليمات 
واإلجـــراءات االحترازيـــة اليـــوم تفرضـــه المســـؤولية الدينيـــة 

والواجب الوطني.

غلق مسجد أسبوًعا لوجود حالة قائمة



رئيس األمن العام

المنامة - وزارة الداخلية

انطالق معسكر أكاديمية الشرطة بمشاركة 400 شاب
ــي ــس الوطنـ ــة الحـ ــوزراء بتنميـ ــس الـ ــد رئيـ ــي العهـ ــمو ولـ ــات سـ ــًذا لتوجيهـ تنفيـ

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة بتنفيذ 
برنامج صيفي إلعداد الشـــباب وتدريبهم 
وتنمية الحـــس الوطني لديهـــم، وبمتابعة 
مـــن وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة، أعلن رئيس 
األمن العام الفريق طارق الحســـن تدشين 
الملكيـــة  لألكاديميـــة  الصيفـــي  البرنامـــج 
للشـــرطة لهـــذا العام 2021 في نســـخته الـ 
12 بالتعـــاون مع صندوق العمـــل “تمكين” 
بمشـــاركة 400 شـــخص تتـــراوح أعمارهم 
أســـابيع   3 ولمـــدة  ســـنة   17  -  12 مـــن 
بهـــدف تنمية القـــدرات الذهنيـــة والبدنية 
الشـــباب ومواهبهـــم  واســـتغالل طاقـــات 
بمـــا ينفعهـــم ومجتمعهـــم وتعزيـــز الحس 

الوطني واالنتماء وقيم الوالء.
وأشـــار رئيـــس األمـــن العام إلـــى أن وزارة 
الداخليـــة تحـــرص مـــن خـــالل المعســـكر 
الصيفـــي الـــذي يقـــام عـــن ُبعد إلـــى تعزيز 
اإلســـالمية  الهويـــة  وغـــرس  المواطنـــة 
العربيـــة البحرينيـــة وروح االنتمـــاء لـــدى 
الديمقراطـــي  النهـــج  وتعزيـــز  الشـــباب، 
وتنميـــة روح الفريـــق الواحـــد بيـــن أبنـــاء 
الوطـــن أســـوة بفكـــر عمل فريـــق البحرين 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  غرســـه  الـــذي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء مـــن خالل 
جميـــع  وفـــي  الحكومـــي  للعمـــل  قيادتـــه 
الميادين االقتصادية والصحية والرياضة 

واالجتماعية.
ونـــوه رئيس األمن العـــام بتوجيهات وزير 

الداخليـــة الهادفة إلى اســـتمرار المعســـكر 
رغـــم الجائحـــة لكونـــه منصـــة هامـــة فـــي 
وتوطيـــد  المجتمعيـــة  الشـــراكة  تعزيـــز 
العالقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع 
والشـــباب، مما يعد فرصة للشـــباب لصقل 
الثقافيـــة  المواهـــب  القـــدرات واكتشـــاف 
والرياضيـــة لـــدى المشـــاركين وتوجيههـــا 
التوجيـــه الســـليم، إضافـــة إلـــى اســـتغالل 
يعـــود  فيمـــا  المشـــاركين  فـــراغ  أوقـــات 
عليهـــم وعلـــى أهاليهم ومجتمعهـــم بالنفع 
الـــى  المعســـكر  يهـــدف  حيـــث  والفائـــدة، 
تنمية المهـــارات القياديـــة والحياتية لدى 
الشـــباب وتحصينهـــم ضد آفـــات الجريمة 
لالســـتعداد  وتحفيزهـــم  واالنحـــراف، 
للمســـتقبل ومواجهة التحديـــات واغتنام 
الفـــرص وغيرهـــا مـــن القيـــم التـــي عمـــل 

المعســـكر علـــى تحقيقهـــا مـــن خـــالل 12 
نسخة متواصلة.

مـــن جانبـــه، أكـــد آمـــر األكاديميـــة الملكية 
للشـــرطة العميد فواز الحسن أن المعسكر 
الصيفـــي لهـــذا العـــام ســـوف يركـــز علـــى 
البرامج عن ُبعـــد وذاك تعزيزًا لإلجراءات 
االحترازيـــة الصـــادرة مـــن الفريـــق الطبي 
ودعمـــًا لجهـــود الحد من انتشـــار فيروس 
كورونـــا، موضحا أنـــه تم مراعـــاة جوانب 
اإلبـــداع والتفاعـــل والفائـــدة، مـــن خـــالل 
تقديـــم مجموعـــة من الخبـــرات الممنهجة 
فـــي إطـــار التفاعـــل اإليجابـــي المناســـب 
للفئـــة العمريـــة المســـتهدفة بحيـــث تقوم 
هـــذه الخبـــرات على تعزيز القيم وترســـي 
تحقيقـــًا  المهـــارات  وصقـــل  المفاهيـــم 
ألهـــداف تنشـــئة جيـــل الشـــباب فـــي بيئة 

داعمة لإلبداع واإلنجاز ضمن المؤشـــرات 
الوطنية لمملكة البحرين.

وأشار آمر االكاديمية الملكية للشرطة أنه 
سيتم اإلعالن عن مواعيد التسجيل لعدد 
400 مشـــارك مـــن الذكـــور واإلنـــاث والذي 
ســـيتم تزويدهم بكافة العلـــوم والمعارف 
Mi-  من خـــالل إعداد برنامج مع شـــركات

والرائـــدة  العالميـــة   Amazon و   crosoft
في مجال التكنولوجيا والتسويق ُيشرف 

عليـــه ذوي الخبرة واالختصاص في كافة 
المجاالت الفكرية والثقافية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة والسياســـية التي تناســـبي 
هـــذه المرحلـــة العمرية من حياة الشـــباب، 
مواهبهـــم  واكتشـــاف  مهاراتهـــم  وصقـــل 
وتنميتهـــا  والبدنيـــة  العقليـــة  وقدراتهـــم 
بشـــكٍل صحيح ليكونـــوا أفـــرادًا صالحين 

يسهموا في بناء وطنهم ورفعته.

الحسن: فرصة لصقل 
القدرات واكتشاف 
المواهب الثقافية 

والرياضية
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6 % زيـــادة االستثــمار األجــنبّي المــباشـــر في 2021

برعايـــة كريمـــة مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكّي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة افتتح 
مؤتمر الروتاري الدولي الثامن للمنطقة - 

2452 والذي أقيم عن ُبعد.
ونيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء ألقـــى وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 

خليفة الكلمة االفتتاحية للمؤتمر.
واســـتهل وزير المالية واالقتصاد الوطني 
كلمتـــه في المؤتمر بنقـــل تحيات صاحب 
الســـمو الملكّي ولي العهـــد رئيس مجلس 
إلـــى  منوهـــًا  المشـــاركين،  لـــكل  الـــوزراء 
خطـــوات  اتخـــذت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
منـــذ  احترازيـــة  وإجـــراءات  اســـتباقّية 
اكتشاف أول حالة قائمة بفيروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وفقـــًا للتوجيهـــات الســـامية 
لملـــك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة والمتابعة الحثيثة 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، بهـــدف حمايـــة 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في 
ظل الظـــروف االســـتثنائية التي يواجهها 

العالم.
كمـــا أوضـــح الوزيـــر أن مملكـــة البحريـــن 
الفحـــص،  )التتبـــع،  إســـتراتيجية  اتبعـــت 
العالج( واالعتماد عليها كركيزة أساســـية 
لحمايـــة المجتمـــع. مؤكـــدًا علـــى توفيـــر 
المملكـــة كافـــة آليـــات العـــالج والفحـــص 
والتطعيم بالمجان للمواطنين والمقيمين 
ممـــا جعلها تحظـــى بمكانـــة مرموقة على 
مستوى العالم من حيث نسبة االختبارات 

والتطعيمات لألفراد.
كما أشار وزير المالّية واالقتصاد الوطنّي 
الفورّيـــة  االســـتجابة  إلـــى  كلمتـــه  فـــي 

التـــي اتخذتهـــا مملكة البحريـــن لمواجهة 
تداعيات انتشـــار فيـــروس كورونا ودعم 
القطاعـــات االقتصادّيـــة. حيث تم إطالق 
حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 
تجـــاوزت قيمتهـــا حتـــى اآلن 4.5 مليـــار 
دينـــار )نحو 12 مليار دوالر(، أي ما يعادل 
ثلـــث الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــّي لمملكـــة 
البحريـــن، بهـــدف إســـناد القطـــاع الخاص 
االقتصاديـــة  والقطاعـــات  والمواطنيـــن 
المتضـــررة جـــراء الجائحـــة، إلـــى جانـــب 
حمايـــة الوظائـــف والتوجه نحـــو التعافي 

االقتصادي المنشود لمملكة البحرين.

وأضـــاف أن حكومـــة مملكـــة البحرين قد 
حرصـــت علـــى توســـيع نطـــاق المنّصـــات 
وتحفيـــز  والتكنولوجيـــة  اإللكترونيـــة 
الخدمـــات  لكافـــة  الرقمـــي  التحـــّول 
الحكوميـــة بمـــا يعزز مـــن جودتها ويدعم 
كفاءتهـــا، إلـــى جانب العمل علـــى نقل 70 
% مـــن الموظفيـــن الحكوميين للعمل من 

المنزل.
وعلى رغم ما يشـــهده العالم من تحديات 
غيـــر مســـبوقة فرضتهـــا الجائحـــة، فقـــد 
لفـــت إلـــى أن مملكة البحرين قد شـــهدت 
زيادة تقارب 6 % في االستثمار األجنبي 

المباشـــر فـــي العام 2021 رغـــم التوقعات 
بانخفـــاض تدفقاته العالمية بنحو 40 %. 
وهـــو ما يؤكد أهمية توحيد كافة الجهود 

والعمل من أجل دعم النمو االقتصادي.
علـــى صعيـــٍد آخـــر، اســـتذكر الوزيـــر دور 
مؤسسة روتاري الريادّي في العام 1979، 
وجهودها عبر توفير اللقاحات ضد شـــلل 
األطفال لنحو 6 ماليين طفل في الفلبين. 
ممـــا أدى العتمـــاد هـــذه المبـــادرة من قبل 
منظمة الصحة العالمّية للقضاء على شلل 

األطفال في العام 1988.
يذكـــر أن مملكة البحرين تضـــم أول فرع 

لنادي روتاري في الخليج منذ العام 1965 
بدعم من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة نائب رئيـــس مجلس الوزراء. وأن 
النادي يضم حاليـــًا نحو 1.2 مليون عضو 
مـــن 200 دولـــة حـــول العالم. األمـــر الذي 
يعزز مـــن أهمية المشـــاركة ضمـــن مؤتمر 
الروتـــاري الدولي الثامـــن للمنطقة- 2452 
لتوفيـــر الدعم الـــالزم لكافـــة المجتمعات 
فـــي أنحـــاء العالـــم والخـــروج مـــن هـــذه 
الظـــروف بشـــكل أقـــوى من خـــالل العمل 
ضمـــن فريق مّوحد يتطلع لمســـتقبل أكثر 

إشراقًا.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

وزير المالية واالقتصاد الوطني يلقي الكلمة االفتتاحية للمؤتمر

مطالبة باستراتيجية شاملة تضع في الحسبان المخاوف من النووي اإليراني
وزيـــر الخارجيـــة يشـــارك بجلســـة اإلحاطـــة بيـــن دول “التعـــاون” والمبعـــوث األميركي بشـــأن المفاوضات

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في جلسة اإلحاطة المنظمة من 
وزارة خارجية الواليات المتحدة األميركية بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة والمبعــوث األميركــي الخــاص إليران  روبــرت مالي، والتي 

عقدت أمس عبر االتصال اإللكتروني المرئي.

وشـــارك في الجلسة من دول مجلس 
دولـــة  رئيـــس  مستشـــار  التعـــاون، 
الدبلوماســـية  للشـــؤون  اإلمـــارات 
أنـــور قرقاش، ومديـــر إدارة تخطيط 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  السياســـات 
بالمملكـــة العربية الســـعودية الســـفير 
رائد قرملي، ووكيل وزارة الخارجية 
للشـــؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان  
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي الحارثـــي، 
والمبعـــوث الخاص لوزيـــر الخارجية 
للشـــؤون اإلقليمية بدولـــة قطر  علي 
الهاجري، ونائـــب وزير خارجية دولة 

الكويت  مجدي الظفيري.
وأطلـــع المبعـــوث األميركـــي الخاص 
االجتمـــاع  فـــي  المشـــاركين  إليـــران 
المتعلقـــة  المســـتجدات  آخـــر  علـــى 
بالمفاوضـــات الخاصـــة بملف االتفاق 
النووي اإليراني في جولتها السادسة، 
موضًحـــا سياســـة اإلدارة األميركيـــة 
فيما يخـــص المفاوضات حول الملف 
بشـــأن  وموقفهـــا  االيرانـــي،  النـــووي 

العودة إلى االتفاق النووي.
وأعرب الزياني عن شكر وتقدير دول 
مجلـــس التعـــاون لـــإلدارة األميركية 

وللمبعـــوث األميركـــي الخاص إليران 
ســـير  علـــى  المجلـــس  دول  إلطـــالع 
المفاوضـــات بين مجموعة دول 5+1 
وإيران عـــن الملف النـــووي اإليراني، 
معرًبـــا عن تطلع الـــدول األعضاء إلى 
نجاح الـــدول األطراف فـــي التوصل 

إلـــى تطـــور ملموس فـــي المفاوضات 
بما يســـهم فـــي الحفـــاظ علـــى األمن 

واالستقرار في المنطقة.
كما عبر وزيـــر الخارجية عن ترحيب 
دول المجلـــس بإعالن أنتوني بلينكن 
وزيـــر الخارجيـــة األميركي من أن أي 

اتفـــاق جديد مع إيران ســـوف يكون 
أطـــول وأقـــوى مـــن االتفاق الســـابق، 
لنجـــاح  المطلـــوب  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
المفاوضات هو اســـتراتيجية شاملة، 
المخـــاوف  فـــي الحســـبان كل  تضـــع 
البرنامـــج  مـــن  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

النووي اإليراني.
حضر االجتماع من وزارة الخارجية، 
ســـفير مملكة البحرين في واشـــنطن 
الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد آل خليفة، 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  ووكيـــل 
السياســـية  الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، ورئيـــس قطـــاع شـــؤون 
األميركيتين بالوزارة الشـــيخ عبدهللا 

بن علي آل خليفة.

وزير الخارجية يشارك في جلسة اإلحاطة بين دول مجلس التعاون والمبعوث األميركي الخاص إليران

المنامة - بنا

افتتاح مؤتمر 
الروتاري الدولّي 
الثامن للمنطقة 

برعاية سمو 
ولي العهد 

رئيس مجلس 
الوزراء

المنامة - بنا

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  دانـــت 
الميليشـــيات  إطـــالق  البحريـــن 
دون  طائـــرة  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 
طيار )مفخخة( تجاه مدينة خميس 
مشـــيط بالمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، في عمل إرهابي يستهدف 
المدنيين واألعيان المدنية، مشيدة 
بيقظـــة وجاهزيـــة قـــوات التحالـــف 
فـــي  اليمـــن  فـــي  الشـــرعية  لدعـــم 
التصدي لألعمال اإلرهابية الجبانة.

مملكـــة  وقـــوف  الـــوزارة  وأكـــدت 
مـــع  التـــام  وتضامنهـــا  البحريـــن 
المملكة العربية السعودية، ودعمها 
فـــي كل مـــا تتخـــذه من إجـــراءات 
لحماية أمنها واســـتقرارها وسالمة 

أراضيها.

 إدانة إطالق 
الحوثيين “مفخخة” 
تجاه خميس مشيط

ــى اآلن ــار حتـ ــار دينـ ــاوزت 4.5 مليـ ــة تجـ ــة واالقتصاديـ ــة الماليـ ــة”: الحزمـ ــر “الماليـ وزيـ



أشـــارت عضـــو مجلس أمانة العاصمة رئيســـة لجنة 
إلـــى  شـــهاب  آل  مهـــا  واإلعـــام  العامـــة  العاقـــات 
أن تقديـــم الطلبـــات لتراخيـــص البنـــاء تحـــول مـــن 
الحضور الشـــخصي لمركز خدمـــات المراجعين إلى 
النظام اإللكتروني، فقد تم خال النصف األول من 

سنة 2021 إصدار 503 تراخيص.
وذكر رئيس قســـم تراخيـــص البناء بأمانة العاصمة 
محمد حســـين أن من التحديات التي تواجه قســـم 
التراخيـــص وتنظيـــم البنـــاء إعـــادة تقييـــم قوانين 
التطـــورات  مـــع  يتـــاءم  بمـــا  البنـــاء  واشـــتراطات 
العمرانيـــة التـــي تشـــهدها المملكـــة، زيـــادة الوعـــي 
التنظيميـــة  المواطنيـــن بشـــأن االشـــتراطات  لـــدى 
وتحديثاتهـــا لتفادي المخالفـــات، إلى جانب أنه في 
ظـــل الظـــروف التـــي تمر بهـــا الباد حاليـــًا، الحرص 
علـــى المحافظـــة علـــى جـــودة الخدمـــات المقدمـــة 
مـــن قبل القســـم. وقـــال “حرصًا من أمانـــة العاصمة 
وتحقيقًا لمبـــدأ التباعد االجتماعي في ظل جائحة 
كرونـــا تم اتخاذ عـــدد من اإلجـــراءات ومنها ما هو 
متعلـــق بالخدمـــات التـــي يقدمهـــا قســـم تراخيـــص 
وتنظيـــم البنـــاء كالتنســـيق بيـــن شـــؤون البلديـــات 
بنقـــل  الـــوزارة  بديـــوان  المعلومـــات  نظـــم  وإدارة 
جميـــع الخدمـــات التـــي تقـــدم يدويـــًا لتكـــون عبـــر 
النظـــام اإللكترونـــي بموقـــع الوزارة، ســـواء طلبات 
رخـــص البناء أو بيع الزوايا، والتنســـيق مع مجلس 
مزاولـــة المهـــن الهندســـية بضـــرورة عـــدم مراجعـــة 
مندوبـــي المكاتـــب الهندســـي لمبنـــى األمانـــة والرد 
علـــى جميـــع استفســـاراتهم عبر الواتســـاب الخاص 
بالقســـم باإلضافـــة إلـــى إتاحة االطـــاع على جميع 
الماحظـــات عن طريق الموقـــع اإللكتروني، كما تم 
توجيـــه مهندســـي القســـم للتواصل مـــع المراجعين 
 Teams والمكاتـــب الهندســـية عـــن طريق برنامـــج

لشرح الماحظات على الرسومات”. 
وبيـــن خـــال مجلـــس أمانـــة العاصمـــة االفتراضي 
بمشـــاركة أمانـــة العاصمـــة، ومركز البلدي الشـــامل، 
وجمعيـــة المكاتب الهندســـية في إطالة على نظام 
بنايات وقســـم تراخيص البناء، أن قســـم تراخيص 
وتنظيم البناء مســـؤول عن إصدار تراخيص البناء 
بمختلـــف أنواعهـــا الواقعـــة ضمـــن حـــدود العقارات 
وضمـــان  الســـامة  متطلبـــات  اســـتيفائها  بشـــرط 
الحالة اإلنشـــائية، باإلضافة إلى بيع الزوايا وإصدار 

الموافقات ذات العاقة.

وبين أن الخدمات التي يقدمها القســـم هي: رخص 
البنـــاء المتعلقة بالمنشـــآت والمباني كالهدم وإعادة 
وصيانـــة  الترميـــم  بأنواعهـــا،  اإلضافـــات  البنـــاء، 
الملكيـــة،  لحفـــظ  التحويـــط  والمبانـــي،  المنشـــآت 
العناويـــن  وفصـــل  االســـتخدام  طبيعـــة  تحويـــل 
والعقارات، وشـــهادة المعلومـــات، إلى جانب إصدار 
الطبقـــات  بيـــع  موافقـــة  العاقـــة  ذات  الموافقـــات 

والشـــقق، واإلفـــادات الخاصـــة بالعقـــارات المتعلقة 
برخـــص البنـــاء )بـــدل فاقـــد(، وتســـليم المخططات 
المعتمـــدة مـــن قبـــل جهـــاز المســـاحة والتســـجيل 

العقاري لماك العقارات، وإجراءات بيع الزوايا.
وأشـــار إلى أن جميـــع الخدمات التـــي تقدمها أمانة 
العاصمـــة خصوصـــا قســـم تراخيص البنـــاء تحتاج 
إلـــى تعاون بين طالب الخدمة والمكتب الهندســـي 

ومقـــدم الخدمـــة، وذلـــك لضمـــان إتمـــام الخدمـــات 
المقدمة بحسب معايير الجودة.

ومن جهتها، بينت رئيسة البحث والتطوير بالمركز 
البلـــدي الشـــامل تماضـــر عبدالعال أن نظـــام بنايات 
هو النظـــام المعني بإصدار تراخيـــص البناء لجميع 
المشـــروعات االســـتثمارية والســـكنية، الصناعيـــة، 
والتجاري، مشـــيرة إلى أن الـــرد على الطلب المقدم 

للخدمـــة يســـتغرق 5 أيـــام كحـــد أقصـــى لألراضـــي 
المخططة.

وذكـــرت أن دور الجهـــات الحكوميـــة الخدميـــة في 
نظـــام بنايـــات هو التدقيـــق على الرخـــص الصادرة 
عبـــر نظام بنايـــات والتأكد من صحـــة رخص البناء 
الصادرة والتزام المكاتب الهندسية المقدمة للطلب 
والمكاتب الهندسية المراجعة للطلب باالشتراطات 
والتشـــريعات المعمول بها فـــي مملكة البحرين في 

مرحلة مراجعة واعتماد الخرائط والرسومات.
ولفـــت إلـــى أن النظـــام يســـمح للمكاتب الهندســـية 
المرخصـــة بقديم طلبات رخص البنـــاء، والحصول 
الجهـــات  جميـــع  مـــن  استشـــارية  خدمـــات  علـــى 

الحكومية. 
وأشارت إلى أن خاصية الخارطة التفاعلية لمملكة 
البحرين تتيح لمقدمي الطلب الحصول على جميع 
المعلومات التي تســـاعدهم على إعداد الرســـومات 
والخرائـــط التـــي تبيـــن االشـــتراطات المتعلقة لكل 

قسيمة.
وقالـــت إن تطبيـــق النظام أدى إلـــى تقليص الوقت 
بالبنـــاء،  المتعلقـــة  والرخـــص  الموافقـــات  إلصـــدار 
الحكوميـــة  للخدمـــات  التقديـــم  عمليـــة  وتســـهيل 
المتعلقـــة بالبناء، ونقـــل دور الجهات الحكومية من 
تشـــغيلي إلـــى رقابـــي، وتوحيـــد االشـــتراطات بين 
البلديـــات األربـــع والجهـــات الخدميـــة، ووضـــع آلية 

فعالة لمتابعة األداء وتعميم االشتراطات.
وذكـــرت خال لقائها مع مجلس أمانة العاصمة عبر 
اللقـــاء األفتراضـــي أن هنـــاك تدريبـــا مســـتمرا على 
النظـــام اإللكترونـــي الخـــاص ببنايـــات، إذ تـــم عقـــد 
ورش عمـــل افتراضيـــة للمكاتب الهندســـية لشـــرح 
مســـتجدات النظـــام اإللكترونـــي ودعـــم المكاتـــب 

الهندسية.
وبين نائب رئيس جمعية المكاتب الهندســـية فائق 
بعـــض االشـــتراطات لمشـــروعات  منديـــل “فتحنـــا 
الطبيعـــة  ذات  والمشـــروعات  الســـحاب  ناطحـــة 
الخاصة مثل جزيرة أمواج وديار المحرق وغيرها”.
وبيـــن “هناك تحـــركات من قبل المكاتب الهندســـية 
مع وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي وقـــد ورفعـــت المقترحـــات إلـــى مجلـــس 
الوزراء، وقد كلف ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء فريق لتمكين المكاتب من إصدار تراخيص 
البنـــاء”، مؤكدا أن الفكـــرة حظيت باهتمام كبير من 

سموه.

“خطوة” يستقطب 254 مشروعا منزليا جديدا

 قالت مديرة إدارة تنمية األسرة والطفولة 
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية عائشة 
الزايـــد إن برنامـــج “خطـــوة للمشـــروعات 
المنزلية” اســـتقطب 254 صاحب مشروع 
العهـــد  ولـــي  منـــذ توجيـــه  عمـــل منزلـــي، 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
إمـــكان  بإتاحـــة  الماضـــي،  مـــارس  فـــي 
االختيار لممارســـي نشاط البيع عن طريق 
االنترنـــت، إلضفـــاء الصفـــة القانونية على 
بيـــن االنضمـــام  مـــا  مشـــروعاتهم، وذلـــك 

الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج 
“خطـــوة” التابـــع لـــوزارة العمـــل والتنميـــة 
مميـــزات  مـــن  واالســـتفادة  االجتماعيـــة 
البرنامـــج، أو االنضمـــام لبرنامج “ســـجلي” 
التابع لوزارة الصناعة التجارة والسياحة.

وأوضحـــت الزايد أن نســـبة المشـــروعات 
المسجلة في برنامج “خطوة للمشروعات 
المنزليـــة” خال الشـــهور الثاثة الماضية، 
منـــذ صـــدور التوجيه الكريـــم، تجاوزت الـ 
21 % من إجمالي المشـــروعات المســـجلة 
فـــي البرنامـــج منـــذ تأسيســـه، األمـــر الذي 
يؤكد إقبال الفئة المســـتهدفة، وأن جهود 

التوعيـــة بمميـــزات البرنامـــج العائدة على 
مـــن خدماتـــه  المســـجلين والمســـتفيدين 

حققت نجاحا ملحوظا.
وذكـــرت الزايد أن البرنامـــج يتيح العديد 
مـــن المزايا ومنها توفيـــر الغطاء القانوني 
مجانـــا مـــن خـــال القـــرار رقم )39( لســـنة 
2010 لتنظيـــم العمـــل مـــن المنـــزل، وذلك 
بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة، كإدارة 
الدفاع المدنـــي بوزارة الداخليـــة، ووزارة 
الصحة، ووزارة األشغال وشؤون البلديات 
طبيعـــة  حســـب  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
المنتجات، كما ويتم تزويد المسجلين في 

البرنامج ببطاقة تعريفية خاصة وشـــهادة 
قيـــد للعمل مـــن المنزل، فضاً عـــن توفير 
التدريـــب االحترافـــي المتقـــدم والتدريب 
علـــى  الحصـــول  وإمـــكان  للمبتدئيـــن، 
التمويـــل مـــن خال بيت األســـرة للتمويل 
متناهـــي الصغـــر، إلـــى جانـــب االســـتفادة 
من برنامـــج التأمين االختياري في الهيئة 
العامة للتأميـــن االجتماعي، باإلضافة إلى 
مشـــاركة أصحـــاب المشـــروعات المنزليـــة 
الداخليـــة  والمســـابقات  المعـــارض  قـــي 
المؤسســـات  تنظمهـــا  التـــي  والخارجيـــة 
منافـــذ  وتوفيـــر  والخاصـــة  الحكوميـــة 

تجديـــد  وكذلـــك  المنتجـــات،  لتســـويق 
التصريح بشكل سنوي ودون أي رسوم.

األســـرة  تنميـــة  إدارة  مديـــرة  وأكـــدت 
مملكـــة  أن  اإلطـــار،  هـــذا  فـــي  والطفولـــة 
البحريـــن شـــهدت نهضـــة وتطـــورا كبيـــرا 
خال الســـنوات الماضية في مجال ريادة 
األعمال، إذ ظهر على الســـاحة رواد أعمال 
وأســـر منتجة لديهم الكثيـــر من المميزات 
التـــي تؤهلهـــم للنجـــاح فـــي مشـــروعاتهم 
هـــذا  تنظيـــم  مـــن  البـــد  وكان  الخاصـــة، 
العمـــل واإلشـــراف عليـــه، ما يعتبـــر نقطة 
تحـــول إيجابية لصالح هذه المشـــروعات 

والمبادرات الوطنية اقتصاديا واجتماعيا، 
مشـــيرة فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن برنامج 
خطـــوة صمم خصيصا ألصحـــاب األعمال 
وللمهتميـــن بالعمـــل مـــن المنزل، وســـوف 
األفـــكار  علـــى تطويـــر  البرنامـــج  يســـاعد 
وخلـــق  الخاصـــة  المشـــروعات  واطـــاق 

العديد من فرص العمل القيمة.
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“بتلكو”: ترقية سرعات اإلنترنت ألكثر من 12 مرة
ــتــجــاري ــورة لــلــقــطــاع ال ــطـ تــدشــيــن بـــاقـــات بـــرودبـــانـــد جـــديـــدة ومـ

أعلنت شـــركة بتلكو عن تدشين باقات 
للقطـــاع  وُمطـــّورة  جديـــدة  برودبانـــد 
التجاري والمؤسسي، والُمصممة لتلبية 
الخاصـــة  والمتطلبـــات  االحتياجـــات 
الصغيـــرة  والشـــركات  األعمـــال  بـــرواد 
والمتوســـطة باإلضافة إلى المؤسسات 
الكبيرة، حيث إنها توفر ســـرعات أعلى 

وسعة استخدام أكبر لإلنترنت. 
ومـــن أكبـــر الخصائـــص التـــي تتميز بها 
للقطـــاع  الجديـــدة  البرودبانـــد  باقـــات 
توفـــر  أنهـــا  والمؤسســـي  التجـــاري 
استخدام غير محدود لخدمة اإلنترنت 
 .500Mbps وسرعات فائقة تصل إلى

يذكـــر أنه تمت ترقية الســـرعة القصوى 
 40Mbps التـــي تقدمهـــا الباقـــات مـــن 
سابًقا إلى 500Mbps اآلن وبسعر أقل. 
وعاوة علـــى ذلك، يمكن لزبائن القطاع 

التجـــاري االســـتفادة من مزايـــا إضافية 
قّيمة مثل المكالمات غير المحدودة عبر 
شـــبكة بتلكو ودقائق مجانية تصل إلى 
700 دقيقة للشبكات المحلية األخرى. 

وخـــال حديثه عـــن باقـــات البرودباند 
الُمطـــّورة لزبائن القطـــاع التجاري، قال 
المدير العام للقطاع التجاري في شركة 

بتلكـــو عبدالرحمـــن منيـــر “احتياجـــات 
زبائننا في القطاع التجاري والمؤسسي 
تتغيـــر بشـــكل مســـتمر، خصوصـــا فيما 
ونحـــن  اإلنترنـــت،  بســـرعات  يتعلـــق 
ملتزمـــون بتطوير منتجاتنـــا وخدماتنا 
ونفـــوق  التغييـــرات  هـــذه  لنواكـــب 
هـــذا  اعتمـــاد  ومـــع  الزبائـــن.  توقعـــات 

القطـــاع بشـــكل كبيـــر علـــى الخدمـــات 
فـــي  نحـــرص  الســـحابية،  والحلـــول 
بتلكـــو علـــى تقديـــم تجربة اســـتثنائية 
لخدمـــات اإلنترنـــت فايبـــر، وإن تقديم 
هـــذه الخدمة بســـرعات عالية للتحميل 
والتنزيل مع اتفاقـــات دعم متميزة من 
ناحيـــة الخدمة واالســـتخدام هو عامل 

أساس لتحقيق هذا الهدف”. 
وأضـــاف “نفخـــر جـــًدا بترقية ســـرعات 
اإلنترنت ألكثر من 12 مرة وبســـعر أقل 
مقارًنة مع أقصى ســـرعة كانت تقدمها 
الباقـــات  وتتوافـــر  الســـابقة.  الباقـــات 
الجديـــدة لجميـــع زبائـــن البرودباند في 
القطاع التجاري سواًء الزبائن الحاليين 
أو الزبائن الجدد، إذ يمكنهم االســـتفادة 
من تجربة فايبر غير مسبوقة وبالتالي 
التركيـــز على تطويـــر أعمالهم التجارية 

بسهولة وأريحية تامة”.

الهملة - بتلكو

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

أعلـــن  التـــي  القـــرارات  علـــى  بنـــاًء 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  عنهـــا 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
موافقـــة  وأخـــذ  العـــرض  بعـــد   )19
اللجنـــة التنســـيقية، والتـــي تهـــدف 
الوطنيـــة  الجهـــود  وتعزيـــز  لدعـــم 
للتصدي لهذه الجائحة، واســـتكماالً 
لإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد مـــن 
أصـــدر  كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار 
رئيس جهاز الخدمـــة المدنية أحمد 
الزايـــد توجيهـــات الخدمـــة المدنية 
رقـــم )5( لســـنة 2021 بتمديد العمل 
بتوجيهات الخدمة المدنية رقم )4( 
لســـنة 2021 بشـــأن تطبيق سياســـة 
العمـــل مـــن المنـــزل علـــى موظفـــي 
وإلزاميـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
الفحص الســـريع لموظفـــي الجهات 
الحكوميـــة بشـــكل دوري حتى يوم 

الجمعة الموافق 25 يونيو 2021.
كمـــا تضمنـــت التوجيهات اســـتمرار 
اقتصار استقبال ودخول المراجعين 

لمراكز الخدمة والمكاتب الحكومية 
التطعيـــم  علـــى  الحاصليـــن  علـــى 
الذيـــن  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
أتمـــوا )14( يوما بعد الجرعة الثانية 
والمتعافين من الفيروس، وذلك من 
خال إبراز الشـــعار باللـــون األخضر 
عبر تطبيـــق “مجتمع واعـــي”، ولمن 

هم فوق الـ18 عاما فقط.

تمديد العمل الحكومي من المنزل

عائشة الزايد

ــر أشـــهـ  3 عــــضــــون  فـــــي   %  21 ــج  ــ ــام ــ ــرن ــ ــب ــ ال ــى  ــ ــل ــ ع اإلقــــــبــــــال  ارتــــــفــــــاع 

ــن إصـــــــدار الــتــراخــيــص ــ ــن الـــمـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة م ــي ــك ــم ــت ــات ل ــركـ ــحـ تـ

آل شهاب: 503 تراخيــص بنـــاء في النصـف األول

خالل االجتماع اإلفتراضي 

مروة خميس

 أحمد الزايد



أفـــادت جامعة البحريـــن بأن عددا مـــن الكليات 
قامـــت بمراســـلة الطلبـــة الســـتدعائهم لحضـــور 
بســـبب  المســـلكية  المخالفـــات  لجنـــة  اجتمـــاع 
االمتحانـــات  فـــي  بالغـــش  بقيامهـــم  االشـــتباه 
النهائيـــة للفصـــل الثاني للعام الدراســـي 2020 - 

.2021
وذكـــرت أن كليـــات أخـــرى بصدد جمـــع الحاالت 
المشتبه بها لمراسلة الطلبة وعرضهم على لجنة 
المخالفـــات المســـلكية التـــي يتخاطـــب الطلبـــة 
للنظـــر فيها واتخاذ اإلجـــراءات بحق المخالفين 

من الطلبة.
وأوضحـــت الجامعـــة فـــي ردها علـــى “البالد” أن 
هناك حـــاالت قليلة تم رصدها وســـيتم التعامل 

معها وفق الئحة المخالفات المسلكية للجامعة.
وأوضحـــت المـــادة 2 مـــن القـــرار رقـــم 4 لســـنة 
2006 بإصدار الئحة المخالفات المسلكية لطلبة 
جامعـــة البحرين أنه يعتبر مخالفة مســـلكية كل 
إخـــالل بالقوانين واللوائح والقـــرارات والتقاليد 
ذات  مـــن  )د(  الفقـــرة  تنـــص  فيمـــا  الجامعيـــة، 
المـــادة علـــى مخالفـــة “الغـــش، أو الشـــروع فيه، 
أو المســـاعدة عليه في االمتحانـــات أو البحوث 
ومشـــاريع التخرج ورســـائل الدراســـات العليا أو 
االخالل بأنظمـــة االمتحانات والهـــدوء الواجب 

توافره فيها”.
وتنص المادة 7 من القرار على أنه إذا ثبت غش 
الطالب في االختبار أو االمتحان أو في مشاريع 
التخرج أو شـــرع في الغش أو ساعد عليه توقع 

عليه أحد الجزاءات التأديبية اآلتية:

أ. اعتبار الطالب راسبا في االمتحان، أو االختبار 
الذي يحصل فيه الغش.

ب. إلغاء تســـجيله في المقررات المســـجل فيها 
في ذلك الفصل.

ج. حرمانه من التســـجيل والدراســـة في الفصل 
الدراسي الذي يليه.

د. فصلـــة نهائيـــا مـــن الجامعـــة وال يفـــرض هـــذا 
الجزاء إال إذا كرر المخالفة.

وحســـب المـــادة 8 مـــن ذات القرار يشـــكل عميد 
كل كلية لجنة تحقيق في المخالفات المســـلكية 
التـــي يرتكبها طلبـــة كليته في مبانـــي الكلية أو 
فـــي مجـــاالت تخصصهـــا، ويحيل عميـــد الكلية 
المخالفـــة المســـلكية علـــى لجنـــة التحقيـــق في 
كليتـــه، وعلـــى اللجنـــة أن تنهـــي التحقيق خالل 

شهر من تاريخ إحالة الطالب إليها.

استدعاء طلبة من جامعة البحرين تورطوا في الغش
ــي ــائ ــه ــن ــل ال ــص ــف ــل ــفــة والـــعـــقـــوبـــة تــصــل ل ــون فـــي كــلــيــات مــخــتــل ــ ــدرس ــ ي
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Vacancies Available
DR. BEHZAD PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  PRECISION EQUIPMENT SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17686807  or  BEHZAD@BATELCO.COM.BH 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

The Arch Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

SM ART OF WATER TREATMENT 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 36880510  or  MINA.MANSOUR@SMARTWATERTT.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

NAZAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 66636230  or  SHKRKR@LIVE.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ALMUBARAKIYA ALKUWAITIA FOR TRADING AND CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17001566  or  QZ.ALASKER@GMAIL.COM 

FAST TIGERS SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36984599  or  SHKRKR@GMAIL.COM 

STAR UPHOLSTERY FOR CARS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38229910  or  AHMED88SHAH@GMAIL.COM 

Cannytechs for software consultancy and development Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33763368  or  BELAL.ALKHATIB@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

El reda & El samah for marketing and promotion 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 39840693 

ALTAMAYUZ GATE FOR REAL ESTATE AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33902023  or  ALTAMAYUZGATE@GMAIL.COM

MD IBRAHIM KHAN ALEK KHAN MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  IBRAHIMKHAN79130@GMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ALAHLAM WELDING & BLACHSMITH WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454940  or  hamed_996@hotmail.com 

ALMARZOOQ ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

Liwa Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  REGIONAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003115  or  naeema.zaina@liwastores.com 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

FAIRMECH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500794  or  myra@sevenleisure.net 

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

Noon flower station 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361116  or  AMALK8899@HOTMAIL.COM 

Scope labs & studios 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255554  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

Delmon house for publishing and distribution 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17406620  or  SJ.EA@LIVE.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

Rawaa Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

BAHRAIN MOON MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39790959  or  AALOWAINATI@HOTMAIL.COM 

OPEN SOURCE DESIGNS 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39986444  or  HESHAM@OSBAHRAIN.COM  

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي

الباحثان دنيا وبوحجي يصدران الجزء الثاني من “كوفيد 19... الحلول غير المستكشفة في أميركا”
والــعــالــمــيــة الــخــلــيــجــيــة  الــمــكــتــبــة  فـــي  نــوعــه  مـــن  إصـــــدار  أول 

اإللهـــام  اقتصـــاد  فـــي  الباحثـــان  أصـــدر 
الجـــزء  بوحجـــي،  ومحمـــد  أحمـــد،  دنيـــا 
الثانـــي من دراســـتهما الملهمـــة من كتابهم 
“كوفيد 19”، والموســـوم بعنـــوان “الحلول 
أميـــركا” وباللغـــة  فـــي  المستكشـــفة  غيـــر 
االنجليزية مثل ســـابقه الجـــزء األول، مع 
وعـــد مـــن الباحثيـــن بترجمة الكتـــاب إلى 
اللغـــة العربيـــة قريبـــا ليتمكـــن أكبـــر عـــدد 
مـــن القـــّراء مـــن قراءتـــه، وســـبر القصص 

والتجارب التي يزخر فيها.
أحمـــد  دنيـــا  قالـــت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
فـــي  اإللهـــام  باقتصـــاد  المتخصصـــة 
تصريحـــات لــــ “البـــالد” إن صـــدور الجـــزء 
الثانـــي مـــن الكتـــاب هـــو لتقديـــم حلـــول 
عملية غير مســـتثمرة أو غير مستكشـــفة، 
إذ يواصـــل هـــذا الجـــزء تقديـــم مزيد من 
وجهـــات النظر حول كيفيـــة رؤية الفرص 

داخل المشاكل.
علـــى  يحتـــوي  الكتـــاب  أن  وأوضحـــت 
فـــي  الفصـــول  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
األقســـام األربعـــة التـــي ُتظهـــر التداعيات 
غيـــر المباشـــرة المرتبطـــة بوبـــاء وجائحة 
كوفيـــد 19، إلـــى جانـــب طـــرق التخفيـــف 
منهـــا، مؤكـــدة أن الخيـــط المشـــترك العام 
تقـــوم   )2 و   1 )الجزءيـــن  الكتابيـــن  لـــكال 
علـــى القدرة على اقتناص “لحظة التوقف 

المؤقـــت” التي يمكن اســـتخدامها من حل 
للمشـــكالت أو اســـتثمار الفـــرص، بســـبب 
التـــي  حالـــة الطـــوارئ العالميـــة المعقـــدة 

سببتها الجائحة.
مـــن جانيه رأى محمد بوحجي أن ســـياق 
فصـــول الكتاب تؤكد أهمية دور الباحثين 
متعـــددي التخصصـــات الـــذي يمّكـــن مـــن 
االســـتفادة القصوى من تحديات وقضايا 
أتـــت بهـــا حالـــة معقـــدة وصعبـــة أتـــت بها 
الجائحـــة او ســـببتها تداعياتهـــا، مبينـــا أن 
الكتـــاب مثـــال عملـــي علـــى جهـــد عالمـــي 
شـــارك به أكثر مـــن 72 باحثـــًا وباحثة من 
22 دولـــة، ومـــن 36 تخصصـــات مختلفة، 
مشددا على أنه نجحت الفصول الـ 54 في 
كال الكتابين في جذب مزيد من الباحثين 

الراغبين في المشـــاركة فـــي هكذا أبحاث 
تســـتخدم عقليـــة اقتصاد اإللهـــام وقدرته 
علـــى تعبئـــة المجتمـــع العلمـــي والمعرفي 
عمليـــة  حلـــول  لتقديـــم  تركيـــزه  وإعـــادة 
ومســـتدامة تـــؤدي إلى عالـــم ومجتمعات 

أكثر استقرارا. 
غيـــر  “الحلـــول  إن  بوحجـــي  وقـــال 
المستكشـــفة” البالغ عددهـــا 53 والمدرجة 
فـــي كال الكتابيـــن ال تســـاعد فقـــط علـــى 
معالجـــة المتطلبـــات الصعبـــة للمشـــكالت 
الحالية، ولكن على األرجح ستساعد على 
استشـــراف المستقبل بشـــكل أكثر فعالية، 
إذ أكدنـــا أنـــه وبمجرد ظهـــور مخاطر مثل 
مخاطـــر هذا الوباء في ســـياقات مختلفة 
االســـتفادة  يمكـــن  فإنـــه  المســـتقبل  فـــي 

مـــن المنهجيـــات التـــي أتت بهـــذه الحلول 
المبتكرة التي تم استخالصها من الفرص 
التـــي تظهـــر من مشـــكالت مماثلـــة وبأقل 

قدر من القيود.
وأكـــدت دنيا أحمـــد أن مضمـــون الكتابين 
يثير الحاجة إلى عقلية مختلفة من شأنها 
أن تســـاعد فـــي إنشـــاء أدوات أكثر إبداعا 
وإلهامـــا من شـــأنها أن تشـــجع علـــى مزيد 
مـــن األبحـــاث المتعمقة التي تســـتطيع أن 
تستشـــرف هـــذا النـــوع مـــن “الحلـــول غير 
المستكشـــفة” قبل وقوعنا في براثن تحدٍّ 

معقد أكثر صعوبة في الزمن المقبل.
ويأتـــي الكتاب الذي أصدر 5 مايو الجاري 
للمؤلفين محمـــد بوحجي ودنيا أحمد من 
القطـــع الصغيـــر وضـــم 874 صفحـــة، وهو 
متوافـــر علـــى أمـــازون وعشـــرات المواقع 

العالمية والمكتبات الدولية.
وســـيمثل الكتـــاب إضافة مميـــزة للمكتبة 
العالميـــة والعربيـــة والخليجيـــة، فهو أول 
كتاب خليجـــي لمؤلَفيـــن بحرينيين وأول 
إصدار عالمي استطاعا من خالله اقتحام 
تجربه جريئة ورائدة فـــي اقتصاد اإللهام 
كي يقدما للعالم أجمع حلوال موثقة وغير 
تقليديـــة وناجحة لمواجهـــة جائحة كورنا 
“كوفيـــد 19” التـــي ضربـــت العالـــم وألقت 
ظاللها الســـلبية على كل مفاصـــل الحياة، 
لتكـــون الحلـــول مـــن شـــاَبين بحرينييـــن 
را جهدهمـــا ووقتهمـــا إلصـــدار كتاب  ســـخَّ
يشـــكل وجـــوده نورا وســـط عتمـــة العالم 

التي يعيشها بسبب “كوفيد 19”.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اطــلــعــت الــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
ــان عــلــى الــبــيــان  لــحــقــوق اإلنـــسـ
العامة  اإلدارة  أصـــدرتـــه  الـــذي 
وفاة  بشأن  والتأهيل  لإلصالح 
مجمع  فــي  ب.(  أ.  )ح.  الــنــزيــل 
السلمانية الطبي والذي كان من 
لفيروس  القائمة  الحاالت  ضمن 

كورونا.
علي  المؤسسة  رئيس  وأوضــح 
الــــــــدرازي أنــــه تـــم عــلــى الــفــور 
المعنية  الــجــهــات  مــع  الــتــواصــل 
الوفاة،  مالبسات  على  لالطالع 
اتخاذها،  تم  التي  واإلجـــراءات 
من  ــان  كــ الـــنـــزيـــل  أن  تــبــيــن  إذ 
لفيروس  القائمة  الحاالت  ضمن 
كورونا، وكان قد تلقى جرعتي 
خالل  للفيروس  المضاد  اللقاح 
شــهــري فــبــرايــر ومـــارس 2021، 
إصابته  اكــتــشــاف  تــم  أن  وبــعــد 
مايو   29 فــي  كــورونــا  بفيروس 
2021 تم تحويله على الفور إلى 
وكان  الطبي،  السلمانية  مجمع 
متكاملة  صحية  رعــايــة  يتلقى 
ويــحــصــل عــلــى أدويـــتـــه بشكل 
الصحية  حالته  أن  إال  منتظم، 
قرر  وعليه  مستقرة،  غير  ظلت 
وضعه  المعالج  الطبي  الفريق 
على جهاز التنفس االصطناعي، 
نتيجة  الــحــيــاة  ــارق  ــ فـ ــه  ــ أن إال 
مــضــاعــفــات إصــابــتــه بــفــيــروس 

كورونا.
جــائــحــة  أن  الـــــــــــدرازي  ــن  ــيــ ــ وب
كــورونــا اعتبرت وبــاًء  فــيــروس 
عالميا اجتاح جميع الدول، وأن 
ومازالت  بذلت  البحرين  مملكة 
تــبــذل قــصــارى جهدها فــي منع 
ــاره،  آث مــن  والتخفيف  انتشاره 
الطبية  الرعاية  بتوفير  وقامت 
الــكــامــلــة لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن 
جميع  ضمنهم  ومن  والمقيمين، 
ــمــوقــوفــيــن بــمــراكــز  ــزالء وال ــنـ الـ
واالحتجاز،  والتأهيل  اإلصــالح 
مع توفير اللقاحات لهم بمختلف 
تفرقة  أيـــة  دون  مـــن  أنــواعــهــا 

بينهم. 
وأكــــــد رئـــيـــس الـــمـــؤســـســـة أن 

االحترازية  ــراءات  اإلجـ تطبيق 
إدارة  تنفذها  الــتــي  والــوقــائــيــة 
المركز تتم بشكل صحي ودقيق 
النزالء  وسالمة  صحة  لحماية 
المركز  مرتادي  واالفراد وجميع 
ــار الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة  ــ فــــي إطــ
ــائـــحـــة كــــورونــــا،  لــمــكــافــحــة جـ
ــة مــع  ــقـ ــوافـ ــتـ ــي مـ ــ ــأت ــ والــــتــــي ت
التي  االحـــتـــرازيـــة  اإلجــــــراءات 
الوطني  الطبي  الفريق  يطبقها 
للتصدي لفيروس كورونا، والتي 
شاملة  خطة  على  بناء  جــاءت 
تقليل  ــى  إلـ تــهــدف  ــة  ــدروسـ ومـ
أعداد اإلصابات، وتوفير العالج 
مواطنين  مــن  المرضى  لجميع 

ومقيمين على أرض المملكة.
مملكة  أن  الــــــــدرازي  وأضــــــاف 
ــم مـــن   ــرغــ ــ الـــبـــحـــريـــن وعـــلـــى ال
اتخاذها كل اإلجراءات الصارمة 
مــازالــت  الــجــائــحــة  ــذه  هـ أن   إال 
من  األرواح  مــن  بالعديد  تفتك 
أنها  كما  والمقيمين،  المواطنين 
فالجميع  ــد،  ــ أحـ بــيــن  تـــفـــرق  ال 
إلى هكذا حــادث، ودعا  معرض 
لمكافحة  الــجــهــود  تــضــافــر  إلـــى 
فيروس كورونا والتصدي له بما 
الجميع،  وسالمة  صحة  يحفظ 
يفّرق  ال  الــمــرض  هــذا  إن  حيث 
أو  عــرق  أو  ومقيم  مواطن  بين 
دين أو نزيل أو فرد من المجتمع، 
معربا عن خالص تعازيه وتعازي 
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
اإلنسان ومواساتها لذوي النزيل 
المتوفى، داعيا المولى عز وجل 

أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كورونا ال يفرق بين نزيل أو فرد من المجتمع

محمد بوحجيدنيا أحمد

علي الدرازي



احنا مستعدين!
������������

���������������������

والــــدفــع

فـــلل
Villas

أراضـي
Lands

مشاريع
Projects

مخططات
plan estate

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

بمختلف أنواعها وأحجامها
����������������������������������������������
��������������

لشراء العقارات

والدفع نقًدا!
���������������������

أحمد حبيب

��������
رضا مجيد

���������For inquiries call.
لالسـتــفــســار ��������������

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

القيد: 129025     -   التاريخ :2021/06/08
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2021 -85131 لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/ وجيــه أيمــن وجيــه صالح نــزال المالك ل ماجيك للسمســرة )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقم 129025 طالبا تحويــل الفرع رقم 2 من 
المؤسســة الفرديــة المســماه المســابح العربية لمقــاوالت صيانة برك الســباحة 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000، لتصبح مملوكة 
من السادة التالية أسمائهم:

 1.      زارينا بيبي سراج الدين عبدالستار امام شاء
UNUS SIRJUDDIN    .2

THUSARADILHAN GALLAGE    .3
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ : 07/06/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2021 -87897 إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم الينــا السيد/الســيدة ســكينه عباس علي حبيــل بطلــب تحويل/المحالت 
التجارية التالية الى السيد/السيدة حوراء عبدالوهاب خليل ابراهيم علي

فعلى كل من لديه اعتراض قانون التقدم الى االدارة خالل خمســة عش يوما 
من تاريــــخ االعالن بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

االسم التجاري: فالفل كورنر
قيد: 4-62397

القيد   64370
التاريخ   2021/6/1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة2021
بشأن تغيير اسم بردوكتس فوربروجكتس

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
اصحاب شــركة بردوكتس فوربروجكتس المســجلة بموجب القيد رقم 64370 
طالب تغيير االسم التجاري من بردوكتس فوربروجكتس الى بيوند ماتيريال 
ذ.م.م فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة 

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

القيد  20292    -   التاريخ  2021/6/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   81503   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة عائشــه منظــور حســين غــالم محمــد ملــك المالــك ل خدمــات الســعوديه 
الكهربائيــه )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجب القيد رقــم 20292 الفرعين 4 و 
5 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 
وقدره 10000 دينار عيني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

عائشه منظور حسين غالم محمد ملك
MOHAMMED ALI TARIQ

TARIQ MAHMOOD

وزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف
إدارة المحاكم

رقم الدعوى ٢/١٦٣٧٨/٢٠١٤/٠٢
المحكمة الكبرى المدنية الخامسة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بأن المدعي عبدالصاحب عبدهللا الصائغ 
وكيله المحامي مهدي علي الصائغ

قــد أقــام الدعــوى رقــم ٢/١٦٣٧٨/٢٠١٤/٠٢ ضــد المدعــى عليهــم هيئــة تنظيــم 
ســوق العمــل وغيرهــا طلب فيها اشــهار افالســه وحيــث قضت المحكمة بجلســة 

٢٠١٧/٩/٢٨ بإشهار إفالس المدعي سالف الذكر.
لــذا فــإن كل مــن لديــه اعتــراض او ديــون بأوجه اعتراضــه ومايثبــت تحقق دينه 

خالل اسبوعين من تاريخه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة  التسجيل

  CR2021- 87466   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: عبــد العزيز عاشــور عاشــور  احمد  بطلــب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي إلى فوزية عاطف الكبير العربي  فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد :  83648 - 2   االسم التجاري : عبايات شو بالك

رقم القيد :  83648 – 3   االسم التجاري : بالك ستايل للعبايات
رقم القيد :  83648 – 4   االسم التجاري : دار ريفال للعبايات

رقم القيد :  83648 – 5   االسم التجاري : بالك ستايل للعبايات

القيد  45807      -    التاريخ : 2021/6/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد ابراهيم محمد ابراهيم الســندي المالك لمؤسســة فضاء الليزر  مؤسسة 
فرديــة  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 45807 طالبــا تحويــل الفــرع رقــم 5 
والمســمى الصخري للزجاج والمرايا ذ.م. م للمؤسســة الفردية المذكوره اعاله 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000
دينار بحريني ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

KHIZAR YOUNUS
SHAHBAZ AHMAD
WASEEM RAHEEM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )75497( لسنة 2021
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة اي او اي لتقنية المعلومات ذ.م.م

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
الســيد / محمــد جبــر عارفيحــي باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة اي او اي 
لتقنيــة المعلومــات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســٔوولية محــدودة بموجب 
القيــد رقــم 2-113786 طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

مركز الصكوك قصيرة األجل ش.م.ب )مقفلة(
 سجل تجاري رقم  51952-1

بنــاء علــى قــرار المســاهمين فــي شــركة: مركــز الصكــوك قصيــرة 
األجل ش.م.ب )مقفلة( ، المسجلة على قيد رقم 1-51952  بتصفية 
الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ طالل أبوغزاله وشركاه الدولية 

– شركة تضامن بحرينية، مصفون للشركة. 
 

 بهــذا يعلــن المصفــون  أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص 
الصــادر  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــن   325 لمــادة  ا
بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من 
قانــون الشــركات يدعــو المصفون جميــع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليهم، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 

عنوان المصفي:
طالل أبوغزاله وشركاه الدولية – شركة تضامن بحرينية  

 
+973 39448689 

 
BAHRAIN.REG@TAGORG.COM
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اإلبداع الطالبي
كان مفاجـــأة ســـارة لنـــا إعالن طالبات مدرســـة توبلـــي االبتدائية 
للبنـــات ابتـــكار جهاز لخدمـــة مصابـــي كورونا، حيـــث أطلق عليه 
“صينيـــة الوقايـــة المتحركـــة”، والـــذي ضاعـــف مـــن ســـعادتنا أن 
االبتكار هو من بنات أفكار طالبات بالمرحلة االبتدائية، والمتأمل 
لخارطة اإلبداع لدى أبنائنا الطلبة في مملكة البحرين بوسعه أن 
يقـــف بفخر أمام اختراعات عديدة تمكن مخترعوها من إنجازها 
على مدى الســـنوات الفائتة، وهو ما ينم عن مواهب برهنت على 

تميزها في ميادين اإلبداع العلمّي تستحق اإلعجاب.
أتذكر أنه قبيل أربعة أعوام حقق خمسة من طالبنا إنجازا علميا 
باهـــرا في المعـــرض الدولي بدولة الكويت، ناهيـــك عن ابتكارات 

أخرى ليس باستطاعتنا حصرها.
مـــا نـــود التأكيـــد عليـــه أّن فتـــح اآلفاق أمـــام الطـــالب والطالبات 
وتقديم الدعم لهم بكل أشكاله يدعونا ألن نثني على قسم الموهبة 
واإلبـــداع بوزارة التربية والتعليـــم لتوجيههم ألصحاب المواهب 
ودأبهم على غرس الشـــغف لديهم لالبتكار واإلبداع، وليس لدينا 
أدنى شك بأّنهم سيدهشوننا باختراعاتهم وابتكاراتهم في جميع 
المجـــاالت في قادم األيام، وطبعا ليـــس ثمة من يكابر بأّن هؤالء 
المبدعين والمبدعات من الطلبة والطاقات الشـــبابية سيكون لهم 

شأن كبير في المحافل الدولية وليس العربية فحسب.
في ضوء هذه االبتكارات واالختراعات العلمية والمنجزات األدبية  «

فإننا نبرهن أّن لدينا عقوال مبدعة ال تقل إبداعا وطموحا عما لدى 
العديد من بلدان العالم شرقها وغربها، وال يجب التقليل أو االستهانة 

بما لدينا من طاقات قادرة على اإلتيان بكل ما يثير اإلعجاب.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

االستغاثة للمشاركة في االنتخابات بدعوى أنها واجب ديني )2(
لـــم يكن لـــدى خامنئي ما يعتمد عليه ســـوى تصديق الجهالء من 
عمـــالء نظـــام الماللي وتضليل الـــرأي العام، لدرجة أنـــه لم يتجرأ 
علـــى أن يقتبـــس آيـــة واحدة من القـــرآن الكريـــم أو حديث يؤيد 
وجهـــة نظـــره العبثية، فضاًل عن أن موقعه اإللكتروني الذي نشـــر 
نـــص خطابـــه فـــي 4 يونيو 2021 لـــم يصحح هذا الخطـــأ اللفظي 

الفادح.
الجديـــر بالذكـــر أن الخـــوف المتزايد من حركة المقاطعة واســـعة 
النطـــاق اجتـــاح نظام الماللـــي بأكلمه، ولهذا الســـبب، نجد أن هذا 
الخـــوف فضاًل عـــن خامنئي قاد الســـلطة إلى االتجـــاه نحو إدارة 

المشهد إلضفاء الطابع الديني على االنتخابات زوًرا وبهتاًنا.
كما تاجر جواد مجتهد شبســـتري، عضو مجلس الخبراء بســـمعة 
نظام الماللي بعبثية الطبيعة الوهمية للماللي ووصف االنتخابات 
بأنهـــا مصدر إلعالة المرشـــح الحكومي وتظاهر بأنها مؤشـــر على 
الخطيئـــة والصـــواب، قائـــاًل: “يجب علينا أن نؤمن بأن المشـــاركة 
فـــي االنتخابـــات واجب شـــرعي ُيعتبر اإلحجام عـــن أدائه إثما ال 

يغتفر”.
والجديـــر بالذكـــر أنه عندما يندمج ســـيرك المســـرحية الحكومية 
وســـيرك االبتـــذال األخالقـــي مع بعضهمـــا البعض تكـــون النتيجة 
أال يكـــون ألحمد خاتمي وضـــع قانوني في االختيـــار والتصويت 
وال في دســـتور نظام الماللي، وهو عمل ال يتناســـب مع إطار أية 
انتخابـــات، بـــل يتســـبب في اإلحبـــاط ويدفـــع إلى مبايعـــة الولي 
الفقيـــه في صناديق االقتـــراع.. “18 يونيو 2021 هـــو يوم البيعة 
للنظام اإلســـالمي”. )وكالة “إيرنا” لألنباء، 4 يونيو 2021(. ويجب 
اعتبـــار تصريحات هؤالء الحكومييـــن الـ 3 إجمااًل بدًءا من الولي 
الفقيه وصواًل إلى االثنين اآلخرين رد فعل على صفعة المقاطعة 
الشـــعبية الشـــديدة؛ والناجمـــة عن حمالت العبثيـــة على مدى 42 

عاًما.
إن ما يحدث قبل أسبوعين من موعد المسرحية الحكومية بسبب  «

الرعب من مقاطعة الجمهورية اإلسالمية هو تأكيد دامغ على اختيار 
الشعب اإليراني المتمثل في اإلطاحة حتى لو عقد مجلس صيانة 

الدستور الرجعي جلسة استثنائية إلعادة النظر ورقص ممثلو 
المسرحية الحكومية على كعوبهم. “مجاهدين”.

حسين داعي اإلسالم

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

للتواصل: 17111483

القلق... رعب الجماجم المعلقة
القلق حالة إنســـانية مؤلمة تحتاج إلى شـــيء مـــن االجتهاد للتعامل 
معها والخروج من دائرتها الضيقة التي تكاد تعصر اإلنسان، فكم من 
شخص فقد مستقبال بأكمله بسبب القلق من شيء لم يكن له وجود 
أصـــال، وكـــم من إنســـان وقـــف على طريـــق الموت ورعـــب الجماجم 
المعلقة بسبب إحساســـه بالقلق، وفي األسطر التالية سنرى القواعد 
الرائعـــة التي وضعها دايل كارنيغي للتخلص من القلق واالبتعاد عن 

بحوره المخيفة.
القاعدة األولى تقول.. إذا كنت ترغب في تجنب القلق، افعل ما فعله 
الســـيد وليم أوســـلر: العيش في دقائق يومك، فال تتحرق قلقا على 
المستقبل بل عش يومك بأكمله إلى أن تذهب إلى فراشك، والقاعدة 
الثانيـــة تقـــول ال تـــدع مشـــكلتك تقضي علـــى أعصابك، وحـــاول أن 
تســـتخدم وصفة ویلیس كارير الســـحرية المتمثلة في “اسأل نفسك 
ما أسوأ ما يمكن أن يحدث إذا لم أستطع حل مشكلتي، جهز نفسك 
عقليـــا لقبـــول األمر األســـوأ إن كان ذلـــك ضروريا، ثم حـــاول بهدوء 
أن تحســـن الحـــل األســـوأ الـــذي تكون قد قبلتـــه عقليا”، أمـــا القاعدة 

الثالثة فتقول تذكر الثمن الباهظ الذي ستدفعه من صحتك، فرجال 
األعمال الذين ال يعرفون كيف يجابهون القلق يموتون باكرا.

وينقـــل لنـــا كارنيغي حكمـــة وليم جايمس وهي عندمـــا يتم التوصل 
إلـــى قـــرار ينفذ فـــي نفس اليـــوم، فإنك ســـتتخلص كليا مـــن الهموم 
التـــي ستســـيطر عليـــك فيما أنت تفكـــر بنتائج المشـــكلة. وهو يعني 
أنـــك إذا اتخـــذت قرارا حكيما يرتكز علـــى الوقائع، امض في تنفيذه 
وال تتوقف مترددا أو قلقا أو تتراجع في خطواتك، ال تضيع نفســـك 
بالشـــكوك التي ال تولد إال الشـــكوك، وال تستمر في النظر إلى ما وراء 

ظهرك.

سئل ذات يوم رجل يدعى وايت فيليب، أحد رجال األعمال الذين  «
يعملون في النفط، کیف يتوصل إلى اتخاذ وتنفيذ قراراته فأجاب.. 

أعتقد أنني إذا ما استمريت في التفكير بمشاكلي طويال فإنني 
سأصاب بالقلق واالرتباك، وهناك وقت يصبح التدقيق المبالغ فيه 

والتفكير مضرين للغاية، وهناك وقت يجب أن يتخذ فيه القرار 
وينفذ دون أي تردد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشـــك بأن دور وســـائل اإلعالم مهم جدًا في التعريف بأمور الحياة اآلنية، 
والدفـــع باتجاهـــات معينـــة، وتمحيص األحداث وما شـــابه مـــن أمور طارئة 
مســـتجدة، وغيرها من أدوار مهمة تأتي وســـائل اإلعالم لتشكل قوة مؤثرة 
بأدواتهـــا القديمـــة والمســـتحدثة، وتخلـــق فرقًا إمـــا إيجابيًا أو ســـلبيًا، وفقًا 

لممارسي اإلعالم من مختلف قنواته وصنوفه.
ويزداد دور وســـائل اإلعالم في الفترات العصيبة أهمية؛ إذ تشـــرئب أعناق 
المالييـــن مـــن النـــاس لمعرفـــة األخبـــار، ومـــا وراءهـــا، ومحـــاوالت تحليـــل 
المعطيـــات، وإن كانت الدقة إحدى أهـــم أولويات العمل اإلعالمي فإنها في 
مثـــل هـــذه الفترات تتعاظم أهميتها، إلى جانـــب عناصر أخرى ال تقل أهمية 
من مثل المصداقية والموضوعية، ويجدر اليوم من وســـائل اإلعالم قاطبة 
أن تتحرى االختيار األمثل لعناوينها، وتركيزاتها، وهي التي تشكل بطبيعة 
الحـــال ردود األفعـــال، واالنطباعات، والقناعات، وقد تســـير الحياة اليومية 

لألفـــراد، ما يخلق حالة عامة تســـتند إلى ما يتم نشـــره فـــي مختلف قنوات 
ووسائل اإلعالم، هذا بعيدًا عن تأثيرات أخرى مصاحبة من أخبار أو تقارير 
من مصادر غير محترفة، أو ليست موثوقة، تختلف تبعاتها على فرد وآخر 
بحكـــم درجـــات الوعـــي والدرايـــة واألوضاع المحيطـــة التي تحـــدد النظرة 

العامة أو الرأي العام للمجتمع.

تعتبر هذه المرحلة التي يمر بها العالم من المراحل الحساسة للغاية،  «
التي يتحمل فيها كل فرد مسؤوليات جمة، وينبغي أن تكون وسائل اإلعالم 
المختلفة على حذر تام؛ ألن دورها حيوي ومفصلي، يؤثر بشكل مباشر على 

متلقين شرهين لمعرفة األخبار، واالطالع على التحليالت والتقارير، ومنهم من 
ال يثمن ما يتلقاه من سيل جارف من معلومات ذات أبعاد متباينة، قد يحرص 

على إيصالها واضحة وسليمة، أو يهتم باكتساب سبق معين أو انتشار دون 
النظر إلى مدى صحتها وقيمتها وجودتها.

دور وسائل اإلعالم

dr.ali.saegh 
@gmail.com

د. علي الصايغ

انتخابـــات جمعيـــة الصحفييـــن اإلماراتيـــة التـــي جـــرت األســـبوع الماضي، 
وأســـفرت عـــن انتخـــاب مجلـــس إدارة جديد لهـــا، تمثل مرحلـــة جديدة في 
مســـيرة العمـــل الصحافي بدولة اإلمـــارات، ليس فقط ألن هـــذه االنتخابات 
تعد األولى التي تم خاللها تطبيق النظام األساسي المعدل للجمعية، والتي 
بموجبهـــا يحـــق لرئيس مجلـــس اإلدارة في المجلس الجديد، الترشـــح مدة 
دورتين متتاليتين فقط، أو ألنها األكثر مشاركة من جانب المرشحين مقارنة 
باالنتخابات السابقة، إنما أيضًا ألنها تتزامن مع عام الخمسين، الذي تحتفي 
فيـــه اإلمـــارات بيوبيلها الذهبي ومـــا حققت خالله من نجاحـــات وإنجازات 
على الصعد كافة، وتستعد خالله أيضًا للتحّول الفاعل والُمستدام للخمسين 
عاًمـــا القادمة، وهي مرحلـــة تتطلب من الصحافة، واإلعـــالم الوطني بوجه 
عـــام، مواكبتهـــا والتعبيـــر عنهـــا في منصاتـــه المختلفـــة، باعتبارها تؤســـس 
النطالقـــة جديدة ترســـخ خاللهـــا اإلمـــارات مكانتها كدولة نمـــوذج وتجربة 

يحتذى بها في البناء والتنمية واإلنجاز.
لجمعيـــة  المنتخـــب  الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس  علـــى  المعقـــودة  اآلمـــال  إن 
الصحفييـــن هـــي آمـــال كبيـــرة، خصوصا في ظل مـــا يتمتع بـــه أعضاؤه من 
خبـــرة كبيرة في العمل الصحافي وإلمام بأدواته، فضالً عن إيمانهم العميق 

بدور الصحافة في النهوض بالمجتمع، وحرصهم كذلك على االرتقاء بمهنة 
الصحافـــة والعامليـــن فيهـــا، وبما يواكـــب األهداف الطموحة الســـتراتيجية 
اإلمـــارات اإلعالمية، وخصوصا فيما يتعلـــق بتعزيز حضور اإلعالم الوطني 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولي، وترســـيخ مفهـــوم الشـــراكة والتعاون 
وتكامل الجهود بين مختلف الجهات اإلعالمية في الدولة وبناء الشـــراكات 
مـــع المؤسســـات اإلعالميـــة العالميـــة، وإيجاد بيئـــة إعالمية رقميـــة تواكب 

التطورات السريعة وتتفاعل مع العالم. 
 لعل ما يبعث على التفاؤل أن مجلس اإلدارة الجديد لجمعية الصحفيين  «

لديه رؤية طموحة للنهوض بالعمل الصحافي تنطلق باألساس من مواجهة 
التحديات التي تواجه المهنة والعمل على إيجاد حلول فاعلة ومستدامة 

لها، ومواكبة التحوالت المتسارعة في العمل الصحافي واإلعالمي بوجه عام، 
السيما ما يتعلق منها باإلعالم الجديد والمنصات الرقمية ووسائل التواصل 

االجتماعي، التي أوجدت ما يسمى بظاهرة “الصحافي المواطن” ضمن 
منظومة العمل اإلعالمي، وغيرها العديد من التطورات التي ال شك سيأخذها 

مجلس اإلدارة الجديد في االعتبار في المرحلة المقبلة، وبما يضمن توفير 
البيئة التي تسهم في إطالق إبداعات العاملين في المجال الصحافي، وتعزز 

من دور الصحافة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

جمعية الصحفيين... والمستقبل



ترأس النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بن 
حمد آل خليفة، االجتماع األول لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وذلك 

بمكتب سموه بقصر الوادي.

رئيـــس  نائـــب  االجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 
ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة 
وجميـــع األعضـــاء، وهـــم: وزيـــر شـــؤون 
الشـــباب والرياضة أيمن المؤيـــد، نبراس 
محمـــد  هاديـــة  طالـــب،   علـــي  محمـــد 
فتـــح هللا، تومـــاس جايمـــس روزنـــدش، 
والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 

عبدالرحمن عسكر.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة باألعضاء، 
مهنئا سموه الجميع بحصولهم على الثقة 
الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، متمنيا ســـموه التوفيـــق والنجاح 
للهيئة، في تحقيـــق تطلعات جاللة الملك 
لمزيـــد مـــن النهضة والتقدم فـــي الرياضة 
البحرينية، عبر رســـم السياســـات والنظم 
التـــي مـــن شـــأنها تحقيـــق أعلـــى درجات 

التطويـــر والتقـــدم للمنظومـــة الرياضيـــة 
بالمملكة. 

ونّوه ســـموه باالهتمـــام الكبير الذي يوليه 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، 
في دعم قطاع الرياضة من خالل برنامج 
عمـــل الحكومـــة، الذي يســـهم فـــي توفير 
البنيـــة التحتيـــة والمنـــاخ المالئـــم، الـــذي 
يدعم ويحفـــز الرياضييـــن لتقديم أفضل 

المستويات إلحراز مزيد من اإلنجازات. 
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة بدعـــم ومتابعة ممثل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
لهـــذا القطـــاع الحيوي، من خـــالل الجهود 
لترجمـــة  ســـموه،  بذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
تنفيـــذ  عبـــر  الملـــك  جاللـــة  توجيهـــات 
االســـتراتيجيات التطويريـــة التي حققت 

نقلـــة نوعية، ودفعت بالرياضة البحرينية 
نحو مراتب متقدمة.

وقـــال ســـموه “نتطلـــع مـــن خـــالل الهيئـــة 
العامة للرياضة، لمواصلة الجهود لتحقيق 
بالمنظومـــة  لالرتقـــاء  مســـتقبلية  رؤيـــة 
الرياضية، على الشكل الذي يحقق مزيدا 
الرياضـــي  القطـــاع  فـــي  المنجـــزات  مـــن 
البحريني”، مشـــيدا ســـموه بالجهود التي 
بذلتهـــا الهيئـــة خـــالل هـــذه الفتـــرة، لدعم 
مشـــاركات الفـــرق والمنتخبـــات الوطنية، 
وكذلـــك اإلشـــراف علـــى الحملـــة الوطنية 
ســـموه  أطلقهـــا  التـــي  )#أحمرنا_قدهـــا(، 

دعمـــا لمشـــاركة المنتخـــب الوطني األول 
فيمـــا تبقى مـــن مباريات المرحلـــة الثانية 
مـــن التصفيـــات المزدوجـــة، حاثـــا ســـموه 
الجميع على مضاعفة الجهود والتنســـيق 
مـــع الجهـــات الرياضيـــة والحكومية ذات 
العالقة، على الشـــكل الذي يضمن تحقيق 
مزيد من النجاحات للرياضة البحرينية. 

بعدها، بحث سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة مع األعضاء الموضوعات المدرجة 
علـــى أجنـــدة االجتمـــاع، والتـــي تركـــزت 
علـــى تولي الهيئة المهـــام واالختصاصات 
التنظيمية في القطـــاع الرياضي، وتنفيذ 

الخطط والمشـــروعات الرياضية، والبدء 
فـــي اإلشـــراف علـــى األنشـــطة وتنظيـــم 

العمل في األندية والهيئات الرياضية. 
وخلص االجتماع إلى: 

الدعـــم  توجيـــه  إلـــى  ســـموه  وجـــه  أوال: 
للكـــوادر الرياضيـــة وتســـهيل اإلجراءات 
كافة وتذليـــل الصعوبـــات أمامهم، بهدف 

دفعهـــم نحو بـــذل الجهـــود لتحقيق مزيد 
من االنجازات للرياضة البحرينية. 

ثانيـــا: وافـــق مجلـــس اإلدارة على اعتماد 
الهوية الرسمية للهيئة العامة للرياضة. 

ثالثا: وافق مجلس اإلدارة على تســـجيل 
أكاديميـــة “وينـــرز” كأول نـــاد لكـــرة القدم 

يحمل صفة شركة تجارية.

المركز اإلعالمي - الهيئة العامة للرياضة

خالد بن حمد يترأس االجتماع األول للهيئة العامة للرياضة
تــجــاريــة” ــة  ــرك “ش ـــ  ك ــدم  ــق ال ــرة  ــك ل نـــادي  أول  ــرز”  ــنـ “ويـ تسجيل  عــلــى  الــمــوافــقــة 

قـــررت اللجنـــة التنظيمية للكـــرة الطائرة 
بمجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
إلغـــاء إقامـــة البطولـــة الثامنـــة والثالثين 
لألنديـــة للرجال والتي كان مقررا إقامتها 
بمملكـــة البحريـــن خـــالل شـــهر ديســـمبر 
2021 علـــى أن تقـــام العـــام القـــادم خالل 
شـــهر فبراير أو مارس 2022 مع احتفاظ 

البطولة بنفس التسلسل.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة التنظيمية 
الذي عقد برئاســـة الشـــيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة وبحضور األميـــن العام فراس 
الحلواجـــي وكافـــة أعضـــاء اللجنة وذلك 

عن طريق االتصال المرئي.
إلغـــاء  التنظيميـــة  اللجنـــة  قـــررت  كمـــا 
البطولـــة الســـابعة عشـــرة للرجـــال للكـــرة 
الطائـــرة الشـــاطئية واالكتفـــاء بمســـابقة 
الكـــرة الطائـــرة الشـــاطئية التـــي ســـتقام 

الشـــاطئية  الخليجيـــة  األلعـــاب  بـــدورة 
وذلـــك لتزامـــن إقامتها مـــع دورة األلعاب 
الشـــاطئية، حيـــث تعتبـــر دورة األلعـــاب 
الشـــاطئية التـــي ســـتقام بدولـــة الكويت 
هـــي  المقبـــل  ديســـمبر  بشـــهر  الشـــقيقة 
البطولة المعتمدة في حال صادف إقامة 

البطولتين في نفس العام.
الخليجيـــة  البطولـــة  اللجنـــة  ألغـــت  كمـــا 

األولى للناشـــئين للكـــرة الطائرة وإقامتها 
العام القـــادم بالتزامن مـــع بطولة الرجال 
الشـــاطئية. واعتمدت اللجنـــة التنظيمية 
لمنتخبـــات  السادســـة  البطولـــة  إقامـــة 
الناشـــئين بدولـــة قطـــر خالل الفتـــرة من 
22 ولغايـــة 31 أغســـطس 2021، كمـــا تم 
اعتمـــاد مهرجـــان براعـــم الصغـــار الثالث 
)مواليـــد 2007-2006( بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية خـــالل الفتـــرة مـــن 19 ولغاية 
23 أغسطس 2021. وخالل االجتماع تم 
اعتماد الحساب الختامي وتقرير مدققي 
الحســـابات للســـنة الماليـــة 2020، كما تم 
اعتمـــاد الكويتي د. أحمـــد عنيزان عضوا 
بلجنـــة الحكام التابعة للجنـــة التنظيمية، 
واعتماد الحكم الســـعودي أمين الطريفي 
للجنـــة  التابعـــة  الحـــكام  بلجنـــة  عضـــو 

التنظيمية.
صـــرح بذلك أمين عـــام اللجنة التنظيمية 

فراس الحلواجي.

فراس الحلواجي

سمو الشيخ خالد بن حمد يترأس االجتماع بحضور جميع األعضاءسمو الشيخ خالد بن حمد

إلغــاء بطولــة األنديــة.. وإقامة بطولــة الناشــئين بقطر
تنظيمية الطائرة الخليجية تعتمد بطوالتها

القـــدم  لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  اســـتأنف 
تدريباته البدنية والفنية اســـتعداًدا للقائه األخير 
أمام نظيره هونغ كونغ ضمن الجولة العاشرة من 
التصفيـــات اآلســـيوية المزدوجـــة والمؤهلـــة إلى 

كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وسيلتقي منتخبنا نظيره هونغ كونغ يوم الثالثاء 
المقبـــل في مبـــاراة ينتظر فيها الشـــارع الرياضي 
بالمســـتوى  “األحمـــر”  البحرينـــي، ظهـــور العبـــي 
الفنـــي الـــذي يليـــق بإمكاناته وقدراتـــه، ويعوض 
فيـــه األداء غير المرضي الـــذي قدمه أمام نظيره 

اإليراني في المباراة التي خسرها )3/ 0(.
منتخبنـــا الوطني ســـيكون هدفه الفوز وال ســـواه 
وانتظـــار  نقطـــة(   15( إلـــى  برصيـــده  والوصـــول 
العراقـــي  المنتخبيـــن  مـــا ستســـفر عنـــه مباراتـــا 
واإليرانـــي المتبقيتيـــن لهمـــا، مـــن أجـــل معرفـــة 

مصيـــره فـــي هـــذه المجموعة، إذا ما كان ســـيجد 
التأهـــل  المنافســـين علـــى بطاقـــة  نفســـه ضمـــن 

نظـــام  مـــن عدمهـــا. وبحســـب  الثالثـــة  للمرحلـــة 
البطولـــة، فـــإن بطل كل مجموعة يتأهل مباشـــرة 

باإلضافـــة إلى 4 منتخبات يحتلون المركز الثاني 
من أصـــل 8 مجموعات. ويحتـــل “األحمر” المركز 

الثالث فـــي ترتيب المجموعـــة الثالثة للتصفيات 
برصيـــد )12 نقطة(، خلـــف المنتخب اإليراني )12 
نقطة( ومتصدر الترتيب العراق )14 نقطة( وقبل 
المنتخبيـــن هونغ كونغ )5 نقـــاط( وكمبوديا نقطة 

واحدة.
وتضم قائمة مدرب منتخبنا البرتغالي ســـوزا 26 
العب وهم: علي حرم وعلي مدن وحمد شمسان 
وســـيد هاشـــم عيســـى وجاســـم الشـــيخ وكميـــل 
األسـود ومحمد مرهون وسيد رضا عيسى وسيد 
مهـــدي باقـــر، أحمـــد ميـــرزا ومحمـــد عبدالوهاب، 
إبراهيـــم لطـــف هللا وســـيد شـــبر علـــوي وأحمـــد 
بوغمـــار، عبـــد الوهـــاب المالـــود وإســـماعيل عبـــد 
اللطيف وسيد محمد جعفر ووليد الحيام، عباس 
العصفـــور، جاســـم خليـــف، احمـــد نبيـــل، محمـــد 
الرميحـــي وعبـــد هللا الهـــزاع، راشـــد الحوطـــي، 

وسيد ضياء سعيد.

ــا ــي ــات الـــمـــزدوجـــة لــلــمــونــديــال وكـــــأس آس ــي ــف ــص ــت ــل ــرة ل ــاشـ ــعـ الـــجـــولـــة الـ

منتخبنـا يستأنف تدريبـاتـه استعـداًدا لهـونـغ كـونـغ

سموه لـ “األعضاء”: نهنئكم بالثقة الملكية 
الغالية ونتطلع معا لتطوير المنظومة الرياضية

ننوه باهتمام سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدعم القطاع 
الرياضي من خالل تطوير البنية التحتية وتحفيز الرياضيين

نشيد بالجهود المتميزة لناصر بن حمد والتي 
أحدثت نقلة نوعية في الرياضة البحرينية

دعم الكوادر الرياضية وتسهيل اإلجراءات وتذليل الصعاب 
بهدف دفعهم نحو العطاء وتحقيق مزيد من اإلنجازات
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كشــفت اللجنــة المنظمــة لبطولــة كأس العــرب لكرةالقــدم للمنتخبــات، 
عــن حضــور الجماهير بنســبة 30 % من ســعة االســتادات خالل ملحق 
التصفيــات المؤهلــة لــدور المجموعــات وفًقــا لإلجــراءات االحترازيــة 

المتبعة لفيروس كورونا. 

منافســـات  الدوحـــة  وتســـتضيف 
منتخًبـــا   23 بمشـــاركة  البطولـــة 
)12 مـــن آســـيا و11 مـــن إفريقيـــا( 
نوفمبـــر   31 مـــن  الفتـــرة  خـــالل 
ديســـمبرالمقبل. حيـــث   18 حتـــى 
المتأهلـــة  المنتخبـــات  ســـتنضم 
مـــن المباريات الســـبع للملحق إلى 
مرحلـــة المجموعـــات فـــي البطولة 
التـــي تأهلت لها المنتخبات األعلى 
تصنيًفا في ترتيب االتحاد الدولي 
وهـــي: قطـــر، الســـعودية، العـــراق، 

اإلمارات، ســـوريا، تونـــس، جزائر، 
المغرب ومصر. 

أن  المنظمـــة  اللجنـــة  وبينـــت 
منافســـات البطولـــة تقـــرر إقامتها 
علـــى اســـتاد خليفة واســـتاد نادي 
الســـد، وذلك بهـــدف توفير الراحة 
للمنتخباتمـــن خالل ميزة المالعب 

المكيفة.  
وسيلعب منتخبنا الوطني مباراته 
فـــي الملحـــق معنظيـــره الكويتـــي 
يـــوم 25 يونيـــو الجـــاري، وإذا مـــا 

نجـــح منتخبنـــا في تحقيـــق الفوز 
فإنـــه ســـينضم للمجموعـــة األولى 
بجانـــب مســـتضيف البطولة قطر، 
العـــراق، والفائـــز مـــن لقـــاء عمـــان 

والصومال.

ملعبا خليفة والسد “المكيفان” يستضيفان المنافسات
حضور الجماهير في ملحق تصفيات كأس العرب

سبورت

علي مجيد

جانب من تدريبات منتخبنا



23 عداء وعداءة يتأهلون ألولمبياد طوكيو 2020
يستعد منتخب ألعاب القوى للمشاركة بأولمبياد طوكيو 2020 والذي سينطلق 

في 23 يوليو المقبل بينما ستبدأ منافسات “أم األلعاب” 30 من الشهر ذاته.

2021 تأهـــل  9 مايـــو  ولغايـــة تاريـــخ 
23 عـــداء وعـــداءة إلـــى دورة األلعاب 
االتحـــاد  يعلـــن  أن  علـــى  األولمبيـــة 
القائمـــة النهائية للعدائيـــن والعداءات 

المشاركات في الدورة.
وتضـــم قائمـــة منتخب الرجـــال الذين 
تأهلوا ألولمبياد طوكيو 2020 كال من 
عباس أبوبكر )400 متر(، جون كيبات 
)3 آالف متـــر موانـــع(، برهانـــو باليو )5 
آالف متـــر(، داويـــت فيـــكادو )5 آالف 
متر(، عبدالرحمن محمود )دفع الجلة(، 

الحســـن  )ماراثـــون(،  بكيلـــي  اليمـــو 
العباســـي )الماراثون(، شـــومي ديشازا 
)ماراثـــون(، زالليـــم باشـــا )الماراثـــون(، 
بنســـن  )الماراثـــون(،  أياليـــو  أويكـــي 
ســـوري )المارثـــون(، منتخـــب التتابـــع 

المختلط.
بينمـــا تضم قائمـــة منتخب الســـيدات 
اللواتي قطعن تذكرة التأهل لألولمبياد 
كال مـــن ســـلوى عيد ناصـــر )200 متر(، 
أديديونـــغ أوديونغ )200 متر(، ســـلوى 
عيد ناصر )400 متر(، وينفرد يافي )3 

آالف متر موانـــع(، كالكيدان )10 آالف 
متـــر(، شـــيتاي أشـــيت )10 آالف متر(، 
أمينات يوســـف جمـــال )400 حواجز(، 
شـــيتاي  )ماراثـــون(،  بليتـــي  ميمـــي 
جيســـا  ديســـي  )ماراثـــون(،  أشـــيت 
)ماراثـــون(، ايونيس جومبا )ماراثون(، 
مريـــم محمـــد )ماراثـــون(، تجيتـــو دابا 

)ماراثون(، روز شيليمو )ماراثون(.
ومن المتوقـــع أن يزيد عدد المتأهلين 

ألولمبيـــاد طوكيـــو 2020 من العدائين 
والعداءات خالل الفترة القادمة.

نجـــح  القـــوى  ألعـــاب  منتخـــب  وكان 

فـــي تحقيـــق الميداليـــة الذهبيـــة فـــي 
أولمبياد ريـــو 2016 عن طريق العداء 
روث جيبيـــت فـــي ســـباق 3 آالف متر 

موانع للسيدات، فيما أحرزت العداءة 
أيونيـــس كيروا بالميدالية الفضية في 

ماراثون السيدات.

روث جيبيت متوجة بذهبية ريو 2016

يتطلــع المنتخــب الســعودي إلعــان تأهلــه رســميًا للتصفيــات النهائيــة حينمــا يســتضيف 
منتخب ســنغافورة على ملعب مرســول بارك في العاصمة الرياض، في المرحلة الخامسة 
ضمــن منافســات المجموعــة الرابعــة لمونديــال 2022 ونهائيــات كأس آســيا 2023، يــوم 

الجمعة.

ونجـــح المنتخـــب الســـعودي بحجـــز مقعده 
رســـميًا في نهائيات كأس آسيا 2023 والتي 

ستقام في الصين.
ويحتـــاج المنتخـــب الســـعودي إلـــى انتصـــار 
وحيـــد فـــي آخـــر مباراتين له ليتأهل رســـميًا 
للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وعـــزز األخضر صدارتـــه للمجموعـــة الرابعة 
عقـــب فـــوزه أمـــام منتخـــب اليمـــن بثالثيـــة 

نظيفة يوم السبت الماضي.
ومـــن المتوقـــع أن يدخـــل الفرنســـي هيرفي 
بنفـــس  المبـــاراة  األخضـــر  مـــدرب  رينـــارد 
التشـــكيلة التي خاضت لقـــاء منتخب اليمن 

الماضـــي باســـتثناء الالعب عبـــدهللا عطيف 
بسبب تراكم البطاقات.

يواصـــل  أن  فـــي  رينـــارد  الفرنســـي  ويأمـــل 
نجاحاتـــه مـــع المنتخـــب الســـعودي بالتأهـــل 
كأول المجموعة حيث يواجه منافسة قوية 
مـــن منتخـــب أوزبكســـتان الـــذي يقـــدم أداء 

مميزًا في التصفيات.
فـــي المقابـــل يبحث منتخب ســـنغافورة عن 
إبقـــاء حظوظه قائمـــة في التأهـــل لنهائيات 
كأس آسيا والذي لن يتحقق سوى باالنتصار 
في حين أن الخســـارة ســـتعني تضاؤل آماله 

في التأهل.

وعلـــى ســـتاد الملـــك فهـــد الدولـــي يخـــوض 
منتخب أوزبكســـتان لقاًء مهمًا حينما يواجه 

نظيره منتخب اليمن.

وقـــّدم منتخـــب أوزبكســـتان عرضـــًا مميـــزًا 
حيث يبحث عن تحقيق فوٍز يبقي حظوظه 
وأن  الصـــدارة خاصـــة  اعتـــالء  فـــي  قائمـــة 

مباراتـــه األخيـــرة ســـتكون أمـــام المنتخـــب 
السعودي.

الـــى  رســـميًا  أوزبكســـتان  منتخـــب  وتأهـــل 
نهائيـــات كأس آســـيا 2023، في حين اقترب 
كثيـــرًا مـــن التأهـــل إلـــى التصفيـــات النهائية 

المؤهلة لمونديال 2022.
ويحتـــاج منتخـــب أوزبكســـتان إلـــى انتصار 
وحيد في مباراتيه األخيرتين ليضمن تأهله 
إلـــى التصفيـــات النهائية علـــى األقل كأفضل 
ثـــان فـــي حـــال نجـــح المنتخـــب الســـعودي 

بالمحافظة على صدارته.
ترتيـــب  الســـعودي  األخضـــر  ويتصـــدر 
المجموعة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين 
عـــن منتخـــب أوزبكســـتان، في حيـــن يحتل 
منتخـــب فلســـطين المركـــز الثالـــث برصيـــد 
منتخـــب  عـــن  األهـــداف  وبفـــارق  نقـــاط   7
سنغافورة، ويتذيل المنتخب اليمني ترتيب 

المجموعة برصيد 5 نقاط.

وكاالت

األخضر السعودي يبحث عن التأهل للمونديال

لقطة للمنتخب السعودي

العدد قابل للزيادة 
والقائمة النهائية 

للمنتخب ستعلن قريًبا

حسن علي

اليـــوم  األولمبـــي  منتخبنـــا  يخـــوض 
الخامســـة،  الوديـــة  مباراتـــه  )الجمعـــة( 
حينمـــا يلتقي نظيره األردنـــي في تمام 
الســـاعة 7.30 مســـاًء على استاد مدينة 

خليفة الرياضية.
مبارياتـــه  اســـتهل  قـــد  منتخبنـــا  وكان 
مملكـــة  فـــي  أقيمـــت  التـــي  الوديـــة 
البحريـــن بالفـــوز علـــى نظيـــره العمانـــي 
بنتيجـــة  متتاليتيـــن  مناســـبتين  فـــي 
)1/0(، وقبل ذلك خســـر أمـــام المنتخب 

اإلماراتي في المباراتين )2/3( و)1/2(.
ومن المؤمل أن يجدد منتخبنا مواجهة 

نظيره األردني يوم 14 يونيو الجاري. 

تحضيـــًرا  المباريـــات  هـــذه  وتأتـــي 
لالســـتحقاقات المقبلة واســـتغالل أيام 

الفيفا إلقامة مثل هذه المواجهات.
األولمبـــي  منتخبنـــا  تدريـــب  ويقـــود 
البرتغالـــي رودولفـــو وتضـــم قائمته كال 
مـــن: عمـــار محمد، محمـــد مرهون، علي 
خليفة، سلمان عادل، سيد محمد أمين، 
إبراهيم الختال، يونس موســـى، سعود 
العسم، صالح محمد، محمد عبدالقيوم، 
أحمـــد  الجبـــن،  حمـــزة  فـــواز،  عدنـــان 
الشروقي، علي مفتاح، إبراهيم شريدة، 
حســـين العطـــار، فيصـــل حســـن، فيصل 
حســـين  عبدالباســـط،  عمـــر  عبـــدهللا، 
جاســـم،  فهـــد  أحمـــد،  محمـــد  توفيـــق، 

حسين عبدالكريم وعلي خليفة.

منتخبنا األولمبي يلتقي األردن ودًيا
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النصف يشيد بتحضيرات “القوى” ألولمبياد طوكيو
البحرينية األولــمــبــيــة  للجنة  وتــقــديــره  شــكــره  عــن  يــعــرب  ــال  ج بــن 

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أشـــاد 
البحرينيـــة محمـــد النصـــف بالتحضيرات 
التـــي يقوم بهـــا االتحـــاد البحريني أللعاب 
القوى اســـتعداًدا لـــدورة األلعاب األولمبية 
“أولمبيـــاد طوكيـــو 2020”، مؤكـــدا حرص 
ســـمو  مـــن  بتوجيـــه  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيس الهيئـــة العامة للرياضة، 
رئيـــس اللجنة األولمبيـــة على توفير كافة 

أشكال الدعم لمنتخب “أم األلعاب”. 
 جـــاء ذلك لدى اســـتقباله لرئيـــس االتحاد 
البحرينـــي أللعاب القـــوى محمد بن جالل 
وأميـــن ســـر االتحاد يوســـف أحمـــد وذلك 
بحضور مديـــر وفد المملكة في األولمبياد 
حمـــد بوحجـــي وعـــدد مـــن أفـــراد البعثـــة 

اإلدارية والمدراء باللجنة األولمبية.

 ورحب النصف بوفـــد اتحاد ألعاب القوى 
االتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  منوهـــا 
بالتنســـيق والتعاون مع اللجنـــة األولمبية 
فـــي ســـبيل االســـتعداد األمثـــل ألولمبيـــاد 
ألعـــاب  وأن  خصوصـــا   2020 طوكيـــو 
القـــوى تشـــكل واحدة من أهـــم الرياضات 
القادرة على حصد النتائج المميزة لمملكة 

البحرين في األلعاب األولمبية.
 وبحـــث النصف مع وفد ألعاب القوى أهم 

متطلبات المنتخب للمشـــاركة واطلع على 
البرنامـــج الفنـــي والمعســـكرات التدريبية 
ومواعيـــد الوصـــول إلـــى طوكيـــو وكافـــة 
بالمشـــاركة  المرتبطـــة  األخـــرى  النواحـــي 
األولمبية، حيث أكـــد النصف على اهتمام 
البعثـــة اإلداريـــة بتوفيـــر كافـــة الظـــروف 
واألجـــواء المثاليـــة أمـــام منتخـــب ألعاب 
القـــوى بمـــا يمكنهـــم مـــن تمثيـــل الوطـــن 

بأفضل صورة.

 وبـــدوره، أعرب رئيـــس االتحاد البحريني 
أللعـــاب القـــوى محمد بـــن جالل عـــن بالغ 
شكره وتقديره للجنة األولمبية البحرينية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة علـــى مـــا تقدمه من 
دعـــم ومســـاندة التحاد ألعـــاب القوى، كما 
أثنـــى على متابعـــة واهتمـــام األمين العام 
لإلتحـــاد  الميدانيـــة  زيارتـــه  خـــالل  مـــن 
قبـــل عـــدة أشـــهر ومتابعتـــه للمنتخب من 
خـــالل هـــذا االجتمـــاع وهـــو مـــا يعكـــس 
حرص اللجنـــة األولمبية على تقديم كافة 
اشـــكال الدعـــم والمســـاندة لبعثـــة ألعـــاب 
القـــوى وتقديـــم كافة التســـهيالت الالزمة 
للمنتخـــب، متطلعا ألن تثمـــر تلك الجهود 

للعودة بإنجاز جديد للرياضة البحرينية.

جانب من اللقاء

اللجنة األولمبية

14 يـولــيو انتخــابــات اتحـــاد كـــرة القـــدم
يـــونـــيـــو  29 ــى  ــ ــت ــ ح والــــعــــضــــويــــة  ــة  ــ ــاس ــ ــرئ ــ ــل ــ ل الــــتــــرشــــح  بـــــــاب  ــح  ــ ــت ــ ف

قــال األميــن العــام لاتحاد البحريني لكــرة القدم إبراهيم البوعينين إن االتحاد وجه الدعوة رســمًيا لألندية األعضاء، لعقد 
الجمعيــة العموميــة العاديــة يــوم األربعاء الموافق 14 يوليو 2021، والتي ستشــهد إجراء انتخابــات مجلس اإلدارة للدورة 

االنتخابية الممتدة حتى عام 2024.

وأوضح البوعينين أن باب الترشح 
النتخابات االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم للدورة االنتخابيـــة الجديدة 
سيكون مفتوحا بدءا من 9 صباًحا 
 2021 يونيـــو   15 الثالثـــاء  يـــوم 
وحتـــى 1 ظهـــًرا يـــوم الثالثـــاء 29 

يونيو 2021.
وبين البوعينين أن المجال سيكون 
مفتوًحـــا لمـــن يرغـــب فـــي تقديـــم 
أوراق ترشـــحه لرئاســـة أو عضوية 
مجلـــس إدارة االتحاد عبـــر األندية 
األعضاء باالتحاد، إذ تقدم الطلبات 

لألمانة العامة باالتحاد عبر األندية 
التي تســـلمت اســـتمارات الترشـــح 
للرئاســـة والعضوية، وذلك حســـب 
فـــي  المعتمـــدة  الترشـــح  شـــروط 

النظام األساسي لالتحاد.
وأوضح أنه مع إغالق باب الترشح 
االتحـــاد  ســـيقوم  يونيـــو   29 يـــوم 
بإعداد قائمة المترشـــحين رســـمًيا، 
تمهيـــًدا إلجـــراء االنتخابـــات علـــى 
هامش الجمعيـــة العمومية العادية 
التي ستعقد يوم 14 يوليو المقبل.

واستعرض البوعينين آلية وشروط 

التقدم بالترشح النتخابات االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم، إذ أوضـــح 
أن المـــادة 32 نصـــت علـــى تكويـــن 
أعضـــاء   10 مـــن  اإلدارة  مجلـــس 
يكـــون تفصيلهـــم كاآلتـــي: رئيـــس 
ونائـــب أول لـــه ونائب ثان وســـبعة 

أعضاء ينتخبون لمدة 4 سنوات.
33 نصـــت علـــى  المـــادة  وقـــال إن 
تقديـــم األنديـــة األعضـــاء باالتحاد 
طلًبا باسم من ترى ترشيحه لرئاسة 
أو عضوية االتحاد، مبيًنا أن المادة 
نصـــت علـــى “يحـــق للعضـــو العادي 

واحـــد  مرشـــح  تســـمية  باالتحـــاد 
فقط إما لرئاســـة مجلس اإلدارة أو 

لعضويته”.
وأوضـــح أن المـــادة 34 ذكـــرت 12 
شـــرًطا للمترشـــح لعضويـــة مجلس 
اإلدارة وهـــي: أن يكـــون بحرينـــي 
الجنســـية، أال يقل سنه عن 30 سنة 
ميالدية عند إجراء االنتخابات، أن 
يكـــون مقيًمـــا في مملكـــة البحرين، 
أن يكون متمتًعـــا بحقوقه المدنية، 
اللغـــة  وكتابـــة  قـــراءة  يجيـــد  أن 
العربيـــة، أن يكون محمود الســـيرة 
وحسن السعمة وأال يكون قد صدر 
ضده حكًما جنائًيا مخالً بالشرف أو 
األمانة، أال يكون منتمًيا ألية جمعية 
سياســـية أو أهلية، أال يكون عضًوا 

بمجلـــس إدارة أي هيئـــة رياضيـــة 
أخـــرى وإال فعليـــه االســـتقالة قبـــل 
التقـــدم بأوراق ترشـــيحه، أن يكون 
من المهتميـــن بالرياضة، وأخيًرا أن 
يكون حاصـــالً على مؤهل أكاديمي 
أو يتمتـــع بخبرة فـــي مجال اإلدارة 
الرياضية وفقًا لإلفـــادة الدالة على 

ذلك.
مـــن جهة أخرى، قال البوعينين إنه 
بحســـب النظـــام األساســـي لالتحاد 
فإن األمانة العامة خاطبت األندية 
فـــي  لتقديـــم مقترحاتهـــا مكتوبـــة 
موعد أقصاه يـــوم 17 يونيو 2021 
1 ظهـــًرا، تمهيـــًدا لمناقشـــتها  عنـــد 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  فـــي  وعرضهـــا 

العمومية العادية.

اتحاد كرة القدم

سبورت
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الخالفــات مســتمرة فــي محادثــات فيينــا بشــأن “النــووي”

البنتاغون: إيران تدعم ميليشيات تزعزع أمن المنطقة

انتقادها  الخميس  أمــس  واشنطن  جــددت 
لدعم السلطات اإليرانية ميليشيات مسلحة 
األميركي  الدفاع  وزيــر  وقــال  المنطقة.  في 
لويد اوستن إن إيران تواصل دعم الجماعات 
المسلحة التي تعمل بالوكالة، والتي تزعزع 
محاولة  في  األوســط  الشرق  في  االستقرار 

لتهديد جيرانها اإلقليميين.
برامجها  تطوير  في  مستمرة  أنها  أكــد  كما 

النووية والصاروخية البالستية.
وفـــي مــعــرض اســتــعــراض مــيــزانــيــة الــدفــاع 
ــزءا مــن هــذه  ــار إلـــى أن جــ األمــيــركــيــة، أشــ
ــلــصــواريــخ  ــتــصــدي ل ــل الــمــيــزانــيــة يـــهـــدف ل

الباليستية لدول مثل إيران.
المفاوضين  كبير  أعــلــن  ــر،  آخـ صعيد  عــلــى 
عباس  الخارجية  وزير  ومساعد  اإليرانيين 
عـــراقـــجـــي فـــي اجـــتـــمـــاع بـــرلـــمـــانـــي، أمــس 
الخميس، أن النصوص المتبادلة بين الوفود 
أكثر  باتت  فيينا  مفاوضات  في  المشاركة 
أن  عينه  الــوقــت  فــي  أكــد  أنــه  إال  شفافية، 
الــخــافــات مــازالــت قــائــمــة، مــن بينها إزالــة 
الحظر الدولي على التعامل مع إيران نتيجة 

العقوبات األميركية.
تــأتــي تــلــك الــتــصــريــحــات فــيــمــا يــتــوقــع أن 
المفاوضات  من  السادسة  الجولة  تستأنف 

خال األيام القليلة المقبلة.
وكان مستشار األمن القومي األميركي جيك 
سوليفان، شدد خال مؤتمر صحافي مساء 
بيان صادر عن  أوضح  ما  بحسب  األربعاء، 
البيت األبيض، على أن اإلدارة األميركية ال 
مع  نووية  مفاوضات  أي  صعوبة  من  تقلل 

طهران؛ ألنها مرت بها.
اعتقاده  إلى  نفسه  الوقت  في  أشــار  أنه  إال 
التفاوض  لمتابعة  بأن اإليرانيين مستعدون 

بغية الوصول لنتيجة.
وأكد أن واشنطن تحتفظ بكل الحق والقدرة 
لــم يكن  إذا  اتــخــاذ خــطــوات إضــافــيــة  على 

اإليرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية.
ألمحت  أن  بعد  سوليفان  تصريحات  أتــت 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ويــنــدي شــيــرمــان، نــائــبــة وزي
الرئاسة  انتخابات  أن  إلــى  أيضا  األميركي 
اإليـــرانـــيـــة الـــمـــقـــررة فـــي 18 يــونــيــو ُتــعــقــد 

محادثات فيينا.
اإلنــتــرنــت نظمه  عــبــر  وأضــافــت فــي تجمع 
صندوق مارشال األلماني لألبحاث “أعتقد أن 
المفاوضات  التقدم تحقق خال  الكثير من 
النووية، ولكن من واقع خبرتي الخاصة، لن 
نعرف ما إذا كان لدينا اتفاق من عدمه، إلى 

أن يتم تحديد التفاصيل األخيرة”.
يذكر أن 4 دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين 
سابق  وقــت  في  أكــدوا  قد  كانوا  ومحللين 
لوكالة رويترز أن هناك مجموعة من العوائق 
الــتــي تــحــول دون إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي، 
التفاق  لامتثال  الــعــودة  أن  ــى  إل مشيرين 

2015 ما تزال بعيدة المنال.

السعودية: تقارير “الذرية” تثبت عدم 

شفافية إيران

للتعاون  إيــران  السعودية  دعت  جهتها،  من 
الــذريــة بشكل  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  مــع 
الوكالة  تقارير  أن  مــؤكــدة  وشــفــاف،  فــوري 
اإليــرانــيــة.  السلطات  شفافية  عــدم  أثبتت 
الدائم األمير عبدهللا  وقال مندوب المملكة 
مجلس  اجتماع  خال  سلطان  بن  خالد  بن 
الخميس  أمــس  الدولية  الوكالة  محافظي 
من  العديد  على  ــرد  ال تستطع  لــم  إيـــران  إن 
نــشــاط يورانيوم  الــتــســاؤالت حــيــال وجـــود 

مشبوه في مواقع نووية.

وتدمير  تطهير  حــاولــت  إيـــران  أن  وأضـــاف 
مواقع للتخلص من آثار نووية مشبوهة.

إلى ذلك، شدد على وجوب تراجع طهران عن 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، والتوقف 
متطورة.  مركزية  طــرد  أجهزة  تركيب  عن 
للوكالة  ــعــام  ال الــمــديــر  تــقــاريــر  أن  وأوضــــح 
تضمنت مسلسل تجاوزات وانتهاكات إيران 
معاهدة  بموجب  المعقود  الضمانات  التفاق 
عدم االنتشار )CSA( ولخطة العمل الشاملة 
التقارير  أن  مــؤكــدًا   ،)JCPOA( المشتركة 
في  اإِليراني  الجانب  عدم شفافية  أظـهرت 
بـ4  المتعلقة  الــوكــالــة  مطالب  مــع  التعامـل 
غير  نــوويــة  ومـــواد  أنشطة  تتضمن  مــواقــع 

ُمعلن عنها لما يقارب السنتين.
وكان المندوب األميركي لويس بونا، قد دعا 
بدوره في وقت سابق أمس إيران لتوضيح 
كل األسئلة العالقة التي طرحتها الوكالة من 

دون تأخير.
التعاون  أن  أمس على  كما شدد في جلسة 
أن يكون كاما،  الوكالة أساسي ويجب  مع 
قائا “سمعنا وعــودا من إيــران في الماضي 
تفعل  لم  لكنها  شافية  أجوبة  ستقدم  بأنها 

ذلك”. 
يتحمل  الــمــحــافــظــيــن  مــجــلــس  أن  واعــتــبــر 
تجاه  المناسبة  اإلجــراءات  اتخاذ  مسؤولية 
نظام  نزاهة  على  للحفاظ  إيــران  مخالفات 

الضمانات الدولية.

عواصم - وكاالت

عباس عراقجي

واشنطن - وكاالت

أعلن الرئيس األميركي جو بايدن 
المتحدة  الواليات  تبرع  عن  أمس 
للدول  لقاح  جرعة  مليون  ـــ500  بـ
دعــت منظمة  فــي حين  الــفــقــيــرة، 
األوروبية  الــدول  العالمية  الصحة 
موجة  لتجنب  اليقظة  التزام  إلى 

وبائية جديدة. 
واستعادت شعوب عدد من الدول 
الـــعـــاديـــة بفضل  الــغــنــيــة حــيــاتــهــا 
تحقق  مــا  لــكــن  التلقيح،  حــمــات 
حتى اآلن غير كاف ويجب تعزيزه 

في الدول النامية. 
وكـــان البيت األبــيــض قــد قــال إن 
ــيــس جـــو بـــايـــدن الــــذي يـــزور  ــرئ ال
ــمــتــحــدة، ســيــعــلــن عن  الــمــمــلــكــة ال
شراء 500 مليون جرعة من لقاح 
فايزر/بايونتيك لوهبها للدول التي 

تحتاجها.
وقــالــت الــرئــاســة “هـــذا أكــبــر طلب 
واحــدة،  ــة  دول تقدمها  وهبة  لقاح 
األميركي  الشعب  من  التزام  وهو 
للمساعدة في حماية شعوب العالم 

برمته من كوفيد 19”.

بلدا   92 على  اللقاحات  وســتــوزع 
لتوزيع  كــوفــاكــس  آلــيــة  عبر  ناميا 
يبدأ  أن  على  بــإنــصــاف  اللقاحات 
ذلك في أغسطس، مع تسليم 200 
العام.  نهاية  بحلول  جرعة  مليون 
المتبقية،  مليون جرعة  الـ300  أما 

فستسلم بحلول يونيو 2022. 
الــراشــديــن  مــن   % 64 تلقي  ومــع 
األمــيــركــيــيــن جــرعــة لــقــاح واحـــدة 
ــات  ــ ــوالي ــ عـــلـــى األقـــــــل، تــســعــى ال
عالميا  ــدة  رائـ تــكــون  أن  المتحدة 
في جهود مكافحة الفيروس الذي 
3,76 مليون شخص،  أودى بحياة 
الواليات  منهم في  ألف   600 نحو 

المتحدة.

واشنطن: 500 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة

دبي - العربية.نت

الليبية  الــخــارجــيــة  ــرة  ــ وزي أكـــدت 
بـــادهـــا لن  الــمــنــقــوش أن  نــجــاء 
وال  رسمًيا  ال  خلفية  قاعدة  تكون 
فعلًيا لزعزعة األمن واالستقرار في 

أراضيها  تكون  ولــن  المنطقة، 
ــدة ألي  ــاعـ وأجــــواؤهــــا قـ

كــانــت  جــهــة أو دولــــة 
ــــة  ــــدول بـــاســـتـــثـــنـــاء ال

الليبية.
ــا أضــــــافــــــت فــي  ــ ــم ــ ك

ــي  ــافــ ــحــ مـــــؤتـــــمـــــر صــ
الــدولــة  مشترك مــع وزيـــر 

إفريقيا  لــشــؤون  الــبــريــطــانــي 
والشرق األوسط جيمس كافرلي، 
تتطلع  بــادهــا  أن  الخميس  أمــس 
ــة اســتــراتــيــجــيــة مع  ــراكـ ــنــاء شـ ــب ل
ــي جــمــيــع  الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة فــ

المجاالت.
البلدين  بين  التعاون  إلى  وأشــارت 

فــي الــعــديــد مــن الــمــجــاالت، أهمها 
اإلداريــة والمالية واإلداريــة ودعم 
تــطــويــر هـــذه الــقــطــاعــات، داعــيــة 
ــر الــبــريــطــانــي إلـــى إعـــادة  ــوزي ال
فتح سفارة باده بطرابلس 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــصـ ــنـ وفـــــتـــــح قـ

بنغازي.
ومـــنـــذ تــعــيــيــنــهــا في 
مــنــصــبــهــا بــمــارس 
ــمــــاضــــي، تــبــذل  ــ ال
الــمــنــقــوش جــهــوًدا 
ــرة إلقـــــنـــــاع ودفـــــع  ــيــ ــ ــب كــ
األطراف الدولية المتدخّلة في 
المرتزقة  إخــراج  بــضــرورة  ليبيا، 
والقوات األجنبية من بادها، رغم 
الحمات المكثفة التي تتعّرض لها 
من قبل تيارات وفصائل محسوبة 
تدافع  التي  اإلخــوان،  تنظيم  على 

على بقاء القوات التركية.

المنقوش: ليبيا لن تكون قاعدة خلفية ألي دولة

القاهرة - وكاالت

موعد  تأجيل  الفلسطينية  الفصائل  مصر  أبلغت 
الحوارات واللقاءات التي كان من المقرر أن تنطلق 
دون  المقبلين،  واألحـــد  السبت  يومي  القاهرة  فــي 

تحديد موعد جديد.
وبعد ساعات من إعان التأجيل، وصل وفد الجهاد 
اإلسامي برئاسة زياد النخالة األمين العام للحركة، 
إلى العاصمة القاهرة أمس الخميس، للقاء مسؤولين 
مصريين، ضمن وفد ضم عضوي المكتب السياسي 

للحركة محمد الهندي وأنور أبو طه.
فلسطيني  مصدر  أكد  فقد  التأجيل،  أسباب  عن  أما 
ــؤول أن “الــســبــب يــكــمــن فـــي مــنــح الــفــصــائــل  ــسـ مـ
تفاهمات  إلى  والوصول  للتشاور  الوقت  من  مزيدا 
يعتبرها  جــذريــة،  بملفات  مرتبطة  خــافــات  بــشــأن 

الفلسطينيون سبب كل ما يحدث من انقسامات”.
كما أضاف أن “هناك فريقا من الفصائل يرى أنه يجب 
البدء بحل المشكات العاجلة، كإعادة اإلعمار وملف 
النقاش  يمكن  وبــتــدرج  وبعدها  والــحــصــار  األســـرى 
وملف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وضعية  عــن 

االنتخابات”.
شامًا،  حـــواًرا  تريد  الفصائل  بعض  أن  إلــى  ولفت 
جميع  يمثل  ككيان  التحرير  لمنظمة  االعــتــبــار  يــرد 
الواسعة  السياسية  مظلتها  وتحت  الفلسطينيين، 
يمكن تخفيف، بل كسر الحصار وإعادة اإلعمار في 
أو  مساومات  أو  البــتــزاز  الخضوع  دون  غــزة  قطاع 

شروط.

للتشاور الــوقــت  مــن  مــزيــدا  األطـــــراف  لــمــنــح 
مصر: تأجيل حوار الفصائل الفلسطينية

عواصم - وكاالت

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية 
أنـــه عــّلــق عملياته ضد  أمـــس  الــيــمــن  فــي 
إفساحا  اليمن  في  الحوثيين  المتمردين 
في المجال أمام إيجاد حل سياسي للنزاع 

الدامي في البلد الفقير.
ــمــتــحــدث بــاســم  وجـــــاءت تــصــريــحــات ال
في  المالكي  تركي  الركن  العميد  التحالف 
وقـــت تــقــود األمــــم الــمــتــحــدة وواشــنــطــن 
وعـــواصـــم إقــلــيــمــيــة جــهــودا دبــلــومــاســيــة 
كبرى للتوصل إلى وقف إلطاق النار بين 

أطراف النزاع.
وسمع مــراســل وكــالــة فــرانــس بــرس دوي 
الخاضعة  صنعاء  العاصمة  في  انفجارات 
مصور  شــاهــد  بينما  المتمردين  لسيطرة 
عدة،  مواقع  من  يتصاعد  الدخان  الوكالة 
لكّن التحالف سارع إلى تأكيد عدم وقوفه 

خلف أي منها.
اإلعــام  عنه  نقل  حسبما  المالكي  وقـــال 

الحكومي السعودي “لم يتم تنفيذ عمليات 
عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية 
أنه  الماضية”، مضيفا  الفترة  أخرى خال 
تقّرر “عدم القيام بأي عملية بهدف تهيئة 

األجواء السياسية للمسار السلمي”.
االتحاد  باسم  المتحدث  حث  جانبه،  من 
ميليشيات  أمــس،  ستانو،  بيتر  األوروبـــي 

ــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة مع  الـــحـــوثـــي عــلــى ال
مبادرات وقف إطاق النار فورا، في وقت 
األممية  الدولية  المساعي  فيه  تتواصل 

من أجل حل الصراع اليمني.
وقـــال ستانو “نــدعــو األطـــراف كــافــة إلى 
ــخــراط في  وقــف إطــاق الــنــار فـــوًرا واالن
مسار سياسي شامل”، مضيفا أن المدنيين 
يدفعون ثمًنا باهًظا نتيجة استمرار النزاع.
كما شدد على دعم االتحاد القوي للشعب 
النزاع  أطــراف  وحثه  اليمنية،  والحكومة 
الــريــاض  اتــفــاق  مــقــتــضــيــات  تنفيذ  عــلــى 

كاملة.
ــر الــخــارجــيــة اليمني  ــدوره، أوضـــح وزيـ ــ ب
ــن مــــبــــارك، أن جــولــتــه  ــ ب أحـــمـــد عـــــوض 
ــهــدف إلـــى شـــرح اســتــعــداد  ــة ت ــ ــي ــ األوروب
الحكومة الشرعية للسام المستدام، وقال 
“شرحت للمسؤولين األوروبيين انتهاكات 

الحوثي لحقوق اإلنسان”.

النار وقــف  ــع  م الــتــجــاوب  الحوثيين  على  “األوروبــــــي”: 
“التحالف” يوقف عملياته باليمن لتسهيل المفاوضات

بغداد - وكاالت

أعلنت واشنطن أمس عن مكافأة تصل إلى 3 مايين دوالر لمن يقدم معلومات 
طائرات   3 بـ  هجوم  غــداة  العراق،  في  مصالحها  تستهدف  التي  الهجمات  عن 
مسيرة في قاعدة يتمركز فيها عسكريوها في الباد. وتندد السلطات العراقية 
أما  القانون،  عن  خارجين  وتعتبرهم  “اإلرهابية”  الهجمات  تلك  بمنفذي  مــراًرا 
في  النفوذ  ذات  إليــران  موالية  مسلحة  لفصائل  جهتها  من  فتنسبها  واشنطن 
العراق.  وفي نص باللغة العربية أرفق بفيديو، ندد حساب برنامج “مكافآت من 
أجل العدالة” التابع للخارجية األميركية بـ “اإلرهابيين الجبناء” الذين يهاجمون 
السكان  بين  العراق ثم يهرعون لاختباء  الدبلوماسية األميركية في  “البعثات 
المدنيين”. وتابعت “تقدم أميركا مكافأة تصل إلى 3 مايين دوالر لمعلومات عن 

هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية األميركية”. 
وتعرض الواليات المتحدة منذ زمن طويل في العراق مكافآت لقاء معلومات 
عن جهاديين خصوًصا، فقد عرضت على سبيل المثال 10 مايين دوالر مقابل 

معلومات عن الزعيم الجديد لتنظيم الدولة اإلسامية في العراق أمير المولى.

3 ماليين دوالر مكافأة لمن يقّدم معلومات عن الهجمات بالعراق

باريس - وكاالت

األرضية  الكرة  نصف  سكان  تأمل 
كسوفا  الخميس  أمـــس  الــشــمــالــي 
جزئيا للشمس على شريط يقترب 
كندا  مــن  كيلومتر   500 مــن  طوله 

إلى سيبيريا مرورا بأوروبا. 
وفي ذروة هذا “الكسوف الحلقي”، 
ــقــمــر يــمــر بــبــطء  ــة ال ــ أمــكــنــت رؤيـ
فترة  خال  ليحولها  الشمس  أمــام 
رقيقة  مضيئة  حلقة  إلــى  وجــيــزة 

مثل “دائرة نار” في المساء.
وأتــيــحــت مــشــاهــدة هـــذا الــحــدث 
لعدد قليل من سكان أعلى خطوط 
العرض في منطقة توازي حوالي 2 
% من مساحة األرض: شمال غرب 
كندا وأقصى شمال روسيا وشمال 
ــي الــقــطــب  ــ ــرب غـــريـــنـــانـــد. وفـ ــ غـ
االحتجاب  نسبة  كــانــت  الشمالي، 

تناهز 88 %.
لكن جزئيا  الظاهرة مرئية،  وكانت 

ــيــة وجــــزء  ــشــمــال ــوق أمـــيـــركـــا ال ــ فـ
فرنسا  فيها  بــمــا  أوروبــــا  مــن  كبير 
ــى جــزء من  وبــريــطــانــيــا، إضــافــة إل
شــمــال آســـيـــا. واســتــمــرت حــوالــي 
11 صباحا والواحدة  ساعتين بين 
ــظــهــر فـــي فــرنــســا، وبــلــغــت  ــعــد ال ب
11:55 صباحا  الساعة  بين  ذروتها 

و12:20 ظهرا.
وتعين على محبي متابعة الظاهرة 
إذ شدد  استخدام نظارات خاصة، 
خبراء على ضرورة عدم مشاهدة 
نظارات  مع  حتى  مباشرة  الحدث 

شمسية.

كسوف جزئي للشمس بنصف الكرة األرضية الشمالي

12 قتيال بقصف صاروخي 
لقوات النظام السوري

بينهم  األقـــل،  على  شخصا   12 قتل 
عــنــاصــر مـــن هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
ــاســمــهــا، أمــــس جـــراء  ــتـــحـــّدث ب ومـ
في  النظام  لقوات  قصف صاروخي 
شــمــال غــرب ســوريــا، وفــق حصيلة 
ــا الــمــرصــد الــســوري  ــ جــديــدة أوردهـ
مراسلون  وشاهد  االنسان.  لحقوق 
في المكان جثثا ممددة على األرض 
مغطاة  أو  أكياس  داخــل  موضوعة 
تحت أشجار الزيتون، ومنزالً مدمًرا 

وسيارة محترقة طالهما القصف.

إبلين - المرصد السوري

 قيادي من حماس مع مدير مخابرات مصرالعميد الركن تركي المالكي
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في نسختها السنوية التاسعة من البحرين بالتعاون مع “اليونيسمو”

انطالق قمة اليوم العالمي لـ “الصغيرة والمتوسطة” 27 يونيو

تســـتعد جمعيـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة البحرينية، وبالتعاون مع 
االتحاد العالمي لمنظمات المؤسســـات 
“اليونيســـمو”  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
إلقامة النســـخة السنوية التاسعة لقمة 
اليـــوم العالمـــي للمؤسســـات الصغيـــرة 
“المؤسســـات  بعنـــوان  والمتوســـطة 
والتحـــول  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
كورونـــا”،  ظـــل جائحـــة  فـــي  الرقمـــي 
خـــال يومي األحـــد واالثنين 27 - 28 
من يونيو الجاري، وذلك بمشـــاركة كٍل 
من وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزيانـــي ووزير العمل والشـــؤون 
االجتماعية األســـبق عبدالنبي الشـــعلة 
كمتحدثيـــن رئيســـيين. ومـــن المؤمـــل 
أن يضـــم المؤتمـــر مشـــاركات خليجية 
ودوليـــة مختلفـــة ممثلة فـــي عدد من 
الوزراء المعنيين بدعم وتطوير قطاع 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة في 
بلدانهم مثل استراليا، كوريا الجنوبية، 
العربيـــة  اإلمـــارات  الهنـــد،  الفلبيـــن، 
المتحدة إضافة إلى البحرين. وسوف 
يتـــم تدشـــين المؤتمـــر هـــذا العـــام عن 
طريـــق وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
وذلك تماشًيا مع الظروف االستثنائية 

في ظل جائحة كورونا.  
وأشـــار رئيـــس “اليونيســـمو” ورئيـــس 
للمؤتمـــر  المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة 
المؤتمـــر  أن  إلـــى  الشـــعلة  عبدالنبـــي 
ســـيتطرق إلى موضـــوع بالـــغ األهمية 
للمؤسســـات  الرقمـــي  التحـــول  وهـــو 
الســـيما  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
المتناهيـــة الصغـــر والتـــي تمثـــل فـــي 
مجملهـــا مـــا يفوق 90 % مـــن مجموع 
المؤسسات العاملة في السوق ودورها 
فـــي  العالمـــي  إنعـــاش االقتصـــاد  فـــي 
ظـــل األوضـــاع االســـتثنائية الراهنـــة، 
المشـــاركون  الـــوزراء  ســـيناقش  إذ 
فـــي القمـــة أهـــم التحديـــات والحلـــول 
للنهوض باألســـواق مـــرة أخرى في كل 
مـــن القـــارات العالمية الســـت.  كما أكد 

الشـــعلة علـــى أهمية الدور الـــذي تلعبه 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة في 
البشـــرية  والكـــوادر  االقتصـــاد  تنميـــة 
ودفـــع عجلة النمـــو والتطور في اتجاه 
التنميـــة المســـتدامة وذلـــك باعتبارهـــا 
الوطنـــي  لاقتصـــاد  الفقـــري  العمـــود 
دعـــم  مـــن  البـــد  وبالتالـــي  دولـــة،  ألي 
الفاعـــل  دوره  لتعظيـــم  القطـــاع  هـــذا 
في تنشـــيط الســـوق وتحقيـــق النجاح 
واالزدهار المنشود لاقتصاد العالمي. 

جمعيـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
التحـــاد  العـــام  والمنســـق  البحرينيـــة 
إن  الديـــري:  عبدالحســـن  اليونيســـمو 
البحرين تخطو بثبات في مجال ريادة 
األعمـــال ودعـــم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة، وإن اســـتمرار الجمعيـــة 
فـــي تنظيم هذا المؤتمـــر الدولي المهم 
منذ انطاقته فـــي العام 2010 وبدعم 
قوي مـــن حكومة مملكـــة البحرين لهو 
خير شـــاهد علـــى ذلك، مشـــيًرا إلى أن 
اهتمـــام هيئة األمـــم المتحدة وإعانها 
يوم 27 يونيو من كل عام يوًما عالمًيا 
للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة هو 
بمثابـــة تتويـــج لهذه الجهـــود المبذولة 
عبـــر الســـنين، حيـــث تتجـــه الجمعيـــة 
نحـــو العالميـــة وذلك بالتعـــاون الوثيق 

مـــع اتحاد اليونيســـمو الـــذي يتخذ من 
مملكة البحرين مقًرا دائًما له.  وأضاف 
الديـــري أن اليوم الثاني للقمة العالمية 
سيشـــهد مشـــاركة عدد مـــن المنظمات 
والشـــركات الدوليـــة العاملة في مجال 
التكنولوجيـــا والمهتمـــة بتطوير قطاع 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
حـــول العالم، إذ ستشـــهد القمة إطاق 
التـــي  النوعيـــة  المبـــادرات  مـــن  عـــدد 

سيعلن عنها مع انطاقة القمة.  
 وســـوف يتم اإلعان قريبا عن وصلة 
ســـيكون  والـــذي  للمؤتمـــر  التســـجيل 
مجانـــا لكل المهتمين فـــي هذا المجال 
بالمؤتمـــر  خـــاص  موقـــع  خـــال  مـــن 
إضافـــة إلى الموقـــع الرســـمي لجمعية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
البحرينية وموقع االنســـتغرام وغيرها 
مـــن وســـائل التواصـــل االجتماعي، إذ 
مـــن المتوقـــع أن يحضـــر المؤتمر عدد 
الحكومييـــن  المســـؤولين  مـــن  كبيـــر 
والمهتميـــن مـــن أصحاب المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة ورواد األعمال 
وطلبة الجامعات؛ بغية االســـتفادة من 
المناقشـــات واألوراق المطروحـــة فـــي 
هـــذا المؤتمـــر الـــذي يناقـــش موضوع 
حيـــوي وهـــام ينعكـــس علـــى حياتهـــم 
العمليـــة. وســـيتم أثنـــاء المؤتمر طرح 

تجـــارب العديـــد مـــن رواد وأصحـــاب 
األعمال من مختلف دول العالم.  

يذكـــر أن المؤتمر يقام ســـنوًيا بتنظيم 
الصغيـــرة  المؤسســـات  جمعيـــة  مـــن 
المتوســـطة البحرينية، ويتـــم تنظيمه 
االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون  العـــام  هـــذا 
المؤسســـات  لمنظمـــات  العالمـــي 
“اليونيســـمو”  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الـــذي يتخذ مـــن مملكـــة البحرين مقرا 
دائًما له، وتحرص جمعية المؤسســـات 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
دائمـــا علـــى تنظيـــم هـــذا المؤتمـــر منذ 
مـــع  بالتنســـيق  2010، وســـعت  العـــام 
االســـتراتيجيين الستقطاب  شـــركائها 
متحدثيـــن متميزيـــن إلثـــراء النقـــاش 
بتجـــارب حيـــة وناجحة يســـتفيد منها 
منـــذ  المؤتمـــر  المشـــاركون. ويدعم 
األمـــم  مكتـــب   2010 العـــام  انطاقـــه 
المتحـــدة فـــي البحريـــن ليكـــون علـــى 
أجنـــدة هيئـــة األمـــم المتحـــدة، إذ إن 
هذا المؤتمر هو محفل عالمي اكتســـب 
أهمية بالغة، الســـيما بعـــد اعتماده من 
قبـــل هيئة األمم المتحدة كيوم عالمي 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
بحســـب القرار األممـــي رقم )279 /71( 
الصادر عـــن الجمعيـــة العمومية لألمم 

المتحدة المنعقدة في العام 2017.

المنامة - جمعية “الصغيرة والمتوسطة”

عبدالحسن الديري عبدالنبي الشعلةزايد الزياني

الكربون األسود آفة 
مناخية للقطب الشمالي

يترسب الــكــربــون األســـود، وهــو االســم 
الذي يطلق على الجسيمات الملوثة التي 
الثقيل  الوقود  زيت  من  خصوصا  تنشأ 
الغطاء  على  الــســفــن،  تستخدمه  الـــذي 
ويساهم  الشمالي  القطب  في  الجليدي 

في تسريع ذوبانه.
االينس”  أركتيك  “كلين  منظمة  ودعــت 
غير الحكومية، أعضاء المنظمة البحرية 
الدولية إلى إصدار تشريعات حول هذا 
الموضوع. تجدر اإلشارة إلى أن السفن 

ليست السبب الوحيد في ذلك.

أخبار متفرقة

إلنشاء مبنى بمدرسة البديع للبنات

2.2 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

ــًرا ــه ش  18 فـــي  ــذه  ــي ــف ــن ت ويـــجـــري  طـــوابـــق   3 مـــن  ــون  ــك ــت ي

صفقة  77 ــال  خـ تــنــفــيــذهــا  تــم  ديــنــار  ــف  ألـ  350.6 بقيمة 

تنافســـت 7 شـــركات في جلســـة مجلس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
بـــوزارة  األشـــغال  لشـــؤون  مناقصـــة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني للتعاقد إلنشـــاء مبنى أكاديمي 
اإلعداديـــة  االبتدائيـــة  البديـــع  بمدرســـة 
للبنات، وتبلغ مدة العقد 18 شـــهًرا، وكان 
 yzayani trading&( أقـــل عطـــاء لشـــركة
contracting co wll( بنحـــو 924.8 ألـــف 

دينار، وأكبرها بقرابة 1.2 مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصة، فإن المشـــروع 
يتضمن هدم المبنى اإلداري القائم وبناء 
مبنـــى أكاديمـــي جديـــد وذلـــك لنقل 300 
طالب من مستخدمي 10 فصول دراسية 
متحركـــة إلـــى المبنـــى الجديـــد المتكون 
مـــن 3 طوابـــق، الذي يتضمـــن 10 فصول 

االحتياجـــات  لـــذوي  وغرفـــة  دراســـية 
التعلـــم  مصـــادر  مركـــز  وغرفـــة  خاصـــة 
وغـــرف  والبصريـــات  المرئيـــات  وغرفـــة 
إدارية لـ 25 موظفا، إضافة إلى الخدمات 
المشـــتركة واألعمـــال اإللكتروميكانيكية 
والخارجية المتعلقة بالمشـــروع. والعدد 
اإلجمالـــي للمســـتخدمين هـــو 952 )825 

طالبا و127 موظفا(.
وفتـــح المجلس مناقصة لشـــركة طيران 

الخليج لتوريد أنواع مختلفة من القهوة 
)15 جـــم و 70 جـــم( تنافســـت عليهـــا 4 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 33.4 
ألـــف دينار. وتم إجماال فتح 6 مناقصات 
تابعـــة لـ 5 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 20 
عطـــاء. وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطـــاءات 
نحـــو 1.3 مليـــون دينار. وفتـــح المجلس 
مناقصتين لهيئة الكهرباء والماء، أولهما 
لتوقيـــع اتفاقية خدمـــات الصيانة لنظام 

اســـكرا امكـــو )SEP2W(، تقدمـــت إليهـــا 
بنحـــو   )EMCO COMPANY( شـــركة 
50.1 ألف دينار، والثانية إلدارة المخازن 
المركزية بالهيئة لشراء قطع غيار إلدارة 
 Al( شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت  الميـــاه  نقـــل 
 )Bakali General Trading Co. W.L.L
بنحـــو 92.2 ألـــف دينار. وفتـــح المجلس 
مناقصة لديوان الرقابة المالية واإلدارية 
للتأمين الصحي لموظفـــي الديوان لمدة 
3 ســـنوات ابتـــداًء مـــن شـــهر أغســـطس 
2021، تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات وكان 
أقل عطاء بنحو 134.5 ألف دينار. وفتح 
المجلس مناقصة لشـــركة مطار البحرين 
لتوســـعة ســـعة تخزين كاميرات الحماية 
مـــن جيل هواوي لمطار البحرين الدولي، 
تنافســـت عليها شركتان وكان أقل عطاء 
لشـــركة بتلكـــو بنحـــو 104.5 ألـــف دينـــار 

واآلخر بنحو 113.2 ألف دينار.

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العام يـــوم أمس 
الخميس عند مستوى 1,546.07 بارتفاع 
وقـــدره 0.22 نقطـــة مقارنـــة بإقفاله يوم 
األربعاء، في حين أقفل مؤشـــر البحرين 
اإلسامي عند مســـتوى 649.52 بارتفاع 
بإقفالـــه  مقارنـــة  نقطـــة   0.47 وقــــدره 

السابق. 
بورصـــة  فـــي  المســـتثمرون  وتـــداول 
بقيــــمة  ســـهم،  مليـــون   2.25 البحريـــن 
دينـــار  ألـــف   350.58 قدرهـــا  إجـمــــالية 
 77 خـــال  مـــن  تنفيذهـــا  تـــم  بحرينـــي، 
صفقـــة، إذ ركـــز المســـتثمرون تعاماتهم 
والتـــي  الخدمـــات  قطـــاع  أســـهم  علـــى 
بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 172.24 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 49.13 % من 
القيـمة اإلجمالية للتداول وبكـمية قدرها 
347.66 ألف سهم، تم تنفيذها من خال 

19 صفقة. 
لاتصـــاالت  البحريـــن  شـــركة  جـــاءت 
)بتلكو( فـــي المركـــز األول إذ بلغت قيمة 

أســـهمها المتداولـــة 133.77 ألـــف دينـــار، 
إجمالـــي  مـــن   % 38.16 نســـبته  مـــا  أي 
قيمـــة األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 

225.66 ألف سهم، تم تنفيذها من خـال 
12 صفقة. 

للمصـــرف  فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
الخليجـــي التجاري بقيمـــة قدرها 52.06 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 14.85 % من 
إجمالي قيـمة األسهم الـمتداولـة وبكمية 
قدرهـــا 790.69 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خال 26 صفقة. 
اتـــش  اف  جـــي  مجموعـــة  وجـــاءت 
الماليـــة بقيمـــة قدرها 48.90 ألـــف دينار، 
إجمالـــي  مـــن   % 13.95 نســـبته  مـــا  أي 
قيمـــة األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 
مـــن  تنفيذهـــا  تـــم  ســـهم،  ألـــف   697.38
خـــال 8 صفقات. وتـــم يوم أمس تداول 
أسهم 12 شـــركة، ارتفعت أسعار أسهم 3 
شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 
شـــركتين، وحافظت بقية الشركات على 

أسعار اقـفاالتها السابقة.
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أظهـــرت بيانـــات رســـمية، أمس، 
االحتياطيـــة  األصـــول  ارتفـــاع 
أبريـــل،  فـــي  للكويـــت  األجنبيـــة 
أســـاس  علـــى   %  6.4 بنســـبة 
أســـعار  تحســـن  بدعـــم  ســـنوي، 
األشـــهر  فـــي  العالميـــة  النفـــط 

األخيرة.
وأوضـــح التقريـــر الشـــهري لبنك 

الكويـــت المركـــزي، أن األصـــول 
االحتياطيـــة ارتفعت إلى 13.54 
مليار دينـــار )45.12 مليار دوالر( 

في أبريل.
الكويـــت  احتياطـــات  وكانـــت 
األجنبيـــة ســـجلت 12.73 مليـــار 
دينـــار )42.42 مليـــار دوالر( فـــي 

الشهر المماثل من 2020.

احتياطات الكويت األجنبية ترتفع 6.4 % في أبريل

معـــدل التضخـــم فـــي أميركا يرتفـــع إلـــى 5 % في مايو على أســـاس 
ســـنوي ليفوق التوقعات. وكان معدل التضخم في الواليات المتحدة 
قد ارتفع بنســـبة 3,6 % في شـــهر أبريل 2021 مقارنة بالشـــهر نفســـه 
العام 2020، في وقت تســـتعيد األســـعار عافيتها بعد تعطل األنشـــطة 

التجارية بسبب وباء كوفيد.

معدل التضخم في أميركا يرتفع إلى 5 % في مايو

التكنولوجيـــا  شـــركة  قالـــت 
الحيويـــة األميركيـــة “موديرنـــا”، 
الغـــذاء  إدارة  مـــن  طلبـــت  إنهـــا 
توســـيع  األميركيـــة  والـــدواء 
للقـــاح  الطـــارئ  االســـتخدام 
الذيـــن  للمراهقيـــن  كوفيـــد19- 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 12 و17 
عاًمـــا. وإذا تمـــت الموافقة عليها 
مـــن قبـــل إدارة الغـــذاء والدواء، 

فمن المحتمل أن توســـع بشـــكل 
المتاحـــة  الجرعـــات  عـــدد  كبيـــر 
المتوســـطة  المـــدارس  لطـــاب 
والثانويـــة قبـــل العـــام الدراســـي 
المقبل. وتم السماح لشركة فايزر 
بيونتيـــك  األلمانـــي  والشـــريك 
باســـتخدام  الماضـــي  الشـــهر 
لقاحهما لألطفـــال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 12 و15 عاًما.

“موديرنا” تطلب ترخيص استخدام 
لقاح كورونا للفئات بين 12 و17 عاما

توقعـــت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة “الفاو”، أمس، 
ارتفـــاع تكاليـــف الـــواردات الغذائية العالمية بنســـبة 12 % في 
2021 إلـــى مســـتوى قياســـي؛ بســـبب غـــاء الســـلع األساســـية 

وزيادة الطلب.
وقالـــت المنظمـــة في تقريـــر إن “فاتـــورة واردات الغـــذاء حول 
العالم بما في ذلك تكاليف الشحن، من المتوقع أن تصل 1.715 
تريليون دوالر هذا العام، من 1.530 تريليون دوالر في 2020”.

“فاو” تتوقع ارتفاع كلفة واردات الغذاء

أعلن البنـــك المركـــزي األوروبي، 
معـــدالت  علـــى  اإلبقـــاء  أمـــس، 
الفائدة وبرنامج التحفيز النقدي 
دون تغيير، من أجل دعم عملية 
التعافـــي مـــن تداعيـــات جائحـــة 

كورونا.

وأفـــاد البنـــك في بيـــان، أنه ثبت 
الفائـــدة على الودائع عند ســـالب 
0.5 %، كمـــا أبقـــى الفائـــدة على 
عمليات إعادة التمويل الرئيســـة 
واإلقـــراض الهامشـــي، عند صفر 

% و0.25 % على التوالي.

“المركزي” األوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

تصـــل اليوم الجمعة ناقلتان إيرانيتان للنفط الخام، بســـعة 1.4 
مليـــون برميـــل إلى مينـــاء مدينة بانيـــاس بمحافظة طرطوس 
شـــمال غربي سوريا. وبحسب بيانات نظام تتبع السفن الدولي 
“تانكـــر تراكرز” توجد 3 ناقـــات تحمل النفط الخام متجهة من 
إيـــران إلـــى ميناء بانيـــاس، ناقلتين بســـعة 1.4 مليـــون برميل، 
تصـــان الجمعـــة، والثالثـــة بســـعة 300 ألـــف برميـــل تتجه نحو 

سوريا عبر قناة السويس.

3 ناقالت نفط إيرانية في طريقها لسوريا

رفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط بواقع 410 
آالف برميـــل يومًيا فـــي مايو 2021 ليصل إجمالي اإلنتاج إلى 
8.54 مليـــون برميـــل يومًيـــا، وفًقا لمـــا أبلغتـــه المملكة لمنظمة 
“أوبـــك”. وقالـــت “أوبـــك”، إن إنتاجهـــا النفطـــي زاد 390 ألـــف 
برميـــل يومًيا في مايو إلى 25.46 مليون برميل يومًيا بفضل 
الســـعودية وإيـــران. وتمســـكت “أوبـــك” بتوقعهـــا لتعـــاف قوي 
للطلب العالمي على النفط في 2021 بقيادة الواليات المتحدة 

والصين، لكنها أشارت إلى ضبابية تحيط بمسار الجائحة.

السعودية رفعت إنتاج النفط في مايو 410 آالف برميل يوميا

المؤتمر سيناقش التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لندن - أف ب

أمل الحامد
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تصــدر فيلــم الرعــب “ذي كنجورينــغ: ذي ديفيــل مايد مــي دو إيت” 
ترتيب إيرادات األفالم على شــبابيك التذاكر في أميركا الشــمالية، 
إذ بــدأت دور الســينما تعيد فتح أبوابهــا تباًعا بعدما تضررت كثيًرا 

جراء األزمة الصحية.

بـــراذرز”  “وورنـــر  فيلـــم  وتمكـــن 
الجديـــد، وهـــو الثالـــث مـــن سلســـلة 
“ذي كنجورينـــغ” مـــن إطاحـــة فيلـــم 
رعـــب آخـــر كان يتصـــدر الــــ ”بوكس 
أوفيس” هـــو “إيه كوايت باليس2-” 
الذي شهد انطالق عروضه األسبوع 

الماضي إقباًل كبيًرا.
وحقق “ذي كنجورينغ” في أســـبوعه 
األول 24 مليون دولر، وهي نتيجة 
اعتبرتها “وورنـــر” إيجابية خصوًصا 
أن الفيلـــم متوافر أصاًل للمشـــتركين 
فـــي منصـــة “إتـــش بـــي أو ماكـــس” 
للفيديـــو على الطلب مـــن دون كلفة 
القصـــة صـــراع  وتتنـــاول  إضافيـــة. 
المحققيـــن اللذين يتمتعـــان بقدرات 
وفيـــرا  ويلســـون  باتريـــك  خارقـــة 

فارميغا مع المكائد الشيطانية.
باليـــس2-”  كوايـــت  “إيـــه  وحقـــق 
مـــع  كراسينســـكي  جـــون  للمخـــرج 
زوجتـــه إميلـــي بالنـــت التـــي تتولى 

دولر  مليـــون   19,5 البطولـــة  دور 
فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن الجمعـــة 
إلـــى األحـــد، مســـجاًل انخفاًضـــا عن 
إيـــرادات أســـبوعه األول البالغة 48 
الماضـــي.  األســـبوع  دولر  مليـــون 
لكنهـــا مع ذلـــك تعتبر نتيجـــة قوية 
لهـــذا الفيلـــم مـــن “باراماونـــت” عـــن 
نهايـــة  أجـــواء  فـــي  تعيـــش  عائلـــة 

العالم حيث تسود وحوش.

تصدر “ذي كنجورينغ” إيرادات شباك التذاكر

آل مبارك: لتخصيص زاوية في كل بيت بحريني لوضع المقتنيات التراثية
ســــاوى بــــن  الـــمـــنـــذر  ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ ــم  ــ ــاك ــ ح ــى  ــ ــ إل “ص”  ــي  ــبـ ــنـ الـ رســــالــــة  اقـــتـــنـــاء  حـــلـــمـــي 

حــث صاحــب متحــف “زاري عتيــج” توفيــق يحــي آل مبــارك كل بيــت بحريني 
بتخصيص زاوية في المجلس أو الصالة لوضع المقتنيات التراثية البحرينية، 
وبدل من أن يقوم الشخص بشراء ساعة آخر موديل، بإمكانه شراء واقتناء 
ســاعات األجــداد فهــي األجمل وفيها “ريحــة الطيبين”. وأوضح فــي حديثه لـ 
“البالد” أن المتاحف المنزلية الخاصة في مملكة البحرين تتميز عن غيرها في 
دول الجــوار، متمنيــا تنظيــم برامــج وفعاليــات تدعــم هذه أصحــاب المتاحف 

المنزلية وهواة جمع األنتيك. وفيما يلي نص الحوار.

متى بدأت عندك هذه الهواية؟ «

ســـنة 2000، وكانـــت عبـــارة عـــن جمع 
عمـــالت البحريـــن القديمـــة وتطـــورت 
إلـــى “إنتيـــك” وغيرهـــا مـــن المقتنيات 
القديمـــة. في البدايـــة بحثت عما رأته 
عينـــي ســـواء فـــي الصغـــر والطفولـــة 
أو بعدهـــا، ولكننـــي تعمقـــت أكثـــر إلى 
مقتنيات لم تكن في سني بل في عمر 

أجدادي. 
ما أثمن قطعها تمتلكها؟ «

اثمـــن قطعـــة عنـــدي ول انـــوي بيعهـــا 
إطالقـــا هي كتاب” نهج البالغة”، الذي 
كان يـــدرس فيـــه جـــدي )رحمـــه هللا(، 
إذ كان مدرســـا للقـــرآن الكريـــم، وهـــذا 
الكاتـــب مـــن مكتبته الخاصـــة ويعتبر 

كتاب قديم جدا.
كيف ترى اإلقبال على شراء القطع  «

التراثية؟ ومن هم أكثر من يشتري؟

اإلقبـــال جيـــد وهنـــاك فئـــات مختلفة، 
القطعـــة وثمنهـــا ومـــدى  تعـــرف  فئـــة 
ندرتهـــا ومـــا المميز فيهـــا، وفئة تجهل 
ذلـــك تمامـــا. أما عن اإلقبـــال فهو جيد 
إلى جيد جدا بالنســـبة للفئات العمرية 
الشـــبابية، وممتاز للفئة األكبر ســـنا، إذ 
تعرف تاريخ كل قطعة ومدى صعوبة 

الحصول عليها.
 كم عدد المعارض التي شاركت  «

بها؟

لـــم أشـــارك حتى اآلن فـــي أي معرض، 
مـــع انـــي قـــد حصلـــت علـــى دعـــوات 
سابقة ولكن المشكلة كانت في الوقت 

والتفرغ.

ما القطعة التي تحلم باقتنائها؟ «

إذا كانـــت األمنيـــة حلـــم، فهي رســـالة 
النبـــي “ص”إلى حاكـــم البحرين المنذر 

بن ساوى للدخول في اإلسالم. 
كيف ترى واقع هواة جمع االنتيك  «

في البحرين؟ وهل يحصلون على 
الدعم والتشجيع؟

الميـــول لالنتيـــك في تتطور مســـتمر، 
البعـــض لديـــه الميول ولكـــن قد تكون 
الســـيولة الماديـــة هـــي العائـــق، وفـــي 
تصـــوري هي مـــن أكبر المشـــاكل التي 
تعترض طريق الهواة، وقد لعبت فترة 
توقيف القروض بســـبب جائحة كرونا 
دورا كبيرا في انتعاش السوق عموما.
أمـــا عـــن الدعـــم، فهنـــاك دعـــم ولكـــن 
نطمح بالمزيد خصوصا وأن المتاحف 
المنزلية الخاصة فـــي مملكة البحرين 
تتميز عن غيرها في دول الجوار، كما 
نتمنى تنظيـــم برامج وفعاليات تدعم 

هذه الهواية.
ما المتعة في هذه الهواية؟ «

أكثـــر متعـــة بالنســـبة لـــي تكمـــن فـــي 
الحصـــول علـــى قطعـــة مـــن الماضـــي 
الجميلـــة  الطفولـــة  بأيـــام  تذكـــرك 

وروعتها وعبقها الذي ل يتكرر أبدا. 
بماذا تنصح الشباب أو كل من يريد  «

دخول هذه الهواية الجميلة؟

الكلمـــات  فـــي  ســـألخصها  نصيحتـــي 
وأرض  دلمـــون  أرض  نحـــن  التاليـــة، 
تايلـــوس وأرض الخلـــود، نحـــن أبنـــاء 
الحضـــارات ولذلـــك يجـــب أن نحافظ 
طريـــق  عـــن  وتراثنـــا  تاريخنـــا  علـــى 
المعرفـــة التاريخيـــة والنطالقـــة مـــن 

قاعـــدة وأســـاس صلـــب. كمـــا أن مـــن 
وتاريخهـــا  المهـــم معرفـــة كل قطعـــة 
ومعلوماتها، وربما فـــي حوزتنا قطعة 
ثمينـــة جـــدا ولكننا ل نعرف أي شـــيء 

عنها. 
كلمة أخيرة «

أشـــكر جريدة “البالد” علـــى هذا اللقاء 
والتصاقهـــا  قربهـــا  علـــى  يـــدل  الـــذي 

بالشـــارع البحرينـــي، وهـــي دائما تقف 
مع أصحاب المتاحف المنزلية وكذلك 
مع المبدعين على اختالف مشـــاربهم، 
وهذه ليست مجاملة ولكنها الحقيقة. 
“البـــالد” منبر إعالمي ســـاهم وبشـــكل 
كبير في نشـــر قصـــص وجهود المبدع 

البحريني.
بيـــت  كل  يخصـــص  أن  أتمنـــى  كمـــا 
بحريني زاوية في المجلس أو الصالة 

لوضع المقتنيـــات التراثية البحرينية، 
وبـــدل من أن يقوم الشـــخص بشـــراء 
ســـاعة آخـــر موديـــل، بإمكانـــه شـــراء 
واقتناء ساعات األجداد فهي األجمل 

وفيها “ريحة الطيبين”.
الـــى  مجالســـنا  ديكـــورات  لنحـــول 
متاحف نســـتذكر بها تاريخنا وهويتنا 

ونحن في مقدورنا عمل ذلك.

توفيق آل مبارك

اسامه الماجد

تناول 4 أكواب قهوة يومًيا يزيد خطر 
اإلصابة بـ “المياه الزرقاء” أو الغلوكوما، 

حسب دراسة أميركية بنيويورك.
وحللت الدراسة البيانات الغذائية 

والوراثية ألكثر من 120 ألف مريض، 
ووجدت أن الذين لديهم استعداد 

وراثي للغلوكوما، ارتفع لديهم ضغط 
العين بمقدار 0.35 ملم من الزئبق 

وعرضة 
لإلصابة 
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فرصة ذهبية للسينمائيين البحرينيين للمشاركة واالستفادة

منصة “نتفليكس” تطلق صندوق تمويل لألعمال الفنية

أعلنت شــبكة نتفليكس العالمية عن إطالق صندوق تمويل جديد بالتعاون 
الســينما  مجتمــع  لدعــم  )آفــاق(  والفنــون  للثقافــة  العربــي  الصنــدوق  مــع 
والتلفزيــون، الــذي تأثــر بتفشــي وباء )كوفيد - 19( في المنطقة، إذ ســيوفر 
الصندوق البالغة قيمته 500 ألف دوالر، الدعم المالي على شكل منح فردية 
- بقيمة 2000 دوالر للمنحة لكوادر العمل والحرفيين والعامالت والعاملين 
المستقلين ممن يعملون في صناعة السينما أو التلفزيون في العالم العربي 
وواجهــوا صعوبــات اقتصاديــة؛ نتيجــة تعّطــل الحيــاة الطبيعيــة وتوقــف 
اإلنتــاج وقلــة أو انعــدام الفــرص فــي صناعــة الســينما والتلفزيــون على أثر 

تفشي الوباء العالمي.

الصـــادرة،  المعلومـــات  وبحســـب 
ســـيتمكن العاملـــون والعامـــالت فـــي 
السينما في المنطقة من التقدم بطلب 
للحصـــول علـــى التمويل عـــن طريق 
مـــلء نمـــوذج الطلب عبـــر اإلنترنت، 
ومن ثـــّم تقديم الوثائـــق الداعمة بما 
فيهـــا قائمة بأحـــدث المشـــاريع التي 
ومعلومـــات  ومراجـــع  عليهـــا  عملـــوا 
عـــن أي نوع من الدعـــم حصلوا عليه 
العـــام الماضـــي، باإلضافة إلى وصف 
مختصـــر للتحديـــات التـــي واجهتهم 

مثل إلغاء المشاريع أو تأجيلها.
مـــن  متحـــدث  قـــال  بيـــان  وفـــي 
ســـعينا  إطـــار  “فـــي  “نتفليكـــس”: 
المســـتمر لدعـــم مزيـــد مـــن العاملين 
في المجتمع اإلبداعي قمنا بتوســـيع 
علـــى  التمويـــل  صنـــدوق  نطـــاق 
أن  ونـــرى  العربـــي.  العالـــم  مســـتوى 
عقـــد الشـــراكات الصحيحـــة يمّكننـــا 
مـــن خلق مزيد من الوظائف وتأهيل 
ونحـــن  الصناعـــة.  ودعـــم  المواهـــب 
ســـعداء بالعمل مع )آفاق( ونأمل بأن 
يوفر الصندوق الدعـــم لهذا المجتمع 

اإلبداعي في هذه الفترة الصعبة”.
ويمكن للعامليـــن والعامالت في هذا 
المجـــال مـــن مســـاعدين ومنســـقين 
اإلنتـــاج  أقســـام  ومشـــغلي  وفنييـــن 
المختلفـــة مثـــل الكاميـــرا والصـــوت 
والفنـــون والمكيـــاج وتصميم األزياء 
والنقـــل  التصويـــر  مواقـــع  واختيـــار 

علـــى  للحصـــول  التقديـــم  وغيرهـــا، 
اعتبـــار  علـــى  واحـــدة،  لمـــرة  منحـــة 
أنهـــم يتقاضـــون أجورهـــم بالســـاعة 

ويعملون على أساس كل مشروع.
من جانبها، قالـــت المديرة التنفيذية 
للصنـــدوق العربـــي للثقافـــة والفنون 
“آفـــاق” ريما المســـمار “نحن ســـعداء 
بقدرتنـــا علـــى الموازنة بيـــن خدمات 
المنـــح  وعـــروض  الطـــارئ  الدعـــم 
العامـــة بعيـــدة المـــدى. فقـــد أتاحـــت 
“نتفليكـــس”  مـــع  الشـــراكة  لنـــا هـــذه 
الســـتجابة لحالت الطوارئ بسرعة، 
والوصـــول إلـــى أشـــخاص ل يتلقون 
المنـــح المباشـــرة عـــن طريقنـــا عادة. 
ونأمل أن يســـاهم هذا الصندوق في 
تخفيف بعض من األعباء والضغوط 
عـــن العامـــالت والعامليـــن في مجال 

الســـينما والتلفزيـــون فـــي المنطقـــة، 
ممن يشـــكلون العمـــود الفقـــري لهذه 

الصناعة”.
مســـتقلة  تحكيـــم  لجنـــة  وســـتتولى 
مكّونـــة مـــن 5 أعضـــاء مـــن العاملين 
والعامـــالت فـــي الصناعة مســـؤولية 
دراســـة الطلبات وتحديد األشخاص 
المؤهليـــن لالســـتفادة مـــن المنحـــة. 
وســـيتم اتبـــاع معاييـــر صارمـــة فـــي 
تســـتند  والختيـــار  التقييـــم  عمليـــة 
إلى مبـــادئ الشـــفافية واإلنصاف بما 
يتماشـــى مع طريقة عمل “آفاق” في 

تقديم المنح.
ويمكـــن للعامليـــن العـــرب مـــن جميع 
فـــي  مـــكان  أي  فـــي  الجنســـيات 
الجزائـــر،  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المنطقـــة، 
جيبوتـــي،  القمـــر،  جـــزر  البحريـــن، 
مصـــر، العراق، األردن، الكويت، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، عمان، فلســـطين، 
قطر، السعودية، الصومال، السودان، 
ســـوريا، تونـــس، اإلمـــارات واليمـــن، 
تقديم طلب للحصول على التمويل. 
العامـــالت  “باســـتثناء  وأضافـــت 
والعامليـــن اللبنانييـــن المقيميـــن في 
لبنـــان والعامـــالت والعامليـــن العرب 
المقيميـــن فـــي لبنـــان، إذ أتيحت لهم 
فرصـــة التقديم للحصـــول على دعم 
 ،”2020 ديســـمبر  شـــهر  فـــي  مماثـــل 
وأعلنـــت “نتفليكـــس” و “آفـــاق” عـــن 
تقديـــم 246 منحـــة لمجتمـــع صناعة 
لبنـــان  فـــي  والتلفزيـــون  الســـينما 
فـــي إطـــار شـــراكة مماثلـــة. وكانـــت 
“نتفليكـــس” قـــد أعلنـــت عـــن تقديـــم 
منحة بقيمة 150 مليون دولر لدعم 
المجتمـــع اإلبداعي فـــي جميع أنحاء 

العالم ممن تأثروا بتفشي الوباء. 
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”Shadow and Bone“ نتفليكس” تعرض 5 مسلسالت لتعويض“
شــبكة  علــى   ”Shadow and Bone“ مسلســل  انتهــاء  أثــار 
نتفليكــس حــزن متابعيــه حــول العالــم، وفًقــا لمــا ذكــره موقــع 
العيــن اإلخباريــة. ورغــم إعــان الشــبكة عن تجديد المسلســل 
لموســم ثــاٍن، إال أن الجمهور المتشــوق ال يطيق صبــًرا لمتابعة 
مسلســل جديــد يمتلــك نفــس حبكــة الفانتازيا وجرعــة اإلثارة 

والتشويق.

ويتناول مسلســـل “ظـــل وعظم” 
قصة مراهقة يتيمة تمتلك قوى 
خارقة من شـــأنها إنهـــاء الحرب 

بين عالمين.
“كوليـــدر”  موقـــع  ويســـتعرض 
األميركـــي، فـــي التقريـــر التالـــي 
أبـــرز المسلســـات األجنبية التي 
تشـــبه “ظـــل وعظـــم” لتعويـــض 

غيابه.

Legacies

بطولـــة  “ليجاســـيز”،  مسلســـل 
وكايلـــي  راســـيل  روز  دانيـــال 
براينت، ويتنـــاول قصة مراهقة 
عريقـــة  سلســـلة  مـــن  تنحـــدر 
لمصاصـــي دمـــاء، ترتاد مدرســـة 
الخارقـــة  القـــوى  ألصحـــاب 

للطبيعة.

Charmed

مسلســـل “المســـحورات”، بطولة 
روبـــرت إيفانـــز وســـارة جيفري، 
ومأخوذ عن النسخة الكاسيكية 
التي صـــدرت في التســـعينيات، 

شـــقيقات   3 المسلســـل  يتنـــاول 

مغامـــرات  تجمعهـــن  ســـاحرات 

خارقة لقوانين الطبيعة.

Locke & Key

مسلســـل “لوكي أند كي”، بطولة 
إيميليا جونز وجاكسون روبرت 
 3 انتقـــال  ويتنـــاول  ســـكوت، 
أشـــقاء إلى منـــزل العائلة القديم 
ممـــا  مأســـاوية،  حادثـــة  بعـــد 
يقودهـــم إلـــى مغامـــرة جديـــدة 
تتعلق باكتشاف مفاتيح غامضة 

في أرجاء المنزل.

Chilling Adventures of Sabrina

مسلســـل “مغامـــرات صابرينـــا 
كيرنـــان  بطولـــة  المخيفـــة”، 

شـــيبكا وروس لينش، يتناول 
المسلســـل قصـــة مراهقـــة في 
تصـــارع  الثانويـــة  المرحلـــة 
للحفـــاظ على ســـرها الغامض 

وهو كونها ساحرة.

The Magicians

بطولـــة  “الســـحرة”،  مسلســـل 
أوليفيـــا تايلـــور دودلي وهيل 
أبلمان، ويتنـــاول قصة طاب 
مختلفيـــن تجمعهـــم مدرســـة 

لتعلم وممارسة السحر.

أعلنت كيم كارداشيان أحدث عن مشاريعها أخيرا، في مفاجأة غير  «
متوقعة لمتابعيها، فبعيدا عن تلفزيون الواقع والمحاماة، وما يتعلق 

بعالماتها التجارية، ستدخل كيم عالم األنيميشن ألول مرة على 
اإلطالق.
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كيف نغرس حب القراءة في نفوس الناشئة بعد أن أصبحت مهجورة؟
مـــكـــان وأي  ــزل  ــ ــن ــ ــم ــ ال ــي  ــ فـ ــاب  ــ ــت ــ ــك ــ ال وجـــــــود  عـــلـــى  االعــــتــــيــــاد  يـــجـــب  ــي:  ــ ــعـ ــ ــرويـ ــ الـ

القــراءة طريقة مثاليــة للتخلص من الجهل والتزود بالعلم والثقافة، وتظهر 
اإلنســان من الظام إلى النور، كما أن أول كلمة في القرآن الكريم نزلت هي 

كلمة: “اقرأ” بقوله تعالى: “اْقَرْأ ِباْسِم َرِبَك اَلِذي َخَلَق”.

وهـــذا أكبر دليـــل على أهميـــة القراءة 
في حياة الفـــرد ليتعامل مع المجتمع، 
ويعـــرف كيف ينتقـــي كلماته وطريقة 
تواصلـــه مـــع اآلخريـــن، فهـــي مصـــدر 
لنمو الفرد وهي ضرورة من ضرورات 

الحياة.
فـــي اآلونة األخيرة أصبحـــت القراءة 
مهجورة بعض الشـــيء عند الناشـــئة، 
آراء  ســـنعرض  التحقيـــق  هـــذا  وفـــي 
لمجموعة من األشـــخاص في مختلف 
المجات العلمية مـــن مملكة البحرين 
حـــب  نغـــرس  كيـــف  حـــول موضـــوع 

القراءة في نفوس الناشئة؟ 

هواية مفيدة

الــشــاعــر والــكــاتــب طــال الــمــالــود ”إن 
وهواية  عــادة حميدة،  الــقــراءة  حــب 
ــوقــــت إلـــى  ــ ــع ال ــيـــدة، تـــتـــحـــول مــ ــفـ مـ
لــإنــســان بحيث تكون  مــاســة  حــاجــة 
تكون  جزًءا حيوًيا من حياته، ولكي 
بـــذرتـــهـــا منذ  نــضــع  أن  البــــد  ــك،  ــذلـ كـ
والتشجيع  الحسنة،  بالقدوة  الصغر، 
الدائم، والتعويد عليها، وجعلها ضمن 

البرنامج اليومي“.
وأضاف أن من الضروري جًدا وجود 
للناشئ،  متاحة  الــمــنــزل،  فــي  مكتبة 
وما  كتب،  مــن  يستهويه  مــا  وتــحــوي 

يحبه مــن مــواضــيــع، مــع الــتــنــوع في 
في  الخيار  له  يكون  حتى  المجاالت، 

قراءة ما يستثير فضوله.
من  مكافأة  الكتاب  جعل  ”إن  وقـــال 
ثميًنا،  شيًئا  الكتاب  يجعل  المكافآت، 
متعة  القراءة  لتصير  نفيًسا،  واقتناًء 
بالكتاب  الــنــاشــئ  يتعلق  إذ  غــامــرة، 
أينما  الــدائــم  رفيقه  ويــكــون  ويحبه، 
وبهذا  مــعــه.  بــالــراحــة  ويشعر  ذهـــب، 
تصبح القراءة حياة، ويمسي الكتاب 
ــزمــان:  ال فــي  جليس  فخير  مــؤنــًســا. 

كتاب، كما قال المتنبي العظيم“.

تيسير القراءة

بسمة البلوشي مدرب وكوتش معتمد 
اســتــشــاري تــربــوي ومقيم فــي جــودة 
الــمــصــدر  الـــقـــراءة هـــي  الــتــعــلــيــم ”إن 
ــمــهــارات  ال لــكــســب  والـــرئـــيـــس  األول 

األســاســيــة فــي الــحــيــاة، وقد 
ــــســــان في  يــتــمــكــن اإلن

ــروف  ــ ــ ــظـ ــ ــ ظــــــــل الـ
بوضعه  الخاصة 

ــه  ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ
مـــــن تـــطـــويـــع 
الـــــــــــقـــــــــــراءة 
لـــتـــكـــون عــلــى 
أشـــــــــــــكـــــــــــــال 

أو  اإللــكــتــرونــيــة،  كــالــقــراءة  متنوعة، 
الكتب  وتوظيف  والمرئية  السمعية 
لتيسير  التسهيات  الناطقة، كل هذه 
ضمنهم  ومـــن  الجميع  عــلــى  الـــقـــراءة 

األطفال والفئات الخاصة“.
في  ــقــراءة  ال محبة  ”لنغرس  وأكـــدت 
تــذلــيــل  أوال  عــلــيــنــا  يــجــب  الـــنـــفـــوس 
ــطــرق الــتــي قد  الــعــقــبــات وتــســهــيــل ال
القراءة.  لعدم  البعض ذريعة  يتخذها 
طريق  عن  المرئية  الكتب  لهم  فنوفر 
ــــص واألفـــــــــــــام  ــصــ ــ ــ ــق ــ ــ ال
والـــــمـــــســـــرحـــــيـــــات، 
منها  والمسموعة 
عــــــــــن طـــــريـــــق 
ــل  ــيــ ــجــ ــســ ــ ــت ــ ال
الـــــــصـــــــوتـــــــي 
وتــــلــــخــــيــــص 
الـــــــــكـــــــــتـــــــــب 
الــــــمــــــوجــــــودة 
فـــي االنـــتـــرنـــت، 
وشــــــــــراء الـــكـــتـــب 
مرحلة  لكل  المناسبة 
المصنوعة  كالكتب  عــمــريــة 
من القماش أو الورق المقوى المناسبة 
مع قــدرات الطفل على حملها. وعلى 
المناسب  ــوقــت  ال قــضــاء  األمـــر  ولـــي 
الصغير،  عمر  من  يــوم  كل  الطفل  مع 
وربطها  وتمثيلها  له  القصص  وقراءة 
بواقع يعيشه لتجعله متحمسا لمعرفة 

األحداث“. 

يــتــعــلــمــون  األطـــــفـــــال  ”إن  وقــــالــــت 
كل  الطفل  يــرى  فعندما  بالمشاهدة، 
بالقراءة سيثير ذلك  من حوله مهتما 
فضوله ويجعله راغبا في تجربة هذا 
األطفال  مناقشة  وإن  المثير،  العمل 
األكـــبـــر ســنــا والــمــراهــقــيــن فـــي فــكــرة 
الــكــتــاب ومــضــمــونــهــا وتــحــديــهــم في 
شرحها وتوظيف بعض األنشطة، كأن 
تلخيصها  أو  لنا  قراءتها  منهم  نطلب 
أو مقارنتها بكتاب آخر يجعل القراءة 
ذا  الكتاب  كان  إذا  تنافسية خصوصا 
معنى لهم وقاموا باختياره بأنفسهم“.

الحرية

أمينة الرويعي رئيسة جمعية كلنا نقرأ 
الشخصية،  تجربتي  عــن  ”سأتحدث 
لكي أحبب األشخاص بالقراءة، يجب 
الكتاب  وجــود  على  االعــتــيــاد  عليهم 
فــي الــمــنــزل، ووجـــود الكتاب فــي أي 
ــان الــكــتــاب  مـــكـــان، فــعــنــدمــا كــبــرت كـ
والدتي  فكانت  فــراشــي،  من  بالقرب 
تــقــرأ لــي روايــــة، وكــثــيــرا مــا شدتني 
القراءة  لحب  التساؤل  فيني  وبعثت 
أكثر، وألتعرف على شخصية الكاتب 
ــه، فبعض  ــفـ ــواقـ نــفــســه وحـــيـــاتـــه ومـ
األحيان يأتيني فضول. وعندما نسمع 
الــقــراءة  تبدأ  عندما  أو  يقرأ  شخصا 
الفضول وحب  الصغر ينشأ حب  منذ 
االمــور  من  وهــي  والمعرفة،  االطــاع 
المهمة التي تجعل القارئ يندفع وراء 

الــقــراءة. ويــجــب إعطاء 
الطفل الحرية في اختيار 
من  يعجبه  الـــذي  الكتب 

نـــواح عــديــدة مــن شكل 
أو  ــغــاف  ال أو  الــكــتــاب 
ــوان،  ــ ــن ــعــ ــ األلـــــــــوان وال
ــه مــســافــة  ــ فـــتـــكـــون ل
يقرأ  أن  الحرية  مــن 
أي  دون  ــع  ــ ــل ــطــ ــ وي
قيود، فهنا ستعزز له 

حب القراءة“.
“إن  وخــــــــتــــــــمــــــــت 
مـــــــن أهـــــــــم األمـــــــــور 

ــشــخــص  إعــــطــــاء ال
الـــحـــريـــة لـــاطـــاع 
واالســــــــتــــــــمــــــــتــــــــاع 
ــمــواضــيــع الــتــي  ــال ب
يسمعها،  أن  يحب 

ــراءة  ــ ــق ــ فــســيــحــب ال
أكثر وستكون لديه مساحة من الحرية 
ــقــراءة  لــتــكــويــن عــالــمــه الــصــغــيــر، فــال
أي  أو  طفل  أي  تساؤالت  عن  تجيب 
نقاط  أهم  عنها، ومن  يشخص يسأل 
االندماج  عملية  تشكل  أنها  الــقــراءة 
في المجتمع، فبمجرد أن يتعلم الفرد 
القراءة سيصبح شخصا لديه أسلوب 
في  يــنــخــرط  أن  ويستطيع  واطــــاع 
وأنــا  أكــبــر،  بشكل  ويندمج  المجتمع 
مانغويل  ألــبــرتــو  بــقــول  معجبة  جــدا 
عندما كتب في كتاب تاريخ القراءة، 

وقـــال: 
حاسة  اكــتــشــاف  بمثابة  ــقــراءة  ال إن 
جديدة وكيف أن األمور ليس بالنظر 
ــيــحــس فــيــهــا  ــه ل ــولـ لـــأشـــيـــاء مــــن حـ
خــال  مــن  يتخيلها  بــل  ال  ويــدركــهــا 
أيضا،  بــأذنــه  بها  ويتحسس  قــراءتــه 
يفهمها،  نفسه  على  يــقــرأهــا  فعندما 
االســتــمــاع يجذب  أن  الــمــمــكــن  ومـــن 

الطفل لكي يقرأها بشكل أكبر“.

تحقيق طالبة اإلعام:
 أمل سلمان بودندن

جامعة البحرين

بسمة البلوشيطالل المالودٔامينة الرويعي
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عالقة صحية بين االستيقاظ المبكر واالكتئاب
جسم  بــهــا  يــقــوم  رئــيــســة  طبيعية  عملية  هــو  ــوم  الــن
تخفيف  منها  للصحة،  مهمة  أمــور  لتحقيق  اإلنــســان 
الضغط على األجهزة واألعضاء الحيوية، فوائد عدة 
الصحة  على  تأثيره  علمًيا  وثبت  الدماغ.  صحة  على 
النفسية والجهاز العصبي، والذي يحقق ذلك هو النوم 
الصحي الذي يكون في موعد ثابت ومبكر في الليل 
ركزت  ما  وهــذا  الصباح.  في  االستيقاظ  عند  ومبكر 
إذ تؤكد  التالي،  التي سنستعرضها في  الدراسة  عليه 
العالقة بين موعد االستيقاظ واالضطرابات النفسية.

 ”Molecular Psychiatry“ ونشرت مجلة هي نقال عن
دراسة أجرتها جامعة إكستر البريطانية، أوضحت فيها 

العالقة بين موعد االستيقاظ في الصباح واالكتئاب.
وتمت الدراسة على أكثر من 450 متطوع في منتصف 
ساعاته  وعــدد  نومهم  نمط  الدراسة  وتبعت  عمرهم، 
الحاالت  وسجلت  السهر،  ومدة  االستيقاظ  ومواعيد 

النفسية والعقلية تبًعا إلى ذلك.
بشكل  مبكًرا  يستيقظون  مــن  أن  الــدراســة  ووجـــدت 
طبيعي يكونون أكثر سعادة وأقل عرضة لالكتئاب من 

األشخاص الذين يسهرون لياًل ويستيقظون متأخًرا.
وفي البحث في جينات المتطوعين، وجدت الدراسة 

النوم  مواعيد  على  تؤثر  وراثــيــة  جينات  هنالك  أن 
أن  الجينات  من خالل  الدراسة  وأكدت  واالستيقاظ، 
وأكثر  لالكتئاب  عرضة  أقــل  مبكًرا  يستيقظون  مــن 
الرفاهية  مــن  عالية  بمستويات  لالستمتاع  عــرضــة 
مقارنة بأولئك الموصوفين بالبوم الليلي، والذين كانوا 
أكثر عرضة للسهر والنوم في عطالت نهاية األسبوع، 

ما جعلهم عرضة للشعور بالتعاسة واالكتئاب.
وقالت المؤلفة الرئيسة جيسيكا أولوجلين: إن نتائج 
كونك  أن  على  اآلن  دليل حتى  أقــوى  كانت  الدراسة 
شخًصا صباحًيا فإن ذلك يقيك من االكتئاب ويحسن 

الرفاهية والعكس صحيح.

ــعــام لــالتــحــاد الــدولــي  قـــال الــمــديــر ال
إن  والش،  ويلي  )إياتا(  الجوي  للنقل 
لنتائج  الرقمي  الصحي  السفر  جــواز 
في  سينطلق   ”19 “كــوفــيــد  فــحــوص 
المقبلة،  الــقــلــيــلــة  ــيــع  األســاب غــضــون 
ــك بـــعـــد االنـــتـــهـــاء مــــن مــرحــلــة  ــ ــ وذل
االختبار التي تقوم بها حاليًا شركات 

الطيران حول العالم.
وأضــاف والــش، في مؤتمر صحافي 
من  أنــه  الخميس،  الــيــوم  افــتــراضــي 
الصحي  السفر  جــواز  يبدأ  أن  المقرر 
ــاس”، وهـــو تطبيق  ــ بـ تـــرافـــل  ــا  ــاتـ “ايـ
الركاب على إدارة  محمول لمساعدة 
يتماشى  بما  وأمــان  بسهولة  سفرهم 
مع أي متطلبات حكومية الختبارات 
غضون  في   ،”19 “كوفيد  لقاحات  أو 
ــدًدا من  ــ ــار إلـــى أن عـ ــ ــيــع. وأشـ أســاب
شــركــات النقل فــي الــشــرق األوســط 
ــالـــم ســيــطــلــقــون جـــــواز الــســفــر  والـــعـ
ــهــاء مـــن مرحلة  بــعــد االنــت الــصــحــي 

االختبار في األسبوعين المقبلين.

إطالق جواز السفر 
الصحي

بفيروس  إجراءات جديدة مشددة مرتبطة  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  اعتمدت 
إلى  بالدخول  وحدهم  السلبية  الفحوصات  وأصحاب  للمطعمين  تسمح  كورونا، 

المراكز التجارية ومتاجر المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.
كورونا  جائحة  عن  الناجمة  والكوارث  واألزمــات  الطوارئ  إدارة  لجنة  واعتمدت 
“استخدام تطبيق الحصن للمرور األخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول 
اآلمن”، حسبما أعلن المكتب اإلعالمي لإلمارة. وسيبدأ تطبيق القرار في 15 يونيو، 
وهو يشمل المراكز والمحالت التجارية، والصاالت الرياضية، والفنادق، والشواطئ 
والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور 
السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي. وسيظهر اللون األخضر في التطبيق في 
حال كان صاحب الهاتف متطعما بجرعتين من أحد اللقاحات، لكن يتوجب على 
الشخص كذلك إجراء فحص لفيروس كورونا بنتيجة سلبية ليحافظ على اللون 
األخضر لمدة 30 يوما، ثم يعيد الفحص بعد ذلك كل شهر. كما أن اللون األخضر 
سيبرز في التطبيق لمن لم يتلقوا اللقاح، لكن لمدة 3 أيام فقط من تاريخ إجراء 
فحص لفيروس كورونا نتيجته سلبية، أي أنه سيتوجب على هؤالء إجراء فحص 

جديد كل 3 أيام للتردد على المراكز المذكورة في القرار.

أبوظبي تشدد قواعد الدخول للمتاجر وأماكن الترفيه

أظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة الفضاء األميركية “ناسا” الكسوف الحلقي للشمس الذي كان يترقبه هواة الظواهر الفلكية حول العالم.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المحظوظين  مــن  عــدد  يتقاسم 
ــمــضــاد  ــقـــاح ال ــلـ ــذيــــن تـــلـــقـــوا الـ ــ ال
ــا نــحــو مــلــيــون  ــورونـ ــفــيــروس كـ ل
منًحا  أو  دوالر  مــلــيــون  ونــصــف 
سحب  فـــي  فـــــازوا  إذا  ــة  ــيـ دراسـ
يــانــصــيــب أطــلــقــتــه الــمــقــاطــعــة 
الوباء  من  تضرًرا  األكثر  الكندية 

بهدف تسريع حملة التطعيم.
وأعلنت حكومة مقاطعة مانيتوبا 
في وسط كندا أنها تنّظم سحبي 
الصيف،  نهاية  بحلول  يانصيب 
تلقوا  الــذيــن  لجميع  مخصصين 
جرعة أو جرعتين من اللقاح قبل 

6 سبتمبر.
فائزين   7 لـ  نقدية  جوائز  وُتمنح 
قيمة  تبلغ  السحبين  من  كل  في 
إضافة  دوالر،  ألــف  مئة  منها  كل 
كل  قيمة  دراســيــة  منح   10 ــى  إل
لبيان  وفــًقــا  دوالر،  ألــف   25 منها 

حكومي.

ــطــرح ســاعــة  يــســتــعــد “فــيــســبــوك” ل
 ،2022 األســــواق صيف  فــي  ذكــيــة 
ويهدف من خاللها لمنافسة شركة 
آبل المسيطرة على سوق الساعات 
زوكربيرج  مارك  يعلن  ولم  الذكية، 
عن الساعة رسمًيا حتى اآلن، ولكن 

يجري العمل على 3 أجيال منها.
وتحتوي الساعة الذكية على شاشة 
نزعهما  يمكن  بكاميرتين  مـــزودة 
بهما  الــصــور  والتقاط  الشاشة  عــن 
بدقة عالية تصل إلى 1080 بكسل، 
مستخدميها  الساعة  تمكن  وأيًضا 
تطبيقات  على  الصور  مشاركة  من 

مثل “إنستجرام” و “فيسبوك”.
ويهدف زوكربيرج عبر تلك الساعة 
ــل”  ــ ــى الــقــضــاء عــلــى هــيــمــنــة “آب ــ إل
و “جـــوجـــل” عــلــى ســـوق األجــهــزة 
كبرى  مــع  بــالــتــعــاون  االستهالكية، 
في  الالسلكية  االتصاالت  شركات 

الواليات المتحدة األميركية.

جوائز ومنح 
للتشجيع على اللقاح

ساعة ذكية من 
“فيسبوك”

أعلنت منظمة “ناشيونال جيوغرافيك“ 
رســـمـــيـــا عــــن وجــــــود مــحــيــط جــديــد 
تعريف  بــعــد  األرض،  عــلــى  ســيــكــون 
الجنوبية  القطبية  القارة  حول  المياه 
الكوكب  على  الخامس  المحيط  أنها 

األرض.
أنه  جيوغرافيك”  “ناشيونال  وبينت 
ــمــائــي الـــذي  أطــلــق عــلــى الــمــســطــح ال
الجنوبية اسم  القطبية  بالقارة  يحيط 
من  يمتد  الـــذي  الــجــنــوبــي”،  “المحيط 

الجنوبية  القطبية  القارة  ساحل 
إلى خط عرض 60 درجة 

ــنـــوبـــا بــاســتــثــنــاء  جـ
مـــــــمـــــــر دريـــــــــــك 

سكوتيا،  وبــحــر 
وهـــــــو مـــوطـــن 
للنظم  حــيــوي 
اإليــكــولــوجــيــة 
ــبـــحـــريـــة فــي  الـ

نــــصــــف الــــكــــرة 
الجنوبي.

ــر ُنـــشـــر  ــقــــريــ ــ ــي ت ــ ــ وفـ

ــمــوقــع “نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك”  ب
3 من  له حدود مع  الخامس  المحيط 
الموجودة  األربعة األخرى  المحيطات 
أليكس  الجغرافيا  عالم  كوكبنا.  على 
ــع لــمــنــظــمــة “نــاشــيــونــال  ــاب ــت تـــايـــت، ال
“الــعــلــمــاء  جــيــوغــرافــيــك” أوضــــح أن 
بالمحيط  طويلة  فترة  منذ  اعترفوا 
الــجــنــوبــي، ولــكــن نــظــرا لــعــدم وجــود 
ــــي مــطــلــقــا، لــم نــعــتــرف به  اتــفــاق دول
في  الخرائط  رسامو  وأدرج  رسميا”. 
 4 جيوغرافيك”  “ناشيونال 
محيطات على األرض 
منذ أن بدأ المجتمع 
فـــــــــــــــــي رســـــــــــم 
الـــخـــرائـــط فــي 
 ،1915 ــام  ــ ــع ــ ال
ــي: الــمــحــيــط  هــ
األطــــــــلــــــــســــــــي 
الهادئ  والمحيط 
والــمــحــيــط الــهــنــدي 

والقطب الشمالي.

اكتشاف محيط جديد سيكون على األرض

رغم عدم وجود حساب باسمها إال أن هيفاء وهبي أول نجمة عربية 
حطمت األرقام القياسية على تطبيق “تيك توك”، بأكثر من 413 مليون 
مشاهدة حقيقية عبر الـ “هاشتاغات” الخاصة باسمها.

توفي يوم امس الموسيقار والملحن السعودي طالل باغر عن عمر 65 
عاما؛ بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

الجمعية  في  الموسيقى  لجنة  رئيس  والفنون  الثقافة  جمعية  ونعت 
مؤمنة  “بقلوب  قائلة  باغر،  بجدة  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 
الموسيقار طالل  بإذن هللا  له  المغفور  ننعى  راضية بقضاء هللا وقدره 
باغر ونسأل هللا له الرحمة والمغفرة“. وأكد نجل طالل باغر، في وقت 

سابق وصول حالة والده للمرحلة الحرجة، مطالبا الجمهور بالدعاء له.
أيام من حديثه أن والــده يعاني من وجود بكتيريا في  يأتي هذا بعد 
ــدورة الــدمــويــة، وهــو مــا عــرض حالته  الـــدم، تسببت فــي هبوط فــي الـ
لحن  باغر  أن  يذكر  الطبية.  التقارير  لالنتكاس، وذلك بحسب  الصحية 
مداح  أبرزهم: طالل  من  وعرب  لفنانين سعوديين  األعمال  من  الكثير 
ومحمد عبده وعبادي الجوهر وديانا حداد. وأول لحن له كان مع الفنان 
علي عبدالكريم في أغنية )يا خلي(، ثم بعد ذلك قدم عملين مع طالل 
مداح هما: )عوافي( من كلمات يوسف رجب و)غريب حبك( من كلمات 

األمير محمد العبد هللا الفيصل.

رحيل الموسيقار طالل باغر عن 65 عاًما

“واتساب”،  الشهير  المراسلة  تطبيق  أن  السيبراني،  لألمن  إرشــادي  مركز  كشف 
معرض لالختراق، نتيجة وجود ثغرات رقمية.

له  جديدة  تغريدة  السيبراني  لألمن  السعودي  اإلرشــادي  الوطني  المركز  ونشر 
باختراق  تهدد  ثغرة  وجــود  من  فيها  حــذر  “تويتر”،  على  الرسمي  حسابه  على 
تطبيق “واتساب”. وأفاد المركز السعودي أن “األمن السيبراني” قد أكد أن تطبيق 
المراسلة الشهير “واتساب” لألجهزة اإللكترونية، التي تعمل بنظام “أندرويد”، هو 

تطبيق معرض لالختراق على نسخة )v2.21.8.13(، بدعوى 
وجود ثغرة تتيح للمهاجم تجاوز المسار. ودعا المركز 

المستخدمين  السيبراني  لألمن  اإلرشــادي  الوطني 
ــــى األحــــــدث، عبر  ــــى تــحــديــث الــنــســخ إل كــافــة إل
الدخول إلى متجر التطبيقات “بالي ستور”. فيما 
ثغرات  بــوجــود  يتعلق  آخــر  أمــنــي  تحذير  أصـــدر 

رقمية وهجمات إلكترونية في بعض تطبيقات أو 
منتجات “ميكروسوفت”.

تطبيق “واتساب” معرض لالختراق الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:14

 11:38 

3:03 

6:30

8:00 
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