
دشنت زين البحرين، “مسابقة  «
زين الكبرى 3”، التي تتيح 

المسابقة لعمالء زين البحرين 
فرصة المشاركة والفوز بجوائز 

نقدية شهرية رائعة وسيارة 
BMW  طراز )218i Series 2( كل 3 

أشهر ولغاية 31 مارس 2022.

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط  «
والغاز عن بدء حفر أول بئر 

استكشافي في القاطع البحري 
رقم 1 شمالي مملكة البحرين، 

الذي يقدر بمساحة 2800 
كيلومتر مربع وبعمق يتراوح ما 

بين 10 و70 مترا.

اعترضت الدفاعات الجوية  «
السعودية، أمس األربعاء، مسيرة 

مفخخة أطلقتها الميليشيات 
الحوثية باتجاه جازان. وأشار 

التحالف الى استمرار محاوالت 
المليشيا الحوثية تعمد استهداف 

المدنيين واألعيان المدنية.

أعلنت شركة بتلكو عن إعادة  «
تصميم باقات شبكة الجيل 

الخامس 5G لخدمة الموبايل 
برودباند المقدمة للقطاع 

التجاري والمؤسسي لتلبية 
احتياجات ومتطلبات رواد األعمال 

والشركات الصغيرة والمتوسطة.

دخل منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم في تجهيزاته 

البدنية والفنية األخيرة من أجل 
مواجهة نظيره الكويتي ضمن 

دور الملحق المؤهل لكأس 
العرب – فيفا التي ستحتضنها 
دولة قطر أواخر العام الجاري.
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المنامة- وزارة الداخلية

أكـــد وكيل وزارة الداخلية الشـــيخ ناصر بن عبدالرحمـــن آل خليفة، أن تقديم رعاية 
صحية متكاملة لكافة نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل، التزام قانوني وإنساني تعمل 
اإلدارة العامـــة لإلصـــالح والتأهيل على تحقيقه في كافـــة الظروف، وفق ما يتطلبه 

قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل والئحته التنفيذية.
وأشـــار إلـــى البدء فـــي تقديم الجرعة المنشـــطة من اللقاح المضـــاد لفيروس كورونا 
للنـــزالء الذيـــن تلقـــوا جرعتيـــن مـــن التطعيـــم فـــي وقت ســـابق، وفق االشـــتراطات 

المحددة من قبل الفريق الوطني الطبي وتحت إشراف وزارة الصحة.
وتطـــرق إلـــى عدد الحـــاالت القائمة بفيـــروس كورونا بين النـــزالء، موضحا أن هناك 
حالتيـــن فقط تم نقلهما إلى مجمع الســـلمانية الطبـــي وتلقيا العالج الالزم وهما اآلن 

في مرحلة التعافي، كما تعافت الحاالت التي كانت قائمة في وقت سابق.

“الداخلية”: حالتان في “اإلصالح” تطلبتا العالج وتم تعافيهما
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خـــالل  “تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  أعلـــن 
متابعـــة  عـــن  إدارتـــه  مجلـــس  اجتمـــاع 
تمديـــد برنامـــج دعـــم اســـتمرارية األعمال 
للمؤسســـات المتأثرة من تداعيات جائحة 
أخـــرى  أشـــهر   3 لمـــدة  كورونـــا؛  فيـــروس 
اعتبـــارا من يونيو الجاري حتى أغســـطس 
2021، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بإطـــالق الحزمـــة 
المالية واالقتصادية؛ للحد من انعكاســـات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا والحفـــاظ علـــى 
جهود التنميـــة المســـتدامة، ولتكليف ولي 
الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
بمتابعـــة  الحكوميـــة  للجهـــات  خليفـــة  آل 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  تنفيـــذ 
ووضع الحلول المناســـبة لدعـــم القطاعات 
القطاعـــات  الدعـــم  ويشـــمل  المتضـــررة. 
دور  الترفيهيـــة،  األلعـــاب  مراكـــز  التاليـــة: 

الســـينما،  دور   ،)Day care( الحضانـــة 
الصـــاالت واألنديـــة الرياضيـــة، الصالونات 
واألندية الصحية، المطاعم والمقاهي التي 
تعتمد على الجلسات والخدمات الداخلية 
بشكل رئيس، قاعات المناسبات واألفراح، 
إضافـــة إلى محـــالت البيـــع بالتجزئة )غير 

المواد الغذائية(، مكاتب الســـفر والسياحة، 
مكاتـــب تنظيـــم الفعاليـــات، كمـــا أنـــه مـــن 
المقرر أن تشـــمل الحزمة أيضا تمديد دعم 
رواتب ســـائقي ســـيارة األجرة والحافالت 
ومدربـــي الســـياقة لمـــدة 3 أشـــهر إضافية 
كما ســـيتضمن موقع “تمكيـــن” اإللكتروني 
كل التفاصيـــل الخاصـــة بالقطاعـــات التـــي 

يشملها الدعم.
تقديـــم  بـــاب  فتـــح  ســـيتم  عليـــه،  وبنـــاًء 
الطلبات لجميع المؤسسات المدرجة ضمن 
هذه القطاعات، ســـواء التـــي تقدم طلباتها 
للمـــرة األولـــى أو المســـتفيدة ســـابقا مـــن 
البرنامـــج، عبر موقع البوابـــة اإللكترونية لـ 
“تمكيـــن” اعتبـــارا من 27 يونيـــو وحتى11 
الطلبـــات  تقييـــم  ســـيتم  إذ  يوليـــو2021، 
وتحديـــد قيمة الدعم بنـــاًء على مدى تأثر 
المؤسســـة مـــن قـــرار اإلغـــالق وفـــي إطار 
المعاييـــر المعتمدة آلليـــة التقييم في إطار 

الميزانية المرصودة والمعتمدة.

“تمكين” يمدد الدعم 3 أشهر للقطاعات المتأثرة
تنفيًذا للتوجيهات الملكية السامية وتكليف سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - تمكين

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة بالتوجيهـــات الملكيـــة 
الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بإطـــالق حزمـــة مالية 
واقتصادية للتعامل مع انعكاسات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا حفاظًا 

علـــى جهـــود التنمية المســـتدامة، 
وقـــرار مجلـــس الـــوزراء برئاســـة 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، إعـــادة فتح باب 
الطلبـــات لصنـــدوق الســـيولة مـــع 
التركيز على المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.

وزير المالية: إعادة فتح باب الطلبات 
لصندوق السيولة للحد من تداعيات “كورونا”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد
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الزياني: دراسة توصيات “الغرفة” ووضع الحلول المناسبة
زايـــد  والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  تـــرأس 
الزيانـــي، تنفيـــذا لتوجيهات ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بشـــأن تشـــكيل فريـــق عمـــل برئاســـة وزير 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة لدراســـة ومتابعة تنفيذ 
توصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماع عمل 
تنفيذ و متابعة توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان 
الدائمـــة بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، بمشـــاركة 
رئيـــس مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 

سمير ناس، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  أصـــدر 
العقـــاري قـــرارات بشـــأن  التنظيـــم 
مشـــروع جزر أمـــواج العقـــاري في 
الـــذي  اإلدارة  مجلـــس  اجتمـــاع 
عقـــد عـــن بعد برئاســـة رئيس جهاز 
العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 
مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة؛ لمناقشـــة 

موضوع جزر أمواج واتحاد المالك 
الخاص بالمشروع.

اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  واتخـــذ 
قـــرارات جـــاء مـــن أهمهـــا: تكليـــف 
مجلس إدارة اتحاد المالك المركزي 
بالدعـــوة إلـــى الجمعيـــة العموميـــة 
تتوافق مـــع قانون تنظيـــم القطاع 
العقاري والقرارات الصادرة تنفيذا 

له في أقرب وقت ممكن.

تكليف “مالك أمواج “ بالدعوة إلى العمومية

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزارة  جهـــود  ضمـــن 
وتســـهيل  الخدمـــات  لتطويـــر 
وتيســـير اإلجـــراءات للمواطنيـــن 
بإمـــكان  ســـيكون  والمقيميـــن، 
التبليـــغ عـــن الحـــوادث البســـيطة 
أو   etraffic تطبيـــق  خـــالل  مـــن 
التأميـــن  شـــركات  مـــع  التواصـــل 

بشكل مباشر.

التبليغ عن 
الحوادث البسيطة 

”etraffic“ عبر
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”BMW“ 5” للشركاتدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة“ايني” تبدأ حفر بئر استكشافي بالقاطع رقم 1تدشين “زين الكبرى3” تتيح الفوز بـG“ األحمر” يستعد للقاء المنتخب الكويتي“بتلكو”: االتصال الفوري بـ“

االجتماع عقد عن بعد

المنامة - الصناعة والتجارة

15



المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبها أمس 
توثيـــق  خبـــراء  فريـــق  األربعـــاء 
المواقـــع األثرية بقيادة  األمين العام 
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  للمجلـــس 
 )ICOMOS( الدولي لآلثـــار والمواقع
رينـــاودو،  فولفيـــو  البروفيســـور 
وبالتعـــاون مـــع أونـــا ڤيليكس وهي 
خبيـــرة حفظ التراث مـــن معهد علم 
اآلثـــار بجامعـــة كليـــة لنـــدن وعضـــو 
الدولـــي  بالمجلـــس  اإلدارة  مجلـــس 
لآلثار والمواقع )ICOMOS(، إضافة 
إلى عدد من الخبراء واألســـاتذة من 
جامعة العلوم التطبيقية في تورينو 
المشـــروع  هـــذا  ويأتـــي  بإيطاليـــا. 
اإلقليمـــي  المركـــز  مـــع  بالتعـــاون 
العربـــي للتـــراث العالمـــي مـــن أجـــل 

توثيق القـــاع التاريخية في مملكة 
البحرين، وهـــي موقع قلعة البحرين 
المســـجل على قائمة التراث العالمي 
لمنظمـــة اليونيســـكو، قلعـــة الشـــيخ 
ســـلمان بـــن أحمـــد الفاتـــح بالرفـــاع، 

قلعة بوماهر وقلعة عراد بالمحّرق.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة أهميـــة توثيـــق المواقـــع 
البحريـــن  فـــي  والقـــاع  التاريخيـــة 
والتـــي تعكس غنـــى تاريـــخ وثقافة 
المملكـــة وما مـــر عليها من حضارات 
اإلنســـاني،  للقـــاء  مراكـــز  كانـــت 
موضحة أن التعاون مع فريق توثيق 
المواقع األثرية بقيادة البروفيســـور 
ريناودو سيســـاهم فـــي تعزيز جهود 
الحفـــاظ علـــى هـــذه المواقـــع لتكون 
روافد للتنمية المســـتدامة واالرتقاء 

بالمجتمع المحلي.

“الثقافة”: تعاون مع خبراء دوليين لتوثيق القالع

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  تـــرأس 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة،  الشـــيخ راشـــد 
أمس، اجتمـــاع اللجنة الوطنيـــة لمكافحة 
المخـــدرات، بحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء 
وممثلـــي المؤسســـات الحكومية األعضاء 

باللجنة.
الوزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
باألعضـــاء، مشـــيدا بدورهم ومـــا يقومون 
مواجهـــة  فـــي  ومتابعـــة  جهـــود  مـــن  بـــه 
التحديـــات لمكافحـــة المخـــدرات وحماية 
تقديـــره  عـــن  معربـــا  والشـــباب،  النـــشء 
للتعاون والتنســـيق بين مختلـــف الجهات 
ودور  المدنـــي،  المجتمـــع  ومؤسســـات 
اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة الجنائية 
مـــن خـــال إدارة مكافحـــة المخدرات في 

القانـــون  إنفـــاذ  فـــي  النهـــوض بواجباتهـــا 
وتقديم التوعية الازمة.

وبحثـــت اللجنـــة عـــددا مـــن الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، ومنهـــا 
إيجـــاز عن إعـــادة تخصيـــص قطعة أرض 
لبناء مستشـــفى عاج اإلدمان، والدراسة 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  قدمتهـــا  التـــي 
واألدلـــة الجنائية عن أهمية وضع تشـــريع 
يجـــرم تعاطـــي الحـــدث للمـــواد الطيـــارة، 
لخطورتها وأضرارهـــا الصحية وتأثيراتها 
علـــى المظهـــر الســـلوكي للحـــدث، حيـــث 
أحالـــت اللجنـــة الوطنيـــة الموضـــوع إلـــى 

اللجنة القانونية لدراسته.
واســـتعرض االجتماع األهـــداف المرحلية 
المخـــدرات  لمكافحـــة  الوطنيـــة  للخطـــة 
والمؤثرات العقلية في إصدارها الثاني، إذ 

أكـــد وزير الداخلية أهمية تســـليط الضوء 
علـــى مبـــادرات الخطـــة والنجاحـــات التي 
حققتهـــا وقيـــاس نســـبة تفاعـــل الجمهور 
معهـــا، مشـــيرا إلى أهميـــة تعميـــم النتائج 
التـــي تم تحقيقها مـــن خال إعداد برامج 
خاصة ومواد إعامية في وسائل اإلعام 

المختلفة.
كمـــا اطلعـــت اللجنـــة علـــى إيجـــاز قدمـــه 
محافـــظ العاصمـــة رئيـــس لجنـــة برنامـــج 
عـــن  “معـــا”،  واإلدمـــان  العنـــف  مكافحـــة 
ضوابط عمليـــة بيع الســـجائر اإللكترونية 
ومنتجاتهـــا. وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت 
وزيـــرة الصحـــة إلـــى التنســـيق القائـــم مع 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
باالشـــتراطات  الخاصـــة  اللوائـــح  لوضـــع 
المنظمة لعملية استيراد وتداول السجائر 

اإللكترونية. 
فيمـــا تطـــرق رئيـــس برنامـــج “معـــا” إلـــى 
للبرنامـــج  االفتراضـــي  المعـــرض  إطـــاق 
وموقع البرنامج اإللكتروني الذي يشـــتمل 
على المناهج التعليمية المخصصة للطلبة. 
ووجـــه وزير الداخليـــة إلى ضـــرورة إبراز 

مكافحـــة  فـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  جميـــع 
المخـــدرات علـــى المســـتوى الخارجي من 
المختلفـــة  اللغـــات  إلـــى  ترجمتهـــا  خـــال 
وتعميمهـــا مـــن قبل وزارة شـــؤون اإلعام 
ومركز االتصال الوطني وســـفارات مملكة 

البحرين في الخارج.

من جانبـــه، أوضح وزير العدل والشـــؤون 
المخـــدرات  أن  واألوقـــاف  اإلســـامية 
تعـــد مـــن أخطـــر المشـــكات االجتماعيـــة 
والصحية التي تواجـــه العالم أجمع، األمر 
تحديـــث  فـــي  االســـتمرار  يتطلـــب  الـــذي 
القوانيـــن والعقوبـــات لتتماشـــى مع تطور 

الجريمة.
للنيابـــة  مقتـــرح  علـــى  اللجنـــة  واطلعـــت 
العامة عن تعديل جداول المواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقليـــة، حيـــث أعـــرب وزيـــر 
الداخلية عن شـــكره وتقديره للنائب العام 
علـــى اهتمامـــه ودوره البارز فـــي تحديث 
األنظمـــة والقوانين المتعلقة بمواجهة آفة 
المخدرات والقضاء عليها من أجل حماية 

أبناء الوطن.

ــارة ــواد الطيـ ــدث للمـ ــي الحـ ــرم تعاطـ ــريع يجـ ــع تشـ ــث وضـ ــدرات” تبحـ ــة المخـ “مكافحـ

إعادة تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى عالج اإلدمان

وزير المالية: إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة للحد من تداعيات “كورونا”
أشـــاد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
بالتوجيهـــات الملكية الســـامية لعاهل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بإطاق حزمة مالية 
واقتصاديـــة للتعامـــل مـــع انعكاســـات 
جائحـــة فيروس كورونـــا حفاًظا على 
وقـــرار  المســـتدامة،  التنميـــة  جهـــود 
مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ولـــي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
إعـــادة فتـــح بـــاب الطلبـــات لصندوق 
الســـيولة مع التركيز على المؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة.
قـــرار إعـــادة فتـــح  الوزيـــر إن  وقـــال 
الســـيولة  لصنـــدوق  الطلبـــات  بـــاب 
يأتـــي تأكيـــًدا لمـــا توليـــه القيـــادة من 

تســـخير  بمواصلـــة  واهتمـــام  حـــرٍص 
اإلمكانـــات كافـــة للحـــد مـــن تداعيات 
جائحة فيـــروس كورونا على مختلف 
القطاعـــات الحيويـــة فـــي المملكة بما 
يســـهم في تحفيز بيئة ريادة األعمال 
وتعزيـــز النمـــو االقتصـــادي ومواصلة 
منوًهـــا  واالزدهـــار،  النمـــاء  مســـيرة 
بأهمية مواصلـــة البناء على ما تحقق 
من إنجـــازات نتـــاج الجهـــود الوطنية 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، والتي 
تصب فـــي مصلحة الوطـــن والحفاظ 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  علـــى 

والمقيمين في المملكة.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتماعـــه أمـــس مـــع 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي، ورئيس مجلـــس إدارة 
صندوق العمل )تمكين( الشـــيخ محمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك البحرين 
ورئيـــس  المؤيـــد،  فـــاروق  الوطنـــي 
مجلس إدارة بنـــك البحرين والكويت 
مراد علي مراد، ورئيس مجلس إدارة 
بنك البحرين اإلسامي عصام فخرو، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك البحرين 
للتنميـــة خالـــد الرميحـــي، والرؤســـاء 
التنفيذييـــن للبنـــوك الوطنيـــة، حيـــث 
أعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره لجميـــع 

الجهات على دعمها ومواصلتها العمل 
بـــروح الفريق الواحـــد لبلوغ األهداف 

المنشودة في أسرع وقت ممكن.
مناقشـــة  االجتمـــاع  خـــال  وجـــرى 

واإلجـــراءات  الموضوعـــات  وبحـــث 
المتصلة بتنفيـــذ قرار مجلس الوزراء، 
ومن المقـــرر أن يتم فتح باب التقديم 
للشركات لاستفادة من التمويل الذي 

يقدمه صندوق السيولة في األول من 
يوليـــو المقبل، ما يســـهم في دعم هذه 
الشركات وضمان استدامة مشروعاتها 

تحقيًقا لألهداف المنشودة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

تنفيًذا لتوجيهات 
جاللة الملك وقرار 
سمو ولي العهد 

رئيس الوزراء
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إدانة إطالق الحوثيين 
“مسيرات” جنوب السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطالق 
الــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اإلرهــابــيــة طــائــرات 
الجنوبية  المنطقة  تــجــاه  )مفخخة(  مسيرة 
في  الشقيقة،  الــســعــوديــة  العربية  بالمملكة 
عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف 
المملكة  فـــي  الــمــدنــيــة  واألعـــيـــان  الــمــدنــيــيــن 
المنطقة.  فــي  واالســـتـــقـــرار  األمــــن  وزعـــزعـــة 
مع  البحرين  مملكة  تضامن  ــوزارة  الـ وأكــدت 
ودعمها  السعودية  العربية  المملكة  شقيقتها 
التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ 
بكفاءة  أراضيها، مشيدة  أمنها وسالمة  على 
في  الشرعية  لدعم  التحالف  قــوات  ويقظة 
اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات 

وتدميرها.

انضمام البحرين التفاقية تسجيل 
األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

انضمام البحرين التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

صادق عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وأصدر القانـــون رقم )13( 
مملكـــة  انضمـــام  علـــى  بالموافقـــة   2021 لســـنة 
البحرين إلى اتفاقية تســـجيل األجســـام المطلقة 

في الفضاء الخارجي، وجاء فيه:
المادة األولى:

ُووِفق على انضمام مملكـــة البحرين إلى اتفاقية 

تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، 
التـــي اعتمدتها الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
بموجب قرارها 3235 )د - 29( المؤرخ 12 تشرين 

الثاني/  نوفمبر 1974، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلس الوزراء والـــوزراء - كٌل فيما 
يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من 
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة  وأصدر قانون رقم )14( لســـنة 
2021 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى 

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، جاء فيه:
المادة األولى:

وُوِفـــق على انضمام مملكـــة البحرين إلى اتفاقية 

ميناماتـــا بشـــأن الزئبـــق الموقعـــة فـــي كوماموتو 
بتاريخ 10 أكتوبر 2013، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية:
تعلـــن مملكة البحرين - وفقا للفقرة )5( من المادة 
)30( مـــن اتفاقيـــة ميناماتا بشـــأن الزئبق - أن أي 
تعديـــل علـــى أي مـــن مرفقـــات هـــذه االتفاقية ال 
يدخـــل حيـــز النفاذ بالنســـبة لهـــا إال عنـــد إيداعها 

لصك تصديق هذا التعديل أو قبوله أو إقراره أو 
االنضمام إليه.
المادة الثالثة:

علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كٌل فيما 
يخصـــه - تنفيذ أحـــكام هذا القانـــون، وُيعمل به 
مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك

دعم مشاركة المرأة في مختلف عمليات السالم
مبارك بنت  فاطمة  مركز  بتدشين  تهنئ  العاهل  قرينة 

بعثت  قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيســـة االتحاد النســـائي 
العـــام رئيســـة المجلـــس األعلـــى لألمومـــة 
والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية 
األســـرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
أعربـــت فيها عن خالص التهاني بمناســـبة 
تدشـــين “مركـــز فاطمة بنت مبـــارك للمرأة 

والســـام واألمن” بدولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة، وذلك ضمـــن مبادرات 
ســـمو الشـــيخة فاطمة المتعـــددة والرائدة 
في مجال تقـــدم وتمكيـــن وحماية المرأة 
لتكون دومًا على أهبة االســـتعداد للخدمة 
الســـتقرار  أساســـيًا  وعنصـــرًا  الوطنيـــة، 
لألمـــن  وصـــوالً  اإلنســـانية  مجتمعاتنـــا 
والســـام المنشـــودين، ليس فـــي المنطقة 

وحسب، وإنما على الصعيد العالمي .
وبينـــت قرينة عاهل الباد أن هذا التوجه 
يبرهن مجددا على وجاهة توجهات سمو 

الشيخة فاطمة وســـعة رؤيتها في خدمة 
صـــدارة  فـــي  لتكـــون  النســـائية  القضايـــا 
الوطنيـــة  التنمويـــة  األجنـــدة  ومقدمـــة 
والدوليـــة، متمنيـــة لهذه الخطـــوة الرائدة 
ونجـــاح  توفيـــق  كل  القّيـــم  والمشـــروع 
وسداد. مؤكدة سموها على دعم ومساندة 
مملكـــة البحرين لهذه المســـاعي المخلصة 
التـــي تأتي في توقيت صائـــب، وبأهداف 
نبيلـــة لتحقيـــق نقلـــة نوعيـــة إضافية في 
دعم مشـــاركة المرأة في مختلف عمليات 
الســـام، وفتح آفاق جديدة للمرأة بشكل 

متساِو وفعال في الفضاء التنموي بآفاقه 
الرحبة نحو المزيد من التقدم والرخاء.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم



فـــي إطـــار تعزيـــز التواصـــل الدائـــم بين 
محافـــظ  التقـــى  واألهالـــي،  المحافظـــة 
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي مـــن خالل 
“المجلس االفتراضي” عددا من األهالي، 
بحضـــور نائـــب المحافظ العميد عيســـى 
الضبـــاط  مـــن  وعـــدد  الدوســـري،  ثامـــر 

والمسؤولين من المحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو المحافظ 
تلبيـــة  أن  ســـموه  مؤكـــدا  بالحضـــور، 
احتياجات األهالي ومتابعة احتياجاتهم 
مـــن أولويـــات العمـــل فـــي المحافظة بما 
التـــي  المســـتقبلية  تطلعاتهـــم  يواكـــب 

تتماشـــى مـــع النمـــو العمرانـــي والتقـــدم 
والنمـــاء الـــذي تشـــهده المحافظة، وذلك 
تنفيذا للتوجيهات السديدة لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وبدعم ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، منوها ســـموه بأن مبدأ 
خدمة األهالي نهج راســـخ ونبراس نحو 

تحقيق الشراكة المجتمعية الرائدة.
إلـــى  الجنوبيـــة،  وأشـــار ســـمو محافـــظ 
المحافظـــة مســـتمرة فـــي تبنـــي سلســـلة 
مـــن المبـــادرات التوعويـــة والمجتمعيـــة 
الشـــراكة  لتفعيـــل  الهادفـــة  والمبـــادرات 
األمنيـــة، وذلـــك بالتعاون والتنســـيق مع 
مختلـــف إدارات وزارة الداخلية، لتوعية 
المجتمـــع نحو اتباع اإلجراءات الوقائية 

لفيـــروس  للتصـــدي  الالزمـــة  والتدابيـــر 
المواطنيـــن  ســـالمة  وضمـــان  كورونـــا 

والمقيمين.
كمـــا أكد ســـموه بأن المحافظة مســـتمرة 

فـــي  العمـــل  مســـتجدات  متابعـــة  فـــي 
التـــي  المتكاملـــة  المشـــاريع والخدمـــات 
مختلـــف  فـــي  المحافظـــة  تشـــهدها 
مناطقها بجهود تنســـيقية من المحافظة 

وتنفيذيـــة من الجهـــات الحكومية ضمن 
إطـــار التواصـــل الميداني، حيث اســـتمع 
ومقترحـــات  احتياجـــات  إلـــى  ســـموه 
الخدمـــي  بالجانـــب  المتعلقـــة  األهالـــي 
العامـــة  المرافـــق  بتطويـــر  وتحديـــدا 
فـــي مختلـــف  والرياضيـــة والمتنزهـــات 
مناطـــق المحافظة، منوها ســـموه بالدور 
الفاعـــل للمجلـــس االفتراضي والمنصات 

اإللكترونيـــة وقنـــوات المحافظة كحلقة 
وصـــل، ومـــد جســـور التواصـــل وتوطيد 
المحافظـــة  بيـــن  المجتمعيـــة  الروابـــط 
إلـــى  واالســـتماع  جهـــة  مـــن  واألهالـــي 
ومتابعـــة  واحتياجاتهـــم  مالحظاتهـــم 
تلبيتهـــا بالتعاون مع الجهات المعنية من 

جهة ثانية.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عبر 
األهالـــي عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم علـــى 
التواصل الدائم الذي يوليه ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
محافظ المحافظة الجنوبية مع األهالي، 
ومتابعـــة ســـموه الحثيثـــة لكافـــة األمور 
األمنيـــة واالجتماعيـــة والتنمويـــة التـــي 
كافـــة  ومتطلبـــات  باحتياجـــات  تتعلـــق 

قاطني المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: متابعة تنفيذ المشروعات والخدمات المتكاملة
ــي ــالـ ــع األهـ ــ ــة م ــي ــع ــم ــت ــج ــم ــط ال ــ ــروابـ ــ ــد الـ ــيـ ــوطـ ــور الـــتـــواصـــل وتـ ــسـ ــد جـ ــ م

الزياني: دراسة توصيات “الغرفة” ووضع الحلول المناسبة

إعادة طرح النظام الرئيس لـ “مالك أمواج” للتعديل

“التنمية” ــي  ف “الـــخـــاص”  واشــــراك  سلسة  عــمــل  بيئة  خــلــق 

“التنظيم العقاري” تكلف االتحاد بعقد اجتماع الجمعية العمومية

ترأس وزير الصناعة والتجارة والســـياحة، 
زايـــد الزياني، تنفيذا لتوجيهات ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
بشـــأن تشـــكيل فريـــق عمـــل برئاســـة وزير 
لدراســـة  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
ومتابعـــة تنفيـــذ توصيـــات غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحرين،  اجتمـــاع عمل تنفيذ و 
متابعـــة توصيـــات المؤتمر الســـنوي الثاني 
وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  الدائمـــة  للجـــان 
البحريـــن، بمشـــاركة رئيـــس مجلـــس إدارة 

ســـمير  البحريـــن  تجـــارة وصناعـــة  غرفـــة 
ناس، وممثلي الـــوزارات والجهات المعنية 
بحضـــور وكيـــل وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
الوكيـــل  و  الدوســـري  إيمـــان  والســـياحة 
والخارجيـــة  المحليـــة  للتجـــارة  المســـاعد 
الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعدد من 
كبـــار موظفي الـــوزارة  والـــذي أقيم صباح 

أمس  عبر تقنية االتصال المرئي. 
الوزيـــر  أكـــد  االجتمـــاع  أعمـــال  وخـــالل 
أن مســـاعي الحكومـــة الدائمـــة فـــي دعـــم 
والحـــرص  ونمـــوه،  الوطنـــي  االقتصـــاد 
المناســـبة  الحلـــول  وضـــع  فـــي  المســـتمر 
لجميـــع المعوقـــات واألزمـــات التـــي تؤثـــر 

علـــى االقتصاد وأن مثل هذه اللقاءات في 
مثـــل هذا التوقيت تؤكد النســـق الحكومي 
المتواصـــل مـــع جميـــع األطـــراف المعنيـــة 
لمواصلـــة العمـــل والنهـــوض باالقتصاد من 
جديـــد للوصـــول إلـــى األهـــداف التنمويـــة 
الشـــاملة لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة البحرين 
2030 ، مثمنـــا الوزير مبـــادرات الغرفة في 
دراســـة الوضـــع الراهن والعمـــل على وضع 
التوصيات المناســـبة للوصـــول إلى النتائج 
المرجـــوة منهـــا، والعمل علـــى تقوية دعائم 
االقتصـــاد الوطنـــي والعمل ســـويا للخروج 
النمـــط  عـــن  بعيـــدا  اســـتثنائية  بحلـــول 
التقليـــدي مـــن اجـــل خيـــر البحريـــن دائما،  

حيث وجه الوزير على تقســـيم التوصيات 
إلى 3 أقسام رئيسة:

األول : توصيات قيد التنفيذ وجرى العمل 
بها على المستوى الوطني مثل خطة األمن 

الغذائي.
الثانـــي : توصيـــات علـــى مســـتوى غرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن والعمـــل علـــى 
تنفيـــذ المشـــروعات بالتنســـيق والعمل مع 
القطـــاع الخـــاص مثـــل مشـــروعات الطاقة 

البديلة وغيرها.
الثالـــث: توصيات تتطلب العمل المشـــترك 

مع القطاع الحكومي و غرفة البحرين.
وأكد الوزير ضرورة دراســـة التوصيات كال 

حسب اختصاصه ووضع الحلول المناسبة 
للخروج بأفضل النتائج المرجوة والممكنة.

وأضاف أن الحكومة تسعى دائما إلى خلق 

بيئـــة عمل سلســـة و مرنة وإشـــراك القطاع 
الخـــاص فـــي العملية التنمويـــة وذلك وفق 

القوانين والتشريعات.

أصـــدر مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
قرارات بشأن مشـــروع جزر أمواج العقاري خالل 
اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد عن بعد برئاســـة 
رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري رئيس 
مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري الشـــيخ 
ســـلمان بن عبـــدهللا آل خليفة؛ لمناقشـــة موضوع 
جـــزر أمواج واتحـــاد المـــالك الخاص بالمشـــروع، 
والـــذي أتى بعد أن كلـــف اإلدارة التنفيذية بإعداد 
أمـــام أعضـــاء  تقريـــر شـــامل ومفصـــل وعرضـــه 
مجلـــس اإلدارة في اجتماع خاص؛ لمناقشـــة هذا 
الموضـــوع ومن أجل اتخاذ القرار المناســـب فيه، 
جـــاء ذلـــك أثر شـــكوى قـــد تقـــدم بهـــا العديد من 

المالك في مشروع جزر أمواج.
وفي االجتماع، شكر الشيخ سلمان بن عبدهللا آل 
خليفة أصحاب المشـــاريع العقارية والذين جعلوا 

مـــن البحريـــن علـــى حلتهـــا الحضاريـــة المتطورة 
كمـــا هي عليه اآلن، ومنهم أصحاب مشـــروع جزر 
أمـــواج العقـــاري، مؤكدا أن المؤسســـة ومن خالل 
مجلـــس إدارتهـــا واإلدارة التنفيذيـــة تعمـــل بـــكل 
شـــفافية وتقـــف على مســـافة واحدة مـــن الجميع 
مســـتندة في عملها على مواد قانونية وإجراءات 
ولوائح منظمة لـــه، وتضع نصب عينيها المصلحة 
العامـــة للقطاع العقاري الذي نعمل جميعا على أن 
يكـــون قطاعا آمنا ومســـتقرا وجاذبا لـــرأس المال 
لتكون البحرين وجهة عقارية مثلى للمستثمرين.

وأضاف أن المؤسســـة تعمل يـــدا بيد مع أصحاب 
المشـــاريع العقاريـــة والمطوريـــن العقارييـــن فـــي 
البحرين، ومنها مشـــروع جزر أمواج الرائد والذي 
يعتبـــر من أوائل المشـــاريع العقارية االســـتثمارية 
الكبيـــرة والذي حقق دون شـــك طفرة عقارية من 
ناحيـــة نوعيـــة المشـــاريع المبتكرة والشـــاملة في 
تلـــك المرحلة، مؤكدا أن المؤسســـة مســـتمرة في 

دعمها للمطورين في هذا المشـــروع ليستمروا في 
نجاحهـــم من خالل العمل علـــى توفيق أوضاعهم 
الصحيـــح  الطريـــق  علـــى  ووضعهـــم  القانونيـــة 
بمـــا يتماشـــى مـــع األهـــداف المرجوة مـــن القطاع 
وتحقيـــق مصلحـــة جميـــع األطـــراف والمصلحـــة 

العامة.
إلى ذلك، قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقاري الشـــيخ محمد بن خليفة آل خليفة خالل 
االجتمـــاع عرضـــا وتقريرا مفصال شـــمل حيثيات 
المشـــروع والموقـــف القانونـــي منـــه، وبنـــاًء عليه 
اتخـــذ أعضـــاء مجلـــس اإلدارة قـــرارات جـــاء من 

أهمها:

1ـ تكليـــف مجلـــس إدارة اتحـــاد المـــالك المركـــزي 
بالدعوة إلى الجمعية العمومية تتوافق مع قانون 
تنظيم القطاع العقاري والقرارات الصادرة تنفيذا 

له في أقرب وقت ممكن.
2 ـ دعـــوة جميـــع أعضـــاء اتحـــاد المـــالك المركزي 
كتابيـــا عـــالوة على أية وســـيلة أخرى، مـــع إرفاق 

كافة المستندات الخاصة بجدول األعمال.
3 ـ يعـــاد طـــرح النظـــام الرئيســـي واألساســـي في 
لالطـــالع  القـــادم  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
والتصويـــت والتعديـــل عليـــه ويحظـــر اتخـــاذ أي 
قرار يتعارض مع أحكام القرار رقم 1 لسنة 2020 
بتنظيـــم أحـــكام اتحـــادات المـــالك فـــي العقارات 

المشتركة.
4 ـ إعـــادة عـــرض الميزانية في اجتمـــاع الجمعية 

العمومية القادم لالطالع التصويت عليها.
5 ـ االلتزام بتعييـــن ثالثة مراقبين محايدين بناًء 
على األســـماء المرشحة من قبل مؤسسة التنظيم 

العقاري.
باإلضافـــة إلى قـــرارات أخرى، وفي الختام شـــكر 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة اإلدارة التنفيذيـــة علـــى 
مـــا قدمتـــه مـــن تقريـــر مفصـــل وشـــامل ومحايد 
وبخاصـــة مـــن الناحيـــة القانونية وعلـــى متابعتها 
لســـير عمـــل جميـــع المشـــاريع ومـــا يعتريهـــا مـــن 

مشكالت وعقبات والعمل على تذليلها.

المنامة -  الصناعة والتجارة

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري.

تبني سلسلة من 
المبادرات التوعوية 

الرامية لتفعيل 
الشراكة األمنية
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رئيس األمن العام يؤكد أهمية الجاهزية العامة لمواجهة الكوارث
تـــرأس رئيس األمن العام، رئيس اللجنة 
الفريـــق  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
طارق بن حسن الحسن، اجتماع اللجنة 
والذي عقد عبر تقنيـــة االتصال المرئي، 
الـــوزارات والجهـــات  بمشـــاركة ممثلـــي 

المعنية.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب رئيـــس 
الجهـــود  مثمنـــا  باألعضـــاء،  اللجنـــة 
والمبـــادرات الوطنيـــة لمكافحـــة جائحة 
كورونـــا، انطالقـــا مـــن توجيهـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وبدعم ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
مثمنـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه دور الطواقـــم 
المبذولـــة  التوعويـــة  الطبيـــة والجهـــود 

لحماية الصحة والسالمة العامة.
وفـــي ذات الســـياق، ثمن رئيـــس اللجنة 
الوطنيـــة لمواجهة الكـــوارث، توجيهات 
وزير الداخلية الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
بالتطبيـــق  تقضـــي  والتـــي  خليفـــة،  آل 
الدقيـــق والحازم لإلجـــراءات والتدابير 
علـــى  التشـــديد  بينهـــا  ومـــن  الوقائيـــة 
ارتداء كمامـــات الوجه وتطبيق التباعد 
االجتماعي واتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيال المخالفين.
وخـــالل االجتماع، اطلعـــت اللجنة على 
إيجـــاز قدمه وكيـــل وزارة الصحة  وليد 
التقريـــر  مـــن خاللـــه  اســـتعرض  المانـــع 
اليومـــي للفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا والجهود التـــي يبذلها 
فـــي مكافحة فيـــروس كورونا، موضحا 
بـــأن معـــدل اإلصابات بفيـــروس كورونا 
خـــالل  ملحوظـــا  انخفاضـــا  شـــهد  قـــد 

هـــذه الفتـــرة؛ نظـــرا إلقبـــال المواطنيـــن 
والمقيميـــن على أخذ التطعيم وااللتزام 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
الوقائيـــة التـــي أقرهـــا الفريـــق الوطنـــي 

الطبي.
آخـــر  متابعـــة  االجتمـــاع،  خـــالل  وتـــم 
علـــى  تؤثـــر  قـــد  التـــي  المســـتجدات 
الســـالمة العامة والتهديـــدات المحتملة 
والتأكـــد من الجاهزية العامة والتمارين 
الخطـــة  حســـب  المشـــتركة  الوطنيـــة 

وفـــي  الكـــوارث،  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
هـــذا الســـياق تطـــرق المستشـــار ســـامر 
أحمد مـــن المجلـــس األعلـــى للبيئة إلى 
المعلومات األولية عن توقعات أســـباب 
غلـــق محطة بوشـــهر النوويـــة اإليرانية 
ومـــا اتخـــذه المجلـــس مـــن إجـــراءات 
وقائيـــة ومـــا تقوم بـــه الجهـــات المعنية 

في هذا الصدد.

الحمايـــة  إدارة  مديـــر  اســـتعرض  كمـــا 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة  والســـالمة 
المدنـــي  العقيـــد الركـــن محمـــد البنغدير 
)الفنيـــة  اللجنتيـــن  نتائـــج  ملخـــص 
واإلعالميـــة( اللتيـــن تـــم تشـــكيلهما من 
قبـــل رئيـــس األمـــن العام رئيـــس اللجنة 
الوطنيـــة لمواجهـــة الكـــوارث، حيث تم 
تكليـــف هاتيـــن اللجنتيـــن بإعـــداد دليل 

شـــامل لالشـــتراطات الفنية واإلعالمية 
باإلضافة إلى تحديد المواصفات الفنية 
واللوجســـتية للمالجئ الخاصة ومراكز 

اإليواء.
وفي ختام االجتماع، وجه رئيس األمن 
العـــام رئيـــس اللجنة الوطنيـــة لمواجهة 
الكوارث الشـــكر ألعضاء اللجنة، متمنيا 

للجميع التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

انخفاض ملحوظ 
بإصابات كورونا 

جراء التطعيم 
وتطبيق اإلجراءات

االجتماع عقد عن بعد
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”BMW“ تدشين “زين الكبرى3” تتيح الفوز بسيارة

اإلعالم تدشن عربتين جديتين للنقل الخارجي

ـــارس 2022 ـــل 2021 - 31 مــــ ـــن 6 أبــريــــ ـــد مـــ ـــة تمتـــــ المســـابقـــ

ــة ــات العالميـ ــدث المواصفـ ــان بأحـ ــة “HD” وتتمتعـ ــان بتقنيـ تبثـ

دشنت زين البحرين “مسابقة زين الكبرى 
3”، وهـــي حملـــة ترويجيـــة فـــي نســـختها 
زيـــن  لعمـــاء  المســـابقة  تتيـــح  الثالثـــة. 
البحريـــن فرصة المشـــاركة والفوز بجوائز 
 BMW وســـيارة  رائعـــة  شـــهرية  نقديـــة 
طـــراز )218i Series 2( كل ثاثـــة أشـــهر 
ولغايـــة 31 مـــارس 2022. ويأتـــي إطاق 
النســـخة الثالثة لهذه المسابقة الكبرى بعد 
النجـــاح الكبير الذي حققته في نســـختيها 
الســـابقتين؛ رغبة من الشـــركة في إشـــراك 
ومكافأة مجتمع زين البحرين على والئهم 
طويـــل األمـــد والتزامهـــم المســـتمر تجـــاه 
الشـــركة. كما تحرص الشـــركة على تعزيز 
الجوائز بشـــكل مســـتمر وتقديم التجارب 
التـــي تشـــجع المشـــتركين وتحثهـــم علـــى 

اللعب والفوز. 
تتضمن مسابقة زين الكبرى الثالثة أسئلة 

وأجوبة تقوم على االشتراك بشكل يومي 
وبطريقة تسمح لجميع العماء بالمشاركة 
مجانـــا أو كمشـــتركين مميزيـــن. وســـتقام 
كل مـــن المســـابقات المجانيـــة والمتميـــزة 
بالتوازي وســـتمكن المشـــاركين من اللعب 
على مدار اليوم، وســـيحصل المشـــتركون 
الذيـــن يلعبـــون مجانـــا على ســـؤال واحد 

يوميا ويفوز مشـــترك واحد بجائزة نقدية 
يتم اإلعان عنها شهريا. 

كما يمكـــن لمشـــتركي المســـابقة المتميزة 
المشـــاركة مقابـــل 250 فلســـا فـــي اليـــوم 
وســـيتلقون خمســـة أســـئلة باإلضافة إلى 
طلـــب  ويمكـــن  يوميـــا.  ميغابايـــت   100
أســـئلة إضافية مقابـــل 500 فلس إضافي 

لكل ســـؤال. وسيتم اإلعان عن 5 فائزين 
شـــهريا مـــن خال الســـحب للفـــوز بجائزة 
نقدية لكل منهم. وسيتم اإلعان عن فائز 
واحـــد بالجائـــزة الكبـــرى كل ثاثة أشـــهر، 
 )218i Series 2( طراز BMW وهي سيارة

جديدة كليا. 
زيـــن  عمـــاء  لجميـــع  يمكـــن  للمشـــاركة، 
البحرين االشتراك من خال ثاث قنوات 
النصيـــة  الرســـائل  فـــي  تتمثـــل  مختلفـــة 
القصيـــرة، والرمـــز القصيـــر USSD، وعبر 
 .contest.bh.zain.com / /:https زيـــارة 
طريـــق  عـــن  المشـــاركة  للعمـــاء  يمكـــن 
إرسال رسائل نصية قصيرة بإرسال كلمة 
“FREE” إلـــى الرقـــم 94453 أو عن طريق 
للعـــب مجانـــا،  االتصـــال علـــى  *200*1# 
فيما يمكن للمشتركين المميزين االشتراك 
عن طريق إرســـال كلمـــة “WIN” إلى الرقم 

94454 أو عبر االتصال على *200#.

فــي إطــار عمليــة التحديــث لمنظومــة البث التلفزيوني المباشــر أدخلت وزارة اإلعــالم عربتين جديدتين لخدمات البث المباشــر للتغطيــات اإلعالمية الداخلية 
والخارجيــة مجهزتيــن بتقنيــة البــث التلفزيوني عالي الدقة )HD(، وبأحدث التقنيات وفقا ألفضل المواصفات الدولية ومواصفات األمن والســالمة بما يتالءم 

مع طبيعة العمل اإلنتاجي لتغطية كافة الفعاليات الرسمية والمعارض والمؤتمرات واألحداث الرياضية المحلية والدولية التي تقام على أرض المملكة.

المنامة - زين البحرين

المنامة - وزارة الداخلية

اختتمـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور دورة تدريبيـــة نظمتهـــا لــــ 88 موظفـــا من 
شـــركات التأمين، ضمن جهود إعهاد بنود عقـــد التأمين في وقائع التلفيات 
المتصالح عليها إلى ممثلي شـــركات التأمين المختصة بمباشـــرة الحوادث 

المرورية البسيطة اعتبارًا من 21 يوليو المقبل.
وأكدت اإلدارة أن الدورة التدريبية ركزت على تأهيل الموظفين وإمدادهم 
بالمعلومات والخبرات التي تؤهلهم الستكمال إجراءات الحوادث البسيطة 
وتحريـــر التقاريـــر الفنية والقانونية، وتمكيـــن الموظف من تنفيذ بنود عقد 
التأميـــن؛ لضمـــان جـــودة وتســـهيل الخدمـــات للمراجعيـــن لتولـــي شـــركات 

التأمين المهام وفقا لما نظمه القرار.

88 موظفا في “التأمين” يتدربون على إجراءات حوادث المرور

“تمكين” يمدد الدعم 3 أشهر للقطاعات المتأثرة بـ “كورونا”
تنفيــًذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية وبمتابعة ولي العهد رئيــس الوزراء

أعلـــن صندوق العمـــل “تمكين” خال 
اجتمـــاع مجلـــس إدارته عـــن متابعة 
اســـتمرارية  دعـــم  برنامـــج  تمديـــد 
مـــن  المتأثـــرة  للمؤسســـات  األعمـــال 
تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونا، 
لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من يونيو 
الجاري حتى أغسطس 2021، وذلك 
تنفيـــذا للتوجيهات الملكية الســـامية 
لعاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة بإطاق 
الحزمـــة الماليـــة واالقتصادية؛ للحد 
فيـــروس  جائحـــة  انعكاســـات  مـــن 
كورونـــا والحفاظ على جهود التنمية 
المستدامة، ولتكليف صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء للجهـــات الحكومية بمتابعة 
تنفيـــذ التوجيهات الملكية الســـامية 
لدعـــم  المناســـبة  الحلـــول  ووضـــع 
القطاعات المتضررة. ويشـــمل الدعم 
التاليـــة: مراكـــز األلعـــاب  القطاعـــات 
 ،)Day care( الترفيهية، دور الحضانة
واألنديـــة  الصـــاالت  الســـينما،  دور 
واألنديـــة  الصالونـــات  الرياضيـــة، 
الصحيـــة، المطاعـــم والمقاهـــي التي 
تعتمـــد علـــى الجلســـات والخدمـــات 

قاعـــات  رئيـــس،  بشـــكل  الداخليـــة 
إلـــى  المناســـبات واألفـــراح، إضافـــة 
محات البيـــع بالتجزئة )غيـــر المواد 
الغذائية(، مكاتب الســـفر والســـياحة، 
مكاتب تنظيم الفعاليات، كما أنه من 
المقرر أن تشمل الحزمة أيضا تمديد 
دعـــم رواتب ســـائقي ســـيارة األجرة 
والحافـــات ومدربـــي الســـياقة لمدة 
ثاثـــة أشـــهر إضافية كما ســـيتضمن 
كافـــة  اإللكترونـــي  “تمكيـــن”  موقـــع 
التفاصيل الخاصـــة بالقطاعات التي 
يشـــملها الدعـــم. وبنـــاًء عليه، ســـيتم 
فتـــح بـــاب تقديـــم الطلبـــات لجميـــع 
هـــذه  ضمـــن  المدرجـــة  المؤسســـات 
القطاعات، ســـواء التي تقدم طلباتها 
للمرة األولى أو المستفيدة سابقا من 
البرنامـــج، وذلـــك عبـــر موقـــع البوابة 
اإللكترونية لـ “تمكين” اعتبارا من 27 
يونيـــو وحتى11 يوليـــو2021، حيث 
ســـيتم تقييم الطلبات وتحديد قيمة 
الدعم بناًء على مدى تأثر المؤسســـة 
مـــن قرار اإلغاق وفي إطار المعايير 
المعتمـــدة آلليـــة التقييـــم فـــي إطـــار 

الميزانية المرصودة والمعتمدة. 
وأشاد رئيس مجلس إدارة “تمكين”، 
الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة، 
الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 

صاحـــب  مـــن  المســـتمرة  والمتابعـــة 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء وقيادتـــه للجهـــود  مجلـــس 
الوطنية؛ للحد من اآلثار الناجمة عن 
الجائحة، وتشـــجيع المؤسسات على 
مواصلـــة أعمالهـــا وأداء دورهـــا فـــي 
النهوض باالقتصاد الوطني وتحقيق 

المزيد من النمو والتطور. 
وأّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق 
محمـــد  حســـين  “تمكيـــن”  العمـــل 
رجـــب علـــى الجهـــود الكبيـــرة التـــي 
يبذلهـــا فريـــق البحرين فـــي التصدي 
للجائحـــة، وعلـــى أهمية الـــدور الذي 
تقـــوم به مختلف مؤسســـات القطاع 
الخـــاص عموما فـــي مواصلة أعمالها 
واســـتدامة  إبداعيـــة  أكثـــر  بطـــرق 
وقـــدرة فـــي التعاطـــي مـــع متغيرات 

كفـــاءة  بـــكل  وتحدياتـــه  الســـوق 
واقتـــدار، واســـتجابتها وتمكنهـــا من 
تحويـــل التحديـــات إلى فـــرص ذات 
نتائج إيجابية واضحة ســـاهمت في 
اســـتمرارية أعمالهـــا بأفضـــل طريقة 

ممكنة في ظل الظروف الراهنة. 
يذكـــر أنـــه تـــم إطـــاق برنامـــج دعم 
استمرارية األعمال في مارس 2020 
الملكيـــة  التوجيهـــات  مـــع  تماشـــيا 
الســـامية لدعـــم القطـــاع الخاص من 
اقتصاديـــة  حزمـــة  إطـــاق  خـــال 
وماليـــة للتعامـــل مـــع تبعـــات جائحة 
فيروس كورونا والمساهمة في دعم 
المؤسسات المتأثرة من خال تقديم 
منـــح ماليـــة تحفيزيـــة لدعـــم نســـبة 
محددة من النفقات التشغيلية، وذلك 
إلى جانب العديد من المبادرات التي 
قدمتهـــا الحكومة الموقـــرة؛ من أجل 
دعم األفراد والمؤسسات خال هذه 

الفترة.  
وتـــم تقديـــم الدعم ضمـــن 4 مراحل 
ســـابقة للقطاعـــات األكثـــر تأثـــرا من 
قدمـــت  حيـــث  الجائحـــة،  تبعـــات 
“تمكيـــن” فـــي تلـــك الفتـــرات الدعـــم 
الســـتمرارية األعمـــال إلـــى أكثـــر من 
16 ألف مؤسسة، وبميزانية إجمالية 

تزيد عن 56 مليون دينار.

المنامة - تمكين
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المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزارة  جهـــود  ضمـــن 
لتطوير الخدمات وتسهيل وتيسير 
اإلجـــراءات للمواطنين والمقيمين، 
ســـوف يكـــون بإمـــكان التبليـــغ عن 
خـــال  مـــن  البســـيطة  الحـــوادث 
تطبيـــق etraffic أو التواصـــل مـــع 

شركات التأمين بشكل مباشر.
وتأتـــي هـــذه الجهـــود مـــع اقتـــراب 
موعـــد تنفيذ قـــرار وزيـــر الداخلية 
بنـــود  تنفيـــذ  بإســـناد  والمتعلـــق 
عقـــد التأمين فـــي وقائـــع التلفيات 
الحـــوادث  فـــي  عليهـــا  المتصالـــح 
المروريـــة البســـيطة إلـــى شـــركات 
مـــن  اعتبـــارا  المختصـــة  التأميـــن 
21 يوليـــو المقبـــل. وســـوف تطلـــق 
جمعيـــة التأميـــن البحرينيـــة حملة 
توعويـــة لتعريـــف وتوعية ســـائقي 
الجديـــدة،  باإلجـــراءات  المركبـــات 
بيـــن  والتنســـيق  بالتعـــاون  وذلـــك 
جمعيـــة  مـــن  إعامييـــن  فريقيـــن 
للمـــرور،  العامـــة  واإلدارة  التأميـــن 
وبإشـــراف لجنة إعامية من وزارة 
الداخلية. وفي هذا السياق، أوضح 
رئيس جمعيـــة التأميـــن البحرينية 
جواد محمد أن الحملة ستركز على 
الجانب التعريفي والتوعوي بشأن 
تسهيل إجراءات مباشرة الحوادث 
تخليـــص  وســـرعة  المروريـــة 
متطلباتها مع شركات التأمين دون 
تدخـــل مـــن اإلدارة العامـــة للمرور، 
مضيفـــا أن مـــدة الحملـــة التوعوية 
ســـوف تكـــون علـــى مـــدى 6 أشـــهر 

وبعدة لغات؛ لضمان الوصول لكافة 
شـــرائح المجتمـــع، مشـــيرا إلـــى أن 
الحملة تهدف لتعزيز وعي ســـائقي 
مباشـــرة  إســـناد  بقـــرار  المركبـــات 
الحـــوادث المروريـــة البســـيطة إلى 
شـــركات التأميـــن وأهميـــة االلتزام 
المصلحـــة  لتحقيـــق  القـــرار  ببنـــود 

العامة لمستخدمي الطريق.
التأميـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
التأميـــن  شـــركات  إن  البحرينيـــة 
علـــى أتـــم االســـتعداد للعمـــل علـــى 
تســـهيل إجراءات معامات طرفي 
الحـــادث المروري البســـيط، بعد أن 
يتـــم االتفاق بينهما على مســـؤولية 
المتســـبب بالحادث، مثمنا التعاون 
العامـــة  اإلدارة  مـــع  والتنســـيق 
للمـــرور فـــي إطـــار تبني المشـــاريع 
والمبادرات التي تسهم في الحفاظ 
على أمن وسامة كافة مستخدمي 
الســـامة  يحقـــق  بمـــا  الطريـــق، 
المرورية المطلوبـــة للجميع، ويعزز 
التعاون مع القطاع الخاص لتطوير 

الخدمات المقدمة للجمهور .

تعريف السائقين بإجراءات مباشرة حوادث المرور البسيطة

رئيس جمعية التأمين البحرينية

وصـــرح وكيـــل وزارة اإلعـــام عبدالرحمـــن 
بحـــر بأن إدخـــال العربات الجديـــدة للخدمة 
اإلعامية ســـتعزز من قدرة أســـطول عربات 
النقل التلفزيوني التي تمتلكها الوزارة والتي 
تـــم العمـــل على تحديثهـــا بتوجيهـــات دائمة 
مـــن وزيـــر اإلعـــام علـــي الرميحـــي الراميـــة 
الـــوزارة  ومشـــروعات  برامـــج  تطويـــر  إلـــى 
المعرفيـــة  المســـتجدات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 
منظومـــة  تحديـــث  عبـــر  والتكنولوجيـــة، 
البث اإلذاعـــي والتلفزيونـــي وتطوير أجهزة 
التســـجيل والتصويـــر والصـــوت واإلضـــاءة 
واالســـتديوهات  األخبـــار  واســـتديوهات 
البـــث اإلذاعـــي  اإلنتاجيـــة وترقيـــة أجهـــزة 
والتلفزيوني.وأوضح بحر لدى اطاعه على 
مرافـــق العربتيـــن يرافقـــه الوكيـــل المســـاعد 
لإلذاعـــة والتلفزيون بـــوزارة اإلعام عبدهللا 
الدوســـري أن دخـــول هاتيـــن العربتيـــن فـــي 
الخدمـــة في هذه الفتـــرة قد أكد على حرص 
الوزارة المتنامي على المواكبة والتطوير بما 

يلبي كافة المستجدات الفنية التي تتطلبها 
االحتياجات المســـتقبلية للبث التلفزيوني.
وأبدى فخـــره واعتزازه بمـــا تمتلكه الوزارة 
من كوادر وطنية مؤهلة لتشغيل المنظومة 
اإلعامية وتطويـــع كافة التقنيات الحديثة 
لخدمـــة مجال البث اإلذاعـــي والتلفزيوني. 
وقـــال إن التقنيات التي تم تزويد العربتين 
الجديدتيـــن بهـــا جـــاءت وفقا الشـــتراطات 
ومواصفات هندســـية حـــرص الفريق الفني 
البحرينـــي علـــى توافرهـــا وإدخالهـــا ضمـــن 
مختلـــف مراحـــل عمليـــة النقـــل والتغطيـــة 
التلفزيونيـــة الخارجيـــة، معربا عـــن تقديره 
لكافة العاملين بقطاع الشـــؤون الفنية على 
ما قاموا به من متابعة مســـتمرة إلتمام هذا 
المشـــروع وحتـــى وصول العربتيـــن لمملكة 
البحرين ودخولهمـــا في الخدمة بالرغم من 
الظروف االســـتثنائية  الناتجـــة عن جائحة 
كورونـــا كوفيد 19 وما فرضته من تحديات 

كثيرة.
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المنامة - وزارة الصحة

في إطـــار تكثيف الحمالت التفتيشـــية 
للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-(، 
واصلـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة 
لمتابعـــة  التفتيشـــية  زياراتهـــا  الصحـــة 
التزام المنشـــآت باالشتراطات الصحية 
والقـــرارات األخيـــرة المنصـــوص عليها، 
وقد قام مفتشـــو قســـم مراقبة األغذية 
تفتيشـــية  بزيـــارة  المنصـــرم  الثالثـــاء 
شملت 198 مطعًما ومقهى تقدم أطعمة 
ومشروبات، تم خاللها مخالفة 31 منها، 
حيـــث تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة 
إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

إلـــى  الجميـــع  العامـــة  الصحـــة  ودعـــت 
بـــروح  والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة 
المسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري عن 
أي مخالفـــات أو تجاوزات يتم رصدها، 

المهمـــة  الخطـــوات  هـــذه  أن  موضحـــة 
تأتـــي لتأميـــن الصحة العامـــة وللتحقق 
مـــن التزام األفـــراد وأصحـــاب المطاعم 
والمقاهـــي وبقية المحالت ذات العالقة 
بالصحة العامة باإلجراءات االحترازية 
الواجـــب  الصحيـــة  واالشـــتراطات 

تطبيقها.

“الصحة” تخالف 31 مطعًما ومقهى
“الداخلية”: حالتان  في “اإلصالح والتأهيل” تطلبتا العالج وتم تعافيهما
شـــفاء جميـــع المصابيـــن بــــ “كورونـــا” بظـــل تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة

أكـــد وكيـــل وزارة الداخليـــة الشـــيخ 
ناصـــر بن عبدالرحمن آل خليفة  ، أن 
تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع 
والتأهيـــل،  اإلصـــالح  مراكـــز  نـــزالء 
التزام قانوني وإنساني تعمل اإلدارة 
علـــى  والتأهيـــل  لإلصـــالح  العامـــة 
تحقيقـــه فـــي كافـــة الظـــروف ، وفق 
مـــا يتطلبه قانون مؤسســـة اإلصالح 
 ، التنفيذيـــة  والئحتـــه  والتأهيـــل 
منوها فـــي الوقت ذاته إلـــى الجدية 
فـــي تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
لمواجهـــة فيروس كورونـــا في إطار 
الحفاظ على صحة وسالمة النزالء.

وأشـــار وكيـــل وزارة الداخليـــة إلـــى 
البـــدء فـــي تقديم الجرعة المنشـــطة 

من اللقـــاح المضاد لفيـــروس كورونا 
للنـــزالء الذيـــن تلقـــوا جرعتيـــن مـــن 
التطعيـــم فـــي وقـــت ســـابق ، وذلـــك 
مـــن  المحـــددة  االشـــتراطات  وفـــق 
قبل الفريـــق الوطنـــي الطبي وتحت 

إشـــراف وزارة الصحـــة ، موضحا أنه 
فـــي ظـــل تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات 
التي من شـــأنها الحفـــاظ على صحة 
وســـالمة النـــزالء ، تـــم توفيـــر كافـــة 
أنواع التطعيمـــات المضادة لفيروس 
حريـــة  مـــع  مجاًنـــا  للنـــزالء  كورونـــا 
اختيارهـــم التطعيـــم الذي يناســـبهم، 
وتطعيم كافة النزالء بنســـبة 100% 

ممن بادروا بالتسجيل.
وتطـــرق وكيـــل وزارة الداخليـــة إلى 
بفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت  عـــدد 
كورونا بين النزالء ، موضحا أن هناك 
حالتيـــن فقط تـــم نقلهما إلـــى مجمع 
السلمانية الطبي وتلقيا العالج الالزم 
وهمـــا اآلن في مرحلـــة التعافي ، كما 
تعافت الحاالت التي كانت قائمة في 

وقت سابق.
 ، الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وختـــم 
تصريحـــه باالشـــارة إلـــى االســـتمرار 
في االلتزام باالجـــراءات االحترازية 
وتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة الالزمـــة 
علـــى مـــدار الســـاعة مـــن قبـــل كوادر 
متخصصـــة وتحـــت إشـــراف فريـــق 

البحرين الطبي ووزارة الصحة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دعـــت إدارة التعليـــم الخاص بـــوزارة التربية والتعليـــم أولياء أمور 
الطلبـــة الدارســـين حاليا فـــي المـــدارس الخاصة فـــي الصفوف من 
الثانـــي االبتدائي إلـــى الثالث الثانوي، والراغبيـــن في التحويل إلى 
المـــدارس الحكوميـــة التابعـــة لمجمعاتهم الســـكنية، إلى اســـتكمال 
المستندات الالزمة لعملية التحويل، وذلك قبل نهاية العام الدراسي 
الحالي، حيث سيتم اإلعالن في الفترة المقبلة عن موعد فتح باب 

التسجيل كما هو متبع سنويا.
والمستندات المطلوبة هي:

- نسخة مأخوذة من قارئ البطاقة الذكية للطالب وولي أمره.
- الشهادة النهائية للعام الدراسي 2020-2021.

- إفادة بإخالء طرف من المدرسة الخاصة “رسالة انسحاب”.
- ويضاف إليها نسخة من تأشيرة اإلقامة للطالب وولي أمره سارية 
المفعـــول بالنســـبة للراغبين في التحويل من أبنـــاء أصحاب العقود 
العامليـــن في القطاع الحكومي، وذلك ســـيكون محكوما بالشـــواغر 

المتوفرة في المدارس المطلوب التحويل إليها”.
كما ســـيتم قبول طلبات التحويل للطلبة الذين ســـتصدر شهاداتهم 
في شـــهري يوليو وأغســـطس في وقت الحق يتم اإلعالن عنه في 

حينه”.

استكمال مستندات التحويل إلى المدارس الحكومية

محمد الستراوي

إبراهــيم النـــهام

@albiladnews

عمليات تكميم 
المعدة بالبحرين وأسعارها

 انتشرت في البحرين بالفترة األخيرة عالجات لجراحة 
السمنة، وهو التعبير الملطف لعمليات تكميم المعدة، 

والتي تؤدي لخفض الوزن بشكل كبير وواضح.

سلبيات إيجابيات
خسارة

الوزن
الغثيان لمدة 

ثالثة
 شهور

الجفاف 
في

الجسم ب

الشعور 
بالبرد

تساقط الشعر النخفاض
 فيتامين

 (ب 6) 
في 

الجسم

جسم 
رشيق

يخفض نسبة
الكوليسترول

في الدم

التخلص من األمراض 
التي تكون 

السمنة
 سببًا لها 

سعر العملية

مدة العملية

 تتراوح في البحرين
 ما بين 2500 - 4000 دينار 

بحريني كحد أقصى

ترتبط بنوع التقنية المستخدمة 
ومكانة الطبيب ومستوى المركز 

وحالة المريض ودرجة السمنة 
التي يعاني منها

يستغرق التنويم
 في المستشفى

 ليلتين

مدة العملية
 بالمتوسط 
نصف ساعة

ا “التربية” ترسل الشهادات المعتمدة للطلبة إلكترونيًّ
للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي... وحفاظـــاً علـــى ســـامة الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور

دعمـــًا وتأكيـــدًا لتظافـــر الجهود الوطنيـــة الحتواء ومنع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )covid-19(، وحفاظًا على ســـالمة 
المواطنيـــن من طلبة وأوليـــاء أمور وهيئات إداريـــة وتعليمية، 
قامت إدارة نظم المعلومات وبالتنســـيق مع اإلدارات التعليمية 
المختصة بإرســـال شـــهادات طلبـــة الثالث اإلعـــدادي والمرحلة 
Miro-  الثانويـــة معتمدة عبر بريدهم اإللكتروني على حســـاب
soft365 إلى جانب إرسال إفادة التخرج وإفادة حسن السيرة 
والســـلوك لخريجـــي المرحلـــة الثانويـــة. كمـــا تـــم نشـــر النتائج 
 edunet.bh الدراسية بصيغة إلكترونية عبر البوابة التعليمية
وخدمة “نتائج الطلبة الدراســـية” والتي تتيح لطلبة المدارس 

الحكومية إمكانية االطالع على نتائج االمتحانات النهائية.
وأكـــد الـــوزارة أهميـــة االســـتفادة مـــن خدماتهـــا اإللكترونية 
 )moe.gov.bh( الرســـمي  الـــوزارة  موقـــع  علـــى  المتاحـــة 

والموجـــودة على موقـــع البوابة الوطنيـــة لهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية )Bahrain.bh(. ومن الخدمات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم 
والتـــي ســـاهمت في تطبيـــق التعلم عن بعد، توفير بوابة تعليمية وطنية على الحوســـبة 
الســـحابية تمكـــن المعلميـــن واإلدارييـــن والطلبـــة وأوليـــاء األمـــور مـــن جميـــع الخدمات 

اإلدارية والتعليمية بصورة رقمية وعبر اإلنترنت. باإلضافة 
إلـــى توفيـــر حســـابات )Microsoft 365( بجميـــع تطبيقاتهـــا 
علـــى الحوســـبة الســـحابية ومنهـــا البريـــد اإللكتروني وملف 
تخزين الملفات )One Drive( لجميع منتســـبي وزارة التربية 
والتعليـــم ولجميـــع طلبة المـــدارس الحكوميـــة لتمكينهم من 

العمل والتعلم في كل مكان وزمان.
كما قامـــت الوزارة بتوفيـــر خدمات إلكترونيـــة للجمهور منها 
خدمـــة تحويـــل الطلبـــة بيـــن المـــدارس حيث تســـمح الخدمة 
اإللكترونية ألولياء األمور تقديم طلبات تغيير مدارس األبناء 
أو التحويـــل بيـــن المـــدارس الخاصـــة والحكوميـــة، باإلضافـــة 
إلى االســـتعالم عـــن حالة المـــدارس الخاصة. وتتيـــح الخدمة 
)التحويل من المـــدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية ومن 
المـــدارس الحكوميـــة إلـــى المـــدارس الخاصـــة ومـــن المدارس 
الخاصـــة إلى المـــدارس الخاصة ومن المـــدارس الحكومية إلى 

المدارس الحكومية(.
ومـــن الخدمات المقدمـــة للطلبة أيضًا )ومنهم الخريجين( خدمة “إصدار نســـخ اإلفادات 
وكشـــف الدرجات لطلبة المدارس” والتي توفر لطلبة المدارس والخريجين إمكان طلب 

نسخ من إفادة التخرج وكشوف الدرجات وتوصيلها بواسطة بريد البحرين.

نـــدوة “عـــن  تنظـــم صحيفـــة “^” 
بعـــد” تناقـــش موضـــوع جهـــود تدوير 
المخلفـــات المنزليـــة بمشـــاركة العديـــد 
من الشـــخصيات من مختلـــف الجهات 
الخميـــس  يـــوم  فـــي  وذلـــك  المعنيـــة، 
 12 الســـاعة  مـــن  24 يونيـــو  الموافـــق 

ظهرا الى 1:30 بعد الظهر.
وســـتبث مناقشات الندوة عبر منصات 
زووم،  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــالد” 
اليـــف،  واإلنســـتغرام  واليوتيـــوب، 

والتويتر، والموقع اإللكتروني.

عدد اإلخطارات 

وقال منســـق النـــدوة الزميـــل إبراهيم 
النهام إن البحرين أطلقت استراتيجية 
حكوميـــة إلدارة المخلفات، وســـاهمت 
إجمالـــي  مـــن   %  45 معالجـــة  فـــي 
المخلفـــات الـــواردة لمدفن عســـكر من 
إجمالـــي المخلفـــات التـــي تبلـــغ قرابـــة 

مليون و700 ألف طن سنويا.
المنزليـــة  المخلفـــات  تعتبـــر  وأضـــاف: 
األعلى نســـبة مـــن اجمالـــي المخلفات، 
والتحـــدي الماثل في اعـــادة تدويرها، 
خصوًصـــا أن اإلحصـــاءات تشـــير الـــى 
أن متوســـط إنتاج الفرد البحريني من 

المخلفات مرتفع عالميا.

محاور الندوة

- مبـــادرات تدويـــر المخلفـــات المنزلية 
وتقييم أثرها.

- جهـــود خفض متوســـط إنتـــاج الفرد 
البحريني من المخلفات.

والقطـــاع  المدنـــي  المجتمـــع  دور   -
الخـــاص فـــي تشـــجيع خفـــض معـــدل 

المخلفات المنزلية.

المشاركون

1. عضو مجلس الشورى منى المؤيد
2. النائب عبدالرزاق حطاب

3. الوكيل المســـاعد للخدمـــات البلدية 
المشـــتركة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني شوقية 

حميدان
4. المنســـقة اإلقليميـــة لبرنامـــج النظم 
االيكولوجيـــة الســـلمية ببرنامـــج األمم 

المتحدة للبيئة عطاف شحادة
5. رئيـــس المجلـــس البلـــدي للمنطقـــة 

الجنوبية بدر التميمي
6. مدير إدارة المخلفات بوزارة شؤون 

البلديات لمياء تلفت 
7. مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية 
بالمجلس األعلى للبيئة لمى المحروس

8. رئيـــس قســـم الهندســـة الكيميائيـــة 
بجامعة البحرين مجيد صفر  

9. أســـتاذة الهندســـة البيئية المســـاعد 
بجامعة الخليج العربي  سمية يوسف

10. الفنان عباس الموسوي
11. أخصائي تقني في البيئة والطاقة 
بهيئة الطاقة المستدامة دالل البحارنة

12. مديـــر عـــام مصنع الماجـــد لتدوير 
الـــورق والبالســـتيك والمـــواد الصلبـــة 

حميد الماجد
13. الرئيـــس التنفيـــذي لجمعية حفظ 

النعمة احمد الكويتي

االستفسارات

بمتابعـــة  الراغبيـــن  لجميـــع  ويمكـــن 
مناقشـــات الندوة طلـــب وصلة “زووم” 
أو “اليوتيـــوب” عبـــر “الواتســـاب”. كمـــا 
يمكـــن توجيـــه االستفســـارات عبر هذا 

الرقم: 38400407.

بمشــاركة برلمانييــن ومســؤولين حكومييــن ومنســقة ببرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة

ندوة “^” تناقش أسباب ارتفاع متوسط إنتاج البحريني من المخلفات

المنامة- وزارة الداخلية

وكيل وزارة الداخلية

البدء بإعطاء 
الجرعات المنشطة 
للنزالء المتطعمين 

بوقت سابق

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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أتمنى الحصول على بعثة في تخصص اقتصادي بجامعة بريطانية

أسعى ألن أكون شخصية مؤثرة تسعى لخدمة الوطن

سلمـــى العبــاســـي... األولــــى علـــى “التجـــاري”

األولى مكررا على “التجاري” نبراس الهدى: ال ساعات محددة للدراسة

% 99.1

% 99.1

أثنـــت ســـلمى أحمـــد محمد نور ســـلطان الحاصلة علـــى المرتبة 
األولـــى بمســـار العلوم التجـــاري على مســـتوى طلبـــة المدارس 
الثانويـــة بنســـبة 99.1 % بالشـــكر والتقديـــر على دعـــم والديها 
ومســـاندتهم لهـــا علـــى تعليمهـــا منـــذ الصغـــر، وأهـــدت تفوقهـــا 

لعائلتها، وجدها مثلها األعلى محمد نور سلطان.
وقالـــت “طموحي هو أن أكون أحـــد األعضاء الفاعلين لتحقيق 
الرؤيـــة االقتصاديـــة )٢٠٣٠( لجاللة الملك حفظـــه هللا، وأتمنى 

الحصـــول علـــى بعثـــة للدراســـة فـــي الخـــارج لدراســـة ألحـــد 
التخصصـــات باالقتصاد والمالية في أحد الجامعات البريطانية 
العريقـــة، وكذلـــك أمثـــل وطنـــي الغالـــي فـــي المحافـــل العالمية 
والبعثـــة للدراســـة فـــي الخـــارج التي ســـعيت لها والتـــي أتمنى 

حصولها لتمكنني من تحقيق حلمي”. 
ودعت جميع الطلبة بالتحلي باإلرادة واالجتهاد وضع األهداف 
واألولويات والســـعي للوصـــول إلى الهدف، واألهـــم هو اختيار 

التخصـــص الـــذي يحبه الطالـــب أو الطالبة ليتمكـــن من التفوق 
فيـــه. ولفتـــت إلى أن التعليم عن بعد أثر بالتأكيد، حيث تغيرت 
الوســـائل واألســـاليب المســـتخدمة في الشـــرح وجميعها كانت 
أســـاليب فعالـــة، وأشـــيد بجهـــود وزارة التربيـــة والتعليـــم على 

توفير جميع اإلمكانات الستمرار التعليم منذ بداية الجائحة.
ودعت الجميع إلى االلتزام بإرشـــادات فريـــق مجتمع وااللتزام 

باإلجراءات الوقائية؛ ألجل أنفسهم ومن أجل البحرين.

وضعت نبراس الهدى خريجة المسار التجاري، 
األولـــى مكررا علـــى المـــدارس الثانوية بمعدل 
99.1 %، حلمـــا منـــذ دخولها المرحلـــة الثانوية 
الحلـــم  هـــذا  تحقيـــق  قـــررت  وقـــد  بالتفـــوق، 

بالدراسة.
وقالــــت “حصولي على هـــذا المعدل ووصولي 
إلـــى هـــذا النجاح هو توفيق من ربي، وأســـعى 
ألن أكـــون شـــخصية ناجحـــة ملهمـــة ذات أثـــر 
تســـعى لخدمة الوطن والنهضـــة بالمجتمع، كم 

أطمـــح ألن أكـــون معلمة تحمل وتؤدي رســـالة 
األنبياء وتنشـــر ثقافة حـــب التعلم لخلق جيل 
واع ومبـــدع، أو أيًضا أن أدرس تخصص نظم 
المعلومـــات وأنطلـــق فـــي هـــذا المجـــال وأبدع 

فيه”.
وأضافـــت “ال توجد ســـاعات محددة للدراســـة 
بيـــن  الموازنـــة  علـــى  أحـــرص  كنـــت  ولكننـــي 
الدراســـة والمشـــاركة في األنشـــطة الالصفية، 
التي تساعدني في ممارسة وتوظيف وتطوير 

مواهبي فيما هو مفيد، وبين وقتي مع عائلتي 
ومـــع نفســـي، فأدرس قليـــاًل وأرفه عن نفســـي 

بهذه األنشطة وأعود لذاك وهكذا”. 
وذكـــرت نبـــراس الهـــدى أنهـــا تتلقى التشـــجيع 
الدائم والتحفيز المســـتمر ممن هم حولها وقد 
تعاملـــت معهـــم بال اســـتثناء، كوالديهـــا اللذين 
أخـــذا بيدهـــا منـــذ الصغـــر وحتـــى اآلن، أهلها، 
ومنتســـبات مدرسة ســـترة الثانوية ومعلماتها 
فـــي جميـــع المراحـــل، ومديرة مدرســـة ســـترة 

الثانوية منى محمـــد بوزبون، ومها عبدالكريم 
الخـــان باعثة األمـــل. وجميع زمالئهـــا، وجهود 
التعليـــم  لتوفيـــر  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
المســـتدام بشـــتى الطرق، واعتمادهـــم مناهج 
قويـــة ومتناســـبة، إلـــى أن وصلت إلـــى ما هي 

عليه اآلن.
ودعـــت جميـــع الطلبة إلـــى اختيـــار التخصص 
الذي يتناسب مع ميولهم ويستطيعون اإلبداع 

فيه بحيث بإمكانهم التطوير منه.

االسم: سلمى أحمد محمد نور سلطان العباسي
المدرسة: خولة الثانوية للبنات

التخصص: العلوم التجارية
الطموح: االبتعاث لدراسة االقتصاد في بريطانية

االسم: نبراس الهدى جعفر سند
المدرسة: سترة الثانوية للبنات

التخصص: توحيد المسارات - العلوم التجارية
الطموح: معلمة أو دراسة نظم المعلومات

إعداد: مروة خميس

االسم: مالك عبدالرسول أحمد 
سلمان الحجيري

المدرسة: النور الثانوية للبنات
التخصص: تجاري

الطموح: كابتن طائرة

مالك الحجيري.. كابتن طائرة

% 9٧

االســـم: فيصـــل غازي محســـن 
الغريري

المدرسة: الرفاع الشرقي الثانوية للبنين
التخصص: أدبي
الطموح: إعالمي

فيصل الغريري إعالمي كوالده

% 94.4

مســـعد  مصلـــح  عمـــار  االســـم: 
سعد سيدم 

المدرسة: الهداية الخليفية الثانوية للبنين
التخصص: علمي ) كيم - حيا (

الطموح: طبيب

عمار مصلح: طموحي طبيب

% 95

االسم: علي وهب الشويخ
باربـــار االبتدائيـــة  المدرســـة: مدرســـة 

للبنين 
الطموح: طبيب عام

الدكتور.. علي الشويخ

% 99.5

االسم: مرام علي محمد الهاشمي
المدرسة: غازي القصيبي الثانوية للبنات

التخصص: علوم تجارية
االهداء: أهدي تفوقي ألسرتي الغالية، ومعلماتي الفاضالت، ووطني 

الحبيب، وأشكر كل من دعمني في سبيل تحقيق هذا التفوق.

االسم: أحمد محسن يوسف
المدرسة: مدينة عيسى الثانوية بنين

التخصص: علوم والرياضيات
الطموح: طب أو هندسة

أحمد محسن محتار بين الطب والهندسةمرام الهاشمي: تفوقي ألسرتي

% 96.9% 96.3

االســـم: مريم نجـــم عبدهللا آل 
سنان 

المدرسة: المحرق الثانوية للبنات 
التخصص: تجاري 

الطموح: مهندسة إلكترونيات

مريم نجم.. مهندسة إلكترونيات

% 9٠.1

محســـن  غـــازي  محمـــد  االســـم: 
الغريري

المدرسة: الرفاع الشرقي الثانوية للبنين
التخصص: توحيد مسارات - علمي

الطموح: مهندس

... ومحمد الغريري مهندسا

% 95.6

إيمان العلواني

إيمان العلواني تنهي 
المرحلة اإلعدادية بامتياز االسم: نوراء حاجي

المدرسة: الحد الثانوية للبنات
الطموح: دراسة الموارد البشرية والتسويق

نوراء حاجي: سأدرس الموارد البشرية

% 9٠.1

عبـــدهللا  أنـــور  بيـــان  االســـم: 
البصري

المدرسة: الحد الثانوية للبنات
التخصص: علمي )فيزياء ورياضيات(

الطموح: التخصصات الطبية

بيان أنور: سأتخصص بالطب

% 96.٧

االسم: بدرية حسن الطويل
المرحلة الدراسية: ثالث ثانوي - علمي
المدرســـة: أميمة بنت النعمان الثانوية 

للبنات
الطموح: دراسة الهندسة المدنية

المهندسة.. بدرية الطويل

% 98.4



زيباري بمنتدى “دراسات”: إلعادة النظر في دعم السلع الغذائية
من تحديات األمن الغذائي بالبحرين زراعة محاصيل عالية االســتهالك للمياه

أكد أســـتاذ المـــوارد المائية بجامعـــة الخليج العربي 
وليـــد زيبـــاري في جلســـة اليـــوم الثالث مـــن منتدى 
دراســـات الرابـــع عـــن إســـتراتيجيات تحقيـــق األمن 
الغذائـــي: التحديـــات والفـــرص أن المؤشـــر العالمي 
لألمـــن الغذائـــي يقـــاس بشـــكل كمـــي ونوعـــي مـــن 
قبـــل 113 دولـــة بنـــاء علـــى توفـــر الغـــذاء، والقدرة 
على الحصـــول عليه، ونوعيته وســـامته، والموارد 

الطبيعية والمرونة.
وأوضـــح زيباري أن هناك خصوصيـــة للعالم العربي 
بشـــأن ذلـــك، وفـــي آليـــة تقييمـــه مـــن قبـــل الجهات 
الدوليـــة، وفـــي حديثـــه عـــن العاقـــة ما بيـــن األمن 
الغذائـــي والتنميـــة المســـتدامة قـــال “القضـــاء على 
اإلنتاجيـــة  ومضاعفـــة  التغذيـــة،  وســـوء  الجـــوع 
الزراعيـــة، وجـــودة أنظمـــة إنتـــاج غذائي مســـتدام، 
القدرة علـــى التكيف، والحفاظ على التنوع الجيني 
الريفـــي  االســـتثمار  وزيـــادة  والحيـــوات،  للبـــذور 

الزراعي”.
وعـــن تحديات األمن الغذائي بالبحرين علق بالقول 
وجـــود  عـــدم  ويشـــمل  الزراعـــي  اإلنتـــاج  “تحـــدي 

الميـــزة النســـبية للزراعـــة، مـــن محدوديـــة للمـــوارد 
المائيـــة وتدهورهـــا مع الوقـــت، محدودية األراضي 
الخصبـــة، وقســـوة المنـــاخ، وأيضا انخفـــاض كفاءة 
الري واإلنتاجية وزراعة محاصيل عالية االستهاك 

للمياه”.
التقنيـــات  “توظيـــف  قـــال  للحلـــول،  إشـــارة  وفـــي 
الزراعيـــة الحديثة، دعم البحـــث والتطوير لتحويل 
الزراعـــة إلـــى صناعـــة وتطويـــر القـــدرات البشـــرية، 

وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري”.
وأشـــار زيبـــاري بحديثه إلى تحدي اســـتيراد الغذاء 
بقولـــه “المخاطر الجيوسياســـية، التركيـــز اإلقليمي 
إلنتـــاج الغـــذاء، ومخاطـــر ارتفاع األســـعار ألســـباب 
عديدة كالجفـــاف وتغير العـــادات الغذائية وارتفاع 
أســـعار النفـــط”، وعن الحلـــول قال “إيجـــاد مخزون 

إستراتيجي )سايد(”.
بقولـــه  الطلـــب  جانـــب  لتحديـــات  بعدهـــا  وتطـــرق 
“اإلفـــراط فـــي التغذية كانتشـــار ثقافـــة الحياة غير 
النشـــطة ومعهـــا نمط اســـتهاك غذائـــي غير صحي، 
وإهدار الطعام، حيث تهدر نســـب كبيرة من الطعام 

في المنازل”.
وقال زيبـــاري “من الحلول التعليـــم والتوعية لتغير 
أنماط استهاك الغذاء، وإعادة النظر في دعم السلع 

الغذائية”.
ولفـــت بعدها إلى تحديـــات الحوكمة لألمن الغذائي 
بقولـــه “النظـــر فـــي اإلطـــار المؤسســـي الوطني منه 
الجهـــة المســـؤولة والمســـاءلة عـــن األمـــن الغذائـــي 

الوطني واإلطار التعاوني اإلقليمي”.

تحدثـــت الباحثـــة اإلماراتية بمركز 
للبحـــوث واالستشـــارات  “ترينـــدز” 
نـــورة الحبســـي عن األمـــن الغذائي 
كمتطلب للتنمية المستدامة بقولها 
“يعانـــي أكثر من ملياري نســـمة، أي 
ما يعادل 25.9 % من سكان العالم 
مـــن حالـــة انعـــدام األمـــن الغذائـــي 

الحاد أو المتوسط”.
 820 مـــن  أكثـــر  “بينهـــم  وأضافـــت 
مليـــون نســـمة يعانـــون مـــن حالـــة 
االنعـــدام الحـــاد، أي أنهـــم يعانـــون 
الجوع، كمـــا أن هنالك توقعات بأن 
يرتفع العدد بســـبب جائحة كورونا 
132 مليـــون نســـمة،  إلـــى   83 مـــن 

ليصل إلى مليار جائع”.
جـــدوال  الحبســـي  واســـتعرضت 
واردات  تطـــور  يوضـــح  تفصيليـــا 
مجلس التعاون من المواد الغذائية 
دوالر،  بالمليـــار    2010-2020 
حيـــث تبين بـــأن قيمتهـــا اإلجمالي 
للبحريـــن،  بالنســـبة   2020 للعـــام 

بلغـــت 1.6 مليـــار دوالر، فـــي حيـــن 
بلغـــت باإلمارات 8 مليـــارات دوالر، 
بلـــغ  الخليـــج  لـــدول  وبإجمالـــي 
53.1 مليـــار دوالر. وعـــن التجربـــة 
األمـــن  اســـتدامة  فـــي  اإلماراتيـــة 
الغذائي، قالت الحبسي إنها شملت 
الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية  إطـــاق 
تشـــكيل   ،2051 الغذائـــي  لألمـــن 
مجلـــس اإلمـــارات لألمـــن الغذائي، 
لتنظيـــم  اتحـــادي  قانـــون  اعتمـــاد 
للســـلع  اإلســـتراتيجي  المخـــزون 

الغذائية، وغيرها”.

1.6 مليار دوالر واردات البحرين الغذائية

local@albiladpress.com
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بهـــدف رفـــع الوعـــي البيئـــي وإشـــاعة ثقافـــة التدويـــر

أجهزة لتجميع النفايات البالستيكية بمكافآت تشجيعية

وافــق مجلــس بلدي الجنوبية على مقترح يقضي بوضع أجهزة لتجميع 
النفايات البالستيكية، مقابل منح حوافز تشجيعية حسب وزن القطع 

التي يتم إيداعها بالجهاز.

البلـــدي  المقتـــرح  مقـــدم  ولفـــت 
عبـــدهللا إبراهيـــم إلـــى أن المقترح 
يهـــدف إلـــى رفـــع الوعـــي البيئـــي 
كافـــة  وتســـخير  المجتمـــع،  لـــدى 
اإلمكانيـــات لمواجهـــة كل مـــا يؤثر 
مفاهيـــم  وغـــرس  البيئـــة،  علـــى 
المحافظـــة عليهـــا، وإشـــاعة ثقافة 

الفرز والتدوير للمخلفات.
آليـــة تنفيـــذ هـــذا  إلـــى أن  وأشـــار 

المقتـــرح تتـــم مـــن خـــال تســـليم 
المعنيـــة  والمؤسســـات  الجهـــات 
المخلفـــات،  تلـــك  تدويـــر  بإعـــادة 
األطعمـــة  شـــركات  مـــع  واالتفـــاق 
للتبـــرع  الراغبيـــن  مـــن  وغيرهـــا 
الطعـــام  لوجبـــات  بكوبونـــات 
أشـــكال  كأحـــد  منهـــا  لاســـتفادة 
الحوافز التشـــجيعية التي تمنحها 
أجهزة تجميع المواد الباستيكية.

التنســـيق  إمكانيـــة  إلـــى  ولفـــت 
الشـــركات  علـــى  الفكـــرة  وعـــرض 
األجنبيـــة  جانـــب  إلـــى  الوطنيـــة 

العاملة في مملكة البحرين، لبحث 
المقتـــرح  فكـــرة  تبنـــي  إمكانيـــة 

والشروع بتنفيذها.

عبدالله إبراهيم

“فاتــورة ثابتــة” لـ “الكهــربــاء والمــاء”
ــي ــل ــع ــف ــط ال ــوسـ ــتـ ــمـ ــب الـ ــسـ ــا حـ ــويـ ــنـ ــل الـــمـــبـــلـــغ سـ ــديـ ــعـ تـ

مـــرر مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة مقترحا 
اختياريـــة  خدمـــة  بإضافـــة  يقضـــي 
عبـــر )الفوتـــرة الثابتة( لتســـديد رســـوم 
الكهربـــاء والماء، والمطقبة في المملكة 

العربية السعودية.
وقـــال مقـــدم المقتـــرح البلـــدي عبدهللا 
بوبشيت إن المقترح يهدف إلى تسهيل 
الدفع على المشـــترك وتنظيم استهاكه 
من خال تســـديد قيمـــة تقديرية ثابتة 
شـــهريا ليتمكن من تخصيـــص ميزانية 

محددة للخدمة الكهربائية.
وأشـــار إلى أن فكرة هـــذا المقترح تدور 
حول اعتماد نظام جديد أو آلية جديدة 
لدفع رسوم الكهرباء والماء قائمة على 
تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشـــهرية 
بنـــاء على متوســـط االســـتهاك الفعلي 

لقيمـــة الفواتيـــر المدفوعة للمشـــتركين 
على مدى سنة كاملة.

وذكـــر أن هذه الخدمـــة تكون اختيارية 
للمشـــتركين ممـــن يرغبـــون باالشـــتراك 

فيها.
وأوضـــح أنه في حال صـــدرت الفاتورة 

الشـــهرية بقيمـــة أعلـــى مـــن المتوســـط 
الفعلي الذي تم احتسابه كفاتورة ثابتة 
يتـــم توزيع هـــذه الفروقـــات نهاية العام 

على متوسط االستهاك الجديد.
وأشـــار إلـــى أنه فـــي حال صـــدرت هذه 
الفاتـــورة بأقـــل مـــن المتوســـط الفعلـــي 

ثابتـــة،  كفاتـــورة  احتســـابه  تـــم  الـــذي 
تحســـب كرصيد للمشترك تخصم نهاية 

العام من متوسط االستهاك الجديد.
المقتـــرح مـــن شـــأنه أن  ورأى أن هـــذا 
تتصـــدى  التـــي  الحلـــول  أحـــد  يمثـــل 
والمـــاء  الكهربـــاء  انقطاعـــات  لمشـــكلة 
الماليـــة  المســـتحقات  تراكـــم  بســـبب 
علـــى بعض المشـــتركين، وتجنب فصل 
خدمة الكهرباء والماء وســـريانها، حتى 
وإن صـــدرت الفاتـــورة بقيمـــة أعلى من 
الفاتـــورة الثابتـــة، طالمـــا أن المشـــترك 

التزم بالسداد.
وتضمن المقترح أن يتم تجديد الخدمة 
بإلغـــاء  لـــم يقـــم المشـــترك  تلقائيـــا مـــا 
االشتراك، حيث يتم إلغاء الخدمة بناء 
على طلب المشترك في أي وقت ودون 

أية شروط.

عبدالله بوبشيت

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

Vacancies Available
Kotta villa contracting w.l.l 

has a vacancy for the can contac
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
77305030  or  khanptpm1@gmail.com

 KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39699198  or  AYDA2404@GMAIL.COM 

FUTURE TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37765553  or  ali1alaali@hotmail.com 

Glamour box salon 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
36747076  or  AAMAJED89@GMAIL.COM 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
17661296  or  abigael@dar-albinaa.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 
has a vacancy for the can contac

  FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS  
 suitably qualified applicants can contact

39440778  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

16666661  or  ajit@sevensholding.com 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

16666661  or  ajit@sevensholding.com 

Moroccan Moon Restaurant w.l.l 
has a vacancy for the can contac

  GANGPUSHER 
 suitably qualified applicants can contact

33357597  or  SHAREFA1999@HOTMAIL.COM 

Al Iman Schools W.L.L 
has a vacancy for the can contac
  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact
17681818  or  ABU_WADOOD@HOTMAIL.COM 

Ayoosh restaurant 
has a vacancy for the can contac

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39661615  or  SALMANISA825@GMAIL.COM 

NOOR GALALI  BEAUTY SALON 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

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

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

HOUSE KEY SERVICE 
has a vacancy for the can contac
  AIRCONDITIONERS MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact
66655177  or  HOUSEKEY.SERVICE@GMAIL.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

QATAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39456022  or  QATARAUTO.SERVICES@GMAIL.COM 

AL BURNI CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39722444  or  ALI_ALBARNI@HOTMAIL.COM 

YUMMY COOK BH FOR FOODS 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33882097  or  CABINSCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the can contac

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

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Fatafeet Contracting EST 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17771936  or  SEPTEMBER-9559@HOTMAIL.COM 

FALCON TELECOM 
has a vacancy for the can contac

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

35664400  or  FOUAD_AWWAD@HOTMAIL.COM 

Alfrenias boutique 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33037450  or  layla-mr61@hotmail.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17224545  or  cct@cct-bh.com 

TOKAMAK SUBSURFACE OPERATIONS AND CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39999019  or  KOHEJI@TOKAMAK-SOULUTIONS.COM 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
39669704  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

RIVAN REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the can contac
  ASSISTANT MANAGER(OFFICE) 

 suitably qualified applicants can contact
77100330  or  CS@RIVANBH.COM 

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM  

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

وليد زيباري

نورة الحبسي
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 للمزيد من

العقارات

38344464

 التاريخ: 2021/06/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل 

إعالن بحل وتصفية شركة
 شركة الطاقة القادمة  ذ.م.م 
سجل تجاري رقم  122859-1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة الطاقــة القادمــة  ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
1-122859  بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/  أحمد محمود خميس  محمد الصباغ 

مصفيا للشركة. 
 بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنــص المادة 335 
من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
info@tassheelbh.com     -   973- 36222163    :عنوان المصفي

التاريخ: 2021/06/21
CR2021- 94884 إعالن رقم
تنازل- عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه / مدينه منصور احمــد القيدوم بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد/ عبدهللا عبدعلي عبدالرسول عبدهللا القيدوم 

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

رقم القید  : 8-37231
 االسم التجاري:  صالون لیالي تركیا للرجال

رقم القيد : 10-37231
االسم التجاري: صالون لیالي تركیا للرجال

القيد  12004    -    التاريخ : 2021/6/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
 بشأن تحويل فرعين  8-9   من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد حســين 
عبدالعزيز عبدلله الفردان المالك ل الشــيماء للخدمات التنظيفات و الصيانة  مؤسســة فردية  
والمسجلة بموجب القيد رقم 12004 طالبا تحويل فرع 8 و 9 من المؤسسة الفردية إلى شركة 
ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 5000 دينــار بحريني -، لتصبح الشــركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
حسين عبدالعزيز عبدلله محمد الفردان

     SAHEER KUNNANDE PARAMBATH
وتغيير االسم التجاري من احيان فيشن الى نيو أحيان فيشن ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل فرع لمؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدمت 
إليهــا الســيدة / فاطمــه علــي احمد عبدعلي الشــويخ  المالكة  ل إكســلنت تايم 
مســاج للســيدات  مؤسســة فرديــة والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  ) 87846 ( 
طالبة تحويل الفرع الخامس للمؤسســة الفردية، والمســمى: أبو سمر لألدوات 
الكهربائيــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 3000 ثالثــة 

آالف  دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.    فاطمه علي احمد عبدعلي الشويخ

SANJU SUKUMARAN    .2

إعالن بحل و تصفية
شركة  جي ال تي للتجارة   ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1 - 138675

بنــاء علــى قرار الشــركاء شــركة جــي ال تي للتجــارة   ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد  رقم 1 - 138675 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / حوريه 
الســيد حســين عبــد هللا جــواد الكرم    كمصفي للشــركة بهذا يعلــن المصفي أن 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 
335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
KARAMATI59@GMAIL.COM

القيد : 2 – 22494    -  التاريخ : 2021/6/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

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

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدمت 
إليهــا الســيد  / محمــد علــي عيســى حســن   المالــك ل ورشــة الجــواد لتصليــح 
المكيفات والثالجات مؤسســة فردية والمســجلة بموجب القيد رقم 22494-2   
طالبا تحويل فرعين  المؤسســة الفردية رقم 2 ,3    إلى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة برأســمال وقــدره 1000دينــار بحرينــي، لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السادة التالية اسمائهم:
1.    محمد علي عيسى حسن   

2.    جاسم عبد هللا احمد فاضل

إعالن بحل و تصفية
شركة برادات الرفاع  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 116367

بنــاء علــى قرار الشــركاء شــركة برادات الرفــاع  ذ.م.م المســجلة بموجب القيد  
 KAITHAMATTAM رقم 116367 ، بتصفية     الشركة اختياريا و تعيين السيد
MATHAI JAMES كمصفــي للشــركة بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين 
قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

و ذلك على العنوان التالي
KAITHAMATTAM MATHAI JAMES

SUPPORT@DTCONSULTANCY.NET    -     33297070

القيد   76546 - 3
التاريخ   2021/6/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم       لسنة 2021

بشأن تغييراالسم التجاري  شركة بوكس إت للمطاعم ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
صاحب شركة بوكس إت للمطاعم ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم3-76546 

طالبين تغيير االسم التجاري
من: شركة بوكس إت للمطاعم ذ.م.م

الى: مطعم مانشي ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية
شركة رد نوت لالستشارات   ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1 – 83241

بناء على قرار الشــركاء شــركة رد نوت لالستشــارات   ذ.م.م المســجلة بموجب 
الســيد   تعييــن  و  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة       ،   83241 –  1 رقــم  القيــد  
THEKKAIMODHAM VAIDYANATHAN SURESHكمصفــي للشــركة بهــذا 
يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم   21   لعام 2001 
، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي
sysmarkbahrain@gmail.com

ٕاعالن بحل و تصفية شركة 
شركة نافز لاللكترونيات شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم 138621

بناء على قرار الشــركاء في شــركة نافز لاللكترونيات شــركة تضامن بحرينية 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 138621، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن 

السيدة / JANETH LIGAN GEMENTIZA مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنــص المادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعام 
2001، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دأيني الشركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
Rakibamin2day@gmail.com     -  )+973( 35583901 

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة سيريوس لالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 121658

بناء على قرار المالك لشــركة ســيريوس لالستشــارات ذ.م.م المسجلة على قيد 
 JAMES JOSEPH رقم 121658 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين /الســيد

مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنــص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم   21   لعام 
2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي
JAMES JOSEPH

33857722

١٣د.ب
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باتت اإلشاعات آفة هذا العصر بامتياز، خصوصا ما ينشر منها عبر وسائل 
التواصل االجتماعي لما أتاحه العالم االفتراضي من يســـر وســـهولة، وفي 
الوقـــت الـــذي يبذل فيـــه الفريق الطبـــي جهـــودا اســـتثنائية متواصلة ليال 
ونهـــارا للحـــد مـــن انتشـــار الجائحة وإنقـــاذ المصابيـــن وتحقيـــق نجاحات 
منقطعـــة النظيـــر، ورغم ما يكابـــدون من أخطار محدقة ومتاعب نفســـية 
وجســـدية طـــوال الوقت، إال أّنهم مصرون علـــى أداء مهمتهم دون كلل أو 
ملـــل، نقـــول رغم كل هـــذا التفاني واإلجهاد إال أّن هناك مـــن يحاول إعاقة 
جهودهـــم بترويـــج إشـــاعات تتم صياغتهـــا بإتقان وحرفيـــة دون وعي أو 

إدراك لخطورتها.
لعل النموذج الماثل أمامنا مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مدى 
أيـــام وأثـــار الهلع والذعر لـــدى الكثيرين، هـــو عبارة عن تصريح لمســـؤول 
بإحـــدى الـــدول الغربية عبر خالله عن أن بالده لديها 60 مليون جرعة غير 
مأمونـــة ســـيتم تصديرها للخارج، لكن الحقيقـــة اتضحت عندما تأكد أحد 
األطباء من ترجمة المقطع، وكان مخالفا تماما لما تمت إشـــاعته وهو “أّن 
60 مليـــون جرعـــة نبحـــث فـــي مأمونيتها، وإذا تـــم التصريح بهـــا من قبل 

الجهـــات المختصـــة والموافقة عليها ســـنصدرها”، طبعـــا كان المطلوب هنا 
تحكيم العقل وعدم االنسياق خلف العواطف ونظريات المؤامرة وغيرها.

مؤســـف جـــدا أن يتجـــه البعـــض إلـــى بـــث اإلشـــاعات دون إدراك األضرار 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة التـــي ربما تفـــوق ما يخلفـــه الفيـــروس. الناس 
بحاجـــة إلـــى الطمأنينة في نفوســـهم وتخفيـــف حجم التوتـــر، ولعل أفدح 
صور الشـــائعات ما بات حديثا رائجا على نطاق واســـع من التشكيك بعدم 
جـــدوى اللقـــاح، والمأســـاة هنـــا أن من يروجـــون مثل هذا الـــكالم ال عالقة 
لهـــم بالعلـــم أو الطب، والتســـاؤل هو كيف ســـمحوا ألنفســـهم بإطالق هذه 
األكاذيب المنافية للعلم؟ أما المثير للســـخرية أّن هناك من نصبوا أنفســـهم 
خبـــراء وراحـــوا يطلقون وصفـــات بديلة للقاحـــات، وطبعـــا دون أن تكون 

مدعمة بأدلة منطقية.

غير مرة نبهت الجهات الصحية إلى عدم االلتفات أو األخذ بالشائعات  «
لمخالفتها الواقع من جهة وما تخلفه من آثار وخيمة ليس أقلها تقليل 

المناعة فحسب، لكنها تطال حتى االقتصاد لما تلحق به من خسائر فادحة.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

“احذروا اإلشاعات”

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

للتواصل: 17111483

الحقد على البحرين الدم الذي يمأل شرايين قناة الجزيرة
هنـــاك شـــيء يدعى الضميـــر السياســـي الموبـــوء بالدنـــاءة، والذي 
يحمـــل كل ميكروبـــات الحقـــد والغـــل، وقنـــاة “الجزيـــرة” القطريـــة 
التـــي وجـــدت لخدمة كل القوى الشـــريرة مخنوقة بهـــذا الوباء وال 
ســـبيل للشفاء منه أبدا، وال يمكن ألي أحد أن يقدم تفسيرا معقوال 
لموقفهـــا ضـــد مملكـــة البحرين إال وقـــال إن هذه القنـــاة تنتهج هذا 
النهـــج المضـــاد لتفـــوق ونجـــاح مملكـــة البحرين في مجـــال حقوق 
اإلنســـان مـــن خـــالل المؤسســـات والتشـــريعات، والتـــي لـــم تحقق 
دولـــة قطر ولو جزءا بســـيطا منها، بل تعجـــز عن القيام بدورها في 
المجتمع الدولي بســـبب توجهها الباطل ودعم المنظمات اإلرهابية، 
وهكذا فالبون شاســـع بين مملكـــة البحرين ودولة قطر التي تعطي 
اإليعاز لقناة الجزيرة لسرد األكاذيب واألخبار الملفقة عن البحرين 
بصـــورة دائمة، ومـــن المؤكد أنهـــم يعانون من االضطـــراب العقلي، 
وإال مـــا ســـبب كل هـــذه “الحمـــالت الهيســـتيرية” علـــى البحريـــن، 
وآخرهـــا الثرثرة عن المحكومين بقضايا إرهابية ومواصلة أدوارها 

التخريبية والتحريضية.

وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها أن “كالم “الجزيرة” مرسل يفتقد 
إلى الســـند القانونـــي واألدلة المادية، حيـــث إن قضايا المحكومين 
الذيـــن يقضـــون عقوباتهـــم بمركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل فـــي “جـــو” 
جنائية وإرهابية، وليســـت قضايا سياسية، كما خضعوا لمحاكمات 
عادلة، واســـتنفدوا مراحل التقاضي ودرجاته، بحضور ممثلين عن 
منظمـــات المجتمع المدني فـــي الداخل والخارج، في إطار الحرص 
علـــى إرســـاء قواعد العدالـــة الجنائية، ومن خـــالل تحليل مضمون 
البرامـــج التـــي تبثها هذه القنـــاة، أصبح مؤكدا أن الخط السياســـي 
والدعائـــي والتحريضـــي الـــذي تتبعـــه، يخالف توجهـــات قادة دول 
مجلس التعاون وشعوبها، والذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز مسيرة 
التعـــاون والتنســـيق بين دول المجلـــس بما يحقق آمـــال وتطلعات 

شعوبها، وفق ما عبر عنه بيان قمة العال”.

الحقد على مملكة البحرين وريادتها في مجال حقوق اإلنسان الدم الذي  «
يمأل شرايين قناة الجزيرة، ونشيدها وهويتها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تمثل ميليشـــيات الحوثي أهـــم عوامل زعزعة األمن واالســـتقرار اإلقليمي، 
فهـــي تقـــف وراء األوضـــاع المنفلتـــة التـــي تشـــهدها المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا في اليمـــن، والتي تمثل بدورهـــا فرصة لعودة التنظيمـــات المتطرفة 
واإلرهابيـــة، كـ “داعـــش” و”القاعدة” وتعزيز نفوذها فـــي اليمن مجددًا، ليس 
هذا وحســـب، بل هناك شواهد على أنها تتعاون مع هذه التنظيمات وتنسق 

معها في هذه المرحلة التي تتوافق فيها مصالحها.
لقـــد فشـــلت جماعـــة الحوثي في اختبار الســـالم، وأهـــدرت مختلف الفرص 
التي أتيحت لها خالل الســـنوات الماضية، وتأكد للجميع أنها ليســـت ســـوى 
أداة فـــي أيدي إيران تحركها لتحقيق أجندتها في المنطقة، وتوظفها ضمن 
أوراقها التفاوضية مع الواليات المتحدة في ملف االتفاق النووي، ولعل هذا 
يفســـر مواقفها المتصلبة من مختلف مبادرات وقف إطالق النار والتســـوية 
السياســـية. لقد تعاملت جماعة الحوثي باســـتهانة واســـتعالء واضحين مع 
الجهـــود التي يقودها مبعوث األمم المتحدة الخـــاص باليمن للقبول باتفاق 
وقف إطالق النار، وتمســـكت بشـــروطها المســـبقة لذلك، سواء تلك الخاصة 
بفتح مطار صنعاء للرحالت التجارية أو دخول شـــحنات الوقود إلى ميناء 
الحديدة، كما تجاهلت الدعوات الدولية الصادرة من العديد من دول العالم 

في اآلونة األخيرة، والتي تطالبها بوقف األعمال المزعزعة لالستقرار فوًرا، 
واالنخـــراط بشـــكل بناء فـــي العملية السياســـية إلنهـــاء أزمة اليمـــن، لتؤكد 
بالفعـــل أنهـــا غير معنية بالســـالم وال مصلحة الشـــعب اليمنـــي، الذي يواجه 

أوضاعًا صعبة على الصعد كافة.
إن الخطـــر المتصاعد الذي تشـــكله ميليشـــيات الحوثي على األمن والســـلم 
اإلقليمـــي والدولـــي ال يمكـــن الصمـــت عليـــه أو تجاهله من جانـــب المجتمع 
الدولي، ليس فقط ألنه يشجعها على التمادي في ممارساتها العدائية السابق 
اإلشـــارة إليها، إنما أيضًا ألنه ربما يبعث رســـالة سلبية للميليشيات الطائفية 
والمســـلحة المنتشـــرة فـــي العديد مـــن دول المنطقة، ويجعلهـــا تتبنى نفس 
الســـلوك الذي ينتهك القانون الدولي وال يقيم وزنًا للســـيادة الوطنية للدول، 
والنتيجة هي تفاقم حالة الفوضى وعدم االستقرار التي تشهدها المنطقة. 
لقـــد آن اآلوان ألن يتعامـــل المجتمـــع الدولي بمنظور مختلف مع ميليشـــات 
الحوثي، والتحرك لممارسة ضغوط حقيقية عليها، بل وتصنيفها على قائمة 
التنظيمـــات اإلرهابية، وفرض عقوبات عليها، حتـــى تنصاع لمبادرات الحل 
السياسي وتتوقف عن سلوكها العدائي، ألن استمرار الصمت على انتهاكاتها 

وممارساتها ستكون تكلفته عالية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

صمت المجتمع الدولي عن الحوثي... إلى متى؟

الكاميرا والبندقية
انتشـــرت مؤخـــرا في وســـائل التواصـــل االجتماعي مقاطـــع فيديو 
عديـــدة، تظهـــر كميات ضخمة مـــن الفواكه “خصوصـــا الموز”، وهي 
مكومـــة في “كراتينها” في حاويات الزبالة بســـوق المنامة المركزي، 
وســـط اســـتنكار مـــن المواطنين لهـــدر بعض الشـــركات النعمـــة بهذا 

الشكل المقزز؟
وتســـعى بعـــض الشـــركات - كما هو معـــروف عالميـــًا - للحفاظ على 
أســـعار الســـلع الغذائية عبر التخلص من الفائض منها برميه بالزبالة 
أو البحر، بدالً من تقديمه لألســـر الفقيرة أو المتعففة، أو الجمعيات 
أو الصناديق الخيرية، فهل وصل بنا الحال لذلك؟ خصوصًا في ظل 
الظروف االقتصادية الراهنة التي تحرم منها بعض األسر من تذوق 

الفاكهة لفترات طويلة.
من المســـتغرب تواجـــد هذا النهج الدخيل بثقافة البحرين وشـــعبها 
الكريـــم، والـــذي يعرف عنـــه الكرم ومد يـــد العون، ومســـاعدة الزائر 
والغريـــب، فمتـــى كان للمـــال أو “البزنـــس” الغلبـــة علـــى قيـــم التجار 
والشـــركات بهـــذا التوغـــل؟ ولماذا ال يكـــون العطـــاء والصدقة نهجًا 
متأصـــالً فـــي سياســـاتهم؟ وهـــو نهـــج ســـيكون بمـــردود أكبـــر مـــن 

توقعاتهم بكثير.
ولألســـف، لـــم تـــالق مقاطـــع الفيديـــو هـــذه، أي ردة فعـــل، وهـــو أمر 
مستغرب أيضًا، فالمفترض أن تحظى الملفات واألحداث التي تثير 

مشاعر الناس باألولوية واالهتمام والمتابعة.

 أشكر الزميل غازي الغريري مراسل تلفزيون دبي على جهوده الكبيرة  «
والمشكورة، والتي وثقت للداخل والخارج الكثير من قصص النجاح 

 البحرينية، خصوصًا بفترة جائحة كورونا.
تقارير الغريري المتنوعة و”المتعوب عليها” تذكرنا بدور المراسل 

التلفزيوني الذي ال يقل تأثيراً عن الجندي الذي يحمل البندقية عند 
جبهات القتال األمامية، فالكاميرا والبندقية وجهان لعملة واحدة، 

ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أطباء المستقبل
قبـــل بضـــع ســـنين، هاتفتني طبيبـــة تبكي ُحرقـــة على ابنتهـــا التي رغم 
تفوقهـــا، وحصولهـــا على نســـبة 100 % فـــي الثانوية العامـــة، إال أنها لم 
تحصل على بعثة دراســـية تخولها لدراســـة الطب! وكان عليها أن تتكبد 
المصاريـــف العالية لتدريســـها على نفقتها الخاصـــة، واالقتراض لتحقق 
حلم ابنتها الذي سعت بكل اجتهاد إلى أن تصل إليه عبر تفوقها العالي.
لألســـف، هناك نماذج كثيرة مثل هـــذه الطالبة! وإن تمكن بعض األهالي 
مـــن االقتـــراض واالســـتدانة أو حتـــى بيع بيـــت العمر لتوفيـــر مصاريف 
الدراســـة ألحـــد أبنائها، فهناك علـــى الضفة األخرى شـــريحة عريضة من 
األهالي الذين ال حول لهم وال قوة سوى إقناع ابنهم أو ابنتهم المتفوقة 
بقبـــول أي تخصـــص آخر لنيل شـــهادة جامعية والســـالم! وإن كان ذلك 
مخالفـــًا لرغبتهـــم وميولهم، ولكنه أفضل بطبيعة الحال من البقاء بدون 

دراسة جامعية. 
هنـــاك طلبـــة متفوقـــون ويتمنـــون دراســـة الطب ويحـــول بينهـــم وبين 
تحقيق هذه األمنية شح عدد البعثات والمنح المخصصة لدراسة الطب 
ســـنويًا، والتـــي تعتبر قليلة جـــدًا مقارنة بعدد المتفوقيـــن في المدارس 
البحرينيـــة والراغبيـــن فعالً بدراســـة الطـــب على اختـــالف تخصصاته! 
فيضطـــر الكثير منهـــم إلى التخلي عـــن ُحلمه ورغبته مرغمـــًا، واالتجاه 
لدراســـة أي تخصص آخر، قد يكون بعيدًا تمام الُبعد عن دراســـة الطب، 

فيخسر نفسه.
بعـــد اختبار أزمة كورونا، على وزارة التربية والتعليم التنســـيق بشـــكل 
عاجـــل وجاد مـــع وزارة الصحة، لبحث مدى القدرة على االســـتفادة من 
الطلبـــة المتفوقيـــن والراغبين في دراســـة الطب أو التمريـــض أو المهن 
الطبية والتمريضية المســـاندة، واالســـتثمار في هذه الطاقات الشـــبابية 
لمواجهـــة المســـتقبل الـــذي كمـــا يبدو زاخـــرًا بأمـــراض وأوبئـــة ليس لنا 
سلطان عليها غير التسلح من اآلن بصفوف أمامية جديدة، تسد النقص 
المحتمـــل في هذه المهـــن الطبية والتمريضية، صفـــوف أمامية جديدة 
فـــي تخصصـــات نـــادرة وضروريـــة تجعلنا نطمئـــن بأن هناك مـــن يمكن 
االعتمـــاد عليهـــم. نعم، قـــد يتطلب األمر ميزانية كبيرة، لكنها وبال شـــك 

ستوفر علينا مستقبالً ميزانية أكبر.

ياسمينة: نحن بحاجة إلى صف جديد من األطباء لمواجهة المستقبل. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com



اللجنة اإلعالمية

أكـــد إســـماعيل عبداللطيـــف العـــب المنتخـــب البحرينـــي علـــى 
جاهزيـــة فريقـــه لخوض مبـــاراة الكويـــت المرتقبة التي ســـتقام 
مســـاء الجمعـــة ضمـــن مباريـــات التصفيـــات المؤهلـــة إلى كأس 
العـــرب FIFA قطـــر 2021™، وأنهـــم علـــى أتـــم الجاهزية لخوض 
المبـــاراة برغبة كبيرة في تحقيق الفوز لضمان التأهل والتواجد 

في المجموعة األولى التي تضم قطر والعراق وعمان. 
وعقـــب وصول المنتخب البحرينـــي إلى الدوحة تمهيدا لخوض 
اللقـــاء، قـــال إســـماعيل: ســـعداء بالتواجـــد فـــي قطـــر وخـــوض 
هـــذا اللقـــاء المهـــم أمـــام المنتخب الكويتـــي، ونحن نعلـــم جيدا 
أن المبـــاراة ســـتكون قوية، فهـــي مواجهة خليجيـــة مرتقبة بين 

الفريقين الطامحين في الفوز والمشاركة في البطولة. 
وأضـــاف: اســـتعدادات المنتخـــب البحرينـــي لمواجهـــة الكويـــت 
كانـــت جيـــدة، الســـيما وأن الفريق لعـــب مؤخرا مباريـــات قوية 
في التصفيات اآلســـيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 
2022 وكأس آسيا الصين 2023، والتي تعتبر بمثابة خير إعداد 

للمباراة. 
واختتم إســـماعيل حديثه قائال: المباراة صعبة، إال أن المنتخب 
البحرينـــي قادر على التأهل، فالكل جاهز وهناك رغبة كبيرة من 

قبـــل جميع الالعبين فـــي تحقيق الفوز والمشـــاركة في البطولة 
المميـــزة، فهـــي تقام للمـــرة األولى تحت مظلة الفيفا وبمشـــاركة 
كبيـــرة مـــن الـــدول العربيـــة والمنتخـــب البحرينـــي يريـــد إثبات 

وجوده خاللها.

إسماعيل عبداللطيف

الكبيــرة الفــوز  ورغبــة  “األحمــر”  جهوزيــة  أكــد 
عبداللطيف: مواجهة الكويت صعبة
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اتحاد الكرة

عقـــد االتحاد البحرينـــي لكرة القدم، 
ورشة عمل مرئية خاصة بتراخيص 
األندية.  وجاءت الورشـــة استعداًدا 
لمســـابقات االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القدم للموســـم القـــادم 2021/2021 
بمشـــاركة عـــدد مـــن ممثلـــي األندية 
عبـــر  وذلـــك  باالتحـــاد،  األعضـــاء 

المنظومة اإللكترونية.
الورشـــة  تقديـــم  علـــى  وأشـــرف   
رئيس قســـم المســـابقات والتسجيل 
باالتحـــاد  األنديـــة  وتراخيـــص 
حســـن  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
إســـماعيل، ونائبـــة رئيـــس تراخيص 

االندية باالتحاد خديجة موسى.

العديـــد  علـــى  الورشـــة  واشـــتملت   
للحصـــول  المهمـــة  الجوانـــب  مـــن 
علـــى الرخصـــة اآلســـيوية الســـنوية 
منها:أهـــداف نظام تراخيص األندية 
اآلســـيوية، معايير تراخيص األندية 
)الرياضية، القانونيـــة، المالية، البنى 
التحتية وشؤون الموظفين(، اللجان 
القانونيـــة واتخـــاذ القـــرارات )لجنـــة 
اتخاذ القرارات ولجنة االســـتئناف(، 

الجدول الزمني للمهل القانونية.
 كمـــا شـــهدت الورشـــة تقديم شـــرح 
الخمســـة  المعاييـــر  عـــن  مفصـــل 
والمتطلبـــات، باإلضافـــة إلى اإلجابة 
على جميع تساؤالت ممثلي األندية.

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل تراخيص األندية

الخميس 24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة  1442 - العدد 4636

2020 طوكيــو  بأولمبيــاد  البحريــن  لمشــاركة  دعًمــا 

خالد بن حمد يوجه باستمرار الحملة الوطنية #عشان_هذا_العلم

 وجه ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة بمواصلــة الحملــة الوطنيــة التي تحمل شــعار #عشــان_هذا_ العلم، التي أطلقها ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة ممثل 
جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــئون الشــباب، رئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، وذلك لدعم مشــاركة منتخباتنــا الوطنية في دورة 

األلعاب األولمبية الثانية والثالثين “أولمبياد طوكيو 2020” والتي ستنطلق من 23 يوليو لغاية 8 أغسطس المقبلين. 

 وأكد ســـموه أن حملة #عشـــان_هذا_ 
العلم حصدت أصداء واسعة وتفاعال 
المواطنيـــن  مختلـــف  مـــن  إيجابيـــا 
وكبـــار المســـئولين، ألنهـــا تعكس قيم 
التضحيـــة واإليثار والمثابرة من أجل 
رفع اســـم الوطن وعزته، والعطاء من 
أجـــل هذا العلم الذي يعتبر رمز الوالء 
واالنتماء واألصالة والسيادة للوطن. 
 وأضاف ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
أن حملـــة #عشـــان_هذا_  آل خليفـــة 
العلـــم أصبحـــت أيقونـــة وشـــعار لـــكل 
أبنـــاء الوطـــن فـــي المجـــال الرياضي 
ومختلـــف المجاالت األخـــرى وألهمت 
مختلف قطاعات المجتمع واجتاحت 
مواقع التواصل اإلجتماعي، استجابة 
لمبادرة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة التي أطلقها إبان مشـــاركة 
فـــي  القـــدم  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا 
التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة لكأس 
 ،2023 آســـيا  وكأس   2022 العالـــم 
لمواصلـــة  نتطلـــع  اليـــوم  نحـــن  وهـــا 
هـــذه الحملـــة الوطنية في مشـــاركتنا 
والتـــي   2020 طوكيـــو  بأولمبيـــاد 
تمثـــل أكبر تظاهـــرة رياضيـــة عالمية 
متعـــددة األلعـــاب، باإلضافـــة لكونهـــا 
أكبر مشـــاركة في تاريـــخ المملكة من 
حيث عدد الرياضيين وبأكبر عدد من 
األلعاب في كال من ألعاب القوى وكرة 
اليـــد والســـباحة والمالكمـــة والرماية، 
والذيـــن سيشـــاركون جميعهـــم تحت 
Team Bah�  مســـمى فريق البحريـــن

وشـــابات  شـــباب  فـــي  rainلنغـــرس 

الطاقـــة والحمـــاس والدافـــع  الوطـــن 
لتقديـــم أفضل ما لديهـــم في المعترك 
بـــأن  ثقـــة  علـــى  أننـــا  كمـــا  األولمبـــي، 
فريق البحرين الواحد سيشـــارك وهو 
متســـلح بالعزيمة واإلصرار لرفع راية 
الوطـــن.   وأكـــد ســـموه علـــى أهميـــة 
تضافـــر الجهود بيـــن اللجنة األولمبية 
البحرينية وســـائر الجهـــات الرياضية 
الرسمية األخرى واالتحادات الوطنية 
المشـــاركة من أجـــل الترويـــج للحملة 
#عشـــان_هذا_  الوطنيـــة  اإلعالميـــة 
العلم، على أكبر نطاق بهدف الوقوف 
مع منتخباتنـــا الوطنية، وتشـــجيعهم 

علـــى التميز وتقديم أفضـــل ما لديهم 
فـــي األولمبيـــاد بهدف العـــودة بنتائج 
الرياضـــة  بســـمعة  تليـــق  إيجابيـــة 
البحرينيـــة ومـــا حققته مـــن إنجازات 
ونجاحـــات عززت مكانة المملكة على 

خارطة الرياضة العالمية. 
 وأشـــاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة بالجهـــود التـــي تبذلهـــا اللجنة 
مـــع  بالتعـــاون  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
المحليـــة  اإلعـــالم  وســـائل  مختلـــف 
التواصـــل  وحســـابات  الرســـمية 
االجتماعي الرياضية والعامة إلنجاح 
الحملـــة اإلعالميـــة األمر الـــذي يهدف 
إلـــى تحفيـــز رياضيـــي المملكـــة علـــى 
أن  التميـــز والعطـــاء، متمنيـــا ســـموه 
تتكلـــل جميـــع تلـــك الجهـــود بتحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة تتواكـــب مـــع الطفرة 
الرياضيـــة التـــي تعيشـــها المملكة في 
ظل الرعاية الملكية الســـامية للحركة 

الرياضية.

اللجنة األولمبية:

سمو الشيخ خالد بن حمد  

جانب من الورشة

طالبت اتحادات البحرين والكويت 
والســـعودية والعراق للكرة الطائرة 
االتحاد اآلسيوي بتأجيل تصفيات 
منطقـــة غرب آســـيا المؤهلة لكأس 
آســـيا التي ســـتقام بضيافة اليابان 

من 12 لغاية 19 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في االجتماع الذي عقده 
ممثلو االتحادات األربعة مع رئيس 
منطقـــة غـــرب آســـيا القطـــري علي 
غانـــم الكواري وذلـــك عبر االتصال 

المرئي قبل يومين.
وكان االتحـــاد اآلســـيوي قـــد طلب 
إقامـــة التصفيـــات قبـــل 15 يوليـــو 
المقبـــل لتحديد هويـــة المنتخبات 
الثالثة المتأهلة لكأس آســـيا وذلك 

بنـــاء علـــى رغبـــة االتحـــاد الياباني 
حتى يتســـنى له التحضير للبطولة 
مثـــل إجـــراءات القرعـــة وجـــدول 
البطولـــة، بيـــد أن تلـــك االتحـــادات 
مـــن  التصفيـــات  بتأجيـــل  طالبـــت 
15 يوليـــو إلى 15 أغســـطس حتى 
والتحضيـــر  اإلعـــداد  لهـــا  يتســـنى 
الكافيـــة،  بالصـــورة  للتصفيـــات 
خصوصا وأن الفترة الحالية ضيقة 
وغيـــر كافية فـــي حال تـــم تحديد 

موعد التصفيات في 15 يوليو.
رئيـــس  لتصريحـــات  ووفقـــا 

االتحـــاد الكويتـــي للكـــرة الطائـــرة 
للصحافـــة  شـــبيب  عبدالهـــادي  د. 
الكويتيـــة فإنه تقـــدم باقتراح يتم 
مـــن خالله إجـــراء القرعة وتحديد 
موعدهـــا مـــن دون تأخيـــر وإصدار 
جـــدول المباريـــات مع وضـــع رموز 
التـــي  الثـــالث  آســـيا  غـــرب  لـــدول 

ستتأهل للنهائيات.
هـــذا، ويواصـــل منتخبنـــا الوطنـــي 
للرجـــال  الطائـــرة  للكـــرة  األول 
تحضيراته المحلية بقيادة المدرب 
البرازيلـــي “ ماركـــو انتونيو” بقائمة 
تضم 20 العبا سيتم تصفيتها قبل 
خـــوض التصفيـــات وبطولـــة كأس 

آسيا.

بموافقــة 4 اتحادات بينها البحريــن نظًرا لضيق الوقت

مقترح بتأجيل تصفيات غرب آسيا للطائرة

اللجنة اإلعالمية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة طموح لإلدارة الرياضية محمد 
عبداللطيـــف بـــن جالل اهتمـــام الشـــركة برفع المســـتوى الفني 
لفـــرق الدرجة الثانية لكرة القدم من خالل رفد األندية بكوكبة 
مـــن الالعبيـــن القادريـــن علـــى تعزيـــز صفوفهم بأفضـــل صورة 

ليصب ذلك باتجاه تطوير الكرة البحرينية بشكل عام.
 جـــاء ذلـــك لدى اســـتقباله رئيـــس نـــادي البحريـــن عبدالرحمن 
الخشـــرم ونائب رئيس نادي ســـترة للشـــئون اإلداريـــة والمالية 
علـــي أحمـــد حبيـــب والوفـــد المرافـــق لهمـــا بحضـــور الرئيـــس 
لـــإلدارة الرياضيـــة يوســـف أحمـــد  التنفيـــذي لشـــركة طمـــوح 
وعضوي مجلس اإلدارة المهندس بدر ناصر وأحمد الجوهري.

 ورحـــب بن جالل بتعزيز التعاون الثنائي بين الشـــركة وناديي 
ســـترة والبحرين واللذين يعتبران من أعرق األندية البحرينية 
والســـعي لتوفيـــر احتياجاتهمـــا ومتطلباتهما مـــن الالعبين بما 
يعـــزز من قدراتهمـــا الفنية ويخدم مســـيرتهما بـــدوري الدرجة 
الثانيـــة، مؤكـــدا على اهتمام الشـــركة بتنفيـــذ توجيهات ورؤى 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملك 

لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب، رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة فـــي خدمة ســـائر الفـــرق الكرويـــة باألندية 

المحلية ودعم بالالعبين وفقا الحتياجات كل ناد.
 وأشـــاد بن جـــالل بالجهود التـــي يبذلها نادي البحرين وســـترة 
في ســـبيل اإلرتقـــاء بفرقهم الكروية وبحث مع الناديين ســـبل 
التعـــاون المشـــترك بمـــا يحقـــق أهدافهمـــا فـــي الموســـم المقبل 

متمنيا لهما التوفيق والنجاح.

بن جالل لدى استقباله وفد نادي البحرين 

اهتمــام الشــركة بدعــم الفــرق ورفــع المســتوى الفني

بن جالل يرحب بالتعاون مع ناديي سترة والبحرين

حسن علي

دخـــل منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 
القدم في تجهيزاتـــه البدنية والفنية 
األخيـــرة مـــن أجـــل مواجهـــة نظيـــره 
الكويتـــي ضمـــن دور الملحق المؤهل 
لكأس العرب – فيفا التي ستحتضنها 

دولة قطر أواخر العام الجاري.
وخـــاض منتخبنـــا مرانـــه األول فـــي 
مســـاء  الدوحـــة  القطريـــة  العاصمـــة 
الثالثـــاء بعدمـــا وصـــل يـــوم اإلثنين 
علـــى متـــن طائـــرة خاصـــة وبقائمـــة 
التـــي  ســـوزا  البرتغالـــي  المـــدرب 
تضـــم كال مـــن: أحمـــد ميـــرزا، محمد 
هللا،  لطـــف  إبراهيـــم  عبدالوهـــاب، 
مهـــدي حميدان، أحمد بوغمار، ســـيد 
شـــبر العلـــوي، جاســـم خليـــف، محمد 
الهـــزاع، عبـــاس  الرميحـــي، عبـــدهللا 
أحمـــد  الحوطـــي،  راشـــد  العصفـــور، 

نبيل، عبد الوهاب المالود، إســـماعيل 
عبداللطيف، ســـيد محمد جعفر، وليد 
الحيام، سيد ضياء سعيد، علي حرم، 
علي مدن، حمد شمسان، سيد هاشم 
عيسى، جاسم الشيخ، كميل األسود، 
محمـــد مرهـــون، ســـيد رضا عيســـى، 

سيد مهدي باقر.
ومن المؤمل أن يضع البرتغالي سوزا 
لمســـاته األخيـــرة فـــي مـــران اليـــوم 

الخميس، مـــن حيث التشـــكيلة التي 
ســـيعول عليهـــا والخطـــة الفنية التي 
سينتهجها في مواجهة األزرق مساء 
يـــوم غٍد على اســـتاد خليفـــة الدولي، 
حيث يتطلع “األحمـــر” لتحقيق الفوز 
مـــن أجل حجز مقعده في منافســـات 
الرســـمية وينضـــم بجانـــب  البطولـــة 
منتخبـــات المجموعـــة األولى، وهي: 

)قطر، العراق، األردن(.

لقطات من تدريب منتخبنا الوطني

فيفا  - ــرب  ــعـ الـ لـــكـــأس  الــمــؤهــل  ــحــق  ــمــل ال دور 
“األحمر” يتجهز للقاء المنتخب الكويتي

علي مجيد

 سموه: فريق 
البحرين يتسلح 

بالعزيمة واإلصرار 
لرفع راية الوطن



“بي اس أكسن” طاقات بحرينية متميزة
دون شك إن لإلعالم دوًرا كبيًرا في إبراز أي حدث بالشكل الذي ينتظره المشاهد والمتابع وخصوًصا في عصرنا الحالي المحصور 
علــى “السوشــل ميديــا” الــذي يتهافــت عليــه الكبير قبــل الصغير، لمتابعــة كل “شــاردة وواردة” واألخبــار والنتائج والصــور المميزة، 

واالطالع على الخفايا التي تحدث ويكشفها الجنود المجهولة خلف الكواليس.

هـــذه المقدمة تنطبق قوال وفعال على 
الطاقـــم اإلعالمـــي المبهـــر لــــ “بي اس 
أكشـــن” الموجـــود حالًيا بميـــدان نادي 
شـــباب األهلـــي بدبـــي، الـــذي يغطـــي 
 40 الخليجيـــة  البطولـــة  منافســـات 
لألنديـــة، ويغـــذي اللجنـــة التنظيميـــة 
للبطولـــة والفرق المشـــاركة فيها بأبرز 
اإلحصـــاءات واألرقـــام الدقيقـــة لـــكل 
مـــا يتعلـــق بيـــن المتبارييـــن أوالً بأول 

باعتبـــاره اللجنـــة اإلعالمية الرســـمية 
بتغطيـــة  متكفـــل  وأيًضـــا  للبطولـــة 
مشاركة ممثل السلة البحرينية فريق 

األهلي.
وال يكتفـــي دور “بي اس أكشـــن” على 
ذلـــك فقط، بـــل ويضـــع المتابعين من 
خلـــف الشاشـــة الصغيـــرة فـــي قلـــب 
الحدث عبر حسابه “بي اس أكشن” في 
مختلف مواقـــع التواصل االجتماعي، 

بالصور والفيديوهـــات الحصرية قبل 
وأثنـــاء وبعـــد المواجهـــات، مـــع أخـــذ 
التصريحات المباشـــرة لمنتمي الفرق، 
مـــع إبراز كل شـــيء يحـــدث في هذه 

البطولة ظاهًرا وباطًنا.
جهود بـــارزة لعبتهـــا الطاقات الشـــابة 
متمثلـــة فـــي الزمالء “محمـــود تقوي، 
ســـيد  شـــعبان،  رضـــا  جميـــل،  مـــازن 
حســـين العلوي، سيد حسين إبراهيم، 

محمد أحمد، علي مكي، أحمد داوود”، 
ويعتبرون “شـــعلة نشـــاط” في بطولة 
مضغوطة بعـــدد أيامها، إال أن دورهم 
بـــارز للغايـــة، نفتخر بهـــم كبحرينيين 
ونشـــد من أزرهم فـــي مواصلة العمل 
الـــذي بات صداه يتوســـع فـــي منطقة 

الوطن العربي.

سجل العب االرتكاز دياندري أيتون سلة ساحقة “قاتلة” قبل أقل من ثانية من صافرة النهاية، ليمنح فريقه فينيكس صنز فوزًا 
بفــارق نقطــة علــى ضيفــه لوس أنجليس كليبرز 103-104 الثالثاء، وتقدمًا -2صفر في سلســلة مباريــات نهائي المنطقة الغربية 

في “بالي أوف” دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

ومـــرر جاي كـــراودر قبـــل 0,7 ثانية 
مـــن نهايـــة المبـــاراة، كرة مـــن خلف 
خـــط الملعب “على المقـــاس” لزميله 
ديانـــدري الذي ارتقى فـــوق الجميع 
وســـجل ســـلة ســـاحقة “دانك” برغم 
محاولة الكرواتي ايفيتشـــا زوباتش 
لصنـــز  التقـــدم  منحـــت  اعتراضـــه، 

بفارق نقطة.
نقطـــة و14   24 بــــ  أيتـــون  وســـاهم 

متابعـــة وديفن بوكر بـ 20، فيما كان 
أفضـــل مســـجل لـــدى الفريـــق الفائز 
نقطـــة و9   29 مـــع  بايـــن  كاميـــرون 

تمريرات حاسمة. 
وعـــرف صنز من “أين تؤكل الكتف”، 
على الرغم من افتقاده لجهود صانع 
الهجومـــي  اللعـــب  “محـــرك”  ألعابـــه 
الـــذي يخضـــع حاليـــًا  بـــول  كريـــس 
لبروتوكول صحي مرتبط بفيروس 

كورونـــا مـــن دون تحديـــد أي موعد 
لعودته إلى المالعب.

فـــي المقابـــل، بـــدا أن كليبـــرز يتجه 
لمعادلـــة السلســـلة بعد خســـارته في 
األحـــد،   114-120 األولـــى  المبـــاراة 
حيـــث نجح في الـــرّد بقوة في الربع 
الثالـــث علـــى تأخره بفـــارق 9 نقاط، 
ليعود ويتقـــدم على صاحب األرض 
في الدقيقة األخيرة من الربع الرابع 

لجناحـــه  تواليـــًا  نقـــاط   10 بفضـــل 
بـــول جـــورج، إالّ أنه ســـقط بالضربة 

القاضية.

وتألـــق فـــي صفوف الخاســـر جورج 
مـــع 26 نقطـــة و6 متابعـــات ونفـــس 
فيمـــا  الحاســـمة،  التمريـــرات  عـــدد 

أضاف كل من ريدجي جاكسون 19 
نقطـــة، الكرواتي ايفيتشـــا زوباتش 
14 نقطة و11 متابعة ولوكي كينارد 

10 نقاط.
وبـــات يتوجـــب علـــى كليبـــرز الـــذي 
خـــاض مباراتـــه الرابعـــة تواليـــًا في 
“بـــالي أوف” مـــن دون نجمه كواهي 
فـــي  الركبـــة  فـــي  إلصابـــة  لينـــارد 
احتماليـــة عـــدم تمكنـــه مـــن اللعـــب 
أن  السلســـلة،  هـــذه  فـــي  مجـــددًا 
ينتفـــض بعد خســـارته الثانية تواليًا 
مع عودته إلى ملعبه “ســـتابلز سنتر” 
في لوس أنجليـــس لخوض المباراة 

الثالثة الخميس.

وكاالت

أيتـــون يمنح صنز التقــدم على كليبـــرز

بعـــد خســـارة فريق النصـــر الســـعودي أمـــام الكويت 
الكويتـــي وفوز شـــباب األهلـــي على نظيره الشـــمال 
القطـــري يـــوم األربعـــاء فـــي ختـــام المرحلـــة األولى 
للبطولـــة الخليجيـــة 40 لألندية أبطـــال الدوري لكرة 
السلة، اتضحت بشكل رسمي هوية المتأهلين للدور 
نصـــف النهائـــي، حيث تصدر شـــباب األهلي الترتيب 
بالعالمة الكاملة من 4 مباريات، ثم الكويت الكويتي 
الـــذي فـــاز فـــي ثـــالث مباريات وخســـر فـــي واحدة، 
وممثـــل كرة الســـلة البحرينيـــة األهلي ثالثـــا بفوزين  
وخســـارتين، والنصر الســـعودي رابًعا بانتصار وحيد 
وثـــالث هزائم، وأخيًرا الشـــمال القطري بأربع هزائم. 
وعلى إثر ذلك وبحسب نظام البطولة، فإن المتصدر 
شـــباب األهلي يلتقي رابـــع الترتيب النصر، والكويت 

الثاني يواجه الثالث األهلي وذلك يوم غٍد الجمعة.
األهلـــي أنهى المرحلة األولى يـــوم الثالثاء بتحقيقه 
االنتصـــار الثانـــي على النصـــر الســـعودي، وقد خضع 
للراحـــة أمـــس األربعـــاء كمـــا ســـيكون كذلـــك اليـــوم 

الخميـــس برفقـــة الفـــرق األخـــرى، إذ مـــن المؤمل أن 
يضـــع الجهـــاز الفنـــي اللمســـات األخيـــرة لالعبيه في 
النواحـــي الفنيـــة والتكتيكيـــة التي ســـينتهجها أمام 

الفريق الكويتي.

الجهاز الفني لفريق األهلي

للســلة الخليجيــة  للبطولــة  النهائــي  قبــل  بالــدور 
رسمًيا.. األهلي يواجه الكويت الكويتي

قـــال أميـــن ســـر االتحـــاد البحرينـــي 
إن  أحمـــد  يوســـف  القـــوى  أللعـــاب 
البطولـــة  منافســـات  فـــي  المشـــاركة 
للرجـــال والســـيدات   22 الــــ  العربيـــة 
التـــي اختتمت مؤخـــرا في تونس لم 
تكن بالصف األساســـي مـــن العدائين 
والعـــداءات وكان الهـــدف منها تهيئة 
وإعادتهـــم ألجـــواء  العناصـــر  بعـــض 
بطولـــة  أول  باعتبارهـــا  البطـــوالت 
رســـمية تقام بعد التوقـــف الذي طال 
الرياضـــة بصورة عامة جراء تفشـــي 

جائحة كورونا “ كوفيد – 19”.
وكان منتخـــب ألعـــاب القـــوى حقـــق 
المركز الرابع بعد تحقيقه 11 ميدالية 
ملونـــة بينهـــا 6 ذهبيـــات و3 فضيات 

وبرونزيتين.
وأضـــاف أحمد لـ “البالد ســـبورت” أن 

االتحاد شـــارك فـــي البطولـــة العربية 
بعدد محدود من العدائين والعداءات 
ولـــم يتمكن من المشـــاركة بعدد أكبر 
بسبب ارتباط أغلب عدائيه باإلعداد 
األهـــم  لإلســـتحقاق  والتحضيـــر 

والمتمثل في دورة األلعاب األولمبية 
“أولمبياد طوكيو 2020”.

وأضـــاف “توقيت البطولـــة ربما جاء 
في وقت يسبق المشـــاركة األولمبية 
األمـــر الـــذي يتعـــارض مـــع البرنامـــج 
التدريبـــي لمعظـــم المنتخبـــات ومـــن 
ذلـــك  مـــع  ولكننـــا  منتخبنـــا...  بينهـــا 
أجـــل  مـــن  المشـــاركة  حرصنـــا علـــى 
البطـــوالت  ألجـــواء  العبينـــا  إعـــادة 
وإتاحـــة الفرصـــة أمـــام البعض اآلخر 

إلحراز الرقم التأهيلي لألولمبياد..”.
وذكر أحمد بأن منتخبنا لو شارك في 
البطولـــة لنافـــس علـــى المركـــز األول 
وربما كان بينـــه وبين صاحب المركز 
الثانـــي فـــارق كبيـــر مـــن الميداليات، 
ولكـــن لألســـباب الســـالفة الذكـــر فإن 
بعـــدد  المشـــاركة  فضـــل  المنتخـــب 

محدود من العداءات والعدائين.

يوسف أحمد 

بعــد تحقيق منتخب ألعاب القوى المركــز الرابع بالبطولة
أحمد: لم نشارك باألساسيين في “العربية”

البطولة الخليجية 
40 لألندية لكرة 

السلة

سكاي نيوز عربية

بينمـــا تدخـــل بطولـــة كأس أوروبا 
مراحلهـــا النهائيـــة، وتشـــغل عالـــم 
كـــرة القدم بإثارتها، يعمل معســـكر 
نـــادي برشـــلونة اإلســـباني، بقيادة 
رئيسه خوان البورتا، على “صفقة 

القرن”.
ويســـعى البورتـــا، إلتمـــام صفقـــة 
“ال تصـــدق”، تتمثـــل بالتعاقـــد مـــع 
رونالـــدو،  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
الفريـــق  قائـــد  جـــوار  إلـــى  للعـــب 
ليونيل ميسي، وفقا لمصادر عدة.

مؤخـــرا،  بالتزايـــد  األنبـــاء  بـــدأت 
حـــول حقيقـــة تلك الصفقـــة، التي 
تبـــدو “غيـــر واقعية”، علـــى الورق، 
ولكنهـــا بدأت تتخذ شـــكال حقيقيا 

في األيام األخيرة.

بداية الخطة

رأس  فـــي  تتبلـــور  بـــدأت  الفكـــرة 
البورتـــا، عنـــد توقيـــع يوفنتـــوس 
اإليطالي مع المدرب ماسيميليانو 
عالقـــة  تربطـــه  ال  الـــذي  أليغـــري، 

جيدة برونالدو.

األول  موســـمه  رونالـــدو  وقضـــى 
فـــي يوفنتوس مـــع أليغـــري، الذي 
لـــم يخـــرج أفضل ما فـــي رونالدو، 

وخاصة بسبب أسلوبه الدفاعي.
ومع قـــدوم أليغري، بدأ يوفنتوس 
يفكـــر ببيـــع رونالدو، الـــذي ينتهي 
عقـــده صيف 2022، لـــذا فإن بيعه 
هـــذا الصيـــف هـــو هـــدف رئيســـي 

للفريق كي ال يضطر لنقله مجانا.

صفقة تبادل

كبيـــرة،  بخطـــط  البورتـــا  ووعـــد 
المســـار  إلـــى  برشـــلونة  إلعـــادة 
الطبيعي، عندما تم انتخابه رئيسا 
للنـــادي قبـــل أشـــهر، ولعـــل خطـــة 
رونالدو وميســـي قـــد تكون األكبر 

في تاريخ النادي.
ووفقا لصحيفة “أس”، فإن البورتا 
ضخـــم،  عـــرض  لتقديـــم  يخطـــط 
ولكن لمدة قصيرة، لرونالدو، الذي 
يعتقـــد المعســـكر البرشـــلوني أنـــه 

سيكون مهتما بفكرة البورتا.
ومـــن ناحية يوفنتـــوس، فيخطط 

البورتـــا لتقديـــم عـــدد مـــن العبـــي 
الفريـــق، في صفقة تبادلية، مقابل 

رونالدو.
المرشـــحة  األســـماء  أبـــرز  ومـــن 
للدخـــول فـــي الصفقـــة التبادليـــة، 
غريزمـــان  أنطـــوان  الفرنســـي 
كوتينيـــو  فيليبـــي  والبرازيلـــي 

واإلسباني سيرجي روبرتو.

العقبة الرئيسية

العقبة الرئيســـية التي ســـتقف في 
وجه “صفقـــة القرن”، هـــو رونالدو 
نفســـه، الـــذي قـــد يمنعـــه تاريخـــه 
الطويـــل مـــع ريـــال مدريـــد، غريم 
برشـــلونة التاريخـــي، مـــن “خيانة” 

الملكي.
رونالـــدو قضى 9 مواســـم بقميص 
عالقـــة  وتربطـــه  مدريـــد،  ريـــال 
خاصـــة بجماهير النـــادي، التي قد 
تعتبـــره “خائنا” في حـــال االنتقال 

إلى برشلونة.
أما مـــن الناحية األخرى، فرونالدو 
بالتأكيـــد لن يفضل مشـــروعا على 

آخر، اســـتنادا على العرض المادي، 
فالالعـــب يريـــد نهاية مشـــواره أن 
تعزز من مكانته التاريخية، وليس 

لجمع المزيد من األموال.
وستكشف األيام القادمة تطورات 
الفكرة “المجنونة”، وخاصة عندما 

يخـــرج رونالـــدو من بطولـــة كأس 
أوروبـــا، التي يصـــب كامل تركيزه 

عليها حاليا.

“صفقة العمر”.. بــرشلــونــة يـــريـــد رونـــالـــدو
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إيــران تعلــن إحباط عملية “تخريــب” لمبنى “الطاقــة الذرية”

مكتب روحاني: واشنطن وافقت على رفع عقوبات النفط

ــاء، إن  ــعــ ــ قــالــت إيـــــران أمـــس األرب
محادثات  خــال  وافــقــت  واشنطن 
طهران  مع  النووي  االتفاق  إلحياء 
ــات الــنــفــط  ــوبـ ــقـ ــل عـ عـــلـــى رفـــــع كــ
وشطب  عليها  المفروضة  والشحن 
الــبــارزة  الشخصيات  بعض  أســمــاء 

من قائمة سوداء.
وتتماشى التصريحات الواردة على 
لسان رئيس مكتب الرئيس اإليراني 
روحــانــي،  حــســن  واليــتــه  المنتهية 
في  لمسؤولين  سابقة  تأكيدات  مع 
بأن  الــبــراغــمــاتــي  روحــانــي  معسكر 
واشــنــطــن مــســتــعــدة لـــإقـــدام على 
المحادثات  خــال  كبيرة  تــنــازالت 
أبريل  منذ  فيينا  فــي  تــجــري  الــتــي 

وتمر حاليا بفترة استراحة.
ونقلت وسائل إعام رسمية إيرانية 
مكتب  رئيس  واعظي  محمود  عن 
التفاق  التوصل  “تم  قوله  روحاني 
ــع كـــل عــقــوبــات الــتــأمــيــن  عــلــى رفــ
والـــنـــفـــط والـــشـــحـــن الـــتـــي فــرضــهــا 
دونالد  السابق  األمــيــركــي  الرئيس 

ترامب”.
 1040 رفع حوالي  “سيتم  وأضــاف 
عهد  إلــى  تعود  التي  العقوبات  من 
تــرامــب بــمــوجــب االتـــفـــاق. كــمــا تم 
العقوبات  بعض  رفــع  على  االتــفــاق 
ــدائــرة  ــراد وأعــضــاء فــي ال عــلــى أفــ

المقربة من المرشد األعلى”.
ــقــومــي  ــن ال ــ ــال مــســتــشــار األمــ ــ ــ وق
ــيــفــان، يــوم  األمـــيـــركـــي جــيــك ســول
األحـــد، إنــه مــا تـــزال هــنــاك مسافة 
يتعلق  فيما  قطعها  يتعين  كبيرة 
اإليرانية  وااللــتــزامــات  بالعقوبات 
التي يجب على طهران التعهد بها. 
وذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون 
ــمــحــادثــات مـــا تـــزال  ــرون أن ال ــ آخـ

بعيدة كل البعد عن االنتهاء.
وقال 4 متعاملين ومصادر بصناعة 
بسرعة  تتمكن  قد  إيــران  إن  النفط 
من  الــبــرامــيــل  مايين  تصدير  مــن 

وخزنته  استخرجته  الـــذي  النفط 
إذا توصلت إلى اتفاق مع الواليات 
الــنــووي،  برنامجها  على  المتحدة 
ــنــفــط  ــقـــل ال ــلـــى نـ وإنــــهــــا تــعــمــل عـ
اســتــعــدادا الســتــئــنــاف طــرحــه في 

السوق في نهاية المطاف.
بعد  لــه  صحافي  مؤتمر  أول  وفــي 
ــران، قــال  ــ ــ انــتــخــابــه رئــيــســا فـــي إي
ابــراهــيــم رئــيــســي يـــوم االثــنــيــن إن 
أولوياته ستكون تحسين العاقات 
وإحــيــاء  اإلقليميين  الــجــيــران  مــع 
وفي   ،2015 للعام  النووي  االتفاق 
مع  االجتماع  استبعد  نفسه  الوقت 

الرئيس األميركي جو بايدن.
وقال أيضا “نحن نؤيد المفاوضات 

التي تضمن مصالحنا الوطنية”.

ألمانيا: هناك فرص جيدة 

التفاق 

الخارجية  وزيــر  اعتبر  جانبه،  مــن 
ــاس أمــــس أن  األلـــمـــانـــي هــايــكــو مــ
للتوصل في  “فــرصــا جــيــدة”  هــنــاك 
بشأن  اتفاق  إلى  منظور”  “مستقبل 
ــي، رغـــم انــتــخــاب  ــ ــران ــ ــنـــووي اإلي الـ
رئيسي  إبراهيم  المتشدد  المحافظ 

رئيسا للجمهورية اإلسامية.
وقال الوزير خال مؤتمر صحافي 
ــيـــركـــي  ــيـــره األمـ ــتـــرك مــــع نـــظـ مـــشـ
“نتقدم  برلين  فــي  بلينكن  أنتوني 
خــطــوة خــطــوة فــي كــل جــولــة من 
المفاوضات ونفترض أن في سياق 
)اإليــرانــيــة(،  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
هــنــاك فـــرص جــيــدة إلنــجــازهــا في 

مستقبل منظور”.
وأقـــر بــأن “الــمــفــاوضــات فــي فيينا 
واضــحــًا  ذلــك  وكـــان  سهلة،  ليست 
خال األسابيع الماضية” مشيرًا إلى 
تحتاج  عــدة”  تقنية  “قضايا  وجــود 

إلى الحل.
رئيًسا،  انتخابه  مــن  أيـــام   3 وبــعــد 
إبراهيم  المتشدد  المحافظ  أعلن 
ــراء  ــ ــه إجـ ــنـــيـــن رفـــضـ رئـــيـــســـي اإلثـ
المفاوضات”  أجــل  من  “مفاوضات 

في شأن الملف النووي. 

إحباط عملية “تخريب”

مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت طــهــران 
أمــــس إحـــبـــاط عــمــلــيــة “تــخــريــب” 
كانت تستهدف مبنى تابعا للمنظمة 
اإليرانية للطاقة الذرية، وذلك بعيد 

تحذيرها من تأثر المباحثات بشأن 
ــنـــووي بـــقـــرار واشــنــطــن  ــاق الـ ــفـ االتـ
لوسائل  إلكترونية  مــواقــع  إغـــاق 

إعام مرتبطة بها.
وأورد التلفزيون الرسمي أنه “صباح 
األربعاء، فشلت عملية تخريب ضد 
الذرية”،  الطاقة  مباني منظمة  أحد 

مؤكًدا أنها لم “تتسبب بأي ضرر”.
وشدد على أن “اإلجراءات المتخذة 
لحماية األماكن العائدة إلى منظمة 
تحييد  أتـــاحـــت  ــة”  ــــذريــ ال ــطــاقــة  ال
الــعــمــلــيــة قــبــل أن تــّضــر بــالــمــبــنــى، 
متابعة  من  المخربون  يتمكن  ولــم 

مخططهم”.
المحلية  اإلعــام  وسائل  تقدم  ولم 
وأشـــارت  العملية.  بــشــأن  تفاصيل 
يقع  المبنى  أن  إلى  “تسنيم”  وكالة 
ــرج” )على  “عــلــى أطــــراف مــديــنــة كـ
نحو 50 كلم غرب طهران(، وأن ما 

جرى هو “قيد التحقيق”.
أن  اإلســامــيــة  للجمهورية  وســبــق 
اللدودة  اإلقليمية  عدوتها  اتهمت 
لاتفاق  بشدة  المعارضة  إسرائيل، 
الــنــووي وإحــيــائــه، بــالــوقــوف خلف 
استهداف منشآت أو علماء بارزين 

في هذا المجال.

طهران - وكاالت

عمان - بترا

بـــحـــث وزيـــــــرا الـــنـــفـــط والـــكـــهـــربـــاء 
ــيــة  ــســوريــان فــي الــعــاصــمــة األردن ال
عّمان أمس سبل تعزيز التعاون بين 
البلدين في مجال الطاقة، في إطار 
لــوفــد حــكــومــي ســوري  ــارة  ــ أّول زي
في  النزاع  إنــدالع  منذ  المملكة  إلى 

سوريا العام 2011.
ــاء األردنـــيـــة  ــ ــب ــ وقـــالـــت وكـــالـــة األن
ــثــروة  ــرة الــطــاقــة وال ــ )بــتــرا( إن وزي
ــي،  ــ ــة زوات الــمــعــدنــيــة األردنـــيـــة هــال
بــحــثــت األربـــعـــاء مـــع وزيــــر النفط 
بسام  الــســوري  المعدنية  والـــثـــروة 
ــســوري  ــكــهــربــاء ال طــعــمــة ووزيـــــر ال
غــســان الـــزامـــل “مـــجـــاالت الــتــعــاون 
في قطاعي النفط والكهرباء وسبل 
البلدين  مصالح  يخدم  بما  تعزيزها 

والشعبين الشقيقين”.
بحثا خال  الجانبين  أن  وأوضحت 
االجـــتـــمـــاع، الــــذي عــقــد فـــي عــّمــان 

ــره مـــســـؤولـــون فــــي قــطــاع  ــضــ وحــ
الــطــاقــة مــن الــبــلــديــن، “وضـــع شبكة 
الربط الكهربائي بين األردن وسوريا 
الغاز  لخط  التحتية  البنية  ووضــع 
وسبل  البلدين  بين  الواصل  العربي 
الطاقة  مــجــال  فــي  الــتــعــاون  تعزيز 
ــّرض خـــط الــغــاز  ــعـ الـــمـــتـــجـــددة”. وتـ
يربط  الــذي  الكهرباء  وخــط  العربي 
ألضــــرار  ــا  ــ ــوري وســ واألردن  مــصــر 

جسيمة خال الحرب في سوريا.
وقــال مصدر رسمي أردنــي إن هذه 
لــوزيــريــن ســوريــيــن إلى  ــارة  أول زيـ

األردن.
ــدت الـــوزيـــرة زواتـــــي  “أهــمــيــة  ــ وأكـ
في  البلدين  بين  الــتــعــاون”  تفعيل 
مــجــال الــطــاقــة “انــطــاقــا مــن روح 
إطار سياسة  األخوية وفي  العاقة 
االقتصادي  التكامل  باالعتبار  تضع 

الذي يخدم مصالح البلدين”.

عّمان تستضيف أول وفد سوري منذ 2011

دبي - العربية.نت

ــات الـــجـــويـــة  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــت الـ ــرضــ ــ ــت اعــ
الــســعــوديــة، أمــس األربــعــاء، مسيرة 
ــهــا الــمــيــلــيــشــيــات  ــقــت مــفــخــخــة أطــل

الحوثية باتجاه جازان.
وأشــــــــار الـــتـــحـــالـــف إلـــــى اســـتـــمـــرار 
تعمد  الحوثية  المليشيا  مــحــاوالت 
ــان  ــ ــي اســـتـــهـــداف الـــمـــدنـــيـــيـــن واألعــ

المدنية.
العملياتية  اإلجـــراءات  “نتخذ  وقــال 
لــحــمــايــة الــمــدنــيــيــن والــتــعــامــل مع 
ــيــــك”. واعـــتـــرضـــت  ــــوشــ الـــتـــهـــديـــد ال
ــة الـــســـعـــوديـــة،  ــويـ ــجـ ــات الـ ــاعــ ــدفــ ــ ال
أطلقتها  مفخخة  مسّيرة  الــثــاثــاء، 
ــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــاتــجــاه  ــل ــمــي ال
خــمــيــس مــشــيــط. وقـــــال الــتــحــالــف 
تتعمد  الــحــوثــيــة  “الــمــيــلــيــشــيــات  إن 
المدنيين  استهداف  محاوالتها  في 

واألعيان المدنية”.

دعم  تحالف  أعلن  الماضي،  واألحــد 
الـــقـــوات  ــيــمــن أن  ال ــشــرعــيــة فـــي  ال
الـــجـــويـــة اعـــتـــرضـــت ودمـــــــرت 17 
مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات 
الجنوبية  المنطقة  تــجــاه  الحوثية 
ــال 24  ــك خــ ــ ــي الـــســـعـــوديـــة، وذلـ فـ
ســاعــة فــقــط. ونــقــلــت وكــالــة األنــبــاء 
عن  “واس”  ــرســمــيــة  ال الــســعــوديــة 

تمت  االعتراض  “عملية  أن  التحالف 
صد  وتــم  اليمنية،  بــاألجــواء  بنجاح 
المحاولة العدائية”. وأضاف التحالف 
العدائية  الحوثيين  “مــحــاوالت  أن 
جرائم  تمثل  والممنهجة  المتعمدة 
حرب”، مؤكدا أنه يتخذ “اإلجراءات 
العملياتية لحماية المدنيين واألعيان 

المدنية من الهجمات العدائية”.

ــازان ــ ــ ـــاه جـ ــجـ ــ ـــات ــا “الـــــحـــــوثـــــي” بـ ــهـ ــقـ ــلـ أطـ
دفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة

برلين - وكاالت

أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  طالب 
بلينكن أمس بانسحاب القوات األجنبية 
مـــن لــيــبــيــا، وهـــو أحـــد أبــــرز الــتــحــديــات 
الــدولــي،  برلين  مؤتمر  أمــام  المطروحة 
أواخــر  في  انتخابات  تنظيم  جانب  إلــى 
الجهات  وتــشــارك جميع  الــحــالــي.  الــعــام 
ــمــرة األولـــى  ــل الــفــاعــلــة فـــي الــمــنــطــقــة ول
المؤتمر  في  الليبية،  االنتقالية  الحكومة 
وزراء  مستوى  على  وُيعقد  انطلق  الــذي 

الخارجية أو مساعديهم.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك 
فــي بــرلــيــن مــع نــظــيــره األلــمــانــي هايكو 
ماس، قبل بدء االجتماع “يجب تطبيق 
 23 الموّقع في  النار  إطــاق  اتفاق وقف 
أكتوبر بشكل كامل، بما في ذلك انسحاب 

جميع القوات األجنبية من ليبيا”.
ــذي بــدأ  ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة، الـ ــ ــاف وزيـ ــ وأضــ
ــعــاء جــولــة أوروبــيــة، “نــتــشــارك )مع  األرب

ألمانيا( هدف جعل ليبيا سيدة ومستقرة 
ــّرة مــن أي تــدّخــل  ومـــوّحـــدة وآمــنــة وحــ
أجنبي، هذا ما يستحّقه الشعب، وهو أمر 
ضروري لألمن اإلقليمي”. من جهته قال 
الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
عبدالحميد الدبيبة “أنا موجود هنا اليوم 
لتجهيز  ليبيا  أصدقاء  من  العون  ألطلب 
ــمــســيــرة نــحــو 24 ديــســمــبــر وتـــجـــاوز  ال
المتمثلة  الــمــشــتــركــة  األمــنــيــة  ــعــوائــق  ال
بــمــكــافــحــة االرهـــــاب والــجــرائــم الــعــابــرة 
غير  الهجرة  ظاهرة  من  والحد  للحدود 

بعض  ومــمــارســات  وســيــاســات  الشرعية 
تعميق  إلى  أدت  التي  الدولية  األطــراف 

االزمات في ليبيا”.
وأضاف “نقف اليوم في مرحلة ما زالت 
حرجة لكنها مليئة باألمل، ال للعودة إلى 

الحرب، ال للعبث بمقدرات ليبيا”.
في 19 يناير 2020 جمع مؤتمر أول في 
العاصمة األلمانية برعاية األمم المتحدة 
قادة الدول المعنية بالنزاع التي توصلت 
ــفــاق هــش لــوقــف الـــحـــرب. وبعد  إلـــى ات
القذافي،  معّمر  سقوط  مــن  ســنــوات   10
العملية  خــصــوصــا  الــمــشــاركــون  سيقّيم 
ليبيا. وسيكون  السياسية في  االنتقالية 
أن تنظم في  ــرهــان األســاســي ضــمــان  ال
رئاسية  انــتــخــابــات  المقبل  ديسمبر   24
االنتقالية  الحكومة  وعــدت  وتشريعية 
برئاسة الدبيبة بإجرائها في إطار العملية 

التي أطلقتها األمم المتحدة.

الدبيبة خالل مؤتمر برلين

ــوات األجــنــبــيــة ــقـ ــن تــطــالــب بــانــســحــاب الـ ــط ــن واش
جهود دولية جديدة إلحالل السالم في ليبيا

بغداد - وكاالت

ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ ــ وجـــــه رئ
األمنية  األجــهــزة  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
ــود لــتــوفــيــر  ــهـ ــجـ ــمــضــاعــفــة الـ ــة، ب ــافــ كــ
للمواطنين  واآلمـــنـــة  الــصــحــيــة  الــبــيــئــة 
وللمرشحين، وذلك مع قرب االنتخابات 
المقبلة، بهدف تشجيع المواطنين على 

المشاركة الواسعة فيها.
ــيــس الــــــوزراء أن “الــحــكــومــة  ــد رئ ــ وأك
من  جيدة  مرحلة  إلــى  وصلت  الحالية 
إنــتــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، لــكــن هناك 
ألبراج  ومقصودة  متكررة  استهدافات 

من  عدد  في  الكهربائية  الطاقة 
الـــمـــحـــافـــظـــات، تـــؤثـــر في 

ساعات تزويد المناطق 
من  وتفاقم  بالطاقة 

معاناة المواطنين”.
ووجــــه الــقــائــد الــعــام 

ــمــســلــحــة  ــوات ال ــقــ ــ ــل ــ ل
العمليات  قيادات  أيضا، 

واألجـــهـــزة االســتــخــبــاريــة بــــ ”مــعــالــجــة 
وحمايتها،  الطاقة  أبـــراج  استهدافات 

وماحقة الجماعات اإلجرامية”.
جـــاء ذلـــك خـــال تـــرؤس الــقــائــد الــعــام 
الكاظمي،  مصطفى  المسلحة  للقوات 
اجـــتـــمـــاًعـــا لــلــمــجــلــس الــــــــوزاري لــألمــن 
الوطني، جرى خاله بحث مستجدات 
عن  فضًا  الباد،  في  األمنية  األوضــاع 
مناقشة القضايا والموضوعات المدرجة 

في جدول األعمال.
إلى  بيان،  بحسب  الكاظمي،  وأشــار 
تبذلها  الــتــي  الــكــبــيــرة  “الــجــهــود 
ــوات األمـــنـــيـــة بــمــخــتــلــف  ــ ــقـ ــ الـ
ــا، لـــبـــســـط األمــــن  ــهـ ــوفـ ــنـ صـ
ــة  ــقــــرار ومــحــارب ــتــ واالســ
اإلرهــــــــــاب ومـــاحـــقـــة 
العصابات اإلجرامية 
زعزعة  تحاول  التي 

األمن في الباد”.

الكاظمي: هجمات مقصودة على أبراج الطاقة

“الصحة العالمية” تحدد 
مشكالت بمصنع “سبوتنيك” 

العالمية  الــصــحــة  مــنــظــمــة  كــشــفــت 
أمس عن سلسلة مشكالت في مرفق 
المضادة  سبوتنيك  لقاحات  إلنتاج 
لكوفيد 19، لكن موسكو شددت على 
المنظمة  أنــه جــرى حلها. وأصـــدرت 
أمس تقريرا موجزا بنتائجها األولية 
إليها  التوصل  تــم  مسائل   6 يفّصل 
خالل زيارة مفتشيها من إلى مصنع 
“فارمستاندرد أوفا فايتامين بالنت” 
فـــي مــديــنــة أوفــــا الــواقــعــة جــنــوب 

روسيا.

نواكشوط - وكاالت

أودع الرئيس الموريتاني السابق 
السجن،  عــبــدالــعــزيــز  ولـــد  محمد 
القاضي  بأمر من  الثاثاء،  مساء 
اتهامات  فــي  بالتحقيق  المكلف 
مارس  منذ  إليه  الموجهة  الفساد 
ــا أفـــــادت  ــحــســب مــ الـــمـــاضـــي، ب

مصادر قضائية وحزبية.
وقال قاض في النيابة العامة، إن 
الرئاسة  تولى  الــذي  العزيز  عبد 
والمتهم   2019 حتى   2008 مــن 
ــفـــســـاد وتـــبـــيـــيـــض األمــــــوال  ــالـ بـ

ــكــســب غــيــر الــمــشــروع  وال
وإســــــــــاءة اســـتـــغـــال 

أودع  ــة  ــطــ ــ ــل ــســ ــ ال
من  بقرار  الحبس 
التحقيق،  قاضي 
من دون أن يحدد 

سبب هذا القرار.
ويــــــــأتــــــــي إيـــــــــــداع 

أيام  بعد  السجن  السابق  الرئيس 
الحضور  التوقف عن  قراره  على 
بذلك  مخالفًا  الشرطة،  مركز  إلى 
ــة الــجــبــريــة  ــامـ أحـــد شــــروط اإلقـ

المفروضة عليه.
في  أمــر  التحقيق  قــاضــي  وكـــان 
مــنــتــصــف مــايــو الــمــاضــي بــوضــع 
ــة  ــامـ ــي اإلقـ ــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز فــ ــ ولـ
بالعاصمة  مــنــزلــه  فـــي  الــجــبــريــة 
ــى مــركــز  ــ ــالــحــضــور إل ــه ب ــزامــ ــ وإل
األسبوع  في  مرات   3 الشرطة 
ــادرة نــواكــشــوط  ــغـ ــدم مـ وعــ
إال بـــإذن قــضــائــي. ونــص 
القرار يومها على وضع 
الــرئــيــس الــســابــق في 
ــامــــة الــجــبــريــة  اإلقــ
ــريـــن  ــهـ لـــــمـــــدة شـ
 4 للتجديد  قابلة 

مرات.

موريتانيا: إيداع الرئيس السابق السجن
موسكو - وكاالت

حــذر وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 
ــع في  ــوضـ ــورة الـ ــطـ ــن خـ شـــويـــغـــو، مـ
بعد  أهلية  حرًبا  متوقًعا  أفغانستان، 
ــال األطــلــســي  ــمـ انـــســـحـــاب حـــلـــف شـ
وخال  الحلف  أن  إلى  الفًتا  “الناتو”، 
20 عاما  البلد طيلة  وجــوده في هذا 
أخفق في تحقيق أي نتيجة ملموسة 
ــة  ــ ــدول ــ ــات ال ــســ ــي تـــشـــكـــيـــل مــــؤســ ــ فـ

الراسخة.
مع  الــمــتــوقــع  ــن  “مــ شــويــغــو  وأردف 
أن  االحتمالية  مــن  العالية  الــدرجــة 

ــرب األهــلــيــة  ــحــ ــ تـــســـتـــأنـــف ال
ــان بــعــد  ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ فــــي أفـ

انـــــســـــحـــــاب قــــــوات 
الناتو، مع ما يجلبه 
ذلـــك مـــن الــتــبــعــات 
الـــســـلـــمـــيـــة، مــنــهــا 

اســــتــــمــــرار تـــدهـــور 
مستوى معيشة الناس 

التطرف  وامتداد  الجماعية  والهجرة 
إلى دول مجاورة”.

ــروســي  ــد الـــوزيـــر أن الــجــانــب ال وأكــ
الناتو في  قــوات  خــال فترة وجــود 
ــرارا إلـــى تكثيف  أفــغــانــســتــان دعـــا مــ
الجهود وتبني سياسة منسقة في هذا 
الموضوع، واستطرد “غير أن كراهية 
تــجــاوزت  بالحلف  الــخــاصــة  ــروس  ــ ال
بــرغــمــاتــيــتــه، والـــيـــوم يــتــعــيــن اتــخــاذ 
الوضع في  لمعالجة  إجراءات عاجلة 
الباد”. وشدد شويغو على ضرورة 
منظمة  بــإمــكــانــات  االســتــعــانــة 
ــراز  ــتــعــاون إلحــ ــل شــنــغــهــاي ل

تقدم في هذه المسألة.
أن حركة طالبان  يذكر 
ســـيـــطـــرت الـــثـــاثـــاء 
عــــــلــــــى الــــمــــعــــبــــر 
بـــيـــن أفــغــانــســتــان 

وطاجيكستان.

توقع حرب أهلية بأفغانستان بعد انسحاب الناتو

جنيف - وكاالت
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مع الشهرة 
الكبيرة للممثلة 

األسترالية 
نيكول كيدمان 

حول العالم. 
كسبت 3,17 

مليون دوالر 
مقابل تصوير 

إعالن مدته 
4 دقائق ألحد 
العطور وهو ما 
تم تقديره وقتها 

بأنها تقاضت عن 
الدقيقة ما يوازي 

800 ألف دوالر 
تقريبا!

tariq_albahhar

شاهد في “نتفلكس”... أفالم ومسلسالت ووثائقيات رائعة
أعمـــال كثيـــرة نزخر بها منصة نتفليكس، مـــن أعمال جديدة تم 
تقديمها مؤخرا إلى جانب األعمال الكثيرة الجديرة بالمشاهدة، 
وهـــذه جولة في أفضلها من األفالم والمسلســـالت والوثائقيات 

الرائعة:

The Invitation

يتنـــاول الفيلم دعوة طليقة لزوجها الســـابق 
ومجموعة من األصدقاء لحضور حفل عشاء 
فـــي منزلها، إال أن هذه الدعوة البريئة تحمل 
فـــي طياتهـــا شـــرا قاتـــال. الفيلم مـــن بطولـــة 

لوجان مارشال جرين وتامي بالنشارد.

The Ritual 

يتنـــاول ذهـــاب مجموعة أصدقـــاء في رحلة 
بطريقـــة  لهـــم  صديـــق  وفـــاة  بعـــد  للغابـــات 
مأساوية، لكن هذه الرحلة تقودهم إلى مسار 
مميت. الفيلم من بطولة راف ســـبال وآرشـــر 

علي.

I Am All Girls

تكـــّون محققة جرائـــم عالقة غريبة مع قاتل 
دولية خطيـــرة  نقابـــة  إلســـقاط  متسلســـل 
وغمـــوض  فيلم جرائـــم  األطفـــال،  لتهريـــب 
جديـــد اصبح متوافـــر للمشـــاهدة حاليا على 

المنصة. 

Human The World Within

وثائقي رائع بشـــرح تفصيلي بطريقه مشوقه 
عن كل ما يحصل داخل جســـم اإلنســـان، من 
إحســـاس وردود الفعـــل الخـــوف والذكريـــات 
وكيف يعمل الجســـم، وكل حلقة مختصه في 

جانب معين.

The Blackcoat’s Daughter

يتنـــاول انضمام طالبة انطوائية إلى مدرســـة 
راهبـــات، حيـــث تواجه شـــرا خارقـــا للطبيعة. 
الفيلم مـــن بطولـــة إيمـــا روبرتـــس وكيرنـــان 

شيبكا.

Point Break

مـــن  مجموعـــة  الفيدرالـــي  عميـــل  يتتبـــع 
الرياضييـــن المهـــرة، ويشـــك فـــي أنهـــم هـــم 
المســـؤولون عن سلســـلة عمليات سرقة لعدد 

كبير من البنوك!

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

يحكي قصـــص  قصيـــر  مسلســـل وثائقي 
وجرائـــم مروعـــة، حيـــث يكشـــف عـــدد مـــن 
الناجيـــن في جميع أنحاء العالـــم عن الفظائع 
وســـوء المعاملة التي عانوا منها على يد ثرّي 
تتـــم إدانتـــه بممارســـة الجنـــس مـــع األطفـــال 

في العام 2019.

The Crimes That Bind

فيلم جريمة إسباني عن أم تكافح إلنقاذ ابنها 
من الســـجن بعد اتهامه بمحاولة قتل زوجته 

السابقة.
متوفر على نتفلكس

 Fatherhood

طفلـــة أثنـــاء والدتهـــا تتوفـــى والدتهـــا ليجد 
األب نفســـه مجبـــر علـــى تربية ورعايـــة ابنته 
الوحيدة، والتعامل وحده مع أصعب المواقف 
ليكتشـــف معنى األبوة الحقيقية، فيلم عائلي 

جميل للمشاهدة اآلن للنجم كيفن هارت. 

Katla

صدر مؤخرا في نيتفلكس المسلسل األوربي 
Katla الـــذي يحكـــي قصة اختفـــاء فتاة ومع 
عودتهـــا تجـــد كل شـــيء تغيـــر حتـــى أهلهـــا 

بطريقة غامضة!
حلقـــات   8 مـــن  مكـــون  الجديـــد  المسلســـل 

قصيرة.

Gerald’s Game

يتنـــاول قصـــة ســـيدة يتوفـــى زوجها بشـــكل 
مفاجـــئ، بينما هي مقيدة فـــي حافة الفراش 
دون أمـــل في النجـــاة. الفيلم من بطولة كارال 

جوجينو وبروس جرينوود.

في حين يعتبر شرب كوب من القهوة عادة يومية عند غالبية  «
سكان األرض في الصباح والمساء رغم تضارب الدراسات 

حول إيجابيتها وسلبيتها، تبقى قطعة الحلوى بجانب 
المشروب األشهر عالميا مكمال رئيسا عند آخرين، ولكن هل 

خطر ببال أحدكم، أن الجمع بين االثنين قد يكون ضارا؟
فقد كشف خبير تغذية روسي عن ضرر الجمع بين القهوة  «

والحلويات، وقال بافيل إيسانباييف، المختص بإنقاص الوزن 
في عيادة “بورمينتال” في مدينة تشيليابينس: إن “القهوة 

غالبا ما تشرب مع الحلويات، لكن الحلويات والقهوة ال 
يجتمعان؛ ألن القهوة تزيد مؤقتا من مستويات الغلوكوز 

في الدم”.
كما أضاف “عند تناول القهوة مع الحلويات، يرتفع مستوى  «

الغلوكوز بشكل مفرط ثم ينخفض بشكل حاد. قد يحدث 
نقص السكر في الدم، ما يولد أعراضا مثل الضعف، والدوخة، 

والتعرق”، وذلك نقال عن موقع “سبوتنيك”.
ويحذر األطباء من شرب القهوة على معدة فارغة؛ ألنها قد  «

تؤدي إلطالق هرمون التوتر الكورتيزول الذي يؤدي لخفقان 
 Interia القلب والقلق ونوبات الهلع، وفق ما نشره موقع

المتخصص.

خطر تناول الحلوى مع كوب القهوة

فــي أكتوبــر 2020 قمــت مع رئيس التحرير مؤنس المــردي بزيارة إلى متحف 
علــي مســاعد رحمــه هللا فــي البســيتين، وكعادتــه دائمــا مع ضيوفه اســتقبلنا 
بحفــاوة وكــرم وجلســنا معــه أكثــر مــن ســاعة نتجــول فــي متحفــه الجميــل 
ونتبــادل أطــراف الحديث، ومنها هموم ومطالب وأمنيات أصحاب المتاحف 
المنزلية، وكانت أمنيته رحمه هللا كما حدثنا تخصيص بطاقة تعريفية لهواة 
جمــع األنتيــك الكبــار والمعروفيــن مــن قبل الجهات الرســمية لتســهيل عملهم 
وتنقالتهم، فقد كان حريصا على االرتقاء بهذه الهواية األصيلة والســير في 

الطريق قدما نحو األحسن. 

علـــى مســـاعد )رحمـــه هللا( كان يجـــد 
معنـــى حياتـــه في متحفـــه، حيث أكد 
أنـــه ال يســـتطيع أن يعيـــش مـــن دون 
هـــذا المتحـــف والقطـــع النـــادرة التـــي 
يحتويها، وكما هو معروف أن مساعد 
بدأ في هذه الهواية في سن العاشرة، 
حيـــث   ،1980 العـــام  فـــي  وتحديـــدا 
اتجـــه أوال إلى جمـــع الطوابع وتبادلها 
مـــع األصدقاء، وبعدهـــا أصبح مندوبا 
في مجلـــة ماجـــد الشـــهيرة، ومن هنا 
اتســـعت رقعة الصداقـــات والعالقات، 
ومع بداية التســـعينات ابتعد عن هذه 
الهوايـــة واتجـــه إلـــى كـــرة القـــدم في 
نـــادي البســـيتين، ولكـــن حبـــه للتراث 
وجمع القطع كان في قلبه، وذات يوم 
رأى صديقا يمتلك ألبوم طوابع قديمة 
جـــدا وعرض عليه شـــراءه بـــأي ثمن، 
وهذه هي المحطة التي وضعته على 
طريق هواية جمع األنتيك األبد. ومن 
وقتها بدأت الهواية تتســـع واستطاع 
فـــي ســـنة واحدة فقـــط أن يجمع “كل 
طوابـــع البحريـــن” من اإلصـــدار األول 

العام 1932 وحتى 2005.

أمـــا عن عدد القطع فـــي متحفه، فهي 
أكثـــر من مليـــون قطعة، وهنـــاك قطع 
كثيـــرة كان ال يملـــك مكانـــا لعرضهـــا، 
ويحتفـــظ بها في المخـــازن، والقطعة 
األثمـــن عنـــده كمـــا أخبرنا هـــي بطاقة 
ملـــك  الســـادس  جـــورج  مـــن  دعـــوة 
 ”1952  -  1895“ المتحـــدة  المملكـــة 
للحاج سلمان بن حسن المطر لحضور 
حفـــل، وأيضـــا وثيقـــة مـــن مستشـــار 
عـــن  تتحـــدث  البحريـــن  حكومـــة 
االحتياطـــات الواجـــب اتخاذها وقت 
الغارات الجوية أبان الحرب العالمية، 
وجـــوازات قديمـــة جـــدا لشـــخصيات 

معروفة.
مفتوحـــا  هللا  رحمـــه  متحفـــه  كان 
للجميع من طلبة مـــدارس، ومثقفين، 
وفنانيـــن ورجـــال أعمـــال ورياضييـــن 
وغيرهـــم، وفي إحدى زيـــارات الفنان 
أحمد مبارك للمتحـــف قال إن متحف 
علـــي مســـاعد يعتبر واجهة ســـياحية 
جمیـــال  ومكانـــا  الكلمـــة  معنـــی  بـــكل 
لمحبي التاريخ والقطع القديمة، فكل 
مـــن يدخل يتملكـــه اإلعجاب من الكم 

الهائـــل من القطع التراثيـــة التي تعود 
إلـــى فتـــرات زمنيـــة مختلفـــة، فهنـــاك 
ركن للتصوير، وركن لمعدات الغوص، 
ورکن للقرطاســـية والكتب المدرسية، 
للحالقـــة،  وآخـــر   “ “البياعـــة  وركـــن 

وغيرها من النوادر.
أمـــا المخـــرج القديـــر أحمـــد يعقـــوب 
المقلـــة، فقال عـــن المتحف إن متحف 
علي مســـاعد کالبســـتان الـــذي ال يمل 
من زيارته اإلنســـان، فهنـــا نجد كل ما 
يذكرنا بالماضي الجميل، أيام الطفولة 
وجميع األدوات التي كنا نســـتخدمها 

والتـــي من الصعـــب جـــدا توفرها في 
الوقـــت الحاضر، ولفـــت المقلة إلى أن 
الكثير من القطع التراثية التي يضمها 
متحف علي مســـاعد تعتبر کنزا ثمينا 
ومرجعـــا، والـــكل يرغب فـــي االطالع 

على التاريخ وحياة األولين.
وبـــدوره، قال الفنان أمين الصايغ بعد 
زيارتـــه المتحـــف أن زيـــارة مثل هذه 
المتاحـــف المنزليـــة ليـــس فيهـــا متعة 
فحســـب، وإنما مشـــاهدة التاريخ عبر 
نافـــذة الماضـــي وتعطينا دروســـا في 
تغير أسلوب الحياة، في السياق ذاته 

أكـــد الفنان خليل الرميثي على أهمية 
البحرينـــي  التـــراث  علـــى  المحافظـــة 
األصيـــل ودعم كل من يهتـــم بالتراث 
خصوصا أصحاب المتاحـــف المنزلية 
الذيـــن يمتلكـــون كنـــوزا مـــن األنتيـــك 
وأحد أبرز هؤالء على مساعد صاحب 

المتحف الشهير في البسيتين.
وقـــد قـــام علـــي مســـاعد رحمـــه هللا 
في شـــهر رمضان الماضي بنشـــر عدد 
مـــن الوثائـــق الكثيـــرة التـــي يمتلكهـــا 
عبـــر حســـابه  بالحـــدث،  تعريـــف  مـــع 
بالواتساب؛ رغبة منه بتعميم وإطالع 

المواطنيـــن عليهـــا، حيـــث أوضـــح لــــ 
“البـــالد” حينهـــا  أنـــه وجدهـــا فرصـــة 
طيبة في ظل الظروف الحالية، حيث 
الجميع ملتزم باإلجراءات االحترازية 
بعدم الخروج من المنزل إال للضرورة، 
أن يطلع الناس على مثل هذه الوثائق 
النـــادرة، خصوصا أنه يمتلك آالف من 
الوثائـــق البحرينية، وقـــد زود “البالد” 
بتلك الوثائق وتم نشـــرها في صفحة 

مسافات. 

“نعي األصدقاء”

وفور تلقي خبر الوفاة يوم أمس األول 
غصت وســـائل التواصـــل االجتماعي 
بكلمـــات الحزن والمواســـاة، خصوصا 
من أصدقائه، فقد كتب توفيق يحيى 
“زاري  متحـــف  صاحـــب  مبـــارك  آل 
عتيـــج” انتقل الى )رحمـــة هللا تعالى( 
األخ والصديـــق علـــي مســـاعد، إنا لله 
وإنـــا إليه راجعون. وكتب صاحب دار 
بوســـعد “إنـــا لله وإنـــا إليـــه راجعون.. 
للـــه ما أعطـــى ولله ما أخذ نســـأل هللا 
لـــه الثبات عند الســـؤال. وبدوره كتب 
المنتـــج والعب نادي المحرق الســـابق 
محمد العليـــوي “فجيعة أخرى تصدم 
قلبـــي المهمـــوم... مهال كورونـــا ورفقا 
بنـــا وبأحبائنا... قلبي الضعيف لم يعد 
يحتمـــل الصدمات... أخـــي وصديقي 
الغالي على مســـاعد نجم التميمي في 

ذمة هللا.

يكرم المقلة وأحمد مبارك خليل الرميثي في زيارة للمتحف مع صديق الهواية أحمد عود )رحمه الله(

من أجمل المتحف المنزلية

مع الفنانة منى فيروز

مع الالعب محمد صالح الدخيل

مع حمود سلطان

البالد في زيارة للمتحف

مساعد... وجد حياته في متحفه وحرص على االرتقاء بالهواية
ــع األنــتــيــك الــمــعــروفــيــن ــم ــواة ج ــهـ ــة تــعــريــفــيــة لـ ــاق ــط ــتــه تــخــصــيــص ب ــي أمــن

أسامة الماجد

إعداد طارق البحار
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ِسمات المؤسسة المبتكرة
للمؤسســـة المبتكرة ِســـمات تّتســـم بها ُتمّيزها عن المؤسســـات المنافسة أو تلك 
التي تســـعى لتكون منافســـة لها، فالمؤسســـة المبتكرة ال تحمل ِســـمات تقليدية 
وال تعمل بشكل تقليدي وال تتعاطى مع ما يدور حولها بأسلوب تقليدي.. وذاك 

ما ُيمّيزها عن سواها. ومن ِسمات المؤسسة المبتكرة أنها: 
ُتـــدرك أيـــن تقـــف وإلى أيـــن تّتجه وكيف تصـــل لوجهتهـــا. فهي ال تعمـــل “بمبدأ 
دف غير  دفـــة” بـــل “بمبدأ استشـــراف المســـتقبل” لذلـــك ال تترك مجـــال للصُّ الصُّ
المحُســـوبة أو متغّيـــرات الســـوق غيـــر المأخـــوذة بالحســـبان أو رغبـــات الزبائن 

المستقبلية الُمهَملة. 
هي مؤسســـة دومـــًا َنِهمة وبال حدود! تترقب كل جديـــد، تتقبل كل فكرة، تّطلع 
وتبحـــث وُتطّور لإلتيان بفرص وأفكار وحلول ابتكارية ُتضيف قيمة لمنتجاتها 
أو خدماتهـــا وبالتالـــي لزبائنهـــا الحالييـــن للحفـــاظ علـــى والئهـــم أو المحتمليـــن 

لجذبهم. 
رادار المؤسسة يعمل باستمرار اللتقاط كل فرصة ابتكارية من حولها، فهي ُتدرك 
أن في األزمات تكمن فرصًا ابتكارية، وفي المخاطر تكمن فرص ابتكارية، وفي 
المشـــكالت تكمـــن فرص ابتكارية، لذلك تســـعى اللتقاطهـــا وتحويلها البتكارات 

مجدية، فهي ترى العالم من حولها بعين مختلفة عن منافسيها. 
تبحث عن الرؤى البعيدة والقدرات المتفّتحة على نطاق واسع، فعند استشفاف 
الحاجة المستقبلية لألسواق والزبائن ال تتوقف المؤسسة عند قدراتها فقط بل 
ُتضّمنه ما ُيمكن االستعانة به من مصادر خارجية كشركات أخرى وال ُتصر على 

توفير كل خدمة أو منتج داخليًا بل ُترّكز على جوهر اختصاصها فقط. 
تتتّبع األفكار االبتكارية داخل وخارج المؤسسة لالستفادة منها، فهي ال تتقوقع 
داخـــل المؤسســـة اعتمادًا علـــى أفكار منتســـبيها فقط بل تتعداهـــا إلى ما يدور 

خارجها من أفكار وفرص ابتكارية ذات مؤشرات ُمجدية. 
 تعمـــل باحترافيـــة على تنفيذ التفكير التصميمـــي )Design Thinking( بمراحله 
ومهاراتـــه المتدّرجـــة، فالتفكيـــر التصميمـــي هـــو ســـبيلها مـــع منتســـبيها إلثـــارة 
أفكارهـــم وترتيبهـــا بآليات انســـيابية تنتـــج عنها أفـــكار ابتكارية قابلـــة للتنفيذ 

بأساليب ُمنّظمة. 
تختبـــر ما تبتكـــره وُتجّربه بتكرار حتى تصل لمبتغاها بإصرار، هي ال تستســـلم 
أبدًا وتستمر في االبتكار والتجربة حتى تحقق نتائج ملموسة، قيادة المؤسسة 
تتحّلى بالصبر وُتدرك يقينًا أن ذاك ما يمّيز مؤسســـتها المبتكرة عن المؤسسات 
ســـخّية في إثارة المحّفزات وتوفير عوامـــل التمكين، فهي ال تبخل  التقليدية. 
علـــى بيئتهـــا المؤسســـية بتوفير ُمســـّرعات االبتكار لشـــحذ همـــم موظفيها، وال 
تتـــردد فـــي توفيـــر البنـــى التحتيـــة التكنولوجيـــة، وال تقّصر تجاههـــم بالبرامج 
التطويرية واإلرشـــادية وال بتوفير التقنيـــات والتطبيقات الضرورية، وال تتأّخر 
فـــي منـــح الحوافـــز التشـــجيعية للمبتكريـــن.  تعمـــل للوصـــول إلـــى موجودات 
المؤسســـة وأصولها والتعّمق في تطوير قدراتها االبتكارية الســـتغاللها بالشكل 
األمثل، فمن أجل تحقيق االستفادة القصوى من بناء قدرات الصفوف األمامية 
يتوّجـــب بنـــاء قـــدرات الصفـــوف الخلفيـــة أيضا بذات المســـتوى لكونهـــا ال تقل 
أهمية عن ســـابقتها.  تدفع لتنفيذ برامج االبتكار بمنهجيات مســـتمرة منضبطة 
بـــدون نهايـــة وذلك إليمـــان إدارتها العليا أن االســـتمرارية عامـــل رئيس للنجاح 
ـــز فـــي منظومة االبتـــكار، وكلما انقضـــت دورة من حقيبـــة األعمال بدأت  والتميُّ

دورة أخرى وهكذا دواليك. 
 تثير باستمرار ثقافة القيادة المستدامة التي تخرج من خاللها وتحت قيادتها 
ابتـــكارات ومبتكـــرون، وذاك ال يتأّتـــى إال عبر تعيين قادة لبرامـــج االبتكار على 
اختالفها وكٌل حسب تخصصه وقدراته ليقود حقيبة األفكار والمهام االبتكارية 
المتصلـــة بهـــا ومتابعتهـــا باســـتمرار لضمان عـــدم انحرافهـــا عن االســـتراتيجية 

االبتكارية للمؤسسة ككل.

م. نبيـل آل محمود

المنامة - بورصة البحرين

35 مليون دينار ألذونات 
الخزانة الشهرية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
ــدار رقــم  ــ ــ بـــأنـــه تــمــت تــغــطــيــة اإلصـ
ISIN BH00054KJ482( 1866( من 
أذونات الخزانة الحكومية الشهرية. 
مليون   35 اإلصـــدار  هــذا  قيمة  تبلغ 
دينار لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ 
فـي 27 يونيو 2021 وتنتهي في 26 
بلغ معدل سعر  ، كما  ديسمبر 2021 
بسعر  مقارنة   1.59% عليها  الفائدة 
السابق  لــإصــدار   1.67% الــفــائــدة 

بتاريخ 30 مايو 2021.

انطالق المؤتمر التاسع لليوم العالمي لـ “الصغيرة” األحد
الـــدول مختلـــف  مـــن  وزراء  بمشـــاركة  “اليونيســـمو”  مـــع  بالتعـــاون 

تنظـــم جمعيـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة البحرينيـــة بالتعـــاون مع 
االتحـــاد العالمي للمؤسســـات الصغيرة 
برئاســـة  “اليونيســـمو”،  والمتوســـطة 
الســـنوي  المؤتمـــر  الشـــعلة،  عبدالنبـــي 
للمؤسســـات  العالمـــي  لليـــوم  التاســـع 
بعنـــوان  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  “المؤسســـات 
والتحـــول الرقمـــي فـــي ظـــل جائحـــة 
األحـــد  يومـــي  خـــالل  وذلـــك  كورونـــا 
واإلثنين 27 - 28 يونيو الجاري، وذلك 
تحـــت الرعاية الذهبية لشـــركة شـــركة 
البتروكيماويـــة  للصناعـــات  الخليـــج 
)GPIC(، حيث سيشـــارك فـــي المؤتمر 
عـــدد مـــن الـــوزراء من مختلـــف الدول 
والدولـــي،  الخليجـــي  الصعيـــد  علـــى 
إضافة إلى ممثلـــي عدد من المنظمات 
الدوليـــة التنموية والشـــركات العالمية 

المرموقـــة، وســـيحظى المؤتمـــر بدعم 
وتمويـــل مـــن العديـــد من المؤسســـات 
الحكوميـــة والخاصـــة، حيث ســـتكون 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
ومكتـــب األمـــم المتحدة فـــي البحرين 

للمؤتمـــر،  اإلســـتراتيجيين  الشـــركاء 
جريـــدة  اإلعالمـــي  بالدعـــم  وســـتقوم 
البـــالد البحرينية، كما وســـتقوم مدينة 
البحرين لإلعالم )BMC( بتقديم الدعم 
اللوجيســـتي الـــالزم للمؤتمـــر.  وأعلـــن 

رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة البحرينية والمنسق العام 
لالتحاد العالمي لمنظمات المؤسســـات 
)اليونيســـمو(،  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التســـجيل  بـــأن  الديـــري،  عبدالحســـن 
جلســـات  جميـــع  لحضـــور  المجانـــي 
المؤتمر في اليومين سيكون متاحا عبر 
astronarvt.wix� / /:https  هذا الرابـــط
 9msmessummit2021 /site.com
لجميـــع أصحاب المؤسســـات الصغيرة 
األعمـــال وجميـــع  والمتوســـطة ورواد 
المهتمين في هذا المجال، حيث تسعى 
الجمعية لنشر الفائدة إلى أكبر شريحة 
مـــن المجتمـــع بمـــا ينعكـــس باإليجـــاب 
على حياتهم العملية وطريقة تعاملهم 
في ظل األزمة الحالية وذلك من خالل 
طرح تجارب العديد من متخذي القرار 

ورواد األعمال.

عبدالحسن الديري عبدالنبي الشعلة 

المنامة - جمعية الصغيرة والمتوسطة

ضمن االتفاقيــة الموقعة بيــن الحكومة والشــركة اإليطالية

“ايني” تبدأ حفر بئر استكشافي بالقاطع البحري رقم 1

أعلنــت الهيئــة الوطنية للنفط والغاز عن بدء حفر أول بئر استكشــافي 
فــي القاطــع البحــري رقــم 1 شــمالي مملكــة البحريــن ضمــن اتفاقيــة 
مملكــة  حكومــة  مــع  الموقعــة  اإلنتــاج  فــي  والمشــاركة  االستكشــاف 
البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز مع شركة ايني اإليطالية 
بتاريخ 1 مايو 2019 بشأن القاطع البحري رقم 1، والذي يقدر بمساحة 

2800 كيلومتر مربع وبعمق يتراوح ما بين 10 أمتار و70 مترا. 

وبهـــذه المناســـبة، ثمـــن وزيـــر النفـــط، 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
والدعـــم  الســـديدة  التوجيهـــات 
البـــالد  ملـــك  لـــدن  مـــن  الالمحـــدود 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، مشـــيدا بالدور 
البـــارز الـــذي تضطلع بـــه اللجنـــة العليا 
للطاقـــة والثـــروات الطبيعيـــة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، والتـــي تهـــدف إلـــى 
تطوير مصادر الطاقة ودعم االقتصاد 

الوطني. 
 مشيرا الوزير إلى العالقات الوثيقة مع 
شـــركة ايني اإليطالية التـــي تعتبر من 
كبريات الشركات العالمية التي تمتلك 

تقنيات متطورة وخبرة طويلة وكوادر 
مؤهله في مجال الحفر واالستكشاف، 
حيـــث تعد هذه الخطوة من الخطوات 
المهمة في اســـتثمار الموارد الطبيعية 

البحرية في مملكة البحرين. 
وأوضح أن شـــركة اينـــي اإليطالية قد 
أنهت المســـوحات البيئية ومســـوحات 
تحديد نوعية قاع البحر مسبقا والتي 
الشـــروع  قبـــل  العمليـــات  هـــذه  تأتـــي 
بالحفـــر، مضيفـــا بأنه مـــن المحتمل أن 
تســـتمر عمليـــات الحفـــر لعـــدة أشـــهر. 
مؤكدا الوزير أن عمليات االستكشـــاف 
والتنقيـــب تحتاج إلـــى محاوالت عدة 
وجهـــد ووقـــت وتنســـيق متواصل مع 
عدد من الشركات العالمية المتخصصة 
االقتصاديـــة  األهـــداف  لتحقيـــق 

المرجوة. 
وبين الشيخ محمد بن خليفة أن شركة 
تطويـــر للبترول قامـــت بدورها بتنفيذ 
مجموعة من المسوحات الجيولوجية 
المتقدمـــة وعمليات  والجيوفيزيائيـــة 
حفـــر آبـــار استكشـــافية تجريبية التي 
والمعلومـــات  النتائـــج  هـــذه  ســـاهمت 
مـــن تعزيـــز احتماليـــة عاليـــة لتواجـــد 
كميـــات من النفط والغـــاز في المناطق 
شـــركة  أن  إلـــى  مشـــيرا  البحريـــة، 
تطوير قـــد أنهت جميع االســـتعدادات 

واإلجراءات الفنية واللوجستية لفتح 
بـــاب االســـتثمار في القواطـــع البحرية 
)2،3،4( أمـــام شـــركات النفـــط العالمية 
الكبـــرى وبالتالي جذب هذه الشـــركات 
العالمية المتخصصة لتوقيع اتفاقيات 
االستكشـــاف والمشـــاركة فـــي اإلنتاج 
باإلضافة إلى المشاركات في المحافل 
العالميـــة فـــي القطـــاع النفطـــي وذلـــك 
لاللتقاء مع عدد من الشركات العالمية 
فـــرص  واســـتعراض  المتخصصـــة 

االستثمار في مملكة البحرين. 
 يذكر أنه بحســـب اتفاقية االستكشاف 
والمشـــاركة فـــي اإلنتـــاج فـــإن شـــركة 
النفـــط العالمية إيني اإليطالية ملتزمة 
بحفر هـــذا البئر االستكشـــافي والقيام 
بعدد من الدراسات الجيولوجية، وفي 
حالة التوصل إلى نتائج مشجعة، فإن 
الشـــركة قـــد تنتقـــل للمراحـــل الالحقة 
مـــن االتفاقيـــة والتـــي قد تشـــمل عمل 
وســـايزمية  جيولوجيـــة  مســـوحات 

وحفر آبار إضافية في هذا القاطع.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وزير النفط

المســـتثمرون ركـــزوا تعامالتهـــم علـــى قطـــاع البنـــوك التجارية

تداول 3.7 مليون سهم بـ 1.1 مليون دينار ببورصة البحرين

أقفـــل “مؤشـــر البحريـــن العـــام” أمس 
بارتفـــاع   1,578.83 مســـتوى  عنـــد 
وقـــدره  6.39 نقطـــة مقارنـــة بإقفالـــه 
يـــوم الثالثاء، في حين أقفل “مؤشـــر 
مســـتوى  عنـــد  اإلســـالمي”  البحريـــن 
667.13  بارتفـــاع وقـــدره 1.92 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق. 

وتـــداول المســـتثمرون 3.74 مليـــون 
ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 1.12 
مليـــون دينـــار، تم تنفيذهـــا من خالل 
94 صفقـــة، حيـــث ركـــز المســـتثمرون 
تعامالتهـــم على أســـهم قطـــاع البنوك 
التجاريـــة والتـــي بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 611.31 ألـــف دينـــار، أي ما 
نسبته 54.66 % من القيمة اإلجمالية 
للتـــداول وبكمية قدرهـــا 1.91 مليون 

 41 خـــالل  مـــن  تنفيذهـــا  تـــم  ســـهم، 
صفقـــة.  جاء بنـــك البحريـــن الوطني 
قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول،  المركـــز  فـــي 
أســـهمه المتداولة 387.96 ألف دينار، 
أي مـــا نســـبته 34.69 % مـــن إجمالي 
وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة 

قدرها 645.40 ألف سهم. 
لشـــركة  فـــكان  الثانـــي،  المركـــز  أمـــا 
البحريـــن لالتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمـــة 

مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   161.46 قدرهـــا 
نســـبته 14.44 % مـــن إجمالـــي قيمة 
األسهم المتداولة وبكمية قدرها 270 

ألف سهم. 
ثم جـــاء البنك األهلـــي المتحد بقيمة 
مـــا  أي  دينـــار  ألـــف   124.20 قدرهـــا 
نســـبته 11.11 % مـــن إجمالـــي قيمة 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم 

417.81 ألف سهم.

المنامة - بورصة البحرين

توبلي - التسهيالت التجارية

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة، عبدالرحمــن يوســف فخــرو، عــن تعيين عبدهللا 
بوخوة في منصب الرئيس التنفيذي للشركة بدًءا من 1 يوليو 2021. وبمناسبة هذا التعيين عبر عبدالرحمن فخرو 

عن ثقة المجلس بكفاءة وقدرات عبدهللا بوخوة القيادية إلدارة الشركة وتحقيق أهدافها.  

ويحظـــى بوخـــوة بخبـــرة واســـعة 
في اإلدارة التنفيذية بعد أن شغل 
أكثـــر مـــن منصـــب قيـــادي، حيـــث 
كان آخرها الرئيس التنفيذي لبنك 
ستاندرد تشارترد البحرين، إضافًة 
إلى مناصب ســـابقة مثـــل الرئيس 
التنفيذي لبنك ســـتاندرد تشـــارترد 
الشـــركات  إدارة  ومديـــر  قطـــر، 
والمؤسســـات المالية ومدير إدارة 
األســـواق المالية في بنك ستاندرد 
تقلـــد  كمـــا  البحريـــن.  تشـــارترد 
بوخوة سابقا منصب رئيس إدارة 
المحفظـــات في مصـــرف البحرين 

فـــي  تنفيذيـــة  ومراكـــز  المركـــزي، 
شركات أخرى في المملكة العربية 
ويمتلـــك  والبحريـــن.  الســـعودية 
بوخـــوة خبـــرة محليـــة وإقليميـــة 

تمتد ألكثر من 24 سنة. 
وتزامنا مع التعيين، أعرب بوخوة 
بثقـــة  ســـعادته  عـــن  جانبـــه  مـــن 
مجلـــس اإلدارة وقـــراره بتعيينـــه 
رئيســـا تنفيذيـــا لشـــركة البحريـــن 
والتزامـــه  التجاريـــة  للتســـهيالت 
تطلعـــات  لتحقيـــق  بالســـير قدمـــا 
الشـــركة  ورؤى  المســـاهمين 

عبدالله بوخوةالمستقبلية.

يمتلــك خبــرة محليــة وإقليميــة ألكثــر مــن 24 ســنة
ا لـ“التسهيالت التجارية” بوخوة رئيًسا تنفيذيًّ

المنامة - بورصة البحرين

أعلنـــت بورصـــة البحريـــن عـــن إعفاء 
الدائميـــن  المرخصيـــن  الوســـطاء 
التـــداول  قاعـــة  فـــي  المتواجديـــن 
ببورصـــة البحرين من رســـوم اإليجار 
الشهري لألشهر الثالثة المقبلة )يونيو، 

ويوليو، وأغسطس(، بشكٍل فوري. 
تأتي الخطوة تماشـــيًا مع التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية وتكليـــف صاحـــب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، بهدف تخفيف اآلثار 
تفشـــي  عـــن  المترتبـــة  االقتصاديـــة 
جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد19-( 

وتأثيرها على القطاعات الرئيسة. 
لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحرين، الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم 
الوســـطاء  إعفـــاء  “يأتـــي  آل خليفـــة 
مـــن دفـــع اإليجـــارات ضمن مســـاهمة 

الجهـــود  فـــي  البحريـــن  بورصـــة 
الوطنية الحثيثة الرامية إلى تخطي 
التحديات المالية الناجمة عن تفشـــي 
الجائحـــة. وتعتبـــر المبـــادرة جزء من 
واالجتماعيـــة  الوطنيـــة  مســـؤوليتنا 

الملـــك  جاللـــة  لتوجيهـــات  الداعمـــة 
االقتصاديـــة  اآلثـــار  مـــن  للتخفيـــف 
السلبية الناجمة عن الجائحة وآثارها 
فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات  علـــى 

البحرين”.

لثالثة أشــهر تماشــًيا مع التوجيهات الملكية الســامية
“البورصة” تعفي “الوسطاء” من إيجارات قاعة التداول
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فئـــــــة “اإلنفيـــــرتـــــــر” تجـــــــاوزت 70 % مقـــارنـــــــة بالفئـــــــات األخـــــــرى

“الســالم” تتصــدر مبيعــات المكيفــات الـراقيــة

 High-end Air( وتعتبر المكيفـــات الراقية
Wind-و اإلنفيرتـــر  فئـــة   )Conditioners
واألكفـــأ  األفضـــل  الطـــرازات  مـــن   Free
حيـــث  الفنيـــة،  المواصفـــات  ناحيـــة  مـــن 
تتميـــز بتقليـــل اســـتهالك الكهرباء بنســـبة 
تصـــل حتـــى 50 % باإلضافـــة إلـــى قـــدرة 
التحمـــل لدرجات حرارة عاليـــة تصل إلى 
المكيفـــات  65 درجـــة ســـيليزية. وتعمـــل 
طـــراز اإلنفيرتـــر بخاصية تبريـــد حصرية 
 PCB“ األم  التحكـــم  للوحـــة  باألنابيـــب 
Board” بدال من مروحة مما يحمي ويزيد 
من ســـعة المقاومة للعمـــل تحت الظروف 
الصحراوية القاسية ويعطي أداء وتبريدا 
بشـــكل فائـــق. كمـــا تمتـــاز هـــذه الفئـــة من 
المكيفـــات أيضـــا بكونهـــا صديقـــة للبيئـــة 
وتعمـــل بوظيفتيـــن )التبريـــد فـــي الصيف 

والتدفئة في الشتاء( باإلضافة إلى الهدوء 
العالي، خاصية ســـحب الرطوبة من الجو 
المحيط، وإمكان التحكم في المكيف عن 
بعـــد )بتقنية الوايفـــاي(. وتميزت مكيفات 
Wind- ميديا عن غيرها بإدمـــاج تقنية الـ
Free فـــي مكيفات اإلنفيرتر والتي تعطي 
شـــعور بالراحة التامة والهـــدوء خصوصا 
لغـــرف النـــوم واألماكـــن التي يكـــون فيها 
المكيف مواجه للمســـتخدم بشكل مباشر، 
حيـــث يتـــم توزيع الهـــواء بشـــكل متموج 

حريري ولطيف.
 Midea Residentialوقـــد كرمـــت شـــركة
 Air Conditioners - Overseas Sales
Company إلكترونيات السالم مؤخرا في 
اجتمـــاع عبر شـــبكة اإلنترنت مـــع ممثلين 
عـــن إدارة مايديـــا فـــي الشـــرق األوســـط، 

وتم إرســـال درع التكريم الذهبي من قبل 
 OBM ممثلين الشركة جميس يو – رئيس
Global وســـتان دينـــق – المديـــر العـــام لــــ

OBM Global الشرق األوسط.
وصـــرح رئيـــس العمليات بشـــركة الســـالم 
محمـــد البنـــي “لكوننـــا رواد توزيـــع أجهزة 
التكييف في مملكـــة البحرين، كانت لدينا 
رؤيـــة في تقديـــم مكيفات عاليـــة الجودة 
والكفـــاءة، وقـــد تمكننـــا مـــن تحقيق ذلك 
عـــن طريـــق المبادرة فـــي طـــرح منتجات 
قبـــل  البحرينيـــة  الســـوق  فـــي  اإلنفيرتـــر 
اآلخرين وتوعية المستهلك بفوائد وكفاءة 
والجديـــدة  المبتكـــرة  التقنيـــة  وميـــزات 
لمكيفات مايديا وكاســـترون ومشـــاركتهم 
تجـــارب حقيقيـــة ألداء المنتـــج، كما باتت 
مبيعات فئة اإلنفيرتر تســـتحوذ على أكثر 

من 70 % من مبيعات التكييف. نحن في 
إلكترونيات الســـالم نؤمن بأن الســـبق في 
تقديـــم الحلول المبتكـــرة والتجديد وفهم 
احتياجـــات الزبائـــن هـــو الســـبيل الوحيد 
لتحقيـــق النجـــاح المســـتدام. ومـــن خالل 
تجربتنـــا مـــع منتجـــات مايديـــا للمكيفات 
الراقيـــة وكوننـــا وكالء وموزعيـــن للعديد 
مـــن العالمـــات التجاريـــة المشـــهورة فـــي 
البحرين، استطعنا أن نحقق رؤية الشركة 
بأن نصبح الموزع األكبر ألجهزة التكييف 
طـــوال  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المنزلـــي 

السنوات السبع األخيرة”.
وأضـــاف محمد البنـــي “أن تكريـــم عمالق 
مصانـــع التكييـــف “مايديـــا” إللكترونيـــات 
الســـالم هـــو إنجـــاز نفتخر به، وهـــو تعزيز 
لمركزنـــا المتقدم كأكبـــر موزعي المكيفات 

هـــذا  وبمناســـبة  البحريـــن.  مملكـــة  فـــي 
اإلنجـــاز، فإننا نتقدم بالشـــكر لزبائننا على 
ثقتهم الدائمـــة بنا، والموزعيـــن المحليين 
على دعمهم المستمر، وفريق “إلكترونيات 
لـــه دور فـــي هـــذا  الســـالم” وجميـــع مـــن 

اإلنجاز”.
يذكـــر أن مصنـــع مكيفـــات مايديـــا يعتبـــر 
العالـــم  فـــي   1 رقـــم  التجاريـــة  العالمـــة 
لمنتجـــات معالجة الهواء )المكيفات(، وقد 
حـــاز علـــى عدة جوائـــز عالميـــة للتصاميم 
red- (الفريـــدة من مؤسســـات عريقة مثل 

 .)Google Design Awardو  iFو  dot
واســـتطاعت إلكترونيـــات الســـالم توزيـــع 
وبيـــع نحـــو نصـــف مليـــون مكيـــف خـــالل 
العقود الثالثة الماضية مما يجعله الموزع 
مملكـــة  فـــي  للمكيفـــات  واألكبـــر  األشـــهر 

الســـالم  إلكترونيـــات  وتوفـــر  البحريـــن. 
أنـــواع المكيفـــات فـــي فروعهـــا  مختلـــف 
قنـــوات  أو  قاللـــي(  المالكيـــة،  )المصلـــى، 
البيـــع اإللكترونية والتواصـــل االجتماعي 
ومنصـــة هوميز التي تتيـــح للزبائن خدمة 
طلـــب المكيفـــات أو غيرهـــا مـــن األجهـــزة 

المنزلية واإللكترونية.

ممثل مالك “رمادا” يناشد الحكومة دعم المنشآت السياحية
ــاد ــ ــص ــ ــت ــ ــرات االق ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــة األســـــاســـــيـــــة لـــلـــبـــحـــريـــن وإحـــــــــــدى قـ ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــا الـ ــ ــه ــ ــون ــ ك

أشــاد ممثــل المالــك لفنــدق رمــادا ســيتي ســنتر، معيــن عســكر، بالدعــم الــذي يوجــه للقطــاع 
الســياحي فــي البحريــن، مؤكــدا أن القطــاع يعتبــر الوجهــة األساســية للمملكة والتــي تحتاج 
لمزيد من الدعم؛ لكي تســتطيع أن تتعافى بشــكل جيد. جاء ذلك خالل حوار أجرته صحيفة 
“البــالد” مــع عســكر متحدثــا فيــه بشــكل تفصيلي عن أمــور تتعلــق بالقطاع الســياحي عموما، 

وعلى مشاريع رمادا سيتي سنتر خصوصا، وجاءت محاور اللقاء كالتالي:

 ما رأيك في وضع القطاع السياحي حاليا،  «
وما المطلوب من القيادة الرشيدة والحكومة 

الموقرة بالبحرين؟

- القطـــاع الســـياحي هو أحـــد قاطـــرات االقتصاد 
الوطنـــي وأحـــد أهـــم األســـباب المهمة فـــي تعافي 
كل القطاعـــات بالمملكة، وإنقاذ القطاع الســـياحي 
من الخســـائر المتراكمة نتيجـــة جائحة كوفيد 19 
واســـتمرارها، لن يتأتـــى إال من خالل إيجاد حزمة 
دعـــم  ســـياحية جديـــدة وقويـــة تســـاعد أصحاب 
المنشآت السياحية في البحرين، تعويض الخسائر 
ووضع تصورات مختلفة وإستراتيجيات متطورة 
لمستقبل السياحة البحرينية، حيث يتم النظر إلى 
قطاع الســـياحة كونه أحـــد القطاعات االقتصادية 
الرائـــدة من حيـــث مســـاهمته في الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي وزيادة معـــدالت التوظيف، وأن القيادة 
الرشـــيدة تعقـــد عليـــه آمـــاال عريضة فـــي المرحلة 

القادمة تحقيقا لرؤية البحرين 2030.
 وما خطة فندق رمادا خالل الجائحة لضمان  «

االستمرار في التشغيل؟

- األنشـــطة المتصلـــة بالســـياحة مثـــل أنشـــطة 

الضيافـــة والمطاعـــم من بين األنشـــطة األشـــد 
تضررا، وقد سعت إدارة فندق رمادا منذ بداية 
الجائحـــة إلـــى التوازن في نســـبة األشـــغال مع 
مرتبات العاملين، فكان االختيار تخفيض عدد 
الغـــرف وإلزام العاملين بنصف دوام واســـتالم 
نصف راتـــب مع االحتفاظ بالعمالـــة البحرينية 
باختـــالف وظائفهم، فنحن من المنشـــآت التي 
أجـــرت تعديـــالت علـــى الرواتـــب واألجور عن 
طريـــق تخفيـــض ســـاعات العمل واألجـــور، أو 
منـــح إجـــازة مدفوعة األجـــر أو مـــن دون أجر 
للعمالـــة، وكان هـــذا قـــرار نعمل بـــه حتى اآلن، 
ولذلـــك نطمـــح في دعـــم حكومي ســـريع؛ لكي 
نســـتطيع االســـتمرار ومواجهة الخســـائر التي 

تراكمت.

المتوقع عام للتعافي

ما المشروعات الجديدة لمجموعة بوخوة  «
لالستثمار؟ 

القريـــة  إنشـــاء  ويتـــم  ومســـتمر  جـــاٍر  العمـــل 
5 مالييـــن دينـــار  بكلفـــة أجماليـــة  الســـياحية 

وبتصميـــم  والمبانـــي  األرض  ســـعر  تتضمـــن 
األول على مســـتوى البحرين والملحقة لفندق 
رمـــادا والمكونـــة من تســـع فيـــالت بمواصفات 
خاصة وعلى مجموعة مـــن مختلف الطرازات 
العربـــي  اإليطالـــي،  التونســـي،  المغربـــي، 
الخليجي، اإلســـباني، الهنـــدي، الصيني، وهناك 
خصوصية في كل فيال في الدخول والخروج، 

فجاء التصميم بشكل عمودي.
وبهـــا ثـــالث فيـــالت بداخلهـــا مســـابح خاصـــة 
وجاكوزي، وفي منتصف الفيالت التســـع بركتا 
ســـباحة وبركـــة لألطفـــال، وبالقريـــة زحاليـــق 
دائريـــة على ارتفـــاع 70 مترا، متوقـــع االنتهاء 

من القرية مع نهاية العام الجاري.

هـــذا باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء بـــرج يتكـــون مـــن 
تســـعة طوابـــق ويحتوي على 18  ســـويت كله 
زجاج بانوراما “رامادا السيف روزيرت” متوقع 
االنتهـــاء منه مع بداية النصف الثاني من العام 
المقبـــل 2022 في حال تـــم تصحيح األوضاع 

مع الجهات المختصة.
وسيســـتمتع مســـتخدمو الفيـــالت والبرج بكل 
خدمات الفندق من نادي صحي وسبا وصالون 

رجالي ونسائي.
مـــن المتوقـــع أن يكـــون هـــذا المشـــروع أفضل 
وجهة ســـياحية بالبحرين وسيســـهم في خلق 
وظائف تستوعب أكثر من 50 موظفا بحرينيا 
كمـــا يتميـــز المشـــروع بكونـــه عائليـــا وال يقدم 

مشروبات كحولية.

وفـــي ختـــام اللقـــاء معه أكـــد معين عســـكر أن 
الخـــروج من هـــذه األزمة البـــد أن يتم بتكاتف 
والتـــزام الجميـــع مواطنيـــن ومقيميـــن واتباع 
اإلرشـــادات الحكومية  والتعاون مع الحكومة 
لتجـــاوز هـــذه الجائحـــة وكل مواطـــن ومقيـــم 
عليـــه مســـؤولية، كمـــا سيســـاعد الفتح بشـــكل 

تدريجي على التعافي بشكل مبدئي.
 وكرر عســـكر اإلشـــادة بحزمة الدعـــم األخيرة 
التـــي أقرها ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ووجه نـــداء إلى الحكومـــة بإعفاء 
فواتيـــر  مـــن  والفنـــادق  الســـياحية  المنشـــآت 
الكهربـــاء والرســـوم حتـــى نهاية العـــام الجاري 

حتى الوصول إلى مرحلة التعافي.

محمد البني

معين عسكر

تصــدرت إلكترونيــات الســالم مبيعــات مكيفــات الطــرازات الراقيــة )High-end( فئة مكيفات اإلنفيرتــر من عمالق مصانــع المكيفات في 
العالــم “مايديــا” بمبيعــات تجــاوزت 70 % مقارنــة بالفئات األخرى، حيث تم تكريم المؤسســة في اجتماع إقليمي عبر شــبكة اإلنترنت مع 
شركة Midea Residential Air Conditioners - Overseas Sales Company بحضور ممثلين عن إدارة المصنع في الشرق األوسط.

بتلكـــو  شـــركة  أعلنـــت  البحريـــن:  المنامـــة، 
عـــن إعـــادة تصميـــم باقـــات شـــبكة الجيـــل 
برودبانـــد  الموبايـــل  لخدمـــة   5G الخامـــس 
المقدمة للقطاع التجاري والمؤسســـي وذلك 
لتلبيـــة احتياجات ومتطلبـــات رواد األعمال 
والشـــركات الصغيرة والمتوســـطة باإلضافة 
االســـتفادة  عبـــر  الكبيـــرة  المؤسســـات  إلـــى 
مـــن أكبـــر وأســـرع شـــبكة للجيـــل الخامـــس 
5G فـــي البحريـــن. ُتوفـــر الباقـــات الجديدة 
ســـرعات أعلـــى بأكثر من 6 مـــرات عن تقنية 
الجيـــل الرابع 4G وســـعات اســـتخدام عالية 
لتقـــدم أداء ُمعزز يواكـــب متطلبات األعمال 
للمرونة عالوة على عوامل مهمة أخرى مثل 

الموثوقية واألمان.
لتمكيـــن مختلف مؤسســـات قطـــاع األعمال 
مـــن االســـتفادة مـــن المزايـــا المتعـــددة التي 
تقدمهـــا شـــبكة الجيـــل الخامـــس 5G، تقدم 
شـــبكة  لحلـــول  خارجيـــة  أجهـــزة  بتلكـــو 
الجيـــل الخامـــس التـــي يتـــم تركيبهـــا علـــى 
المبانـــي التجاريـــة حيث تســـاهم فـــي تعزيز 
وتقويـــة االتصـــال بشـــبكة الجيـــل الخامس 
5G للمســـتخدمين داخـــل مقـــر العمـــل عبـــر 
المتطـــورة،  فـــاي  الـــواي  بشـــبكة  االتصـــال 
والتـــي يطلق عليهـــا اســـم WiFi 6. تعد هذه 
التكنولوجيـــا الحـــل المثالـــي لبيئـــات العمـــل 
المزدحمـــة أو عنـــد الحاجة إلـــى اتصال أكثر 

مـــن جهـــاز فـــي منطقـــة واحدة وعلـــى نفس 
الشـــبكة مثل أجهـــزة الحاســـوب أو األجهزة 
المحمولـــة باإلضافـــة إلـــى أجهـــزة الموبايـــل 
أو أجهـــزة الحمايـــة الذكية، كمـــا في مكاتب 
العمـــل أو المجمعات التجاريـــة أو الجامعات 

والمطاعم. والجدير بالذكر بأن شـــركة بتلكو 
تقـــدم األجهزة الخارجيـــة والداخلية لحلول 
شـــبكة الجيـــل الخامـــس مجاًنـــا مـــع جميـــع 
باقـــات شـــبكة الجيـــل الخامـــس 5G لخدمة 
الموبايـــل برودباند المقدمة للقطاع التجاري 

والمؤسسي والتي تبدأ من 15 د.ب/  شهر.
وفـــي حديثه عـــن الباقـــات الجديـــدة لزبائن 
القطـــاع التجاري، صـــرح القائم بأعمال مدير 
عـــام القطاع التجاري في شـــركة بتلكو قائاًل 
عبـــدهللا دانـــش: “تتطلـــب مؤسســـات قطاع 
األعمـــال حلـــول ُمعـــززة بســـرعات وِســـعات 
أعلـــى للبيانـــات، باإلضافـــة إلـــى أداء فائـــق 
ومســـتوى عالـــي مـــن األمـــان. ولـــذا، نحـــن 
نحـــرص فـــي شـــركة بتلكـــو على االســـتمرار 
بطـــرح باقـــات جديـــدة وُمطـــورة وبأســـعار 
تنافســـية لتمكين زبائن القطاع التجاري من 
االســـتفادة من شـــبكة الجيل الخامس وهي 
األكبـــر واألســـرع فـــي البحريـــن. مـــن خـــالل 

الشبكة، ســـتتمكن الشركات من التغلب على 
التحديـــات المرتبطـــة بأعمالهـــم وتطويرهـــا 

بشكل أكبر.”
الخامـــس  الجيـــل  شـــبكة  “تمتـــاز  وأضـــاف: 
بســـرعات تصـــل إلـــى أكثـــر من 6 مـــرات عن 
ســـرعات تقنية الجيـــل الرابع 4G وهي توفر 
إمكانيات فائقة للقطاع التجاري، عالوة على 
دورهـــا الكبير في دعم التحول الرقمي ونمو 
األعمـــال فـــي مختلـــف القطاعـــات. وقـــد تّم 
تصميم حلول بتلكو لتمكين المؤسسات من 
االســـتفادة من التقدم في عالم التكنولوجيا، 
والفـــرص  اإلمكانيـــات  مـــن  واالســـتفادة 

الالمحدودة في المستقبل”.

ــاع األعــمــال ــط ــق ــة ب ــاص ــخ ــد ال ــانـ ــل بـــرودبـ ــاي ــوب ــم ــاقـــات ال ــك مـــع بـ ــت ــل ابــــدأ رح

”5G“ بتلكو” تمّكن الشركات من االتصال الفوري بـ“
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نجم التيك توك “خابي الم” يصل للماليين دون أي كلمة
الم“ نجــم  ”خابــي  وصــل 
لقلــوب  توك الشــاب  التيــك 
ظلــه  الماليين بخفــة 
أن  دون  ومــن  وبســاطته 
ينطــق بكلمــة واحــدة خــالل 
التــي  الفيديــو  مقاطــع 
ينشــرها، تعــرف علــى العامل 
البســيط الــذي أصبــح واحدا 
من مشــاهير مواقع التواصل 

االجتماعي.
عامــل  هــو  الب  خابــي 
مــن  ســابقا وواحد  بمصنــع 
أشــهر صانعي المحتوى على 
تطبيــق تيــك توك حاليــا، بدأ 
كل ذلــك فــي مــارس 2020، 

خــالل األيــام األولى النتشــار فيروس كورونــا وتبعات 
ذلــك، حيــث فقــد خابــي الم وظيفتــه في مصنع ببلدة 
شيفاســو الصناعيــة بشــمال إيطاليــا وعــاد إلــى منــزل 

عائلته المتواضع خائب األمل.
حثــه والــده علــى التقــدم إلى وظائــف أخــرى، لكنه بدأ 

يقضــي ســاعات كل يــوم فــي 
علــى  فيديــو  مقاطــع  نشــر 
تطبيــق تيــك توك تحت اســم 
 .Khaby Lame الم  خابــي 
اســتفاد الشاب البالغ من العمر 
21 عامــا، من مقاطــع الفيديــو 
التي تحظى بنسب مشاهدات 
تكــون  غالبا مــا  والتــي  عاليــة 
معقدة بشــكل ســخيف، حيث 
تعــرض مثــال إتيكيــت تقطيــع 
موزة بشــكل معقد، ليرد عليها 
فيــه  يقطــع  بفيديــو  خــام الم 
ببســاطة  بيديــه  المــوز  قشــر 
ويتبــع ذلــك بحركــة مــن يديه 
بســيط،  األمــر  يقــول:  وكأنــه 
فلماذا كل هذا التعقيد؟ القي خابي الم إعجابا شديدا 
مــن متابعــي مواقــع التواصــل االجتمــاع رغــم أنــه ال 
ينطــق بكلمــة فــي هــذه الفيديوهات، فقط يفعل شــيئا 
مــا ببســاطة ويتبعــه بحركة يديــه التي أصبحت ســمة 

رئيسة في أغلب مقاطع الفيديو التي ينشرها.

العالميــة  الصحــة  منطمــة  أبــدت 
القيــود  تخفيــف  حيــال  قلقهــا 
المتعلقة بجائحة فيروس كورونا 
فــي مباريــات كأس أوروبــا لكــرة 
القــدم المقامــة فــي 11 دولة على 
أن  إلــى  مشــيرة  القــارة،  امتــداد 
تشــهد  المضيفــة  المــدن  بعــض 

ارتفاعا في عدد اإلصابات.
التنفيــذي للمكتــب  وقــال المديــر 
أوروبــا  فــي  للمنظمــة  اإلقليمــي 
روب باتلــر فــي بيــان إن “منظمــة 
بشــأن  قلقــة  العالميــة  الصحــة 
تخفيــف القيود فــي بعض البلدان 
المضيفة )...( تقوم بعض المالعب 
بزيــادة  اآلن  للبطولــة  المضيفــة 
المســموح  المشــجعين  أعــداد 
لمشــاهدة  الملعــب  إلــى  دخولهــم 

المباريات”.
المــدن  بعــض  “فــي  وأضــاف 
فــي  ارتفــاع  هنــاك  المضيفــة، 
بكوفيــد19-  اإلصابــات  عــدد 
فيهــا  تقــام  التــي  المناطــق  فــي 

المباريات”.

قلق من يورو 2021

أعلنت “ديزني” أن الممثلة الخالسية الشابة رايتشل زيغلر ستؤدي شخصية 
سنو وايت )بياض الثلج( في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة 
الشــهير العائــد إلــى العــام 1937، مســتهلة بقــوة مســيرتها االحترافيــة، هي 
التي ستتولى أيضا دور البطولة في فيلم “ويست سايد ستوري” المرتقب 
فــي ديســمبر المقبل. واختيــرت زيغلر البالغة راهنا 20 عامــا والمولودة ألم 
كولمبيــة وأب بولنــدي مــن بيــن 30 ألف مرشــحة أجريت لهــن تجارب أداء 

لتوّلي دور ماريا في فيلم “ويست سايد ستوري” لستيفن سبيلبرغ.

“ديزني” تختار رايتشل زيغلر لدور “سنو وايت”

النجمة الشابة “أوليفيا رودريجو” هي أشهر 
 BTS نجمة في العالم حاليا، ويليها فرقة

الكورية رسميا وفقا لوكالة األنباء بلومبرج.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  استشــارية  هيئــات  أوصــت 
للتربيــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة 
)اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم 
بــإدراج البندقية وبودابســت على 
قائمة التراث العالمي المهدد فيما 
قد تسحب مرفأ ليفربول التجاري 
من الئحــة التراث العالمي بســبب 

تطوره السريع جدا.
قبــل  التوصيــات  هــذه  ونشــرت 
العالمــي  التــراث  لجنــة  اجتمــاع 
فــي  ال،  أم  اتباعهــا  ســتقرر  التــي 
فوزهــو بالصيــن مــن 16 إلــى 31 
يوليــو. فــي البندقيــة، يشــكل أثــر 
األنشــطة الســياحية الكثيفة أحد 
المعاييــر التــي دفعــت اليونســكو 
علــى  المدينــة  إدراج  طلــب  الــى 

الئحة التراث العالمي المهدد.
نهــر  ضفــة  فــإن  بودابســت،  فــي 
همــا  بــودا  قصــر  وحــي  الدانــوب 
المعنيــان بشــكل خاص. والســبب 
مناســبة”  “غيــر  هــدم  عمليــات 

وإعادة بناء واسعة النطاق.

تقرير لألمــم المتحدة تحذر من 
موجات حر قاتلة في المستقبل 
القريــب، وفــق تقريــر يقــع فــي 
وضعتــه  صفحــة  آالف  أربعــة 
الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ وأطلعــت 
عليــه وكالة الصحافة الفرنســية 

قبل نشره في فبراير 2022.
وترســم مســودة التقريــر صورة 
قاتمــة وقاتلــة أحيانــا لالحتــرار 
فــإذا  األرض.  علــى  المناخــي 
درجــة   1,5 الحــرارة  ارتفعــت 
درجــة   0,4 بـــ  أكثــر  أي  مئويــة 
ممــا هــي عليــه اآلن، ســيتعرض 
14 فــي المئــة مــن ســكان العالم 
لموجات حر قصوى مرة واحدة 
علــى األقــل كل خمــس ســنوات 
ارتفعــت  التقريــر. وإذا  بحســب 
نصــف درجــة إضافيــة، يضــاف 
إلى هؤالء األشــخاص 1,7 مليار 

شخص.

البندقية.. مهددة

الحر سيفتك 
بالماليين!

التخفي المذهل للبومة الهندية في صورة إبداعية.

تشــّكل كولمبيــا موطنــا لنحــو 20 % مــن أنــواع الفراشــات فــي العالــم، وهي 
تالًيا صاحبة الرقم األعلى بين الدول في هذا المجال، وفقا لدراســة نشــرها 

الثالثاء متحف التاريخ الطبيعي في لندن.
ورصــدت الدراســة التــي تحمــل عنــوان “فراشــات كولمبيــا، قائمــة مراجعــة” 
وأجرتها مجموعة علماء من جنســيات عدة، 3642 نوعا و2085 نوعا فرعيا 
من الفراشات في كولمبيا التي يتمتع بتنوع بيولوجي من األغنى في العالم.

وأوضحــت خبيــرة الفراشــات فــي متحف التاريــخ الطبيعي في لنــدن بالنكا 
هويرتــاس أن “أكثــر مــن 200 نــوع مــن 

الفراشــات الواردة فــي هذا اإلحصاء 
تعيــش في كولومبيا حصرا وليســت 
موجــودة فــي أي بلــد آخــر”. وقالــت 

“بالتالــي، إذا فقدنــا هذه األنــواع، فلن 
يكــون متاحــا إنقاذهــا، وســتبقى الحال 

علــى هــذا النحــو إلــى األبــد”، داعيــة 
إلى حمايــة بيئتها الطبيعية. وتمنت 
“أن تســاهم حمايــة الفراشــات فــي 
كولمبيا في حماية الغابات واألنواع 

األخرى األقل جاذبية”. 
“كولمبيــا  أن  المتحــف  وأشــار 
باتــت مصنفة رســميا”، بفضل 
هذه القائمة المكونة من 300 
صفحــة على أنهــا “البلــد الذي 

أنــواع  مــن  كميــة  أكبــر  يضــم 
الفراشات في العالم“.

 كولمبيا تضم أكبر عدد 
من الفراشات في العالم

وفرت “تويتر” ميزة بســيطة للمســتخدمين، لكنها مطلوبة 
بشــدة، تتمثل فــي إتاحة مشــاركة التغريدات على قصص 
انســتغرام مباشــرة مــن التطبيــق. كانــت المنصة قــد بدأت 
اختبــار هــذه الميــزة فــي نهايــة العــام الماضــي، لكنهــا اآلن 
وفرتهــا لجميــع المســتخدمين علــى نظام iOS فقــط، فيما 
لــم تعلــن عــن موعــد توفرهــا لمســتخدمي أندرويــد فــي 
الوقــت الحالــي. يمكن للمســتخدمين الضغط علــى أيقونة 
المشــاركة، وبعدهــا ســيظهر خيــار المشــاركة علــى قصــص 
“انســتغرام” ضمــن الخيــارات المتاحــة، ويمكــن النقــر عليه 
هــو  “تويتــر”  مــن  هــذه اإلضافــة  فــي  المميــز  لمشــاركتها. 
تبســيط مشــاركة التغريــدات ضمــن القصص بــدال من أخذ 
 .tech-wd صور للشاشــة ومشــاركتها على القصص حسب

يجدر القول التغريدات المشاركة ستظهر على شكل صور بالقصص ولن يكون هناك 
خيار للضغط عليها للتحول للنسخة األصلية.

“تويتر” تسمح بمشاركة التغريدات في “االنستغرام” الفجر:  
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العصر: 

المغرب: 
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