
كشف رئيس نيابة التنفيذ  «
الجنائي بالنيابة العامة محمد 

المسلم عن أن عدد المستفيدين 
من قانون العقوبات والتدابير 

البديلة منذ إنفاذ القانون وحتى 
نهاية مايو الماضي بلغ نحو 4 

آالف شخص.

قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة  «
والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع 

هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
ومديرية شرطة العاصمة، بضبط 

وغلق صالون حالقة رجالي بأحد 
الفنادق بمحافظة العاصمة يقدم 

خدماته للعمالء.

قال المبعوث األممي لعملية  «
السالم، تور وينسالند، أمس، 

إن اتفاق وقف إطالق النار بين 
إسرائيل والفلسطينيين ما يزال 
هشا، محذرا من “تصعيد مدمر 

جديد” بقطاع غزة.

تنظم مؤسسة بحرين ترست  «
بالتعاون مع الفريق المتطوع 

مع المؤسسة ”فريق مبادرة 
ملهمون“ في الفترة من 25 أبريل 
حتى نهاية يوليو الجاري، مسابقة 
حزاوينا النتخاب السارد الشعبي 
من األطفال بعمر 5 إلى 15 سنة.

قال عضو مجلس إدارة  «
االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة محمد الذوادي 

إن االتحاد اآلسيوي 
رفض تأجيل تصفيات 

دول غرب آسيا المؤهلة 
لكأس آسيا التي ستقام في اليابان في سبتمبر المقبل.
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نصف مليون لتطوير تقاطع الحد مع شارع 46 وطريق 4338

مليون دينار إلنشاء مبنى بمدرسة الرفاع الشرقي

جلســـة  فـــي  شـــركة   12 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمس على مناقصة لشؤون األشغال 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
للتعاقـــد  العمرانـــي  والتخطيـــط 
أكاديمـــي  مبنـــى  مشـــروع  إلنشـــاء 
بمدرسة الرفاع الشـــرقي االبتدائية 
للبنـــات وذلك لمدة 18 شـــهًرا، وكان 
أقـــل عطـــاء بــــ 1.048 مليـــون دينار 
لشـــركة مقـــاوالت الجميـــل وأكبرها 

بقرابة 1.4 مليون دينار.
كما تنافست 19 شركة على مناقصة 
بالـــوزارة  األشـــغال  لشـــؤون  أخـــرى 
ألعمـــال تطويـــر تقاطع شـــارع الحد 
مع شـــارع 46 وتطوير طريق 4338 
في عـــراد بمجمـــع 243 وذلـــك لمدة 
30 شـــهًرا، تـــم تعليـــق عطـــاء أحـــد 

الشـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
527.1 ألـــف دينـــار لشـــركة المملكـــة 
 906.5 لألســـفلت، وأكبرهـــا بقرابـــة 
فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم  دينـــار.  ألـــف 
جهـــات   5 لــــ  تابعـــة  مناقصـــات   10

حكوميـــة بإجمالـــي 56 عطـــاء، فـــي 
حيـــن تـــم تعليـــق 4 عطـــاءات تابعة 
لــــ 4 مناقصـــات. بلـــغ مجمـــوع أقـــل 
العطاءات المقدمة للمناقصات نحو 

2.8 مليون دينار.

فتح 10 مناقصات تابعة لـ 5 جهات حكومية بإجمالي 56 عطاء )أرشيفية(

الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت جامعة البحريـــن عن تعديل 
الدراســـية،  رســـومها  بنـــود  أحـــد 
مـــن  المســـتجدين  علـــى  وســـيطبق 
الطلبـــة مـــن الخـــارج الراغبيـــن فـــي 
الدراسة للمرحلة األولى في الجامعة 
)الدبلـــوم المشـــارك والبكالوريـــوس( 
اعتبـــارًا مـــن العام الدراســـي المقبل. 
وســـيكون رســـم الســـاعة المعتمـــدة 
مـــن  للطلبـــة  بالنســـبة  دينـــارًا   80
الخـــارج الملتحقيـــن بالجامعـــة فـــي 
العام الدراســـي المقبل 2021/2022، 
بينمـــا ســـيبقى الطلبـــة مـــن الخـــارج 
المنتظمـــون حاليًا يدفعون الرســـوم 
بينمـــا  ذاتهـــا.  الســـابقة  المخّفضـــة 
سيستمر احتساب الرسوم الدراسية 
للطلبـــة مـــن الخـــارج المبتعثيـــن من 
دولهم بحسب االتفاقات التي تنظم 

شؤون االبتعاث المتبادل.
إلـــى أن الرســـم  وأشـــارت الجامعـــة 
المقر للســـاعة المعتمـــدة )80 دينارًا( 

هـــو قيمـــة الكلفـــة الفعليـــة للســـاعة 
مقـــارب  رســـم  وهـــو  المعتمـــدة، 
للمعمول به فـــي جامعات أخرى في 
المنطقـــة.  ودول  البحريـــن  مملكـــة 
وأكـــدت الجامعـــة أنها مســـتمرة في 
البحرينييـــن  الطلبـــة  رســـوم  دعـــم 
وباقي الفئات المستحقة، باحتساب 
8 دنانير للســـاعة المعتمدة الواحدة. 
أما بالنســـبة لبرامج الدراسات العليا، 
والتي تشـــمل برامـــج الدبلوم العالي 
والماجســـتير والدكتوراه، فسيستمر 
احتساب رســـوم ســـاعاتها المعتمدة 
بمـــا يتناســـب مـــع الكلفـــة وبأســـعار 

تنافسية.

بنـــاًء علـــى القرارات الصـــادرة من اللجنـــة التنســـيقية، والتي تهدف لدعـــم وتعزيز 
الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي للجائحة، واســـتكماال لإلجـــراءات االحترازية للحد من 
انتشـــار فيروس كورونا، أصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد توجيهات 
الخدمـــة المدنيـــة رقم )6( لســـنة 2021 بتمديـــد العمل بتوجيهـــات الخدمة المدنية 
رقم )4( لســـنة 2021 بشأن تطبيق سياســـة العمل من المنزل على موظفي الجهات 
الحكومية وإلزامية الفحص السريع لموظفي الجهات الحكومية بشكل دوري حتى 
يـــوم الجمعـــة الموافـــق 2 يوليـــو 2021. كما تضمنـــت التوجيهات اســـتمرار اقتصار 
اســـتقبال ودخول المراجعين لمراكز الخدمـــة والمكاتب الحكومية على الحاصلين 
علـــى التطعيـــم المضـــاد لفيروس كورونا الذيـــن أتموا 14 يوما بعـــد الجرعة الثانية 
والمتعافين من الفيروس، بإبراز الشعار باللون األخضر عبر تطبيق “مجتمع واعي”، 

ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.

جامعة البحرين: تعديل رسوم الدراسة للطلبة من الخارج

صرحـــت رئيســـة جمعيـــة الصحفيين 
عهديـــة أحمـــد لصحيفة “البـــاد” بأنها 
ســـتجدد ترشـــحها لرئاســـة الجمعيـــة 

باالنتخابات المقبلة.
وأشـــارت إلـــى أن موعـــد االنتخابات 
يوم السبت 17 يوليو المقبل الختيار 
مجلـــس  وأعضـــاء  للجمعيـــة  رئيـــس 

االدارة.
العموميـــة  الجمعيـــة  أن  وأوضحـــت 
ســـتعقد عبر “زووم” لمناقشـــة واقرار 
التقاريـــر ثم ســـيجري إدالء األعضاء 
بأصواتهـــم مـــن خال ســـياراتهم عبر 
مســـار محـــدد لانتخاب مثلمـــا جرى 

بانتخابات جمعية المهندسين.
واختتمت بأن الجمعية بصدد تشكيل 
لجنة لتنظيم ومراقبة االنتخابات من 

ممثلي الصحف المحلية.

انتخابات “الصحفيين” بعد 3 
أسابيع... وعهدية لـ “^”: 

سأجدد ترشحي للرئاسة

)13(

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

تمديد تطبيق سياسة العمل من المنزل

0313121511

“آسيوي الطائرة” يرفض تأجيل تصفيات غرب آسياإطالق “حزاوينا” لتعزيز مهارات السرداألمم المتحدة تحذر من تصعيد “مدمر” بغزةإغالق صالون حالقة بفندق4 آالف مستفيد من العقوبات البديلة
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بارتفـــاع 4 % نحـــو بلـــدان آســـيا الناميـــة فـــي 2020

تدفقات االستثمار األجنبي المتوقع بالبحرين 2022

توقـــع رئيس بيانـــات االســـتثمار األجنبي 
المباشر في  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
االســـتثمار،  قســـم  والتنمية/ األونكتـــاد، 
حجـــم  ارتفـــاع  سولســـتاروفا،  أســـتريت 
تدفقات االســـتثمار األجنبي المباشـــر في 
مملكـــة البحريـــن وعودته إلى مســـتوياته 
خـــال العـــام 2022، معرًبـــا عـــن تفاؤلـــه 
بوصـــول مســـتويات تدفقـــات االســـتثمار 
األجنبـــي في المملكة إلى 1.5 مليار دوالر 
خال العامين المقبلين مع تحسن أوضاع 

جائحة كورونا )كوفيد - 19(.
وقال سولســـتاروفا فـــي ويبنار  افتراضي 
“عبـــر تطبيـــق زووم” مســـاء أمـــس األول 
إن البحريـــن جـــاءت بالمرتبـــة السادســـة 
في تدفقات االســـتثمار األجنبي المباشـــر 
فـــي دول غـــرب آســـيا فـــي العـــام 2020، 
االســـتثمارات  تدفقـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
األجنبية المباشـــرة في البحرين في العام 

2020 بلغـــت 1007 مليـــار دوالر مســـجلة 
تراجًعا بنســـبة 33 % قياًسا بالعام 2019 
إلـــى  ولفـــت  دوالر.  مليـــار   1.5 بلغـــت  إذ 
و2020   2015 مـــن  األعـــوام  خـــال  أنـــه 
البحريـــن.  فـــي  المســـتثمرين  أعلـــى  كان 
وقـــال سولســـتاروفا إن إجمالـــي تدفقات 

االســـتثمار األجنبي المباشر العالمي يقدر 
بنحـــو تريليـــون دوالر فـــي العـــام 2020، 
الفًتـــا إلى أن تدفقات االســـتثمار األجنبي 
بآســـيا  الناميـــة  البلـــدان  نحـــو   المباشـــر 
ارتفعت بنسبة 4 % لتصل إلى 535 مليار 

دوالر في العام   2020  .

المشاركون في الفعالية عن بعد

“اإلسناد البريطاني” تساهم في االستقرار العالمي
ناصر بن حمد: تعزز حماية الممرات الدولية وتؤمن المالحة البحرية

المنامة- بنا

قـــام مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الحـــرس الملكـــي، ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بزيـــارة إلـــى منشـــأة اإلســـناد البحري 
البريطانـــي فـــي ميناء ســـلمان، صباح 
أمس، وكان في استقباله قائد العنصر 
إدوارد  العميـــد  البريطانـــي  البحـــري 

أهلغرين.
وخـــال الزيـــارة قـــام ســـمو مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي 
بجولـــة فـــي مختلف أقســـام المنشـــأة 
اطلـــع من خالها علـــى ما تحتويه من 
منظومات متطـــورة ومعدات حديثة 
وتقنيات متقدمة، كما اســـتمع ســـموه 
وواجبـــات  مهـــام  حـــول  إيجـــاز  إلـــى 
منشـــأة اإلســـناد البحـــري البريطانـــي 

والتي تســـاهم فـــي تعزيز االســـتقرار 
الدوليـــة  الممـــرات  العالمـــي وحمايـــة 

وتأمين الماحة البحرية.
وأشاد ســـمو مستشـــار األمن الوطني 

قائـــد الحـــرس الملكي بعمـــق عاقات 
الصداقـــة المتميزة التـــي تربط مملكة 
البحريـــن والمملكة المتحدة والتي لها 

)02(جذور تاريخية متينة.
)13(

سمو مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي في زيارة إلى منشأة اإلسناد البحري البريطاني

محرر الشؤون المحلية

مليار دوالر
1.5

محرر الشؤون المحلية
أمل الحامد



المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  تفقـــد 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة، صباح 
أمـــس، إحـــدى وحـــدات قـــوة دفـــاع 
البحرين، حيث اطلع على الجاهزية 
القتاليـــة واالســـتعدادات العســـكرية 
في هذه الوحـــدة، كما ُقدم له إيجاز 

عن مراحل سير العمل بها.
وأكد المشـــير أن قوة دفاع البحرين 
بفضل من هللا سبحانه وتعالى ومن 
ثـــم بفضـــل االهتمام الكبيـــر من لدن 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، مستمرة 
فـــي نهج التطوير والتحديث لتعزيز 
قدراتهـــا مـــن خـــالل توفيـــر أحـــدث 
العســـكرية  والمنظومـــات  المعـــدات 
المتطـــورة، وهـــي بـــإذن هللا تعالـــى 
وأهبـــة  وجـــه  أكمـــل  علـــى  دائمـــا 
االســـتعداد، وثّمـــن ما يقدمـــه رجال 
قـــوة دفـــاع البحريـــن البواســـل مـــن 
أروع آيـــات التضحيـــة والفداء وبما 

يســـطرونه مـــن عطـــاء مخلـــص وما 
يحققونه من إنجازات في كل أوجه 

العمل الموكل إليهم.

المشير: بواسلنا يسطرون أروع 
آيات التضحية والفداء

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار المنامة - بنا

المنامة - بنا

لآلثـــار  العالمـــي  الصنـــدوق  أعلـــن 
 World Monument( والتـــراث 
يـــورك  نيـــو  Fund( ومقـــّره مدينـــة 
األميركيـــة األبعاء الماضي، رئيســـة 
واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة، 
باإلجمـــاع، لعضويـــة مجلـــس أمناء 
الصنـــدوق، كأول شـــخصية عربيـــة 

تنال هذا المنصب.
لآلثـــار  العالمـــي  الصنـــدوق  وأكـــد 
أن انضمـــام الشـــيخة مـــي لعضوية 
نوعيـــة  إضافـــة  سيشـــكل  مجلـــس 
الحمايـــة  توفيـــر  فـــي  لجهـــوده 
والصـــون للمواقـــع الثقافية الفريدة 
التـــي  وللمجتمعـــات  العالـــم  حـــول 

تحيط بها.
مـــن جانبهـــا، توجهت الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفة بالشـــكر إلى 
الصنـــدوق الدولـــي لآلثـــار والتراث 

ولرئيســـته التنفيذية بينيديكت دي 
مونتلور على انتخابها لهذا المنصب 
الهـــام، مؤكـــدة أن مملكـــة البحريـــن 
تمتلك مـــن الخبرات مـــا يمّكنها من 
الجهـــود  فـــي  بفاعليـــة  المشـــاركة 
التـــراث  مكانـــة  لتعزيـــز  الدوليـــة 
الثقافي المـــادي والمواقع الثقافية، 
خصوصـــًا في ظل ما يمـــر به العالم 

من تحديات جسيمة هذه األيام.

عقد الوزراء المســـؤولون عن شـــؤون 
مجلـــس  بـــدول  والمـــاء  الكهربـــاء 
التعـــاون اجتماعهـــم الثالثيـــن، أمس، 
عبـــر االتصـــال المرئـــي، برئاســـة وزير 
شؤون الكهرباء والماء، رئيس الدورة 
الحالية بمملكة البحرين وائل المبارك، 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بمشـــاركة 
التعاون لـــدول الخليـــج العربية نايف 
الحجرف. وناقش الوزراء سير العمل 
بمتابعة تنفيذ االستراتيجية الموحدة 
والورقـــة  المجلـــس،  بـــدول  للميـــاه 

المقدمـــة مـــن األمانـــة العامـــة بشـــأن 
مواضيع األمن المائي، مقترح توطين 
صناعة التحلية ورفع قيمتها المضافة 
فـــي دول المجلـــس، وإنشـــاء الهيئـــة 
اإلقليمية التنظيمية المســـتقلة للربط 
العمـــل  األمانـــة  وتقاريـــر  الكهربائـــي، 
بشـــأن ســـير العمـــل باللجـــان الفنيـــة، 
وآخر المســـتجدات بشـــأن جهود دول 
المجلس في مواجهة جائحة فيروس 
إلـــى  إضافـــًة  “كوفيـــد19-”،  كورونـــا 
مســـتجدات ســـير العمل في مشـــاريع 
الربط الكهربائي، واالتفاقيات الدولية 

للربط الكهربائي.
اســـتقبل رئيـــس ديوان ولـــي العهد 
الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليفـــة في مكتبـــه صباح أمس، 
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر 

النعيمي.
ورحب الشيخ ســـلمان بن أحمد آل 
خليفـــة، بوزيـــر التربيـــة والتعليـــم، 

الـــذي هنـــأه بمناســـبة صـــدور األمر 
الملكي السامي بتعيينه في منصبه 
ديـــوان  رئيـــس  وأعـــرب  الجديـــد. 
ولـــي العهد عن بالغ اعتـــزازه بالثقة 
الملكيـــة الســـامية التي حظـــي بها، 
شـــاكرًا وزير التربيـــة والتعليم على 

تهنئته وتمنياته له بالتوفيق.

الشيخة مي عضًوا بـ “أمناء الصندوق العالمي لآلثار والتراث” رفع القيمة المضافة على مياه التحلية

وزير التربية يهنئ رئيس ديوان ولي العهد
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
موزمبيق وسلوفينيا

الملك  الجاللة  صــاحــب  الــبــالد  عــاهــل  بعث 
تهنئة  برقيتي  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
ــيــس جــمــهــوريــة مــوزمــبــيــق فيليب  إلـــى رئ
جاسينتو نيوسي؛ بمناسبة ذكرى استقالل 
الملك فيها عن أطيب  بــالده، أعــرب جاللة 
تهانيه وتمنياته له موفور الصحة والسعادة 
بالمناسبة الوطنية. كما بعث جاللته برقية 
سلوفينيا  جــمــهــوريــة  رئــيــس  ــى  إلـ مــمــاثــلــة 
السنوية  الــذكــرى  بمناسبة  بــاهــور،  بــوروت 
عن  جاللته  معربا  ــبــالده،  ل الــوطــنــي  للعيد 
الصحة  موفور  له  وتمنياته  تهانيه  أطيب 

والسعادة بالمناسبة الوطنية.

عالقات البحرين والمملكة المتحدة ذات جذور تاريخية ومتينة

ناصر بن حمد يطلع على مهمات منشأة “اإلسناد البريطاني”

قام مستشار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي، ســـمو اللـــواء 
الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، بزيـــارة إلى منشـــأة 
اإلســـناد البحري البريطاني في 
أمـــس  صبـــاح  ســـلمان،  مينـــاء 
الخميـــس، وكان فـــي اســـتقباله 
قائـــد العنصر البحري البريطاني 

العميد إدوارد أهلغرين.
ســـمو  قـــام  الزيـــارة  وخـــالل 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
فـــي  بجولـــة  الملكـــي  الحـــرس 
مختلـــف أقســـام المنشـــأة اطلع 
من خاللها علـــى ما تحتويه من 
منظومـــات متطـــورة ومعـــدات 
حديثـــة وتقنيـــات متقدمة، كما 
اســـتمع ســـموه إلى إيجاز بشأن 
مهام وواجبات منشـــأة اإلســـناد 
والتـــي  البريطانـــي  البحـــري 
تســـاهم فـــي تعزيـــز االســـتقرار 
الممـــرات  وحمايـــة  العالمـــي 
المالحـــة  وتأميـــن  الدوليـــة 

البحرية.
األمـــن  مستشـــار  ســـمو  وأشـــاد 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكي 

الصداقـــة  عالقـــات  بعمـــق 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  المتميـــزة 
المتحـــدة  والمملكـــة  البحريـــن 

تاريخيـــة  جـــذور  لهـــا  والتـــي 
متينة، منوهـــا بالتعاون الثنائي 
وتطويـــر الصداقـــة القائمة بين 

البلديـــن فـــي شـــتى المجـــاالت 
ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات 
والتعاون في المجال العسكري.

المنامة - بنا

نستلهم من جاللة الملك العلم والطموح
ناصـــر بـــن حمـــد يزيـــد جرعـــات التحفيـــز فـــي نفـــوس المتفوقيـــن

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  التقـــى 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــع عـــدد من 
الطلبة والطالبات المتفوقين في المدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة وذلـــك عبـــر نظـــام 

االتصال المرئي.
ونقـــل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
البـــالد  خليفـــة تهانـــي وتبريـــكات عاهـــل 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة للمتفوقين.
وقـــال ســـموه “إن جاللـــة الملـــك أعطانـــا 
دروس لمواصلـــة االزدهـــار فـــي التعليـــم، 
فـــي  والرغبـــة  والطمـــوح  العلـــم  وعملنـــا 

االستمرار على التعلم الدائم”.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
للطلبـــة والطالبات أن هـــذه المرحلة تعتبر 
جوهرية في المسيرة التعليمية، وستكون 

نقطـــة بدايـــة وليـــس نهايـــة، خصوصا أن 
المرحلة المقبلة ستكون أكثر أهمية.

وأضاف ســـموه “أتقدم للطلبـــة المتفوقين 
والناجحيـــن بخالص التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة تفوقهم والتي جـــاءت نتائجهم 
الظـــروف  رغـــم  ومتميـــزة  مشـــرفة 
عـــن  الناجمـــة  والتحديـــات  االســـتثنائية 
كوفيـــد 19، األمر الذي يحملهم المزيد من 

المســـؤولية الوطنيـــة فـــي ســـبيل تحقيق 
التميز والنجاح فـــي المراحل الالحقة من 

مسيرتهم التعليمية وحياتهم العملية”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “نفتخـــر بمـــا حققـــه أبنـــاء وبنـــات 
البحريـــن مـــن تفـــوق كبير فـــي التحصيل 
العلمـــي ووصولهـــم إلـــى التفـــوق، ونعـــول 
عليكـــم من أجل االرتقاء بمســـيرة التنمية 

في المملكة والعمـــل على تطورها بصورة 
أكبر في جميع المجاالت”.

واشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “نؤكـــد لكـــم أن مســـتقبل البحرين 
يقع على عاتقكم ومسيرة نهضتها ستكون 
من مسؤولياتكم المقبلة، البحرين بحاجة 
إلى طاقاتكـــم وأفكاركم وعليكم مواصلة 
نهل المعرفة والعلم والتحصيل الدراســـي 
فـــي ســـبيل المشـــاركة فـــي بنـــاء البحرين 

الحديثة”.
مـــن جانبهم، أعرب الطلبـــة والطالبات عن 
شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى االلتقـــاء بهـــم، 
مشـــيرين الـــى أن كلمات ســـموه ســـتكون 
مشـــجعة لهـــم وحافـــزا من أجـــل مواصلة 
والتحصيـــل  والمعرفـــة  العلـــم  المســـيرة 
العلمي والعمل على مواصلة مســـيرة بناء 

البحرين الحديثة.

تغطية - المكتب اإلعالمي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، صباح 
أمس، ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المملكـــة المتحدة الشـــيخ فواز بن 
محمـــد آل خليفـــة، وذلـــك بحضور 
رئيس األمـــن العـــام الفريق طارق 
بـــن حســـن الحســـن. وقـــد رحـــب 
الوزير بالشـــيخ فواز، مشيدا بدور 
الســـفارة في تعزيـــز أوجه التعاون 
وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات لرعايا 
مملكة البحرين بالمملكة المتحدة.

اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وتـــّم 
بيـــن  األمنـــي  التعـــاون  مجـــاالت 
مملكة البحرين والمملكة المتحدة 
وذلـــك في إطار العمل على تطوير 
عالقـــات التعـــاون والتنســـيق بين 

البلدين الصديقين.
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وأعـــرب 
لـــدى المملكـــة المتحدة عن شـــكره 
علـــى  الداخليـــة  لوزيـــر  وتقديـــره 
علـــى  وحرصـــه  الدائـــم  تواصلـــه 

تطوير التعاون المشترك.

تطوير التعاون األمني مع بريطانيا

الشيخة مي بنت محمد



أشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
ســـمو  بتوجيهـــات  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيس الهيئـــة العامة للرياضة، 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
#عشـــان_هذا_العلم  حملـــة  بمواصلـــة 
التي أطلقها ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب،  وشـــئون  اإلنســـانية 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، وذلك 
بهدف شـــحذ همـــم ومعنويـــات منتخباتنا 
الوطنية التي تعتزم المشـــاركة بالنســـخة 

الثانية والثالثين لدورة األلعاب األولمبية 
“أولمبيـــاد طوكيـــو 2020” التي ســـتنطلق 

من 23 يوليو لغاية 8 أغسطس 2022.
 وأكـــد ســـموه أن دعم ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة للمشـــاركة األولمبية 
واهتمـــام ســـموه باألبطال مـــن خالل تلك 
الحملـــة الوطنيـــة ســـيكون لـــه أبلـــغ األثـــر 
فـــي تحفيزهـــم وتشـــجيعهم علـــى التميز 
والعطـــاء لرفع راية البحرين عالية خفاقة 
في المحفل األولمبي، مؤكدا سموه حرص 
اللجنة األولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة على تقديم كافة أشكال 
الدعم والرعاية للمنتخبات المشـــاركة في 
الـــدورة وتهيئة األجـــواء المالئمة أمامهم 

بهدف تقديم أفضل النتائج والمستويات.
 وأضاف ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة “تســـجل مملكة البحرين 
األلعـــاب  دورة  فـــي  العاشـــرة  مشـــاركتها 
األولمبيـــة القادمة في طوكيو 2020 بوفد 
رياضـــي يعـــد األكبر في تاريخ مشـــاركات 
المملكـــة وفـــي خمس رياضـــات ألول مرة 
وهـــي كـــرة اليـــد، ألعـــاب القـــوى، الرماية، 
السباحة، المالكمة، وهو ما يعكس التطور 
المتنامـــي للرياضة البحرينيـــة في ظل ما 
تحظـــى به مـــن دعـــم ورعاية مـــن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه 
هللا ورعاه وصاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 

حفظه هللا ورعاه، واهتمام ومتابعة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة وســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة..”.
 ونـــوه ســـموه بالجهود التـــي تبذلها البعثة 
اإلدارية بالتعـــاون مع االتحادات الوطنية 
للتحضيـــر واإلعداد للمشـــاركة، كما أشـــاد 
بالفريـــق القائـــم علـــى الحملـــة اإلعالميـــة 
الوطنيـــة مؤكدا علـــى أهمية تعاون جميع 
الحســـابات الرياضيـــة الرســـمية والعامـــة 
اإلجتماعـــي ووســـائل  التواصـــل  بمواقـــع 
اإلعـــالم بمختلف أنواعها مـــن أجل تعزيز 
نجاحـــات حملـــة #عشـــان_هذا_العلم مـــع 
تبقـــي حوالي شـــهر على انطـــالق الحدث 
األولمبـــي، متمنيـــا أن تتكلل هـــذه الجهود 
مـــع  تتناســـب  إيجابيـــة  بنتائـــج  العـــودة 

المكانة المرموقة للرياضة البحرينية.

اللجنة األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الستمرار حملة #عشان ــ هذا ــ العلم
ــو 2020 ــي ــوك ــا ألولـــمـــبـــيـــاد ط ــن ــال ــط أب ــا فـــي تــحــفــيــز  ــه ــت ــي ــم أه أكــــد  ســـمـــوه 

سمو الشيخ عيسى بن علي  

هاشتاق الحملة

شعار أولمبياد طوكيو 2020
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رئيس األمن العام يرعى الحفل الختامي لمسابقة األمن العام للقرآن
تحـــت رعايـــة رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
الختامـــي  الحفـــل  أقيـــم  الحســـن،  طـــارق 
لمســـابقة األمـــن العـــام للقـــرآن الكريـــم عبر 
نظمتهـــا  والتـــي  المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة 
اإلدارة العامة للحراسات بمشاركة 100 من 
مختلف إدارات وزارة الداخلية من الضباط 

وضباط الصف والمدنيين.
وأكد رئيس األمن العام أن تنظيم المسابقة 
يأتـــي في إطـــار الدعم واالهتمام المســـتمر 
الـــذي توليـــه وزارة الداخليـــة فـــي التنافس 
في حفظ كتاب هللا وتجويد القرآن الكريم 
ونشـــر علومه، وذلك في إطار رعاية وتبني 
البرامـــج والفعاليـــات الدينيـــة التـــي تعـــود 
بالنفع على منسوبي الوزارة، منوها بالرعاية 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
لمسابقة البحرين الكبرى على مدى األعوام 

الســـابقة، التـــي تعـــد دليل اهتمـــام وحرص 
جاللتـــه على خدمة كتاب هللا تعالى ونشـــر 
تعاليمه وقيمه بين مختلف فئات المجتمع. 
وأعـــرب عن إشـــادته للدعم المســـتمر لوزير 
للقـــرآن  العـــام  األمـــن  لمســـابقة  الداخليـــة 
الكريـــم وتكريـــم حفظتـــه، واهتمامه بنشـــر 

قيم الخير والعطاء وتشجيع روح التنافس 
بين منسوبي األمن العام، مشيدا بالمشاركة 
اإليجابيـــة لجميع المتســـابقين، والمســـتوى 
الرفيـــع الـــذي ظهـــروا بـــه خـــالل تصفيـــات 
العامـــة  اإلدارة  بجهـــود  منوهـــا  المســـابقة، 
للحراســـات في اإلعداد والتنظيم للمسابقة 

ســـنويا، ما كان له األثر الطيب في إنجاحها 
وإظهارهـــا بالمســـتوى الـــذي يليـــق بمكانـــة 
القـــران الكريـــم في قلـــوب الجميـــع. وتقدم 
العقيـــد فيصل محســـن العرجاني المشـــرف 
على المســـابقة بجزيل الشـــكر والتقدير إلى 
وزير الداخلية على توجيهاته السديدة في 
تشجيع الكوادر البشرية وتعزيزها لالرتقاء 
المجـــاالت،  شـــتى  فـــي  والمعرفـــة  بالعلـــم 
مشـــيدا بالدعم الالمحدود من رئيس األمن 
العـــام إلنجاح المســـابقة وتطويـــر مجاالتها 

بما يليق بالمنزلة العظيمة للقران الكريم.
وشهدت منافسات المســـابقة إحراز المقدم 
مازن التميمي للمركز األول في فرع التالوة 
عاصـــم  العريـــف  وإحـــراز  األداء،  وحســـن 
الخوالنـــي للمركـــز األول فـــي فـــرع حفظ 3 
أجزاء، كما أحرز نائب عريف سعيد الجالل 

المركز األول في فرع حفظ جزء عّم.

المنامة - وزارة الداخلية

القضيبية -مجلس الشورى

كشف رئيس نيابة التنفيذ الجنائي 
بالنيابـــة العامـــة محمد المســـلم عن 
عدد األشخاص الذين استفادوا من 
قانون العقوبـــات والتدابير البديلة 
منذ إنفاذ القانون وحتى نهاية شهر 
مايـــو الماضي، إذ بلـــغ عددهم نحو 
4 آالف شـــخص  تقريبـــا مـــن رجال 
ونســـاء ومـــن صغـــار الســـن الذيـــن 
تتراوح أعمار عدد منهم ما بين 16 
–21 ســـنة، مؤكًدا أنَّ النيابة العامة 
ووزارَتي الداخلية العدل والشؤون 

يبذلـــون  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
إلنفـــاذ  ومســـتمرة  كبيـــرة  جهـــودا 
المســـتفيدين  وإدمـــاج  القانـــون، 
مـــن العقوبـــات البديلـــة فـــي برامج 
تأهيلية وإصالحية، تراعي بشـــكل 
رئيس أعمارهـــم وظروفهم، ووفًقا 
لالشتراطات والقواعد التي حددها 
القانون.جاء ذلك في الحلقة النقاشية 
التـــي نظمتهـــا األمانـــة العامـــة لمجلس 
الشـــورى بالتعـــاون مـــع النيابـــة العامة، 
الدعـــم  برامـــج  ضمـــن  أمـــس،  صبـــاح 

البرلماني ألعضاء مجلس الشورى.

المسلم: 4 آالف استفادوا من العقوبات البديلة حتى مايو

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بيـــن  بعـــد  عـــن  عمـــل  اجتمـــاع  عقـــد 
وجامعـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الخليـــج العربـــي تفعيـــال الختصـــاص 
المجلس بإجراء الدراسات والبحوث 
بيـــن  والتـــوازن  بالمـــرأة  المتعلقـــة 
خبـــرة  بيـــت  وباعتبـــاره  الجنســـين، 
وطنـــي ودولـــي فـــي مجـــال شـــؤون 
المرأة، وذلك لالطالع على مخرجات 
الجنســـين:  بيـــن  “التـــوازن  دراســـة 
فـــي  المســـتقبل  ووظائـــف  مهـــارات 
مملكة البحرين” التي نفذتها الجامعة 
بتكليـــف مـــن المجلـــس، وفـــي ســـياق 
مبـــادرات  مـــن  الدراســـة  قدمتـــه  مـــا 
وتوصيات لصانعي القرار عن اآلليات 
المقترحة في تحديد متطلبات المهن 

التعليميـــة  المناهـــج  ودور  الواعـــدة 
والمختبرات واإلبداع التقني والبحث 
العلمي في غلق الفجوة بين الجنسين 
مخرجـــات  وضـــع  بيـــان  خـــالل  مـــن 
التعليم وربطهـــا بفرص العمل وتنمية 
االقتصـــاد الوطني.وقالـــت األمين العام 
للمجلس هالة األنصاري أن الدراســـة تأتي 
وإدارة  العلمـــي  “البحـــث  لمحـــور  تنفيـــذا 
المعرفـــة” بمبادرة “التوازن بين الجنســـين 
في مجـــال علوم المســـتقبل”، وهي تدعم 
عمـــل المجلس في وضع وتطوير مفردات 
الخطـــة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
لفتـــرة مـــا بعـــد 2022. وقالـــت إن فريـــق 
عاليـــة  كفـــاءة  أثبـــت  البحثـــي،  الدراســـة 
وأمانـــة علميـــة حتى إنه تجـــاوز األهداف 
الموضوعـــة لهـــذه الدراســـة، وتمكـــن مـــن 

اإلضـــاءة علـــى جوانـــب أخـــرى مهمة في 
مجال التوازن بين الجنســـين، مشيرة إلى 
حـــرص المجلـــس بتوجيهـــات كريمـــة من 
قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة على اكتشاف واقتناص الفرص 
الناشئة في مختلف المجاالت ذات الصلة 
بتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة، مـــع التأكيد أن 
المؤسســـات األكاديمية المرموقة شـــريك 

أساس للمجلس في المهمة.
وبحـــث الجانبـــان خطـــة تنفيـــذ توصيات 
الدراســـة وفـــق منهجيـــة تتســـم بالمرونة 
النوعيـــة  القيـــاس  مؤشـــرات  واســـتثمار 
التحديـــات  ومعالجـــة  المعرفـــة  إلدارة 
ووضع التنبيهات المناســـبة إلعادة توجيه 
المـــوارد والجهـــود الوطنيـــة بمـــا يتـــالءم 

كمـــا  الدراســـة،  ومواضيـــع  مجـــاالت  مـــع 
جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون  المجلـــس  يعتـــزم 
الخليـــج العربي طـــرح موضوع الدراســـة 
وحلولهـــا المقترحـــة للمناقشـــة والتجويد 
عبـــر مؤتمـــر دولـــي بالتزامـــن مع مناســـبة 
يوم المـــرأة البحرينية والذكرى العشـــرين 
لتأســـيس المجلـــس، بالتركيـــز علـــى تأثير 
االقتصـــادي  للنمـــو  الرئيســـة  المحـــركات 
علـــى التـــوازن بين الجنســـين وإســـهامات 
المـــرأة واندماجهـــا فـــي مجـــاالت العلـــوم 
والتكنولوجيـــا واالبتـــكار وجوانب األبعاد 
المعرفيـــة للتنميـــة والمتمثلة فـــي التعليم 
والبرامـــج  التعليـــم  مؤسســـات  )جـــودة 
التدريبيـــة(، والبحث والتطويـــر واالبتكار 
الباحثيـــن والشـــركات(،  والعلـــوم )كفـــاءة 
والتكنولوجيـــا )طـــرق تدريـــس جديـــدة(، 

الالزمـــة(،  الماليـــة  )المـــوارد  واالقتصـــاد 
الحوكمـــة  )أطـــر  التمكينيـــة  والبنيـــة 
والسياسات واللوائح(. ونوه رئيس جامعة 
الخليـــج العربي باإلنجـــازات النوعية التي 
يحققهـــا المجلـــس األعلـــى للمرأة برئاســـة 
قرينة عاهل البالد صاحبة الســـمو الملكي 

األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
والتـــي أســـهمت في تقـــدم وريـــادة المرأة 
البحرينية إقليميا ودوليا، مؤكدا استعداد 
جامعـــة الخليـــج العربـــي الدائم للشـــراكة 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  مـــع  والتعـــاون 

لتحقيق المزيد من اإلنجازات.

تنفيذ توصيات دراسة “التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل”

تطوير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لما بعد 2022

مشاركة سعادة األمين العام للمجلس األعلى للمرأة في اجتماع عمل عن بعد مع جامعة الخليج العربي

رئيس األمن العام يرعى الحفل الختامي لمسابقة األمن العام للقرآن الكريم

المنامة - بنا

قال رئيـــس نيابة الجرائم المالية وغســـل 
األمـــوال إن المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة 
أصـــدرت أمس حكمـــا في واقعـــة ارتكاب 
مخالفـــات لقراري وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة رقمي 173 لسنة 2017 و108 
لســـنة 2018 بشـــأن االلتزامـــات المتعلقـــة 
بإجراءات حظر ومكافحة غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب في أعمال األشـــخاص 
وســـجل  التجـــاري  بالســـجل  المســـجلين 
البحريـــن،  بمملكـــة  الحســـابات  مدققـــي 
بـــأن قضـــت بإدانـــة المتهـــم وهـــو صاحب 
مكتـــب تدقيـــق محاســـبي بتغريمـــه مبلغ 
20 ألـــف دينـــار لمـــا أســـند إليه مـــن اتهام.

وتعـــود تفاصيـــل الواقعة في تلقـــي نيابة 
الجرائم المالية وغســـل األموال بالغا من 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده 
اكتشـــاف ارتـــكاب المتهـــم صاحب مكتب 
تدقيق محاسبي عددا من المخالفات عند 
تعاقـــده وتعاملـــه مـــع عدد من الشـــركات، 

تمثلـــت تلـــك المخالفات فـــي اإلخفاق في 
تجـــاه  الواجبـــة  العنايـــة  قواعـــد  تطبيـــق 
القائـــم علـــى  العمـــالء، وتطبيـــق المنهـــج 
المخاطر، وحفظ السجالت والمستندات، 
العمليـــات  عـــن  تقاريـــر  برفـــع  وااللتـــزام 
المشـــبوهة وذلـــك جميعـــه بالمخالفـــة لما 
وباشـــرت  الوزاريـــان.  القـــراران  أوجبـــه 
النيابـــة العامـــة تحقيقاتهـــا بأن اســـتمعت 
إلـــى أقوال رئيس قســـم مكافحة عمليات 
غسل األموال بالوزارة المبينة أعاله، وتم 
مناقشـــته فـــي األدلـــة والتـــي كشـــفت عن 
المخالفـــات التي تـــم ارتكابها من صاحب 
المكتب والتي تشكل جريمة معاقبا عليها 
بموجـــب قانـــون حظـــر ومكافحـــة غســـل 
األموال وتمويـــل اإلرهاب، وباســـتجواب 
المتهـــم أقـــر بمـــا نســـب إليه مـــن تقصيره 
المنصـــوص  لاللتزامـــات  االمتثـــال  فـــي 
عليهـــا في القرارين، ومن ثم أمرت النيابة 
بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة التي 

أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.

تغريم صاحب مكتب تدقيق محاسبي 20 ألف دينار إزالة الحظور العشوائية غير المرخصة
ــبــحــريــة ــروة ال ــ ــث ــ ــد وحـــمـــايـــة ال ــي ــص ــى تــنــظــيــم ال ــل حـــرصـــا ع

أكــد وكيــل الزراعــة والثــروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي نبيــل محمــد أبــو الفتــح أن الوكالــة باشــرت اتخــاذ 
وغيــر  المخالفــة  الحظــور  جميــع  إلزالــة  الممهــدة  الالزمــة  اإلجــراءات 

المرخصة من قبل إدارة الرقابة البحرية التابعة للوكالة.

بتنفيـــذ  التزامـــا منهـــا  ويأتـــي اإلجـــراء 
القـــرارات الصادرة عن اللجنـــة الوزارية 
التحتيـــة  والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع 
برئاســـة نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
وبمتابعـــة مـــن وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
خلـــف. وذكر أبو الفتـــح أن التوجه نحو 
إزالة الحظـــور المخالفة يأتـــي في إطار 
حـــرص الحكومـــة علـــى تنظيـــم الصيـــد 

وحمايـــة الثروة البحريـــة من التحديات 
الممارســـات  بفعـــل  تواجههـــا  التـــي 
الخاطئـــة والضـــارة المقصـــودة منهـــا أو 
غيـــر المقصـــودة؛ نظرا لمـــا ينطوي على 
تلـــك التحديات التي مـــن بينها الحظور 
المنصوبـــة بشـــكل عشـــوائي فـــي ميـــاه 
الصيـــد، مـــن مخاطـــر وإضـــرار بالحيـــاة 
البحريـــة؛ كونهـــا تهـــدد صغـــار األســـماك 
وال تســـمح لهـــا باســـتكمال دورة نموهـــا 
الطبيعـــي، عـــالوة علـــى مـــا تشـــكله من 

خطر على ســـالمة مرتـــادي البحر الذين 
تعيـــق تلك الحظور العشـــوائية حركتهم 

في الممرات المائية.
وشـــدد وكيل الزراعة والثـــروة البحرية 

علـــى أن خطوة إزالة الحظـــور المخالفة 
وغير المرخصة قد ســـبقتها سلســـلة من 
اإلخطـــارات التـــي كانت تدعـــو أصحاب 
اإلدارة  مراجعـــة  إلـــى  الحظـــور  تلـــك 
المختصـــة لتســـوية وتصحيح األوضاع 
رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  أحـــكام  وفـــق 
)20( لســـنة 2002 بشـــأن تنظيـــم صيـــد 
البحريـــة،  الثـــروة  وحمايـــة  واســـتغالل 
الذي حظر ممارســـة الصيد التجاري في 
ميـــاه الصيـــد بغيـــر ترخيص، واشـــترط 
في حالـــة الحظـــور أن يبيـــن الترخيص 
الممنـــوح للمرخـــص لـــه بإقامـــة المصائد 
ومقاســـاتها  المصيـــدة  موقـــع  البحريـــة 
مـــن  كان  أمـــر  وهـــو  فتحاتهـــا،  وســـعة 
الصعب توفيره من قبل المخالفين وغير 

المستجيبين إلخطارات المراجعة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

نبيل أبوالفتح



رفع مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية األولية، أسمى آيات التقدير والشكر إلى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة حفظه هللا على الدعم الكبير والمتواصل للقطاع الصحي والذي يمثل حافزًا كبيرًا ودافعًا قويًا 

لمضاعفة اإلنجاز.

ــال اجــتــمــاعــه  ــ ــمــجــلــس خـ وأشـــــــاد ال
محمد،  عبدالوهاب  برئاسة  االعتيادي 
رتبتين  بــمــنــح  الــكــريــمــة  الــتــوجــيــهــات 
ما  أو  المدنية  الخدمة  في  استثنائية 
األمامية،  بالصفوف  للعاملين  يعادلها 
المخلصة  للجهود  وتــقــديــًرا  اعـــتـــزاًزا 
الصفوف  فــي  العاملون  يبذلها  الــتــي 
ــيـــة ضــمــن الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة  ــامـ األمـ
فيروس  لجائحة  للتصدي  الــمــبــذولــة 

كورونا “كوفيد19-”.
ــاد الــمــجــلــس بــجــهــود مــراكــز  ــ كــمــا أشـ
فــي سرعة  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 
السمو  االنتهاء من تنفيذ أمر صاحب 
ــــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  الــمــلــكــي ول
مدار  على  الخدمات  بتقديم  الـــوزراء 
صحية  مــراكــز  تسعة  فــي  ســاعــة   24
بمختلف محافظات المملكة بما يسهم 
في تطوير واستدامة خدمات القطاع 
الــصــحــي وتــعــزيــز كــفــاءتــه تــحــقــيــًقــا 

لألهداف المنشودة.

لمراكز  التنفيذي  الرئيس  واستعرضت 
السيد  األولية جليلة  الصحية  الرعاية 
كافة  مع  والتعاون  التنسيق  خطوات 
المراكز  لتجهيز  العاقة  ذات  الجهات 
الكريم  األمــر  في  المشمولة  الصحية 
يوفر  بــمــا  الــســاعــة  مـــدار  عــلــى  للعمل 
الــحــاالت  لــمــبــاشــرة  الــطــبــيــة  التغطية 
العائلة،  بطب  المتعلقة  المستعجلة 
المتطلبات  جــمــيــع  لــتــرتــيــب  تـــم  ومـــا 
مـــن قــــوى عــامــلــة ومــــــوارد مـــا أســهــم 
فترة  فــي  المتطلبات  اســتــكــمــال  فــي 
المؤشرات  استعراض  تم  كما  وجيزة، 
المتعلقة بأداء مراكز الرعاية الصحية 
المستمرة  المتابعة  اطــار  في  األولــيــة 
السيد عن  وأعــربــت  األمــنــاء.  لمجلس 
أبداه  الذي  للحرص  وتقديرها  شكرها 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
آل  عــبــدهللا  بــن  محمد  الشيخ  طبيب 
خليفة، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، 
ــاء الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــنـ ومــجــلــس أمـ

ــة لــوضــع أمــــر صــاحــب الــســمــو  ــيـ األولـ
ــــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  الــمــلــكــي ول
درجــات  بأعلى  التنفيذ  محل  الـــوزراء 
ــمــا يـــعـــزز من  الــتــنــســيــق والــتــكــامــل ب
الصحية ويسهم في  الخدمات  كفاءة 
المبذولة  وجهودهم  جودتها،  تحسين 

لدعم مراكز الرعاية الصحية األولية.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــابــعــة مــســتــجــدات 
كورونا،  فيروس  جائحة  مع  التعامل 
أعــــرب الــمــجــلــس عـــن بــالــغ االعـــتـــزاز 
بجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا بـــرئـــاســـة رئــيــس 
في  مثمنًا  للصحة،  األعــلــى  المجلس 
القطاع  منتسبي  جــهــود  الــصــدد  هــذا 
الصحي وكافة الفرق المساندة السيما 
التصدي  فــي  األمــامــيــة  الصفوف  فــي 
حفاظًا  وحرفية  مهنية  بكل  للجائحة 
وبــث  المجتمع  وســامــة  عــلــى صــحــة 
مشيدًا  الجميع،  نفوس  في  الطمأنينة 
ــة  ــرعــاي ــدور الـــفـــعـــال لـــخـــدمـــات ال ــ ــال ــ ب

الصحية األولية في عملية الفحص في 
باإلضافة  المختلفة،  والمواقع  المنافذ 
وعملية  القائمة  الــحــاالت  متابعة  إلــى 
التطعيم في المراكز والمواقع المختلفة. 
الــذاتــي،  التسيير  برنامج  مدير  وقــدم 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عضو 
آخر  الشعبان  محمد  كــورونــا  لفيروس 
كورونا  فــيــروس  مواجهة  إحصائيات 

اتخذتها  التي  واالحــتــرازات  والتدابير 
ذلك  إلــى  للجائحة،  للتصدي  البحرين 
على  العمل  مستجدات  آخر  عرض  تم 
الــضــمــان الــصــحــي الــوطــنــي وبــرنــامــج 
وآلية  األولية  للصحة  الذاتي  التسيير 
يضمن  بما  للبرنامج  التنفيذية  العمل 
ســاســة الــتــطــبــيــق وتــحــقــيــق أهــــداف 
حثيثة  بخطى  يسير  الـــذي  الــمــشــروع 

رغم التحديات التي فرضتها الجائحة.
كما تم استعراض المشاريع التشغيلية 
التحتية  البنية  لتطوير  المستقبلية 
المختلفة،  الصحية  المراكز  وتوسعة 
ــى بــرامــج الــتــدريــب لبناء  بــاإلضــافــة إل
ــدرات والـــحـــفـــاظ عــلــى اســتــدامــة  ــقــ ــ ال
وجــودة  التنافسية  وتعزيز  الخدمات 

األداء.

المنامة - بنا

تسريع تجهيز المراكز الصحية التسعة للعمل 24 ساعة
ــرة وجــيــزة ــت اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات الــتــرتــيــب لــلــقــوى الــعــامــلــة والـــمـــوارد فــي ف
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شويطر: بالحس المسؤول والتطعيم نتغلب على “كورونا”
االلتـــزام علـــى  للمواظبـــة  يدفعنـــا  الفيـــروس  “خطـــورة”  بــــ  الوعـــي 

أكدت رئيس الخدمات الطبية لمراكز الرعاية الصحية 
ــتــزام  ــوة شــويــطــر أهــمــيــة االل ــول ــدكــتــورة ل األولـــيـــة ال
لمواصلة  الوقائية  والتدابير  االحترازية  باإلجراءات 
التصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، منوهًة 
بأن قرارات وتعليمات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا تسهم في تحقيق النتائج المرجوة 
األساسي  العامل  ولكن  القائمة،  الحاالت  تقليل  في 
في تحقيق ذلك يعود إلى الحس المسؤول والوعي 
االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  بضرورة  المجتمعي 
والمبادرة بأخذ التطعيم والجرعة المنشطة للوصول 

إلى المناعة المجتمعية بشكل كامل.
الرعاية  لــمــراكــز  الطبية  الــخــدمــات  رئــيــس  ونــوهــت 
الصحية األولــيــة بـــأن الــعــمــل عــلــى تــمــديــد قـــرارات 
الطيبة  للنتائج  قويًا  داعمًا  تشكل  المتخذة  اإلغــاق 
من حيث خفض  الحمد،  ولله  مؤخرًا،  تحققت  التي 
وتهدف  كما  تدريجي،  بشكل  القائمة  الحاالت  عــدد 
الصحة  على  للحفاظ  األولى  بالدرجة  القرارات  هذه 
للجهود  وتــعــزيــزًا  للجميع  العامة  السامة  وضــمــان 
والمساعي الحثيثة التي تم بذلها وصوالً إلى تحقيق 
بناًء  وذلــك  الحاالت  عدد  في  االنخفاض  من  المزيد 

على مجمل المعطيات والمستجدات التي يتابعها عن 
كثب الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 

بكفاءة عالية.
وشددت على أهمية استمرار االلتزام الفعلي من قبل 
اإلجراءات  التهاون في تطبيق  األفراد وعدم  جميع 
على  والمقيمين  المواطنين  كافة  لصالح  االحترازية 
ضوء  وفــي  أنــه  إلــى  مشيرًة  البحرين،  مملكة  أرض 
من  تحققت  الــتــي  واإلنـــجـــازات  اإليــجــابــيــة  النتائج 

التي بذلت في سبيل  الكبيرة  العمل والجهود  خال 
القائمة  الحاالت  أعداد  وانخفاض  المنحنى  تسطيح 
بالفيروس لم تكن لتتحقق لوال تعاون وتنسيق كافة 
وأن  والبــد  الماضية،  الفترة  خــال  المعنية  الجهات 
بالوتيرة  المسؤول  االلــتــزام  هــذا  ويتواصل  يستمر 
ذاتها في ظل تنامي الوعي المجتمعي حاليًا بخطورة 
الفيروس الذي يشكل خطرًا على صحة الفرد نفسه 

وأفراد أسرته ومحيطه والمجتمع.
الرعاية  لمراكز  الطبية  الــخــدمــات  رئــيــس  وأشـــادت 
والتوجيهات  الحكومة  من  بالدعم  األولية  الصحية 
على صحة وسامة  الحفاظ  التي وضعت  السديدة 
بما  أولوياتها  رأس  والمقيمين على  المواطنين  كافة 
يسعى  التي  والغايات  األهـــداف  تحقيق  في  يسهم 
كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
التام  للتعافي  والوصول  لتحقيقها  وثبات  عزم  بكل 
بمساندة الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة من جانب 
كافة الطواقم الطبية والتمريضية والجهات المساندة 
التي واصلت العمل بكل إخاص وتفاني في تقديم 
الحاالت  أقصى طاقاتها لصالح عاج ورعاية جميع 

القائمة خال هذه الجائحة.

المنامة -بنا

المنامة - وزارة الصحة

 فـــــــي إطــــــــــــار تـــكـــثـــيـــف 
ــمـــات الــتــفــتــيــشــيــة  الـــحـ
ــيــق  ــن تــطــب ــ ــ ــأكــــد م ــتــ ــ ــل ــ ل
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ اإلجـ
للتصدي لفيروس كورونا 
) كـــوفـــيـــد19-(، واصــلــت 
الــعــامــة  ــصــحــة  ال إدارة 
زياراتها  الصحة  بـــوزارة 
التفتيشية لمتابعة التزام 
باالشتراطات  المنشآت 

الصحية والقرارات األخيرة المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة 
األغذية األربعاء الماضي، بزيارة تفتيشية شملت 164 مطعًما ومقهى يقدم 
أطعمة ومشروبات تم خالها مخالفة 36 منها، حيث تم اتخاذ اإلجراءات 

الازمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.
بــروح  والتحلي  االلــتــزام  مــواصــلــة  إلــى  الجميع  الــعــامــة  الصحة   ودعـــت 
يتم  تجاوزات  أو  مخالفات  أي  عن  الفوري  واإلبــاغ  العالية،  المسؤولية 
العامة  الصحة  لتأمين  تأتي  المهمة  الخطوات  هذه  أن  موضحة  رصدها، 
وللتحقق من التزام األفراد وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية المحات 
االحــتــرازيــة واالشــتــراطــات  بـــاإلجـــراءات  الــعــامــة  بالصحة  الــعــاقــة  ذات 
من  للحد  هامًا  مرتكًزا  يعد  الــذي  األمــر  وهــو  تطبيقها،  الــواجــب  الصحية 
بذل  ويتم  الميدانية  الــزيــارات  تتواصل  حيث  كــورونــا،  فيروس  انتشار 

أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات الازمة لضمان صحة وسامة الجميع.

“الصحة”: مخالفة 36 مطعًما ومقهى

االنتهاء من تصاميم 5 مشروعات للصرف الصحي بالمحرق

كشــف تقرير رســمي لوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مشــاريع الصرف الصحي في 
محافظة المحرق عن االنتهاء من مرحلة التصاميم في 5 مشاريع للصرف الصحي مدرجة للتنفيذ في المحافظة 

ضمن ميزانية 2021 و2022، بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و846 ألف دينار.

ــرح جــمــيــع  ــطـ تـ الـــمـــتـــوقـــع أن  ــن  ــ ومـ
مناقصات المشاريع في الربع الثالث 
من العام الجاري، على أن يتم البدء 
فــي األعــمــال خــال الــربــع الــرابــع من 

هذا العام.
إنشاء  فــي  األول  الــمــشــروع  وتمثل 
منطقة  فــي  الصحي  الــصــرف  شبكة 
وذلك   ،255 مجمع  المحرق  واحــات 
ــلــصــرف  مــــن خـــــال بـــنـــاء شــبــكــة ل
50 وحــــــدة مــن  لـــخـــدمـــة  الـــصـــحـــي 

الوحدات السكنية، والذي سيتضمن 
الرئيسية  الخطوط  من  عــدد  إنشاء 
التفتيش  غرف  من  وعدد  والفرعية 

في المنطقة.
وبــلــغــت كــلــفــة الـــمـــشـــروع الــمــتــوقــع 
الثالث  الــربــع  فــي  للمناقصة  طرحه 
من 2021، حوالي مليون و467 ألف 
ديــنــار، حــيــث مــن الــمــتــوقــع أن يتم 
الــبــدء فــي إنــشــاء الــمــشــروع بالربع 
أن  عــلــى   ،2021 الـــعـــام  مـــن  ــع  ــرابـ الـ

تستغرق مدة تنفيذه 18 شهرا.
ــاء شبكة  ــشـ إنـ الــمــشــاريــع  وضـــمـــت 
الدير  منطقة  فــي  الصحي  الــصــرف 
تقديرية  بتكلفة  وذلــك   ،231 مجمع 

بلغت 75 ألف دينار.
 20 سيخدم  الذي  المشروع  ويشمل 
وحدة سكنية في المجمع إنشاء عدد 
والفرعية  الرئيسية  الــخــطــوط  مــن 

وعددا من غرف التفتيش.
وحددت الوزارة الربع الثالث من هذا 

العام موعدا متوقعا لطرح المناقصة، 
على أن يتم البدء في المشروع في 
من  إذ  نفسه،  العام  من  الرابع  الربع 
المتوقع أن يستغرق تنفيذه 8 أشهر.
الــثــالــث فتمثل في  الــمــشــروع  ــا  وأمـ
في  الصحي  الــصــرف  شبكة  إنــشــاء 
ــك  وذل  ،254 مجمع  قــالــي  منطقة 
ــدة ســكــنــيــة، حيث  70 وحــ لــخــدمــة 

يــشــمــل الــمــشــروع إنـــشـــاء عـــدد من 
الخطوط الرئيسية والفرقعية وعدد 

من غرف التفتيش.
وبلغت كلفة المشروع المتوقع طرح 
العام  الثالث من  الربع  مناقصته في 
إذ  ديــنــار،  ألـــف   404 مــقــدار   ،2021
من المتوقع البدء في المشروع في 
الربع الرابع من العام الجاري، على أن 

تستغرق مدة تنفيذه 12 شهرًا.
الــرابــع توصيل  الــمــشــروع  وتــضــمــن 
في   225 بمجمع  حمد  الملك  جامع 
الصحي  الــصــرف  بشبكة  البسيتين 
القائمة، وذلك بتكلفة بلغت 550 ألف 

دينار.
في  الــمــشــروع  طــرح  المتوقع  ومــن 

المناقصة في الربع الثالث من العام 
الـــجـــاري، عــلــى أن يــتــم الـــبـــدء في 
المشروع خال الربع الرابع من العام 
 12 التنفيذ  فترة  وستستغرق  ذاتــه، 
الخامس  الــمــشــروع  وتــمــثــل  شــهــرًا. 
لمركز  الصحي  الصرف  توصيل  في 
الحبس االحتياطي في منطقة الحد 
لصالح وزارة الداخلية، إذ تبلغ كلفة 

المشروع التقديرية 350 ألف دينار.
في  الــمــشــروع  طــرح  المتوقع  ومــن 
العام  من  الثالث  الربع  في  مناقصة 
الجاري، على أن يتم البدء في العمل 
ــربــع الــرابــع مــن هـــذا الــعــام،  خـــال ال
 12 تنفيذه  مــدة  ستستغرق  حيث 

شهرًا.

مشروع الصرف الصحي لواحات المحرق  مشروع  الصرف الصحي بمجمع 254 في قاللي توصيل جامع الملك حمد بشبكة الصرف الصحي توصيل شبكة الصرف بمركز الحبس االحتياطي توصيل شبكة الصرف الصحي بمجمع 231 في الدير

سيدعلي المحافظة
بتكلفة إجمالية 

بلغت 2.8 
مليون دينار
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االسم بدور بدر عبدهللا
المدرسة: روضة مدينة عيسى

الطموح: طبيبة

االسم: علي خليل علي 
 المدرسة: مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين 

الطموح: أن أصبح شرطيا وأخدم وطني

علي خليل: سأصبح شرطيا ألخدم وطنيبدور.. الدكتورة

99.12 %ممتاز

% 97.3% 98.27

االسم: محمود بهاء أبوصقر
المدرســـة: الشـــيخ عبدالعزيـــز الثانوية 

للبنين 
الطموح: أن أصبح مهندسا مثل أبي

محمود بهاء... مهندًسا كأبيه

% 98.2

االسم: حسن عباس رمضان
المدرســـة: أســـامة بـــن زيـــد اإلبتدائية 

للبنين
الطموح: دكتور

حسن رمضان... دكتوًرا

 % 99.8% 99.4

% 92.7% 100% 98 % 99.2٥% 98.1

 ZHONGYE  ZHANG  :االسم
المدرسة: أحمد العمران الثانوي البنين 

التخصص: التجاري 
الطموح: الدراسة بالجامعة األهيلة

الصيني ZHONGYE .. سأدرس في “األهلية”

االسم : عبدهللا أيمن محمود 
المدرسة: ســـافرة االبتدائية اإلعدادية 

للبنين 
الطموح: طبيب

عبداهلل أيمن.. طبيًبا

االسم: نوراء صادق الجد 
المدرســـة: الديه االبتدائيـــة اإلعدادية 

للبنات 
الطموح: مهندسة

نوراء الجد: سأدرس هندسة

االسم: مريم بهاء أبوصقر 
المدرسة: خولة الثانوية للبنات 

الطموح: سأصبح طبيبة ناجحة كأمي

مريم بهاء: طبيبة كوالدتي
االسم: لجين زياد شرف

المدرسة: البسيتين اإلعدادية للبنات
التخصص: علمي

الطموح: جراحة مخ أو رائدة فضاء

لجين.. جراحة أو رائدة فضاء
االسم: تميم منصور محمد

المدرسة: الخوارزمي االبتدائية للبنين
الطموح: طبيب

تميم منصور... طبيب المستقبل

االسم: شوق عماد علي 
البديـــع  مدرســـة  المدرســـة: 

االبتدائية اإلعدادية للبنات
الطموح: دكتورة أطفال

شوق عماد: سأصبح دكتورة أطفال
االسم: كوثر بدر قرقور 

المدرســـة: أميمة بنت النعمان الثانوية 
للبنات 

التخصص: علمي )كيمياء وأحياء(
الطموح: دراسة الطب البشري

كوثر بدر: سأدرس الطب البشري

% 91.٥% 99.8

االســـم: حســـين علـــي عبـــدهللا 
الشويخ

المدرسة: الدراز اإلعدادية للبنين 
الطموح: مهندس مكانيكي

حسين الشويخ... مهندس ميكانيك

% 99.٦

االسم: أصيل جبر البنا 
المدرســـة: عقبـــة بـــن نافـــع االبتدائيـــة 

للبنين
الطموح: االستمرار في التفوق

أصيل جبر: االستمرار بالتفوق

% 9٥.8% 94.4

امتياز94.9 97% % % 9٦% 97.3

محمـــد  محمـــود  االســـم: 
عبدالناصف

المدرســـة: الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى 
االبتدائية

الطموح: أواصل تفوقي وأسعد أبي وأمي

محمود محمد: سأسعد أبي وأمي

االسم: روان بدر عبدهللا
المدرسة: يثرب اإلعدادية للبنات

الطموح: العمل بأحد البنوك

روان بدر: أطمح للعمل المصرفي

االسم: عبدهللا بدر عبدهللا
المدرسة: حوار الدولية
الطموح: ضابط شرطة

عبداهلل بدر: ضابط شرطة

عبـــدهللا  علـــى  بنيـــن  االســـم: 
الشويخ

المدرسة: زينب اإلعدادية للبنات
الطموح: مهندسة ديكور

بنين الشويخ... مهندسة ديكور
االســـم: محمـــد نبيـــل إبراهيـــم 

عبدهللا 
المدرسة: عمار بن ياسر 

الطموح: مهندس

محمد نبيل.. الهندسة مستقبال
االسم: روان جبر البنا 

المدرســـة: الرفـــاع الشـــرقي اإلعدادية 
للبنات

الطموح: االستمرار في التفوق

روان جبر: سأواصل التفوق

االســـم: محمـــد جاســـم محمـــد 
الشوملي 

المدرسة: الهداية الخليفية للبنين 
التخصص: كيمياء وأحياء

الطموح: طيار

محمد الشوملي: سأصبح طيارا
حســـن  محمـــد  رغـــد  االســـم: 

الجواد 
المدرسة: سار الثانوية للبنات

التخصص: علمي )كيمياء وأحياء( 
الطموح: مهندسة معمارية

رغد الجواد... مهندسة معمارية
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% 93.39 % 99.1

االسم: نوال عباس فتح هللا
المدرسة: عراد اإلعدادية للبنات

الطمـــوح: أن أواصـــل التفـــوق وأســـعد 
والدّي

نوال عباس: سأسعد والدّي

% 90.2

االسم عيسى راشد المطلق 
المدرسة: بدر الكبرى االبتدائية للبنين

الطموح: كابتن طائرة

عيسى المطلق: “كابتن”

ممتاز99.5 %

% 96.8% 93.5  % 96.8% 98.7% 95

االسم: روان لطف صالح بن صالح ناصر
المدرسة: سار الثانوية للبنات

التخصص: علمي )فيز وريض( 
الطموح: طبيبة

االسم: علي يوسف البوري
المدرسة: عالي اإلعدادية للبنين

الطموح: سأصبح طيارا

علي البوري: سأصبح طياراروان لطف: طموحي طبيبة

% 97.8 % 95.8

% 95

% 98 

% 94 

% 97.6

% 99.1

% 97.3 

% 100

% 95.3

% 97.5

% 95

األسم: أحمد شوقي حسن
المدرسة: الشيخ عيسى بن علي الثانوية

التخصص: علمي )فيزياء ورياضيات(
الطموح: دراســـة علوم الحاسب اآللي لخدمة 

بلدي في تطوير تكنولوجيا المعلومات

االسم: عادل محمود عاشور
الثانويـــة  الشـــرقي  الرفـــاع  المدرســـة: 

للبنين
التخصص: علمي 

الطموح: دراسة الطب البشري

عادل محمود: سأدرس الطبأحمد: سأطور التكنولوجيا

االسم: ڤى شريف المحجوب
المدرسة: زنوبيا اإلعدادية للبنات

الطموح: دراسة الطب

فى شريف: سأدرس الطب

االسم: ماريا جاسم محمد
المدرسة: الرفاع الغربي اإلعدادية 

الطموح: مهندسة كمبيوتر

ماريا جاسم: مهندسة كمبيوتر

األسم: محمد عباس رمضان
المدرســـة: أســـامة بـــن زيـــد االبتدائية 

للبنين 
الطموح: مهندس

محمد رمضان: طموحي الهندسة

االســـم: مـــرام عبدالرضـــا علـــي 
العرادي

المدرسة: الحد الثانوية للبنات
الطموح: مصممة جرافيك

مرام العرادي: مصممة جرافيك

االسم: محمد نايف سلمان 
المدرسة: عراد اإلعدادية للبنين

الطموح: كابتن طائرة

محمد نايف: كابتن طائرة

االسم: كوثر هاني السندي 
المدرسة: أميمة بنت النعمان 

التخصص: علمي 
الطموح: الدراسة في المجاالت الطبية

كوثر السندي: دراسة الطب

االسم: شهد عيسى العالن
المدرسة: AMA الدولية 

إدارة  فـــي  أتخصـــص  أن  الطمـــوح: 
الموارد البشرية

شهد العالن: سأدرس الموارد البشرية

االسم: أحمد مصطفى سليمان 
المدرسة: المحرق الثانوية للبنين 

التخصص: العلوم والرياضيات 
الطموح: طب األسنان

طبيب األسنان.. أحمد مصطفى

األسم: منيرة حسن الكعبي
المدرسة: المستقبل االبتدائية للبنات 

الطموح: طبيبة أطفال

منيرة الكعبي... طبيبة أطفال

االسم: بدر هاني يوسف هالل
االبتدائيـــة  ســـماهيج  المدرســـة: 

اإلعدادية للبنين
طموح: أتمنى أن أصبح طبيب جراح

بدر هاني: طبيب جراح
االسم: شوق علي السبيعي 
المدرسة: المعرفة الثانوية للبنات 

التخصص: كيم - حيا )علمي( 
الطموح:  أن أرفع رأس والدّي وأواصل 

التفوق

شوق السبيعي: هدفي التفوق
ســـعد  الديـــن  األســـم:صالح 

القشار 
المدرســـة: الرفـــاع الشـــرقي اإلعدادية 

للبنين 
الطموح: كابتن طائرة

صالح القشار: سأصبح “كابتن”

االسم: زينب السيد عمران النجداوي 
عبدالمطلـــب  بنـــت  صفيـــة  المدرســـة: 

االبتدائية للبنات
الطمـــوح : أن أواصـــل التفـــوق حتـــى 

تخرجي

زينب النجداوي: سأواصل التفوق
االسم: أحمد محمود عاشور

الثانويـــة  الشـــرقي  الرفـــاع  المدرســـة: 
للبنين

التخصص: علمي
الطموح: دراسة الطب البشري

أحمد عاشور: سأدرس الطب

االسم: حوراء هاني 
المدرســـة: أميمة بنت النعمان الثانوية 

للبنات 
التخصص: علمي 

الطموح: مواصلة التفوق في الجامعة

حوراء هاني: سأتفوق في الجامعة
األسم: سيدهاشم العلوي

المدرســـة: الجابرية الصناعية الثانوية 
للبنين 

التخصص: إلكترونيات
الطموح: مهندس

المهندس.. سيد هاشم العلوي



اعتماد التوجيهات الملكية خريطة طريق لتعزيز األمن الغذائي 

أكــد الُمشــاركون فــي ُمنتــدى “دراســات” الرابــع تحــت عنوان “إســتراتيجيات تحقيق األمــن الغذائي: التحديــات والفرص”، الذي أقيــم عبر االتصال 
المرئــي فــي الفتــرة مــا بيــن 21 – 23 يونيــو 2021، بُمشــاركِة عــدٍد مــن المســؤولين مــن الُســلطتين التشــريعيِة والتنفيذيــة، والُمنظمــات اإلقليميــة 
واألممية، وعدٍد من الُخبراء والباحثين الُمهتمين باألمن الغذائي، اعتماد التوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بشأن تأمين األمن الغذائي، كمنهاج عمٍل وطني، لصياغة خطة استعداد ُمتكاملة من أجل رفع نسبة االكتفاء الذاتي من السلع 
األساســية، لُمســتويات آمنة ومســتدامة، ُمشــيرين إلى أن التوجيهات الســامية رســمت خارطة طريٍق واضحٍة لبناء إســتراتيجيٍة ُمتكاملٍة لألمن 

الغذائي في مملكة البحرين.

وأشـــاد الُمشـــاركون بالنجاح الـــذي حققته 
مملكة البحرين ُمنـــُذ بداية تحدي جائحة 
كورونـــا، في توفير جميـــع المواد الغذائية 
أو  ونقـــٍص  انقطـــاٍع  دون  واالســـتهالكية 
زيادٍة في األسعار، ُمشيدين بالدور الفعال 
والناجح الذي أداه الفريق الوطني، بقيادة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، في التعامـــل مع الجائحـــة، وكان 
من ضمن التدابير الملموســـة، تعزيز األمن 
25 علـــى  إلـــى المرتبـــة  الغذائـــي وصـــوال 
مؤشر األمن الغذائي العالمي، بحلول العام 
2030. ودعـــا الُمشـــاركون إلـــى االلتفـــاف 
الرائـــدِة فـــي  الُمبـــادراِت الوطنيـــِة  حـــول 
تحقيـــق األمـــن الغذائي لمملكـــة البحرين، 
وفـــي مقدمتها المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية 

القطاع الزراعي برعاية قرينة عاهل البالد 
رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة، ورئيســـة 
المجلـــس االستشـــاري للُمبـــادرة الوطنيـــة 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي صاحبة الســـمو 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
آل خليفـــة. وقـــال رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مركـــز البحرين للدراســـات اإلســـتراتيجية 
الشـــيخ  “دراســـات”  والطاقـــة  والدوليـــة 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة “إن تحدي 
األمـــن الغـــذاء ُيمثل هاجســـا ال مناص من 
العالـــم،  لُمعظـــِم دوِل  بالنســـبِة  مواجهتـــِه 
خصوصـــا بعـــد ُمنعطـــِف تحـــدي جائحـــِة 
كورونا، واألثر الذي تركته على القطاعاِت 
الُمنتجِة لألغذيِة وسالســـِل التوريد، وهذا 
مـــا تنبهت لـــُه المملكة وقيادتها الرشـــيدة، 
وتجسد ذلك في حكمِة عاهل البالد عندما 

أبدى توجيهاتِه الســـاميِة، في افتتاِح دوِر 
االنعقـــاِد الثالـــِث مـــن الفصـــِل التشـــريعِي 
الخامس في أكتوبر 2020، باعتبار تأمين 
االكتفاء الغذائي أولوية تســـتدعي أقصى 
درجاِت التعاوِن والتنسيِق بين الُسلطتين 

التشريعيِة والتنفيذية”.
وأكد “أن التوجيهاِت الملكيِة الساميِة ُمنُذ 
بدايـــِة تحـــدي جائحِة كورونا، واســـتجابِة 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس 
االكتفـــاِء  لُمتطلبـــاِت  الـــوزراء،  مجلـــس 
الذاتي جســـدت مثاالً ُيحتـــذى في اإلدارِة 
الُمقتـــدرة، وكفـــاءة في عمليـــاِت التزويد، 
وامتدادا لسلســـلِة اإلنجـــازاِت والنجاحاِت 
قـــت وســـط تحـــدي الجائحـــة،  التـــي تحقَّ
بأعلى درجاِت المسؤوليِة من خالِل وجوِد 

خطٍط ُمحكمٍة لألمـــِن الغذائي والمخزون 
اإلســـتراتيجي للســـلِع الغذائيِة األساسية، 
وَتمُيـــٍز فـــي توفيـــِر برنامٍج وطنـــٍي لألمِن 

الغذائي بُكِل جاهزيٍة ومرونة”.
وذكـــر “تعلمنا مـــن صاحـــب الجاللة عاهل 
البـــالد أن نتصـــدى ُمبكـــرا لمواجهـــِة أيـــِة 
تحديات، ُمســـتلهمين هذا العزم من ِإقداِم 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء علـــى تجـــاوِز الصعـــاب  مجلـــس 
وتذليـــِل العقبـــات؛ لذلـــك كانـــت الُنســـخة 
الرابعـــة مـــن ُمنتدى “دراســـات” اســـتجابًة 
لهـــذِه الـــروح الوطنيـــة، لتباحـــِث الحلـــوِل 

ومالئمـــًة  جـــدوى  األكثـــر  والخيـــاراِت 
للبحرين”.

وبناًء على مـــا تقدم من آراء ونتائج، فقد 
خرج المشـــاركون فـــي المنتدى بتوصيات 
كان أبرزهـــا اعتمـــاد التوجيهـــات الملكيـــة 
الغذائـــي،  الســـامية بشـــأن تأميـــن األمـــن 
خطـــة  لصياغـــة  وطنـــي،  عمـــل  كمنهـــاج 
اســـتعداد متكاملـــة؛ مـــن أجـــل رفع نســـبة 
االكتفـــاء الذاتـــي مـــن الســـلع األساســـية، 
لمســـتويات آمنـــة ومســـتدامة وااللتفـــاف 
الرائـــدِة فـــي  الُمبـــادراِت الوطنيـــِة  حـــول 
تحقيـــق األمـــن الغذائي لمملكـــة البحرين، 
وفـــي مقدمتها المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية 
الزراعـــي برعايـــة قرينـــة عاهـــل  القطـــاع 
البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، 
ورئيســـة المجلـــس االستشـــاري للمبـــادرة 
الزراعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
وأهمية ســـن التشـــريعات الالزمة لترشيد 
اســـتهالك الميـــاه، وتنظيـــم اســـتخداماتها 

فـــي المجـــاالت الزراعيـــة، وإنشـــاء نظـــام 
إنـــذار مبكـــر؛ للحـــد مـــن التلـــوث بجميـــع 
أنواعـــه واالهتمـــام بالمحاصيـــل الزراعية 
األســـماك،  ومصائـــد  اإلســـتراتيجية، 
والمـــزارع الحيوانيـــة، مـــع عـــدم اإلضـــرار 
الثـــروة  خصوصـــا  الطبيعيـــة  بالمـــوارد 
المائية والتوسع في تبني النظم الزراعية 
الحديثة بأنواعها المختلفة، ومنها الزراعة 
المكثفة والمعلقة؛ لزيـــادة اإلنتاج وتوفير 

المياه والطاقة والمساحات المزروعة.
كما أوصوا بتقديم تســـهيالت اســـتثمارية 
إطـــار  فـــي  الخـــاص،  للقطـــاع  متنوعـــة 
تعـــاون مشـــترك مـــع الجهـــات الحكومية؛ 
للمشـــاركة في مشـــروعات األمـــن الغذائي 
وأهميـــة الربـــط بين تحقيق األمـــن المائي 
والغذائـــي، وتأميـــن الموانـــئ البحرية من 
وإنشـــاء  الســـيبرانية  الهجمـــات  مخاطـــر 
مزيـــد من الصوامع للتوســـع في المخزون 

اإلستراتيجي من السلع األساسية.
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الــذوادي: 52 % مــن الوظــائــف الــزراعــية شــاغـــرة
غـــذائـــيـــة أزمـــــــة  ــون  ــ ــه ــ ــواج ــ ي ــص  ــخـ شـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  135

قالــت رئيــس قســم علــوم الحيــاه بكليــة العلــوم فــي جامعــة الخليــج العربي 
سلوى الذوادي أن اإلحصاءات العالمية في العام 2019 أشارت إلى أن 135 
مليــون شــخص يواجهــون أزمة غذائية في 55 دولة، وفــي العام 2020 ما ال 
يقل عن 155 مليون شخص في 55 دولة أيضا يعانون جوعا حادا، والبعض 

يحتاج لمساعدات غذائية وإنسانية عاجلة، بسبب جائحة كورونا.

وعرضت الـــذوادي نمـــوذج إحصائي 
عـــن حـــاالت انعـــدام األمـــن الغذائـــي 
العالمـــي، حيث تصدرت الكونغو ذلك 
بتســـعة عشـــر مليـــون شـــخص العـــام 
2021 تليهـــا بذلك أفغانســـتان والتي 
مليـــون   16.9 العـــام  بـــذات  ســـجلت 
مليـــون   16.1 اليمـــن  ثـــم  شـــخص، 
شخص، فنيجيريا 13 مليون شخص، 

فأثيوبيا 12.9 مليون شخص.
وفي رصـــد األمن الغذائـــي والتغذية 
في إطـــار الخطـــة العالميـــة الجديدة 
والزراعـــة  األغذيـــة  لمنظمـــة   2030
الدوليـــة “الفـــاو” إشـــارة إلـــى أولويـــة 
القضـــاء التام علـــى الجوع، وضع حد 
لجميع أشـــكال ســـوء التغذيـــة، ولقد 
تـــم تحديد مؤشـــر يتـــم قياســـه لدى 
األطفال دون ســـن الخامسة، النتشار 

التقزم، والهزال، والوزن الزائد”.
ذات  اإلجـــراءات  مـــن  إن  وقالـــت 
األولوية لتحقيق السياسات الداعمة 
لألمن الغذائي المســـتدام” االســـتثمار 
تحســـين  البشـــرية،  المـــوارد  فـــي 
اإلنتاجيـــة  المـــوارد  إلـــى  الوصـــول 
والعمالية المجزية، تحسين األسواق 
والبنية التحتية والمؤسسات، توسيع 
نطاق البحث والمعرفة والتكنولوجيا 
المـــوارد  إدارة  تحســـين  المناســـبة، 
دعـــم  الحوكمـــة،  تعزيـــز  الطبيعيـــة، 
التجـــارة الوطنية والدولية الســـلمية 

والسياسات االقتصادية”.
وأشـــارت لمبـــادرة مســـح قامـــت بـــه 
المبـــادرة الوطنيـــة للتنميـــة الزراعية 
العـــام 2018، حيث تبين بأن اكثر من 
52 % مـــن الوظائف الزراعية ال تزال 

شـــاغرة، و72 % مـــن هـــذه الوظائف 
جامعـــي  مؤهـــل  الحصـــول  تفضـــل 
بدرجـــة البكالوريـــوس، وبـــأن 9.7 % 
وأن  محلـــي،  الزراعـــي  اإلنتـــاج  مـــن 
هنالـــك حاجـــة ملحـــة لالســـتثمار في 

الزراعة المتطورة.
وبالنســـبة لـــدور الجامعـــة فـــي تعزيز 
األمـــن الغذائـــي المســـتدام، أوضحت 
الـــذوادي أن ذلك يعتمـــد على طبيعة 
البرامج المطروحـــة المتعلقة بالغذاء 
والتنميـــة المســـتدامة، ففـــي جامعـــة 
البحريـــن علـــى ســـبيل المثـــال هنالك 
الزراعـــة،  فـــي  ماجســـتير ودكتـــوراه 
الزراعـــة  فـــي  فرعـــي  وتخصـــص 
والتنمية المســـتدامة )قيد الدراســـة(، 
وبكالوريوس في الزراعة المستدامة 

)قيد الدراسة( وغيرها”.
وفي محور الدور التوعوي للجامعات 
عـــن الجـــوع وســـوء التغذيـــة، ذكرت 
الذوادي “هناك الكثير من األشـــخاص 
يعانـــون ســـوء التغذيـــة، ولقـــد كانت 
فـــي جامعـــة  ناجحـــة  تجربـــة  لدينـــا 
البحريـــن للتركيز على زيـــادة الوعي، 
منها استخدام الطحالب البحرية في 
الغذاء )خلطها باألجبـــان وغير ذلك(، 

حيث تقبل ما يقارب 93 % من عينة 
البحـــث لذلك، وللجامعـــة اآلن تجربة 

توعوية ثانية بهذا المجال”.
وبينت أن إنشـــاء البرامج األكاديمية 
بذات السياق سيحقق ارتفاع بأعداد 
الحاليـــة  القضايـــا  لمعالجـــة  الطـــالب 
على المســـتويين اإلقليمي والعالمي، 
توظيـــف علومهم المعرفية لتحســـين 
توفيـــر  البيئـــة،  وحمايـــة  اإلنتـــاج 
المعرفـــة العملية والعصرية في إنتاج 
النبات والحفاظ على المياه والطاقة، 
تدريب الطـــالب إلدارة مزارع بمهارة 
تبعا لالحتياجات المحلية واإلقليمية 
القـــادرة علـــى التكيـــف مـــع متغيرات 

السوق.
وفي ســـؤال عـــن المســـاهمات المهمة 
للبحث العلمي في حل إشكالية األمن 
الباحثيـــن  جاذبيـــة  ومـــدى  الغذائـــي 
فـــي  تجربتـــي  “مـــن  قالـــت  بذلـــك، 
الجامعة أؤكـــد لكم بأن هنالك العديد 
من الطلبـــة في الجامعة متحمســـون 
للدخـــول فـــي هـــذا المضمـــار الُمهـــم، 
والمشـــكلة في البحث العلمي ســـواء 

بهذا المجال، أو غيره، هو التمويل”.

Vacancies Available
Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN، HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 39440778  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

MYZ Facilities Management 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  SAIRAMAHMOODTARIQ@GMAIL.COM 

CLASSIFIED LINE FOR PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33890132  or  SAMIISMEL19796728@OUTLOOK.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

Le soir beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34108673  or  NAWALALTAITOON@YAHOO.COM 

MOHD AKTHAR CONSTRUCTION CO PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  MOHDAKTHAR2017@GMAIL.COM 

HAMALA WORKSHOP FOR INSTALLING REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38316218  or  MDYOUNUSBINISHAK@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN KANOO INTERNATIONAL SCHOOL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17875055  or  MSATWI@HOTMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Thunder International Trading Co . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33788885  or  THUNDER_TIT@HOTMAIL.COM 

TUV SUD Middle East Training Center - Branch of Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32337330  or  SALAHSAFAH@TUVSUDME.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

STANDARD CHARTERED BANK 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17150727  or  AMMAR.NEAMA@SC.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

GHAREEB RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39939974  or  sammyali82@HOTMAIL.COM 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SHUBRA AUTO SERVICES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400708  or  FALCONPLAZA@YAHOO.COM 

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77744447  or  M.66661666@GMAIL.COM 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALNOAIMI AUTO CARE- BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32111142  or  ALNOAIMIBADERh85@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  HAYKI62@HOTMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com  

تتقدم

أرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

علــي جمعــة

يف وفاة املغفور لها بإذن الله

ابنـــة عمــــه
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعىل وأن يلهم 

أهلها وذويها الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

تحديات ــة  أليـ ــبــكــرا  ُم الــتــصــدي  الــمــلــك  ــة  ــال ج ــن  م تعلمنا  ــد:  ــم أح ــن  ب ــداهلل  ــب ع
 تأمين الموانئ البحرية من الهجمات 

السيبرانية وإنشاء مزيد من الصوامع

إبراهيم النهام

سلوى الذوادي



قطع عالقة
نود إفادتكم نحن شركة الرعد الدولية للتجارة 
رقــم  تجــاري  ســجل  تحــت  والمســجلة  ذ.م.م 

١٣٠٢١٥-١ بإخالء مسؤوليتنا من المدعو/ 
أردنــي   الزعبــي  هاشــم  عبدالــرزاق  يــزن 
 ٨٥٠٨٧٦١١٧ شــخصي  رقــم  الجنســيةويحمل 
أي  فــي  المذكــورة  الشــركة  يمثــل  ال  وأنــه 
أي  نتحمــل  ال  ونحــن  بهــا  متعلقــة  معامــالت 

مســؤولية مــع أي جهــة كانت ســواء فرد أو مؤسســة أو شــركة في داخل 
البحريــن وخارجهــا ولــم يعــد للشــركة أي صلــة بالمذكور منــذ خروجه من 

الشركة من البحرين قبل سنة ونصف. وبهذا الشأن وجب التنويه لذلك.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464
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Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license
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 محمد الشيخ
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باراث

66622125
محمد النجار

37335533
أحمد جمعة
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إدارة 
الممتــــــلكات
��������������������

خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق

خدمات حمايـــــــــة
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إدارة السجــــل التجــاري
CR2021- 93120  إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : انتصار جعفر ابراهيم فاخر الوداعي

االسم التجاري الحالي : أبو فارس لبيع اللحوم
االســـــم التجـــاري الجديد : ملحمة ابو فارس

قيد رقم:  1-130595

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 ٕادارة السجــــل التجــاري

) CR2021- 96405( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حليمه كاظم حبيب كاظم
االسم التجاري الحالي : الريم ستايل شوب

االســـــم التجـــاري الجديد : الريم ستور
قيد رقم:  2-103685

القيد   124110
التاريخ   23 - 6 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   000   لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جوبتر للنظارات - شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة جوبتــر للنظــارات - شــركة تضامن بحرينية المســجلة 
مــن جوبتــر  التجــاري  االســم  تغييــر  طالبيــن   ،  124110 رقــم  القيــد  بموجــب 
للنظــارات - شــركة تضامــن بحرينيــة الــى جينكــون للتجــارة شــركة تضامــن 
بحرينيــة فعلــى كل من لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة 

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

القيد   44601-1
التاريخ   25 - 6 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   000   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركةذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســيد موســى عبــاس محمد علــي بموجب التوكيل من المالــك لــ مطعم األبجر 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١-٤٤٦٠١ ، طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ٢٠٠٠ 

الفين دينار لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
JOHN BAPTISTA MENEZES -١

٢- موسى عباس محمد علي
٣- مريم عباس محمد علي

38344464

١٣د.ب

القيد : 89042    -   التاريخ : 2021/6/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   85699   لسنة 2021

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة درة الجزيرة لالنفاق ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

89042 طالبين تغير االسم التجاري
من: شركة درة الجزیره لالنفاق ذ.م .م

DURRAT ALJAZIRA TUNELLING COMPANY W.L.L
الى: مقاوالت الھدف لألنفاق العالمية ذ.م.م

TARGET TRENCHLESS INTERNATIONAL CONSTRUCTION W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد   142998    -    التاريخ   24 - 6 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الضيافة البالتينية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة الضيافة البالتينية ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 

142998 ، طالبين تغيير االسم التجاري للشركة
من: شركة الضيافة البالتينية ذ.م.م

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

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
هيرب كير ذ.م.م  

سجل تجاري رقم  136456 – 1

    بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي هيــرب كيــر ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 136456 – 1 
بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / رفعت نجم الحســين محمد اعظــم فضل رحمن 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص 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، و ذلك على العنوان التالي
رفعت نجم الحسين محمد اعظم فضل رحمن

36630786
Ri2ar@hotmail.com

 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒH  π«é°ùàdG  IQGOEG  ø∏©J

 ácô°T  ÜÉë°UCG  IOÉ°ùdG  É¡«dEG  Ωó≤J  ób  ¬fCÉH  áMÉ«°ùdGh

 ÖLƒÃ  á∏é°ùŸG  Ω.Ω.P  øjôëÑdG  IQÉéà∏d  ¿É£∏°S  õcôe

 ´ôØ∏d …QÉéàdG º°SE’G Ò«¨J ÚÑdÉW ,69090 ºbQ ó«≤dG

 Ω.Ω.P  øjôëÑdG  IQÉéà∏d  ¿É£∏°S  õcôe  ácô°T  øe  ∫hC’G

 ´ôØ∏d  …QÉéàdG  º°SE’G  Ò«¨Jh  Ω.Ω.P  ¿É£∏°S  õcôe  ¤G
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Ω.Ω.P ¿É£∏°S õcôe áYƒª› º°SG â– ácô°ûdG íÑ°üàd

 ¤EG  ¬°VGÎYEÉH  Ωó≤àdG  ¢VGÎYEG  ¬jód  øe  πc  ≈∏©a

 ïjQÉJ øe É keƒj  ô°ûY á°ùªN Ióe ∫ÓN IQƒcòŸG IQGOE’G

.¿ÓY’G Gòg ô°ûf

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

π«é°ùàdG IQGOEG
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

فقدوا البصر.. لكنهم مبدعون
قبـــل أيـــام توفي الشـــاب الضرير علـــي عبدالرضـــا الذي كان مشـــهورا 
بمقدرتـــه الفائقـــة على العزف علـــى آلة الناي أمام المحـــات التجارية 
والمعـــارض فـــي مختلـــف مناطـــق المملكة، ورغـــم أنـــه كان ضريرا إال 
أنـــه كان صاحـــب موهبة فـــذة وروح مرحة لم تستســـلم لليـــأس أبدا، 
عـــاش في صمت ولم يجعـــل العراقيل وفقدان البصر يدفن إمكانياته 

وموهبته وأصبح بحق الصديق والفنان الذي ال يمكن أن ينسى.
كثيـــرون هم المبدعـــون في هذه الحيـــاة الذين فقـــدوا البصر ولكنهم 
اعتلـــوا قمـــة النجاح بعد ذلك بفضـــل إصرارهم وعنادهم، ومن أشـــهر 
األســـماء األديبـــة الكاتبة األميركية هيلين كيلـــر التي توفيت قبل 53 
عامـــا، والتي اســـتطاعت بالتحـــدي واإلصرار والطموح خرق الســـماء 
بهامتهـــا ووصلـــت إلـــى ما وصلـــت إليه من شـــهرة ومكانـــة، حتى أنها 
قرأت من الكتب أکثر مما قرأ أي إنســـان آخر ولو كان مبصرا، كما أنها 
كتبـــت عدة كتب بنفســـها، وجعلت من حياتها لوحـــة جميلة رائعة مع 

أنها صماء.
ترعرت هيلن كيلر وحيدة كحيوان متوحش في غابة مهجورة وكانت 

تحطـــم كل األشـــياء التي كانـــت ال تروقها، ولما يئس أبواها أرســـاها 
إلـــى أحد المعاهـــد الخاصة بالعميان وخصصا لهـــا معلمة، وكانت هذه 
المعلمـــة مـــاكا من نور دخـــل حياتها المظلمة ليضيء لها الســـبيل كما 

يخبرنا دال كارنيغي في كتابه كيف نجح هؤالء بالحياة.
عندما بلغت هيلين كيلر العشرين من عمرها، كانت ثقافتها قد تقدمت 
كثيـــرا وكانـــت أول جملـــة تعودت نطقها هـــي “اآلن لم أعد خرســـاء”، 
وظلـــت طويا ترددها منتشـــية بفرحة ال توصـــف، ويعتقد البعض أن 
أقسى مأساة هي أن يكون اإلنسان أعمى، ومع ذلك فهلين كيلر كانت 
تقـــول إنهـــا ال تتألـــم إطاقا مـــن صمها أو عماهـــا أو بكمها، وان شـــيئا 
وحيـــدا ينقصهـــا في الظام والصمـــت اللذين تحياهمـــا، أال وهو الرنة 

الصادقة لصوت إنسان محب. 
إن المثل الذي قدمته لنا حالة هيلين كيلر لهو مثل على أن باستطاعة 
المرء إذا سار باتجاه صحيح أن يتخطى المعقول في حدود المرئيات 

والمحسوسات، وذلك باإلرادة المصممة المنتجة.
مات علي عبدالرضا ولكنه أعطانا حدثا ودرسا مهما في حياتنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في لقاء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء عـــددا من المســـؤولين في الدولة مؤخـــًرا يتقدمهم 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، أشـــاد ســـموه 
باعتـــزاز عاهـــل الباد بالجهـــود الوطنيـــة للتعامل مع فيـــروس كورونا، وبما 
يبذلـــه المســـؤولون والعاملون في الصفـــوف األمامية من أطبـــاء وطبيبات 
وممرضين وممرضات ومتطوعين ومتطوعات يعملون جميًعا كفريق واحد 

بذاًل وعطاًء لمكافحة جائحة كورونا.
وساهمت جهود الدولة والوعي المجتمعي بااللتزام باإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات الطبيـــة للفريـــق الوطنـــي الطبي واإلقبـــال على أخـــذ التطعيم 
بجرعاتـــه )األولى والثانية والُمنشـــطة( لجميـــع الفئات في الحد من معدالت 
انتشـــار الفيـــروس، وهذا االنخفـــاض المتوالي في الحـــاالت القائمة يتطلب 
المزيد من االلتزام االحترازي والصحي، فالوباء مازال موجوًدا بيننا وهناك 

تحورات جديدة منه وهي أشد خطورة وفتًكا.
إن الدولة تتابع الموقف الصحي المحلي والدولي ــ فيقول ســـموه “إن هناك 
متابعة مســـتمرة لتطور انتشـــار الفيـــروس عالمًيا، وســـيتم اتخاذ الخطوات 
المناسبة محلًيا لحماية الوطن وأبنائه وكل مقيم فيه”، مضيًفا أن “الحكومة 

الموقـــرة مســـتمرة فـــي وضع الحلـــول المناســـبة لدعـــم القطاعـــات المتأثرة 
مـــن تداعيـــات الفيروس وذلك بهـــدف الدفع بعجلة التنمية نحو المســـارات 
المنشـــودة”. منـــُذ أن بـــدأت أزمـــة كورونا في البحريـــن لم تتـــوان الحكومة 
البحرينية عن بذل جهودها لمكافحة كورونا ورعاية المواطنين في الداخل 
والخـــارج، ومـــدت العـــون للمواطنيـــن والمؤسســـات االقتصاديـــة المتأثـــرة 
بتداعيـــات الجائحـــة، وذلـــك إليمانها بضـــرورة مواجهـــة كورونـــا والتصدي 
لتداعياته، وهي جهود وطنية صحية ومالية واقتصادية مســـتمرة ترافقها 
متابعـــة دقيقـــة من الدولـــة لتطـــورات الجائحة دولًيـــا وما ينتج مـــن أدوية 

ومضادات شافية.
وفـــي مواجهـــة الجائحة لم تفـــرق الحكومـــة البحرينية بيـــن مواطن وآخر، 
وبيـــن مواطـــن ومقيـــم ووافـــد، مؤكـــدة إنســـانية المواجهة وتلقـــي العاج، 
فالجميع في البحرين أســـرة واحدة وســـامة أحدهم تعني ســـامة الجميع، 
وهـــي مواجهـــة اتســـمت بنهج عملي رســـمي وأهلـــي وتطوعـــي غايتها أواًل 
وأخيـــًرا الحفاظ علـــى الصحة العامة وفـــق المعايير المعتمـــدة بالتعاون مع 
جهود الدول األخرى ومنظمة الصحة العالمية لمحاصرة الفيروس والقضاء 

عليه بإذن هللا.

عبدعلي الغسرة

فريق العمل الواحد والمسؤولية المشتركة

الكمال هلل وحده
“حياة كل إنسان تساوي واحدا صحيحا”، مقولة ال أنساها أبدًا 
كلما هاجمني الضعف اإلنســـاني وتلبدت ســـمائي بالغيوم، فهي 
عبارة تكبح النفس البشـــرية الساعية دومًا للمزيد، الناظرة إلى 
ما في أيدي الناس، التي ال تشبع مهما أوتيت من مال ومكانة، 
وصـــدق رســـول هللا الـــذي قـــال “لـــو كان البـــن آدم جبـــان من 
ذهب لتمنى الثالـــث”، فصاحب المليار يريد مليارين، وصاحب 
الملياريـــن يريـــد أربعة، ومن لم يرزقـــه هللا بالذرية يقول لو أن 
هللا أعطاني ولدا حتى وإن كان هذا الولد “مخبوالً” أو فاســـدًا، 

ومن لديه األوالد والبنات قد ال يشكر هللا على هذه النعمة!
الشـــعور بالنقص دومًا ســـمة إنســـانية ثابتة ال تتغيـــر أبدًا، فقد 
تكـــون لإلنســـان أمنية أو حلٌم يســـعى لتحقيقه فـــي مرحلة ما، 
فمـــا إن يتحقق هذا الحلم حتى ينتاب النفس إحســـاس جديد 
بالنقـــص الـــذي يتمثـــل فـــي رغبـــة أو حلـــم جديـــد يســـعى إلى 
تحقيقه. هذا الرجل الفقير الذي يتناول طعامًا بســـيطًا ويلبس 
ثيابًا بســـيطة له صحة وبناء جسدي يتمناه القادة العسكريون، 
إذا مرض يشفيه قرص من األسبرين أو بصلة صغيرة تقتل ما 
أصابـــه من ميكروبات، وإذا آوى إلى فراشـــه ينـــام نومًا ال تقدر 
علـــى فعلـــه كل مهدئـــات العالم، هـــذا الفقير قد تكـــون له قدرة 

جنسية لو علمها علية القوم لجالدوه عليها بالسيوف. 
هـــذا الرجـــل ذو المال الوفيـــر، والذرية الناجحـــة، الوجيه الذي 
يبتسم له الجميع ويهزون له الرؤوس، عندما يحاول أن يعيش 
اللحظـــة التـــي يعيشـــها ذلك الفقيـــر، يعـــود مهزومـــًا كالمغلوب 
حســـب تعبيـــر الشـــاعر الكبيـــر نـــزار قبانـــي، هـــو غنـــي ال شـــك 
ويســـتطيع حســـب تعبير نزار أيضًا أن يعشـــق كل نساء األرض 

ولكن دون جدوى.
كل هذه األمثلة تؤكد شيئًا واحدًا هو أن اإلنسان ال يستطيع أبدًا 
أن يحصل على كل شـــيء، فابد أن يكون هناك نقص يســـعى 
دومـــًا إلـــى إكمالـــه، والســـعي إلى إكمـــال النقص ليس بالشـــيء 
المعيب، ألنه يجعل اإلنســـان يستمر في الحياة ويمارسها، لكن 
الشـــيء الضار الذي يدمر اإلنســـان هو عدم الرضا بالحال التي 

هو عليها بما فيها من نقص حتمي.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مشاهدات من نافذة بيتي
ال أدري لماذا ينتابني شعور أنني أستطيع أن أستشف ما يدور 
في وطني من خال نافذة بيتي، فكما يقال الشاهد ينبئ عن 

الغائب، ولعل وراء هذه المشاهد قصصا وحكايات طويلة.
مـــن نافـــدة بيتي لم أكـــن أرى باألمـــس من يلقـــي القمامة في 

الشارع من سيارته، واليوم ال أكاد أرى من ال يلقي القمامة.
مـــن نافـــذة بيتي قبل ســـنين، ال أكاد أرى من يتجاوز الســـرعة 
المقـــررة للشـــارع، واليـــوم ازدادت هـــذه التجاوزات، وســـألت 
أحدهـــم عـــن علة ذلك فأخبرنـــي أن إدارة المرور غيرت اتجاه 

كاميرا مراقبة السرعة إلى الشارع الثاني!
مـــن نافذة بيتي كنت أنظـــر إلى نظافة منطقتنـــا، واليوم أجد 
الكثيـــر من اآلســـيويين وبكل أريحية وجـــرأة يلقون مخلفات 

البناء فيها!
مـــن نافـــذة بيتي كنـــت بالكاد أرى بعـــض اآلســـيويين، واليوم 
أصبحوا بالعشـــرات وعلى اســـتعداد لعمل أي شـــيء ليسددوا 

مبالغ شهرية لمن جلبهم.
حكايات نافذتي كثيرة، وال أدري عن نوافذ اآلخرين، لكن هذه 
المشاهد القليلة تنبئ عن أخرى، والبد أن يتحرك المسؤولون 
والنـــواب للقضاء عليها أو تقليل ضررها، المواطن بحاجة ألن 
يشـــعر بالراحـــة في محل ســـكنه، حيـــث أصبحنـــا قلقين على 
أنفســـنا وأبنائنـــا، نمنعهم حتى مـــن اللعب أمام منازلنا بســـبب 
تهور البعض في الســـياقة وكثرة األجانب والعزاب من حولنا، 
ســـنبقى علـــى أمـــل أن تقـــوم الجهـــات المعنيـــة بوضـــع خطط 

عاجلة لحل هذه المشكات.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

الفقد أشـــد مـــا يعانيه أهل األرض، الفقد فجيعـــُة األحياء بموت األحبة، في 
الفقد ذهول واغتراب، وحشـــة وندم وحســـرة، كآبة وضيق نفس.. ومشاعر 
أخرى ال تبقى محبوســـة في الصدر بل تخرج في أشـــكال من االنكســـارات/ 
النوبات الفجائية الحزينة أو تغييرات تطرأ على شخصية الفاقد إلى األبد.

فـــي الموت، تجد ذاك اإلنســـان الغافل ينتبه مـــن غفلته وأحياًنا أخرى تجده 
تائهـــا فـــي الطرقـــات يبحـــث عن ســـبيل آخر ينتشـــله مـــن حالة الفقـــد التي 
يعيشـــها، ظًنا أن ذلك ينجيه من واقعه – وهو مخطئ با ريب – إذ ينســـى 
“أو يكـــون غيـــر مؤمـــن حقيقي” بأن الفقـــد هو قدر هللا علـــى الخلق جميًعا.. 
بما فيهم الفاقد نفســـه؛ اليوم فاقد وغًدا مفقود، فاألولى بالفاقد االســـتعداد 
لرحلة الفقد، فالحقيقة القائمة هي أن هذه الحياة مجرد عارض في أعمارنا 

األبدية.
فقدت مدينة البديع في الشـــهر الفائت الســـيدة الفاضلة، عزيزة قومها مريم 
بنـــت فضل الحميدي، أم الرجال إبراهيم، راشـــد، عادل، جمال، خليل، خالد، 

عيسى وأحمد – رحمه هللا – وقبل ذلك هي أرملة المرحوم مبارك بن خليل 
الشـــرقي الدوســـري، وفقدت مدينـــة المحرق في األســـبوع الفائت الســـيدة 
الفاضلة ذات التاريخ العتيد، في أهلها وفريجها أرملة المرحوم عيســـى بن 

إبراهيم الحادي وأم الرجال إبراهيم، أحمد وعبدهللا.
الفقيدتـــان تركتا ميراثا ألجيـــال الحقة تذكرهما بالخيـــر، وهذا هو الميراث 
الحقيقي لإلنسان في هذه الحياة الدنيا. نحن نفقد األجساد التي ترحل عن 
عالمنـــا، لكـــن في حقيقة األمر إن ما نشـــعر به من ألم إنمـــا هو فراق األرواح 
الساكنة أرواحنا، فا عجب أن نعيش ونجدد ذكراهم في كل وقت وحين.

حين تموت أم الرجال تشـــاهد عامـــات الفقد في مامحهم، حين تموت أم 
الرجـــال ُيكســـر في عمـــق الرجل منهم شـــيء ال تجبره ملـــذات الحياة طوالً 
وعرًضا، وال أطيل عليك عزيزي القارئ ألنك البد وقد الحظت ذلك أو تكون 
قد جربته بنفسك. اللهم أنزل عليهن شآبيب رحمتك وعزائم مغفرتك، وجبر 

هللا مصابكم يا رجال.

محمد العثمان

حين تموت أم الرجال



منتخبنا الوطني يلتقي األزرق الكويتي اليوم

اللجنة اإلعالمية

اتحاد الطائرة

أكد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطنـــي محمـــد البوعينيـــن أن “الدعـــم الـــا محدود 
للقطـــاع الرياضي في مملكة البحرين من لدن عاهل 
الباد حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبمســـاندة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وضـــع البحرين في مصـــاف الدول 

المتقدمة في ازدهار القطاع ونموه”.
وأشـــار فـــي برقيـــة تهنئـــة بعثهـــا إلـــى رئيـــس نـــادي 
الرفاع الشـــرقي الرياضي الشـــيخ عبدهللا بن خليفة 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة افتتـــاح المقـــر اإلداري الجديد 
للنـــادي إلى “أن هذا الصرح الرياضي الكبير ســـيدعم 
توجهـــات القيـــادة الرشـــيدة الهادفـــة إلـــى االرتقـــاء 
بالقطـــاع الرياضـــي فـــي البحرين”، مبينـــا في الوقت 
نفســـه أن “النـــادي اســـتطاع خال األعـــوام الماضية 
تحقيـــق النجـــاح تلـــو اآلخر بفضـــل جهـــود القائمين 

عليه”.
وثمن البوعينين “الجهـــود الكبيرة التي يبذلها ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو  الرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة؛ من أجـــل تطوير 
الحركـــة الرياضية عبر تنفيذ خطط مدروســـة بعيدة 
المـــدى ومن ضمنها دعم البنية التحتية لألندية لكي 

تؤدي دورها المنشـــود فـــي خدمـــة الرياضيين”. كما 
أشـــاد رئيس اللجنة بمـــا يوليه النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من اهتمام كبير 
لتطوير المنظومة الرياضية لتهيئة المناخ المناســـب 
أمـــام الرياضيين لتطوير قدراتهـــم وتمثيل البحرين 

في المحافل المحلية والعالمية.

محمد البوعينين

أشاد بجهود ناصر بن حمد وخالد بن حمد بتطوير المنظومة الرياضية
البوعينين: افتتاح نادي الرفاع الشرقي يدعم توجهات القياد

اتحاد السيارات

بتكليـــف مـــن االتحـــاد الدولـــي للســـيارات )FIA( يشـــارك 
للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد  ادارة  مجلـــس  عضـــو 
رئيـــس نـــادي ســـباقات الحلبة مازن الحلـــي ضمن طاقم 
لجنـــة التحكيـــم التابعة لاتحـــاد الدولي للســـيارات في 
منافســـات الجولة السادســـة مـــن بطولة العالـــم للراليات 
التي تقام في جمهورية كينيا تحت مسمى سفاري رالي 
كينيا والذي يقام في الفترة من 24 وحتى 27 من شـــهر 

يونيو الجاري.
 ويعـــد رالـــي ســـفاري رالـــي كينيـــا أحـــد أقـــدم ســـباقات 
الراليـــات العالميـــة حيـــث أقيم منـــذ العـــام 1935 ونالت 
هـــذه البطولـــة شـــرف أن تكون احـــدى جـــوالت البطولة 
العالميـــة للراليـــات )WRC(، وكانت آخر جولة قد أقيمت 
بجمهوريـــة كينيـــا في العـــام 2002 وها هـــي اليوم تعود 

بقوة للروزنامة العالمية بعد 19 سنة من الغياب. 
  ولجنـــة التحكيـــم التابعـــة لاتحـــاد الدولـــي للســـيارات 
والمتواجـــدة فـــي منافســـات هـــذا الرالي هي المســـئولة 
البطولـــة  قوانيـــن  جميـــع  تطبيـــق  عـــن  مباشـــر  بشـــكل 
والقوانيـــن المعمـــول بهـــا فـــي عالـــم رياضة الســـيارات، 
والنظر في المســـائل المرفوعة من قبـــل االتحاد الدولي 
للســـيارات أو مـــن المنظميـــن المحلييـــن، واللجنـــة أيضًا 
لهـــا الصاحيـــة في التحقيق في المســـائل المرفوعة من 
الناحيـــة الرياضيـــة والقانونية والجـــزاءات والمخالفات 
والعقوبـــات بمـــا يخص المتســـابقين، كما تمتلـــك اللجنة 

الحـــق فـــي تغييـــر القوانيـــن خـــال البطولة بمـــا تتطلبه 
أجواء المنافسات.

  وجـــاء اختيـــار البحرينـــي مـــازن الحلـــي بعـــد اجتيازه 
عـــددا من مراحـــل التقييم التي أجراهـــا االتحاد الدولي 
للســـيارات فـــي الســـنوات الســـابقة وحضـــوره عـــدد من 
الورش التدريبية والمشاركات المختلفة من االختبارات، 
حيـــث تـــم اختيـــاره مـــن ضمـــن 10 أشـــخاص مـــن أصل 
200 مـــن مختلف أنحـــاء العالم لينالـــوا االعتماد الدولي 

للمشاركة في لجان التحكيم التابعة لاتحاد الدولي.

مازن الحلي 

)FIA( للســيارات  الدولــي  االتحــاد  مــن  تكليــف 
الحلي ضمن لجنة التحكيم برالي كينيا

حسن علي

Sports@albiladpress.com
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تحســن إصــابــة يوســف خــالــد
ــة بـــفـــتـــرة اإلعــــــداد ــونـ ــرهـ ــاج وعــــودتــــه مـ ــ ــع ــ ــى ال ــق ــل ــت مـــــــازال ي

قـــال الاعب الدولي ونجـــم الفريق األول 
للكرة الطائرة بنادي النجمة يوســـف خالد 
إنـــه ما يـــزال يتلقـــى العاج عبر جلســـات 
العـــاج الطبيعـــي علـــى أمـــل التعافي من 
اإلصابـــة التـــي يعانـــي منهـــا والتـــي هـــي 
عبـــارة عـــن التهـــاب فـــي عصـــب الرجـــل 

اليمنـــى ومضاعفات أخـــرى جعلته يبتعد 
عن الماعب في الموســـم الماضي بأكمله 

.2021 – 2020
لــــ “البـــاد ســـبورت” أنـــه  وأضـــاف خالـــد 
يشـــعر بتحســـن نســـبي وأن التعافـــي من 
اإلصابـــة بلغ مـــا يقارب مـــن 70 % ولكنه 
مـــازال يعانـــي مـــن بعـــض اآلالم، مشـــيدا 
بوقفـــة نـــادي النجمة واالتحـــاد البحريني 

للكـــرة الطائرة في متابعة ودعم موضوع 
عاجه.

وتابـــع خالد “يشـــرف على عاجـــي حاليا 
اختصاصي العـــاج الطبيعي التابع لنادي 
العـــاج  لجلســـات  أخضـــع  وأنـــا  النجمـــة 
الطبيعـــي بشـــكل مســـتمر، ومعرفـــة مدى 
قدرتي علـــى العودة واللعـــب تعتمد على 
خـــوض فترة اإلعداد اســـتعدادا للموســـم 

المقبـــل لفريقـــي والتـــي مـــن المؤمـــل أن 
تنطلق بعـــد عيد األضحى المبـــارك.. فمن 
خالهـــا ســـأتعرف عـــن مـــدى قدرتي على 

اللعب”.
ولدى ســـؤاله عن شـــعوره وهـــو بعيد عن 
منتخـــب الرجال الذي يســـتعد للمشـــاركة 
فـــي كأس آســـيا، قـــال خالـــد “إن تمثيـــل 
المنتخب هو شـــرف لكل العب وبالتأكيد 

إننـــي متأثـــر لغيابي ولكننا أتمنـــى العودة 
فـــي الموســـم القـــادم كما أتمنـــى لزمائي 
الاعبين التوفيق والنجاح في البطوالت 

المقبلة”.
ولـــم يخف خالد هواجســـه بشـــأن العودة 
إلـــى الماعب بعد اإلصابـــة، مضيفا “رغم 
تحســـن حالتـــي إال أننـــي أخشـــى معاودة 
اإلصابـــة واآلالم ألنني بحاجـــة إلى عاج 

أفضـــل خـــارج البحريـــن.. أشـــكر االتحاد 
ونادي النجمة على دعمهم ووقفتهم معي 

وأتمنى بأن ال تعود اإلصابة مجددا”.

يوسف خالد

ختام الدورة الدولية لمدربي الطائرة بنجاح كبير
أول تجربة للمحاضر البحريني جال وبنظام االتصال المرئي

اختتمت يوم الثاثاء الماضي دورة المدربين 
الدولية للمســـتوى األول والتـــي نظمها مركز 
البحريـــن الدولـــي لتطوير الكـــرة الطائرة عبر 

تقنية االتصال المرئي.
 وشـــهد حفـــل الختـــام نائـــب رئيـــس االتحاد 
البحريني للكرة الطائـــرة جهاد خلفان والذي 
علـــى  الجميـــع  وحـــث  بالمشـــاركين  رحـــب 
مواصلـــة االجتهـــاد والتحصيـــل العلمـــي في 
مجـــال التدريـــب ومتابعـــة المســـتجدات في 
مجـــال التدريـــب وطلب من المشـــاركين من 
الـــدول العربيـــة نقل تحيـــات رئيس وأعضاء 

االتحاد البحريني إلى اتحاداتهم.
 كمـــا توجـــه بالشـــكر الجزيـــل إلـــى المحاضر 
الوطنـــي  المـــدرب  الـــدورة  ومديـــر  الدولـــي 
محمـــد جال وأثنـــى على أدائه فـــي الدورة، 

كما شكر عضو مجلس إدارة االتحاد ورئيس 
المركز محمد الذوادي والمنســـق العام للمركز 
الحكـــم الدولي واحمد عبدالعال على حســـن 
التنظيـــم والمتابعـــة والتوفيـــق فـــي تطبيـــق 
متطلبـــات إقامة هذا النـــوع من الدورات عن 
بعد بشـــكل كامل وكذلـــك تقديم االمتحانات 
 zoom النظريـــة والعمليـــة باســـتخدام نظـــام
بشكل كامل وتحمل تبعات المراقبة ومتابعة 

المحاضرات واالمتحانات. 
 بعـــد ذلـــك ألقـــى محمد الـــذوادي كلمة شـــكر 
فيهـــا جهـــاد خلفان كما شـــكر محاضر الدورة 

على ما بذله
 مـــن جهـــود في تطبيـــق منهج الـــدورة ونقل 
المعلومات للدارســـين بشكل احترافي وشكر 
عبدالعال الذي أدار المحاضرات واالتصاالت 

والنظـــام عـــن بعـــد بكل دقـــه مما ســـهل على 
الدارســـين والمحاضـــر القيام بـــأداء مهامهم 

بكل سهولة ويسر. 
 بعـــد ذلـــك تحـــدث مديـــر ومحاضـــر الـــدورة 
محمـــد جـــال وشـــكر القائميـــن علـــى المركز 
محمـــد الـــذوادي وكذلـــك االتحـــاد البحريني 
للكـــرة الطائـــرة علـــى الثقـــة. مشـــيدا بنجـــاح 
التجربـــة األولـــى التـــي كلـــف بهـــا مـــن قبـــل 
االتحـــاد الدولـــي إلدارة هـــذه الدورة وشـــكر 
فيهـــا الدارســـين علـــى تعاونهـــم ومثابرتهـــم 
ثم اعلـــن عـــن النتائـــج النهائيـــة لامتحانات 

النظرية والعملية.
 وعبـــر الـــذوادي عـــن ســـعادته بإنجـــاز هـــذه 
الـــدورة لكـــون هـــذه الدراســـة تنظـــم بشـــكل 
كامـــل عن طريق التواصل االفتراضي بنظام 

)zoom( بما فيها االمتحـــان النظري والعملي 
وهـــي الفكـــرة التي تقـــدم بها مركـــز البحرين 
الدولـــي لتطوير الكرة الطائرة وســـوف يرفع 
المركز تقرير مفصل إلى االتحاد الدولي ليتم 

تأكيد اعتمادها وتعميمها على دول العالم.
 وأجمـــع المشـــاركين علـــى اســـتفادتهم مـــن 
المعلومـــات والمحاضـــرات وتقدموا بالشـــكر 

والتقديـــر لاتحاد البحرينـــي ومركز التطوير 
الـــذي أتـــاح لهم فرصـــة المشـــاركة والقائمين 

على التنظيم.
وشـــارك في الدورة 35 مشـــاركا يمثلون سبع 
دول وهـــم 19 مشـــاركا مـــن البحريـــن، 2 من 
الجزائـــر، 3 من اإلمارات، 2 من األردن، 3 من 

سلطنة عمان، 4 من العراق، 2 من الكويت.

جانب من الدورة

فــيــفــا  - الــــــعــــــرب  لـــــكـــــأس  ــل  ــ ــؤهـ ــ ــمـ ــ الـ ــق  ــ ــح ــ ــل ــ ــم ــ ال دور  ضــــمــــن 
علي مجيد

لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  يواجـــه 
القـــدم اليـــوم )الجمعـــة( نظيـــره الكويـــت 
ضمـــن دور الملحق المؤهـــل لكأس العرب 
– فيفـــا، وذلك على اســـتاد خليفة الدولي 
بالعاصمـــة القطريـــة الدوحـــة فـــي تمـــام 
الساعة 8 مساًء بتوقيت مملكة البحرين، 
والمبـــاراة منقولـــة علـــى قنـــاة البحريـــن 

الرياضية.
وســـيتأهل الفائـــز من هـــذه المواجهة إلى 
وســـينضم  الرســـمية،  البطولـــة  نهائيـــات 
للمجموعـــة األولـــى التـــي تضـــم صاحـــب 
األرض والجمهـــور قطـــر، العراق واألردن. 
على أن تقام المنافســـات الرئيسية أواخر 
العام الجـــاري بـ 16 منتخًبـــا عربًيا، حيث 
كل  مجموعـــات،  بأربـــع  البطولـــة  تبـــدأ 

مجموعـــة تضـــم 4 منتخبـــات، يقـــام بين 
فـــرق كل مجموعـــة دوري من دور واحد، 
يصعـــد فـــي نهايتـــه بطـــل ووصيـــف كل 

مجموعة للدور ربع النهائي.
وأعـــد “األحمـــر” عدته لهـــذه الموقعة عبر 
التدريبـــات المحليـــة دون أن يخوض أية 
مباراة تجريبية منذ انتهائه من منافسات 
التصفيات اآلسيوية المزدوجة للنهائيات 
وكأس آسيا التي أقيمت بمملكة البحرين، 
وفـــي يـــوم االثنيـــن الماضـــي توجـــه إلى 
الدوحة، وأطلق العنان لنفسه بالتدريبات 

خال األيام الثاثة الماضية.
ويأمـــل الشـــارع الرياضـــي البحريني، أن 
يحقق منتخبنا الظهور المشـــرف المنتظر 
والنتيجة اإليجابية، التي تؤهله للبطولة 

مـــن جهـــة، ويعـــوض مـــن خالهـــا فقدان 
فرصة التأهـــل لنهائيـــات كأس العالم من 
جهـــة أخـــرى. وتضـــم قائمـــة منتخبنا كل 
مـــن: أحمـــد ميـــرزا، محمـــد عبدالوهـــاب، 
حميـــدان،  مهـــدي  هللا،  لطـــف  إبراهيـــم 
أحمد بوغمار، ســـيد شـــبر العلوي، جاســـم 
خليف، محمـــد الرميحي، عبدهللا الهزاع، 
عباس العصفـــور، راشـــد الحوطي، أحمد 
نبيـــل، عبـــد الوهـــاب المالـــود، إســـماعيل 
عبداللطيـــف، ســـيد محمـــد جعفـــر، وليـــد 
الحيـــام، ســـيد ضياء ســـعيد، علـــي حرم، 
علـــي مـــدن، حمد شمســـان، ســـيد هاشـــم 
عيســـى، جاســـم الشـــيخ، كميـــل األســـود، 
محمد مرهون، ســـيد رضا عيســـى، ســـيد 

منتخبنا الوطني األول لكرة القدممهدي باقر.



اعتمــد مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة التوصيــات المرفوعة من 
اللجنــة المؤقتــة لتطويــر المســابقات المحليــة علــى أن يتــم تطبيقهــا ابتــداء مــن 

موسم 2022 - 2023.

 جاء ذلك خالل اجتماع مجلس اإلدارة 
الســـادس لعام 2021 والذي عقد برئاسة 
ســـعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة 

يوم اإلثنين الماضي.
 وقرر االتحاد اعتماد النظام الجديد مع 
اإلعالن عن التفاصيل مع نهاية الموسم 
المقبـــل 2021 - 2022 مثمنيـــن الجهـــود 
التـــي بذلتهـــا اللجنـــة المؤقتـــة لتطويـــر 
المســـابقات برئاســـة جهاد خلفـــان نائب 

رئيس االتحاد وباقي أعضاء اللجنة.
الوطنيـــة  بالمنتخبـــات  يتعلـــق  وفيمـــا   
معســـكر  إقامـــة  علـــى  االتحـــاد  وافـــق 
 21 تحـــت  الشـــباب  لمنتخـــب  تدريبـــي 
عـــام فـــي ســـلوفينيا مـــن 7 ولغايـــة 14 

سبتمبر المقبل اســـتعدادا لبطولة العالم 
التي ســـتقام في بلغاريا من 23 ســـبتمبر 
لغايـــة 3 أكتوبـــر 2021 علـــى أن يتوجه 
المنتخب مباشرة إلى بلغاريا بتاريخ 15 
سبتمبر أي قبل انطالق البطولة بخمسة 

أيام.
 كمـــا وافـــق االتحاد على إقامة معســـكر 
لمنتخـــب  بالمملكـــة  داخلـــي  تدريبـــي 
الناشـــئين تحـــت 18 ســـنة اعتبـــارا مـــن 
اســـتعدادا  المقبـــل  يوليـــو   31 تاريـــخ 
للبطولة العربية على أن يغادر المنتخب 
للبطولة التي ســـتقام بضيافة جمهورية 

تونس بتاريخ 4 أغسطس المقبل.
 وتـــم تكليف مـــدرب منتخب الناشـــئين 

البرازيلي السيد “لينا ندرو” للقيام بمهمة 
المحلـــل الفنـــي للمنتخـــب األول للرجال 
فـــي بطولـــة آســـيا بعـــد انتهـــاء مهمتـــه 
مـــع منتخـــب الناشـــئين فـــي البطولتين 
العربيـــة والخليجيـــة، كمـــا تـــم تكليـــف 
األمانـــة العامة بالتعاقـــد مع اختصاصي 
عـــالج طبيعي لمرافقـــة منتخب الرجال 
في بطولة كأس آســـيا التي ســـتقام في 
اليابـــان بشـــهر ســـبتمبر المقبـــل ولمـــدة 

شهرين.
 وكلف االتحاد المدرب الوطني يوســـف 
الصغـــار  منتخـــب  لقيـــادة  عبدالواحـــد 
المشارك في المهرجان الخليجي الثالث 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  ســـيقام  والـــذي 

الســـعودية مـــن 19 لغاية 23 أغســـطس 
المقبل.

 وفيما يتعلق بالمســـابقات المحلية فقد 
انطـــالق دوري  اإلدارة  اعتمـــد مجلـــس 
عيســـى بن راشد للموســـم المقبل 2021 
- 2022 اعتبارا من شـــهر نوفمبر المقبل، 
بينما ستقام مسابقة كأس االتحاد اثناء 
فتـــرة التوقفـــات للمشـــاركات وفتـــرات 
اإلعداد الخارجية لمنتخب الرجال، وتم 
تكليف األمانة العامة ولجنة المسابقات 
اإلجتمـــاع باألنديـــة بتاريـــخ 27 يونيـــو 
المســـابقات  تقويـــم  لعـــرض  الجـــاري 

للموسم المقبل.
 كما تم تكليف لجنة المســـابقات ولجنة 

الحكام لعقد اجتماع مشترك لشرح كافة 
التغييـــرات الجديـــدة التي طـــرأت على 
قانون اللعبة التي أقرها االتحاد الدولي 
مؤخرا، وتـــم تكليف أمانة الســـر ومركز 
البحريـــن الدولي لتطويـــر الكرة الطائرة 
لوضع تصور لتنظيم دورة فنية إلداريي 
األنديـــة بالتعاون مع لجنـــة الحكام يتم 
الجديـــد  لإلدارييـــن  ســـنويا  تنظيمهـــا 
ويكـــون اجتيازهـــا أحـــد شـــروط إصدار 

بطاقة إداري فريق الكرة الطائرة.
 ووافـــق االتحـــاد علـــى تعييـــن المـــدرب 

الوطنـــي علـــي جعفـــر لقيـــادة منتخـــب 
فـــي  والناشـــئين  للرجـــال  الشـــواطيء 

البطوالت القادمة.
 كمـــا اعتمد االتحـــاد اقامة دورة الحكام 
المســـتجدين للدرجـــة األولـــى والثانيـــة 
وتكليف رئيـــس لجنة الحكام التنســـيق 
مع األمانـــة العامة، كما تم اعتماد الئحة 
اإلحتـــراف الرياضـــي لشـــئون الالعبيـــن 
الهواة والمحترفين جزئيا والمحترفين.
 صـــرح بذلـــك فـــراس جـــواد الحلواجي 

أمين السر العام.

اتحاد البحريني للطائرة

انطالق دوري عيسى بن راشد في نوفمبر

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة )أرشيفية(

علي مجيد

علي مجيد

Sports@albiladpress.com

الجمعة 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة  1442 - العدد 4637
11 9 سبتمبر كأس السوبر.. و14 انطالق دوري زين

ــرجــال ــل ــات الــفــئــات الـــعـــمـــريـــة.. ومــحــتــرفــان ل ــق ــاب ــس ــودة م ــ عـ

كشف االتحاد البحريني لكرة السلة عن هوية وموعد 
مسابقاته للموسم الرياضي الجديد 2022/ 2021.

وفي رسالة عممها اتحاد اللعبة إلى األندية المنضوية 
تحـــت مظلتـــه وتحصل عليهـــا “البالد ســـبورت”، تم 
إقرار انطالق الموســـم الســـالوي عبر مســـابقة كأس 
الســـوبر بين ناديـــّي األهلي والمنامـــة، باعتبار األول 
بطال لمسابقتّي دوري زين وكأس خليفة بن سلمان، 
والثانـــي لوصافتـــه فـــي كلتـــا المســـابقتين، يـــوم 9 

سبتمبر 2021.
فيما ســـتكون ضربة البداية لدوري زين لفئة الرجال 
يـــوم 14 ســـبتمبر المقبـــل عبـــر الجولـــة األولـــى مـــن 
الـــدور التمهيدي. وبين اتحاد اللعبة في رســـالته، أن 
الموســـم الجديـــد سيشـــهد عـــودة مســـابقات الفئات 

العمرية وهي )الشـــباب، الناشـــئين، األشبال(، 
حيث ستنطلق منافساتها يوم 18 سبتمبر 

المقبل، وبعد دراسة الوضع الصحي مع 
الجهـــات المختصة في الفترة المقبلة 
وتحديـــًدا فـــي الشـــهر المقبـــل، كمـــا 
ســـيكون هناك دراســـة حـــول عودة 
مسابقات فئتي البراعم والمايكرو.

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  وأشـــار 
الســـلة فـــي رســـالته، إلـــى أنـــه قـــرر 
إعـــادة مشـــاركة المحتـــرف األجنبي 

الثاني خالل الموسم الجديد، بخالف 
الموســـم الماضي الذي تم فيه مشاركة 

محترف واحد لكل فريق.

اعتماد توصيات “المؤقتة” لتطوير المسابقات 
والتطبيق موسم 2022 - 2023

“آسيوي الطائرة” يرفض تأجيل تصفيات غرب آسيا
عـــدم مشـــاركة العـــراق تعنـــي تأهـــل منتخبنـــا مباشـــرة للبطولـــة القاريـــة

قـــال عضـــو مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة محمـــد 
اآلســـيوي  االتحـــاد  إن  الـــذوادي 
رفـــض تأجيل تصفيات دول غرب 
آســـيا المؤهلـــة لـــكأس آســـيا التي 
ســـتقام فـــي اليابـــان خـــالل شـــهر 

سبتمبر المقبل.
االجتمـــاع  حضـــر  الـــذوادي  وكان 
الـــذي عقـــده رئيـــس منطقـــة غرب 
كال  مـــع  الكـــواري  علـــي  آســـيا 
البحريـــن  اتحـــادات  ممثلـــي  مـــن 
والكويت والسعودية عبر االتصال 
المرئي لمعرفة وجهة نظرهم إزاء 
التصفيـــات فيما غـــاب العراق عن 

االجتماع.
وأضاف الذوادي لـ “البالد سبورت” 
أن اتحـــادي الكويـــت والســـعودية 
طلبا تأجيل موعـــد تصفيات دول 
غـــرب آســـيا من 10 يوليـــو إلى 10 
أغســـطس المقبـــل، بينمـــا لـــم تكن 
البحريـــن من الدول التي اقترحت 

ذلـــك ولكنهـــا توافقـــت مـــع مقترح 
تبـــد أي اعتـــراض،  األشـــقاء ولـــم 
الفتا النظر إلى أن سكرتير االتحاد 
اآلســـيوي الـــذي كان موجـــودا في 
االجتمـــاع أجـــرى اتصـــاالت أثنـــاء 
االجتماع وأبلغنـــا برفض التأجيل 

وجـــدول  القرعـــة  إقامـــة  بهـــدف 
الموعـــد  فـــي  آســـيا  كأس  بطولـــة 
قبـــل االتحـــاد  مـــن  لهمـــا  المحـــدد 
الياباني المستضيف لبطولة كأس 
آســـيا مما يعني إقامـــة التصفيات 

10 يوليو القادم.
وذكر الذوادي أن االتحاد اآلسيوي 
ينتظـــر رد االتحـــاد العراقـــي حول 
مشـــاركته فـــي التصفيـــات، ففـــي 
حال عـــدم رغبته بالمشـــاركة فإنه 
لن تقام أي تصفيات من األســـاس 

البحريـــن  منتخـــب  وســـيتأهل 
مباشـــرة  والســـعودية  والكويـــت 

للبطولة القارية.
وأوضح بأنه وفقا لخطاب االتحاد 
اآلســـيوي فإنـــه في حال مشـــاركة 
العـــراق فـــإن التصفيات ســـتنطلق 
10 مايو الجاري دون تحديد البلد 
المســـتضيف لغايـــة اآلن وســـتقام 
التصفيات بنظـــام الدوري من دور 

واحد.

محمد الذوادي

اشتعال “اليورو” وسط ضجيج المثليين!
اتضحــت معالــم مباريــات دور الـــ 16 لليــورو والتي ستشــهد 
مباراتيــن مــن العيــار الثقيــل ســتجمع األولــى بيــن بلجيــكا 
والبرتغــال فــي حيــن ســتصطدم انجلتــرا بألمانيــا، أمــا بقيــة 
المباريــات فيمكــن اعتبارهــا مباريات متفاوتة ســتكون فيها 

األفضلية للمنتخبات الكبيرة بالتأهل للدور الثمن النهائي.
األهــم مــن ذلــك أنــه ســيكون هنــاك مســاران مختلفــان فــي 
األدوار القادمــة بحيــث ســيعرف كل منتخــب طريقــه حتــى 
المباراة النهائية، المســار األول ســيكون أكثر شراســًة بوجود 
منتخبــات “إيطاليــا فرنســا بلجيــكا البرتغــال وإســبانيا”، فــي 
حيــن ســيكون الصــراع في المســار الثاني محتدمــا اكثر بين 
“ألمانيــا، انجلتــرا، وهولندا”، مما ســيعني أننا سنشــهد العديد 

من المباريات القوية في األدوار الالحقة.
وبــكل تأكيــد أن الفريــق الــذي ســيصل للمبــاراة النهائيــة مــن 
المسار األول سيكون طريقه شاقا جدا ومنهكا للغاية بعكس 

من سيصل لهناك من المسار الثاني.

  اســتاءت العديــد مــن الجماهيــر مــن الحملــة القبيحــة التي 
شــنتها أغلــب األنديــة واالتحــادات الكرويــة لدعم ما يســمى 
بفئــة المثلييــن، حيــث قامــت بالتضامن مع هــذه الحملة عبر 
وضــع خلفيــات بألــوان علــم المثليين المعــروف دوليا وكتبوا 

العديد من العبارات التي تدعو الحترام هذه الفئة الضالة.
التأثيــر  نقــول مهمــا فعلتــم ومهمــا حاولتــم  ونحــن بدورنــا 
إلجبــار الناس علــى احترام”الشــواذ جنســيا” واالعتراف بهم 
فــإن كل محاوالتكــم ســتأبى بالفشــل ال محــال.. فالمثليــون 
قــد ينصفهــم قانون وقد تعترف بهم دول، ولكن ســترفضهم 
أغلــب الديانات والمعتقدات ولن يجدوا أي قبول من غالبية 
البشــر الذيــن خلقــوا علــى الطبيعــة الفطرية التــي وهبها لهم 

رب األرباب.
المثلييــن ســتبقى منبــوذة ألنهــا تخالــف الطبيعــة  فظاهــرة 
البشــرية وال تحقق اســتمرارية الجنس البشــري على األرض 
إلى أن يرث هللا عز وجل األرض ومن عليها، غرد أحدهم عن 
ذلك بكلمات تختصر كل الكالم، وقال “إذا وضعت 100 شاذ 
فــي قريــة وزودتهــم بكل مــا يحتاجونــه، ســتعود للقرية بعد 
100 عــام ولــن تجد أحــًدا على قيد الحياة، وبهذا ســتنقرض 

البشرية”.. أليس كذلك؟!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

األهــلي يطـمــح بالـوصــول للمــباراة النـهــائــية
ــة ــل ــس ــل ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ل ــ ــول ــ ــط ــ ــب ــ ــال ــ ــت الــــــيــــــوم ب ــ ــويـ ــ ــكـ ــ يـــلـــتـــقـــي الـ

سيكون ممثل كرة السلة البحرينية فريق األهلي اليوم )الجمعة( على موعد مثير ومرتقب حينما يلتقي نظيره الكويت الكويتي بالدور نصف النهائي للبطولة 
الخليجية 40 لألندية أبطال الدوري لكرة السلة، وذلك في تمام الساعة 3.30 عصًرا، وتتبعها مباراة شباب األهلي اإلماراتي مع النصر السعودي، والمباراتان 

منقولتان على القناة الرياضية البحرينية.

فريـــق األهلي بلـــغ هذه المرحلة بعدما كســـب 
مســـتهل  فـــي  القطـــري  الشـــمال  مواجهتـــّي 
مشـــواره وختمها على النصر الســـعودي، فيما 
تلقى هزيمتين متتاليتين بينهما أمام الكويت 
وشباب األهلي، ليحتل المركز الثالث ويواجه 
الفريق الكويتي بحســـب مـــا ينص عليه نظام 

البطولة.
ممثـــل كـــرة الســـلة البحرينيـــة ظهـــر بصـــورة 
األولـــى،  المرحلـــة  مباريـــات  فـــي  متفاوتـــة 
وكان أفضلهـــا بالمبـــاراة األخيـــرة مـــن ناحيـــة 
األداء الفنـــي “دفاعًيـــا وهجومًيا” رغم النقص 
العـــددي الـــذي تعرض له بإصابـــة ميثم جميل 

قائـــده  وإراحـــة  هاريـــس  مانـــي  والمحتـــرف 
محمد القربان.

لقـــاء اليـــوم دون شـــك ســـيكون مغايـــًرا عـــن 
اللقـــاء الذي خســـّر فيـــه األهلي أمـــام الكويت 
بصعوبة وبعد اللجوء للشـــوط اإلضافي رغم 
أن األوراق مكشوفة لكال المدربان وخصوًصا 
لـــدى أحمد جان الذي مـــن المفترض أنه رصد 
مكامن القوة والضعف لدى خصمه، وعمد في 
تدريباتـــه التحضيرية لهـــذه الموقعة بتمويل 
العبيـــه بالخطط التكتيكيـــة التي تؤهله للحد 
مـــن خطورتـــه الهجومية، والتفـــوق عليه في 

الجوانب الدفاعية.

ودون شك، تحتاج كتيبة النسور اليوم لبداية 
مثالية بالتركيز الذهني وســـرعة الدخول في 
أجواء المباراة، مع التنظيم الصحيح واالتزان 
بأرضيـــة الميـــدان، مـــع تســـجيل النقـــاط بقدر 
اإلمكان وعدم االستعجال في إنهاء الهجمة. 
ويمثل ســـلة األهلي في هـــذه البطولة بقيادة 
الـــدرب أحمـــد جـــان: )محمـــد قربـــان، هشـــام 
ســـرحان، ميثـــم جميـــل، أحمد الدرازي، ســـيد 
هاشـــم حبيـــب، صبـــاح حســـين، علـــي عقيل، 
رضـــي،  علـــي  نبيـــل،  نـــواف  العربـــي،  حســـن 
المحترفيـــن األميركيين ماني هاريس ومايك 

هاريس(.
فريق األهلي لكرة السلة
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راقب اإلعدام واالغتصاب... شهادات لسجناء إيرانيين سابقين

حقوقيون: رئيسي ترشح إلنقاذ خامنئي من أزماته

قـــدم عدد مـــن الحقوقيين والســـجناء 
شـــهادات  الخميـــس  أمـــس  الســـابقين 
عـــن رئيـــس إيـــران المنتخـــب حديثـــا 
فـــي  ودوره  رئيســـي،  إبراهيـــم 
وقعـــت  التـــي  الجماعيـــة  اإلعدامـــات 
فـــي الثمانينات. ففـــي مؤتمر صحافي 
المحاميـــن  لكبـــار  اإلنترنـــت،  عبـــر 
األوروبييـــن  والسياســـيين  الدولييـــن 
عرضت بعـــض التفاصيل عـــن تحقیق 
قانوني طـــال الرئيـــس الجديد ودوره 
راح  التـــي   1988 العـــام  مذبحـــة  فـــي 
ضحيتها آالف الســـجناء السياســـيين. 
كمـــا قـــدم ناجـــون مـــن تلـــك المذبحـــة 
شـــهادات حية بحق رئيســـي، مؤكدين 
أنـــه كوفئ لدوره فـــي تلك اإلعدامات. 
واعتبروا أنه ترشح لالنتخابات إلنقاذ 
المرشـــد اإليرانـــي علـــي خامنئـــي مـــن 
أزماتـــه. يذكر أن جيفري روبرتســـون، 
المتحـــدة  باألمـــم  قاضـــي االســـتئناف 
ورئيـــس محكمـــة جرائـــم الحـــرب في 
شـــارك   ،2002-2007 مـــن  ســـيراليون 
فـــي هـــذا المؤتمر. وقد أجـــرى تحقيقا 
شـــامال عن إعدامات الثمانينات، وألف 
كتاًبـــا بعنوان “ماللي بـــال رحمة”، وقام 
بعـــدة مهام في مجال حقوق اإلنســـان 
بالنيابـــة عـــن منظمـــة العفـــو الدوليـــة. 
كما شـــارك أيضـــا طاهر بومـــدرة، وهو 
محـــام بـــارز وخبير قانونـــي، والرئيس 
الســـابق لمكتـــب حقـــوق اإلنســـان في 
بعثـــة األمم المتحدة لمســـاعدة العراق 
)يونامي(، باإلضافـــة إلى رضا فالحي، 
وهـــو سياســـي وســـجين ســـابق أطلق 
ســـراحه بعد عشـــر ســـنوات من األسر، 
وحضر العام 1988، أمام فرقة الموت، 
ســـجناء  وكان  رئيســـي.  وتحديـــدا 
ســـابقون أكـــدوا أيضا في وقت ســـابق 
أمـــس، بتصريحـــات لصحيفـــة التايمز 
المنتخـــب  الرئيـــس  أن  البريطانيـــة، 
أشـــرف عندمـــا كان مدعيـــا شـــابا فـــي 
الضـــرب  عمليـــات  علـــى  الثمانينـــات، 
والرجـــم بالحجـــارة التـــي تعـــرض لهـــا 

المئات.
كما اتهموه بعلمـــه بعمليات االغتصاب 
التي جـــرت في تلك المرحلـــة، والقتل 
ســـجناء  طالـــت  التـــي  واإلعـــدام 
أو  شـــنقهم  عبـــر  ســـواء  معارضيـــن، 
رميهـــم مـــن منحـــدرات. وأشـــاروا إلى 
أن رئيـــس القضاء الســـابق فـــي البالد، 
والبالـــغ مـــن العمر 60 عامـــا كان عضًوا 
ضمن ما يعرف بـ “لجان الموت” ســـيئة 
الســـمعة، والمتهمـــة بقتل ما ال يقل عن 
5000 ســـجين بأوامر من الخميني في 
الثمانينات. ومن ضمن تلك الشهادات، 
كشفت فريدة جودارزي التي قضت 6 
سنوات العام 1983 في السجن لدعمها 
منظمة مجاهدي خلـــق المحظورة في 

إيـــران، أنهـــا جلـــدت وهـــي حامـــل، ثم 
ُأجبرت على الوالدة في السجن.

كما أكدت أن رئيسي كان حاضرا حين 
أســـقط الحـــرس الثـــوري طفلهـــا البالغ 
مـــن العمـــر شـــهًرا علـــى األرض، أثنـــاء 
اســـتجوابها ثـــم جردهـــا من مالبســـها، 

لمساومتها وابتزازها.

“مدافع عن حقوق اإلنسان”!

يذكـــر أن الرئيس المنتخـــب كان أعلن 
يـــوم  لـــه  صحافـــي  مؤتمـــر  أول  فـــي 
اإلثنيـــن الماضي، أنـــه “لطالما دافع عن 
حقـــوق اإلنســـان”، فـــي وقـــت تحّملـــه 
غيـــر  ومنظمـــات  المتحـــدة  الواليـــات 
مســـؤولية  عديـــدة  غربيـــة  حكوميـــة 

بـــدون  وإعدامـــات  تعذيـــب  عمليـــات 
محاكمة وانتهاكات عديدة أخرى.

وزعم رئيسي الذي ظل يشغل منصب 
رئيـــس الســـلطة القضائيـــة فـــي البالد 
حتى تســـلمه الســـلطة “أن كل ما فعله 
خالل سنوات خدمته كان دائًما موجًها 

نحو الدفاع عن حقوق اإلنسان”!.
يشـــار إلى أن وزارة الخزانة األميركية 
كانـــت قـــد أدرجت اســـمه العـــام 2019 
على قائمة العقوبـــات، متهمة إياه بأنه 
كان عضـــوا فـــي “لجنـــة المـــوت” العام 
1988، وبمشـــاركته فـــي قمـــع “الحركة 
الخضراء” التي رفضت إعادة انتخاب 
محمود أحمدي نجاد رئيسا في 2009.

البنتاغون: إيران فشلت في 

إطالق قمر اصطناعي 

أعلـــن البنتاغـــون أن إيران فشـــلت في 
إطـــالق قمـــر اصطناعـــي إلـــى الفضاء 
وأّنهـــا  الجـــاري  يونيـــو  منتصـــف  فـــي 
تعتزم تكرار هـــذه المحاولة قريبًا، في 
معلومات نفتها الجمهورية اإلسالمية.

وجاء في بيان للمتحدث باســـم وزارة 
الدفـــاع األميركيـــة يوريـــا أورالنـــد أن 
“القيـــادة الفضائية األميركية على علم 
بفشـــل إطـــالق الصـــاروخ اإليراني في 
12 يونيـــو” من مركز ســـمنان الفضائي 
إلـــى  كلـــم   300 الواقـــع علـــى مســـافة 

الشرق من طهران.
ولم تـــرد أي توضحيات حول أســـباب 
فشـــل عملية اإلطالق، كمـــا نفت إيران 
صحـــة التقريـــر الـــذي أوردتـــه شـــبكة 
األميركيـــة،  اإلخباريـــة  “ســـي.ان.ان” 
مشـــّددة علـــى أن القمريـــن الصناعيين 

المشار إليهما ال يزاالن على األرض.
وصـــّرح وزير االتصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومـــات محمد جواد آذري جهرمي 
لوكالـــة الجمهوريـــة اإلســـالمية لألنباء 
وبـــارس  ناهيـــد  “القمريـــن  أّن  )ارنـــا( 

موجودان في منظمة الفضاء”.

 

موسكو - وكاالت

أعلنت سفارة الواليات المتحدة في 
روســـيا أمـــس عـــودة الســـفير جـــون 
ســـوليفان إلـــى موســـكو بعـــد غياب 
دام شهرين، في إطار مفاعيل القمة 
التي جمعت الرئيسين األميركي جو 
بايدن والروسي فالديمير بوتين في 
16 يونيو.وقال سوليفان في رسالة 
عبـــر  األميركيـــة  الســـفارة  نشـــرتها 
تويتر “لقد عدت إلى موسكو اليوم” 
الخميس.وشـــدد على أنه “مســـتعد” 
للعمل مـــع الزمالء الـــروس للتوصل 
إلـــى إقامـــة “عالقـــات مســـتقرة بين 
بلدينـــا”. وأتـــت عودته إلى موســـكو 
بعـــد أيـــام قليلة على رجوع الســـفير 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  الروســـي 
انانتولـــي أنطونـــوف إلـــى واشـــنطن 
األحد. وكان الرئيس الروســـي أعلن 
عودة السفيرين الروسي واألميركي 
في 16 يونيو في ختام لقائه بنظيره 

األميركي جو بايدن في جنيف. 
وتدهـــورت العالقـــات الدبلوماســـية 
بين موســـكو وواشنطن ســـريعا بعد 

تولـــي بايـــدن منصبـــه فـــي ينايـــر إذ 
يأخذ على روسيا خصوصا الهجمات 
اإللكترونيـــة المتكـــررة وتدخلها في 

انتخابات الواليات المتحدة.
روســـيا  اســـتدعت  لذلـــك  نتيجـــة 
سفيرها في واشنطن إثر تصريحات 
شـــبه فيهـــا بايـــدن نظيـــره الروســـي 

ب”القاتل”.
وأعلـــن الســـفير األميركي بعد شـــهر 
على ذلك أنه ســـيعود إلى واشـــنطن 
كان  مـــا  وهـــذا  مشـــاورات  إلجـــراء 

الكرملين يطالب به.

السفير األميركي يعود لموسكو بعد قمة بوتين وبايدن

لندن - وكاالت

البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  دافـــع 
بوريس جونسون أمس عن الطريق 
البحري الذي كانت تســـلكه المدمرة 
التابعـــة للبحريـــة الملكيـــة في مياه 
البحر األســـود بعدمـــا أعلن الجيش 
الروسي أنه وجه طلقات تحذيرية.

وقالت موســـكو إن طائرة سوخوي 
24 وســـفنا روســـية أطلقـــت نيرانـــا 
إلـــى  موجهـــة  األربعـــاء  تحذيريـــة 
الميـــاه  دخلـــت  بريطانيـــة  مدمـــرة 
البحـــر  فـــي  الروســـية  اإلقليميـــة 
األســـود قبالـــة شـــبه جزيـــرة القـــرم 
األوكرانية التي ضمتها روســـيا في 

.2014
وقـــال جونســـون ردا علـــى أســـئلة 
محطـــات بريطانية “ال نعترف بضم 
القـــرم، كان ذلك غير قانوني، وهذه 
ميـــاه أوكرانية ومـــن الصائب تماما 
اســـتخدامها للتوجه مـــن نقطة إلى 

نقطة أخرى”.
األربعـــاء أفـــاد الجيـــش البريطانـــي 
أن المدمـــرة “إتـــش إم إس ديفندر” 
“كانت تقوم بعبور بسيط في المياه 
اإلقليمية األوكرانيـــة طبقا للقانون 
الدولي” مضيفـــة “نعتقد أن الروس 
علـــى  بتدريبـــات  يقومـــون  كانـــوا 

الرماية في البحر األسود”.
ودعا الجيش البريطاني صحافيين 
إلـــى الســـفينة لعبـــور مرفأ اوديســـا 
مـــرورا  جورجيـــا  إبـــى  األوكرانـــي 
تملـــك  حيـــث  القـــرم  مـــن  بالقـــرب 

روسيا قاعدة بحرية كبرى.

جونسون يرد على روسيا: المدمرة عبرت المياه األوكرانية

عمان، رام اهلل - وكاالت

هنـــدوراس  فتـــح  أمـــس،  األردن،  أدان 
سفارة لها في مدينة القدس، مشددا على 

أن الخطوة “مرفوضة ومدانة”.
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة 
االردنيـــة أمـــس، قائلـــة إن الخطـــوة “تعد 
خرقـــا جســـيما للقانون الدولـــي وقرارات 

الشرعية الدولية”.
ودشـــن رئيس هندوراس خوان أورالندو 
هيرنانديز مع رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
نفتالـــي بينيـــت، أمس، مقر ســـفارة بالده 
فـــي القـــدس الغربيـــة لتكـــون الثالثة بعد 
ســـفارتي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 

وغواتيماال.
وشدد البيان على أن “أي إجراءات تهدف 
إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها 

القانوني تعتبر باطلة وال قانونية”.
وأدانت فلسطين، أمس، أيضا نقل سفارة 
مدينـــة  إلـــى  إســـرائيل  فـــي  هنـــدوراس 

القـــدس، معتبـــرة ذلـــك انتهـــاكا للقانـــون 
الدولي.

والمغتربيـــن  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
بأشـــد  “نديـــن  بيـــان  فـــي  الفلســـطينية 
العبـــارات إقـــدام هنـــدوراس علـــى نقـــل 
ســـفارتها إلى القـــدس في انتهـــاك صارخ 
األمميـــة  والقـــرارات  الدولـــي  للقانـــون 

المقدســـة  المدينـــة  بشـــأن  الواضحـــة 
ومكانتها القانونية والسياسية”.

وأضـــاف البيان “مـــن المؤســـف للغاية أن 
رئيـــس هنـــدوراس قـــرر اتخـــاذ الجانـــب 
الخطـــأ مـــن التاريـــخ، والمضـــي قدما في 
الشـــعب  ضـــد  العدائيـــة  الخطـــوة  هـــذه 

الفلسطيني”.

ــي ــدول ــون ال ــقــان ــل ــتــهــاكــا ل فــلــســطــيــن تــعــتــبــره ان
األردن: فتح سفارة هندوراس بالقدس “مدان”

نيويورك - وكاالت

قال المبعوث األممي لعملية الســـالم، تور 
وينســـالند، أمـــس، إن اتفاق وقف إطالق 
النار بين إسرائيل والفلسطينيين ما يزال 
هشـــا، محذرا مـــن “تصعيد مدمـــر جديد” 
بقطاع غزة. جاء ذلك خالل جلسة عقدها 
مجلس األمن الدولي في مقره بنيويورك، 
بشأن الوضع في الشرق األوسط، بما في 
ذلك القضية الفلســـطينية. وفي 21 مايو 
الماضـــي، توصلت الفصائل الفلســـطينية 
وإسرائيل التفاق وقف إطالق النار، أنهى 
عدوانـــا إســـرائيليا علـــى غزة، اســـتمر 11 
يوما وأســـفر عن استشهاد وجرح اآلالف 
مـــن الفلســـطينيين. وقـــال وينســـالند “ما 
يزال وقف األعمال العدائية بين إسرائيل 
وحركة حماس هشـــا للغايـــة. يتعين على 
جميع األطراف االمتناع عن االستفزازات 
وتخفيـــف التوتـــر”. وأكـــد ضـــرورة قيـــام 
“جميـــع األطراف بدورهـــا لتجنب تصعيد 

مدمر جديد في قطاع غزة”.
وحث إسرائيل على “ضمان سالمة وأمن 
الســـكان الفلســـطينيين، بما يتماشـــى مع 

مسؤولياتها بموجب القانون الدولي”.
واستطرد “يجب محاسبة مرتكبي أعمال 
العنـــف مـــن جميـــع األطـــراف وتقديمهـــم 

بسرعة إلى العدالة”.
وجـــدد وينســـالند دعوتـــه إلى تـــل أبيب 

منـــازل  هـــدم  عـــن  التوقـــف  بضـــرورة 
ووقـــف  الفلســـطينيين  وممتلـــكات 
تهجيرهـــم والموافقة علـــى الخطط التي 
مـــن شـــأنها تمكينهـــم مـــن البنـــاء بشـــكل 

قانوني.
تواصـــل  المتحـــدة  “األمـــم  أن  وأوضـــح 
تنســـيق إيصـــال المســـاعدات اإلنســـانية 

العاجلة إلى سكان غزة”.

وينسالند دعا تل أبيب للتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين
األمم المتحدة تحذر من تصعيد “مدمر جديد” بغزة

تونس - وكاالت

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد 
أمس الخميس رئيس البرلمان راشد 
الغنوشي، بعد ما يشبه القطيعة التي 
اســـتمرت نحو 6 أشـــهر، وســـط أزمة 
سياســـية وانقســـام حـــاد فـــي البالد. 
وإثـــر اللقـــاء، أشـــار الناطق الرســـمي 
باســـم حركة النهضة فتحي العيادي 
إلـــى “أن اللقاء المطول تمحور حول 
األوضـــاع العامـــة بالبـــالد، مؤكدا أنه 
كان إيجابيا.كمـــا أعرب عـــن أمله أن 
يســـاعد اللقـــاء فـــي حلحلـــة األزمـــة 

السياسية.
أن  أمـــس  أعلنـــت  الرئاســـة  وكانـــت 
قرطـــاج،  قصـــر  فـــي  التقـــى  ســـعيد 
بمناســـبة  النـــواب،  برئيـــس مجلـــس 
النبعـــاث   65 بالذكـــرى  االحتفـــال 

الجيش التونسي.
وكانـــت تونـــس شـــهدت منـــذ مطلـــع 
سياســـية  أزمـــة  الجاريـــة  الســـنة 

انطلقـــت علـــى خلفية تعييـــن وزراء 
جدد في حكومة هشـــام المشيشـــي، 
عارضهم ســـعيد لوجود ملفات فساد 
تحيـــط بهـــم. وتفاقمـــت الحقـــا مـــع 
رئيـــس  الغنوشـــي خلـــف  اصطفـــاف 
الـــوزراء ودعمـــه فـــي وجـــه الرئيس 

التونسي.
ثم دخلت على خط األزمة في وقت 
الحـــق مســـألة الصالحيـــات وتغييـــر 
تركيبـــة النظـــام، فيمـــا وجهت حركة 
النهضة انتقادات لقصر قرطاج، الذي 
أكـــد تمســـكه بالقوانيـــن التـــي ترعى 

صالحيات الرئاسة والدستور.

تونس: بعد قطيعة ألشهر .. سعيد يلتقي الغنوشي
اديس ابابا - وكاالت

ُقتل 64 شخًصا على األقّل وُأصيب 
180 آخرون في ضربة جوية شّنها 
الجيـــش اإلثيوبـــي على ســـوق في 
توغوغـــا بمنطقـــة تيغـــراي، على ما 
أعلن مسؤول في القطاع الصحي.

اإلدارة  فـــي  المستشـــار  وقـــال 
المحلية االنتقالية المكّلف الشؤون 
الصحيـــة المتعّلقـــة بـــاألّم والطفـــل، 
مولـــو أتســـباها،  “حتـــى اآلن، هناك 
فـــي  جريحـــًا  و180  قتيـــالً   64
توغوغا. وقعت الضربة الجوية في 
منطقة السوق، بالتالي كثٌر ُأصيبوا 

بجروح”.
أوضـــح أن هـــذه الحصيلـــة تســـتند 
إلـــى أرقـــام تـــّم جمعهـــا مـــن “قـــادة 

محليين وسكان توغوغا”.
فـــي  عضـــو  هـــو  المســـؤول  وهـــذا 
شـــّكلتها  التـــي  المحليـــة  اإلدارة 
حكومة أديـــس أبابـــا الفدرالية بعد 

عملية عسكرية أطلقتها في نوفمبر 
ضد السلطات المحلية االنفصالية.

تحّولـــت هـــذه العمليـــة إلـــى نـــزاع 
أشـــهر   7 مـــن  أكثـــر  منـــذ  مســـتمّر 
تســـري بشـــأنه الكثير من الروايات 
التي تتحـــدث عن تجـــاوزات بحق 

المدنيين.
باســـم  متحـــدث  قـــال  أن  وســـبق 
الجيش اإلثيوبـــي أمس إن القوات 
الفدراليـــة نّفذت “عملية” على قرية 
أنهـــا  أكـــد  لكنـــه  الثالثـــاء  توغوغـــا 
اســـتهدفت حصـــرًا مقاتلين موالين 

للسلطات المحلية السابقة”.

مقتل 64 شخصا بضربة جوية  في تيغراي اإلثيوبي

اكتشاف أكثر من 750 
قبرا لمجهولين في كندا

أعلن زعيم لسكان أصليين في كندا 
قبرا   750 مــن  أكــثــر  اكتشاف  أمــس 
ــل مــوقــع  فـــي عــمــلــيــات تــنــقــيــب داخــ
مدرسة داخلية سابقة في مقاطعة 
ســاســكــاتــشــيــوان غـــرب كــنــدا.وقــال 
قدموس ديلمور في مؤتمر صحافي 
حول االكتشاف الثاني من نوعه في 
عبر  التنقيب  “باشرنا  شهر،  من  أقل 
استخدام رادار لجوف األرض في 2 
)األربعاء(،  األول  أمس  وإلى  يونيو 

اكتشفنا 751 قبرا مجهولة الهوية”.

إبراهيم رئيسي

أحد السجون في طهران

مونتريال - وكاالت
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األنظــار تتجــه الجتمــاع يعقــده “أوبــك +” مطلــع يوليــو

أسعار النفط تتراجع رغم بيانات زيادة الطلب

تراجعت أسعار النفط تصحيحا في منتصف جلسة، 
أمس، رغم بيانات أظهرت اســـتمرار تحسن الطلب 
داخل الواليات المتحدة، أكبر مســـتهلك للخام في 
العالـــم. وقالـــت إدارة معلومات الطاقـــة األميركية، 
إن مخزونـــات النفط في الواليات المتحدة هبطت 
لألسبوع الخامس، لتسجل انخفاضا جديدا بمقدار 
7.6 مالييـــن برميـــل األســـبوع الماضـــي المنتهـــي 

بتاريخ 18 يونيو الجاري. 
كانـــت أســـعار خـــام برنت المســـت لفتـــرة قصيرة، 

بأعلـــى  للبرميـــل،  دوالرا   76 حاجـــز  األربعـــاء، 
مســـتوى منذ ثالثة أعوام، مدفوعة بإعالن بيانات 

مخزونات الخام األميركية.
الخـــام  للنفـــط  منتـــج  أكبـــر  المتحـــدة  والواليـــات 
بمتوســـط يومي 12 مليون برميل، وأكبر مستهلك 
لـــه بمتوســـط يومـــي 18 مليـــون برميـــل، وتؤشـــر 

بيانات المخزونات لتعافي الطلب من عدمه.
وبحلـــول الســـاعة )12:25 ت.غ(، كانـــت عقـــود 
خام برنت القياســـي تسليم أغســـطس، تتداول 

عنـــد 74.64 دوالرا للبرميـــل، بتراجـــع 56 ســـنتا 
أو 0.76 %. وتراجعـــت أســـعار عقود خام غرب 
تكساس الوســـيط األميركي تســـليم أغسطس، 
بمقدار 66 ســـنتا أو بنســـبة 0.90 %، إلى 72.38 

دوالرا للبرميل. 
وبينمـــا تتجـــه األنظار إلـــى اجتماع يعقـــده تحالف 
“أوبك +” مطلع الشهر المقبل، فإن األسواق العالمية 
تسجل تحسنا في الطلب على الخام بفعل تخفيف 
قيود كورونا، وأبرزها تسارع عودة السفر العالمي.

نيويورك - وكاالت

الصين تهاجم أستراليا 
بشأن مكافحة إغراق األسواق

أعــلــنــت الــصــيــن أمــــس أنــهــا تــبــاشــر 
إجــــــــراءات فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية ضد تدابير مكافحة إغراق 
اإلسواق التي اتخذتها أستراليا في 
الرياح  توربينات  من  صادراتها  حق 
وغـــيـــرهـــا. يــأتــي هــــذا اإلعـــــان بعد 
قدمتها  شكوى  من  أسبوع  من  أقل 
الــرســوم  ضــد  المنظمة  إلــى  كانبيرا 
فرضتها  التي  اإلضافية  الجمركية 

بكين على النبيذ األسترالي.

بكين - أف ب
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توقـــع رئيـــس بيانات االســـتثمار األجنبي 
المتحـــدة  األمـــم  فـــي  مؤتمـــر  المباشـــر 
قســـم  والتنميـــة/  األونكتـــاد،  للتجـــارة 
سولســـتاروفا،  أســـتريت  االســـتثمار، 
ارتفاع حجم تدفقات االستثمار األجنبي 
المباشـــر فـــي مملكـــة البحريـــن وعودتـــه 
إلى مســـتوياته خالل العـــام 2022، معرًبا 
عـــن تفاؤلـــه بوصول مســـتويات تدفقات 
االســـتثمار األجنبي فـــي المملكة إلى 1.5 
مليـــار دوالر خـــالل العاميـــن المقبلين مع 
تحســـن أوضاع جائحـــة كورونـــا )كوفيد 

.)19
وقال سولستاروفا خالل ويبنار  افتراضي 
“عبر تطبيق زووم” مساء أمس األول إن 
البحريـــن جـــاءت بالمرتبة السادســـة في 
تدفقات االســـتثمار األجنبي المباشـــر في 
دول غرب آســـيا في العام 2020، مشـــيًرا 
إلـــى أن تدفقـــات االســـتثمارات األجنبية 
المباشـــرة فـــي البحرين في العـــام 2020 
بلغت 1007 مليار دوالر مســـجلة تراجًعا 
بنسبة 33 % قياًسا بالعام 2019 إذ بلغت 

1.5 مليار دوالر.

ولفـــت إلى أنـــه خالل األعـــوام من 2015 
فـــي  المســـتثمرين  أعلـــى  كان  و2020 
فـــي  زيـــادة  شـــهدت  الذيـــن  البحريـــن، 
األجنبيـــة  االســـتثمارات  فـــي  تدفقاتهـــم 
المباشـــرة، هـــم: الكويـــت بزيـــادة 27 % 
بالعـــام 2019،  قياًســـا   2020 العـــام  فـــي 
28 % فـــي  الســـعودية ارتفعـــت بنســـبة 
العام 2020 قياًســـا بالعام 2019، و29 % 
ارتفعـــت في جزر كايمان في العام 2020 

قياًسا بالعام 2019.
اللجنـــة  رئيســـة  الفعاليـــة  أدارت  وقـــد 
االقتصاديـــة بجمعيـــة ســـيدات األعمـــال 
أســـمهان  ســـيدة  األعمـــال  البحرينيـــة 
بوخـــوة،  وحضرهـــا عـــدد مـــن عضـــوات 
البحرينيـــة  األعمـــال”  “ســـيدات  جمعيـــة 
باإلضافـــة إلى حضور رؤســـاء الجمعيات 
وأعضـــاء  الجمعيـــات الصديقة من داخل 
وخـــارج البحريـــن.  وتعـــد الفعاليـــة هـــي 
األولى للجمعية مع مركز مينا لالســـتثمار 
لتنفيـــذ ما تم توقيعه في مذكرة  التفاهم 

مع المركز أخيرا. 
 وقالت رئيسة الجمعية أحالم جناحي إن 
الجمعيـــة  حريصة على إطـــالع عضواتها 
وكذلـــك جميع منتســـبي القطاع التجاري 

المســـتجدات  علـــى  أحـــدث  البحرينـــي 
فيمـــا يتعلـــق بحركـــة االســـتثمار العالمية 
خصوصا في ظل الظـــروف الراهنة  التي 
طرأت على االقتصاد العالمي بعد جائجة 
كوورنـــا “كوفيـــد 19”، مؤكدة أن البحرين 
 تولـــي االســـتثمارات األجنبيـــة والمحلية 
اهتماًمـــا كبيـــًرا ألهميتهـــا المعروفة فيما 
يتعلـــق بحركـــة  االقتصـــاد وتوفير فرص 
عمل إضافية للشباب والعاطلين عموما. 

وقال سولســـتاروفا إن إجمالـــي تدفقات 
االســـتثمار األجنبي المباشر العالمي يقدر 
بنحـــو تريليـــون دوالر فـــي العـــام 2020، 
الفًتـــا إلى أن تدفقات االســـتثماراألجنبي 
بآســـيا  الناميـــة  البلـــدان  نحـــو   المباشـــر 

ارتفعت بنسبة 4 % لتصل إلى 535 مليار 
دوالر فـــي العـــام   2020  ، وهـــو مـــا يعكس 
المجابهـــة  علـــى  االقتصـــاد  قـــدرة  مـــدى 
االســـتثمار  األجنبـــي  انكمـــاش  وســـط 
المباشـــر العالمي، وفًقا لتقرير االســـتثمار 
العالمـــي لألونكتـــاد للعـــام 2021. وتابـــع 
إنـــه “على الرغـــم من انتشـــار الوباء، ظل 
االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي اتجاه 
 المنطقـــة ومنها قادًرا علـــى المجابهة في 
العام 2020، وآسيا النامية تعتبر المنطقة 
الوحيدة  التي تسجل نمًوا فى االستثمار 
األجنبي المباشـــر وتمثـــل أكثر من نصف 
المباشـــر  االســـتثمار  األجنبـــي  تدفقـــات 

العالمية الواردة والخارجة”  .    

وأضـــاف أن “آفـــاق االســـتثمار األجنبـــي 
المباشر في آســـيا في العام 2021 أفضل 
مـــن  المتوســـط العالمي، بفضل انتعاشـــة 
قطاعـــي التجـــارة واألنشـــطة الصناعيـــة 
والتوقعـــات القويـــة  لنمو الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي”، مســـتطردا أن أكثر من نصف 
التدفقـــات العالميـــة المنطقـــة، التـــي هي 
أكبـــر  متلـــق لالســـتثمار األجنبي المباشـــر 
فـــي العالـــم في العـــام 2019، تلقـــت أكثر 
مـــن نصـــف  االســـتثمار األجنبي المباشـــر 
العالمـــي. وكان ويرجـــع الفضـــل فـــي هذا 
النمـــو إلى الصيـــن  وهونغ كونـــغ    )الصين( 

والهند واإلمارات العربية المتحدة.  
وأشـــار إلـــى أنه “وفـــي أماكن أخـــرى من 

األجنبـــي  االســـتثمار  انكمـــش  المنطقـــة، 
المباشـــر، وبلغت االنكماشـــات  أشدها في 
االقتصـــادات التي يتركز فيها االســـتثمار 
أو  الســـياحة  فـــي  المباشـــر  األجنبـــي 
“فـــي  أنـــه  التحويليـــة”. وذكـــر   الصناعـــة 
غرب آســـيا ارتفعـــت تدفقات االســـتثمار 
األجنبي المباشـــر في غرب آسيا بنسبة 9 
%  لتصـــل إلـــى 37 مليـــار دوالر في العام 
2020، وذلـــك بفضـــل الزيـــادة الملحوظة 
فـــي عمليات  االندماج وشـــراء الشـــركات 
)60 % لتصـــل إلـــى 21 مليـــار دوالر( فـــي 
المشروعات المتعلقة  بالموارد الطبيعية . 

 وأضاف سولســـتاروفا ارتفع االســـتثمار 
األجنبي المباشـــر فـــي اإلمارات بنســـبة 
دوالر  مليـــار  إلـــى   20  ليصـــل   %  11
الكبيـــرة  االســـتحواذ  عمليـــات  بســـبب 
فـــي قطـــاع الطاقـــة. وظـــل االســـتثمار 
 األجنبي المباشـــر فـــي الســـعودية قوًيا؛ 
إذ ارتفعت تدفقاته بنسبة 20 %  لتصل 
5.5 مليار دوالر، مع تركيز االستثمارات 
فـــي الخدمات المالية وتجـــارة التجزئة 
وتكنولوجيـــا  اإللكترونيـــة   والتجـــارة 

المعلومات واالتصاالت . 

تدفقات االستثمار األجنبي المتوقع بالبحرين 2022
2020 الــــعــــام  فــــي  ــة  ــيـ ــامـ ــنـ الـ ــا  ــ ــي ــ آس بــــلــــدان  ــو  ــحـ نـ  %  4 ــاع  ــ ــف ــ ــارت ــ ب

تنافســـت 12 شـــركة فـــي جلســـة مجلـــس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مناقصة لشـــؤون األشغال بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
للتعاقـــد إلنشـــاء مشـــروع مبنـــى أكاديمي 
بمدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات 
وذلـــك لمـــدة 18 شـــهًرا، وكان أقـــل عطاء 
بــــ 1.048 مليـــون دينـــار لشـــركة مقاوالت 
الجميل وأكبرها بقرابة 1.4 مليون دينار.

كمـــا تنافســـت 19 شـــركة علـــى مناقصـــة 
أخرى لشـــؤون األشـــغال بالـــوزارة ألعمال 
تطويـــر تقاطع شـــارع الحد مع شـــارع 46 

وتطويـــر طريـــق 4338 فـــي عـــراد بمجمع 
243 وذلـــك لمـــدة 30 شـــهًرا، تـــم تعليـــق 
عطـــاء أحـــد الشـــركات، وكان أقـــل عطاء 
بنحـــو 527.1 ألـــف دينـــار لشـــركة المملكة 
ألـــف  بقرابـــة 906.5  وأكبرهـــا  لألســـفلت، 

دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 10 مناقصـــات تابعة لـ 
5 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 56 عطـــاء، 
فـــي حين تـــم تعليـــق 4 عطـــاءات تابعة لـ 
4 مناقصـــات. بلغ مجمـــوع أقل العطاءات 
مليـــون   2.8 نحـــو  للمناقصـــات  المقدمـــة 

دينار.
لهيئـــة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
الكهرباء والماء، أولها لتحديث واستبدال 

أجهـــزة الحمايـــة التفاضليـــة للكابالت في 
10 دوائـــر جهـــد 66 ألـــف فولت تنافســـت 
عليهـــا 5 شـــركات، وكان أقـــل عطاء بنحو 
82.2 ألف دينـــار، والثانية إلدارة المخازن 
المركزية بالهيئة لشـــراء قطع غيار لغرض 
اســـتخدامها مـــن قبل إدارة نقـــل الكهرباء 
تقدمـــت إليها شـــركة وحيـــدة بنحو 63.7 
المخـــازن  إلدارة  واألخيـــرة  دينـــار،  ألـــف 
المركزيـــة بالهيئـــة لشـــراء أنابيـــب حديـــد 
الدكتايـــل وملحقاتهـــا لغرض اســـتخدامها 
من قبل إدارة توزيع المياه تنافست عليها 
5 شـــركات تم تعليق عطاء أحد الشركات، 
وكان أقـــل عطاء بنحـــو 335.1 ألف دينار 

لشركة يوسف بن أحمد كانو.

كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة 
طيـــران الخليـــج، أولهما لتقديـــم خدمات 
الوكالة الرقمية تنافســـت عليها 5 شركات 
تم تعليق عطاء إحدى الشركات وكان أقل 
عطـــاء بنحو 538.1 ألـــف دينـــار، والثانية 
لتقديـــم الدعـــم الفنـــي للطائـــرات وصيانة 
فيوميتشـــينو  بمطـــار  رومـــا  فـــي  الخـــط 
عليهـــا  تنافســـت  إيطاليـــا  فـــي  الدولـــي 

شركتان وكان أقل عطاء بـ 68.4 ديناًرا.
وكذلـــك فتح المجلس مناقصتين لشـــركة 
تطوير للبتـــرول، أولهما لتوفير االشـــتراك 
والتحليـــل للبرمجيات )سســـمتك هايبرد( 
وذلك لمدة 3 ســـنوات تقدمت إليها شركة 
 )BAHRAIN BUSINESS MACHINES(

بنحـــو 89.4 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتوقيع 
الكومـــة  لتوفيـــر  ســـنتين  لمـــدة  اتفاقيـــة 
الدائمـــة اللوغارثم )اكس دي ار( تنافســـت 
عليهـــا شـــركتان، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
 Paramount( 193.3 ألـــف دينـــار لشـــركة

.)Computer Systems WLL

وأيًضا فتح المجلس مناقصة لشركة نفط 
البحريـــن )بابكو( لشـــراء زورق دورية أمن 
بمقطـــورة تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات، تم 
تعليـــق عطاء إحدى الشـــركات، وكان أقل 

عطاء بـ 62.8 ألف دينار.

نصف مليون لتطوير تقاطع الحد مع شارع 46 وطريق 4338

مليـون دينـار إلنشـاء مبنـى بمدرسـة الرفـاع الشـرقـي

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحرين العام يـــوم أمس عند مســـتوى 1,579.15 
بارتفـــاع وقـــدره 0.32 نقطـــة مقارنـــة بإقفاله يـــوم األربعاء، في 
حيـــن أقفـــل مؤشـــر البحرين اإلســـالمي عنـــد مســـتوى 667.92 

بارتفاع وقدره 0.79 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. 
وتداول المســـتثمرون 1.42 مليون ســـهم، بقيمة إجمالية قدرها 
517.28 ألـــف دينار، تـــم تنفيذها من خالل 49 صفقة، حيث ركز 
المستثمرون تعامالتهم على أسهم  قطاع الخدمات والتي بلغت 
قيمة أســـهمه المتداولة 240.49 ألف دينار أي ما نســـبته 46.49 
% مـــن القيمـــة اإلجمالية للتـــداول وبكمية قدرهـــا 619.40 ألف 

سهم، تم تنفيذها من خالل 24 صفقة. 
وجـــاءت ألمنيوم البحريـــن )ألبا( في المركز األول، إذ بلغت قيمة 
أســـهمها المتداولـــة 231.42 ألـــف دينار، أي ما نســـبته 44.74 % 
من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 363.44 ألف 

سهم، تم تنفيذها من خالل 15 صفقة. 
أما المركز الثاني، فكان لشركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( بقيمة 
قدرهـــا 181.81 ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 35.15 % من إجمالي 
قيمـــة األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 304.00 ألف ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 12 صفقة. 
ثم جاءت عقارات الســـيف بقيمة قدرها 51.76 ألف دينار أي ما 
نســـبته 10.01 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 

قدرها 310 آالف سهم، تم تنفيذها من خالل 8 صفقات. 
وتم يوم أمس تداول أســـهم 8 شـــركات، ارتفعت أســـعار أســـهم 
4 شـــركات، فـــي حيـــن انخفضـــت أســـعار أســـهم شـــركة واحدة، 

وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفاالتها السابقة.

ألــف دينــار عبــر 49 صفقــة بقيمــة قدرهــا 517.28 

1.4 مليون سهم حجم التداول في بورصة البحرين

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

قامـــت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
وبالتنســـيق مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومديرية 
شـــرطة العاصمة، بضبط وغلق صالـــون حالقة رجالي بأحد 
الفنادق بمحافظـــة العاصمة يقدم خدماته للعمالء، مما يعد 
مخالفـــة لقـــرارات وزير الصناعـــة والتجارة والســـياحة رقم 
)68( و)71( لســـنة 2021 بغلـــق المحـــال الصناعية والتجارية 
احترازيًا لمنع انتشـــار فيروس كورونا المستجد، والقرارات 

األخرى ذات الصلة.
وفـــور تلقي إدارة التفتيش معلومات بهذا الشـــأن، تم زيارة 
المحل المتواجد داخل أحد الفنادق السياحية وتبين وجود 
عمـــالء داخـــل الصالون يتم تقديـــم الخدمات لهـــم، وقد تم 
إعـــداد المحاضـــر الالزمة بشـــأن المخالفـــة تمهيـــدًا لتحويل 
القانونيـــة  العامـــة التخـــاذ اإلجـــراءات  للنيابـــة  المخالفيـــن 

المقررة بهذا الخصوص.
وأكدت إدارة التفتيش على أهمية التزام جميع المؤسسات 

والشـــركات بالقـــرارات الصـــادرة عـــن الجهـــات الحكوميـــة 
وااللتـــزام بغلق المحالت غير المســـوح لها بمزاولة نشـــاطها 
واستقبال العمالء، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية لمخالفة 

القرارات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

للعمــاء خدماتــه  يقــدم  التفتيــش  إدارة  ضبطتــه 

إغالق صالون حالقة لمخالفته قرارات مكافحة “كورونا”

أثناء غلق صالون الحالقة

1.5
دوالر مليـــار 

أستريت سولستاروفاالمشاركين في الفعالية عن بعد



انطلــق مهرجان أســوان الدولي ألفــام المرأة، فــي الهواء 
الطلق، بأحد الفنادق المطلة على نيل مدينة أسوان بمصر، 
بحضــور 300 شــخص فقــط، التزامــا بتطبيــق اإلجراءات 
االحترازيــة، حرصــا علــى ســامة الضيــوف مــن التعرض 

لإلصابة بفيروس كورونا. وشــهدت اللحظــات األخيرة عددا 
مــن التغييرات المرتبطة ، حيث اضطرت إدارة المهرجان لنقل 

تكريم المخرجتين ســاندرا نشــأت و نجوى نجار من الختام إلى حفل االفتتاح، كما 
أبلغت دنيا سمير غانم إدارة المهرجان اعتذارها عن عدم الحضور.

أعلن اإلعامي األردني معاذ العمري، أن زوجته الفنانة 
األردنية ديانا كرزون وضعت طفلتهما األولى، بصورة 

لهما نشرها عبر صفحته بـ ”إنستغرام”. 
وأرفــق العمري الصــورة بتعليق كتب فيــه “الحمد 

للــه رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم 
صرنــا ثاثة، ونــورت حياتنــا طفلتنا األولى، ألــف الحمد 

لله على ســامة زوجتي الغالية، ربنا يقدرني أكون لعيلتي الســند والعزوة 
واألمان”. وانهالت على المنشور التعليقات المباركة للثنائي.

انطلق تصوير مسلســل “حلم” للمخرج حســني صالح 
يحيى األسمرات وهو الديكور الرئيس للعمل، ويستمر 
التصوير هنــاك فترة وبعدها ينتقــل فريق العمل إلى 
منطقة الحســين وخان الخليلــى، خصوصا أن العمل 

يناقــش حكايات المصريين ويركز علــى القيم اإليجابية 
والهادفة والتي تبنى وتغرز معاني قيم كل أســرة مصرية، 

وتدور األحداث في منطقة خان الخليلي، في إطار درامي مشــوق، كما يدخل 
للمناطق التراثية مثل األزهر وغيرها من األماكن.

مسلسل حلممولودها األولدينا تعتذر

tariq.albahar@albiladpress.com 14
الجمعة 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 - العدد 4637

بعد 10 مواسم ناجحة من مسلسل “The Walking dead”، في 22 أغسطس 
2021 ينطلـــق عـــرض الموســـم الـ 11 واألخيـــر من ذا ووكينج ديـــد الذي حاز 
على شـــهرة عالمية منذ بداية عرضه في 2010 على قناة AMC التلفزيونية 

األميركية.
وضمن الخطة الترويجية لتشـــويق المشـــاهدين، كشـــف القّيمون على العمل 
عـــن صور من المسلســـل، إلى جانـــب ملّخص عن أهم األحداث في الموســـم 
األخير والتي تتمحور حول الصعوبات التي يواجهها سّكان اإلسكندرية في 
ســـبيل تحصيـــن المدينة لمنـــع انهيارها مثل مجتمعات أخرى شـــهد الناجون 
على انهيارها في الســـنين الســـابقة، إضافة إلى توفير الطعام للعدد المتزايد 
مـــن ســـكانها بمن فيهـــم الناجون من اعتـــداءات الزومبيز مـــن مناطق أخرى 
وأيضًا ماغي ومجموعتها الجديدة: The Wardens بحسب اي تي بالعربي.
وســـط كل هذه الضغوطات وتزايد نســـبة الجوع، تبـــدأ األحداث مع تصاعد 
الصـــراع علـــى البقـــاء بحيـــث يجب علـــى الجميـــع مضاعفـــة الجهـــد والقوة 
لحمايـــة حيـــاة أطفالهـــم، حتى لـــو كان ذلك يعنـــي فقدان حياتهـــم. في هذه 
األثناء، ومن دون علم أولئك الموجودين في اإلســـكندرية، ما يزال يوجين، 
وحزقيال، ويوميكو، وبرنســـيس محتجزين على يد جنود غامضين ينتمون 

إلى مجموعة أكبر. 

ماذا سيحمل الموسم األخير من “The Walking Dead”؟

المصورة السعودية دعاء عبداهلل تنال لقبا عالميا

نالت المصورة الســـعودية دعاء عبدهللا لقب فنان الفياب 
“Artist FIAP”، وهـــو اللقـــب الذي يشـــكل رتبة فنية عالية 
يمنحهـــا االتحاد الدولي لفن التصويـــر “FIAP” للمصورين 

الفوتوغرافيين.
وعبرت دعاء عن ســـعادتها بحصولهـــا على اللقب العالمي 
المهـــم الـــذي يؤكـــد حضـــور الفنانـــة الســـعودية بقـــوة في 
مجـــال فن التصوير الضوئي، وأكدت دعاء أنها وقريناتها 
من المصورات الفوتغرافيات واثقون من أنهن ســـيحظين 

بالدعـــم والتحفيـــز مـــن وزارة الثقافـــة التـــي تدعم جميع 
الفنـــون فـــي بالدنا وصـــوالً لتحقيق الجوائـــز العالمية في 

جميع حقول الفن. 
ولفتت دعاء إلى أن المصورون يحصلون على هذا اللقب 
بعد قبول صورهم الفنية في عدد من المسابقات الدولية 
المعتـــرف بها مـــن قبل الفيـــاب التي مقرها لوكســـبمورغ، 
وتخضع المشـــاركات في هذه المسابقة على معايير قبول 
وشـــروط فنيـــة عالية، لتحقق شـــروط الحصول على هذا 

اللقـــب، ومنهـــا قبـــول 15 صـــورة، منهـــا 4 صـــور مطبوعة 
قدمهـــا المصـــور فـــي 15 صالونا معترفا مـــن قبل االتحاد، 

بحيث تحصل هذه الصور على 40 قبوالً.
ونجحـــت المصورة الســـعودية دعاء على هـــذا اللقب بعد 
مـــرور عـــام كامـــل من أول مشـــاركة لها، مشـــيرة إلـــى أنها 
تميـــل لتوثيـــق حيـــاة الناس مبينـــة أنها التقطـــت صورها 
التـــي شـــاركت بها خالل زيـــارة قامت بهـــا للهند خصصت 

لهذا الغرض.

البحرينيـــة شـــيخة  الممثلـــة  تعانـــي 
بفيـــروس  إصابتهـــا  مـــن  زويـــد، 
“كورونـــا”، وفـــق مـــا أعلنـــت زميلتها 
الفنانة شيماء سبت، التي طلبت من 
الجمهور الدعاء لها بسبب ما تعانيه 

من أعراض شديدة.
ونشـــرت شـــيماء، عبـــر حســـابها في 
تطبيق “إنســـتغرام”، صـــورة تجمعها 
مع شيخة زويد، متمنية لها الشفاء، 
وأرفقت شـــيماء الصـــورة بالتعليق: 
“حبيبتـــي وأختـــي الغاليـــة اللـــي ما 
البحرينيـــة  الفنانـــة  أمـــي،  جابتهـــا 
بكورونـــا..  مصابـــة  زويـــد  شـــيخة 
ويقومـــج  ويعافيـــج  يشـــفيج  هللا 

بالسالمة.. وتصيرين أحسن وأقوى 
مـــن األول.. ومتابعينـــي الغاليـــن ال 

تنسوها بالدعاء”.

تقيم أســـرة األدباء والكتاب 
الكتابـــة  “شـــعف  عـــن  حـــوار 
فيـــه  تتحـــدث  اإلبداعيـــة” 
النهـــام  فاطمـــة  القاصـــة 
وتديره الروائية ندى نســـيم، 
وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة 8 
المقبـــل  األخـــذ  مســـاء  مـــن 
عبـــر تطبيـــق “زووم”.وتنظـــم 
األسرة بشـــكل متواصل ندوات 
زووم  تطبيـــق  عبـــر  وحـــوارات 
آخرهـــا  أحـــد،  يـــوم  كل  مســـاء 

كان حوارا عن كتاب “التأثير الســـيبراني... كيف يغير اإلنترنت ســـلوك البشـــر” للكاتب 
عبيدلي العبيدلي، وقبل ذلك ندوة بعنوان ”الشعر التركي وسؤال الهوية” تحدث فيها 

محمد زيطان من المغرب.

شغف الكتابة اإلبداعية بأسرة األدباءشيماء سبت: شيخة زويد مصابة بـ “كورونا”

أطلقت نتفليكس اإلعالن األول 
 Trollhunters: Rise of“ لفيلم

the Titans” الذي كشفت كذلك 
عن موعد عرضه في 21 يوليو 

على الشبكة. العمل يدور في 
مدينة عادية، ولكنها تقع في 

مكان مليء بالسحر.

جذبت أنظار المشاهدين من كل أرجاء العالم وبلغت حد الكمال

الدراما الكورية.. براعة في معالجة األفكار ذات المضمون اإلنساني

اســتطاعت الدرامــا الكوريــة وفــي فترة قياســية أن تكون رقما صعبــا ومختلفا عن الدراما الســائدة “األميركية والتركية والمكســيكية 
واإلســبانية وغيرها”؛ بســبب رؤيتها الخاصة للحياة والعالم وتميزها باألســلوب الفني الخاص والمتماســك، إذ إنها عبرت عن اإلنســان 
الشرقي بأسلوب يرتبط بثقافة هذا اإلنسان وجذبت أنظار المشاهدين من كل أرجاء العالم ألنها تطرح في حبكتها موضوعات المحبة 
اإلنســانية وتنقل الروح الكورية الفريدة والتي تمزج بين القيم التقليدية الكونفوشيوســية والمادية الغربية والفردية، المترســخة في 
ذهن الجمهور المعاصر، ومن يتابع الدراما الكورية سيالحظ أمورا قد ال يراها في الدراما الغربية المليئة بالجريمة والعنف والجنس، 
مثل العالقات األسرية واحترام الوالدين والحب بين األشقاء وكلها فضائل مشتركة في الثقافات اآلسيوية على الرغم من التغيرات 

االجتماعية السريعة وتدفق النزعة الفردية الغربية خالل القرن الماضي.

كناقـــد ومتابع شـــاهدت خالل األشـــهر 
“نتفليكـــس”  منصـــة  عبـــر  الماضيـــة 
العديـــد من األعمـــال الدرامية الكورية 
واكتشـــفت فيها الفهم الطبيعي لمعنى 
الدراما التلفزيونية وقدرتها الفعالة في 
نقـــل ومعالجة األفـــكار ذات المضمون 
عائـــق  مـــا  دون  الشـــامل  اإلنســـاني 
وهـــو مـــاال تســـتطيعه الدرامـــا األخرى 
كاألميركية وغيرها، ناهيك على قدرة 
األعمـــال الدراميـــة الكورية على ســـرد 
قصـــص الحـــب دون اســـتخدام الصور 
الجنســـية وهـــذا يعـــد من أهم أســـباب 
انتشـــارها ودخولهـــا قلب المشـــاهدين 
مـــن كل األعمـــار، وكذلـــك االبتعـــاد عن 
اإلســـفاف واالبتذال، كمـــا أن  الفنانين 
العواصـــف  علـــى  تفوقـــوا  الكورييـــن 
والتيـــارات الغربيـــة وتألقـــوا في األفق 
العريـــض الممتـــد بمواهبهـــم وبراعتهم 
كالممثـــل “هيـــان بيـــن” بطـــل مسلســـل 
“هبوط طـــارئ للحب” وكذلـــك الممثلة 
الرائعة “ســـو يي جيـــن” التي ضيعتني 
شـــخصيا في دروب ومتاهات اإلبداع 
وتتعامـــل مـــع التمثيل والوقـــوف أمام 
الكاميـــرا كالنظريـــات الهندســـية التـــي 
تبـــدأ بفرض معين وتنتهـــي ببرهان أو 

أدلة.
مهمـــا  عامـــال  كان  مهـــم  آخـــر  جانـــب 
فـــي قـــوة الدرامـــا الكوريـــة وازدهارها 
وتســـيدها الســـاحة عالميا وهو الدعم 
الحكومـــي، فقـــد نمت صناعـــة الثقافة 
الكورية بشـــكل كبير منذ التســـعينات، 
وهـــو العقد الذي شـــهد تدفقا للثقافات 
المختلفـــة إلـــى جانب تبنـــى الحكومة 

سياســـة انفتاح أكبر، كما تلقت الدراما 
الكورية دعما حكوميا غير مباشـــر من 
خـــالل تطويـــر الثقافـــة الشـــعبية فـــي 
الســـابق، ولكن اليـــوم تمضي الحكومة 
قدمـــا في تطبيق سياســـات أكثر جرأة 

لتعزيـــز االزدهـــار المســـتمر للدراما من 
خالل مجموعات متنوعة من القنوات 
القصيـــرة  الدراميـــة  األعمـــال  ودعـــم 
بالبيئـــة  المتعلقـــة  القوانيـــن  وتعديـــل 
اإلنتاجية الدراميـــة،  إضافة إلى قيام 

هيئـــة  مثـــل  الحكوميـــة  المؤسســـات 
الثقافـــة واإلعـــالم الكورية ومؤسســـة 
الكوريـــة  الثقافـــة  بتقديـــم  كوريـــا، 
الوســـطى  أميـــركا  دول  معظـــم  فـــي 
المسلســـالت  بـــث  عبـــر  والجنوبيـــة 
ذلـــك  نتـــاج  وكان  مجانـــا،  الكوريـــة 
دبلجة مسلســـلي “خريـــف في قلبي” و 
“أغانـــي الشـــتاء” إلـــى اللغة اإلســـبانية 
لعرضهـــا في 11 بلدا، فـــي حين عرض 
مسلســـل “جوهـــرة القصر” فـــي 8 دول 
مـــن دول أميركا الوســـطى والجنوبية، 
وزحفـــت كذلـــك الدرامـــا الكوريـــة الى 
دول أوروبية شرقية كالمجر ورومانيا 
وحققـــت مشـــاهدات عاليـــة هنـــاك بل 
وأقيمـــت نواد خاصـــة لعـــرض الدراما 

الكورية.
إذا كان منتخـــب كوريـــا لكـــرة القـــدم 
يطلـــق عليه “بالشمشـــون الكوري” فإن 
الدرامـــا الكوريـــة أو “الهاليو” ســـيطلق 
عليها بال أدنى شك بالساحرة الخالقة 
التي بلغت حد الكمال والنضج بحيث 
لـــن يصبـــح لهـــا اآلن منافـــس فـــي أي 

مكان آخر في العالم.

علـــى  الجديـــد  قنـــاة  متابعـــو 
موعـــد مـــع انطـــالق مسلســـل 
“ال قبلـــك وال بعدك” األســـبوع 
الجـــاري، ويتألـــف العمـــل من 
30 حلقة، يعرض قصص حّب 
في إطار كوميدي رومانســـي، 
ويروي تفاصيل األسرار التي 
يحتفـــظ بهـــا العشـــاق. فـــكٌل 
يخبئ عن اآلخر ســـًرا صغيًرا 
فـــي نظـــره، كبيـــًرا فـــي نظـــر 

اآلخر.
يضـــم  بعـــدك”  وال  قبلـــك  “ال 
نخبة كبيرة من أهم الممثلين 
فـــي الوطـــن العربـــي، أبرزهم 
شـــاهين  عبـــاس  الممثـــل 
عبـــدو  جيســـي  والممثلـــة 
أيمـــن  المصـــري  والممثـــل 
رانيـــا  والممثلـــون  قيســـوني، 
ساســـين،  شـــيرين  عيســـى، 
ارزة شـــدياق، جـــاد ابـــو كرم، 

ايلـــي شـــمالي ، لويـــس ناضر، 
ليلـــى قمـــري، ونتالي ســـالمة، 
من كتابـــة كريســـتين بطرس 
واخـــراج جـــورج روكـــز، وهو 

من إنتاج مروى غروب.
وفـــي تفاصيـــل القصـــة التـــي 
المسلســـل،  هـــذا  يطرحهـــا 
ثالثينـــي،  شـــاب  “بـــودي” 
وســـيم، ال يفـــوت يوًمـــا مـــن 
عـــن  فيـــه  يبحـــث  أن  دون 
الحـــب الحقيقي علـــى عكس 
“بيتي”، فتاة عشـــرينية، تكره 
األيـــام  أحـــد  وفـــي  الحـــب، 
يلتقـــي بودي ببيتـــي فيعجب 
بهـــا، وهـــي أيًضـــا تبادلـــه هذا 
قصـــة  فيعيشـــان  اإلعجـــاب، 
حـــب غريبـــة جـــًدا، مختلفـــة 
عـــن كل القصـــص، وكل منهما 
يخبئ عن اآلخر ســـًرا صغيًرا 

في نظره.

“ال قبلك وال بعدك” على شاشة “الجديد”

دعاء عبدالله

شيخة زويد

أسامة الماجد
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خطوات مهمة لعشاق استخدام “اإلنستغرام” 
يحظى تطبيق “إنســـتغرام” بشعبية كبيرة 
حيـــث يســـتخدمه المالييـــن حـــول العالم، 
وهو ما يجعل الشركة تعمل بشكل مستمر 
علـــى توفيـــر ميـــزات فريـــدة بيـــن الحيـــن 

واآلخر.
وعلـــى الرغـــم مـــن االســـتخدام النشـــط لــــ 
العديـــد  هنـــاك  أن  إال  يوميـــا،  ”إنســـتغرام” 
مـــن الميزات التي ربمـــا ال يعرفها كثيرون، 
ولذلـــك، هـــذه خطوات مهمة فـــي التطبيق 

إلى غاية اآلن:

يمكنك مشاهدة كل المنشورات 

التي أعجبت بها على “إنستغرام”

منشـــورات  برؤيـــة  مهتمـــا  كنـــت  إذا 
“إنستغرام” التي أعجبتك في الماضي مرة 

أخرى، فهذه النصيحة لك.
انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك، وانقر 
فـــوق الخطوط األفقية الثالثة في الزاوية 
اليمنـــى العليـــا، ثم انقر فـــوق “اإلعدادات”. 
ثم انقر فوق “الحســـاب” ثم اختر بعد ذلك 

“المنشورات التي أعجبتك”.

إخفاء منشورات “إنستغرام” 
الخاصة بك

هـــذه النصيحة مفيدة إذا لـــم تعد تريد أن 
تكـــون إحدى منشـــوراتك مرئية في ملفك 
التعريفـــي على “إنســـتغرام” ولكنك ال تريد 
حذفهـــا. ويمنحـــك التطبيـــق خيار أرشـــفة 
المحتـــوى الخاص بك، ما يعني أنه يمكنك 
منـــع أي شـــخص آخر من رؤيتـــه بخالفك. 
وبعـــد ذلـــك، إذا غيرت رأيـــك وتريد إعادة 
المنشـــور إلى ملفك الشـــخصي، فما عليك 

ســـوى االنتقال إلى األرشـــيف واستعادته. 
وألرشـــفة منشـــوراتك علـــى التطبيـــق، مـــا 
عليك ســـوى االنتقال إلى المنشـــور المعني 
والنقـــر علـــى النقـــاط األفقيـــة الثـــالث في 

الزاوية.

 Instagram( ”امنح نص “قصص إنستغرام

Story( الخاص بك خلفية

إذا كنـــت تكافح من أجـــل إبراز النص على 
الصورة التي تنشرها، فهناك حل سهل.

اكتـــب مـــا تريد ثـــم انقر فـــوق الرمـــز الذي 
يبـــدو مثل A مـــع بريق في الجـــزء العلوي 
مـــن الشاشـــة. وســـتالحظ عقـــب ذلـــك أن 
النص الخاص بك يحتوي اآلن على خلفية 
ويمكـــن تغييـــر لونه مـــن خـــالل النقر على 

عجلة األلوان.

كتم حسابات بعض األشخاص 

الذين تتابعهم

قد يكون من المحرج إلغاء متابعة شخص 
عندمـــا  خصوصـــا  “إنســـتغرام”،  علـــى  مـــا 

يفترض أن تكونوا أصدقاء.
وإذا لـــم تعـــد ترغب فـــي رؤية منشـــورات 
شـــخص ما على “إنستغرام”، ولكن ال تشعر 
أنـــه يمكنـــك حذفهـــا، فعليـــك محاولة كتم 

قصصهم ومنشوراتهم.
انتقل إلى ملف تعريف الشخص الذي تريد 
كتمـــه. وانقـــر فوق “متابعة”، ثـــم انقر فوق 
mute وحدد “المنشورات” أو “القصص” أو 
كليهما. ويمكنك إلغاء كتم الحساب باتباع 

الخطوات نفسها.

أعادت النجمة دو ليبا البالغة من العمر 19 عاما إحياء آمال عشاقها،  «
 Happier Than إذ أعلنت عن جولتها الجديدة للعام 2022 تحت اسم
Ever، والذي أعطته أللبومها الثاني المقبل، وتخطط إلصداره في 30 

يوليو المقبل.
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تنظــم مؤسســة بحريــن ترســت بالتعــاون مع الفريــق المتطوع مع المؤسســة 
”فريــق مبــادرة ملهمــون“ فــي الفترة مــن 25 أبريل حتى نهايــة يوليو الجاري، 
مســابقة حزاوينــا النتخــاب الســارد الشــعبي مــن األطفــال من عمــر 5 إلى 15 
ســنة مــن طلبة مدرســة دينا كانــو المصغرة وأصدقائهم مــن مملكة البحرين، 
وذلــك لتعزيــز مهارات الســرد القصصــي لحكايا المــوروث الشــعبي لألطفال، 
حيث ســيروي المشــاركون حكايا األجداد والجدات على مرأى ومســمع لجنة 
الحكــم التــي ضمــت فــي عضويتهــا نخبة مــن مثقفــي المجتمــع البحريني من 
مختلف المجاالت التربوية واألدبية واإلعالمية والفنية؛ سعيا لترسيخ قيم 

المواطنة وتعزيز الهوية الثقافية.

دينـــا  لمدرســـة  اإلداري  الفريـــق  يعكـــف 
كانـــو المصغـــرة بمجمـــع الســـلمانية الطبي 
المصغـــرة  المـــدارس  لبرنامـــج  التابـــع 
الفـــرق  علـــى متابعـــة جهـــود  بالمؤسســـة 
العاملـــة والمكونة مـــن الفريق التنســـيقي 
وفريق التحكيـــم وفريق التدريب وفريق 
الفنـــي  واإلخـــراج  اإلعالمـــي  التنســـيق 

للقاءات التصفيات.  
رئيس  أشارت  المسابقة  من  الهدف  وعن 
ترست”  “بحرين  مؤسسة  أمناء  مجلس 
“حزاوينا”  فكرة  أن  إلى  البلوشي  فاطمة 

التي  المشروعات  فكرة  مــع  تتماشى 
برنامج  ضمن  المؤسسة  بها  تعنى 

داخل وخارج  المصغرة  المدارس 
قامت  لما  واستكمااًل  البحرين 

ــتــعــاون مع  ــال بـــه الــمــؤســســة ب
ــلــثــقــافــة  ــن ل ــريـ ــحـ ــبـ هـــيـــئـــة الـ

واآلثــــــــار خـــــالل مــســابــقــة 
لألطفال  القصص  “تأليف 

والناشئة”، التي انطلقت 
قبل عامين وستكون 

في  الثالثة  الـــدورة 
2022، واستكماال 
لــلــجــهــود الــرامــيــة 
إلى تعزيز اإلبداع 
وتـــحـــفـــيـــز الــفــكــر 
واإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
فــــــي الـــتـــألـــيـــف 
الــــــقــــــصــــــصــــــي 
لــــــــألطــــــــفــــــــال 
والــــــنــــــاشــــــئــــــة 

في  المشاركة  من خالل  وذلك  البحريني 
الذي  أنــا؟”  “من  أحد موضوعات مشروع 

يعزز الهوية البحرينية”. 
وأشـــار المستشـــار التربوي مديـــر برنامج 
بحريـــن  بمؤسســـة  المصغـــرة  المـــدارس 
فـــرق  علـــى  العـــام  والمشـــرف  ترســـت 
المســـابقة وأحد أعضاء الهيئـــة التدريبية 
في المسابقة سمير نور الدين إلى أن “هذه 
المســـابقة تأتـــي ضمن جهود المؤسســـات 
األهليـــة لتنفيـــذ توجيهـــات ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيس 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
ودعمـــا لمـــا قامـــت بـــه اللجنـــة 
المـــوروث  لرياضـــة  البحرينيـــة 
التابعة لوزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة، كمـــا أن لمشـــاركة 
أطفال مدرســـة دينـــا كانو 
المخصصـــة  المصغـــرة 
المرضـــى  لألطفـــال 
يتمثـــل  تربويـــا  بعـــدا 
مواهـــب  إبـــراز  فـــي 
وإنجـــازات المدرســـة 
أســـوة بأقرانهـــم من 
المشاركين  األطفال 
من خارج المدرسة“.

عمـــل  آليـــة  وعـــن 
المســـابقة أشـــارت رئيس 
ضحـــى  المبـــادرة  فريـــق 

البشـــر إلـــى أنـــه تـــم عـــرض الفيديوهـــات 
المســـتلمة مـــن تاريـــخ 15 مـــن أبريل على 
فريـــق التحكيـــم المكـــون من أســـاتذة من 
ذوي االختصـــاص فـــي المجـــال التربـــوي 
والفني، إذ تم تقييم المشاركين، ومن بعد 
ذلك يتم تدريب الطلبة من قبل فريق من 
المدربيـــن المختصين في محـــال التمثيل 
وتنميـــة المواهـــب. وأوضحـــت البشـــر أن 
اختيار الفائزين ســـيتم مـــن خالل العرض 
المباشر عبر منصة ”زووم“ وقناة المدارس 
المصغرة في اليوتيوب وحساب انستغرام 
عوالم دينا كانو، وحساب انستغرام فريق 
ملهمـــون، إذ ســـتقدم المشـــاركات بطريقة 
مباشرة، بحضور لجنة التحكيم وضيوف 
شرف المســـابقة وهم الفنان القدير محمد 
ياســـين )بابا ياســـين( والفنانـــة والمخرجة 

منى فيروز وفق البرنامج الزمني التالي:
* التصفيـــة األولـــى: أفضل 10 مشـــاركات، 

يومي الثالث والرابع من يوليو ٢٠٢١.
* التصفية الثانية: يوم الخامس من يوليو 
الختيار أفضل 5 مشاركين، اختيار أفضل 
مشـــارك حســـب تصويت الجمهـــور وذلك 

فـــي الفترة ما بين 5 و12 من يونيو، وفي 
24 يونيو سيتم إعالن النتائج للجمهور. 

وأشارت المنســـق التقني للمسابقة شيخة 
نبيـــل الحمـــد “تزامنـــا مـــع الوضـــع الراهن 
بالعالم يعد طرح مســـابقة حزاوينا فرصة 
تراثنـــا  علـــى  األطفـــال  ليتعـــرف  جميلـــة؛ 
البحـــث  خـــالل  مـــن  الشـــعبي  وموروثنـــا 
وقراءة القصص الشـــعبية وإتقان ســـردها 
للجمهـــور كذلك تعد تغير عـــن نمط العالم 
الرقمي الذي اعتاده األطفال بهذا الوقت، 
الواحـــد  القـــرن  مهـــارات  بذلـــك  معـــززة 
والعشـــرين وخلـــق جيـــل واٍع بتراثـــه وال 
ننســـى الجانب األسمى للمســـابقة أال وهو 
دمـــج أطفال مدرســـة دينا كانـــو المصغرة 

مع األطفال اآلخرين“.
فهـــو  المســـابقة،  فـــي  لـــدوري  وبالنســـبة 
دور تطوعـــي، حيـــث اســـتندت إلى كوني 
تربوية في وزارة التربية والتعليم لتطوع 
األدوات  بذلـــك  موظفـــة  تقنـــي  كمنســـق 
الرقميـــة والبرامج إلعداد قاعـــدة لبيانات 
المشاركين وتصميم اســـتمارات المسابقة 

إلكترونيا. 

منـــى  أوضحـــت  كمحكمـــة  دورهـــا  وعـــن 
فخـــر أن المســـابقة تعد إحـــدى المبادرات 
المواهـــب  برعايـــة  تهتـــم  التـــي  الهادفـــة 
وتعزيز الجوانـــب المتعلقة باإلرث العريق 
مـــن الحكايا البحرينية؛ لذلـــك البد من أن 
ننقـــل تلك التجـــارب العريقـــة التي تحمل 
بيـــن ثناياهـــا قيمـــا أخالقية وعبـــرا كانت 
تصدر لنـــا وآلبائنا، وعبرت فخر عن كونها 
أحـــد أعضاء لجنـــة الحكـــم، وأضافت أنها 
الحظـــت إقبـــاال مـــن المتســـابقين الذيـــن 
أتحفونـــا بمواهبهـــم وقدراتهـــم المختلفة، 
وهـــذا إنما يدل على الشـــغف الذي يخالج 
نفـــوس متســـابقينا الصغـــار فـــي االرتباط 
بـــكل مـــا يمثـــل تراثنـــا الشـــعبي الحافـــل 

بالكثير من الحكم والعظة.
خولـــة  والكوتـــش  المدربـــة  وأشـــارت 
البوســـميط إلـــى أنها ســـعيدة وممتنة لهذا 
االختيـــار والذي يعـــد التجربـــة الثانية لها 
في مســـابقة حزاوينا بعد تجربتها األولى 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأنها 
ومـــن خـــالل المالحظـــة لمســـت مواهـــب 
وقدرات لدى المشاركين في مجال السرد 

والتعبير الشفهي. 
وأشارت القاصة والحكواتية نسرين النور 
عضوة فريـــق التحكيم إلـــى أن “حزاوينا” 
فعاليـــة أخذتنـــا للزمـــن الجميـــل بصحبـــة 
أشـــرف  األطفـــال  مـــن  مرحـــة  مجموعـــة 
علـــى تدريبهـــم وتوجيههم نخبـــة متميزة 
مـــن التربوييـــن، وأضافـــت “ســـعيدة جـــدا 
بمشـــاركتي في هـــذه التجربة التي أبرزت 
مواهـــب األطفـــال فـــي الســـرد والتمثيـــل 
المـــوروث  حـــب  غـــرس  إلـــى  باإلضافـــة 
الشـــعبي فيهـــم، المســـابقة وكما بـــدا على 
محيـــا األطفـــال وتفاعلهـــم وأدائهـــم التي 

عززت بدورها روح االنتماء. 
وباالنتقـــال إلـــى فريـــق التدريـــب لتطوير 
الكاتبـــة  أوضحـــت  المشـــاركين،  مهـــارات 
زهراء المبارك منســـق فريق التدرب، وقد 
لفتها حرص القائمين على المســـابقة على 
االلتـــزام بالقيـــم والتركيز عليها، وأشـــارت 
إلى أن فريق التدريب ينفذ يوميا لقاءات 
تدريبية يومية فردية طوال شـــهر يوليو، 
وأن التدريب اهتم بالتركيز على المقدمة 
”حزايـــة“،  كل  فـــي  المعروفـــة  المشـــوقة 
كمـــا ركـــز علـــى طريقـــة العـــرض والســـرد 
مـــع  الصـــوت والتفاعـــل  نبـــرة  واختـــالف 
القصة واإلخـــراج، وأضافـــت أن التدريب 
استطاع أن يبرز قدرات األطفال الدفينة، 
وأن بعض المشـــاركين أبدوا اســـتعدادات 
كبـــرى لتلقـــي توجيهـــات المدربيـــن وهـــذا 
عامـــل مهـــم فـــي ســـير حركـــة التدريـــب 

بحسب ما خطط له“.

كتب: عبدالقادر السري “من فريق مبادرة ملهمون”

إطالق “حزاوينا” لتعزيز مهارات السرد القصصي لحكايا الموروث الشعبي لألطفال
مــن تنظيــم مؤسســة “بحرين ترســت” بالتعــاون مع الفريــق المتطــوع “مبــادرة ملهمون” 

فاطمة البلوشي 
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“غوغل” تفاجئ موظفيها... منصة لحساب أجور وامتيازات العمل عن بعد
كشف عمالق التكنولوجيا األميركي “غوغل” عن منصة 
تتيــح لموظفيهــا احتســاب قيمــة األجــور واالمتيازات 
التــي يحصلــون عليهــا فــي مقابــل العمــل عن ُبعــد. كما 
تتيــح المنصة للموظفين، إمكان تحديد التغييرات في 
هــذه األرقــام في حــال االنتقال إلى مدينــة أخرى ذات 

كلفة معيشة أدنى أو أعلى.
وكالــة  ســؤال  علــى  ردا  “غوغــل”  باســم  ناطــق  وقــال 
“فرانــس بــرس”، إن “عددا متزايدا مــن الموظفين باتوا 
يدرســون خياراتهم على صعيد أماكن العيش وطريقة 
العمــل” منــذ اعتمــاد نظــام العمــل الهجين )فــي المكتب 
ومن ُبعد(. وسُتظهر أداة موقع العمل الجديدة للعاملين 
طريقــة تبــدل أجورهم تبعا لموقعهــم؛ ألن األجر يعتمد 
علــى تكاليــف المعيشــة في أماكن العمــل وُيضبط وفقا 
ألســواق العمــل المحلية. وتتوقــع “غوغل” التي توظف 
نحــو 140 ألــف شــخص حــول العالــم، بحســب نمــوذج 
60 % مــن  الوبــاء، أن يعمــل  العمــل لمرحلــة مــا بعــد 
موظفيهــا فــي المكاتــب بضعة أيام فقط في األســبوع، 
فيمــا ســينتقل 20 % مــن موظفيها إلــى مواقع مكتبية 
جديــدة. وأشــار الناطق باســم المجموعــة العمالقة إلى 
أن مــن المتوقــع أن يعمل الـ 20 % الباقون من موظفي 

التنفيــذي  الرئيــس  وتحــدث  المنــزل.  مــن  “غوغــل” 
لمجموعــة “غوغل”، ســوندار بيتشــاي، عــن الحاجة إلى 
المرونــة فيمــا يتعلــق بالعمــل من ُبعــد والتغييــرات في 
موقــع العمل، في ظل إعادة شــركات التكنولوجيا فتح 

مواقع عمل كانت قد هجرتها خالل الجائحة.
كشــفت دراسة جديدة بقيادة “غوغل” عن أن ما يقرب 
من 68 % من الموظفين يستخدمون هاتًفا ذكًيا واحًدا 
ألغــراض العمل واألغراض الشــخصية، بينما يســتخدم 
32 فــي المئــة هاتفيــن ذكيين، على الرغــم من أنه ليس 

دائًما واحًدا للعمل واآلخر لالستخدام الشخصي!

أعلنت النجمة شاكيرا استعدادها لطرح أغنية جديدة في يوليو المقبل، إال أنها لم تكشف عن تفاصيل األغنية، 
وقد عبر الجمهور عن سعادتهم لعودتها بعمل جديد.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فوائــد فاكهــة البمبــر غيــر متوقعــة 
لصحتــك، فهــي مليئــة بالعديــد من 
مثــل  المفيــدة،  الغذائيــة  العناصــر 
فيتامين ســي ومضادات األكسدة. 
وتشــير بعــض األدلــة إلــى أنهــا قــد 
تســاعد أيضــا فــي تقليــل االلتهــاب 
وتحســين  القلــب  صحــة  وحمايــة 
غذائــي  نظــام  مــن  كجــزء  النــوم 

صحي.
االلتهــاب هــو جــزء مــن اســتجابة 
أو  للمــرض  الطبيعيــة  الجســم 
اإلصابــة على المدى القصير، يمكن 
أن يكــون مفيــدا. ومــع ذلــك، فــإن 
االلتهــاب طويــل األمــد لــه دور في 

العديد من الحاالت المزمنة.
نظــام  اتبــاع  أن  مــن  الرغــم  علــى 
غذائــي غني بالفواكه والخضروات 
أن  يمكــن  عــام  بشــكل  واألليــاف 
إال  االلتهــاب،  تقليــل  فــي  يســاعد 
أن البمبــر قــد يكــون مفيــدا بشــكل 

خاص لاللتهابات.

الدنمركيــة  العاصمــة  تصــدرت 
كوبنهاجن قائمة مجلة مونوكل 
ألفضل المدن معيشة في العالم 
لرابــع مرة منذ بــدء إصدار هذه 

القائمة في 2007.
الخمســة  المراكــز  وشــملت 
وهلســنكي  زوريــخ  األولــى 
بعدمــا  وطوكيــو  وســتوكهولم 
استأنفت المجلة إصدار القائمة 
بعــد توقفها فــي العــام الماضي 
مع اجتيــاح جائحة كوفيد- 19 

العالم.
وقــال آندرو تــوك رئيس تحرير 
المجلــة “كوبنهاجــن واحدة من 
تلــك المــدن التــي تطمــح فعــال 
أفضــل  حيــاة  نوعيــة  لتوفيــر 
للجميــع”. وأضــاف “طموحاتهــا 
أكثــر  بيئــة  بتوفيــر  المتعلقــة 
علــى  األفضــل  هــي  نظافــة 
اإلطالق والمدينة تجني حصاد 
أعوام من االستثمار الحضري”.

أفــادت وكالــة “بلومبــرج” األمريكيــة 
أن صنــدوق الثروة الســيادي للمملكة 
العربية الســعودية يــدرس بناء مطار 
دولــي جديــد فــي العاصمــة الريــاض، 
ليكون بمثابة قاعدة لخطوط طيران 
إطالقهــا  المملكــة  تعتــزم  جديــدة 
الســياحة  لجــذب  قريــب  وقــت  فــي 

العالمية.
ونقلــت الوكالة عــن مصادر قالت إنها 
مطلعــة علــى األمــر دون أن تذكرهــا، 
الجديــدة  الطيــران  خطــوط  أن 
ستخدم المســافرين بغرض السياحة 
فيمــا  الســواء،  حــد  علــى  واألعمــال 
الحاليــة  الطيــران  خطــوط  ســتركز 
“الســعودية”، علــى الســياحة الدينيــة 
من مقرها في مدينة جدة، وذلك في 
إطار إســتراتيجية المملكة لالستثمار 
فــي مجــال المالحــة الجويــة وتعزيز 
قطاع الســياحة في إطار رؤية 2030 
التي أعلنها ولي العهد صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان.

البمبر ضد 
االلتهابات

أفضل 5 مدن 
حول العالم

مطار دولي جديد 
بالرياض

فوز الزوج ”جيمس لوستد“ وزوجته ”كلوي“ بلقب أكبر فرق ارتفاعا 
Wales News Service :في العالم! الصورة من

اندلعــت مشــاجرة بيــن عائلتيــن فــي العاصمــة 
األردنية عمان بعد قيام عروس بضرب عريسها 
بعــد يــوم واحد من زفافهمــا نتيجة تهديده لها 

بضربها في حال تأخرت في تحضير الغداء.
وبحســب “ســرايا” األردنــي، فــإن العــروس لــم 
تتقبــل تهديــد زوجهــا لهــا، حيــث بــادرت هــي 

فــي  مختلفــة  بجــروح  لــه  وتســببت  بضربــه 
جســده بشــكل كبيــر. علــى الفــور قــام العريس 
بإبالغ عائلته بما حدث، ليجتمع ذوو العائلتين 
وتتســع المشــاجرة بينهما للضرب في الشــارع، 
وتبين فيما بعد أنها تحمل الحزام األســود في 

الكاراتيه.

عروس تعتدي على عريسها في “الصباحية”!

المصريــة  العاصمــة  تســتعد 
القاهــرة فــي هــذه األيام لتدشــين 
أكبــر حــدث ثقافــي فــي المنطقــة 
العربيــة منذ بدء جائحة فايروس 
كورونا، حيث تنطلق الدورة الـ 52 
لمعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب 
مــع توقعــات باســتقبال نحــو 1.5 

مليون زائر.
وكان المعــرض يقام في بداية كل 
عــام بالتزامــن مع إجــازة منتصف 
العام الدراسي، لكن وزارة الثقافة 
المصريــة أجلتــه إلــى نهايــة شــهر 
يونيو الجاري بالتنســيق مع وزارة 
لقــرارات مجلــس  الصحــة ووفقــا 
الــوزراء. وأفــادت وزيــرة الثقافــة 

المصريــة إينــاس عبدالدايــم فــي 
مؤتمــر صحافــي أخيــرا بــأن دورة 
ســتقتصر  العــام  هــذا  المعــرض 
علــى بيــع الكتب فقــط، بينما تقام 
الفعاليــات واألنشــطة عبــر منصــة 
خصيصــا  اســتحدثت  إلكترونيــة 
لمواكبة الظروف الوبائية الحالية.

“النشــاط  عبدالدايــم  وقالــت 
الثقافــي وتوقيعــات الكتب ولقاء 
جــزء  جمهورهــم  مــع  الُكتــاب 
لكــن  المعــرض،  مــن  جــدا  مهــم 
للدولــة والهيئــة  الهــدف األســاس 
ونحــن  للكتــاب  العامــة  المصريــة 
النشــر  هــو دعــم  الثقافــة  كــوزارة 

والناشرين”.

تدشين أكبر حدث ثقافي في المنطقة منذ بدء الجائحة

ينطلــق اإلصــدار التجريبــي 2.1 مــن نظــام تشــغيل Android 12 الذي يأتي 
ببعض اإلصالحات لألخطاء التي رصدت في اإلصدار التجريبي السابق.

تقــدم غوغــل هذا اإلصــدار التجربيــي بمعالجة للمشــكلة 
القفــل،  شاشــة  فــي  المســتخدمين  تواجــه  التــي 

والتــي تعيق المســتخدم مــن الوصول إلى بعض 
إلــى أســفل إلظهــار  التمريــر  اإلجــراءات مثــل 

اإلشعارات، أو التمرير لفتح الهاتف.
كمــا يعمل هذا اإلصــدار التجريبي على إصالح 

مشــكلة عدم ظهور معلومات الطقس والتقويم 
فــي أداة “At A Glance” التــي تتيــح للمســتخدم 

إلقــاء نظرة ســريعة على بعــض التفاصيل في الهاتف، 
ويعالــج هــذا اإلصــدار مشــاكل ظهــور وميض أو رســوم متحركة غيــر ثابتة 
عنــد الدخــول إلى التطبيقات الحالية عــن طريق التنقل باإليماءات وغيرها 

الكثير.

”Android 12“ إطالق اإلصدار التجريبي من الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:13

 11:40 

03:05 

 06:34

08:04
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