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أشاد وزير اإلعالم علي بن محمد 
الوثائقيـــة  بالسلســـلة  الرميحـــي 
التـــي أنتجتها صحيفـــة “الوطن”، 
والتـــي تناولـــت تأســـيس الدولـــة 
الخليفيـــة فـــي الزبـــارة والقواعـــد 
التـــي قامـــت عليهـــا الدولـــة مـــن 
تحقيق لألمن واالستقرار ورخاء 
وازدهار اقتصادي ونظام قضائي 

ورعايـــة للعلم والعلمـــاء والصناع 
وأصحـــاب المهن والحـــرف، فكل 
ذلـــك وغيـــره أســـس لقيـــام دولـــة 
مئـــات  منـــذ  األركان  متكاملـــة 
الســـنين وظلـــت إلى اليـــوم قائمة 
على ما تأسســـت عليه من قواعد 
متقـــدم  وفكـــر  صلبـــة  وأســـس 

مستنير.

الرميحي يشيد بوثائقية “الوطن” عن 
تأسيس الدولة الخليفية في الزبارة
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استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، فـــي قصر الصخيـــر أمس، المدير العـــام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة تيـــدروس غيبريســـوس . و أكـــد جاللتـــه 
دعـــم مملكـــة البحريـــن لجهـــود منظمـــة الصحـــة العالميـــة 

الهادفـــة لمكافحة جائحـــة كورونا باإلضافة إلى مســـاندتها 
لجميـــع الجهـــود الدوليـــة للتصـــدي لألمـــراض واألوبئة في 
جميع أنحاء العالم، مشـــيرًا جاللته الـــى أن المملكة قطعت 
شـــوطا كبيرا وحققت نجاحـــًا متميزًا في الحد من انتشـــار 
جائحة كوفيد 19 واحتواء آثارها في ظل استمرار الحملة 
الوطنيـــة للتطعيـــم والتوجيه بتوفيره لـــكل مواطن ومقيم 

علـــى أرض البحرين بشـــكل مجاني، مثمنـــًا الجهود الكبيرة 
والمقـــدرة لفريق البحرين بقيـــادة ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وجميع العاملين فـــي الصفوف األمامية من الكادر الصحي 
تعـــاون  وكذلـــك  المســـاندة  الجهـــات  وكافـــة  والتمريضـــي 

وتكاتف جميع أفراد المجتمع البحريني.

البحرين تدعم “الصحة العالمية” في مكافحة “كورونا”
جـاللـــة الـملـــك: المـمـلــكــة قطـعــت شـوطــا كـبـيــرا فــي الـحــد مــن انـتـشــار الجـائـحـــة

عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريســـوس عن انبهاره حيال 
ما شاهده في البحرين من إنجازات تحققت خالل كافة مراحل التصدي لفيروس 
كورونـــا “ كوفيـــد 19 “. وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي أمس “أنـــا فعال منبهـــر بتجربة 
البحريـــن الســـريعة في االســـتجابة للوباء”،  وافتتحت وزيـــرة الصحة أمس مكتب 
منظمـــة الصحة العالمية لـــدى مملكة البحرين، بحضور المدير العام لمنظمة الصحة 

العالمية، وممثل منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين.

مدير “الصحة العالمية” منبهر بتجربة البحرين
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مجلس الوزراء يهنئ السعودية على التنظيم الناجح للحج في الظروف االستثنائية

إقرار ضوابط جمع المـال لألغـراض الدينيـة
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قـــرر مجلـــس الـــوزراء الموافقـــة علـــى مذكـــرة اللجنـــة 
الوزارية للشـــؤون القانونية والتشريعية بشأن ضوابط 
جمـــع المال لألغـــراض الدينية التي يقوم بهما مجلســـا 

األوقاف الســـنية والجعفرية. وترأس ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس 
الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية. وهنأ المجلس 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة علـــى التنظيـــم 

الناجـــح لموســـم الحج في ظـــل الظروف االســـتثنائية 
لجائحـــة فيـــروس كورونا، ممـــا يعكس االهتمـــام الذي 
يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في توفير 
أقصـــى درجات الراحة لضيوف الرحمن وفق إجراءات 

احترازية لحفظ صحتهم وسالمتهم.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء أمس

وزيرة الصحة تفتتح مكتب منظمة الصحة العالمية في البحرين

جاللة الملك يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
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منتخبنا فرط بالفوز بثاني مبارياته بأولمبياد طوكيو“صيف البحرين” يقدم نشاًطا متنوًعاالرئيس التونسي يقيل وزراء“صاحبات األعمال” يفوز بجائزة عربيةصرف رتبتين للصفوف األمامية برواتب يوليو
تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد  «

رئيس الوزراء ، أوضح رئيس جهاز 
الخدمة المدنية   بأنه تم منح 

رتبتين اسثنائيتين ضمن رواتب 
شهر يوليو 2021، لكافة العاملين 

بالصفوف األمامية في مواجهة 
جائحة فيروس كورونا .

أعربت رئيس االتحاد العالمي  «
لصاحبات األعمال والمهن البحرينية 
الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة 

عن سعادتها بفوز االتحاد بجائزة 
مجلس الشباب العربي للتنمية 

المتكاملة للشباب العربي المتميز 
عن فئة ريادة األعمال.

أصدر رئيس الجمهورية التونسية  «
قيس سعّيد، أمرا رئاسيا بإعفاء 

3 وزراء. وقال مصدران أمنيان إن 
الرئيس التونسي قيس اليحياوي 
المدير العام لوحدة األمن الرئاسي 

اإلشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة 
الحكومة، األحد.

يواصل مهرجان صيف البحرين  «
تقديم فعالياته في أسبوعه 
الرابع واألخير، إذ يختتم يوم 

31 يوليو 2021م. ويتضمن هذا 
األسبوع مجموعة من األنشطة 

كالعروض المسرحية واإلبداعية 
والمسابقات.

فرط منتخبنا الوطني األول لكرة اليد  «
في انتصار كان في متناول يديه بعدما 

تلقى الخسارة الثانية بدورة األلعاب 
األولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” التي 

تستضيفها اليابان حتى 8 أغسطس 
المقبل حين هزم من البرتغال 26 - 25 في المواجهة التي أقيمت 

.)B( مساء اإلثنين ضمن منافسات المجموعة
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بدور المالكي

مجلس إدارة “بابكو” يناقش 
خطة اإلحالل الوظيفي

إنشاء مدرسة نادين الدولية 
الخاصة في جزيرة دلمونيا
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أكـــد عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، اعتزاز مملكة 
البحريـــن بالعالقـــات التاريخيـــة الوثيقـــة 
التي تجمعها بجمهورية السودان الشقيقة 
والتـــي تشـــهد تطورا مســـتمرا فـــي جميع 

المجاالت.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللـــة الملك 
في قصر الصخيـــر أمس وزيرة الخارجية 
المنصـــورة  مريـــم  الســـودان  بجمهوريـــة 
الصادق الصديق المهدي، بمناسبة زيارتها 
للمملكـــة للمشـــاركة في االفتتاح الرســـمي 
للمقـــر الجديـــد للســـفارة الســـودانية فـــي 
البحرين، حيـــث نقلت إلى جاللته تحيات 
وتقديـــر رئيس مجلس الســـيادة اإلنتقالي 

بجمهوريـــة الســـودان أخيـــه الفريـــق أول 
ركـــن عبدالفتـــاح البرهـــان ، وأخيه رئيس 
مجلس الوزراء االنتقالي عبدهللا حمدوك 
البحريـــن  لمملكـــة  الطيبـــة  وتمنياتهمـــا 

وشعبها بدوام الرقي واإلزدهار.
الخارجيـــة  بوزيـــرة  جاللتـــه  ورحـــب 
الســـودانية، وكلفها بنقل تحياته وتمنياته 
الـــى رئيـــس مجلـــس الســـيادة االنتقالـــي 

ولشـــعب  وزرائـــه  ورئيـــس  الســـوداني 
الســـودان الشـــقيق بالمزيـــد مـــن التطـــور 
واإلزدهـــار، مبـــاركًا جاللتـــه افتتـــاح المقر 
الرســـمي لســـفارة الســـودان فـــي المملكـــة 
والـــذي يعكـــس عمـــق العالقـــات الثنائيـــة 
المتميـــزة ومـــا تشـــهده مســـارات التعاون 
والعمـــل المشـــترك مـــن تقـــدم بمـــا يخـــدم 

األهداف والمصالح المشتركة.

وأكـــد جاللتـــه خـــالل اللقـــاء دعـــم مملكة 
البحرين لجهود السودان في تعزيز السالم 
واإلستقرار والتنمية باإلضافة إلى الدفاع 
عـــن قضايا ومصالح األمـــة العربية، معربًا 
عـــن تقديـــره لجهـــود الجاليـــة الســـودانية 
وإســـهاماتها الطيبة في المسيرة التنموية 

في مملكة البحرين.
ومن جانبهـــا، أعربت الوزيرة عن شـــكرها 

وتقديرهـــا لحضـــرة صاحـــب الجاللة على 
كرم الضيافة وحســـن االســـتقبال، مؤكدة 
تطويـــر  فـــي  جاللتـــه  بجهـــود  اعتزازهـــا 
العالقات البحرينية - السودانية، وما يكنه 
الســـودان قيـــادًة وشـــعبًا مـــن تقديـــر كبير 
لمملكـــة البحريـــن بقيـــادة جاللتـــه حفظه 
هللا، ودور مملكـــة  البحرين المشـــرف في 

ترسيخ دعائم العمل العربي المشترك.

اســـتقبل  عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، في 
قصر الصخير  أمس، المدير العام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة تيدروس غيبريســـوس 
بمناسبة زيارته للمملكة لحضور اإلفتتاح 

الرسمي لمكتب المنظمة في البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب صاحـــب الجاللـــة 
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  بزيـــارة 
العالميـــة، وبـــارك افتتاح مكتـــب المنظمة 
تتويجـــًا  يأتـــي  والـــذي  المملكـــة  فـــي 
التنســـيق  وأوجـــه  المتميـــزة  للعالقـــات 
بيـــن  يجمـــع  التـــي  المشـــترك  والتعـــاون 
البحريـــن ومنظمـــة الصحـــة العالمية على 
مـــدى عقود طويلـــة. وأعـــرب جاللته عن 
تقديـــره وشـــكره لقيـــام منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة بإعـــالن المنامـــة مدينـــة صحية 

كأول عاصمة في إقليم شـــرق المتوســـط 
وذلـــك لجـــودة خدمـــات الرعايـــة األولية 
في المراكز الصحيـــة باإلضافة للمبادرات 
الهادفـــة لتعزيـــز ونشـــر الوعـــي الصحـــي 
األمـــراض  لمكافحـــة  الرائـــدة  والبرامـــج 

المزمنة والمعدية.

كمـــا أكـــد جاللتـــه دعـــم مملكـــة البحريـــن 
لجهـــود منظمـــة الصحة العالميـــة الهادفة 
باإلضافـــة  كورونـــا  جائحـــة  لمكافحـــة 
إلـــى مســـاندتها لجميـــع الجهـــود الدوليـــة 
للتصـــدي لألمـــراض واألوبئـــة فـــي جميع 
أن  الـــى  مشـــيرًا جاللتـــه  العالـــم،  أنحـــاء 

المملكـــة قطعـــت شـــوطا كبيـــرا وحققـــت 
الحـــد مـــن انتشـــار  فـــي  نجاحـــًا متميـــزًا 
جائحـــة كوفيـــد 19 واحتـــواء آثارهـــا في 
ظل اســـتمرار الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم 
والتوجيـــه بتوفيـــره لكل مواطـــن ومقيم 
على أرض البحرين بشـــكل مجاني، مثمنًا  

الجهـــود الكبيرة والمقدرة لفريق البحرين  
بقيادة ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وجميـــع العامليـــن فـــي الصفوف 
األمامية من الـــكادر الصحي والتمريضي 
وكافـــة الجهـــات المســـاندة وكذلك تعاون 

وتكاتف جميع أفراد المجتمع البحريني.
من جانبه، أعرب مدير عام منظمة الصحة 
العالمية عن بالغ شـــكره وتقديره لحضرة 
الضيافـــة  كـــرم  علـــى  الجاللـــة  صاحـــب 
وحســـن االســـتقبال، مؤكـــدا أن المنظمـــة 
تفتخر وتتشـــرف بافتتاح مكتبها المحلي 
رقـــم 152 فـــي مملكـــة البحريـــن، مشـــيدًا 
بتجربـــة البحريـــن الرائـــدة على مســـتوى 
العالـــم فـــي التعامـــل مع جائحـــة فيروس 
كورونا بما يتماشـــى مع توصيات منظمة 
الصحـــة العالمية. كما أشـــاد بقيادة جاللة 
الملـــك الحكيمـــة وتطلـــع منظمـــة الصحة 
العالميـــة إلـــى زيـــادة وتطويـــر عالقاتهـــا 
بمملكـــة البحرين، من أجـــل تعزيز الصحة 
والحفـــاظ علـــى ســـالمة العالـــم ولخدمـــة 

المستضعفين.

المملكة قطعت شوطا كبيرا في الحد 
من انتشار “كورونا”
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  جاللة الملك يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

المنامة  - بنا

العالميـــة” “الصحـــة  مـــع  المشـــترك  التنســـيق  ألوجـــه  تتويـــج  التمثيلـــي  المكتـــب 

جاللة الملك: ندعم جهود المنظمة في مكافحة “كورونا”

تلقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برقية شـــكر وعرفـــان من 
وزيـــرة الصحة فائقة الصالح، رفعت فيها أســـمى 
آيات الشكر والتقدير والعرفان لدعم جاللة الملك 
للقطاع الصحي والتوجيهات الســـديدة والرعاية 

الكريمة لكافة العاملين في الصفوف األمامية.
وأكـــدت الوزيـــرة أن مـــا حققتـــه مملكـــة البحرين 
مـــن وصول إلـــى مراكز متقدمـــة عالميًا من خالل 
التصـــدي  فـــي  المتميـــزة  تجربتهـــا  اســـتعراض 
للجائحـــة، لـــم يكن لـــه أن يتأتى لـــوال دعم جاللة 

الملك ورعايته.
كمـــا قدمت وزيـــر الصحة إلى مقـــام جاللة الملك 
التـــي  الطيبـــة  بالنتائـــج  والتبريـــكات  التهانـــي 
حققتهـــا الزيارة الرســـمية التي قـــام بها تيدروس 

الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  غيبريســـوس، 
العالمية، في إطار االطالع على التجربة المتميزة 
لمملكـــة البحرين وجهودهـــا المقدمة في التصدي 
لجائحـــة كورونا، والذي تزامـــن مع افتتاح مكتب 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي المملكـــة، مما يعد 
خطـــوًة جديـــدة في ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
لتعزيز ســـبل التعاون المشترك وتنسيق العالقات 

الثنائية بين الجانبين.
ورفعـــت الوزيـــرة الصالـــح لجاللـــة الملـــك الشـــكر 
واالمتنان لدعم جاللتـــه لوزارة الصحة وألعضاء 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، بقيادة 
ومســـاندة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، حيث حققت مملكة البحرين وبشـــهادات 
دولية منجزات عديدة على صعيد تنفيذ الخطط 

واالســـتراتيجيات ومســـتوى الجاهزية والكفاءة 
وتســـخير كافة اإلمكانيات والموارد وذلك حفاظًا 

على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
واختتمـــت وزيـــرة الصحة برقيتهـــا باالبتهال إلى 
هللا بـــأن يحفظ ويوفق جاللة الملك في مســـيرة 
العطـــاء والتحديث والنمـــاء في مملكتنـــا الغالية 
ولصالـــح شـــعبها الوفـــي وصـــوالً لتحقيـــق المزيد 
مـــن الرفعة واالزدهـــار والرخاء في العهـــد الزاهر 

والميمون.
كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة برقية شـــكر وعرفـــان من وزيـــرة الصحة، 
رفعـــت فيها أســـمى آيات الشـــكر والعرفـــان لدعم 
ســـموه للقطـــاع الصحـــي ممـــا كان له انعكاســـاته 

الطيبة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأشـــادت الصالح بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي 
للجهـــود  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الوطنيـــة للتصدي للفيـــروس والتي جعلت مملكة 
البحريـــن تتبـــوأ هـــذه المكانـــة الدوليـــة المرموقة 
وتحقيقهـــا للعديد من الخطط واالســـتراتيجيات 
مســـتوى  علـــى  الرائـــدة  الصحيـــة  واإلنجـــازات 
التصدي لهذه الجائحة لتشكل نموذجًا يحتذى به 
لكافة دول العالم في الحفاظ على صحة وسالمة 
أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض 

المملكة.
التهانـــي  لســـموه  الصالـــح  الوزيـــرة  ورفعـــت 
والتبريكات بمناســـبة نجاح الزيارة الرسمية التي 
قـــام بهـــا المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالمية 
تيـــدروس غيبريســـوس، والنتائـــج المثمـــرة التي 
الزيـــارة فـــي إطـــار االطـــالع  قـــد حققتهـــا هـــذه 

علـــى التجربـــة المتميـــزة لمملكـــة البحرين ومدى 
فـــي  المقدمـــة  جاهزيتهـــا  ومســـتوى  إمكانياتهـــا 
التصـــدي لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19-( والـــذي 
تزامن مع افتتاح مكتـــب منظمة الصحة العالمية 
فـــي المملكـــة ممـــا يعـــد خطـــوًة جديدة فـــي ظل 
التعـــاون  ســـبل  لتعزيـــز  االســـتثنائية  الظـــروف 
المشترك وتنسيق العالقات الثنائية بين الجانبين.
واختتمـــت وزيـــرة الصحة برقيتهـــا باالبتهال إلى 
المولـــى جلـــت قدرتـــه أن يحفـــظ ويوفق ســـموه 
في مســـيرة العطاء والتحديـــث والنماء بمملكتنا 
الغاليـــة ولصالح أبنائها األوفيـــاء وصوالً لتحقيق 
المزيـــد مـــن الرفعـــة واالزدهـــار والرخـــاء في ظل 
قيادة صاحب الجاللة ملـــك البالد المفدى حفظه 
الخيـــر خطـــاه  علـــى طريـــق  هللا ورعـــاه وســـدد 

الكريمة.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر وزيرة الصحة
المنامة  - بنا

المنامة - بنا

ــرار ــقـ ــتـ ــوم فـــي تــعــزيــز الـــســـام واالسـ ــرطـ ــخـ الــبــحــريــن داعـــمـــة لــجــهــود الـ

جاللة الملك يؤكد االعتزاز بالعالقات الوثيقة مع السودان

جاللة الملك يستقبل وزيرة خارجية جمهورية السودان



ترأس ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلــس الوزراء 

الذي عقد أمس بقصر القضيبية.

بنتائـــج  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد 
العـــام  للمديـــر  الرســـمية  الزيـــارة 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريســـوس إلـــى مملكة 
تعزيـــز  فـــي  وبأهميتهـــا  البحريـــن 
المنظمـــة  مـــع  الثنائـــي  التعـــاون 
مملكـــة  تجربـــة  علـــى  واالطـــاع 
البحريـــن فـــي التصـــدي لفيـــروس 
المجلـــس  رحـــب  كمـــا  كورونـــا، 
بافتتـــاح مكتـــب المنظمـــة بمملكة 

البحرين.
المملكـــة  المجلـــس  هنـــأ  بعدهـــا 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة على 
الحـــج  لموســـم  الناجـــح  التنظيـــم 

االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
ممـــا  كورونـــا،  فيـــروس  لجائحـــة 
يعكس االهتمام الذي يوليه خادم 
الحرميـــن الشـــريفين وولـــي عهده 

فـــي توفير أقصى درجـــات الراحة 
لضيـــوف الرحمـــن وفـــق إجراءات 
صحتهـــم  لحفـــظ  احترازيـــة 

وسامتهم.
ثـــم تابـــع المجلـــس باهتمـــام آخـــر 
التطـــورات بالجمهورية التونســـية 
تمنياتـــه  عـــن  وأعـــرب  الشـــقيقة، 
لتونـــس الشـــقيقة بتحقيـــق الخير 
االســـتقرار  مـــن  ومزيـــد  والتقـــدم 
والنمـــاء. بعـــد ذلـــك أدان المجلس 
التفجيـــر اإلرهابي الذي اســـتهدف 
سوًقا في مدينة الصدر بجمهورية 
العـــراق الشـــقيقة، معربـــا عـــن بالغ 
التعـــازي والمواســـاة ألهالي وذوي 
والشـــعب  وللحكومـــة  الضحايـــا 
وتمنياتـــه  الشـــقيق،  العراقـــي 
بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يرحب بافتتاح مكتب “الصحة” العالمية في البحرين
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي مـــع المنظمـــة واالطـــاع على تجربـــة البحرين فـــي التصدي لــــ “كورونا”

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 26 يوليو 2021:

متابعـــة المجلس آخـــر التطـــورات بالجمهورية التونســـية الشـــقيقة، 
واإلعراب عن التمنيات لتونس الشـــقيقة بتحقيق الخير والتقدم ومزيٍد 

من االستقرار والنماء. 

تهنئـــة المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة على التنظيـــم الناجح 
لموسم الحج.

اإلشـــادة بنتائج الزيارة الرسمية لمعالي المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية والترحيب بافتتاح مكتب المنظمة بالمملكة.

إدانـــة التفجيـــر اإلرهابي الذي اســـتهدف ســـوًقا في مدينـــة الصدر 
بجمهورية العراق الشقيقة.

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:
مشـــروع قانون بالموافقة على 
االنضمام إلى اتفاقية حصانات 
التعـــاون  منظمـــة  وامتيـــازات 
اإلســـالمي، بمـــا ُيســـهل عمل 

المنظمة في تحقيق أهدافها.

ضوابـــط جمـــع المـــال لألغراض 
الدينية التي يقوم بهما مجلســـا 

األوقاف السنية والجعفرية.

آليـــة تنظيـــم انضمـــام مملكـــة 
البحريـــن للهيئـــات والمنظمـــات 
وتجديـــد  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

العضوية فيها.

للمشاريع  الوزارية  اللجنة  مرئيات 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة حول 
مشروع خاص بالتطوير العقاري.

توقيع مذكـــرة تفاهم بين اإلدارة 
العامة لمكافحة الفســـاد واألمن 
االقتصـــادي واإللكتروني بوزارة 
الداخليـــة وهيئة الرقابة ومكافحة 
الفســـاد فـــي المملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة.

ردود الحكومة علـــى 9 اقتراحات 
برغبة مقدمة من مجلس النواب.

بعدهـــا نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات المدرجـــة على 
جدول أعماله، وقرر ما يلي:

أوال: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بخصوص مشـــروع قانون بالموافقة علـــى االنضمام إلى 
اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة التعاون اإلســـامي، 

بما ُيسهل عمل المنظمة في تحقيق أهدافها.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بشـــأن ضوابط جمـــع المال لألغراض الدينيـــة التي يقوم 

بهما مجلسا األوقاف السنية والجعفرية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصادية 
والتـــوازن المالـــي بشـــأن آليـــة تنظيـــم انضمـــام مملكـــة 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمنظمـــات  للهيئـــات  البحريـــن 

وتجديد العضوية فيها.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنية 
العقـــاري  بالتطويـــر  خـــاص  مشـــروع  حـــول  التحتيـــة 

ومرئياتها بهذا الشأن.
5. مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن توقيـــع مذكـــرة تفاهم 
بيـــن اإلدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني بـــوزارة الداخلية وهيئـــة الرقابة ومكافحة 
الفســـاد في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، والتي 
تهـــدف لتعزيـــز التعاون بيـــن الجانبين وتطويـــر القدرات 

المؤسسية.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بشأن ردود الحكومة على 9 اقتراحات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.

قرارات المجلس
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء أمس

إشادة بنتائج الزيارة الرسمية للمدير العام المنظمة تيدروس أدهانوم للمملكة
تهنئة السعودية على التنظيم الناجح للحج في ظل الظروف االستثنائية للجائحة 
متابعة آخر التطورات بتونس والتمنيات للبلد الشقيق بمزيد من التقدم واالستقرار

الصدر  بمدينة  ســوق  في  اإلرهــابــي  التفجير  إدانته  عن  أعــرب  المجلس 
ــامي ــاون اإلسـ ــة التعـ ــازات منظمـ ــات وامتيـ ــة حصانـ ــام  التفاقيـ االنضمـ
ــديــنــيــة ــراض ال ــ ــأغ ــ ــال ل ــمـ ــع الـ ــم ــط ج ــوابـ ــى ضـ ــل الـــمـــوافـــقـــة ع
والدولية اإلقليمية  والمنظمات  للهيئات  المملكة  انضمام  لتنظيم  آلية 
مذكـــرة تفاهـــم بيـــن البحريـــن والســـعودية بشـــأن مكافحـــة الفســـاد

موافقة بشأن 
ردود الحكومة 

على 9 اقتراحات 
برغبة مقدمة من 

مجلس النواب



أكد ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، أن تحقيق األهداف يتطلب 
العمـــل والمثابرة وفـــق منهجية وخطط 
علـــى  الحفـــاظ  بـــأن  منوهـــا  مدروســـة، 
مـــا تحقق حتـــى اليـــوم يســـتدعي بذل 
المزيـــد من الجهـــود للوصول للنجاحات 
المنشـــودة وفـــق رؤى وتطلعـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأشـــاد ســـموه بالجهـــود الكبيـــرة التـــي 
يقدمهـــا كافة أعضاء فريق البحرين من 
الكـــوادر الوطنية في الصفوف األمامية 
والجهـــات المســـاندة، والتـــي تعمل ليل 
نهـــار؛ مـــن أجـــل حفـــظ صحة وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، ودورهـــا المهم 
فـــي تحقيـــق النتائج التـــي وصلت إليها 
المملكـــة حتى اليوم، إلـــى جانب الوعي 
المجتمعـــي الـــذي كان لـــه الـــدور الكبير 
لبلوغ هذه المستويات؛ منوها سموه بما 
حققته المملكة حتى اليوم من منجزات 
علـــى صعيد التصـــدي للفيـــروس والتي 
يجب أن يحـــرص الجميع على الحفاظ 
باإلجـــراءات  التـــام  بااللتـــزام  عليهـــا 
االحترازيـــة ودعم كافـــة خطط التعامل 

مع كافة مستجدات فيروس كورونا. 
أمـــس،  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
بقصـــر القضيبيـــة، المدير العـــام لمنظمة 
أدهانـــوم  تيـــدروس  العالميـــة،  الصحـــة 
غيبريســـوس، بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار 
المســـؤولين، حيث رّحب ســـموه بمدير 
عام منظمة الصحـــة العالمية الذي يزور 
الرســـمي  االفتتـــاح  بمناســـبة  المملكـــة 

لمكتـــب المنظمـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
التعـــاون  بمســـارات  ســـموه  منوهـــا 
المتميـــزة التـــي تجمـــع مملكـــة البحرين 
ومنظمة الصحة العالمية، مؤكًدا ســـموه 
حـــرص المملكـــة علـــى اســـتمرار تطوير 
هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية 
من خـــالل مكتبهـــا في البحريـــن والذي 
ســـينقل مســـتوى التعـــاون الثنائي نحو 

آفاق أرحب.
وخـــالل اللقـــاء، تـــم اســـتعراض جهـــود 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي التصدي 
النتشـــار الفيـــروس عالميـــا، حيـــث أكـــد 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء دعـــم مملكـــة البحرين 
لجهود منظمة الصحة العالمية وحرص 
المملكة على تعزيز دورها ضمن التعاون 
فيـــروس  أجـــل مكافحـــة  مـــن  الدولـــي 
كورونا، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق 

أهداف التصدي للفيروس عالميا.

من جانبـــه، أعرب المدير العـــام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة عـــن شـــكره وتقديره 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
رئيس مجلس الوزراء على حسن وكرم 

الضيافـــة، معربـــا عـــن إعجابـــه الشـــديد 
لفريـــق  والفاعلـــة  المنســـقة  بالجهـــود 
البحرين والمنهجية الشاملة التي اتبعها 
النتائـــج  وتحقيـــق  للجائحـــة  للتصـــدي 

المرجـــوة بكفـــاءة عاليـــة فـــي مختلـــف 
مراحلـــه، ومشـــيرا إلى اهتمـــام المنظمة 
بتعزيز التعاون مـــع مملكة البحرين في 

شتى المجاالت.

المنامة -بنا

بلوغ النجاحات وحفظ المكتسبات يتطلب بذل المزيد من الجهود
سمو ولي العهد رئيس الوزراء:  االنتقال بمسارات التعاون الثنائي مع “الصحة العالمية” نحو آفاق أرحب

أدناهوم: 
“فريق البحرين” 

والمنهجية 
الشاملة في 

التصدي للجائحة 
محل إعجاب

نؤكد دعم البحرين 
لجهود المنظمة 

وتعزيز دورها 
ضمن التعاون 

الدولي

الصالح تفتتح مكتب “الصحة العالمية” في البحرين
أكـــدت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالـــح أن افتتاح 
مملكـــة  فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  مكتـــب 
البحريـــن ُيعد إضافـــة نوعية للقطاع الصحي في 
المملكـــة علـــى نحٍو يدعـــم جهودها فـــي مواصلة 
تطويـــر الخدمات الصحية المقدمة، وُيســـهم في 
تعميـــق مســـارات التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
بمـــا يبـــرز اإلنجازات البحرينيـــة التي تتحقق في 
مختلـــف المجـــاالت الصحية بفضـــل التوجيهات 
الســـامية من عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، والمتابعة المســـتمرة 
لولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك لدى افتتاح وزيرة الصحة أمس مكتب 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة لـــدى مملكـــة البحرين، 
وذلـــك بحضـــور المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســـوس، وممثل 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 

تسنيم عطاطرة، وعدد من المسؤولين في وزارة 
الصحة. 

حيث جددت الوزيرة الترحيب بالزيارة الرسمية 
التـــي يقـــوم بهـــا تيـــدروس غيبريســـوس، معربًة 
عـــن ســـعادتها بهـــذا االفتتـــاح والـــذي ُيعـــد حدثا 
مهمـــا في مثـــل هذه الظـــروف االســـتثنائية التي 
يمـــر بها العالم للتصدي لجائحـــة فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح المديـــر العـــام لمنظمـــة 
بـــأن افتتـــاح مكتـــب منظمـــة  الصحـــة العالميـــة 
الصحـــة العالميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
الدعـــم  لتقديـــم  يأتـــي  عطاطـــرة  تســـنيم 
اإلســـتراتيجي والتقنـــي في القطـــاع الصحي بما 
يســـهم فـــي ضمـــان جـــودة واســـتدامة الخدمات 
المقدمـــة لمواصلـــة تعزيـــز الصحـــة العامـــة علـــى 
الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، مشـــيًرا إلى 
أن مكتب المنظمة سيعمل مع وزارة الصحة على 

تحديـــد وتعزيز المجـــاالت الرئيســـة التي تحقق 
فيها مملكة البحرين الريادة كمركز لبناء القدرات 
في اإلقليم، وتبني أفضل الممارسات في القطاع 
الصحـــي بما يعـــزز دورها في صناعة السياســـات 

الصحية على نطاق أشمل.

من جهتها، أشـــارت الوزيرة الصالح إلى أن وزارة 
الصحـــة ســـوف ُتقـــدم كل الدعـــم الـــالزم لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة فـــي كل مـــا تتبنـــاه مـــن جهود 
وخدمـــات وإجـــراءات فـــي المجـــاالت الصحيـــة 
سعًيا نحو تحقيق األهداف المشتركة المنشودة، 

ومتابعـــة تنفيـــذ المشـــاريع مـــع منظمـــة الصحـــة 
العالمية، بما ُيسهم في تطوير الرؤية المستقبلية 
بمـــا يتوافـــق واألهـــداف والغايـــات التـــي تتبناها 
المنظمـــة وتتواءم مـــع تطلعات مملكـــة البحرين 

في المجال الصحي.
وأشـــادت الصالح بالجهـــود المقدمة مـــن منظمة 
فـــي  المتواصـــل  ودعمهـــا  العالميـــة  الصحـــة 
بشـــأن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  تطويـــر 
المســـتويين  علـــى  الصحيـــة  اإلســـتراتيجيات 
اإلقليمـــي والعالمي. كما أشـــادت بجهود المنظمة 
الملموسة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، ودورهـــا المهـــم والبـــارز فـــي دعـــم 
جهـــود دول العالـــم لتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة 
والعالجيـــة ومكافحـــة األوبئة واألمـــراض، الفتًة 
إلى أنه سيتم إطالع المدير العام تيدروس أثناء 
هـــذه الزيـــارة لمملكـــة البحرين علـــى اإلجراءات 

التي اتخذتها المملكة لمجابهة هذا الفيروس.

المنامة- وزارة الصحة

رئيس “األعلى للصحة”: المكتب التمثيلي خطوة لتعزيز وتيرة التنسيق
ــار تــقــديــرنــا ــ ـــ “كــــورونــــا” أثـ ــتــصــدي لـ ــل ــن جـــهـــود مــنــســقــة ل ــا شـــاهـــدنـــاه مـ أدنــــاهــــوم: مـ

أكد رئيـــس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19-(  
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن وبتوجيهات مـــن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبفضـــل الجهود الوطنية بقيادة ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، حققت نتائـــج طيبة في التصدي 
للجائحـــة؛ لضمـــان الحفـــاظ علـــى ســـالمة وصحة 

المواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال رئيس المجلـــس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، ووزيرة الصحة  فائقـــة الصالح في غرفة 
العمليـــات التابعة للفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( في مركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية بالمستشـــفى العسكري 
صبـــاح أمس )اإلثنين( المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛  بمناسبة 

زيارته مملكة البحرين.

ورحـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة بمديـــر 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، مؤكدا أّن هـــذه الزيارة 
تأتـــي فـــي إطـــار حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
توســـيع نطاق التعاون مع منظمة الصحة العالمية 
فـــي مختلـــف المجاالت وعلى رأســـها دعـــم جهود 
المنظمـــة ومبادراتهـــا الهادفـــة لمواجهـــة فيـــروس 
كورونا على المســـتوى العالمي، معربا عن سعادته 
بافتتـــاح المكتـــب التمثيلـــي للمنظمـــة فـــي مملكة 
البحريـــن والـــذي يمثـــل خطـــوة متقدمـــة لتعزيـــز 

وتيرة التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة.
وفي هذا اإلطار قدم الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة شـــرحا عن آخـــر التطورات بشـــأن فيروس 
كورونا )كوفيد- 19( وما يتم تنفيذه من إجراءات 
احترازيـــة ووقائية بهذا الشـــأن، مؤكـــدا أّن مملكة 
البحريـــن كانـــت مـــن الدول الســـباقة في تشـــكيل 
فريـــق وطنـــي لقيـــادة وتنســـيق الجهـــود الوطنية 
مختلـــف  علـــى  الجائحـــة  هـــذه  مواجهـــة  لســـبل 
المســـتويات، وقد تحققـــت الكثير مـــن اإلنجازات 
بفضـــل الجهـــود المتواصلـــة التـــي تبذلهـــا الكوادر 

الوطنية المؤهلة.
وأضـــاف رئيـــس المجلس األعلى للصحـــة: “نتطلع 
اليـــوم أكثـــر من أي وقت مضـــى لمضاعفة الجهود 
ننظـــر  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  ونحـــن  المشـــتركة، 
بإيجابيـــة كبيـــرة للجهود التي تبذلهـــا المنظمة من 
خـــالل مختلـــف أطر التنســـيق والمحافـــل الدولية 

لتعزيز االستجابة الجماعية لمواجهة الجائحة.
مـــن جانبـــه ،نـــوه المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 

العالميـــة، بالمبـــادرات واإلجـــراءات العديـــدة التي 
إنشـــاء غرفـــة  المملكـــة ومـــن أهمهـــا  بهـــا  قامـــت 
عمليات لمتابعة مستجدات التعامل مع الفيروس، 
والعـــالج  والحجـــر  للفحـــص  أماكـــن  وتخصيـــص 
واإلمكانـــات  المـــوارد  كافـــة  وتســـخير  والعـــزل 
الوطنيـــة لمواجهـــة الجائحة وتوفيـــر التطعيمات 
للجميع دون اســـتثناء مجانا ممـــا يحقق المفاهيم 

العالمية في تجسيد مبدأ الحق في الصحة.

وأبـــدى تقديـــره بمـــا شـــاهده مـــن جهـــود منســـقة 
وفاعلة خالل قيامـــه بزيارة لعدد من مراكز العزل 
والعـــالج والتطعيم والتي شـــملت مركـــز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومستشـــفى الملك 
حمـــد الجامعـــي، ومستشـــفى قوة دفـــاع البحرين 
)المستشـــفى العســـكري(، ومركز الشامل الميداني، 
ومركز التطعيم في مجمع ســـترة التجاري، ومركز 
الفحـــص مـــن المركبـــات فـــي محافظـــة المحـــرق، 
إلى جانـــب زيارته غرفة العمليـــات التابعة للفريق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 
19( وذلـــك ضمن الزيارة الرســـمية التـــي يقوم بها 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالمية بمناســـبة 
االفتتـــاح الرســـمي لمكتـــب المنظمـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن. وفـــي ختـــام اللقـــاء، تقدم المديـــر العام 
لمنظمـــة الصحة العالمية بالشـــكر والتقدير لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة ووزيـــرة الصحـــة على 
حســـن االســـتقبال، مؤكـــًدا حـــرص المنظمـــة على 
اســـتمرار التعاون والتنسيق المشـــترك بين مملكة 

البحرين والمنظمة على المستويات كافة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة
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 أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح أن الرؤية 
الثاقبـــة والتوجيهـــات الســـامية مـــن عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

ومتابعة وقيادة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، للجهود الوطنية 
كان له عظيم األثر في حفظ صحة وسالمة كافة 
المواطنيـــن والمقيميـــن منذ بـــدء الجائحة وحتى 

اليوم.
لمنظمـــة  الرســـمي  المكتـــب  افتتـــاح   وقالـــت إن 
الصحـــة العالميـــة فـــي مملكـــة البحرين فـــي مثل 
هـــذه الظـــروف االســـتثنائية التـــي يمر بهـــا العالم 
للتصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
يبرهن على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة 
لحفـــظ صحـــة وســـالمة الجميع فـــي مواجهة كل 
الظـــروف، منوهـــًة بأن هـــذا االفتتاح يعـــد إنجازًا 
جديًدا يضاف لســـجل إنجازات المملكة وشـــهادة 
نفتخـــر بهـــا مـــن منظمة الصحـــة العالميـــة وهو ما 
يعكـــس ثقتها بالـــدور الذي تقوم بـــه البحرين في 
المجال الصحي، مشـــيرة إلـــى أن افتتاح المكتب 
الرسمي للمنظمة بالمملكة سيعزز التعاون والعمل 
والتنســـيق المشترك بين وزارة الصحة في مملكة 
البحرين ومنظمة الصحة العالمية وسيسهل تبادل 
الخبرات والمعلومات لمكافحة األوبئة واألمراض 

وتطوير الخدمات الصحية والعالجية.
 جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحفي الـــذي عقده 
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
صباح أمـــس في مركز ولي العهد للبحوث الطبية 
بمشـــاركة  العســـكري،  بالمستشـــفى  والتدريـــب 
المديـــر العام لمنظمـــة الصحة العالميـــة تيدروس 
غيبريســـوس، والممثـــل المعيـــن لمكتـــب منظمـــة 
الصحة العالمية بمملكة البحرين تسنيم عطاطرة، 
الفتتـــاح  البحريـــن  لمملكـــة  زيارتهمـــا  بمناســـبة 

المكتب الرسمي للمنظمة في المملكة.
 وقـــد اســـتعرضت الوزيـــرة الصالح جهـــود مملكة 
البحرين في مواجهة فيروس كورونا على الصعيد 
المحلـــي، وذلـــك انطالقـــًا مـــن توجيهـــات جاللـــة 
الملـــك، والمتابعـــة المباشـــرة مـــن صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، حيث 
قامت المملكة بوضع االســـتراتيجيات االستباقية 
وخطـــط التعامل مع كافـــة الســـيناريوهات وذلك 
قبـــل اإلعالن عن أول حالة قائمة في المملكة في 
فبرايـــر 2020. الفتـــة إلى ما تم اتخـــاذه من كافة 
اإلجراءات االحترازية والوقائية واالســـتعدادات 
المبكـــرة وتطبيـــق اإلجـــراءات الالزمـــة المتوائمة 
مـــع المعاييـــر الدوليـــة وتوصيات منظمـــة الصحة 
العالمية لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أنه قد تم 
تشـــكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا المختـــص بوضـــع البروتوكـــوالت الالزمة 
فـــي مختلـــف مســـارات التعامـــل مـــع الفيـــروس، 
وإنشـــاء غرفـــة عمليـــات تعمل على مدار الســـاعة 
لمتابعة المســـتجدات وتتبع كافة العمليات، وهي 
مركز انطالق اســـتراتيجيات االســـتجابة الفورية 

في المراحل المختلفة للتصدي للفيروس.

استراتيجية متكاملة

 وتابعـــت الصالـــح أنـــه وقبـــل تســـجيل أول حالة 
اســـتراتيجية  تـــم وضـــع  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
إعالمية متكاملة مـــن خالل اعتماد وتفعيل دليل 
األزمات لإلعالم واالتصـــال إلدارة األزمة إعالميًا 
والتعامـــل اإلعالمـــي األمثـــل لمواجهـــة التحـــدي 
بكافـــة الســـيناريوهات المتوقعة اســـتباقًيا وآنًيا، 
بجانـــب إطـــالق الحمـــالت التوعويـــة المســـتمرة 
والمتجددة حســـب المستجدات والتي من خاللها 
أيضًا يتم اإلعالن المســـتمر عن كافة االحصائيات 
والمعلومات بدقة وشـــفافية وعلى مدار الســـاعة 
وبلغـــات  اإلعـــالم  وســـائل  مختلـــف  خـــالل  مـــن 

متعددة.
 وأضافت الوزيرة أن المملكة اتبعت استراتيجية 
“التتبع، الفحص، العالج” لحصر المخالطين والحد 
مـــن انتشـــار الفيروس فـــي المجتمـــع، إضافة إلى 
تكثيف الفحوصات العشوائية في مختلف مناطق 
المملكـــة، ووفـــرت البحريـــن مجاًنـــا الفحوصـــات، 
والعـــالج، والتطعيـــم للمواطنيـــن والمقيميـــن مما 
مســـتوى  علـــى  ســـباقة  بمكانـــة  تحظـــى  جعلهـــا 
العالـــم مـــن حيـــث نســـبة الفحوصـــات والتعافـــي 
والتطعيمات، وتوفير فحوصات مختبرية يومية 
تصل إلى 20 ألف فحص PCR في اليوم للكشـــف 
المبكر عن الحاالت القائمة لســـرعة الوصول إليها 

وسرعة عالجها وتعافيها.

بروتوكوالت العالج

 وتطرقت الوزيرة إلى البرتوكوالت العالجية وما 
قامـــت به المملكة من خـــالل تحديث بروتوكولها 

العالجـــي وإجازتهـــا مختلف األدويـــة التي أثبتت 
كفاءتهـــا فـــي عـــالج الحـــاالت القائمـــة، إذ أنه بعد 
الدراسات المســـتفيضة من قبل لجنة التطعيمات 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  والهيئـــة 
تطعيمـــات   6 البحريـــن  أجـــازت  فقـــد  الصحيـــة، 
متنوعـــة وأتاحـــت حريـــة االختيـــار للجميـــع، كما 
أجـــازت تطعيم الفئـــة العمرية البالغـــة من 12-17 
عاًما، والحوامل والمرضعات وكبار السن والفئات 

المعرضة للخطر.

الحزمة المالية

 وفـــي إطـــار االســـتجابة الفورّيـــة التـــي اتخذتهـــا 
فيـــروس  تداعيـــات  لمواجهـــة  البحريـــن  مملكـــة 
كورونـــا ودعـــم القطاعـــات االقتصادّيـــة، أشـــارت 
الوزيـــرة فـــي هذا الصـــدد إلـــى أنه قد تـــم إطالق 
حزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة تجـــاوزت قيمتهـــا 4.5 
مليـــار دينـــار )حوالي 12 مليـــار دوالر أميركي( أي 
مـــا يعادل ثلـــث الناتـــج المحلي اإلجمالـــّي لمملكة 
البحرين، تهدف إلى إسناد القطاعات االقتصادية 
الخـــاص  والقطـــاع  الجائحـــة،  جـــراء  المتضـــررة 
والمواطنيـــن ودعم األجور وحمايـــة الوظائف بما 
يسهم في تعزيز التوجه نحو التعافي االقتصادي 
المنشـــود لمملكـــة البحرين. ومازالت هـــذه الحزم 

مستمرة.

التحول الرقمي

علـــى  المملكـــة حرصـــت  أن  الصالـــح  وأضافـــت   
تعزيز التحّول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية 
إلـــى  مـــن جودتهـــا ويدعـــم كفاءتهـــا،  يعـــزز  بمـــا 
اإللكترونيـــة  المنّصـــات  نطـــاق  توســـيع  جانـــب 

والتكنولوجية.
 وعلـــى صعيد جهـــود المملكة الدوليـــة فقد بينت 
الوزيـــرة أن البحريـــن لم تغفل عـــن القيام بدورها 
عبر تعزيـــز التعاون الدولي لدعـــم جهود التصدي 
للجائحـــة لمختلـــف دول العالـــم بمـــا يســـهم فـــي 

القضاء على الجائحة عالمًيا.

دعم استراتيجي وتقني

 مـــن جانبـــه، أعرب المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
عـــن  أدهانـــوم غيبريســـوس  تيـــدروس  العالميـــة 
شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ومملكـــة البحريـــن على 

حسن وكرم الضيافة.
 وأشـــار إلـــى أن افتتـــاح مكتـــب منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة في مملكة البحريـــن يأتي لتقديم الدعم 
االســـتراتيجي والتقنـــي فـــي القطـــاع الصحي بما 

يســـهم فـــي ضمـــان جـــودة واســـتدامة الخدمـــات 
المقدمـــة لمواصلـــة تعزيـــز الصحـــة العامـــة علـــى 
الصعيـــد المحلـــي واإلقليمـــي والدولـــي، الفتا إلى 
أن مكتب المنظمة سيعمل مع وزارة الصحة على 
تحديـــد وتعزيز المجـــاالت الرئيســـية التي تحقق 
فيهـــا مملكة البحرين الريادة كمركز لبناء القدرات 
في اإلقليم، وتبني أفضل الممارســـات في القطاع 
الصحـــي بما يعـــزز دورها في صناعة السياســـات 

الصحية على نطاق أشمل.
 وأعرب عن تقديره لما شـــاهده من جهود منسقة 
وفاعلـــة خـــالل زيارتـــه لعدد مـــن مراكـــز الفحص 
والعـــزل والعـــالج والتطعيم التي عكســـت اهتمام 
مملكة البحرين وكفاءتهـــا العالية في التعامل مع 
الفيروس في مختلف مراحله، حيث تعد المملكة 
من الدول الرائدة في االستجابة العالمية للتعامل 
مع جائحة فيروس كورونا بشكل شمولي ومبتكر.

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  عـــام  مديـــر  وأشـــاد   
بمشـــاركة المـــرأة فـــي جهـــود التصـــدي لجائحـــة 
فيـــروس كورونـــا في مملكـــة البحرين، كما أشـــاد 
بالمؤشـــرات اإليجابيـــة التي حققتهـــا المملكة في 
تســـطيح منحنى الفيـــروس وخفض الوفيات إلى 

أقل مستويات منذ بداية الجائحة.
 وأضـــاف أن منظمـــة الصحـــة العالمية ســـتواصل 
التعـــاون مـــع مملكـــة البحريـــن وكافـــة دول العالم 
ومضاعفة الجهود المشتركة للقضاء على جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.

إحصائيات التطعيم

عضـــو  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد  جهتـــه،  مـــن   
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19-( وليد المانع، أن المملكة حرصت ومنذ 
اليـــوم األول على تعزيز الشـــفافية وإطالع الرأي 
العـــام على كافة المســـتجدات الخاصـــة بفيروس 
كورونـــا، وهو مـــا جعل مـــن وزارة الصحة مصدرًا 
موثوًقا للجميع الستقاء المعلومات واالحصائيات 

حول ما يتعلق بمسارات التعامل مع الفيروس.
 واســـتعرض المانـــع أبـــرز اإلحصائيـــات المتعلقـــة 
بالتطعيمـــات حيث أشـــار إلى أن مملكـــة البحرين 
أكملت تطعيم مليون شخص بمختلف التطعيمات 
التـــي تمت إجازتها بما ُيعـــادل 70 % من إجمالي 
عـــدد الســـكان، ومـــا نســـبته 89 % مـــن المؤهلين 
للتطعيـــم، في حين بلغت نســـبة المســـجلين ألخذ 
التطعيـــم 99 %، كمـــا وّفـــرت البحريـــن أكثـــر مـــن 
4.5 مالييـــن جرعة من مختلف أنواع التطعيمات 
كافـــة لتغطية متطلبات هـــذا العام والعـــام القادم 
إلـــى جانـــب الجرعـــات المنشـــطة، ورفـــع الطاقـــة 

االستيعابية لعدد جرعات التطعيم لتصل إلى 31 
ألف جرعة يوميًا من خالل 31 مركًزا موزًعا على 

كافة مناطق البحرين.
 ولفت المانع إلى أنه تم تخصيص مســـارات لكبار 
الســـن دون الحاجـــة للتســـجيل المســـبق لمواعيد 
التطعيـــم، كما تم تحديث بروتوكول أخذ الجرعة 
المنشـــطة لتكون شـــهرًا واحدًا لهذه الفئة والفئات 

األكثر عرضة للخطر.
 وفيمـــا يتعلق بتطعيم األطفال البالغين من العمر 
12 - 17 عاًما فقد بين المانع أن النســـبة بلغت 44 
% ممـــن تلقـــوا جرعتين، وما نســـبته 63 % ممن 
تلقـــوا الجرعة األولى بعد إجـــازة تطعيم األطفال 

في المملكة.

إحصائيات الفحوصات

المختبريـــة  الفحوصـــات  إحصائيـــات  وحـــول   
لفيـــروس كورونـــا أوضـــح المانـــع أنه تم تدشـــين 
مركزيـــن إضافييـــن للفحص مـــن المركبات ليصل 
المجموع إلى 3 مراكز موزعة في مختلف مناطق 
البحرين، وتجاوزت عـــدد الفحوصات المختبرية 
التـــي أجرتهـــا مملكـــة البحرين في إطـــار جهودها 
للتصدي للفيروس ما يزيد على 5 ماليين، لتحتل 
بذلـــك مراتـــب متقدمـــة بنســـبة الفحوصـــات لكل 
1000 شـــخص، أي أن مجمـــوع هـــذه الفحوصات 
يبلـــغ ثالثـــة أضعاف ونصـــف تعداد ســـكان مملكة 
البحريـــن وهو تأكيٌد على الحـــرص على الوصول 
للحـــاالت القائمـــة بشـــكل مبكـــر وبالتالـــي ســـرعة 

عالجها وتعافيها.
 وأضـــاف المانـــع أن مملكـــة البحريـــن اســـتطاعت 
خـــالل فترة وجيزة خفض نســـبة الحاالت القائمة 
بعـــد أن تجاوزت الــــ3000 حالة فـــي اليوم أواخر 
شـــهر مايـــو الماضـــي إلى أقـــل مـــن 100 حالة في 
اليوم خالل شهر يوليو، وهو نتاج العمل الدؤوب 
موقعـــه  فـــي  كاًل  البحريـــن  لفريـــق  والمتواصـــل 
وإيمانـــه بأن صحة وســـالمة الجميع هـــي أولوية 

قصوى ال يمكن التهاون فيها.
 وقـــال المانـــع إن هـــذه الجهـــود اجتمعـــت وعًيـــا 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  كافـــة  مـــن  والتزاًمـــا 
باإلجـــراءات االحترازية واالقبال علـــى التطعيم، 
مـــا أســـهم في وصولنـــا اليـــوم للمســـتوى األخضر 
وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار 

فيروس كورونا.

اإلشارة الضوئية

 وتطرق المانع إلى آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشـــار فيروس كورونـــا، التي تعد آليـــة متقدمة 

وواضحـــة المعاييـــر، يتـــم علـــى أساســـها فتـــح أو 
إغالق القطاعـــات المختلفة في مملكـــة البحرين، 
حيـــث تتكـــون اآلليـــة مـــن 4 مســـتويات تعتمـــد 
على متوســـط نســـبة الحاالت القائمة من إجمالي 
الفحوصـــات، وتحـــدد اآللية ضوابـــط وإجراءات 
التعامل لكل مســـتوى من مستويات اآللية، وهذه 
اآلليـــة تطرقـــت لهـــا “الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
فيروس كورونا” بشكل موسع للتوعية بإجراءات 
وجهـــود  األربعـــة،  مســـتوياتها  مـــن  مســـتوى  كل 
الحملـــة اإلعالميـــة مســـتمرة منذ بدايـــة الجائحة 

حتى اليوم.
 وأشـــار المانع إلى ما قامـــت به البحرين أيًضا من 
خالل تعزيز التواصل مع مختلف الشـــرائح وفتح 
قنـــوات فاعلـــة عبر تدشـــين خـــط اتصـــال وطني 
444 يقـــوم بالـــرد علـــى استفســـارات المواطنيـــن 
والمقيمين وإرشادهم إلى الطرق السليمة للتعامل 
في حاالت اإلصابة أو عند المخالطة، وقام المركز 
بالرد منذ فبراير 2020 على ما يزيد عن 5 ماليين 
مكالمـــة، مضيفـــا إلـــى أن مملكـــة البحريـــن كانـــت 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي قامـــت بتدشـــين تطبيق 
إلكتروني “مجتمع واعي” لمتابعة الحاالت القائمة 
والمخالطيـــن بـــكل خصوصيـــة وســـرية، وإضافة 
بعـــض المميـــزات لـــه المتمثلـــة فـــي أخـــذ مواعيد 
التطعيـــم والفحوصات، وإظهار حالة المســـتخدم 
مـــن حيـــث التطعيـــم والتعافـــي عبـــر لون الشـــعار 
لدخول المرافق واالستفادة من الخدمات بحسب 

اإلجراءات المعلن عنها.
 وفـــي ختـــام حديثه وجـــه المانع الشـــكر لكل فرد 
واعـــي ســـاهم بالتزامـــه باإلجراءات فـــي الحفاظ 
علـــى صحته وصحة محيطه ومجتمعه والجميع، 
فمـــا تحقق من إنجـــازات نفخر بها اليوم هي نتاج 

تكاتف وتعاون الجميع.

حزمة شاملة

 مـــن جهتها، هنأت الممثـــل المعين لمكتب منظمة 
الصحة العالمية بمملكة البحرين تسنيم عطاطرة 
المملكـــة علـــى مـــا وصلت إليـــه اليوم ومـــا حققته 
من إنجازات تســـتحق التحية منذ بداية الجائحة 
وحتـــى يومنـــا هـــذا، مؤكـــدة أن مملكـــة البحريـــن 
كانـــت وال تـــزال مـــن أوائل الـــدول التـــي اتخذت 
خطـــوات اســـتباقية ومبـــادرات ناجحـــة في دعم 
الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، وأثبتـــت اســـتراتيجيتها المحكمـــة 
التـــي انتهجتهـــا فاعليتهـــا في التصـــدي للجائحة، 
مشـــيرة إلـــى أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة كانـــت 
تتابع عن كثب اســـتجابة الدول األعضاء لجائحة 

فيروس كورونا وتقوم بتقييمها.
قامـــت  البحريـــن  أن  إلـــى  عطاطـــرة  ولفتـــت   
بتطبيق حزمة شـــاملة من اإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائية لمكافحة انتقال الفيروس من 
قبل اكتشـــاف أول حالـــة قائمة بفيـــروس كورونا 
والـــذي كان لـــه انعكاســـات إيجابيـــة، إلـــى جانـــب 
الرصـــد الدقيق لوضـــع الجائحة مـــن أجل تطبيق 
االســـتجابة على أســـس معرفيـــة ومعلوماتية، مع 
مراعاة التداعيات االقتصادية واالجتماعية لهذه 

التدابير.
كبيـــرة  جهـــودًا  بذلـــت  البحريـــن  أن  وأضافـــت   
لضمان االســـتمرارية الكاملـــة لمجموعة الخدمات 
الصحية األساسية حتى يتمكن األشخاص الذين 
يحتاجون إلى عالج الحاالت الصحية األخرى من 

االستمرار في تلقي العالج دون انقطاع.
 وقالت عطاطرة إننا نقدر جهود البحرين الدؤوبة 
نحـــو تحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة، فقـــد 
أعلنت منظمة الصحة العالمية العاصمة البحرينية 
المنامة “مدينًة صحيـــًة لعام 2021”. لتكون بذلك 
المنامة أول عاصمة في الشـــرق األوســـط تحصل 
علـــى مثل هـــذا التكريم، مما أضاف إنجـــاًزا دولًيا 

جديًدا إلى سجل المملكة الغني باإلنجازات.
الصحـــة  منظمـــة  أن  إلـــى  عطاطـــرة  وأشـــارت   
العالميـــة تفخر بتقوية أواصـــر التعاون مع مملكة 
البحريـــن مـــن خـــالل إنشـــاء مكتبهـــا الجديد في 
المملكـــة، وذلك في إطار الجهـــود المبذولة لتعزيز 
الشراكة الحالية والشـــراكة اإلستراتيجية طويلة 
األمـــد مـــن أجل تحقيق هـــدف التغطيـــة الصحية 
الشاملة وضمان حماية صحة المجتمع البحريني 
ورفاهيتـــه، وأن افتتاح هذا المكتب جاء ليتواءم 
مـــع أولويـــات البحرين فـــي االســـتمرار باالهتمام 
بالقطـــاع الصحـــي وضمـــان الحفـــاظ علـــى صحة 
وســـالمة الجميـــع، منوهة بالعمل علـــى تعزيز آلية 
المكتـــب اإلقليمـــي لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة مع 
وزارة الصحـــة نحـــو تحقيـــق األهداف المشـــتركة 

ودعم التغطية الصحية الشاملة.

المنامة- بنا

مدير “الصحة العالمية”: البحرين أظهرت كفاءة 
عالية في التعامل مع الفيروس بمختلف مراحله

 تسطـيــح منحـنــى الفـيــروس وخفــض الوفيــات إلــى أقــل مستويــات محــط تقديرنــا

البحرين مــع  ــاون  ــع ــت ال أواصــــر  بــتــقــويــة  تــفــخــر  الــعــالــمــيــة”  ــة  ــح ــص “ال ــرة:  ــاط ــط ع

الصالح: رؤية جاللة 
الملك وقيادة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء حمت 

المواطنين والمقيمين

المانع: توفير أكثر 
من 4.5 ماليين جرعة 

من مختلف أنواع 
التطعيمات

افتتاح المكتب 
الرسمي لمنظمة 

الصحة العالمية إنجاز 
يضاف إلنجازات البحرين

تنسيق مشترك في 
مكافحة األوبئة واألمراض 

وتطوير الخدمات الصحية 
والعالجية

تطعيم مليون شخص 
بما ُيعادل 70 % من 
إجمالي عدد سكان 

المملكة

سنواصل التعاون مع 
البحرين وكافة دول 
العالم للقضاء على 

الفايروس

خفض اإلصابات من 
3000 باليوم في 

مايو الماضي ألقل 
من 100 بيوليو
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البلـــدي  مجلـــس  عضـــو  أشـــاد 
محمـــد  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
الظاعن بالجهود الوطنية الكبيرة 
البحريـــن  فريـــق  يبذلهـــا  التـــي 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وجهـــود الفريق الوطني 
الطبي لمكافحـــة جائحة كورونا، 
مشـــيرًا إلى أن االهتمـــام الدولي 
الـــذي حظيت بـــه تجربـــة مملكة 
البحريـــن فـــي التصـــدي للجائحة 
يعكـــس رؤيـــة مدروســـة للوضـــع 
الراهـــن ممـــا ســـاهم فـــي ســـرعة 
البحريـــن لكافـــة  تجـــاوز مملكـــة 

التحديات.
وأشار الظاعن إلى أن زيارة المدير 
العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تيـــدروس غيبريســـوس لالطالع 
على تجربة المملكة في التصدي 
للجائحة وحرصه على مشاركتها 
لـــدول العالـــم دليـــل علـــى تقـــدم 
القطـــاع الصحـــي،  فـــي  المملكـــة 
مؤكدا أن افتتاح منظمة الصحة 
العالميـــة في مملكة البحرين يعد 
إضافـــة نوعيـــة للقطـــاع الصحي 
تطويـــر  لمواصلـــة  المملكـــة  فـــي 

الخدمات الصحية المقدمة.
وبيـــن أن فريـــق البحريـــن قـــدم 

نموذجا باهرا بما يتعلق بالتدابير 
المواطنيـــن  لجميـــع  الوقائيـــة 
لتوصيـــات  وفقـــا  والمقيميـــن 
فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
مثمنـــا  للفايـــروس،  مكافحتهـــا 
شـــفافية الفريق الوطنـــي الطبي 
المســـتجدات  آخـــر  بعـــرض 
والتقارير حول فيروس كورونا.

المواطنيـــن  الظاعـــن  ودعـــا 
والمقيميـــن لاللتـــزام بتوجيهـــات 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي باعتبار 
القضـــاء علـــى هـــذه الجائحة في 
المملكة شراكة مجتمعية، مؤكدا 
قدرة الفريق بتنفيذ استراتيجية 
وطنية شـــاملة من أجل مصلحة 
المواطنيـــن  وســـالمة  الوطـــن 
والمقيميـــن عبر تطبيـــق المعايير 
الدولية واإلجـــراءات االحترازية 

لمواجهة فيروس كورونا.

الظاعن: فتح مكتب “الصحة العالمية” دليل على تقدم البحرين عالميا
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الرفاع - المستشفى العسكري

اســـتقبل قائـــد الخدمـــات الطبية 
الملكية اللواء بروفيســـور الشيخ 
خالد بـــن علي آل خليفـــة، المدير 
العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تيـــدروس أدهانوم غيبريســـوس 
يـــوم األحـــد أثناء زيارتـــه لوحدة 
الميدانيـــة  المركـــزة  العنايـــة 

بالمستشفى العسكري.
وتفضـــل بتقديـــم شـــرٍح مفصـــٍل 
عن التجهيـــزات والخدمات التي 
تقدمهـــا وحـــدة العنايـــة المركـــزة 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  الميدانيـــة 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
والتـــي تـــم تجهيزها فـــي مدة لم 

تتجاوز 7 أيام، وتضم 130 سريًرا 
مزوًدا بكامـــل األجهزة والمعدات 
الطبيـــة، إلى جانـــب وجود طاقم 
طبـــي متكامـــل، حيث اســـتقبلت 
الوحـــدة منـــذ افتتاحها في أبريل 
2020 أكثر من 2500 حالة قائمة.
وبعد االنتهاء مـــن الجولة، أعرب 
مدير عام منظمة الصحة العالمية 
عن شكره وتقديره لكافة الجهود 
الطبيـــة  بالخدمـــات  المبذولـــة 
التصـــدي  أجـــل  مـــن  الملكيـــة 
والخدمـــات  كورونـــا،  لفيـــروس 
الطبية المقدمة لمعالجة الحاالت 

القائمة.

أدهانوم يستمع لشرح مفصل عن “العسكري”

تيدروس يعبر عن انبهاره بتجربة البحرين
ــم ــالـ ــعـ ــة” ســـتـــشـــاركـــهـــا مـــــع الـ ــ ــي ــ ــم ــ ــال ــ ــع ــ “الــــصــــحــــة ال

عبـــر المدير العـــام لمنظمة الصحة 
تيـــدروس  الدكتـــور  العالميـــة 
غيبريســـوس عن انبهاره حيال ما 
شـــاهده في البحرين من إنجازات 
مراحـــل  كافـــة  خـــالل  تحققـــت 
التصدي لفيـــروس كورونا “كوفيد 
19“، قائال، أنا فعـــال منبهر بتجربة 
البحرين الســـريعة في االســـتجابة 
للوبـــاء، خصوصـــا فكـــرة الفحـــص 
من المركبات، وإن منظمة الصحة 
العالمية ستشـــارك تجربة البحرين 

مع العالم.
وأضاف، كما أبهرني عدد األبحاث 
التي أجرتها البحرين لفهم فيروس 
كورونا كوفيد 19، مردفا، لقد زرت 
أيضا موقفا للسيارات، تم تحويله 
إلـــى مركز للعناية المركزة وبســـعة 
130 سريرا لتقديم الرعاية، حيث 

أنجز المركز في 7 أيام فقط.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقـــد صبـــاح أمـــس االثنين، 
منظمـــة  مديـــر  زيـــارة  بمناســـبة 
الصحة العالمية الدكتور تيدروس 
للبحرين، وبحضور وزيرة الصحة 
وزارة  ووكيـــل  الصالـــح،  فائقـــة 
وممثـــل  المانـــع،  وليـــد  الصحـــة  
فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
البحرين تنسيم العطاطرة، مؤكدا 
أنه زار مركز إعادة التأهيل والفرز، 
كما عبر عن إعجابه الكبير بخدمة 
الحافـــالت   “ المتنقـــل  الفحـــص 
الزرقـــاء” مؤكـــدا أن البحرين فعالً 
أدارت أزمة الجائحة بشكل طارئ 

وبقيادة فعالة.
و فـــي رده على ســـؤال لــــ “ البالد “ 
حول فريـــق البحرين بقيادة  ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، أجـــاب، عندمـــا توجـــد 
القيادة الفعالة، فكل شيء ممكن، 
السياســـي  االلتـــزام  بـــأن  منوهـــا، 
والقيادي عنصر مهـــم للنجاح، كما 
أن الشـــفافية ومشـــاركة البيانـــات 
بشـــكل شـــفاف حيال الجائحة مع 
المواطنيـــن والمقيميـــن مهم، وإن 
البحريـــن شـــاركت المعلومـــات مع 
الجمهـــور بشـــفافية، وتعزيز الثقة 

متواصل.
الصحـــة  منظمـــة  رئيـــس  وعبـــر 
العالمية،عـــن انبهاره بإجمالي عدد 
الفحوصـــات التي أجرتها البحرين 
منـــذ بدايـــة الجائحـــة، ليـــس ذلك 
فحســـب، بـــل األفـــكار االبتكاريـــة 
التـــي نفذتهـــا لتعزيـــز الفحوصات 
كفحص الشـــخص وهو جالس في 

مركبته بشكل سريع.
 وأكد أن الفحص من السيارات عزز 
القـــدرة االســـتيعابية للفحوصات، 
وهو من أكبـــر األرقام للفحوصات 
بالنســـبة لعدد الســـكان في العالم، 
وإذا قمت بفحص 20 ألف شخص 
وهناك حـــاالت إيجابيـــة عليك أن 

أن  ويمكنـــك  المخالطيـــن،  تتبـــع 
تتخيل مستوى العمل الذي يجري 
للمخالطين،  األشـــخاص  ومتابعـــة 
وتقديم المعلومات والمشورة لهم.
وأشـــاد بتحويـــل موقف ســـيارات 
لمركز عناية مشددة، وكيف يمكن 
أن ننســـق العمـــل بين قـــوة الدفاع 
 130 وإنشـــاء  الصحـــة،  ووزارة 
ســـريرا في قســـم العناية المركزة، 
العنايـــة  مـــا يعـــادل أقســـام  وهـــو 
في 3 مستشـــفيات، حيـــث معظم 
المستشـــفيات ال تمتلـــك أكثـــر من 
40 ســـريرا فـــي العنايـــة المركـــزة، 
مهنئا البحرين بانخفاض الحاالت، 
مؤكدا أنه انبهر فعالً من وجود 90 
منشـــورا مـــن األبحاث فـــي العديد 
مـــن المجـــاالت، ويتم إجـــراء هذه 
األبحاث في قسم خاص في مركز 

طبي.
وأعـــرب  تيـــدروس عـــن إعجابـــه، 
مـــن   %  70 البحريـــن  لتطعيـــم 
إجمالـــي الســـكان، وأكثـــر مـــن 90 
الســـكان،  مـــن  البالغيـــن  مـــن   %
كمـــا أن اســـتخدام المملكـــة لدواء 
الـــذي  الجديـــد  النســـيلة  أحـــادي 
منـــع األشـــخاص من الدخـــول إلى 
العنايـــة القصـــوى هـــو أمـــر مهـــم، 
وهـــذا مبهـــر ألنـــه ال يوجـــد كثيـــر 
مـــن الـــدول تســـتخدم هـــذا النوع 
من العالجات، مشـــددا يجب على 
المملكـــة  مواصلـــة الســـعي إلحراز 
التقـــدم للرعاية الصحيـــة الكاملة، 
البحريـــن  أظهـــرت  ولقـــد  مردفـــا، 
الصحيـــة  بالتغطيـــة  التزامهـــا 
الشـــاملة، من خالل قانون التأمين 
الشـــامل الذي تـــم إقـــراره مؤخرًا، 
البحريـــن علـــى مواصلـــة  ونحـــث 
نهجها الشـــامل في حماية شـــعبها 
من الفيـــروس ألن الوباء بعيد عن 
النهايـــة فـــي العالم، مؤكـــدا، يمكن 
للبحريـــن أن تشـــارك خبرتهـــا على 
والعالمـــي. اإلقليمـــي  المســـتوى 
مـــن جانبها، أكدت وزيـــرة الصحة 
فائقـــة الصالـــح، فـــي ردهـــا علـــى 
ســـؤال لــــ “ البالد “، عـــن المحطات 
المهمة والجديدة التي ستشـــهدها 

آليات التعاون بين منظمة الصحة 
البحريـــن،إن  ومملكـــة  العالميـــة 
المحطـــات  عـــن  ســـتعلن  الـــوزارة 
الجديـــدة لعمـــل وزارة الصحة في 
إيجـــاز حكومـــي األربعـــاء المقبل، 
مبينـــة أن اإليجـــاز ســـيركز علـــى 
تبيـــان الـــدور الجديـــد والمحطات 
الجديدة لوزارة الصحة، في إطار 

المنظومة الصحية الجديدة.
بافتتـــاح  الوزيـــرة  ورحبـــت 
فـــي  للمنظمـــة  الرســـمي  المكتـــب 
مكتـــب  كأول  البحريـــن  مملكـــة 
بالمنطقـــة وفي مثل هذه الظروف 
االســـتثنائية التـــي يمـــر بهـــا العالم 
للتصدي لجائحـــة فيروس كورونا 
يبرهـــن على الجهـــود الكبيرة التي 
تقـــوم بهـــا المملكـــة لحفـــظ صحة 
وســـالمة الجميع فـــي مواجهة كل 

الظروف.
وأكدت الصالح أن افتتاح المكتب 
ســـيعزز التعاون والعمل والتنسيق 
المشـــترك بيـــن وزارة الصحـــة في 
مملكـــة البحريـــن ومنظمة الصحة 
العالمية وسيسهل تبادل الخبرات 
األوبئـــة  لمكافحـــة  والمعلومـــات 
الخدمـــات  وتطويـــر  واألمـــراض 
مشـــيدة  والعالجيـــة،  الصحيـــة 
بـــدور المنظمـــة المهم والبـــارز في 
دعـــم جهـــود مختلـــف دول العالـــم 
لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

مملكـــة  أن  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
عبـــر  تغفـــل دورهـــا  لـــم  البحريـــن 
تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود 
التصـــدي للجائحـــة لمختلـــف دول 
العالم بما يســـهم في القضاء على 

الجائحة عالمًيا.
وعلـــى صعيـــد متصل، أشـــار مدير 
أن  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
المنظمـــة تتعاون مـــع الصين فيما 
يتعلـــق بالتحقيق مـــن أجل معرفة  
لقـــد  مؤكـــدا،  الفيـــروس،  أصـــل 
أنجـــزت المنظمة المرحلـــة األولى 
من التحقيق وقد تم نشـــر التقرير 
بعـــد االنتهـــاء مـــن هـــذه المرحلة، 
وبخصوص المرحلة الثانية فلدينا 
تحديـــات علينـــا مواجهتهـــا، وهي 

متعلقة بمشـــاركة البيانات، مردفا، 
نحـــن ال نريـــد أن نلوم أحـــد ولكننا 
الفيـــروس،  أصـــل  معرفـــة  نريـــد 
وكيف انتشـــر منـــذ البدايـــة لنتهيأ 
مهـــم  التعـــاون  الن  للمســـتقبل 

للجميع.
وحول الجهود الكبيرة التي بذلتها 
المملكة العربية السعودية إلنجاح 
موســـم الســـعودية بظل “كورونا”، 
بـــه  قامـــت  الـــذي  العمـــل  أن  أكـــد 
الحـــج  خـــالل  رائـــع،  الســـعودية 
الماضي والحـــج لهذا العام، والذي 
جعـــل عـــدد اإلصابـــات بمســـتوى “ 

صفر”.
بـــدوره، أكـــد وكيـــل وزارة الصحة 
دلتـــا  المتحـــور  أن  المانـــع  وليـــد 
هـــو األشـــد خطـــورة فـــي الوقـــت 
أن  الجميـــع  مطمئنـــا  الحالـــي، 
نســـبة التطعيمـــات فـــي البحريـــن 
وانخفـــاض عـــدد اإلصابـــات، أمـــر 
مهـــم، داعيـــا لاللتـــزام باإلجراءات 
كوســـيلة  واالحترازيـــة  الوقائيـــة 

ناجحة لمنع انتشار الفيروس.
وختاما، قالت ممثل مكتب منظمة 
البحريـــن  فـــي  العالميـــة  الصحـــة 
تســـنيم عطاطـــرة  إن خلـــط بعض 
اللقاحـــات  آمـــن وفعـــال، وهـــذا ما 
أوردته إحدى الدراسات الحديثة، 
كمـــا في اســـتخدام فايـــزر كجرعة 
ثانية مع أســـترازينكا، والدراسات 
جاريـــة عـــن خلـــط غير أنـــواع من 

اللقاحات.
التوصيـــة  أن  العطاطـــرة  وأكـــدت 
األخيـــرة لمنظمة الصحـــة العالمية 
توصـــي اعتمـــاد نفـــس الجرعتين، 
وكل مـــا يتـــم أقـــراره أو يســـتجد 
مـــن توصيـــات فـــي هـــذا المجـــال 
بنـــاء  يأتـــي  فهـــو  المنظمـــة  مـــن 
علـــى النتائـــج العلميـــة للدراســـات 
المستمرة والمتطورة التي تجريها 
أو تتابعهـــا المنظمة عن الفيروس، 
مؤكـــدة أن كل المســـتجدات تأني 
نتيجـــة على النتائـــج العلمية التي 

تقدمها الدراسات.

بدور المالكي
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محرر الشؤون المحلية

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
Û  افتتــاح أمــس علــى هامــش  يــوم  تشــرفت صبــاح 

مكتــب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، 
بلقــاء المدير العــام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور 
تيــدروس أدهانــوم غبريســيوس، حيــث كان اللقــاء 
ُمفعًما بالمحبة والسعادة بعد اختيار مملكة البحرين 
العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  إقليمًيــا  مركــًزا  لتكــون 
واختيــار أحــد أبراج الخير التي أسســتها المؤسســة 
الملكية لألعمال اإلنســانية لتكون مقًرا لهذا المكتب 

مصدر فخر واعتزاز للجميع.
Û  وخــالل اللقــاء اســتعرضت مــع الدكتــور تيــدروس

العديــد مــن الموضوعــات وســجلت لــه عدة رســائل 
مهمــة تأتي في إطــار الدعم الالمحــدود الذي أولته 
مملكــة البحريــن فــي مشــروعها الوطنــي لمكافحــة 
جائحــة كورونــا )كوفيد19( بتوجيهــات عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
وبرئاســة ولــي العهــد رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، حيث كان 
لهــذه اإلدارة الحكيمــة الــدور الفاعــل والمتميــز فــي 
إدارة األزمة الراهنة وإدارة القطاع الصحي بكفاءة 
والمتواصــل  الــدءوب  العمــل  خــالل  مــن  واقتــدار 
لتســطيح المنحنــى الوبائــي ألزمــة كورونــا وهذا ما 
لمســناه فــي الفتــرة الحاليــة بتراجع عــدد اإلصابات 
وقلــة عــدد الوفيــات. هــذه القيــادة الحكيمــة التــي 

شــارك فيهــا عــدد كبير من المخلصين مــن أبناء هذا 
الوطــن العزيــز وبتعــاون هــذا الشــعب الوفــي، لهــي 
قيادة تســتحق اإلشــادة والفخر واالعتــزاز للبحرين 

ملًكا وحكومة وشعًبا.
Û  وأولى هذه الرسائل التي حرصت على إيصالها بأننا

نفخــر جميًعــا ونعتز باختيار مملكــة البحرين لتكون 
الحاضنة لمكتب منظمة الصحة العالمية األمر الذي 
لــه داللــة واضحة علــى ثقة مدير المنظمــة وتقديره 
للبحرين وقدرتها على تخطي الصعاب، فقد ضربت 
اإلخــالص  فــي  التجــارب  أروع  الغاليــة  مملكتنــا 
واإلبــداع وبــذل الجهــود الدءوبــة مــن الجميــع بــال 
اســتثناء قيادة وحكومة وشــعًبا، من خالل احتواء 
الفيــروس والحد من انتشــاره، ومــا هذا االختيار إال 
صورة مشــرفة من صور التخليد التي ســيتعلم منها 
الجميــع فــي جميــع أنحــاء العالــم، بأنــه ليــس هنــاك 

شيء مستحيل مهما كانت الظروف الصعبة.
Û  كمــا أوصلت لــه تقديرنا وســعادتنا الغامــرة باختيار

موقــع مكتــب المنظمــة الــذي ســتنطلق أعمالــه مــن 
خــالل بــرج الخيــر وهــو بــرج األيتــام الــذي شــيدته 
مــن  بدعــم  اإلنســانية  لألعمــال  الملكيــة  المؤسســة 
ليكــون صرًحــا مــن صــروح  المفــدى  الملــك  جاللــة 
الخير ورافًدا من روافد العطاء لمشــروعات األيتام 
المســتقبلية، األمــر الذي ســيجعل من عمــل المنظمة 

في مملكة البحرين عماًل يشــع بالخير والبركة بإذن 
هللا تعالــى، فليــس هنــاك أجمــل وأنبــل مــن خدمــة 

األيتام.
Û  أما الرســالة األهم التي حازت على إعجاب الدكتور

تيدروس، فهي الخاصة باألصداء الجميلة والعالمية 
التــي حظيــت بهــا حملــة )فينــا خيــر(، تلــك الحملــة 
الرائعــة التــي تجملــت بصــور اللفتة اإلنســانية التي 
حملتها مملكة البحرين على عاتقها من خالل تعزيز 
مفهــوم التكافــل االجتماعــي ومســاهمة الجميع في 
التخفيــف مــن األضــرار الناجمة من جائحــة كورونا 
)كوفيــد 19(، وذلــك بعــد أن وجــه صاحــب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب رئيــس 
مجلس أمناء المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة بأهمية دعم 
جهــود الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
بمبــادرة  ســموه  قــام  حيــث  )كوفيــد19(،  كورونــا 
تدشــين حملة )فينا خير( التي ضربت أروع األمثلة 
فــي التالحم الشــعبي من خــالل إعطــاء المواطنين 
شــرف المســاهمة في دعــم مختلف المجــاالت التي 
تضــررت خــالل الجائحــة، حيــث تم جمــع التبرعات 
وتــم  والمقيميــن  والمواطنيــن  المؤسســات  مــن 
توزيعهــا علــى عــدة مجــاالت من أهمها دعــم الفئات 

المتضــررة خــالل الجائحــة وباالخــص المســاعدات 
االجتماعية، إضافة إلى دعم مشروعات التعليم من 
خــالل دعم طلبة المدارس بالحواســيب، ومشــروع 
إنتــاج الكمامــات وتوزيعهــا بالمجــان فــي الظــروف 

الصعبة وغيرها من المشروعات. 
Û  ولعــل أجمــل شــيء أســعدنا بالفعــل المفاجــأة التــي

أعلن عنها جاللة الملك المفدى حفظه هللا ـ كعادته ـ 
بتوجيه جاللته ببناء مستشفى كبير بجانب المركز 
الخاص باألبحاث ودراســة األمراض المعدية، وذلك 
القيــادة  مــع  المشــرفة  المواطنيــن  لوقفــة  تخليــًدا 

والوطن.
Û  المركــز لهــذا  والســداد  التوفيــق  كل  أتمنــى 

فــي  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  الجديــد  اإلقليمــي 
مملكــة البحريــن، ليقــوم بــدوره الفاعــل فــي تعزيــز 
االســتراتيجيات الصحيــة فــي جميــع أنحــاء العالم، 
وليكــون صــورة مشــرقة لنقــل التطــور الكبيــر الــذي 
يشهده القطاع الصحي في البحرين بدعم ومؤازرة 
قيادتنــا الحكيمــة. والشــكر موصول لســعادة وزيرة 
الصحــة األخــت فائقة بنت ســعيد الصالــح والطاقم 
الطبــي علــى دورهم الكبير والرائــع، وإن هذا المركز 
السياســات  تشــكيل  فــي   - بالشــك   - سيســاهم 

والبرامج الصحية العالمية.

د. مصطفى السيد
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ناس: تعميق الروابط االقتصادية بين “التعاون اإلسالمي” وروسيا
الدوليـــة قـــازان  بقمـــة  للمشـــاركة  البحريـــن  يغـــادر  “الغرفـــة”  وفـــد 

غادر مطـــار البحرين الدولي مســـاء امس 
وفـــد من غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
برئاســـة رئيس الغرفة ســـمير ناس متجهًا 
جمهوريـــة  عاصمـــة  قـــازان،  مدينـــة  إلـــى 
الفيدرالـــي  لالتحـــاد  التابعـــة  تتارســـتان 
القمـــة  أعمـــال  فـــي  للمشـــاركة  الروســـي، 
االقتصاديـــة الدوليـــة التـــي تجمع روســـيا 
والبلـــدان األعضـــاء فـــي منظمـــة التعاون 
اإلســـالمي بنســـختها الثاني عشـــر، والتي 
ســـتقام فـــي الفتـــرة بيـــن 28 و30 يوليـــو، 

تحت شعار “االستهالك الواعي”.
ويضـــم الوفد، المتوجه إلى قـــازان والذي 
يترأســـه رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن، كال مـــن:  النائـــب األول لرئيس 
المكتـــب  الغرفـــة خالـــد نجيبـــي، وعضـــو 
التنفيذي  باســـم الساعي ، وعضو مجلس 
لجنـــة  ، ورئيـــس  الســـلوم  اإلدارة  أحمـــد 

الثروة الغذائية خالد األمين، للمشاركة في 
أعمال القمة التي تأتى بمشـــاركة واســـعة 
من ممثلي المنظمات الدولية والحكومية 
دبلوماســـية  وشـــخصيات  والماليـــة 
وسياســـية فضاًل عن المستثمرين ورجال 

األعمال.
بدوره، قال رئيس الغرفة إن المشاركة في 
القمة االقتصاديـــة الدولية فرصة لتعميق 
التجاريـــة  والصـــالت  الروابـــط  وتوثيـــق 
واالقتصاديـــة بما يخـــدم مصالح البحرين 
والمنطقـــة، مشـــيرا إلـــى أن القمـــة تمثـــل 
حدثـــا دوليـــا مهمـــا وفرصـــة للغرفـــة؛ لكي 
تشـــارك بخبراتهـــا وتجربتها فـــي مختلف 
القضايـــا االقتصاديـــة والتجاريـــة الدولية 
والمســـاهمة فـــي إيجـــاد حلـــول لمعالجـــة 
يواجههـــا  التـــي  االقتصاديـــة  التحديـــات 

العالم جراء تداعيات جائحة كورونا.

الغرفـــة أن مشـــاركة وفـــد  وذكـــر رئيـــس 
ســـتتركز  القمـــة  أعمـــال  فـــي  البحريـــن 
علـــى عـــدة محـــاور رئيســـية ذات أهميـــة 
إســـتراتيجية للبحريـــن والمنطقـــة عموما 
وهي آليـــات تعزيز األمن الغذائي، وســـبل 
إلـــى  الحـــالل  زيـــادة صـــادرات منتجـــات 
وزيـــادة  اإلســـالمية،  والـــدول  البحريـــن 
علـــى  والتجـــاري  االســـتثماري  التبـــادل 
كل المســـتويات واألصعـــدة، موضحـــًا أن 
البحريـــن ترتبـــط بعالقـــات متطـــورة مـــع 
جمهوريـــة تتارســـتان علـــى كافـــة الصعد، 
مختلـــف  علـــى  إيجابيـــا  نمـــوًا  وتشـــهد 
واالســـتثمارية  التجاريـــة  المســـتويات 
والصناعيـــة بمـــا يحقق تطلعـــات ورغبات 

البلديـــن الصديقيـــن ويخـــدم اقتصادهـــم 
الوطني.

وأوضـــح أن القمـــة االقتصاديـــة الدوليـــة 
“روســـيا - العالـــم اإلســـالمي” في نســـخها 
الماضيـــة كانـــت لهـــا بصماتهـــا الواضحـــة 
في تنمية ســـبل التعـــاون االقتصادي بين 
دول منظمـــة التعاون اإلســـالمي وروســـيا 
البحريـــن  مملكـــة  أن  مؤكـــدا  االتحاديـــة، 
الثنائيـــة  عالقتـــه  تعزيـــز  علـــى  تحـــرص 
لتنميتهـــا  البلـــدان وتســـعى  مـــع مختلـــف 
وتطويرهـــا فـــي المجـــاالت كافـــة، معرًبـــا 
عـــن تطلعـــه إلى نجـــاح القمة في توســـيع 
آفـــاق التعـــاون المشـــترك بيـــن مجتمعات 
أعمال الدول المشـــاركة وترسيخ التعاون 
االقتصـــادي فيمـــا بينهـــم بمـــا يســـهم فـــي 
تنشـــيط الحركـــة التجارية واالســـتثمارية 

والصناعية.

المنامة - الغرفة

المنامة - جهاز الخدمة المدنية

العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
حمـــد آل خليفـــة، بمنـــح رتبتيـــن 
اســـتثنائية فـــي الخدمـــة المدنية 
أو مـــا يعادلها للعاملين بالصفوف 
األماميـــة في مواجهـــة الجائحة، 
الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  أوضـــح 
المدنيـــة  أحمـــد الزايـــد بأنـــه تـــم 
منـــح رتبتيـــن اســـثنائيتين ضمن 
رواتب شـــهر يوليـــو 2021، لكافة 
العامليـــن بالصفوف األمامية في 
مواجهة جائحـــة فيروس كورونا 
من منتســـبي الجهـــات المنضوية 

تحت مظلة الخدمة المدنية.
توجيهـــات  بـــأن  الزايـــد  وبيـــن 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
تمثـــل  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 

حافزا كبيـــرا وداعما قويـــا لمزيد 
وخدمـــة  واإلنجـــاز  العمـــل  مـــن 
الوطـــن والمواطنيـــن والمقيمين، 
األماميـــة  الصفـــوف  ألبطـــال 
ســـباقة  الحكومـــة  أن  مؤكـــدًا 
دائمـــًا لدعم ومســـاندة وتشـــجيع 
الكـــوادر الوطنيـــة المخلصة التي 
تســـهم في حفـــظ مكانـــة المملكة 

وإنجازاتها على األصعدة كافة.

صرف رتبتين للصفوف األمامية ضمن رواتب يوليو

المنامة- وزارة الخارجية

وصلـــت أمـــس، إلـــى مملكـــة البحرين، وزيـــرة خارجيـــة جمهورية الســـودان 
الشقيقة مريم الصادق المهدي.

وكان فـــي اســـتقبالها لـــدى وصولها، وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
وســـفير جمهوريـــة الســـودان لدى مملكـــة البحرين، إبراهيم محمد الحســـن، 

وعدًدا من المسؤولين في الوزارة.

وزيرة خارجية السودان تصل إلى البالد

الزياني: الدفع بالعالقات مع السودان نحو آفاق أشمل
مريـــم الصـــادق: نشـــكر موقـــف البحريـــن الداعـــم بشـــأن أزمـــة ســـد النهضـــة

عبداللطيف  الــخــارجــيــة  وزيـــر  عــقــد 
وزيــرة  مع  مباحثات  جلسة  الزياني 
خارجية جمهورية السودان الشقيقة، 
ــمــهــدي،  فــي إطــار  مــريــم الــصــادق ال
إلى  بها  تقوم  التي  الرسمية  الزيارة 

مملكة البحرين.
ــر  ــ ــرب وزي ــ ــاع؛ أعــ ــمــ ــ ــت ــالل االجــ ــ وخــ
ــارة  ــزيـ ــه بـ ــب الـــخـــارجـــيـــة عــــن تــرحــي
لمملكة  السودانية  الخارجية  وزيــرة 
ــدًا عــمــق الــعــالقــات  ــؤكـ ــبــحــريــن، مـ ال
ــلــديــن  ــب األخــــويــــة الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن ال
البحرين  مملكة  وحــرص  الشقيقين، 
الــعــالقــات  هـــذه  تنمية  عــلــى  الــدائــم 
المستويات،  كافة  على  وتطويرها 
أشمل  آفــاق  نحو  قدمًا  بها  والمضي 
بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين 

والشعبين الشقيقين، منوها بالجهود 
ــهــا الــجــالــيــة  الــطــيــبــة الـــتـــي تـــقـــوم ب
الـــســـودانـــيـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مسيرة  فــي  الــمــقــدرة  ومساهماتها 

التنمية بالمملكة.
مــن جــانــبــهــا؛ أعــربــت مــريــم الــصــادق 
مملكة  بــزيــارة  سعادتها  عــن  المهدي 

البحرين، واعتزاز جمهورية السودان 
الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن  يــربــط  بــمــا 
مـــن عـــالقـــات أخـــويـــة راســـخـــة، ومــا 
ــمــاء في  وصــلــت إلــيــه مــن تــطــور ون
المصالح  يخدم  بما  المجاالت  شتى 
المشتركة، معربة عن شكر الحكومة 
البحرين  مملكة  لموقف  السودانية 

ــد لـــجـــمـــهـــوريـــة الــــســــودان  ــانـ ــسـ ــمـ الـ
وجمهورية مصر العربية من أزمة سد 
لموقف  والــداعــم  األثــيــوبــي،  النهضة 
حقوقهما  على  الحفاظ  في  البلدين 
المائية في نهر النيل، متمنية لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
االجتماع بحث سبل   وجــرى خــالل 
تكثيف التعاون المشترك بين مملكة 
على  الــســودان  وجمهورية  البحرين 
األصعدة كافة، والتأكيد على ضرورة 
المشترك  الــتــعــاون  تطوير  مــواصــلــة 
المجاالت  مختلف  في  البلدين  بين 
إضافة  المشتركة،  للمصالح  تحقيًقا 
والتحديات  القضايا  استعراض  إلى 
التي تواجه الوطن العربي، وعدد من 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

مهندسو الهيئة يتألقون في مبادرة “برمج في الفضاء”
المســابقات  فــي مختلــف  المشــاركة  علــى  الفضــاء  لعلــوم  الوطنيــة  الهيئــة  يحــرص منتســبو 
والمبــادرات والمؤتمــرات المحلية واإلقليمية والعالمية المتخصصة في مجاالت علوم الفضاء 
لمواكبــة التطــورات العلمية وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة في هذا المجال للوصول 
بمملكة البحرين إلى الريادة في مجال الفضاء، ومن هذا المنطلق تم اختيار مشروع لفريق من 
مهندســي الهيئــة كأحــد أبرز المشــاركات ضمن مبادرة “برمج في الفضــاء” والمتمثل في إعداد 
برمجيات متعلقة بنظام التحكم باألقمار الصناعية، حيث أشــاد فريق التحكيم المشــرف على 

المبادرة بتميز مشروع فريق البحرين للفضاء.

وقـــد أعلنت شـــركة الفضاء المـــداري عن أوائل 
مشـــاريع البرمجيات المتميزة التي شاركت في 
 ”Code in Space“ ”مبادرة “برمج فـــي الفضاء
الكويـــت  قمـــر  علـــى  تحميلهـــا  ســـيتم  والتـــي 
الصناعي المتناهي الصغر ومن ثم إرسال نتائج 

البرمجيات إلى األرض عبر المحطة األرضية.
 وقد شارك فريق من مهندسي الهيئة بمشروع 
بالقمـــر  والتحكـــم  االتجـــاه  “تحديـــد  برمجيـــة 
الصناعـــي مـــع كاشـــف األعطـــال” فـــي مبـــادرة 

“برمـــج فـــي الفضاء” وتكـــّون الفريق المشـــارك 
المهنـــدس  الحـــرم،  عائشـــة  المهندســـة  مـــن: 
القصـــاب  القرعـــان والمهنـــدس يعقـــوب  علـــي 
والمهندس أحمد بوشليبي، من منتسبي الهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضاء. وتأتي هذه المشـــاركة 
ضمن مبادرة “برمـــج في الفضاء” التي نظمتها 
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة الفضـــاء المداري 
التـــي تمتلك قمر الكويت، حيـــث انطلقت هذه 
المبـــادرة فبراير 2021، وشـــارك فيها مجموعة 

كبيـــرة مـــن المهتمين بهذا المجـــال من مختلف 
الدول.

وعن هـــذه المشـــاركة صرح الرئيـــس التنفيذي 
للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء محمد العســـيري، 
قائـــالً: “إن الهيئة الوطنيـــة تفتخر بهذه النخبة 
من المهندســـين الشـــباب الذيـــن لطالمـــا أثبتوا 
جدارتهـــم وتميزهم وإصرارهم علـــى الصدارة 

دائمـــًا، كما أشـــكر شـــركة الفضاء المـــداري على 
إتاحـــة هـــذه الفرصـــة للشـــباب فـــي اكتســـاب 
الخبرة في مجـــال األقمار الصناعية وباألخص 

في برمجياتها”.
 وأضـــاف العســـيري: “إن الهيئة قـــد أعلنت عن 
هذه المبـــادرة ودعت طلبة المـــدارس الثانوية 
والجامعات المهتمين بالبرمجة إلى االســـتفادة 
منهـــا الكتســـاب مهـــارات جديـــدة فـــي مجـــال 

برمجة األقمار الصناعية”.
وحـــول مشـــاركتها فـــي تنفيـــذ هـــذه البرمجية 
قالت مهندســـة الفضاء عائشـــة الحرم: “إن من 
أهـــم التحديات التي تواجه األقمـــار الصناعية 
البيانـــات  الطاقـــة وســـعة تحميـــل  محدوديـــة 
إلـــى المحطـــة األرضيـــة ودقـــة توجيـــه األقمار 
الصناعيـــة، ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة مشـــروع 
“تحديـــد االتجاه والتحكـــم بالقمر الصناعي مع 
كاشـــف األعطال” الـــذي يهدف إلى زيـــادة دقة 

تحديـــد اتجـــاه القمـــر الصناعـــي والكشـــف عن 
األعطـــال التي تواجه القمر أثنـــاء تواجده في 

مداره”. 
وأضافـــت الحـــرم: “إن ســـعة تحميـــل األقمـــار 
ممـــا  محـــدودة  الصغـــر  المتناهيـــة  الصناعيـــة 
يقلل من إمكانية مشـــغلي القمـــر الصناعي في 
الكشف بشكل ســـريع عن األعطال، ولحل هذه 
المشكلة تقوم البرمجية المقترحة بالكشف عن 
األعطـــال المحتملة للقمر الصناعي مثل ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، أو عدم قدرة القمـــر الصناعي 
علـــى تقليـــل الســـرعة الدورانيـــة أو انخفـــاض 
مســـتوى الطاقة عـــن الحد األدنـــى حيث تقوم 
البرمجيـــة بإنشـــاء هيـــكل ديناميكـــي إلشـــارة 
األقمـــار الصناعيـــة حســـب أولويـــة ومســـتوى 
خطورة األعطال مما يساعد متخذي القرار من 
مشـــغلي المحطـــة األرضية على إيجـــاد حلول 

سريعة مع تخطي األعطال بأقل الخسائر”. 

المنامة- الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

أطلقت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ضمن   “ للحرفيين  الوطني  “السجل 
مبادرة  2021م، وهو  لعام  مشاريعها 
الحرف  إدارة  عليها  تشرف  نوعية 
النهوض  إلى  وتهدف  الثقافة  بهيئة 
ــيــن في  ــحــرفــي ــقــطــاع الـــحـــرف وال ب

مملكة البحرين.
للحرف  الــوطــنــي  السجل  ويتضمن 
قاعدة بيانات شاملة حول ممارسي 
ــيــديــة والـــصـــنـــاعـــات  ــتــقــل ــــحــــرف ال ال
الهيئة  خالله  من  وتسعى  اليدوية، 
إلى توجيه سياساتها بشكل يتالءم 
مع حاجات القطاع والمنتسبين إليه، 
االستراتيجية  خّطتها  ضمن  وذلــك 
ــتــنــمــيــة  ــى تــحــقــيــق ال ــ ــ ــة إل ــ ــادف ــ ــه ــ ال

المستدامة للحرف اليدوية.
وسيشكل السجل الوطني للحرفيين 
حول  تفصيلية  بيانات  يتضمنه  بما 

للبرامج  مرجعًا  والحرفيين  الحرف 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــة واالسـ ــريـ ــويـ ــطـ ــتـ الـ
تمكين  إلى  تهدف  التي  المستقبلية 
الحرفيين وتنمية أعمالهم ومهاراتهم 
كــمــا سيعمل  اســتــدامــتــهــا.  وضـــمـــان 
الحرفيين  بين  مــا  للتواصل  كجسر 
الــمــخــضــرمــيــن والــحــرفــيــيــن الــجــدد 
يحافظ  بما  المجال  بهذا  والمهتمين 

على الهوية الثقافية البحرينية.
هــذا ومــنــذ إطـــالق مــشــروع السجل 
الهيئة  تمكنت  للحرفيين  الــوطــنــي 
حتى اآلن من تسجيل ما يقارب 200 
تصنيفات   8 ضمن  وحرفية  حرفي 
والحديثة  التقليدية  للحرف  عامة 
ــيــة، مــعــدنــيــة، طــيــنــيــة،  ــات ــب كـــانـــت )ن

أنسجة، خشبية وغيرها(.

تســجيل ما يقارب 200 من أصحاب الحرف التقليدية والحديثة
“ الثقافة” تطلق “السجل الوطني للحرفيين”

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

عقـــد مجلـــس إدارة جمعيـــة الصحفييـــن 
البحرينية اجتماًعا يوم “األحد” لمناقشـــة 

أبرز توصيات الجمعية العمومية.
وأثنـــاء االجتمـــاع، تمـــت الموافقـــة علـــى 
تشـــكيل لجنـــة لتعديـــل النظام األســـاس، 
وأن يتولى رئاســـة اللجنة رئيس مجلس 

اإلدارة عيسى الشايجي.
بالموافقـــة  اإلدارة  مجلـــس  صـــوت  كمـــا 
علـــى تشـــكيل لجنـــة لدراســـة تعديـــالت 
قانـــون الصحافة برئاســـة عضـــو مجلس 
اإلدارة راشد الحمر، وتعنى اللجنة بوضع 
وصياغة مرئيـــات الصحف وإعداد تقرير 
بالتعـــاون مـــع قانونييـــن يرفـــع لمجلـــس 

إدارة الجمعية.
وضمـــن جـــدول أعمـــال اجتمـــاع مجلس 
اإلدارة، تـــم اعتماد لجنة المـــرأة واختيار 
عضو الجمعية العمومية نورة المنصوري 
رئيًســـا للجنـــة، وذلـــك فـــي إطـــار توجـــه 

مجلـــس اإلدارة لتفعيل دور األعضاء في 
الدورة الحالية 2021 - 2023.

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وتوجـــه 
الصحفييـــن البحرينية بالشـــكر والتقدير 
للصحافـــي راشـــد الغائب لمبادرتـــه برفع 
عـــدد مـــن المقترحـــات لمجلـــس اإلدارة، 
فـــي  تفصيلًيـــا  مناقشـــتها  تمـــت  والتـــي 
االجتمـــاع، مؤكـــًدا أن جميـــع المقترحات 

التـــي ترفـــع مـــن قبـــل األعضاء ســـتؤخذ 
بعيـــن االعتبار وســـيتم تدارســـها من قبل 

مجلس اإلدارة.
ودعـــا الشـــايجي لتفعيـــل لجنـــة التدريب 
وإطالق برامـــج تخصصيـــة بالتعاون مع 
نخبـــة مـــن أســـاتذة الصحافـــة واإلعـــالم 
الجمعيـــة  أعضـــاء  مهـــارات  لتطويـــر 

العمومية.

شــكرت الزميــل الغائــب علــى مقترحاتــه التطويريــة
“الصحفيين” تناقش توصيات “العمومية” وتشكل 3 لجان فرعية

أحمد الزايد 



أكد وزير اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، علي 
الرميحــي، الحــرص على دعم الشــباب وتبني أفكارهــم اإلبداعية في مختلف 
المجــاالت، تنفيــًذا لتوجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفــة، حيــث يؤكــد جاللتــه دائًمــا أهميــة دعــم الشــباب وتحقيق 

تطلعاتهم لما فيه الخير واالزدهار لمملكة البحرين وشعبها.

وشدد وزير اإلعالم على أن الحكومة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  تولـــي أهميـــة 
أساًســـا  باعتبارهـــم  للشـــباب  كبيـــرة 
للتنميـــة وعامـــال رئيســـا فـــي تحقيق 
األهـــداف الوطنية، لمـــا يمتلكونه من 
شـــغف متواصل وطمـــوح كبير لخلق 
الفـــرص ومواجهـــة التحديـــات كافـــة 

بروح الفريق الواحد.
جاء ذلك خالل مشاركة وزير اإلعالم 
فـــي اللقـــاء المفتـــوح ضمـــن المرحلة 
الثانية من برنامج “رهان المســـتقبل” 
الـــذي ينظمـــه معهد البحريـــن للتنمية 
الفئـــة  ضمـــن  للشـــباب  السياســـية 

العمريـــة من 18 إلـــى 29 عاًما، والذي 
يتضمن دورات تدريبية وورش عمل 
فـــي موضوعـــات مختلفة عبـــر تقنية 

االتصال المرئي.
وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم أن قائـــد العمـــل 
الشـــبابي فـــي مملكة البحريـــن ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب،  وشـــؤون 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، يحمـــل 
علـــى عاتقـــه اليـــوم مســـؤولية كبيرة 
تتمثـــل فـــي دعـــم الشـــباب والنهوض 
بهـــم وتمكينهـــم ليكونوا صنـــاع قرار 
المســـتقبل وقادتـــه، مشـــدًدا علـــى أن 
قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد لهذا 
القطاع تعد قصة نجاح وطنية نفخر 

بهـــا جميًعـــا ونســـتلهم منهـــا األفـــكار 
فـــي  الشـــباب  لخدمـــة  والمبـــادرات 

مملكة البحرين.
وأشـــار وزير اإلعـــالم إلـــى أن الرهان 
على الشباب وإبداعاتهم ناجح دائًما، 
وقـــد أثبـــت االســـتثمار فـــي الطاقات 
الوطنية الشابة بوزارة اإلعالم صحة 

هـــذه المقولـــة، وذلك عبر اســـتقطاب 
مـــا يزيـــد عن 200 شـــاب وشـــابة منذ 
العـــام 2016 للعمـــل فـــي الـــوزارة، مـــا 
أحدث نقلة نوعية مميزة في اإلنتاج 

اإلعالمي الوطني.
يذكـــر أن برنامـــج “رهـــان المســـتقبل” 
الـــذي ينظمـــه معهد البحريـــن للتنمية 

السياسية يهدف إلى تمكين وتثقيف 
بالمســـيرة  الشـــباب  مـــن  المشـــاركين 
التنمويـــة الشـــاملة لصاحـــب الجاللة 
البحريـــن،  مملكـــة  ودســـتور  الملـــك 
والتعريف بأهداف التنمية المستدامة 
وعالقتها بالرؤية االقتصادية لمملكة 
البحرين، ودعم المشاركين بالمهارات 

والمعلومـــات وتدريبهـــم علـــى العمل 
المبـــادرات  وتقديـــم  الجماعـــي 
واالقتراحـــات التطويرية واإلبداعية 
التي تساهم في رفعة ونهضة الوطن 
وتنميـــة المهـــارات القياديـــة وتعزيـــز 
ثقافة الحوار وتبادل الرأي وتأهيلهم 

لالنخراط في العمل الوطني.

المنامة -بنا

الرميحي: جاللة الملك يؤكد دائًما أهمية دعم الشباب
ــة ــي ــن ــوط ــق األهــــــــداف ال ــي ــق ــح ــي ت ــ ــل رئـــيـــس ف ــ ــام ــ ــة وع ــي ــم ــن ــت ــل أســــــاس ل
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 ،”STC“ دخلــت مجموعــة زيــن فــي تعــاون مشــترك مــع “مجموعــة اتصــاالت”، مجموعــة
“موبايلــي”، وشــركة اإلمــارات لالتصــاالت المتكاملــة “Du”؛ بهــدف تســريع تنفيــذ حلــول 
شــبكة النفاذ الراديوي المفتوحة “Open RAN” لشــبكات االتصاالت، ومشاركة خبراتهم 
فــي هــذا المجال، ووضع مســار واضح لدفع عجلة االبتكار فــي قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات في منطقة الشرق األوسط.

وكشـــف البيـــان المشـــترك لهـــذا التحالف أن 
مذكـــرة التفاهـــم بيـــن المشـــغلين الخمســـة 
تؤكد على االلتزام بنشـــر حلول شبكة النفاذ 
الراديـــوي المفتوحـــة عبـــر أســـواق أعضـــاء 
هـــذا التحالـــف، إذ ســـتوفر الفرصـــة لمزودي 
خدمـــات شـــبكة النفـــاذ الراديـــوي التقليدية 
“RAN” العتمـــاد واجهـــات وبرامـــج وأجهزة 
مفتوحة لبناء شـــبكات أكثر مرونة للجيلين 
الخامـــس والرابـــع، إضافـــة إلى أنها ســـتقدم 
الدعـــم للمورديـــن الجـــدد بحلـــول مبتكـــرة، 
وســـتقوم بتخفيـــض النفقات لعمليات نشـــر 

شبكات النفاذ الراديوي.
وأكد البيان أن هذه الشـــراكة ســـتقدم فرًصا 
هائلة للمشغلين ومنظومة االتصاالت بشكٍل 
عام مع توفر شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة 
مـــع  بالتنافســـية،  تتســـم  التـــي  ومنتجاتهـــا 
إمكانيـــة إتاحتها تجارًيا، وتشـــغيلها بشـــكل 
مشـــترك، وأشـــار البيان إلى أن هذه المبادرة 
ستساهم في بناء إطار عمل مشترك لتبادل 
أفضـــل للممارســـات والنتائـــج التقنيـــة ذات 

الصلة.
العمـــالء سيســـتفيدون  أن  البيـــان  وكشـــف 
مـــن اســـتخدام شـــبكات الهاتف الالســـلكية 
الســـوق  متطلبـــات  تلبـــي  التـــي  المتطـــورة 
أحـــدث  ســـرعة وجـــود  المحليـــة، وتضمـــن 
الخدمـــات فـــي هـــذه األســـواق، إذ ســـيمنح 
تركيـــز المشـــغلين علـــى تطويـــر اإلمكانـــات 
الراديـــوي  النفـــاذ  شـــبكة  فـــي  البرمجيـــة 
المفتوحـــة الفرصـــة لتفعيـــل دور التقنيـــات 

.)AI( المتقدمة مثل الذكاء االصطناعي
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للتكنولوجيـــا في 

مجموعة زين نـــواف الغربلي “هذه المبادرة 
تســـلط الضوء على أهمية التعاون المشترك 
علـــى  االتصـــاالت  شـــبكات  مشـــغلي  بيـــن 
المســـتوى اإلقليمي والدولي، إذ تبرز الرؤى 
واألهداف المشـــتركة في مجـــاالت االبتكار، 
لذلـــك، فهـــي ســـتحقق العديـــد مـــن الفوائـــد 
لكافـــة األطـــراف وأصحـــاب المصلحـــة، كما 
أنها ســـتعزز من مكانة قطاع االتصاالت في 
المنطقة على الخريطة العالمية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت”.
وأوضـــح الغربلي “تأتـــي هذه الخطوة ضمن 
الشـــرق  أســـواق  تجـــاه  زيـــن  التـــزام  إطـــار 
األوســـط، إذ ُيســـرنا التعـــاون مـــع مجموعـــة 
مـــن كبريات شـــركات االتصال فـــي المنطقة 
ضمـــن إطـــار هـــذا المشـــروع، فالهـــدف هـــو 
تخـــدم  عاليـــة  جـــودة  مســـتويات  تقديـــم 
توجهات العمالء، إذ ســـتقدم هذه الشـــراكة 
جهـــدا مشـــتركا، ســـيتم فيـــه تبـــادل أفضـــل 
الممارســـات، كما أن هذه الخطوة ســـتمنحنا 
الفرصـــة للتركيز بشـــكل أفضـــل على تطوير 

التقنيات والتطبيقات الرقمية”.
للتكنولوجيـــا  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
والعمليـــات الدولية فـــي مجموعة اتصاالت 
حاتم بامطرف “هذا التحالف يشـــكل فرصة 
اســـتثنائية لمشـــغلي االتصاالت في الشـــرق 
تقنيـــة  تطويـــر  بهـــدف  للتكاتـــف  األوســـط 
مفتوحـــة من شـــأنها أن تســـاعد علـــى تعزيز 

مرونة وكفاءة شبكاتنا”.
وأضـــاف بامطـــرف “نحـــن متحمســـون لهذه 
الشـــراكة التـــي ســـتعزز من الحمايـــة وتنوع 
الرابـــع  الجيـــل  شـــبكات  فـــي  الخدمـــات 

باالعتمـــاد علـــى حلـــول شـــبكة  والخامـــس 
النفاذ الراديـــوي المفتوحة، كما تعكس هذه 
الشـــراكة التـــزام )اتصـــاالت( وريادتهـــا فـــي 
دمـــج االبتكار في قطـــاع االتصاالت وتقنية 
المعلومـــات وحرصهـــا على تطويـــر واعتماد 
شـــبكة النفـــاذ الراديـــوي المفتوحـــة لضمـــان 

االرتقاء بتجارب عمالئنا”.
من جانبه، قال النائب األعلى لقطاع التقنية 
والمعلومـــات فـــي شـــركة stc هيثـــم الفـــرج 
“تلتزم شـــركة stc بإدخال أحـــدث التقنيات 
والحلـــول المبتكرة لشـــبكات الجيلين الرابع 
والخامـــس، لـــذا تمثل هـــذه الخطـــوة إيذانا 
بحقبـــة جديدة مـــن التعاون بين المشـــّغلين 
في منطقة الشرق األوسط، من أجل تسريع 
جهود تطويـــر تقنيات الشـــبكات المفتوحة، 
التي تســـاعد في تنويع نمونا االستراتيجي 

بمجال التكنولوجيا”. 
هـــو  التزامنـــا  كان  “لطالمـــا  قائـــال  وأوضـــح 
تقديم شـــبكة هاتف نقال األفضل في فئتها 

لعمالئنا الذين يستحقون منَّا األفضل دائما، 
وال شـــك أنَّ هـــذه الخطوة هي عالمة فارقة 
في مســـيرة التحول الرقمـــي التي تقوم بها 
شـــركة stc، إذ ستواصل دائًما سعيها لقيادة 
التحـــول الرقمي، تماشـــيا مع رؤيـــة المملكة 

العربية السعودية 2030”.
مـــن جانبـــه، أكد الرئيـــس التنفيـــذي للتقنية 
في موبايلي م. عالء مالكي حرص الشـــركة 
علـــى تعزيـــز تلـــك الشـــراكة، التـــي تواكـــب 
آخـــر تطـــورات قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
المعلومـــات، بما يرتقي بالخدمـــات المقدمة 
إلى العمالء، وبناء شـــبكة نفاذ راديوي أكثر 

انفتاحا مما هو موجود اليوم. 
وأوضح مالكي أن تنفيذ حلول شبكة النفاذ 
الراديـــوي المفتـــوح، يدعم مرونـــة الحلول، 
إدارة  فـــي  االبتـــكار،  مـــن  المزيـــد  ويقـــدم 
الشـــبكة، وجعلها تعمل بشـــكل أكثـــر كفاءة، 
مؤكدا اســـتعداد “موبايلي” تقديم كل ما من 
شأنه نجاح تلك الشراكة، والمضي قدما في 

شراكات أخرى تدفع عجلة التطور واالبتكار 
في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو 
ســـليم البلوش “يشـــكل تعزيز ودفع االبتكار 
عبـــر شـــبكات االتصـــال مـــن خـــالل تطبيـــق 
ونشـــر أحدث الحلول والتقنيات مثل حلول 
شـــبكة النفاذ الراديوي المفتوحة مســـؤولية 
مشـــتركة تقـــع علـــى عاتق مشـــغلي خدمات 

االتصال في المنطقة”.
وأكـــد البلوش على التزام شـــركة دو بالعمل 
مع الشـــركات الرائدة على مستوى المنطقة؛ 
بهـــدف خلـــق المزيـــد مـــن القيمة مـــن خالل 
تعزيز مستوى مرونة وكفاءة البنية التحتية 
لشبكات االتصال، مع العمل في الوقت ذاته 
على تســـريع التحول التكنولوجي للشبكات 
وتوســـيع نطاقهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء دولـــة 

اإلمارات العربية المتحدة.
ومن خـــالل تطبيق شـــبكة النفـــاذ الراديوي 
االتصـــاالت  قطـــاع  يســـعى  المفتوحـــة، 
لتحقيـــق المعايير والمواصفـــات الفنية التي 
تحـــدد الواجهـــات المفتوحة ضمـــن األنظمة 
الراديويـــة بما فـــي ذلك األجهـــزة والبرامج، 
بحيث يمكن نشـــر الشبكات وتشـــغيلها بناًء 
علـــى مكونات المزج والمطابقة من موردين 
مختلفين. سيتمكن المشغلون من االستفادة 
من ابتكارات المورديـــن لتخفيض التكاليف 
التشـــغيلية وتقديـــم خدمـــات أكثـــر مرونـــة 

واستجابة لمتطلبات العمالء المتطورة.
وستتمكن شـــبكة النفاذ الراديوي المفتوحة 
مـــن  واألتمتـــة  االفتراضيـــة  المحـــاكاة  مـــع 
إحـــداث تغييـــر جوهري فـــي طريقـــة إدارة 
الخدمـــات،  وتقديـــم  للشـــبكات  المشـــغلين 
إذ يتـــاح للمشـــغلين رفع الســـعة أو تحويلها 
بســـرعة أكبر للمســـتخدمين النهائيين، وحل 
مشاكل الشـــبكات تلقائًيا، وتقديم الخدمات 

عند الطلب للمؤسسات العاملة بالقطاع.

و“دو” و“مـــوبـــايـــلـــي”   ”STC“و و“اتــــــصــــــاالت”  “زيـــــــن”  ــع  ــم ــج ي تـــحـــالـــف 

مبادرة لدعم تقنية شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة في أسواق الشرق األوسط

أشـــاد وزير اإلعالم علي بـــن محمد الرميحي 
بالسلســـلة الوثائقيـــة التي أنتجتهـــا صحيفة 
الدولـــة  “الوطـــن”، والتـــي تناولـــت تأســـيس 
الخليفيـــة في الزبـــارة والقواعـــد التي قامت 
عليهـــا الدولة مـــن تحقيق لألمن واالســـتقرار 
ورخـــاء وازدهـــار اقتصـــادي ونظـــام قضائي 
ورعايـــة للعلـــم والعلماء والصنـــاع وأصحاب 

المهن والحرف، فكل ذلك وغيره أسس لقيام 
دولـــة متكاملـــة االركان منـــذ مئـــات الســـنين 
وظلـــت الـــى اليـــوم قائمـــة على ما تأسســـت 
عليه من قواعد وأســـس صلبـــة وفكر متقدم 

مستنير.
انتـــاج هـــذه  القائميـــن علـــى  الوزيـــر  وشـــكر 
منوهـــا  الصحيفـــة،  فـــي  الوثائقيـــة  االفـــالم 
بالجهـــود المتمثلـــة فـــي الدراســـات العميقـــة 

للوثائق التاريخية واالقتباســـات الدقيقة من 
المراجع المعتبرة، حيث قامت هذه السلســـلة 
مســـجلة  ووقائـــع  حقائـــق  علـــى  الوثائقيـــة 

وموثقة تاريخيا.
واوضـــح ان هذه السلســـة الوثائقية كشـــفت 
بذلهـــا  التـــي  الجبـــارة  الجهـــود  مـــن  جانبـــًا 
المؤسســـون االوائل للدولـــة الخليفية وقادة 
الدولـــة فيما بعد في مختلـــف العصور والتي 

واالســـتقرار  األمـــن  تحقيـــق  فـــي  ســـاهمت 
وقاومت مختلف األطماع واالعتداءات التي 
كانت تهدف للنيل من مقدرات أهل البحرين 
ومـــن خيـــرات أرض البحريـــن وتوابعها وفي 

الزبارة على وجه الخصوص.
ســـتظل  وقراهـــا  واهلهـــا  الزبـــارة  إن  وقـــال 
حاضـــرة في وجدان أهـــل البحرين جيال بعد 
جيل، وستظل حاضرة في مناهجنا التعليمية 

وفي إعالمنا وصحافتنا ومجالسنا.
وكرر الوزير شكره لصحيفة الوطن داعيا الى 
االســـتمرار في انتاج المزيـــد من هذه األفالم 
الوثائقيـــة والكتـــب واإلصـــدارات التاريخية 
والوثائقية، مؤكدا ان وزارة االعالم ســـتكون 
داعمـــة لمختلـــف الجهود الوطنيـــة المخلصة 
التـــي تعمـــل مـــن اجل هـــذا الوطـــن وتاريخه 

وحاضره ومستقبله.

ــت تــــأســــيــــس الـــــــدولـــــــة الـــخـــلـــيـــفـــيـــة فــــــي الــــــزبــــــارة ــ ــاولـ ــ ــنـ ــ تـ

الرميحي يشيد بالسلسلة الوثائقية للزميلة “الوطن”

المنامة -بنا



“أوِشك على إغالق المحل” بهذه العبارة استهلَّ حديثه معي أحد تجار سوق 
المنامة القديم والذي تحفظ على ذكر اســمه، قبل أن يشــير للشــارع التجاري 
الطويــل الممتــد أمــام محله المهجور من الزبائــن، والحاضر بالبضائع، مضيفا 

“الحال كما تراه عيناك اخي إبراهيم”.

وأضـــاف التاجـــر والـــذي تجـــول معنـــا في 
شـــوارع الســـوق المكدســـة بالبضائع فقط، 
بـــأن أغلـــب الباعـــة يقضـــون وقتهـــم فـــي 
تصفـــح الهاتـــف الجـــوال، وشـــرب الشـــاي، 
وقـــراءة الجرائد، مبينا أن الســـوق بحاجة 
إلى خطـــة إنقاذ عاجلة، وبـــأن الوضع بات 

ال يحتمل.
التقينـــا بعض الباعـــة اآلســـيويين، والذين 
والبهـــارات  والمالبـــس  الحلـــوى  يبيعـــون 
واأللعـــاب والمســـتلزمات المنزليـــة، حيـــث 
وأن  يحضـــرون،  ال  الزبائـــن  أن  أوضحـــوا 
الميـــاه،  دورات  وغيـــاب  الجـــو  حـــرارة 
وعـــدم  ســـريع،  بشـــكل  للحركـــة  تدفعهـــم 

دخول المحال.
وبينـــوا أنه وبالرغـــم من األســـعار الزهيدة 
التي تقدم لهم، اال أنهم ال ينتظرون طويالً 
أمـــام المحـــالت، وبـــأن الحركـــة ضعيفـــة، 

والبيع محدود للغاية.
مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو فـــي لجنـــة ســـوق 
المنامـــة القديـــم ريـــاض طاهـــر المحروس 

لـ”البالد” إن مشكلة السوق قائمة منذ فترة 
طويلـــة، ولقـــد تفاقمـــت جـــراء الجائحـــة، 
باإلضافة الى اتساع األسواق، والتسهيالت 
التـــي توفرها للزبائن مـــن مواقف ودورات 
البضائـــع،  وتحميـــل  نقـــل  وســـهولة  ميـــاه 
باإلضافة الى ضعف القوة الشرائية والتي 
هي ليســـت محصورة بسوق المنامة فقط، 

وانما بمناطق أخرى كثيرة.
وواصـــل المحـــروس” ولقـــد تحركنـــا علـــى 
وضـــع العـــدادات للمواقـــف، فـــي مناطـــق 
مختلفـــة من الســـوق والمناطـــق المحيطة 
به، والتي منعت الذين يركنون ســـياراتهم 
فـــي المواقـــف لفتـــرات طويلـــة تصـــل الى 

أسبوعين وأكثر”.
وأردف “نحتاج مساحات اكثر من مواقف 
السيارات عبر استمالك العقارات وتحويلها 
لذات الغرض، وتوفير استراحات مختلفة، 
بهـــا حمامات عامة، حيث يعاني الزوار من 
بحرينيين وخليجيين من نقص الخدمات 

األساسية هذه”.

واختتم المحروس “مع بداية تحركنا 
لتطويـــر ســـوق المنامـــة القديـــم، تـــم 
انشـــاء موقـــف للســـيارات فـــي بنايـــة 
مخصصـــة لذلـــك بالقـــرب مـــن مطعم 
حاجي، ولقد اتفقنا منذ بداية االنشاء 
بـــأن تكـــون 80 % منهـــا للزبائن، و20 

% للتأجيـــر وتحـــت إشـــراف البلدية، 
أصبحـــت  المتابعـــة  لعـــدم  ونظـــرا 
بغالبيتهـــا للتأجيـــر، دون أن يســـتفيد 
مـــن ذلـــك الزبائـــن، وعليـــه نطالب بأن 
تســـتلم البنايـــة لجنـــة الســـوق القديم 

حسب االتفاق المسبق”.

ســوق المنامة القديم يحتـــاج لـ “نفحـــة إنعــــاش”
ــاي ــش ــون ال ــس ــت ــح ــواتـــف وي ــهـ ــار يــتــصــفــحــون الـ ــجـ ــتـ ــة.. والـ ــدسـ ــكـ ــع مـ ــائ ــض ب
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“المركزي” أول بنك بالمنطقة يخصص وحدة تقنية لـ “فنتك”
كشــف عــدد مــن المســؤولين والمختصيــن في قطــاع التكنولوجيــا المالية عن أن 
البحريــن وبدعــم متواصــل مــن لــدن جاللــة الملــك، أصبحــت تعــد الدولــة األولــى 
العربية والوحيدة التي تمتلك التشريعات الخاصة بتطيبقات “الفنتك”، من خالل 

ما وصلت إليه من تطور بالتكنولوجيا الرقمية واالقتصاد الرقمي والمعرفي.

وأكـــد المســـؤولون والمختصـــون فـــي 
خـــالل  الماليـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال 
حديثهـــم لبرنامـــج “آفـــاق المســـتقبل” 
الـــذي تعـــده وتقدمه المذيعة  ســـبيكة 
راشـــد  المخـــرج  ويخرجـــه  الشـــحي 
ســـند، وهم رئيس وحـــدة التكنولوجيا 
الماليـــة واالبتـــكار بمصـــرف البحريـــن 
المركـــزي ياســـمين آل شـــرف، والمدير 
العام المســـاعد للتسويق واالبتكار في 
شـــركة “بنفت”، نزار معروف، ومساعد 
األبحـــاث واالبتـــكار فـــي بحريـــن بـــي 
البنيـــة  جهوزيـــة  أن  األحمـــد  فيصـــل 
التحتية لالســـتثمار في قطاع التقنية 
الماليـــة، والرغبة الجـــادة لمواكبة هذه 
الثـــورة التقنيـــة جعلـــت مـــن البحريـــن 

مركزا رياديا وقويا في المنطقة.

“نوافذ على المستقبل” والفنتك

الضيـــوف  علـــى  الشـــحي  وطرحـــت 
حـــول  الحلقـــة،  خـــالل  محـــاور  عـــدة 
التعريـــف بــــ “الفنتـــك”، ومتـــى نشـــأته، 
وتعاظم أهميته، والتكنولوجيا المالية 
بالبحرين وتطورهـــا، وما الحلول التي 
مســـتقبال  ســـتقدمها  والتـــي  قدمتهـــا 
والحفـــاظ علـــى األمـــن الســـيبراني مع 
التطور المالي التكنولوجي، والمخاطر 
التـــي يواجههـــا أو يتعرض لهـــا القطاع 
ورؤيـــة  حاليـــا،  التكنولوجـــي  المالـــي 
البحريـــن 2030 للتكنولوجيـــا الماليـــة 
ومقومـــات البحريـــن االســـتثمارية في 
تقدمـــه  الـــذي  والدعـــم  الجانـــب  هـــذا 
البحرين في هذا الجانب، والعديد من 

المحاور األخرى.

ما الفنتك؟

مـــن جهته، أوضح األحمـــد أن الفنتك 

اإلنجليزيـــة  باللغـــة  مصطلـــح  هـــو 
مختصـــر لدمج لكلمتـــي “التكنولوجيا 
الماليـــة” التي تصف قطـــاع الخدمات 
الماليـــة الجديـــد فـــي القـــرن الحـــادي 
والعشـــرين، مبينـــا أن هـــذا المصطلح 
ينطبـــق علـــى التكنولوجيـــا المطبقـــة 
على المرحلة األخيرة من المؤسسات 
والتجاريـــة  االســـتهالكية  الماليـــة 
المعتـــرف بها، ولكنه ومـــع نهاية العقد 
األول مـــن القـــرن الحادي والعشـــرين 
تجديـــدات  أي  ليشـــمل  توســـع 
تكنولوجيـــة فـــي القطـــاع المالـــي، بما 
في ذلـــك التجديدات في مجال محو 
األميـــة الماليـــة والتعليـــم، والخدمات 
المصرفية لألفراد، واالستثمار، وحتى 

تشفير العمالت مثل البيت كوين.

4 مراحل للفنتك

ونشـــأة  تاريـــخ  األحمـــد  واســـتعرض 
“الفنتـــك” والفتـــرات الزمنيـــة األربعـــة 
التـــي مر بها حتى وصولـــه إلى ما هو 
عليـــه اآلن منـــذ الحقبـــة األولـــى فـــي 
العام 1919 من القرن الماضي وحتى 
العـــام 1950، والتطورات التي رافقته 
كالتلغـــراف وغيرهـــا، فالحزمة الثانية 
مـــن التطور في التحويـــل اإللكتروني 
من السبعينات وحتى 2008، ثم تبعها 
أول  وإنشـــاء  الرقمنـــة،  فـــي  التطـــور 
صراف آلي وتأســـيس بورصة “نازدك” 
وطهـــور أجهزة الحواســـيب المركزية 
في البنوك، فالخدمات المصرفية عبر 
اإلنترنـــت، ثم المرحلـــة الرابعة بظهور 
األجهزة الذكية والشركات التي توفر 
الخدمات للقطـــاع المصرفي والمالي، 
موضحـــا أن التطـــور ســـابقا كان يتـــم 
التحـــول  ولكـــن  نفســـها،  بالمؤسســـة 

أصبح بدخول شـــركات ناشـــئة كبيرة 
وحتـــى  المصرفيـــة،  الشـــركات  فـــي 
نقطة التحول في األزمة  االقتصادية 
المالية العـــام 2008، حيث فقد العالم 
لشـــركات  والتوجـــه  بالبنـــوك  ثقتـــه 
التكنولوجيـــا الماليـــة لتقديم خدمات 

مالية للبنوك.
وأوضح األحمد أنـــه تم العمل بجهود 
كبيـــرة فـــي البحريـــن لتهيئـــة البيئـــة 
اإليكولوجية لتنظيم عمل هذا القطاع 
تشـــريعات حديثـــة ومتطـــورة  وفـــق 
بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي 
والجهـــات األخـــرى؛ وذلـــك مـــن أجـــل 
خلـــق بيئـــة أمثل تســـاهم فـــي عملية 
االبتـــكار ودعـــم القطاع والذي شـــجع 
العديد من المؤسسات المالية لتواكب 
هـــذا التطور، وهنـــاك منصة يمكن من 
خاللهـــا تســـريع عملية تطويـــر النظام 
بهـــدف  البحريـــن؛  فـــي  اإليكولوجـــي 
خلـــق نســـيج مـــن أصحـــاب المصلحة 
التـــي ســـتعمل جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
مصـــرف البحرين المركـــزي، ومجلس 
مـــن  وغيرهـــا  االقتصاديـــة  التنميـــة 
الهيئات الداعمة لتطوير ودفع  النظام 
التقنـــي والمالـــي، واآلن فـــي البحرين 
هنـــاك 60 شـــركة مختصة فـــي مجال 
االبتكار وتقنية المعلومات،  باإلضافة 
الى توفر حاضنات في البحرين لدعم 
مبـــادرات التكنولوجيا المالية الذكية، 
علـــى  والتأثيـــر  للتطويـــر  والقابلـــة 
األسواق من خالل مختبرات االبتكار، 
وبرامج التسريع، واألنشطة المنسقة، 
والمنصـــات  التعليميـــة  والفـــرص 
التعاونيـــة، ووجـــود مؤسســـات رائدة 

كمعهد البحرين للدراســـات المصرفية 
والماليـــة، وصنـــدوق العمـــل “تمكين”، 
فـــي  األخـــرى  التعليميـــة  والجهـــات 
البحريـــن تدعـــم تطويـــر هـــذا القطاع 

وعمله.

مصرف البحرين وتشريعات 

متطورة

وحـــدة  رئيـــس  قالـــت  بدورهـــا، 
واالبتـــكار  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
بمصـــرف البحريـــن المركزي ياســـمين 
آل شـــرف، بأن مملكة البحرين حققت 
مركـــزا رائدا فـــي المنطقـــة في مجال 
خـــالل  ومـــن  الماليـــة،  التكنولوجيـــا 
والمؤشـــرات  التقاريـــر  مـــن  العديـــد 
الدولية، فالبحرين تعد الدولة العربية 
الوحيـــدة التـــي تمتلـــك التشـــريعات لـ 
“فنتـــك”، حيـــث إن مصـــرف البحرين 
المركـــزي خصص وحـــدة تقنية مالية 
متخصصة معنية بقوانين وتشريعات 
بنـــك  أول  وهـــو  واالبتـــكار،  “فنتـــك” 
بهـــذه  يقـــوم  المنطقـــة  فـــي  مركـــزي 
الخطـــوة، كما أطلق مصـــرف البحرين 
للتمويـــل  تنظيميـــا  نظامـــا  المركـــزي 
الجماعـــي ومنصات التجـــارب ليعمل 
الســـحابية،  علـــى سياســـة الحوســـبة 
كبيـــرا  مجـــاال  فتـــح  الـــذي  األمـــر 
الختبـــار  األعمـــال  ورواد  للمبتكريـــن 
أفكارهـــم الجديـــدة ومن ثم تأســـيس 
الشـــركات، ونحـــن أول بلـــد إقليميـــة 
لديها لوائح لقطاع التقنية المالية من 

منظور مؤسسي.
وأكدت ياســـمين الـــدور الرئيس الذي 

فـــي تصميـــم  المصـــرف  بـــه  يضطلـــع 
وتنفيذ إســـتراتيجية مملكة البحرين 
لقطـــاع التكنولوجيـــا الماليـــة، إذ قـــام 
بتأســـيس وحدة التكنولوجيـــا المالية 
واالبتـــكار في 2017 للترويج لالبتكار 
مـــن خالل البيئة الرقابيـــة التجريبية، 
مـــن  الناشـــئة  الشـــركات  ولتتمكـــن 
اختبـــار حلولها والتعرف على الســـوق 
واختبار األرضية المناســـبة إلطالقها، 
المجـــال  للمصـــرف  تتيـــح  أنهـــا  كمـــا 
للتعـــرف علـــى المزيد مـــن االتجاهات 
الصاعـــدة فـــي التكنولوجيـــا الماليـــة، 
تقـــوم  أخـــرى  مبـــادرات  جانـــب  إلـــى 
بالمصـــرف  التكنولوجيـــا  وحـــدة  بهـــا 
المركـــزي، مبينـــة أن المصـــرف يعمـــل 
التشـــريعات  وتعديـــل  تنفيـــذ  علـــى 
واألنظمة الحالية لجعلها أكثر مالءمة 
فـــي  الماليـــة، وتســـاعد  للتكنولوجيـــا 
خلـــق بيئـــة مؤاتية لجـــذب المزيد من 
شركات التكنولوجيا المالية لتأسيس 
قاعدة لها فـــي البحرين؛ لتعزيز موقع 
البحرين كمركـــز للتكنولوجيـــا المالية 

في المنطقة.

بنفت الرائدة

العـــام  المديـــر  اســـتعرض  ذلـــك،  إلـــى 
المساعد للتسويق واالبتكار في شركة 
“بنفت”، نـــزار معروف، قصـــة “بنفت”، 
مشـــيرا إلى أن أوضاع جائحة كورونا 
والتباعد االجتماعي ساعدت في نمو 
“بنفـــت” وازدهارهـــا من خـــالل تعزيز 
التوجه نحو المدفوعات والتحويالت 
اإللكترونيـــة، مـــع التحـــول الكبير في 
إقبال المســـتهلكين بتفضيـــل التجارة 

اإللكترونية والطلب عبر اإلنترنت.
وبيـــن أن حجـــم المعامـــالت المنجـــزة 
عبـــر مختلـــف الخدمـــات اإللكترونية 
 2.3 2020 تجـــاوزت  للشـــركة خـــالل 
مليـــار دينار، مقارنة بنحو 370 مليون 
في العـــام 2019، ممـــا يعكس التوجه 
الكبير نحـــو التحويالت والمدفوعات 
اإللكترونيـــة، موضحـــا لقـــد  بلغ حجم 
التحويـــالت الماليـــة التـــي تمـــت عبـــر 
تطبيـــق “بنفـــت بي” فـــي الربـــع األول 
من 2021 أكثر من 27 مليون معاملة، 
بقيمـــة إجماليـــة تصل إلـــى نحو مليار 

دينار.

بنفت في أمان

وقـــال معـــروف إن “النظـــام الوطنـــي 
للتحويالت الفورية اإللكترونية داخل 
مملكة البحرين فـــي “EFTS”وقال إن 
لبنفـــت نظـــام أمنـــي  ومعاييـــر أمنيـــة 
محصنـــة وال يمكـــن اختراقـــه، وهـــي 
آمنـــة طالمـــا كانـــت باســـتخدام نظـــام 

التحويالت اإللكترونية.
الماليـــة  “التحويـــالت  أن  إلـــى  أشـــار 
تتـــم بين أطـــراف معروفة فـــي النظم 
البنكية داخل مملكـــة البحرين، وهذه 
الحســـابات المصرفيـــة كلهـــا خاضعـــة 
البحريـــن  بمصـــرف  رقابيـــة  لجهـــات 
المعاييـــر  إلـــى  باإلضافـــة  المركـــزي 
األمنية المطبقة في نظام التحويالت 

الفورية اإللكترونية.
ودعا المشـــاركون في الحلقة إلى نشر 
مزيـــد من التوعية المجتمعية؛ لتقليل 
المخاطـــر المرتبطـــة بقطـــاع الرقمنـــة 

المالية.

60 شركة تعمل 
بالبحرين في مجال 

االبتكار وتقنية 
المعلومات

 بنفت: 2.3 
مليار دينار حجم 

المعامالت المنجزة 
في 2020

مليار دينار حجم  
التحويالت المالية 

في الربع األول من 
 2021

نشر مزيد من التوعية 
المجتمعية لتقليل 
المخاطر المرتبطة 

بالرقمنة المالية

بدور المالكي

 إبراهيم النهام )تصوير- رسول الحجيري(



ال خسائر بشرية بحريق بسكراب عسكر
إلخــمــاده وفـــردا  ضابطا  و85  آلــيــة   21 دفــع  الــمــدنــي  ــاع  ــدف ال

دفعــت اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي، بـ 21 آلية و 85 ضابطــا وفردا من رجال 
الدفاع المدني، للسيطرة على حريق اندلع في سكراب بمنطقة عسكر، حيث تم 

إخماد الحريق لتبدأ على الفور عملية التبريد الالزمة منعا لتجدده مرة أخرى.

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأوضـــح 
للدفاع المدني العميـــد علي الحوطي 
أن غرفة العمليات الرئيســـة، كانت قد 
تلقت بالغـــا بالحريق الســـاعة 12:48 
ظهـــرا، حيـــث توجهـــت فـــرق الدفـــاع 
المدنـــي إلـــى الموقـــع والتـــي وصلـــت 
فـــي غضـــون دقائق مـــن تلقـــي البالغ 
علـــى  الســـيطرة  عمليـــات  وباشـــرت 
الحريـــق ومنع انتشـــاره ووصوله إلى 

األماكن المجاورة.
وأشـــار إلـــى أن الحريق لم يســـفر عن 
إذ إن اإلســـعاف  أي خســـائر بشـــرية، 
الوطنـــي ودوريات النجـــدة ومديرية 
كانـــت  والمـــرور  الجنوبيـــة  شـــرطة 
متواجدة في الموقع لتأمين الســـالمة 
عـــن المنطقة، منوها فـــي الوقت ذاته 
إلـــى أن التحريـــات ما زالت مســـتمرة 

للكشف عن سبب اندالع الحريق.
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أوصـــت مديـــر إدارة تعزيز الصحة 
إبراهيـــم  وفـــاء  الصحـــة  بـــوزارة 
الشـــربتي في مداخلة لهـــا ببرنامج 
“بكم نعود” والـــذي يقدمه تلفزيون 
الكمـــام  لبـــس  بضـــرورة  البحريـــن 
فـــي األماكن المغلقـــة، مضيفة “في 
األماكـــن المفتوحـــة لكـــم حرية في 

خلع الكمام”.
فـــي  “حتـــى  الشـــربتي  وأردفـــت 
تكـــون  حيـــن  المفتوحـــة  األماكـــن 
خلـــع  عـــدم  فيتوجـــب  مزدحمـــة، 
الكمامـــات، وبذلـــك حريـــة وتقييم 
الحظنـــا  ولقـــد  النـــاس،  قبـــل  مـــن 

التزاما بعدم الخلع للكمام”.

فيـــروس  مـــن  المتعافيـــة  أكـــدت 
كورونا وديعة الوداعي في مداخلة 
الـــذي  نعـــود”  “بكـــم  ببرنامـــج  لهـــا 
يقدمـــه تلفزيـــون البحريـــن أهميـــة 
اإلنصـــات  وعـــدم  التطعيـــم،  أخـــذ 
بذلـــك،  المشـــككة  النـــاس  لـــكالم 
المعلومـــات  تأخـــذوا  ال  مضيفـــة” 
من المصـــادر غيـــر الموثوقة، فهذا 

تطعيمك أنت”.
وتابعـــت الوداعـــي “حيـــن يتطعـــم 
دعامـــة  نخلـــق  ســـوف  الجميـــع 
ومناعـــة حقيقية للبشـــرية جميعا، 
ال  وقـــد  يذهـــب  قـــد  والفيـــروس 

يذهـــب، فالتعايـــش معه أمـــر مهم، 
فالتطعيـــم ســـوف يقـــدم الحمايـــة 
الصفـــوف  أبطـــال  منهـــم  للجميـــع، 
األماميـــة، والذين لم يـــروا أقاربهم 
لفتـــرات طويلة، ومرت عليهم أيام 
هللا عـــز وجـــل وحـــده يعلـــم كيـــف 

هي”.
سيســـاعد  “التطيعـــم  وأوضحـــت 
الفريـــق الطبـــي ألن يكـــون أقـــوى، 
وسيساعدهم بتقليل الحاالت، فأنا 
على سبيل المثال تطعمت، وكذلك 
جميـــع أفراد عائلتي، ونحن واعين 

وندرك حجم الخطر القائم”.

الشربتي: ال تخلعوا الكمامات في األماكن المغلقة

الوداعي: خذوا التطعيم وال تبالوا بكالم المشككين

تطبيق “المرور” سهل انسيابية حركة السير
ــن” ــركات “التأميـ ــوادث لشـ ــل الحـ ــرعة تحويـ ــيدون بسـ ــون يشـ مواطنـ

تطبيـــق  أن  ومعنيـــون  مواطنـــون  أكـــد 
اإلدارة العامـــة للمرور عـــن آلية حوادث 
المركبات ســـهل ضمان انســـيابية حركة 
الســـير من خـــالل اإلبالغ عـــن الحوادث 
الحـــوادث  خدمـــات  عبـــر  البســـيطة 
المروريـــة عبر تطبيـــق “etraffic” أو من 

خالل شركة التأمين المسؤولة.
وبموجـــب التطبيـــق المطـــور ســـتتولى 
إجـــراءات  إتمـــام  التأميـــن  شـــركات 
الحـــادث إذا كان بيـــن مركبة وممتلكات 
خاصـــة أو عامـــة علـــى أن يتـــم إخطـــار 
شـــركة التأميـــن باألضـــرار التـــي لحقت 

بالممتلكات ويتم تصوير التلفيات.
وأشار رئيس جمعية التأمين البحرينية 
سيدجواد محمد إلى أن الهدف الرئيس 
لجميـــع  الخدمـــات  تســـهيل  للمشـــروع 
المواطنين وســـالمة مستخدمي الطرق 

في البحرين.
وبيـــن محمـــد أنـــه ســـابقًا وقبـــل تنفيـــذ 
القـــرار لمباشـــرة الحـــادث كانـــت توجد 
خطوتان إمـــا بانتظار المرور أو الذهاب 
لمراكـــز اإلدارة العامـــة المـــرور القريبـــة 
مـــن مركز الحـــادث، ثم الذهاب لشـــركة 
التأمين إلنهاء متطلبـــات الحادث، فيما 
اختصر القـــرار اليوم في خطوة واحدة 
فـــي حـــال الحـــادث متصالح عليـــه بين 
الطرفين بزيارة شركة التأمين مباشرة.

وأضـــاف أن دور لـــإدارة العامـــة للمرور 
لمرتكبي مخالفات الحـــوادث كإصابات 
عليهـــا  ينـــص  جريمـــة  أو  جســـدية 
العقوبـــات أو أي قانـــون آخـــر لمرتكبـــي 

حوادث المرور.
وقـــال في تصريحه لــــ ”البالد” إن عملية 
لحـــوادث  التأميـــن  شـــركات  مباشـــرة 
المرور البسيطة تتم اآلن بسالسة تامة 

وسارت األمور دون أية مشكالت.
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  توجيهـــات  وثمـــن 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
علـــى  الحكوميـــة  الخدمـــات  لتســـهيل 
المواطنيـــن والمقيميـــن، وجهود اإلدارة 

مســـتخدمي  ســـالمة  لضمـــان  العامـــة 
الطـــرق ومصرف البحريـــن المركزي في 
دعـــم التحويـــل الرقمـــي وتطوير جميع 
الهجمـــات عمومـــا وفقًا لرؤيـــة البحرين 

.2030
ومـــن جهته، قال المواطن ســـعد راشـــد 
إن مشـــروع تخليص معاملـــة الحوادث 
البســـيطة عبـــر تطبيـــق المـــرور أو مـــن 
المســـؤولة  التأميـــن  شـــركات  خـــالل 
تســـهيل  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  سيســـهم 
اإلجراءات ألطراف الحادث إضافة إلى 

توفير الوقت والجهد للعمالء.
وأكد أن المشـــروع يأتـــي تحقيقا لرؤية 
 2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  مملكـــة 
وتنفيـــذا لتوجيهـــات الحكومة برئاســـة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
الوزراء، فالمشـــروع يعتبـــر نقلة نوعية 
فـــي الخدمـــات المروريـــة التـــي تقدمها 
وزارة الداخلية للعمالء، مما يؤكد ريادة 
المنظومـــة األمنية فـــي ابتـــكار الحلول 
التي تسهم في تيسير اإلجراءات بعيدا 
عـــن البيرقراطيـــة، مشـــيدا بتوجيهـــات 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

الوزراء التي أســـهمت في تسريع وتيرة 
العمل بالمشروع وان يكون واقعا.

وأوضح أن المشروع سيوفر مبالغ على 
األطـــراف المعنية بالحادث، إذ ســـبلغى 
مبلـــغ الصلـــح والتقريـــر ممـــا سيشـــجع 
األطـــراف المعنية بالحـــادث للجوء إلى 
المعنيـــة،  التأميـــن  التطبيـــق وشـــركات 
منوهـــا بـــأن الخطـــوة ســـتنعكس إيجابا 
في مؤشرات التقارير المتعلقة بمستوى 

التحول الرقمي لمملكة البحرين.
وأضـــاف عضـــو مجلـــس بلـــدي المحرق 
فاضل العود بأن توجيه صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء تترجم احتياجـــات المواطنين 

وتسهل الصعاب والتعقيدات. 
بإعجـــاب  النظـــر  إال  لنـــا  “ليـــس  وقـــال: 
وتقديـــر لمـــا وجهـــه بـــه ســـموه ووزيـــر 
الداخلية مشـــكورا في شـــأن إلغاء مبلغ 

الصلح ومبلغ التقرير”.
شـــأنها  مـــن  اإلجـــراءات  أن  وأضـــاف 
التســـهيل على جميع األطـــراف المعنية 
بالحـــوادث ســـواء اإلدارة العامة للمرور 
أو شـــركات التأمين واألهـــم المواطنون 

ثمـــار  ســـيجنون  الذيـــن  والمقيمـــون 
ماديـــا  عليهـــم  بالتســـهيل  التوجيهـــات 
وإجرائيـــا، مـــا يوفـــر عليهـــم وقتـــا فـــي 

المتابعة سنوًيا.
االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر  “كل  وقـــال: 
إلـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
وكلـــي ثقـــة أنهمـــا مطلعان علـــى الوضع 
الخدماتـــي المتميـــز الـــذي تضطلـــع بـــه 
اإلدارة العامـــة للمـــرور، متمنيـــن مزيـــدا 
من التطوير في سبيل التنمية والرفاه”.
علـــى  ناجـــي  المواطـــن محمـــد  وأثنـــى 
الخطـــوة التـــي اتخذتهـــا اإلدارة العامة 
للمرور بتحويل حوادث المرور البسيطة 
لمباشرتها من شـــركات التأمين مباشرة 
بعد تسجيل الحادث في تطبيق اإلدارة 
الخطـــورة  أن  مؤكـــدا  للمـــرور،  العامـــة 
تأتـــي فـــي إطار التطـــور المســـتمر الذي 
تشـــهده الخدمـــات التي تقدمهـــا أجهزة 
الدولـــة كافـــة وتســـهل علـــى المواطنين 
والمقيمين التواصـــل وإنهاء المعامالت 
في أســـرع صـــورة ممكنـــة ممـــا يدعونا 
إلـــى اإلشـــادة بهـــذه التجربـــة الناجحة، 
كمـــا يأتي قـــرار أو إلغاء احتســـاب مبلغ 
الصلح وتقرير الحادث في صالح جميع 

األطراف لتقليل األعباء عنهم. 
وأضـــاف أن توجيهـــات صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء تأتـــي فـــي إطـــار رفـــع كفاءات 
الخدمـــات التـــي تقدمها أجهـــزة الدولة 
المواطنيـــن  علـــى  التســـهيل  كافـــة 
والمقيميـــن في إنهاء المعامالت، مؤكدا 
أن وزارة الداخليـــة تعمـــل على تحقيق 

توجيهات سموه على أرض الواقع. 
وأكد ناجـــي ان التجربـــة الناجحة التي 
قامـــت بهـــا اإلدارة العامـــة للمـــرور تأتي 
استجابة للتطورات الكبرى التي تقدمها 
وزارة الداخليـــة للمواطنيـــن والمقيمين 
وأجهزتهـــا،  إداراتهـــا  مختلـــف  مـــن 
والتـــي تعمل علـــى تســـهيل اإلجراءات 

والمعامالت لهم.

محمد ناجي

سيدجواد محمد

سعد الراشد

فاضل العود

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

مروة خميس

المنامة- وزارة الداخلية

مكافحـــة  إدارة  تمكنـــت 
االتجار بالبشـــر بـــاإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية من 
القبـــض على “بحرينيـــة” تمتلك 
النظافـــة،  لخدمـــات  مكتبيـــن 
وتقـــوم بالتعـــاون مع آســـيويين 
الســـتقطاب وتهريـــب خادمات 
من جنســـيات أفريقيـــة والعمل 
ماليـــة  مبالـــغ  مقابـــل  لحســـابها 
مخالفـــة  فـــي  وذلـــك  شـــهرية، 
للقوانيـــن المعمـــول بهـــا، وعلـــى 
وجـــه الخصوص قانـــون تنظيم 
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 
طبقـــًا  الصـــادرة  والقـــرارات 
ألحكامـــه. كمـــا تـــم القبض على 
29 خادمة وعدد من اآلسيويين 
المتورطين بتهريب الخادمات.

وأوضحـــت أنـــه على أثـــر تلقي 
مـــن  خادمتيـــن  بهـــروب  بـــالغ 
مباشـــرة  تـــم  المنـــازل،  أحـــد 
أعمال البحـــث والتحري، والتي 
المذكـــورة  قيـــام  علـــى  دلـــت 

بالمتاجـــرة فـــي الخادمـــات من 
خـــالل اســـتخدامهن فـــي العمل 
منـــازل،  عـــدة  فـــي  بالســـاعات 

مقابل دفع راتب شهري لها.
وأشارت إدارة مكافحة اإلتجار 
بالبشـــر باإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنـــه تـــم 
وبالتنســـيق مـــع اإلدارة المعنية 
بهيئة تنظيم سوق العمل، اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة المقـــررة 
واحالة المقبوض عليهم للنيابة 

العامة.
وكانـــت ادارة مكافحـــة االتجار 
قـــد  اآلداب  وحمايـــة  بالبشـــر 
 555 الســـاخن  الخـــط  دشـــنت 
للتبليـــغ علـــى مدار الســـاعة عن 
تتعلـــق  شـــكاوى  أو  قضايـــا  أي 
بمكافحة هـــذه الجرائـــم، وذلك 
المجتمعيـــة،  للشـــراكة  تفعيـــال 
وبما يضمن ســـرعة االســـتجابة 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 

الالزمة.

القبض على “بحرينية” تستقطب وتهّرب خادمات أفريقيات

BIBF - المنامة 

المســـتقبل  قـــادة  تزويـــد  إطـــار  فـــي 
وتطـــورات  االتجاهـــات  بأحـــدث 
البحريـــن  معهـــد  قـــدم  الســـوق، 
 )BIBF( للدراسات المصرفية والمالية
برامج الماجستير األميركية المطورة 
 DePaul University تمنحهـــا  التـــي 

في شيكاغو، الواليات المتحدة.
ويشـــمل تطويـــر المناهج لماجســـتير 
إدارة األعمـــال )MBA(، والماجســـتير 
 ،)MSHR( البشـــرية  المـــوارد  فـــي 
وماجســـتير المالية )MSF(، الذي يتم 
إجراؤهـــا لضمـــان أن تكـــون البرامـــج 

مبتكرة ومرنة. 
المجـــددة  الوحـــدات  تتضمـــن  كمـــا 
وعصريـــة  مبتكـــرة  موضوعـــات 
الـــذكاء  الســـلوكي،  التمويـــل  مثـــل 
القـــرارات  صنـــع  فـــي  االصطناعـــي 
الماليـــة،  والتكنولوجيـــا  الماليـــة، 
والتمويـــل العقـــاري، وأكثر مـــن ذلك، 

مع طرح خيار دراســـة هذه الوحدات 
في شيكاغو أو البحرين.

وقـــال المديـــر العـــام للمعهـــد، أحمـــد 
الشـــيخ، إن البرامـــج المجـــددة يتـــم 
علـــى  الطـــالب  لمســـاعدة  تقديمهـــا 
وتعزيـــز  معـــارف جديـــدة،  اكتســـاب 
التقنيـــات  ومواكبـــة  مهاراتهـــم، 
فـــي  تنوعـــا  أكثـــر  لتكـــون  المتغيـــرة 

تقدمهم الوظيفي.
وأضـــاف: “على مـــدى 19 عاما، ومنذ 
 BIBF معهـــد  يقـــدم  2002م،  عـــام 

بالشراكة مع جامعة ديبول، ماجستير 
إدارة األعمـــال المرمـــوق، مع أكثر من 
800 خريـــج متميـــز، يشـــغل العديـــد 
عليـــا  تنفيذيـــة  اآلن مناصـــب  منهـــم 
في مجموعة واســـعة من المؤسسات 
العامـــة والحكوميـــة والشـــركات فـــي 

المملكة”. 
تأسســـت جامعة ديبول في الواليات 
المتحدة في عام 1912 وتعتبر عاشر 
أقدم كلية إدارة أعمال. تأسست كلية 
تشارلز كيلشتات للدراسات العليا في 
إدارة األعمـــال في عـــام 1949. تقدم 
ديبـــول خبرتهـــا العالمية إلـــى منطقة 
مقيـــم  برنامـــج  أول  ألنهـــا  الخليـــج 
وأول  الخليـــج،  ومنطقـــة  للبحريـــن 
برنامج ماجســـتير فـــي إدارة األعمال 
التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  يدرســـه 

األميركيون في الشرق األوسط.

أحمد الشيخ

المتغيــرة العمــل  ســوق  الحتياجــات  اســتجابًة 

BIBF يطرح برامج الماجستير المطّورة من جامعة ديبول

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار تنفيـــذ القانـــون ومكافحة 
الجريمـــة تمكنـــت شـــرطة مكافحـــة 
المخـــدرات باإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة مـــن القبـــض علـــى 
شـــخصين )33 و35 عامـــا( لحيازتهما 
وترويجهما لمادتي الشبو والحشيش 

المخدرتين.
ورود  بعـــد  بأنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
معلومـــات بهـــذا الشـــأن تـــم مباشـــرة 
والتـــي  والتحـــري  البحـــث  أعمـــال 
أسفرت عن تحديد هوية المذكورين 
والقبـــض عليهمـــا وبحوزتهمـــا المواد 
ماليـــة  لمبالـــغ  باإلضافـــة  المخـــدرة، 

متحصلة من البيع.
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  وأشـــارت 
واألدلـــة الجنائيـــة إلى أنـــه تم تحريز 
المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية الالزمة تمهيدًا 

إلحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على 
شخصين يرّوجان 
الشبو والحشيش



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2021 -103972 (  إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا السيد المعلن / ماجد محمد علي الماجد  بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي إلى السيد/ بقوانداس جيالرام تيكامداس ثاكر 
اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  فعلى كل من 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 40116-11

االسم التجاري: جلوبل زين لكي المالبس

2021/06/23
     CR2021- 95659  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري
 

ابراهيم خلف  ادناه السيدة: فاطمه عبدالعزيز  المعلنة  إلينا  تقدمت 
إلى السيد محمد مبارك سالم  التالي  التجاري  المحل  بطلب تحويل 
اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  سليم 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه .
رقم القيد : 139577 – 1

االسم التجاري : ساهر لنظم االمن والسالمة

إعالن بحل وتصفية
شركة  ربت تكنولوجيز ذ.م.م

   سجل تجاري رقم    1-130586
 

بموجب  المسجلة  ذ.م.م،  تكنولوجيز  ربت  شركة   في  الشركاء  قرار  على  بناء 
القيد رقم 1-130586   بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / بيت الخليج 

لالستشارات ذ.م.م، مصفيا   للشركة.
من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا 
لعام   )  21 ( بقانون رقم  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: زينب سعيد محمد صالح مهدي الصفار

ZAINAB@GCHBAHRAIN.COM    -      )+ 973( 39921194

القيد: 104415    -   التاريخ: 2021/07/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن  رقم 108768 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة نشامة ذ.م.م 

 
  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
 ،  104415 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م   نشامة  شركة  أصحاب  السادة 

طالبين تغيير اإلسم التجاري  
                     NASHAMA COMPANY W.L.L    -     من :   شركة نشامة ذ.م.م
                     RAFFA DEVELOPMENT W.L.L    -      إلى :  رافا للتطوير ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2021- 106605 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: سلمان محمد جواد سلمان جاسم فردان

االسم التجاري الحالي : الريادة لخدمات رجال االعمال
االســـــم التجـــاري الجديد : النجمة السوداء لخدمات رجال األعمال

قيد رقم: 1-102592

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة وانغ هي شو انترناشونال تريدينغ ذ.م.م
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / ليو هي   باعتباره المصفي القانوني لشركة وانغ هي شو انترناشونال 
رقم  القيد  بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  ذ.م.م.،المسجلة  تريدينغ 
123380 طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون   . ألحكام  ذلكوفقا  و  التجاري،  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

      CR2021- 110471 اعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
تحويل  بطلب  الموالني  محسن  علي  زهراء  السيدة  إلينا  تقدمت 

المحل التجاري التالي
إلى السيد راشد بن عبدهللا بن سعيد الهاجري

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

اعتراضه .
رقم القيد : 86744 – 3

االسم التجاري : مقهى ومطعم اينيرو

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سيريوس لالستشارات ذ.م.م

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد /جيمس جوزيف باعتباره المصفي القانوني لشركة 
مسؤولية  ذات  كشركة  ،المسجلة  ذ.م.م  لالستشارات  سيريوس 
أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،  121658 رقم  القيد  بموجب  محدودة 
التجاري،  السجل  من  شطبها  و  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية 
بالمرسوم  الصادر   . التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سويت كوفي ترك  ذ.م.م

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد محمد عبد الحميد عبد هللا احمد الخاجه باعتباره 
،المسجلة  ذ.م.م  ترك   كوفي  سويت  شركة  ل  القانوني  المصفي 
 ،  119891  -  1 رقم  القيد  بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 
طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، وذلك وفقا ألحكام  السجل  من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 

القيد : 5-60787    -    التاريخ: 2021/07/26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن  رقم 106441 لسنة 2021
 بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها السيدة / فاطمة 
يحيى جمعة راشد جفن المالكة ل مجوهرات جنى ) مؤسسة فردية (، والمسجلة بموجب القيد 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  المؤسسة  تحويل  طالبة    60787-5 رقم 

وقدره 5000 ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 1.   فاطمة يحيى جمعة راشد جفن   

HEMAND KUMAR KUNNIRIKKA  . 2
SHAJU PADICKAL THAZHATH  . 3 

  وتغيير االسم التجاري من مجوهرات جنى ذ.م.م إلى مجوهرات جيني ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

 
بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  رإدارة  تعلن 
والمسجلة  بحرينية  تضامن  رشكة  لاللكتونيات  نافز  إليها  تقدم  قد 
ال  تصفية  اعمال  انتهاء  إشهار  ني  طالب   138621 القيد  بموجب 
وفقا  وذلك  التجاري  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  رشكة 
 )21( بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  رشكات  ال  قانون  الحكام 

لسنة 2001.

١٣د.ب

39752929
 د.محمد

66622162
مرتضى المتوج

36026333
 رضا عبدهللا

17564411
36700722
 علي ضيف

دينار فقط

ولمــــــــدة محدودة جــــــــــــــــًدا  ..

عرض خاصــــ 

������
فلل شــارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

66622128
صادق أبوادريس

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
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  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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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 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

PHARMINE CLEARANCE AND CONSTRUCTION PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33773801  or  PHARMINE.GROUP@GMAIL.COM 

V CAFE AND RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33344906  or  pixelmarketwll@gmail.com 

URBAN QUARTERS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532201  or  info@urbanqt.com 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

AL ZLZAL CAR ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33113553  or  MNMAH2012@HOTMAIL.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

Qahwa sada cafe 

has a vacancy for the occupation of

  PREPARER(COFFEE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36786660  or  BUJASSIM8294@HOTMAIL.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 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care 

LOCATIONS CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17369079  or  RUNMENON@GMAIL.COM  
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أنا واأللكسو!
ة بإنتاج الثقافة  لدي شـــغف بالشـــأن الثقافي، واهتمام بالمؤسسات المعنيَّ

والعناية بها، مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “األلكسو”.
ذات ليلـــة كنـــت أتابع بعـــض القنوات الفضائية، وســـاءني مـــا وجدته من 
انحدار مستوى األداء الفكري والثقافي في معظم القنوات وعلى مختلف 
األصعـــدة، فعلى ســـبيل المثـــال: أصبحت كلمات األغانـــي رديئة وهابطة، 
وخصوًصـــا الغنـــاء الشـــعبي! وصـــارت الدرامـــا العربيـــة فـــي الحضيـــض! 
ويكاد ال يخلو فيلم أو مسلســـل من العنف والقســـوة، والشـــذوذ الجنسي، 
والمجون، وشرب الخمور وتعاطي المخدرات، واإللحاد والكفر والزندقة! 
اء نشـــرات األخبار تدنى مســـتواهم اللغوي كثيـــًرا، وهناك بعض  حتـــى قرَّ
ا،  المذيعيـــن ومقدمـــي البرامـــج ال ينطقون جملـــة واحدة صحيحـــة لغويًّ

وكأنهم لم يسمعوا في حياتهم من قبل عن القواعد النحوية.
فـــي تلك الليلة نمت متأثًرا بما شـــاهدت، ورأيت فـــي المنام وكأني أتكلم 
مع “األلكســـو” فـــي حواٍر صادق وحديـــٍث ُمخلص نابع مـــن القلب مع أعز 

األصدقاء.
فـــي البداية رحبت بها وأشـــدت بدورها قائًل: أهنئـــك على عملك ودورك 
المهـــم فـــي العناية بالثقافة العربية على المســـتوى الرســـمي واألكاديمي، 
لكن في الحقيقة أشـــعر أنك بعيدة بعض الشـــيء عن أرض الواقع ودورك 

ا ليس كما المأمول! في مجريات الثقافة العربية حاليًّ
قالت: أتفق معك، لكن هذا راجع ألسباب كثيرة، وعوامل متعددة، فلسُت 
جهة تنفيذية وال حتى رقابية على الشأن الثقافي العربي، دوري توجيهي 

وأكاديمي فقط، أضف إلى ذلك ضعف مواردي المالية ومحدوديتها.
قلـــت: لألســـف هناك تراجع كبير في الثقافة العربيـــة حتى في الجامعات 
واإلعلم، ومســـتوى المخرجات التعليمية ضعيف، وهناك وزراء، وقضاٌة، 
وإعلميون، ومعلمون، وأســـاتذة جامعات، بل وأئمة مســـاجد ال ُيجيدون 
التحدث بالعربية، وكلُمهم مليء باللحن واألخطاء بصورة ملفتة تعكس 

تردي األوضاع التربوية والتعليمية في مجتمعاتنا العربية!
قالـــت: نعم كلمـــك صحيح، لكنني علـــى مدى أكثر من نصـــف قرن أبذل 
جهـــوًدا جبـــارة فـــي مجـــال حفـــظ المخطوطـــات، والترجمـــة والتعريـــب 

والمعاجم اللغوية وغيرها.
رة، والكـــرة بالطبع في ملعـــب الحكومات  قلـــت: جهودك مشـــكورة وُمقـــدَّ
العربية! وأتمنى أن ُتقدم لك كل التسهيلت لمساعدتك في القيام بدورك 

على الوجه األكمل، والحفاظ على ثقافتنا العربية العريقة.
قالت: كلنا نأمل ذلك.

Osailanim@yahoo.com

د. غسان عسيالن

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

للتواصل: 17111483

لقاح كورونا حالل أم حرام
قـــرأت قبـــل يوميـــن خبرا صادمـــا في صحيفـــة عربيـــة، وإن كان 
صحيحا فهذا يعني أننا نسأل أين الظلمة بدل النور، ونحرر شهادة 
اعتـــراض على العلم والطب.. يقول الخبر “أعلنت منظمة الصحة 
العالميـــة أن اللقاحـــات المضـــادة لفيـــروس كورونـــا “حـــلل”، وال 
تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان، وذكرت المنظمة 
- على صفحتها عبر موقع التواصل االجتماعي “فيســـبوك”، وفقا 
لقنـــاة “روســـيا اليوم” اإلخبارية - أن اللقاحـــات المضادة لفيروس 

كورونا حلل، وهي متوافقة مع الشريعة اإلسلمية”.
ال يمكـــن أن يصدر هذا الســـؤال عـــن محتوى وتركيبـــة اللقاحات 
المضـــادة لفيـــروس كورونـــا، إال مـــن أصحـــاب اآليديولوجيـــات 
الخافتـــة ومذابـــح الغبـــاء والغلـــو واإلفـــلس العقائـــدي، فرغم ما 
حققه العالم من قفزة نشـــطة في اكتشـــاف لقـــاح مضاد لفيروس 
كورونـــا أنقـــذ الملييـــن من البشـــرية من الموت والعـــذاب، تخرج 
أصوات متخلفة وباجتهادات ذاتية وبطوالت خاوية لتســـأل عن 
مـــا إذا كانـــت اللقاحات المضادة لفيـــروس كورونا حلال أم حراما 

وهل هي متوافقة مع الشريعة اإلسلمية؟
هنـــاك فرق بيـــن المتن والهامش، وبغض النظـــر عن إجابة منظمة 
الصحة العالمية وإعلنهـــا أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 
حلل، وأنها متوافقة مع الشـــريعة اإلســـلمية، إال أن السؤال في 
حـــد ذاتـــه وطرحـــه باألســـلوب الديني بعيد عـــن المنطـــق العقلي 
ويفتقد الدقة وســـلمة التعبير، فهنـــاك قاعدة معروفة في الدين 
هـــي أن “الضـــرورات تبيح المحظورات” اســـتنادا إلى قوله تعالى 
“ِإالَّ َمـــا اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيـــِه”. حتى لو افترضنا أن اللقاحات ال تتوافق 
مع الشـــريعة اإلســـلمية، فقاعـــدة الضرورات تبيـــح المحظورات 
وتطبيقهـــا فـــي المجـــال الطبي معـــروف وواضح، وهنـــاك أحكام 

شرعية وآراء للعلماء وفتاوى.
لألســـف الميـــزان مال ضـــد التقدم والعلـــم أكثر مما يجـــب، فترك 
المجال ألمثال أولئك الغارقين في الرجعية والغباء الذين طرحوا 
“الســـؤال” ليثرثروا في كل مـــكان، فتلك هي مهنتهم يختفون ثم 

يعودون في سياق مماثل في مكان آخر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

خير الناس أنفعهم للناس
تشـــرفت بزيارة فضيلة الشـــيخ جاســـم السعيدي في مجلســـه بالرفاع، 
بمعية أبنائه الكرام، بحديث مســـتمر عن البحرين ومستجدات المشهد 

السياسي، واحتياجات الناس وأولوياتهم.
والشـــيخ جاســـم، وبالرغـــم من خروجـــه مـــن المجلس التشـــريعي قبل 
ســـنوات، إال أنـــه لـــم يتوقف قط عن ممارســـة دوره الدعـــوي والخدمي 
واالجتماعـــي للنـــاس، فل حســـاباته بالتواصل االجتماعـــي جمدت، وال 
أبواب مجلســـه أوصدت، وال هاتفه، وال استقباله المواطنين، سواء من 
أبنـــاء دائرتـــه أو مـــن المناطق األخـــرى، وهي كلمة حق يجـــب أن تذكر 

وتقال. 
اإلنصات، ووصل الناس، واســـتقبالهم والســـعي الممكـــن لخدمتهم، من 
الســـمات العظيمة التي يمن بها هللا عز وجل على عباده الذين يحبهم، 
فــــ “خير النـــاس أنفعهم للناس”، وتقودني مواقفـــه فضيلته هذه، والتي 
تعكـــس الوفاء للمواطن، إلى عدد واســـع من النـــواب والبلديين والذين 
كانـــوا يتشـــدقون بحـــب المواطـــن حينهـــا، لكنـــه واقـــع تغير تمامـــًا بعد 
خروجهم من المجلس التشريعي والبلدي مباشرة، حيث قطعوا الوصل 
بالناس، شراء لراحة الدماغ، ومنهم من أوصد أبواب مجلسه، وآخرون 

غيروا أرقامهم، وحجبوا الجديدة وأخفوها، هكذا بكل بساطة.
خدمة البحرين وأهلها الطيبين، يجب أن ال تحتكر بوظيفة أو منصب، 
أو جـــاه أو مـــال، بـــل هـــي ســـمة مغروســـة في النفـــس، وفـــي الجينات، 
والـــروح نفســـها، تلزم المرء حتى الممات، وربمـــا بعده، فكم من أحياء 
يبنون مســـتقبلهم - حتى اللحظة - اعتمادًا على ســـمعة ومواقف ومآثر 

آبائهم الطيبة والُمشرفة.
خلل الســـنوات الماضية، شـــاهدنا وسمعنا، وقرأنا الكثير من الشعارات 
الرنانة لهذا وذاك، واطلعنا على برامج انتخابية، وتصريحات لم يحقق 

العشر منها، لكنها سمة من ال يرون إال مصالحهم وأهدافهم الضيقة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عندمـــا نتحـــدث عـــن االنتمـــاء والمواطنـــة فإننا حتًمـــا نتعمق فـــي تاريخ األرض 
وثوابتهـــا ومنهجيـــة قيادتهـــا والعلقة بين الحاكـــم والشـــعب، باعتبارها ترجمة 
ألسس الروابط والقيم والمبادئ، التي تصنع دولة األنظمة والقانون، حيث تبدو 
معالمها واضحة فيما يبذله شركاء تلك العلقة من أنشطة لترسيخ تلك الثوابت 
وتعزيزهـــا وفق اســـتراتيجية واضحـــة للجميع، وهذا ما تجســـده روح حكومتنا 
التـــي تضع هيكليـــة محددة المســـؤوليات والمهمات لوضع األطـــر والصلحيات. 
ومما تجســـده الصورة التاريخية والحضارية التي بنيـــت عليها مملكة البحرين، 
والتـــي هـــي انعـــكاس حقيقي لما نشـــهده اليوم مـــن نهضة معاصـــرة جديرة بأن 
يرصدها التاريخ األممي، لما تعكســـه من ترجمة حقيقية لمعالم الدولة الحديثة 
بكل المقومات التي تسير وفق منهجية تنموية تحقق استدامة التطوير والبناء، 
ولنـــا الفخـــر كمواطنيـــن بأن تتصـــدر البحرين الكثيـــر من المراكز على المســـتوى 

العالمي.
فحينمـــا تتحدث السياســـة البحرينيـــة، فإننا نجدها تتجه بخطـــوات ريادية في 
تعزيز الدبلوماســـية السياســـية واالقتصادية بقدرات قائقـــة التميز، وهي تحكي 
أروع قصـــص النجـــاح التـــي تؤكد الدور الرائـــد للمحافظة علـــى حقوق ومصالح 

مملكـــة البحريـــن فـــي الخـــارج وتحقيـــق األمـــن واالســـتقرار والتنمية وترســـيخ 
العدل والســـلم من خلل بناء العلقات وتطويرها والعمل بمبادئ حسن الجوار 

واالتفاقات والمعاهدات والمواثيق لتنفيذ االستراتيجية الخاصة بالمملكة.
لذلـــك والجديـــر بنا كأصحـــاب أقلم وأعمـــدة صحافية أن نتطرق إلـــى ما يوليه 
ذلك القطاع باعتباره أكبر الدعائم األساســـية لدعم االســـتقرار والســـلم واألمن، 
وتعزيز االحترام وااللتزام بمبادئ الشرعية الدولية، بهدف تعميق أواصر التقدير 
واالعتـــزاز الشـــعبي نحـــو الثوابـــت الحكومية التي تعمـــل على تمتيـــن العلقات 
والمصالح المشـــتركة. أعزائي القراء، رســـالة اليوم في عمودنا “عالم متغير” هي 
ترجمة لما ينبغي علينا جميًعا إداركه، أنقلها لكم في سلسلة مقاالت متصلة، تتعلق 
بمضامين اإليجاز اإلعلمي الذي تقدم به وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن 
راشـــد الزياني، خلل اللقاء الذي نظمه منذ أيام مركز االتصال الوطني بالتعاون 
مع وزارة الخارجية، حيث تناول جملة من المرتكزات األساســـية الســـتراتيجية 
الوزارة تتضمن الســـلم وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة، لنكون شركاء في 
دعـــم تلـــك التوجهات من منطلق ما نستشـــعره من والء وتقدير مســـتمر لثوابتنا 

التاريخية األصيلة ونحن نعمق وطنيتنا التي ال تضاهى.

د. حورية الديري

السياسة البحرينية تتحدث

عرفـــت مملكة البحرين برامج البعثات الدراســـية للخارج فـــي النصف الثاني 
مـــن القرن التاســـع عشـــر، ثـــم نمـــا معـــدل االبتعـــاث الحكومي والخـــاص إلى 
أن وصـــل إلـــى العـــام )1928م( حيـــث تـــم إرســـال أول بعثة رســـمية للجامعة 
األميركيـــة ببيـــروت مكونـــة من )9( طـــلب، منهـــم طالب واحد على حســـابه 
الخـــاص، وتواصـــل االبتعاث ليبلغ )108(، منهم 45 مـــن إدارة المعارف )آنذاك( 
فـــي )1954م(. وبينت اإلحصائيـــات التقديرية التي رصدناها لمجموع الطلبة 
والطالبات للفترة األولى من مراحل البعثات الدراسية )1908 - 1964م( زهاء 
)168(، فـــي مختلف الجامعـــات والمعاهد الهندية والعربية والبريطانية، منهم 
)79( مبتعثـــًا حكوميـــًا و)42( مـــن شـــركة نفط البحريـــن )بابكـــو( والباقي على 

حسابهم الخاص.
وشـــهدت الفترة الثانية الممتدة من منتصف الســـتينات حتى بداية سبعينات 
االســـتقلل من القرن الماضي تطورًا مقارنة مع الفترة السابقة، إال أن القفزات 
المتتاليـــة خلل العشـــرة أعـــوام حتى العام الدراســـي )1981 - 1982م( قدرت 
بنحـــو )2943( إلجمالـــي الحاصليـــن على البعثـــات والمنح الحكومية وشـــملت 
تخصصات علمية ومهنية ومستويات أكاديمية عليا مختلفة تحتاجها مرحلة 
النمو االقتصادي النشـــط عمومًا، وإلتمام بناء البنيـــة التحتية خصوصًا، منهم 

)1299( علـــى حســـابهم، وكانت الزيـــادة في مجاميع الدارســـين بالخارج زهاء 
)17.5( مرة مقارنة بالفترة األولى )1908 - 1964م(.

فـــي )2009م( كان هنـــاك )1864( مـــن “البعثـــات والمنـــح الدراســـية والماليـــة، 
لخريجـــي المـــدارس الحكوميـــة وتبلـــغ )921(، ثـــم )121( للمـــدارس الخاصـــة، 
و)800( مـــن المنـــح الماليـــة للطلبـــة المتفوقيـــن و)11( منحة دراســـية، ولطلبة 
ذوي االحتياجـــات الخاصة )11( بعثة دراســـية”، وبعدها بســـتة أعوام ارتفعت 
البعثـــات قرابـــة )60 %( لتبلـــغ “)2944( بعثـــة ومنحة للعام الدراســـي )2015 - 
2016م(، موجهـــة للطلبـــة المتفوقين للتخصصات التي تلبي ســـوق العمل من 
القوى البشـــرية، منها )1601( لخريجي المدارس الحكومية، و)393( للمدارس 

الخاصة، و)800( منح المساعدة المالية و)150( لذوي االحتياجات الخاصة”.
وفـــي )14/7/2021م( اعتمـــدت )4000( بعثة ومنحة للعام الدراســـي الجامعي 
)2021 - 2022م(، وفقـــًا لــــ “الحاجـــة المســـتقبلية فـــي مختلـــف التخصصـــات 
العلمية والفنية واإلدارية” حسب شروط اللجنة المختصة، و”التي تقتصر هذا 
العام على المعدل التراكمي للطالب، فقط، نتيجة تعذر تنظيم اختبار القدرات 
والمقابلت الشخصية كما كان معتادًا في السابق، وذلك بسبب تفشي فيروس 

كورونا )كوفيد 19( وما يتطلبه هذا األمر من إجراءات احترازية”.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الدراسة بالخارج والبعثات من البدايات إلى اآلن )4(



منتخبنا فرط بالفوز بثاني مبارياته بأولمبياد طوكيو

فرط منتخبنا الوطني األول لكرة اليد في انتصار كان في متناول يديه بعدما 
تلقى الخسارة الثانية بدورة األلعاب األولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” التي 
تســتضيفها اليابان حتى 8 أغســطس المقبل حين هزم من البرتغال 26 - 25 
 )B( فــي المواجهــة التــي أقيمــت مســاء اإلثنيــن ضمــن منافســات المجموعــة

بنفس السيناريو الذي خرجت به المباراة األولى أمام السويد.

منتخبنا فاز بالشوط األول 15 14- 
وكان الطـــرف األفضـــل مـــع تقدمه 
فـــي معظـــم فتـــرات اللقـــاء بفـــارق 
هدف وهدفيـــن وأحيانا ثالثة قبل 
أن يتراجع أدائه في أواخر الشوط 
الثانـــي عندما أضاع العبونا العديد 
مـــن الفـــرص الثمينة وذلك بســـبب 

الغياب الذهني وعدم التركيز.
المواجهـــة  ســـيناريو  غـــرار  وعلـــى 
األخيرة أمام الســـويد فإن منتخبنا 
تعـــادل أمام البرتغـــال 25 - 25 في 
الدقيقة األخيرة من المواجهة لكنه 
لـــم يســـتثمر النقـــص العـــددي لدى 
البرتغالييـــن الذيـــن خطفـــوا الكـــرة 
وســـجلوا هدف الفوز والتقدم )26( 
وعندما أتيحت رمية جزاء تصدى 
لهـــا محمد حبيب لكنـــه أضاعها مع 
تبقـــي 20 ثانيـــة تقريبا علـــى نهاية 
المبـــاراة كمـــا حصـــل أمام الســـويد 
تمامـــا ليحتفـــظ البرتغاليون بالكرة 

وينهوا المواجهة لصالحهم.
وقدم منتخبنا أداء متميز استطاع 
البرتغالييـــن  مقارعـــة  خاللـــه  مـــن 
والتفـــوق عليهـــم لكنـــه لـــم يحافظ 
علـــى تقدمه لتصيبه لعنـــة الدقائق 
األخيـــرة التي حرمته مـــن الفوز أو 
تحقيـــق نتيجـــة التعـــادل على أقل 

تقدير.
وكان الحارس محمد عبدالحســـين 
نجـــم المواجهـــة بعد تصديـــه لـ 10 
محـــاوالت لينقذ مرمانـــا من الكثير 

من األهداف.
ورغم اضاعة رمية الجزاء األخيرة 
لمحمـــد حبيب إال أنـــه تألق كالعادة 
وســـجل 8 أهداف، وحسين الصياد 
6 أهـــداف وأحمد جـــالل 3 أهداف 
هدفيـــن،  الســـماهيجي  وحســـن 
هدفيـــن  ناصـــر  حبيـــب  ومحمـــد 
وأخيـــرا  هدفيـــن  ميـــرزا  ومحمـــد 
أحمـــد المقابي هدف وعلـــي ميرزا 

هدف.
هذا وقد حضر اللقاء ســـمو الشيخ 
عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب 
رئيس وفد مملكة البحرين ومحمد 
حســـن النصف األمين العـــام للجنة 

األولمبية نائب رئيس الوفد ومدير 
البعثة حمد بوحجي وباقي اعضاء 

الوفد اإلداري.
وســـيلتقي منتخبنـــا يـــوم األربعاء 
المقبـــل أمـــام الدنمارك بطـــل العالم 

في ثالث مواجهاته باألولمبياد.
آرون : عدم التركيز سبب الخسارة  
الوطنـــي  منتخبنـــا  مـــدرب  قـــال 
آرون  اآليســـلندي  اليـــد  لكـــرة 
كريستيانســـون أن المنتخـــب قدم 
وكان  الخســـارة  رغـــم  جيـــدا  أداء 
خصمـــا قويـــا أمـــام البرتغـــال وكان 
قاب قوسين أو أدنى من الفوز لوال 
األخطـــاء البســـيطة وتحديـــدًا في 

آخر 15 10- دقائق من المواجهة.
وأضـــاف “ يجـــب أن ال ننســـى بـــأن 
منتخب البرتغـــال واحد من افضل 
والعبـــوه  عالميـــة  منتخبـــات   10
الجســـمانية  بالبنيـــة  يمتـــازون 
بهـــذه  أمامـــه  واللعـــب   .. والطـــول 
الصورة أمر يدعو للفخر واالعتزاز.. 
الخســـارة مؤلمة ألننا كننـــا قريبين 

من الفوز “.
الخســـارة  ســـبب  المـــدرب  وعـــزا 
إلـــى الضغـــط وعـــدم التركيـــز فـــي 
آخـــر المباراة لكنه أشـــاد بمســـتوى 

الالعبين وما قدموه من أداء.
وعـــن ســـبب منـــح الالعـــب محمـــد 
حبيـــب تصويب رميـــة الجزاء بعد 
اضاعتـــه الرميـــة فـــي آخـــر مبـــاراة 
تعرضـــه  واحتمـــال  الســـويد  أمـــام 
لضغـــط علق بالقول “ محمد حبيب 
يعتبـــر مـــن افضل مســـجلي ركالت 
الجـــزاء هـــو مـــع الصيـــاد ومنحـــه 
فرصـــة التصويـــب من بـــاب منحه 
بهـــا وإضاعـــة  وهـــو جديـــر  الثقـــة 

الفرص أمر طبيعي في اللعبة”.
كلفتنـــا  الفـــرص  اضاعـــة   : جـــالل 

الخسارة
قال العـــب منتخبنـــا الوطني لكرة 
اليـــد أحمـــد جـــالل أن اضاعـــة آخر 
4-3 هجمـــات في المباراة هي التي 
كلفتنا الخســـارة، مؤكدا في الوقت 
ذاتـــه بأن الالعبين قدموا ما عليهم 
وكانـــوا ندا قويـــا للمنافـــس وكانوا 

قريبين من الفوز لو ال سؤ الحظ.

وأضـــاف “ لقـــد لعبنـــا مبـــاراة قوية 
وقدمنـــا مـــردودا فنيا جيـــدا ولكن 
األوقـــات  فـــي  الفـــرص  اضاعـــة 
تســـببت  اللقـــاء  مـــن  األخيـــرة 
بخســـارتنا رغـــم أننـــا كنـــا نســـتحق 
التعـــادل علـــى أقل تقديـــر، ولكن ال 

نلوم أحد “.
رميـــة  بـــأن ضيـــاع  جـــالل  وأشـــار 
الجـــزاء مـــن قبـــل محمـــد حبيب ال 
يتحملها وحده فلعبة كرة اليد لعبة 
جماعيـــة وعندمـــا يضيـــع أحدهـــم 
يعنـــي ذلـــك بـــأن الفريق قـــد أضاع 

الرمية بأكمله.

فرحة كبيرة بسالمة محفوظ

حظي العب منتخبنا الوطني لكرة 
محفـــوظ  حســـين  الحـــارس  اليـــد 
بدعـــم كبيـــر والتفـــاف مـــن البعثـــة 
البحرينية المشاركة بدورة األلعاب 
“أولمبيـــاد طوكيو2020”  األولمبية 
برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة نائب رئيس 
اللجنة األولمبيـــة البحرينية رئيس 
بالـــدورة،  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
ومحمد النصف األمين العام للجنة 

األولمبية نائب رئيس الوفد.
وعاشـــت البعثـــة البحرينيـــة فرحة 
بعدمـــا  الالعـــب  بســـالمة  كبيـــرة 
أظهـــرت نتائج فحـــص PCR التي 

أجرتهـــا اللجنـــة الطبية عن ســـلبية 
العينـــة التـــي ســـحبت مـــن الالعب 
وعـــدم إصابته بفايـــروس كورونا “ 
كوفيـــد – 19”، حيـــث كانـــت نتائج 
الفحص الســـريع التي تجرى يوميا 
الوفـــود  لكافـــة  اعتيـــادي  بشـــكل 
المشـــاركة من قبل اللجنة المنظمة 
قد أظهـــرت ايجابية عينة الفحص 
 )PCR( السريع ولكن العينة األخرى

أظهرت سلبيتها.
هذا وقد حرص األمين العام للجنة 
الوفـــد  رئيـــس  ونائـــب  األولمبيـــة 
محمد حسن النصف على االتصال 
بالالعـــب فور ظهور نتائج الفحص 
الســـلبية واإلطمئنـــان عليه والتأكد 
من ســـالمته ونقل له تحيات سمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة وأكـــد له وقـــوف ودعم 
جميـــع أفـــراد البعثة لـــه، معربا عن 

سعادته الكبيرة بسالمته.

بوحجي: البحرين ملتزمة 
باإلجراءات اإلحترازية 

قـــال مديـــر بعثـــة مملكـــة البحرين 
بدورة األلعـــاب األولمبية “أولمبياد 
بوحجـــي  حمـــد   ”2020 طوكيـــو 
الـــدول  أكثـــر  مـــن  البحريـــن  بـــأن 
اإلحترازيـــة  باإلجـــراءات  التزامـــا 
واإلرشـــادات الصحية فـــي الدورة 
المتطلبـــات  بجميـــع  والوفـــاء 
واإلجـــراءات المتبعـــة وذلـــك وفقا 

إلشادة اللجنة المنظمة.
وأكد بوحجي ســـالمة جميع افراد 
الوفـــد البحريني وعـــدم تعرض أي 
فـــرد بفايـــروس كورونـــا “ كوفيد – 
19”، كمـــا أوضـــح بـــأن جميـــع أمور 
البعثة تســـير على ما يـــرام وجميع 
إداري  طاقـــم  مـــن  البعثـــة  افـــراد 
وطبـــي وإعالمي يقومـــون بالمهام 

المنوطة بهم على أكمل وجه.
الـــدورة  أن  بوحجـــي  وأضـــاف 
وجـــود  مـــع  جيـــد  بشـــكل  تســـير 
بعـــض المالحظات البســـيطة حول 
والتغذية واإلجراءات  المواصالت 
فـــي  تناولهـــا  يتـــم  الصحيـــة 
اجتماعات مـــدراء البعثات وتعمل 
اللجنة المنظمة بشكل مستمر على 
تالفيها و ايجاد الحلول لها، مشيرا 
إلى أن الدورة تعتبر استثنائية في 
ظـــل الجائحـــة وأن الجميـــع يقـــدر 

جهود اليابان في التنظيم.
وأشـــار بـــأن معظـــم افـــراد البعثـــة 

وصلـــوا إلى طوكيو وهـــم منتخب 
والســـباحة  والمالكمـــة  اليـــد  كـــرة 
والرمايـــة فيما وصل الوفد اإلداري 
أن  علـــى  القـــوى  ألعـــاب  لمنتخـــب 
يصـــل باقـــي العدائين والعـــداءات 
تباعا أواخر الشهر الجاري، موضحا 
بأن منتخب المالكمة ســـيكون أول 
المالكـــم  خـــروج  بعـــد  المغادريـــن 

دينيس البيتوف من دور الـ 32.
وذكـــر بوحجي أن البعثـــة اإلدارية 
ســـمو  توجيهـــات  وفـــق  تعمـــل 
الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة 
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  خليفـــة  آل 
األولمبيـــة ورئيـــس وفـــد البحريـــن 
ووســـط متابعة دورية من ســـعادة 
الســـيد محمد حسن النصف األمين 
العام للجنـــة األولمبية نائب رئيس 
الوفد، معربا عن أمله في أن تتكلل 
فـــي  البعثـــة  افـــراد  جميـــع  جهـــود 

تحقق نتائج ايجابية.
وعبـــر بوحجـــي عن خالص شـــكره 
وتقديـــره إلـــى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة، رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة، على توجيهات ســـموه 
لالعبـــي  ماليـــة  مكافـــآت  بصـــرف 
منتخـــب كـــرة اليـــد وهو اســـتمرار 
لدعم ســـموه المتواصل للمنتخبات 
الوطنيـــة وهـــو أمـــر ليـــس بغريـــب 

على سموه.
وصول الوفد اإلداري أللعاب القوى

اليابانيـــة  العاصمـــة  إلـــى  وصـــل 
طوكيو مساء األحد الماضي الوفد 
اإلداري لمنتخبنـــا الوطنـــي أللعـــاب 
القـــوى والمكون مـــن عضو مجلس 
اإلدارة ومديـــر المنتخبـــات محمـــد 
عبدالعزيـــز والمديـــر الفنـــي طاهـــر 
ريغي والجهـــاز اإلداري المكون من 
مشـــعل الـــذوادي وفاتـــن عبدالنبي 
وعضو الجهاز الطبي بشار الشمري 
فيما ســـيلتحق ببعثـــة ألعاب القوى 
باقي افـــراد الوفـــد اإلداري والذين 
سيقيمون في مدينة سوبارو التي 
الماراثـــون  ســـباقات  ســـتحتضن 

للرجال والسيدات.
وكان مديـــر بعثـــة مملكـــة البحرين 
حمـــد بوحجي والوفـــد اإلداري في 
اســـتقبال وفد ألعاب القوى بالقرية 
الرياضيـــة وإنهـــاء كافـــة إجراءات 
بالقريـــة  وتســـكينهم  وصولهـــم 

الرياضيـــة وتوجيههم باإلرشـــادات 
الصحيـــة المتبعـــة وكافة الخدمات 

التي تقدمها القرية الرياضية.

حساني تختتم مشاركتها 

في الشوزن سكيت 

اختتمـــت الراميـــة مريـــم حســـاني 
الرمايـــة  مســـابقة  فـــي  مشـــاركتها 
األلعـــاب  بـــدورة  )شـــوزن ســـكيت( 
األولمبية “ أولمبياد طوكيو 2020” 
بتحقيـــق المركـــز 23 بعدما أحرزت 
112 نقطـــة فـــي الجولتيـــن الرابعة 
والخامسة لتسجل نتيجة ايجابية 
مـــن بيـــن 29 العبـــة مشـــاركة فـــي 
المسابقة في أول مشاركة أولمبية 

لها.
 66 وكانـــت حســـاني قـــد أحـــرزت 
نقطة مـــع نهايـــة الجـــوالت الثالث 
التـــي أقيمـــت أمـــس األول لتحتل 
المركـــز الخامـــس والعشـــرين فـــي 
الترتيب العـــام بينما تقدمت أمس 

للمركز الـ 23.
وعقـــب المشـــاركة أعربـــت الرامية 
مريم حســـاني عن اعتزازها الكبير 
بالمشاركة بدورة األلعاب األولمبية 
والتنافـــس مـــع نخبـــة مـــن افضـــل 
االحتـــكاك  عبـــر  العالـــم  راميـــات 

والتنافس القوي.
وأضافت “ لقد اســـتفدت من خالل 
تواجـــدي بدورة األلعـــاب األولمبية 
عبر التنافس واإلحتكاك مع افضل 
راميات العالـــم وتحقيق المركز 23 
مع هؤالء تعتبر نتيجة جديدة، كما 
إننـــي اســـتفدت من المشـــاركة عبر 
تصحيـــح بعـــض األخطـــاء وارتفع 
أدائـــي وأتمنـــى بأن أوفـــق في رفع 
علم بالدي وتحقيق المراكز األولى 

في البطوالت القادمة”.
وتقدمـــت الراميـــة بخالص الشـــكر 
والتقديـــر على الدعم الذي حظيت 
بـــه مـــن إدارة البعثة وعلى رأســـهم 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن 
رئيـــس  نائـــب  خليفـــة  آل  خليفـــة 
اللجنة األولمبيـــة البحرينية رئيس 
وفـــد مملكـــة البحريـــن باألولمبيـــاد 
العـــام  األميـــن  النصـــف  ومحمـــد 
للجنـــة األولمبية نائب رئيس الوفد 
واالتحاد البحريني للرماية وإدارة 
البعثة، متمنية بـــأن يحالفها الحظ 
فـــي تســـجيل نتائـــج افضـــل فـــي 

االستحقاقات المقبلة.
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الوفد اإلداري يتابع المنتخبسمو الشيخ عيسى بن علي يتابع اللقاء

محمد النصفحمد بوحجيأحمد جاللآرون كريستيانسون

الوفد اإلداري لمنتخب ألعاب القوى

نتيجة إيجابية لمريم حساني في أول مشاركة أولمبية



غيب الموت أحد أبرز نجوم نســـور 
األهلي الكابتن القدير عدنان أيوب 
صاحـــب اإلنجـــازات الكبيرة عندما 
كان العبـــًا يشـــار لـــه بالبنـــان حتـــى 
الفريـــق  تدريـــب  وتوليـــه  اعتزالـــه 
األول لكـــرة القـــدم بالنـــادي األهلي 
وصعـــوده إلـــى تدريـــب المنتخـــب 

الوطني. 
المرحـــوم تـــرك بصمـــة كبيـــرة مـــن 
حيث الموهبة والتفاني واإلخالص 
ومملكـــة  االهلـــي  النـــادي  إلـــى 
البحريـــن، األجيـــال تتذكـــر عدنـــان 
أيـــوب المهاجـــم القـــوي الـــذي كان 
يبـــث الرعب في قلـــوب المدافعين 
والفرق المنافسة وحقق الكثير من 
اإلنجـــازات مـــع الفريـــق األول مـــن 
بطوالت دوري وكأس ومّثل الوطن 

فـــي بطولـــة الخليـــج األولـــى التي 
أقيمت في البحرين، وبعدها توجه 
إلى التدريب وكان ســـّباق في أخذ 
الكثيـــر من الـــدورات التدريبية من 
الخـــارج وحقق الكثيـــر من األلقاب 
للنـــادي االهلـــي ممـــا جعـــل الكثيـــر 
مـــن األنديـــة البحرينية االســـتعانة 
به لتدريـــب فرقهم لالســـتفادة من 

خبراته.
وكان صاحب شخصية قوية يهابه 
كان  ألنـــه  ويحترمونـــه  الالعبـــون 

قليل الكالم كثير اإلنجازات.
 إن النـــادي االهلي بفقدانه الكابتن 
عدنـــان أيـــوب فقـــد قامـــة وقيمـــة 
كبيرة ال تعوض بسهولة وتحضرنا 
تلك األمسية االهالوية التي كانت 
قبل سنة من وفاة المرحوم والتي 

بمكانـــة  أقيمـــت تكريمـــًا وعرفانـــًا 
الكابتـــن عدنـــان أيـــوب بديوانيـــة 
الوجيـــه فؤاد كانو بالنـــادي األهلي 
وســـط لفيف مـــن زمالئـــه ومحبيه 
وأبنـــاء جيلـــه تلـــك األمســـية التي 
نفـــس  فـــي  األثـــر  جميـــل  تركـــت 

المرحـــوم وعائلته ونفـــوس جميع 
الذيـــن حضـــروا من رمـــوز ونجوم 
نســـور األهلي، وعزاؤنا الوحيد أنه 
ترك أجيـــاال من نجـــوم الرياضيين 
حققـــت معه الكثير مـــن االنجازات 
لذلـــك ســـيبقى فـــي قلـــوب محبيه 

وفـــي قلوب الالعبيـــن والجماهير. 
ونعـــزي  الكريمـــة  عائلتـــه  نعـــزي 
أنفســـنا ونعزي المجتمـــع الرياضي 
بفقـــدان صاحـــب الخلـــق الجميـــل 
واالبتســـامة الطيبة التـــي نفتقدها 

برحيله رحمه هللا.

اللجنة اإلعالمية

النادي األهلي ينعى نجمه عدنان أيوب

لقطات للمرحوم عدنان أيوب

حلبة البحرين الدولية

تختتــم البطولــة العالمية للتحمل التابعة لالتحاد الدولي للســيارات موســمها 
2021 بجولتيــن متتالييــن فــي مملكــة البحريــن بحلبــة البحريــن الدوليــة ممــا 

يمثل أول سباقين متتاليين للبطولة على اإلطالق.

مـــن  الخامســـة  الجولـــة  ســـتنطلق 
البطولة العالميـــة للتحمل والمتمثلة 
 6 للتحمـــل  البحريـــن  ســـباق  فـــي 
ســـاعات يـــوم الســـبت الموافـــق 30 
أكتوبر المقبل، حيث سينطلق نهارا، 
ويبدأ السباق في الساعة 11 صباحا 
بالتوقيت المحلي وينتهي بعد ست 
ســـاعات أي عند 5 مساء عند غروب 

الشمس.
أما الجولة الختاميـــة والمتمثلة في 
ســـباق البحريـــن للتحمل 8 ســـاعات 

والتي ســـتنطلق في نهاية األســـبوع 
الذي يليه وذلك يوم السبت الموافق 
نهـــارا  الســـباق  فســـيبدأ  نوفمبـــر،   6
ويختتـــم البطولـــة ليـــال، وذلـــك مـــن 
2 مســـاء وتســـتمر اإلثـــارة حتى 10 
مســـاء، ممـــا يمثل تحدًيا للســـائقين، 
حيـــث يواجهون تغيـــرات في درجة 

حرارة المضمار.
البطولـــة  فـــرق  مـــع  التشـــاور  بعـــد 
العالمية للتحمل واألخذ في االعتبار 
جميـــع اآلراء، تقرر أن كال الجولتين 

ســـتنطلقان على مضمار حلبة سباق 
الجائـــزة الكبـــرى، المضمـــار الملـــيء 
باإلثـــارة وصعوبـــة تحديـــد الفائزين 

خالل كل سباق. 
إلـــى جانـــب توفر إجمالـــي 63 نقطة 

في كلتا الجولتين )25 نقطة للجولة 
الخامسة و38 نقطة لنهاية الموسم(، 
ســـيتم تتويج أبطـــال العالم للتحمل 
لموســـم 2021 بعـــد انتهـــاء الجولـــة 
 6 الســـبت  يـــوم  وذلـــك  الختاميـــة 

نوفمبر.
التجـــارب  انطـــالق  إلـــى  باإلضافـــة 
الرســـمية للبطولة وذلـــك يوم األحد 
البطولـــة  فـــرق  لجميـــع  نوفمبـــر   7
العالميـــة الذين يرغبون فـــي اختبار 
السائقين في سياراتهم الهايبركار و
LMP وGTE، ســـيتم نشر المزيد من 

المعلومات عن التجارب قريبا.
الماضـــي  الشـــهر  خـــالل  أنـــه  يذكـــر 
تـــم اتخـــاذ القـــرار بإقامـــة جولتيـــن 

البحريـــن  حلبـــة  فـــي  متتاليتيـــن 
الدوليـــة بســـبب اآلثـــار اللوجســـتية 
والســـفر المتعلقة بوبـــاء كوفيد 19، 
ممـــا يعنـــي إلغـــاء ســـباق فوجـــي 6 

ساعات. 
فريديريك ليكوين الرئيس التنفيذي 
للبطولة العالميـــة للتحمل أكد قائال: 
“ســـيكون من المثيـــر لالهتمام رؤية 
التـــي  المختلفـــة  اإلســـتراتيجيات 
تتبناها الفرق للجولتين المتتاليتين، 
نوعيـــن  ســـتوفر  أنهـــا  المؤكـــد  مـــن 
مختلفيـــن مـــن الســـباقات من خالل 
سباق ينطلق في النهار بينما الجولة 
الختامية تسدل ستارها في المساء، 
نحن نتطلع بشدة للعودة إلى مملكة 

البحرين والعمل مع الشـــيخ ســـلمان 
وفريقه وتتويج أبطال العالم الجدد 
فـــي نهايـــة أول ثنائيـــة متتاليـــة لنـــا 

على اإلطالق”.
ومن جانبه، صَرح الشيخ سلمان بن 
عيســـى آل خليفة الرئيس التنفيذي 
ســـتقدم  الدوليـــة:  البحريـــن  لحلبـــة 
مجموعـــة  المتتاليتـــان  الجولتـــان 
للفـــرق  التحديـــات  مـــن  متنوعـــة 
والســـائقين، نتطلـــع إلـــى الترحيـــب 
مملكـــة  فـــي  المشـــاركين  بجميـــع 
البحريـــن وحلبـــة البحريـــن الدولية، 
ونأمـــل بتحقيـــق ختام موســـم مثير 
للغاية في موطن رياضة الســـيارات 

في الشرق األوسط”.

والســائقين للفــرق  التحديــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  عيســى:  بــن  ســلمان 

إقــامــة سبــاقي التحمل المزدوج في البحــريــن

سلمان بن عيسى
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الفارس العلوي سادًسا في بطولة بلجيكا لقفز الحواجز
عبداهلل بــن  وعيسى  حمد  بــن  نــاصــر  بــدعــم  ــاد  وأشـ مــمــيــًزا  أداًء  ــدم  ق

حقـــق الفـــارس البحرينـــي عدنـــان 
بشـــعار  إيجابيـــة  نتائـــج  العلـــوي 
“فيكتوريوس” فـــي بطولة بلجيكا 
الدوليـــة لقفز الحواجـــز المصنفة 3 
نجوم دوليا والتي شهدت مشاركة 
22 دولـــة وتنافســـا قويـــا ومثيـــرا 

على المراكز األولى.
 وتمكـــن الفارس عدنان العلوي من 
تحقيق المركز الســـادس في شوط 
هارمونـــي  الفـــرس  مـــع  ســـم   135
بمشـــاركة 29 فارســـًا، حيـــث قـــدم 
العلـــوي أداء مميـــزا فـــي الشـــوط 
الـــذي شـــهد تنافســـا قويـــا ومثيـــرا 

طوال المرحلة.
عـــن  العلـــوي  عدنـــان  وأعـــرب   
تقديره وشـــكره إلى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل 

جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب على دعم سموه 
المتواصـــل للفرســـان البحرينييـــن 
فـــي مشـــاركاتهم الخارجية، حيث 

حصـــل على دفعـــة معنويـــة عالية 
بشـــعار  األولـــى  مشـــاركته  فـــي 

“فيكتوريوس”.
الشـــيخ  ســـمو  بدعـــم  أشـــاد  كمـــا   

خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 
رئيس االتحـــاد الملكي للفروســـية 

وسباقات القدرة.
 وأكـــد عدنـــان العلـــوي أن بطولـــة 
بلجيكا الدولية تعتبر من البطوالت 
القويـــة علـــى المســـتوى األوروبي، 
مشـــيرًا إلـــى أنها شـــهدت مشـــاركة 
نخبـــة مـــن فرســـان العالـــم والذين 

يمتلكون إمكانيات عالية.
 وأوضح عدنان العلوي أن تحقيق 
المركز السادس في بطولة بلجيكا 
سيكون حافزًا له لمواصلة تحقيق 
النتائـــج اإليجابيـــة فـــي البطوالت 
القادمـــة، مبينًا انه ســـيواصل بذل 
الجهـــود لتحقيـــق أفضـــل النتائـــج 
باسم مملكة البحرين خالل الفترة 

القادمة.

اللجنة اإلعالمية

الرفـــاع  نـــادي  إدارة  وافقـــت 
العـــب  إعـــارة  علـــى  الشـــرقي 
فريقها األول لكرة القدم الدولي 
فريـــق  إلـــى  الهـــزاع  عبـــدهللا 
وتمثيـــل  الكويتـــي  التضامـــن 
الرياضـــي  بالموســـم  صفوفـــه 

الجديد.
وأعلـــن نـــادي الرفـــاع الشـــرقي 
عن ذلـــك عبـــر حســـابه الخاص 
االجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع 
ذلـــك  ويأتـــي  “االنســـتغرام”. 
ليؤكـــد، مـــا أشـــار إليـــه “البـــالد 
 18 األحـــد  يـــوم  ســـبورت” 

اقتـــراب  عـــن  الجـــاري  يوليـــو 
التضامـــن الكويتي مـــن الهزاع، 
بيـــن  المتقدمـــة  والمفاوضـــات 

اإلدارتين.

انضـــم العـــب كـــرة اليـــد عبـــاس 
االتحـــاد  نـــادي  إلـــى  عبدالكريـــم 
ليمثل صفوفه بالموسم الرياضي 

الجديد.
ووقـــع الالعـــب على عقـــد انتقاله 
لالتحـــاد مســـاء األحـــد فـــي مقـــر 
مـــن  الالعـــب  ويعتبـــر  النـــادي. 
لعنـــة  أن  إال  الجيـــدة  العناصـــر 
اإلصابـــات وقفـــت أمام مســـيرته 

كثيًرا في السنوات الماضية، منذ 
أن كان العًبـــا لـــدى فريق النجمة، 

ثم محطته األخيرة في باربار.
ومن المتوقع أن يكون عبدالكريم 
متاًحـــا للعب بقميـــص “االتي” مع 
بداية الموســـم الجديد وتحديًدا 
العـــالج  مرحلـــة  ُينهـــي  أن  بعـــد 
والتأهيـــل البدني التي يخضع لها 

حالًيا.

تأكيًدا لـ “البالد سبورت”.. الهزاع للتضامن الكويتي

عباس عبدالكريم ينضم لـ “يد االتحاد”

المرحوم ترك بصمة 
كبيرة بالموهبة 

والتفاني واإلخالص

منتخب الناشئين يغادر إلى معسكر دبي
يالقي نظيره اإلماراتي ودًيا مرتين

غـــادر منتخـــب الناشـــئين لكـــرة القـــدم 
إمـــارة  إلـــى  و2007(   2006 )مواليـــد 
دبي بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة؛ 
 1 إلـــى  يمتـــد  معســـكر قصيـــر  إلقامـــة 

أغسطس المقبل.
خـــالل  الناشـــئين  منتخـــب   وســـيلعب 
المعســـكر مباراتيـــن وديتيـــن دوليتيـــن 
أمـــام نظيـــره اإلماراتي يومـــي 27 و31 

يوليو الجاري.
 ويضم وفد منتخب الناشئين للمعسكر 
اإلماراتـــي: مديـــر المنتخـــب أحمد مال 
شـــاهين،  خالـــد  المنتخـــب  إداري  هللا، 
مدرب المنتخب أحمد الســـعد، مســـاعد 
مـــدرب  الرويعـــي،  جاســـم  المـــدرب 

الحراس حســـين ســـند، مـــدرب اللياقة 
البدنيـــة أحمـــد عبـــاس، المحلـــل الفنـــي 
العـــالج   اختصاصـــي  معتـــوق،  أحمـــد 
الطبيعي عبدهللا عرفة، الممرض ســـيد 
هانـــي علوي، المنســـق اإلعالمـــي أحمد 
مهدي وعامل المهمات إيمان إسماعيل.
لمنتخـــب  الوطنـــي  المـــدرب  واختـــار   
الناشئين أحمد السعد قائمة مكونة من 
28 العًبا للمعســـكر: محمد عبدالحكيم، 
علـــي  البصـــري،  عمـــار  بخـــش،  مهـــران 
أحمـــد  جـــواد،  علـــوي  الســـيد  يونـــس، 
عيســـى  علـــوي،  كـــرار  الســـيد  محمـــد، 
الخزامـــي، أحمد ناصر، مهـــدي توراني، 
راشـــد خالد، سالم علي، عبدهللا  هشام، 
حســـن حبيـــب، فـــارس مهـــدي، ســـامي 
بســـام، يوسف معجب، ســـعود محسن، 

عبدهللا أسامة، حسين إبراهيم، سلمان 
عيسى، فيصل أحمد، علي عبدالباسط، 
عبـــدهللا الخالـــدي، أحمـــد زليخ، ســـيف 

البوفالسة، علي أحمد وحازم باسم.
 وسيشـــتمل المعســـكر باإلضافـــة إلـــى 

برنامـــج  علـــى  الوديتيـــن  المباراتيـــن 
مكثـــف للتدريبـــات لفترتيـــن صباحيـــة 

ومسائية.
 ويأتي المعسكر ضمن إطار تحضيرات 

المنتخب لالستحقاقات المقبلة.

اتحاد الكرة
سبورت

علي مجيد
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توقعات بتكليف المؤسسة العسكرية بتصريف أعمال المحافظات والبلديات

الرئيس التونسي يقيل وزراء الداخلية والدفاع والعدل

أصـــدر رئيـــس الجمهوريـــة التونســـية 
قيـــس ســـعّيد، أمـــرا رئاســـيا قـــّرر من 
خالله إعفاء كل من هشام المشيشي، 
بـــإدارة  والمكلـــف  الحكومـــة  رئيـــس 
وإبراهيـــم  الداخليـــة،  وزارة  شـــؤون 
الوطنـــي،  الدفـــاع  وزيـــر  البرتاجـــي 
وحســـناء بـــن ســـليمان الوزيـــرة لـــدى 
رئيـــس الحكومـــة المكلفـــة بالوظيفـــة 
بالنيابـــة،  العـــدل  ووزيـــرة  العموميـــة 

وذلك ابتداء من يوم األحد.
كمـــا تقـــّرر، بمقتضـــى ذات األمـــر، أن 
يتولـــى الكتاب العامـــون أو المكلفون 
بالشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة برئاســـة 
المذكـــورة  والـــوزارات  الحكومـــة 
تصريف أمورها اإلدارية والمالية إلى 
حيـــن تســـمية رئيـــس حكومـــة جديد 

وأعضاء جدد فيها.
فيمـــا توقعت وســـائل إعالم تونســـية 
المؤسســـة  ســـعيد  قيـــس  تكليـــف 
أعمـــال  بتصريـــف  العســـكرية 

المحافظات والبلديات.
وقـــال مصـــدران أمنيـــان إن الرئيـــس 
التونســـي قيـــس ســـعيد كلـــف خالـــد 
اليحيـــاوي المدير العـــام لوحدة األمن 
وزارة  علـــى  باإلشـــراف  الرئاســـي 
الداخليـــة بعـــد إقالـــة الحكومـــة، يوم 

األحد.
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  وينّفـــذ 
التونســـي راشـــد الغنوشـــي اعتصامـــا 
أمـــام البرلمـــان المطـــوق مـــن الجيش 
التونســـي، أمـــس اإلثنين، بحســـب ما 
أفـــادت وكالـــة “فرانـــس بـــرس”، فيما 
اندلعـــت مناوشـــات بين أنصـــار حركة 
النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر 
البرلمان، بينما حاول الغنوشي دخول 
مقـــر البرلمان، إال أن الجيش منعه من 
ذلك. وأضـــاف أن الجيش يفصل بين 
أنصـــار النهضـــة وبين محتجيـــن أمام 
البرلمـــان، فيمـــا يحاول أنصـــار حركة 
النهضـــة اقتحـــام مقـــر البرلمـــان، فـــي 
حيـــن تقوم مدرعـــات الجيش بتأمين 

بوابات البرلمان من الداخل.
وتوجـــه الغنوشـــي وهو زعيـــم حركة 
األحـــزاب  أكبـــر  اإلســـالمية،  النهضـــة 
إلـــى  ونـــواٌب  البرلمـــان،  فـــي  تمثيـــال 
المجلـــس منذ الســـاعة الثالثـــة فجرا، 
إال أنهـــم ُمنعوا من الدخول من جانب 
الجيـــش المتواجد فـــي الداخل خلف 

أبواب موصدة.
وتوّعد الرئيس التونسي قيس سعيد، 
فـــي كلمـــة ألقاها مـــن شـــارع الحبيب 
“البعـــض  اإلثنيـــن  فجـــر  بورقيبـــة، 
بدفـــع الثمن باهظا”. وقال “من ســـرق 
أموال الشـــعب ويحـــاول الهروب أّنى 
لـــه الهـــروب.. من هـــم الذيـــن يملكون 

األموال ويريدون تجويع الشعب؟”.
تســـيل  أن  أريـــد  “ال  قائـــال:  وأضـــاف 
قطـــرة دم واحـــدة، من يوّجه ســـالحا 
ســـيقابل  الشـــرعي  الســـالح  غيـــر 

بالســـالح، لكن ال أريد أن تسيل قطرة 
دم واحدة”.

وكرر قائـــال: “ما حصل ليـــس انقالبا.. 
فليقرأوا معنى االنقالب”.

وكان الرئيس التونســـي الذي يخوض 
صراعا منذ أشـــهر مع حزب “النهضة”، 
أكبـــر األحـــزاب تمثيـــال فـــي البرلمان، 
اّتخذ، األحد، قرارا بتجميد كل أعمال 
مجلـــس النـــّواب، معلنـــًا أّنه ســـيتولى 

السلطة التنفيذية.
وكان الغنوشـــي اعتبر القـــرارات التي 
انقالبـــا  التونســـي  الرئيـــس  اتخذهـــا 
المنتخبـــة وســـائر  المؤسســـات  علـــى 

المؤسسات.
وقال الغنوشي في بيان عبر صفحته 
بـــه  قـــام  “مـــا  إن  “فيســـبوك”،  علـــى 
قيس ســـعّيد هو انقالب علـــى الثورة 
والدســـتور، وأنصار النهضة والشـــعب 

التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وقالت الرئاســـة التونســـية فـــي بيان، 
البرلمـــان  إن األمـــر بتجميـــد أنشـــطة 
30 يومـــا، فيمـــا  التونســـي سيســـتمر 
طوقـــت مركبـــات عســـكرية البرلمـــان 

والداخلية ومبنى التلفزيون.
وبّينـــت الرئاســـة أن قـــرارات الرئيس 
قيـــس ســـعّيد األخيـــرة، التـــي أعلنهـــا 
الرئيـــس مســـاء األحـــد، جـــاءت بعـــد 
استشـــارة كل مـــن رئيـــس الحكومـــة 
ورئيس مجلس نواب الشـــعب، وعمال 

بالفصل 80 من الدستور.
وأشـــارت الرئاســـة إلـــى أنـــه ســـيصدر 
في الســـاعات القادمة أمـــٌر ُينّظم هذه 
التدابيـــر االســـتثنائية التـــي حّتمتهـــا 
الظروف والتي سُترفع بزوال أسبابها.
مـــن جانبه، طالـــب االتحاد التونســـي 
بضمانـــات  اإلثنيـــن،  أمـــس  للشـــغل، 
دســـتورية إلـــى جانـــب التدابيـــر التي 

اتخذها الرئيس التونسي.
إعـــادة  “نريـــد  االتحـــاد:  وأضـــاف 
للبنـــاء،  والعـــودة  للبـــالد،  االســـتقرار 
ونرفـــض لجـــوء أي طـــرف مهمـــا كان 

إلى العنف”.
واســـتطرد بالقـــول: “يجـــب مراجعـــة 
لضمـــان  بالقضـــاء  الخاصـــة  التدابيـــر 
بالتحيـــة  تقـــدم  فيمـــا  اســـتقالليته، 
والشـــعبية  االجتماعيـــة  للتحـــركات 

السلمية”.
وقال االتحاد التونسي للشغل: “يجب 
تحديـــد مدة لإلجراءات االســـتثنائية 
واإلســـراع بإنهائهـــا”، مضيفـــا: “األزمة 
التي وقعت فيها البالد ســـبق أن نبهنا 

إليها أكثر من مرة”.
وأضـــاف االتحـــاد: “حان وقـــت إنهاء 
علـــى  البـــالد  التـــي وضعـــت  الحقبـــة 
صفيـــح مـــن نـــار”، مشـــددا علـــى أنـــه 
“يجـــب وضع خارطـــة طريق واضحة 

لتبديد المخاوف”.

تونس ـ وكاالت

كابول ـ وكاالت

العســـكرية  العمليـــات  قائـــد  حـــذر 
مـــن  أفغانســـتان،  فـــي  األميركيـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  بـــأن  كابـــول 
دعمـــا  الجويـــة  غاراتهـــا  ســـتواصل 
للقوات األفغانية إذا واصلت طالبان 
هجومها الذي تشنه منذ أوائل مايو.

كينيـــث  األميركـــي  الجنـــرال  وقـــال 
القيـــادة األميركيـــة  ماكينـــزي قائـــد 
كثفـــت  “لقـــد  )ســـنتكوم(  الوســـطى 
الواليـــات المتحـــدة غاراتهـــا الجوية 
لدعـــم القـــوات األفغانية فـــي األيام 
اســـتعداد  علـــى  ونحـــن  األخيـــرة، 
لمواصلـــة هـــذا المســـتوى العالي من 
الدعم في األيام المقبلة إذا واصلت 

طالبان هجماتها”.

مايـــو  مطلـــع  منـــذ  طالبـــان  وتشـــن 
هجوما كاسحا على القوات األفغانية 
تمكنـــت خالله مـــن احتـــالل مناطق 
ريفيـــة شاســـعة، مغتنمـــة انســـحاب 
القوات الدولية من أفغانســـتان الذي 

يستكمل نهاية أغسطس.
ولـــم تتمكـــن القـــوات األفغانيـــة من 
الصمـــود في وجـــه طالبـــان ولم تعد 
تسيطر سوى على عواصم الواليات 

والمحاور الرئيسية.
أن  “أود  ماكينـــزي:  الجنـــرال  وقـــال 
أكـــون واضحـــا، ســـتخضع حكومـــة 
أفغانســـتان الختبار قاس في األيام 
طالبـــان  حركـــة  وتحـــاول  المقبلـــة، 
إضفاء الطابع الحتمي لحملتها. إنهم 
انتصـــار طالبـــان  إن   )...( مخطئـــون 

ليس حتميا”.

واشنطن تؤكد مواصلة ضرباتها الجوية في أفغانستان

تونس تمر بمرحلة سياسية حساسة

احتفاالت وسط العاصمة في حين منعت قوة عسكرية الغنوشي من دخول البرلمان.

واشنطن - العربية.نت

اإلســـرائيلية  الســـلطات  حـــذرت 
المســـؤولين األميركيين فـــي األيام 
أقـــرب  إيـــران  أن  مـــن  األخيـــرة 
مـــن أي وقـــت مضـــى إلـــى امتـــالك 
لصحيفـــة  وفًقـــا  نوويـــة،  أســـلحة 
وتنـــاول  اإلســـرائيلية.   تايمـــز”  “ذا 
وزيـــر الخارجيـــة اإلســـرائيلي يائير 
البيـــد ووزيـــر الدفاع بينـــي غانتس 
آخـــرون،  إســـرائيليون  ومســـؤولون 
القضيـــة مـــع نظرائهـــم األميركييـــن 
“تحذيـــًرا  وأصـــدروا  مؤخـــًرا، 
غيـــر عـــادي” وفًقـــا للتقريـــر. وقـــال 
دبلوماســـي كبير لقناة “كان”: “شيء 
ما يجب أن يحدث في المفاوضات 
مع إيـــران. هذا التجاهل ال يمكن أن 
يكون وقًتا تتقدم فيه إيران بسرعة 
نحـــو أن تصبـــح دولـــة ذات قـــدرات 

نووية”.
نفتالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويعمـــل 

بينيـــت علـــى تحديـــد موعـــد للقـــاء 
في واشـــنطن مع الرئيس األميركي 
جـــو بايـــدن الشـــهر المقبـــل. ولطالما 
عارضـــت إســـرائيل االتفـــاق النووي 
إعـــادة  المعلنـــة  بايـــدن  ونوايـــا 

االنضمام إلى االتفاق النووي.
وقـــال بينيت الشـــهر الماضـــي: “نود 
أن يفهـــم العالم أن النظـــام اإليراني 
عنيـــف ومتعصـــب”. لقد اختـــار هذا 
النظـــام “جالد طهـــران” رئيســـًا لها - 
وهـــو الرجل الذي يرغب في تجويع 
شـــعبه لســـنوات مـــن أجـــل امتـــالك 
برنامج نووي عســـكري. هذا نظام ال 

ينبغي ألحد أن يتعامل معه”.

إيران تقترب من امتالك السالح النووي

طهران ـ وكاالت

فاجــأت تظاهــرات انطلقت فــي طهران أمس اإلثنيــن دون إعالن الحكومة 
اإليرانيــة. وقــد تجمعــت مجموعــة مــن أهالــي طهــران بشــكل عفــوي صباح 
أمس في وســط طهران وفي منطقة “شــارع جمهوري”، وذلك بالتزامن مع 

االحتجاجات الشعبية التي تشهدها منطقة األهواز ومدن أخرى.

تنضـــم  أمـــس  يـــوم  وبتظاهـــرات 
العاصمـــة طهـــران إلـــى االحتجاجات 
التي أطلقها العرب في األهواز والتي 
انتقلت إلى المحافظات األخرى على 

مستوى إيران.
يذكـــر أن نقطة القوة في المظاهرات 
عكـــس  وعلـــى  أنهـــا،  هـــي  بطهـــران 
التجمعـــات األخرى في مـــدن أخرى، 
كانت مفاجئـــة للحكومة، حيث تمت 
دون أي إعالن مسبق. ولذلك لم تكن 
هناك قوات شرطة أو قوات تعبئة أو 

قوات أمنية في المكان.
فـــي التظاهرة التي انطلقت في قلب 

شـــعارات  المحتجـــون  ردد  طهـــران، 
عـــدة أبرزها “يجب أن يرحل الماللي 
بقوتهـــم الناريـــة” و”ال غـــزة وال لبنان، 
و”المـــوت  إليـــران”،  فـــداء  روحـــي 
لخامنئـــي”  المـــوت  للديكتاتـــور، 
و”وحدة اآلذري والعربي والفارسي”.

يأتـــي هذا بينما نقـــل تلفزيون “إيران 
إنترناشـــيونال”، مســـاء األحـــد، عـــن 
مصـــدر مطلع قولـــه إن قـــوات األمن 
اإليرانيـــة حاصـــرت حي الثـــورة في 
الرئيســـيين،  مدخليـــه  مـــن  األهـــواز 
حيـــث تقوم بتفتيـــش كل من يدخل 

المنطقة ويخرُج منه.

قـــوات األمـــن  المصـــدر أن  وأضـــاف 
اإليرانيـــة تطلب من المارة في الحي 
فتـــح هواتفهم المحمولـــة، وتعتقلهم 
في حـــال العثور علـــى مقاطِع فيديو 

لالحتجاجات.

وتشـــهد منطقـــة األهـــواز منـــذ أكثـــر 
مـــن أســـبوع احتجاجـــات على نقص 
المياه، تخللها مصادمات أسفرت عن 
ســـقوط قتلى ومصابين في صفوف 

المحتجين.

احتجاجات طهران تضامنا مع األهواز

قــوات األمــن تحاصــر حــي الثــورة فــي األهــواز وتفتــش هواتــف المــارة
تظاهرات مفاجئة في طهران تطالب بـ “إسقاط نظام الماللي”

بيروت ـ وكاالت

أصـــدر رئيـــس الجمهوريـــة اللبنانـــي ميشـــال عـــوون مرســـوما 
بتكليف نجيب ميقاتي لتشـــكيل الحكومة الجديدة، بعد حصر 
األخير على األصوات النيابية الالزمة في االستشارات النيابية 

الملزمة.
وقالـــت  رئاســـة الجمهوريـــة  إن  الرئيـــس عون  اســـتدعى  نجيب 
ميقاتـــي إلى قصر بعبدا  لتكليفه برئاســـة الحكومة بعد نيله 72 
صوتـــا مقابـــل صوت واحد لنواف ســـالم  و42 صوتا لم يســـموا 

أحدا، وغياب 3 نواب.
يذكـــر أن ميقاتي ترأس الحكومة اللبنانية في الســـابق مرتين، 

األولى العام 2005 والثانية العام 2011.
ويأتي تأليف ميقاتي بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة بعد أن دعا 
عـــون أمـــس اإلثنين إلـــى استشـــارات نيابية ملزمة إثـــر اعتذار 
ســـعد الحريـــري عن تشـــكيل الحكومة بعد 9 أشـــهر من تكليفه 
بهـــذه المهمـــة التي جـــاءت إثر اســـتقالة حكومة حســـان دياب 
عقب االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغســـطس من 
العـــام الماضي. وقـــال ميقاتي في تصريح مـــن قصر بعبدا بعد 
لقائـــه الرئيس عون: “أريد ثقة الشـــعب، ثقة كل رجل وســـيدة، 
كل شـــاب وشابة.. أنا ليس لدي عصا سحرية وال أستطيع فعل 

العجائب والمهمة صعبة، لكننا سننجح اذا تضافرت كل جهودنا 
بدون مناكفات ومهاترات واتهامات متبادلة”.

وكشـــف أنـــه “لوال حصولـــي على الضمانـــات الخارجيـــة لم أكن 
ألقبل هذا التكليف”، وتابع قائال: “أنا مطمئن.. الوقت حان للحد 
مـــن تمـــدد النار، وأنـــا متأكد أنـــه بالتعاون مع الرئيس سنشـــكل 
الحكومـــة المطلوبة التي يجب عليها تنفيذ المبادرة الفرنســـية 
والتـــي هي لمصلحة لبنان واالقتصاد اللبناني حتى ننشـــل هذا 
البلـــد مـــن االنهيار، وأنـــا وأخذت على عاتقـــي أال أتحدث وخير 

.” الكالم ما قلَّ ودلَّ

ميقاتي

نجيب: ال أملك عصا ســحرية.. لكن لــدّي ضمانات دولية
تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

واشنطن ـ وكاالت

قـــال الرئيس األميركي جـــون بايدن أمس االثنين، إن الواليات 
المتحدة تتطلع إلى تعزيز الشراكة االستراتيجية مع العراق.

وكتـــب على حســـابه فـــي تويتر “سأســـتضيف رئيـــس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي في اجتماع في المكتب البيضاوي”.

وأضاف “أتطلع إلى تعزيز الشراكة االستراتيجية بين الواليات 
المتحدة والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدما”.

وفـــي وقت ســـابق، كشـــف مصدر عراقـــي تفاصيل ما ســـيعلن 
عنه لقاء الكاظمي وبايدن، فيما أشـــار إلـــى أن القوات القتالية 
ستنســـحب فقـــط. وقـــال المصـــدر وهـــو أحـــد أعضـــاء الوفـــد 
المفـــاوض فـــي واشـــنطن، إن “الكاظمـــي وبايدن ســـيعلنان عن 
خـــروج القـــوات األميركية القتالية فقط من العـــراق قبل نهاية 
العـــام الجـــاري”. وأضـــاف أن “الدعـــم الجـــوي ســـيبقي، وبنـــاء 

.”F16 القدرات كذلك، إضافة إلى االستشارة وإدامة طائرات
أن  إلـــى  العراقـــي  المصـــدر  أشـــار  الدولـــي،  التحالـــف  وبشـــأن 
“االنســـحاب ال يشمل قوات التحالف الدولي، فهناك اتفاق على 
مناقشـــة عملية )العـــزم والصلب( وتقييم خطـــورة داعش على 
البـــالد، ومن ثم يقـــرر ذلك”. من جانب آخر، أعلنت فرقة اإلمام 
علـــي، التابعة للحشـــد الشـــعبي العراقي، أمـــس االثنين، تعرض 

حاويات عتاد في النجف األشرف النفجار ضخم.
وقالـــت وســـائل إعـــالم عراقيـــة، إن فرقـــة اإلمام علـــي التابعة 
للحشـــد الشـــعبي أعلنـــت أمس، إصابـــة ثالثة مـــن مقاتليها في 

انفجار في النجف بجنوب العراق.
وكانـــت قيـــادة العمليـــات المشـــتركة شـــكلت لجنـــة تحقيقيـــة 
علـــى خلفية االنفجـــار للوقوف على أســـباب االنفجار وتحديد 
المســـؤوليات واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة بحـــق أي تقصير، 

علما أن المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث.

الرئيس األميركي جون بايدن

إصابة 3 في انفجار بعتاد لميليشيا فرقة اإلمام علي بالنجف
بايدن: أتطلع إلى تعزيز الشراكة االستراتيجية مع العراق

السلطات اإلسرائيلية 
حذرت المسؤولين 

األميركيين

وفاة متهم بمحاولة اغتيال 
رئيس مالي أثناء احتجازه

مالي  رئيس  طعن  بمحاولة  متهم  رجــل  توفي 
أثناء  المستشفى  في  غويتا،  عاصمي  المؤقت 

احتجازه، حسبما قالت الحكومة في بيان.
وكان غويتا قد نجا من دون أن يصاب بأذى، 
بعد أن حاول المهاجم طعنه أثناء أدائه صالة 
باماكو،  بالعاصمة  مسجد  فــي  األضــحــى  عيد 

الثالثاء.
“رويــتــرز”  عليه  حصلت  مــصــور  مقطع  وأظــهــر 
قــيــام رجــــال األمــــن بــإلــقــاء رجـــل فــي مــؤخــرة 
ــراس  ــان حـ شــاحــنــة نــقــل عــســكــريــة، بــيــنــمــا كــ

شخصيون يحيطون الرئيس.

باماكو ـ رويترز



الجزء  حققه  الــذي  للنجاح  استكماال 
التراثي  المحلي  المسلسل  من  األول 
ــن الـــحـــداد”،  ــتــازي” حــكــايــات ابـ ــفــان ال
الجزء  حاليا  ــارات  اإلمــ قــنــاة  تــعــرض 
فــتــرات  عــلــى  الــمــســلــســل  مـــن  األول 

مختلفة طوال اليوم.
فكرة  مــن  المسلسل  أن  والــمــعــروف 
مؤسسة  وصــاحــب  المنتج  وتــألــيــف 
الفني احمد الكوهجي،  حوار لإلنتاج 
ــنـــه يـــوســـف الــكــوهــجــي  وإخـــــــراج ابـ
وتــمــثــيــل مــجــوعــة كــبــيــرة مــن نجوم 
عبدالرحيم،  فاطمة  منهم:  البحرين، 

الــرويــعــي، نجم  ــرار ســبــت، جمعان  أبـ
مساعد، خليل الرميثي، حسن محمد، 
مــحــمــد يـــاســـيـــن، ابـــتـــســـام عــبــدهللا، 
ــبــنــكــي، نــــورة الــبــلــوشــي،  ابـــراهـــيـــم ال
أمــيــر دســـمـــال، احــمــد عــيــســى، يحي 
احمد  سلطان،  ماجدة  الــرســول،  عبد 
التمار،  جعفر  خميس،  مبارك  مجلي، 

محمد بوسعد وآخرون. 
فيه  ــارك  شــ األول  الـــجـــزء  أن  يــذكــر 
الغرير،  علي  الــراحــل  الفنان  مــن  كــل 
والــفــنــان الــراحــل إبــراهــيــم بــحــر، وتم 
المسلسل  مــن  الثاني  الــجــزء  تصوير 

العام الماضي 2020 لكنه لم يعرض.
وتـــــدور قــصــة الــمــســلــســل حـــول ابــن 

ابنة  الفنان “حسن محمد” مع  الحداد 
الوالي الفنانة “ أبرار سبت” وتتداخل 
األحـــــداث فـــي خـــط مــشــوق السيما 
الـــكـــومـــيـــدي خليل  الـــفـــنـــان  بـــوجـــود 
المتميز  الــعــطــاء  صــاحــب  الــرمــيــثــي، 
والشامل، الذي يكاد يكون له دور شبه 
المستقل في عالم الكوميديا الواسع، 

ــوز  ــ ــ ــرم ــ ــ وكـــــــذلـــــــك ال
ــن أمـــثـــال:  ــفــنــيــة مـ ال
أحمد  ياسين،  محمد 
عـــيـــســـى، إبـــراهـــيـــم 
الــبــنــكــي والــمــخــضــرم 
جـــمـــعـــان الـــرويـــعـــي 

وغيرهم.

أعلنت الفنانة البحرينية شيماء سبت خبر خطوبتها عن طريق  «
الصدفة، من خالل الرد على سؤال إحدى المتابعات على حسابها 

الخاص في موقع سناب شات، حيث أعادت الفنانة بثه على التطبيق. 

وتم تداول اللقطة التي تجيب فيها شيماء على السؤال بكلمة “نعم”،  «
عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي، إذ شكك البعض بهذا الخبر 
فقالت إحدى المعلقات “كلنا ندري انها هي مرسله لنفسها إال هي”، 

فيما انتقدت أخرى طريقة إجابتها على السؤال، قائلة “طيب وش 
فيها ترد عليها كأنها بتخطف رجالها”. 

في المقابل، هنأها آخرون، معلقين “الله يوفقها ويسعدها إذا الخبر  «
صحيح”، “مبروك الله يجعله زوج عمرها يحبها ويصونها”، “الله 
يوفقها فرحتلها والله طولت”. وأشارت إحدى المعلقات، إلى أن 

شيماء أّجلت زواجها في السابق، لالعتناء بشقيقاتها الممثالت شذى، 
أبرار وشيالء؛ بسبب ظروف والديها.

حرصــت النجمة التونســية هند صبــري على االحتفــال بأبناء 
وطنها من األبطال المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد 
تحقيق اثنين منهما لميداليات أثناء مشاركتهما. ونشرت عبر 
حســابها بموقع “إنســتغرام” صورا للبطلين أحمد الحفناوي 

ومحمــد الجندوبــي، مصحوبة بتعليــق “أحلى هديــة في عيد 
الجمهورية التونســية يهديها أوالد تونــس لبلدنا.. أوالدك يا تونس 

يجلبون الذهب دائًما.. أيوب حفناوي.. محمد خليل جندوبي”.
هذا وتستعد صبري في األيام المقبلة للمشاركة في عمل لم تكشف عنه.

هنأت الفنانة أحالم زميلتها اللبنانية نوال الزغبي على فيديو 
كليب أغنيتها الجديدة “أرقص”.

وتوجهت أحالم لنوال بالقول في صفحتها بموقع التواصل 
االجتماعي “مبروك الكليب الجديد نوال الزغبي، أرقص”.
لتعيد نوال نشر ما كتبته أحالم، معلقة “شكرا يا ملكة”.

وأغنية “أرقص” من ألبوم الزغبي الجديد المرتقب طرحه كامال 
في الفتــرة المقبلة، وتصــدرت الترند على مواقــع التواصل االجتماعــي حتى اآلن. 

األغنية من كلمات أحمد راؤول، وألحان ألفريد األسعد وتوزيع روبير األسعد.

وافق النجم أمير كرارة مبدئيا على تقديم الجزء الثاني 
من فيلــم الخيــال العلمــي والروبوتات “موســى”، 
مــن إخــراج بيتر ميمــي. ووافق كــرارة علــى تقديم 
الجــزء الثاني مــن العمــل الجديد، علــى أن يصوره 

عقــب االنتهاء مــن كل ارتباطاته الفنيــة، حيث يصور 
فيلــم “كازابالنكا 2” خالل أيام، ويصــور الجزء الثاني من 

مسلســل “هجمة مرتدة” في الفترة المقبلة أيضا. كما أن هناك مشاريع 
فنية سيعلن عنها في حينها.

موافقة كرارةتهنئة أحالمالذهب لتونس

خطوبة شيماء سبت
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ترجمة طارق البحار

محرر مسافات

 Army“ أول بوستر لفيلم
of Thieves” الذي 

ستدور أحداثه قبل فيلم 
 .”Army of the dead“
وفي الفيلم الجديد لن 
يكون هناك الكثير من 

”الزومبي“، وسيركز على 
بداية األحداث فقط، 

وسيعرض قريًبا عبر منصة 
“نتفليكس”.

tariq_albahhar

الوقوع في الحب مجدًدا.. لوبيز وبين افليك

بحياة  المعنية  بيبول  مجلة  كشفت 
العالقة  األخير  عددها  في  المشاهير 
وبين  لوبيز  جنيفر  النجمة  الجديدة 
الشهير  الثنائي  عــاد  وكــيــف  أفــلــيــك، 

ــحــب  ــاء ال ــطــ ــددا مـــعـــا إلعــ ــجــ مــ
ــادان  ”فــرصــة ثــانــيــة“، وهــمــا جـ
التي  العاطفية  عالقتهما  بشأن 
أعــيــد إحــيــائــهــا مـــجـــددا. وقــال 

أحد المطلعين في هوليوود 
إنها  األمــريــكــيــة  للمجلة 

فـــي عـــالقـــة جــنــونــيــة 
مجددا.

ــان الـــزوجـــان في  ــ وك
ــيــو  األصــــــل مـــعـــا فــــي يــول
2002 وتمت على الخطوبة 
 ،2003 سبتمبر  في  بنهما 
ــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف،  ــ وفـ
يناير  في  االنفصال  قررا 

2004. وقد شوهدا ألول مرة 
أخرى  مــرة  معا  وقتا  يقضيان  وهما 

في أبريل الماضي.
وظهرت لوبيز في لقطات رومانسية 
مـــع الــنــجــم بــيــن أفــلــيــك، يــســيــران 

عدسات  التقطت  بينما  متقاربين 

ــا، ونــشــرتــهــا  ــمـ ــورهـ الـــبـــابـــاراتـــزي صـ
رئيسي  دعـــوات  وعلقت   ،PEOPLE
”العالقة بين االثنين تزداد قوة.. بعد 
قضائهما إجازة عائلية مؤخرا بصحبة 
ــدا الــطــرفــان فــي غاية  أطــفــالــهــمــا، وبـ
مصدر  ويــقــول  والــســعــادة“.  التفاهم 
مقرب من لوبيز )51 عاما( وأفليك 
)48 عاما( إن أفليك “سعيد جدا” 
مع لوبيز، وأنها “رائعة بالنسبة 
ــه“، و”انـــهـــم يـــريـــدون أن  ــ لـ
يفعلوا كل ما في وسعهم 
إلنــجــاح هـــذه الــعــالقــة“. 
وأضافت مصادر المجلة 
أيــضــا أن ”مـــاكـــس“ ابــن 
 13 إيمي،  وابنته  لوبيز 
ــتــعــرف  ــا ال ــرعـ ــا شـ ــامـ عـ
أفليك  عــلــى  ”بــبــطء“ 
وأن كل شيء يسير 
لوس  في  بسالسة 

انجلوس.
بينها  الــعــالقــة  وعـــن 
 ”Hustlers“ فيلم  نــجــم  وبــيــن 
األوسكار  جائزة  على  والحائز 
مــرتــيــن، يــقــول الــمــصــدر “على 
انــفــصــالــهــمــا  أن  مـــن  الـــرغـــم 
قبل  لــوبــيــز  لجنيف  الــمــدمــر 

ســـنـــوات عـــديـــدة لــكــنــهــا لـــم تــتــفــوه 
الذي  افليك  بين  عن  بالسوء  مطلقا 
ويتابع  وحــب“.  باحترام  يعاملها  كان 
ــرة واألطــفــال هــم كل  الــمــصــدر “األســ
أن  مضيًفا  لجينيفر،  بالنسبة  شــيء 
49 عاًما،  “غارنر،  لوبيز تريد” احترام 
قـــدر اإلمـــكـــان، انــهــا أكــثــر مــن راغــبــة 
بذلك  والــقــيــام  بالصبر  التحلي  فــي 
وال  األطــراف،  لجميع  مريحة  بوتيرة 
المراقبون  والحــظ  لالندفاع”.  داعــي 
ولوبيز،  أفليك  بين  واضــح  الحب  أن 
ويــمــســك بــيــدهــا ويــضــع كــتــفــه على 

بسرعة  تطورت  العالقة  وأن  كتفها، 
بعد انتقال جينيفر إلى لوس أنجلوس 
لتكون قريبة منه.  لوبيز لديها طفلين 
13 عاًما إيمي  العمر  توأم يبلغان من 
ومـــاكـــس مـــن زوجـــهـــا الــســابــق مـــارك 
 ،”Home All Summer“ انتوني مغني
وهي تتطلع إلى التعرف” على أطفال 
أفليك الثالثة مع تقدم عالقتهما. بن 
 15 فيوليت،  لديه  اآلخــر  هــو  أفليك 
سنة، وسيرافينا، 12 سنة، وصموئيل، 
9 سنوات من زوجته السابقة جينيفر 

غارنر.

يـــواصـــل مــهــرجــان صــيــف الــبــحــريــن 
الرابع  أسبوعه  فــي  فعالياته  تقديم 
يوليو   31 يــوم  يختتم  إذ  واألخــيــر، 
األســـبـــوع  ــذا  هــ ويــتــضــمــن  2021م. 
مــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة كــالــعــروض 
والمسابقات.  واإلبداعية  المسرحية 
ــعــة نــشــاط  ــلــجــمــهــور مــتــاب ويــمــكــن ل
يوتيوب  على  قناته  عبر  المهرجان 

 .)Bahrain Summer Festival(
لدى  الفرنسية  السفارة  وبالتعاون مع 
البحرين، يقدم صيف البحرين ورشة 
طبخ يوم 30 يوليو الجاري الساعة 5 
سنوات   10 عمر  من  لألطفال  مساًء 

األليانس  سيقوم  وخاللها  فــوق.  فما 
المشاركين  بتعليم  البحرين  فرانسيز 
كيفية صنع مخبوزات “شو” الفرنسية 
ــمــشــهــورة مـــع الــشــيــف ألــيــكــســانــدر  ال
لعمل  طريقته  سيقدم  الــذي  ماريوت 
ــهـــر أطـــبـــاق الــحــلــوى  واحـــــد مـــن أشـ

الفرنسية التقليدية. 
مسرحية  بعرض  المهرجان  ويستمر 
على  قناته  على  يومًيا  مريم”  “رستو 
المشاركة  للجمهور  ويمكن  يوتيوب، 
على  الــمــســابــقــات  مــن  مجموعة  فــي 
ــوم اثنين  الــمــســرحــيــة كــل يـ هــامــش 
ــعــمــل  ــدف هــــــذا ال ــ ــهـ ــ ــيــــس. ويـ ــمــ وخــ

ــي، وهــــو  ــرحــ ــســ ــمــ ــ ال
 OM2“ ــاج  ــ ــت ــ إن ــن  مــ
 - Le Theatre de
تعليم  إلــى   ،”Gisele
من  مجموعة  الطفل 

العزيمة،  كالطموح،  الحسنة  الصفات 
الصدق ومساعدة الغير، ويعزز القيم 
األطفال  لــدى  واإلنسانية  األخالقية 
عبر مجموعة من الرسائل التي تدعو 
إلى العطاء، االحترام والتعاون، وذلك 

في قالب مسرحي فكاهي وممتع. 
ويــمــكــن مــتــابــعــة نـــشـــاط الــمــهــرجــان 
مــن خـــالل قــنــوات مــواقــع الــتــواصــل 

Na- الـــعـــنـــوان  عـــلـــى  )االجـــتـــمـــاعـــي 
الحصول  ويمكن  كما   ،)@khoolbah
وكافة  البحرين  صيف  برنامج  على 
عرضها  ومواعيد  األنشطة  تفاصيل 
www.( اإللــكــتــرونــي  ــمــوقــع  ال عــلــى 

عــرض  وســيــتــم   .)culture.gov.bh
صيف  مهرجان  قناة  على  الفعاليات 
 Bahrain( يــوتــيــوب  عــلــى  الــبــحــريــن 

.)Summer Festival

“ حكايات ابن الحداد” على قناة اإلمارات

“صيف البحرين” يقدم نشاًطا ثقافًيا متنوًعا
محمد  الــشــاب  الفنان  انتهى 
ــريـــف مـــن تــصــويــر  ــد شـ ــمـ أحـ
“شقة  مسلسل  فــي  مشاهده 
6” الـــذي انــتــهــى صــنــاعــه من 
أول  عرضه  المقرر  تصويره، 

أغسطس على منصة شاهد.
وتــدور أحــداث المسلسل في 
يفاجئ سكان  إذ  إطار رعب، 
غريبة  أشياء  بحدوث  العقار 
المسلسل  ويــطــرح   .6 بشقة 
مليئة  جديدة  درامية  قضية 
ــمـــشـــوقـــة فــي  بـــــاألحـــــداث الـ

محاولة لكشف لغز “شقة 6”.
من  المسلسل  أن  إلـــى  يــشــار 
أحمد  روبـــي،  الفنانة  بطولة: 
ــادل، صــالح  ــ حـــاتـــم، هــانــي عـ
ــبـــدهللا، مــحــمــود الـــبـــزاوي،  عـ

رحـــاب الــجــمــل، هــيــا فــيــاض، 
إضافة للنجوم الشباب حمزة 
قــــورة، تأليف  مــلــك  الــعــيــلــي، 
سعاد القاضي، محمود وحيد، 
رفيق القاضي، محمود وحيد، 

ومن إخراج محمود كامل.
يــذكــر أن شــريــف انــتــهــى من 
ــر مــســلــســل “إجـــــــازة  ــويـ تـــصـ
مفتوحة” بطولة شريف منير، 
ــخــمــيــســي، ســمــيــحــة  ــاء ال ــقـ لـ
ــراد  ــر، مــ ــاهــ أيــــــــوب، دنـــيـــا مــ
أبــو زيــد، هشام  مــكــرم، كريم 
إسماعيل وتدور األحداث في 
إطـــار اجــتــمــاعــي عــائــلــي، من 
زيد  أبو  محمود  أحمد  تأليف 
عبدالرحمن  محمد  وإخـــراج 

حماقي.

محمد أحمد ينتهي من تصوير 
مشاهده في “شقة 6”
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المنامة - االتحاد العالمي لصاحبات األعمال

فـــي إنجـــاز عربـــي جديـــد، أعربت 
رئيـــس االتحاد العالمـــي لصاحبات 
األعمال والمهن البحرينية الشيخه 
هنـــد بنـــت ســـلمان آل خليفـــة. عن 
االتحـــاد  بفـــوز  الكبيـــرة  ســـعادتها 
العالمـــي لصاحبات االعمال والمهن 
البحرينية بجائزة مجلس الشـــباب 
العربـــي للتنمية المتكاملة للشـــباب 
العربي المتميز في نسختها الثانية 
عشـــرة عـــن فئـــة ريـــادة األعمـــال، 
والـــذي يأتـــي تقديـــرًا لمـــا يقدمـــه 
االتحاد مـــن جهود اســـتثنائية في 
والشـــباب  المـــرأة  تمكيـــن  مجـــال 
اقتصاديـــا عامـــة واالســـتثمار فـــي 
مـــن  خاصـــة  البحرينـــي  الشـــباب 
خـــال التدريب والتأهيـــل وتوفير 
المتطـــورة  األعمـــال  حاضنـــات 
اســـتعدادا  الناشـــئة  للمشـــروعات 
لخوض ســـوق العمل بثقة وجدارة 

عالية.
العالمـــي  االتحـــاد  وسيشـــارك 
والمهـــن  األعمـــال  لصاحبـــات 
البحرينيـــة في فعاليـــات االحتفال 

باليوم العالمي للشباب العربي لعام 
مجلـــس  ســـينظمها  والتـــي   2021
الشـــباب العربي للتنميـــة المتكاملة 
التابع للجامعة العربية في العاصمة 
الفتـــرة  خـــال  القاهـــرة  المصريـــة 
المقبـــل   2021 اغســـطس   12-14
بمشـــاركة مـــن 200 شـــاب وشـــابة 
مـــن 22 دولـــة عربيـــة مـــع حضـــور 
رفيـــع المســـتوى من ممثلـــي األمم 
والمندوبيـــن  والـــوزراء  المتحـــدة 
الدائمين في جامعة الدول العربية 

والسفراء والدبلوماسيين.

“اتحاد صاحبات األعمال البحرينية” يفوز بجائزة 

ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحرين
لتجنـــب االعتمـــاد على اإلنفـــاق الحكومي وحده في إقامة مشـــروعات 
الخدمات العامة والبنية التحتية والمرافق األساسية في الدولة، تاحظ 
وجود دعم وتشـــجيع كامل من كل الدول لمشـــاركة القطاع الخاص في 
تمويل وتشـــعيل البنية األساســـية وفق كفاءة مهنيـــة أكبر وتكلفة أقل. 
وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية وإنجاز المشروعات بما يساعد 
فـــي نهاية األمر على رفع مســـتوى المعيشـــة وتحقيق معـــدالت التنمية 
المنشـــودة. وتلعب البنـــوك دورا كبيرا في دعم القطـــاع الخاص بتقديم 
التسهيات المصرفية للمساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية الكبيرة 
التـــي تحتاج في العادة ألموال طائلة. ويجب مســـاعدة البنوك في هذا 
الخصـــوص وتوفيـــر الدعـــم لها. ومن الماحـــظ، فقد تم تنفيذ مشـــاريع 
مهمة في العديد من الدول بالمشاركة مع القطاع الخاص. والسؤال، ما 
المكاســـب من وراء دعم وترويج وجذب القطاع الخاص للمساهمة في 
مشـــروعات الخدمات العامة والتنمية والبنية األساســـية والمشـــروعات 

القومية؟ وهل القطاع الخاص مؤهل لهذا العمل؟ 
اســـتنادا إلـــى بعـــض التجـــارب، نجـــح القطاع الخـــاص في تنفيـــذ دوره 
ولدينـــا بعض األمثلة فـــي البحرين. ومن المكاســـب المتحققة من وراء 
دعم وترويج االســـتثمار الخاص )القطاع الخاص( العمل على ســـد عدم 
كفاية التمويل الحكومي لتغطية كل مشـــروعات الخدمات العامة وفي 
األوقـــات المطلوبـــة. ولإلســـراع بمعدل النمـــو االقتصـــادي واالجتماعي 
ظهـــرت الحاجـــة لمنافـــذ جديـــدة للقطـــاع الخـــاص الـــذي يســـتطيع أن 
يســـاهم بصورة فعلية ومفيـــدة، وفي نفس الوقـــت، يعمل علي تحقيق 
بعـــض الفوائد لمصلحته، إضافة الكتســـاب مهارات عمـــل جديدة تقوي 
من وضعه التنافســـي. ومن المعروف أن القطـــاع الخاص يقوم بمتابعة 
أعماله بصورة أكثر فاعلية خصوصا ألن تبعية المخاطر التجارية تنتقل 
بشـــكل أساس للمستثمر الخاص وهو أدرى بكيفية مقابلة أو تقليل آثار 
هـــذه المخاطـــر، “وما حـــك جلدك مثل ظفـــرك”. ومن المكاســـب األخرى 
المهمـــة التي تتحقق للبلـــد، العمل على نقل التكنولوجيـــا الحديثة التي 
يستخدمها القطاع الخاص مع التوجه نحو اقتصاديات السوق وتوسيع 
الملكية الخاصة. وهناك محور مهم يتمثل في نشر الوعي العام بأهمية 
مشاركة االستثمار الخاص في المشروعات وتحديد األشكال المختلفة 
لهـــذه المشـــاركة، خصوصـــا وأن نجـــاح تجربـــة االســـتثمار الخـــاص في 
هـــذه النوعيـــة مـــن المشـــروعات يتطلـــب وجود تأييـــد لهذه الفكـــرة، ما 
يســـتلزم إعداد إســـتراتيجية متكاملة للتوعية بهـــذا األمر بحيث تكون 
موجهـــة لكافـــة األطـــراف المعنيـــة بما فيها قيـــادات الجهات المســـؤولة 
عـــن توفيـــر الخدمات العامـــة والعاملين الذيـــن ينتمون إلـــى القطاعات 
التي ســـيتم جذب االســـتثمار الخاص إليها. واألهداف الرئيسة لتحقيق 
هـــذه اإلســـتراتيجية، تتمثل في عمـــل توعية على المســـتويين المحلي 
والدولـــي إلعـــام الشـــركات واألطـــراف المعنيـــة عـــن وجـــود وإمكانية 
تطبيق مثل هذه النوعية من الشـــراكات بين القطاعين. ونقترح، إعداد 
برنامـــج ترويجي لكافة الجهات عن الشـــراكة بيـــن القطاعين الحكومي 
والخـــاص، وعقـــد نـــدوات، إضافـــة إلى توفيـــر المعلومـــات التي توضح 
الفرص المتاحة للقطاع الخاص لاستثمار فيها. وبهذا التعاون المشترك 

تستفيد الدولة وكافة مؤسساتها وقطاعها الخاص، والجميع كسبان.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبد القادر ورسمه 

ــة ــرك ــش ــال ــل ب ــب ــق ــت ــس ــم ــادة ال ــ ــ ــل ق ــيـ ــأهـ ــداد وتـ ــ ــ إعـ

مجلس إدارة “بابكو” يناقش خطة اإلحالل الوظيفي

اجتمع رئيـــس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي لشركة نفط البحرين )بابكو( 
داوود نصيـــف صبـــاح أمـــس )اإلثنين( 
26 يوليو 2021 بأعضاء مجلس إدارة 
الشركة الســـتعراض الخطة التنفيذية 
واإلدارية لإلحال الوظيفي بالشركة. 
مجلـــس  تفضـــل  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
اإلدارة بتوجيه إدارة الشـــركة لتطوير 
هـــذه الخطة االســـتراتيجية الطموحة 
والرامـــي  العـــام  التوجـــه  إطـــار  فـــي 
إلـــى إعـــداد وتأهيل قـــادة المســـتقبل 
لموظفـــي  كلمتـــه  وفـــي  بالشـــركة.  
أكـــد  الماضـــي،  الشـــهر  إبـــان  الشـــركة 
نصيف أن تحديات المستقبل تتطلب 
االســـتثمار في تنمية وتطوير الكوادر 
المســـتويات،  كافـــة  علـــى  البشـــرية 
موضحـــا أن عمليـــة اإلحال الوظيفي 
تتيـــح إلدارة الشـــركة إجـــراء التقييم 
الفـــردي للعامليـــن، فضـــا عـــن تقييـــم 

مســـتويات األداء، وتطويـــر الكفاءات 
والقـــدرات من خال برنامـــج “التدرج 
المهنـــي والفنـــي”، والـــذي يرمـــي فـــي 
جوهـــره إلـــى تحديد قادة المســـتقبل، 
وتأهيلهـــم بالصـــورة الواجبـــة لتولـــي 

زمام األمور بالشركة في المستقبل. 
وقبـــل انعقاد اجتمـــاع مجلس اإلدارة، 
تـــم إجـــراء اســـتعراض شـــامل علـــى 
للشـــركة،  التنفيذيـــة  اإلدارة  مســـتوى 

المناصـــب  تحديـــد  خالـــه  وتـــم 
المرشـــحين  الجوهريـــة، واســـتعراض 
لهـــا، فضـــا عـــن اســـتعراض الخيارات 
البديلـــة لها فـــي الحـــاالت الطارئة، بما 
القيـــادي  العمـــل  اســـتمرارية  يضمـــن 
بشـــكل انســـيابي وســـلس حال وجود 
المناصـــب  فـــي  مفاجئـــة  شـــواغر 
تحليـــل  وتـــم  بالشـــركة.   الجوهريـــة 
بيانات المرشـــحين من خـــال منظور 

“الوظائف المتعـــددة”، بما يضمن عدم 
إغفال الكـــوادر الموهوبـــة.  وتم أيضا 
مناقشة اإلجراءات الخاصة بالتطوير 
المستقبلي للشركة، إلى جانب تحديد 
الموظفيـــن  بيـــن  الواعـــدة  الكـــوادر 
الجدد، والعمل على تأهيلها وتزويدها 
بالتدريب الشـــخصي الوافي؛ من أجل 
إرســـاء قاعـــدة صلبة لمســـتقبل مهني 
واعـــد لهم، فـــي إطـــار إعـــداد وتأهيل 
وخـــال  بالشـــركة.  المســـتقبل  قـــادة 
اإلدارة  مجلـــس  توجـــه  االجتمـــاع، 
بالتهنئـــة لـــإلدارة التنفيذيـــة بالشـــركة 
والمســـتوى  العاليـــة  الجـــودة  علـــى 
الراقـــي فـــي تنفيـــذ خطـــط اإلحـــال 
الوظيفي، وحث الشركة على مواصلة 
تطويـــر جميـــع العامليـــن بهـــا، والعمل 
ووجباتهـــم  بمهامهـــم  االرتقـــاء  علـــى 
الوظيفيـــة؛ من أجل مواجهة تحديات 

“بابكو المستقبل”.

العوالي - بابكو

المنامة - المصرف المركزي

 تغطية إصدارات
أذونات الخزانة الحكومية

أنه  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  أعــلــن 
تــغــطــيــة اإلصـــــــدار رقــــم 1870  تــمــت 
أذونات  من   )ISIN BH00040G1193(
التي  األسبوعية  الحكومية  الــخــزانــة 
يــصــدرهــا مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
الــبــحــريــن. نــيــابــة عــن حــكــومــة مملكة 
دينار  مليون   70 اإلصــدار  هذا  قيمة  وتبلغ 
لفترة استحقاق 91 يوًما، وبلغ معدل سعر 
الفائدة على هذه األذونات %1.36 مساوًيا 

لسعر الفائدة لإلصدار السابق.

“البحرين للمقاصة” توزع 121 مليون دينار أرباًحا نقدية عن األوراق المدرجة

دعم الشركات البحرينية الناشئة بـ “جلفود 2022”

بنسبـــــــة توزيـــــــع بلغـــــت 82 % مــــــن األربـــاح النقديــــــة المعلنــــة

اتفاقية تعاون بين “ألواني البحرين” و“وورك سمارت”

أعلنـــت شـــركة البحريـــن للمقاصـــة عـــن 
توزيـــع األربـــاح النقدية للســـنة المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2020 بنجـــاح، إذ تـــم 
أرباًحـــا  دينـــار  مليـــون   121.82 توزيـــع 
المدرجـــة  الماليـــة  األوراق  عـــن  نقديـــة 
فـــي بورصة البحريـــن والبالغ عددها 23 
)والتـــي قامت بتوزيـــع أرباحهـــا المعلنة 
للســـنة المنتهية في 31 ديســـمبر 2020( 
الذيـــن  المســـتثمرين  مـــن  لمســـتحقيها 
حســـاباتهم  بيانـــات  بتحديـــث  قامـــوا 
البنكيـــة فـــي شـــركة البحريـــن للمقاصة 
إجمالـــي  مـــن   %  82 يمثـــل  مـــا  وهـــو 

توزيعات األرباح المعلنة.
وقامت شـــركة البحريـــن للمقاصة بإدارة 
عملية توزيع األرباح النقدية بالنيابة عن 
مجموعـــة مـــن األوراق الماليـــة المدرجة 
والتـــي قامـــت بتوزيـــع أرباحهـــا المعلنـــة 

للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020 
والبالغ عددها 23، واســـتلم المستثمرون 
توزيعـــات األربـــاح النقديـــة عبـــر تحويل 
للعمـــاء.  البنكيـــة  للحســـابات  المبالـــغ 
وكانـــت بورصة البحرين قـــد قامت وفًقا 
لقـــرار اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون المالية 
رقـــم  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 

ضمـــان  صناديـــق  بإنشـــاء   2020 /2-48
لضمـــان  )أمانـــات(  المســـاهمين  حقـــوق 
وإدارة  وحفـــظ  المســـاهمين  حقـــوق 
ومراقبة األرباح النقدية لجميع الشركات 
المساهمة المدرجة في بورصة البحرين. 
وارتفعـــت توزيعات األربـــاح النقدية منذ 
إنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين 
)أمانات( من 50 % خال السنة المنتهية 
في 31 ديســـمبر 2019 إلى 82 % مقارنة 
بالســـنة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2020 

بزيادة قدرها 32 %.
مـــن جانبـــه، قـــال نائـــب رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين 
للمقاصـــة الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل 
خليفة: تســـعى شـــركة البحرين للمقاصة 
المســـتثمرين  إلـــى تزويـــد  بشـــكل دائـــم 
بخدمات ذات قيمة إضافية بما في ذلك 
خطط التحول الرقمي بشـــكل تام بهدف 

أتمتـــة العمليـــات، وهو ما يعـــد جزًءا من 
اســـتراتيجية شـــركة البحريـــن للمقاصـــة 
لتعزيـــز خدماتهـــا وخدمـــة المســـتثمرين 
بشـــكل أفضـــل. وتعـــد خدمـــة توزيعـــات 
المبالـــغ  تحويـــل  عبـــر  النقديـــة  األربـــاح 
للحســـابات البنكيـــة للمســـتثمرين جـــزءا 
مـــن مجموعـــة الخدمـــات الرقميـــة التي 
أطلقناهـــا إلـــى جانـــب خدمـــة االكتتـــاب 
إدارة  وخدمـــة   ”eIPO“ االلكترونـــي 

االجتماعات العامة عن بعد.
“لقـــد حرصنـــا  الشـــيخ خليفـــة  وأضـــاف 
مـــن  وانطاًقـــا  مرخصـــة  كبورصـــة 
مســـؤوليتنا القانونيـــة تجاه مســـتثمرينا 
خصوصا فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية 
علـــى ضمـــان التوزيـــع الفـــوري والســـريع 
لألربـــاح النقديـــة، إذ يعد ذلـــك جزءا من 
اســـتراتيجيتنا كما يشكل جزءا ال يتجزأ 

من نموذج أعمالنا”.

وقعـــت جمعية “ألواني البحرين” اتفاقية 
تعاون مع شركة “وورك سمارت” لتنظيم 
المعارض والمؤتمـــرات، يتعاون الطرفان 
بموجبهـــا علـــى دعـــم وتســـهيل مشـــاركة 
مـــن مؤسســـات صناعـــة وتجـــارة  عـــدد 
األغذيـــة البحرينيـــة فـــي أكبـــر معـــرض 
لصناعـــة األغذيـــة في الشـــرق األوســـط، 
معـــرض الخليج لألغذية “جلفـــود”، الذي 
يقـــام في الفترة مـــن 17 حتى 21 فبراير 
2022 فـــي مركز دبـــي التجـــاري العالمي 

بإمارة دبي.
تلـــك  تشـــجيع  إلـــى  االتفاقيـــة  وترمـــي 
المؤسســـات على الترويج لمنتجاتها في 
“جلفـــود”، وذلـــك عبر جنـــاح خاص ضمن 
الجناح الوطنـــي البحريني في المعرض، 
وإلـــى جـــوار شـــركات صناعـــة األغذيـــة 

البحرينية والعالمية الكبرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “وورك سمارت” 
االتفاقيـــة  هـــذه  إن  الحجيـــري:  أحمـــد 
الطموحة تمثل امتدادا للتعاون المشترك 
مشـــاركة  تســـهيل  فـــي  الجانبيـــن  بيـــن 
شـــركات أغذيـــة البحرينيـــة الناشـــئة في 
العديد من الدورات الســـابقة من معرض 
“جلفـــود”، ومواصلـــة دعـــم رواد األعمال 
البحرينيين أصحاب مؤسســـات األغذية 
لتحقيـــق المزيـــد من النجاح فـــي تطوير 
شـــركته  أن  الحجيـــري  وأكـــد  أعمالهـــم. 
الازمـــة  التســـهيات  جميـــع  ســـتقدم 
البحرينيـــة  الغـــذاء  شـــركات  لمشـــاركة 
فـــي معـــرض جلفـــود 2022، الـــذي يعتبر 
منصـــة التوريد العالمية األكثر تنافســـية، 
إذ يجمـــع نخبـــة مـــن رواد القطـــاع حول 
ويحظـــى  أيـــام،   5 مـــدار  علـــى  العالـــم 
باهتمام المتخصصين من مختلف أنحاء 
العالم، ويقدم فرصة اســـتثنائية لتنشيط 

الروابـــط ودفع عجلة الشـــراكات المثمرة 
والحصول على فرص أعمال جديدة.

مـــن جانبـــه، قال رئيـــس جمعيـــة “ألواني 
البحرين” عمار عواجي: إن قطاع صناعة 
الغذاء فـــي البحرين بات مـــن القطاعات 
االقتصاديـــة المتقدمة جـــدا والمهمة في 
تعزيـــز االقتصـــاد الوطنـــي. وأضـــاف أن 
المشـــاركة البحرينيـــة فـــي “جلفـــود” من 
شـــأنها إتاحة المزيد من فرص النمو أمام 

الشركات الوطنية .
هـــذا ومـــن المرتقـــب أن يشـــارك ضمـــن 
الجنـــاح الوطنـــي البحريني في النســـخة 
القادمـــة مـــن معرض “جلفود” 8 شـــركات 
بحرينيـــة ناشـــئة إلـــى جوار 10 شـــركات 
كبـــرى في مجـــال صناعة األغذيـــة، جنًبا 
إلـــى جنب مـــع مئـــات الشـــركات العالمية 
التـــي تمارس نشـــاطات صناعة وتجارية 

في مجال الغذاء.

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - وورك سمارت

* مستشار وخبير قانوني

الشيخه هند بنت سلمان آل خليفة

الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة

“سوليدرتي”: عرض النية المؤكدة الندماج عمليات البحرين مع “تآزر”
الــمــقــبــل ــس  ــ ــط ــ ــس ــ أغ  5 إلـــــــى  لـــلـــقـــبـــول  ــة  ــ ــح ــ ــال ــ ص

قرر مجلس إدارة شـــركة ســـوليدرتي 
البحرين تقديم خطاب النية المؤكدة 
المؤكـــدة”(  )“النيـــة  عـــرض  لتقديـــم 
لشـــركة تـــآزر فـــي تاريـــخ 18 يوليـــو 
تـــآزر  دمـــج  لتنفيـــذ  وذلـــك   2021
)العمليـــات المتعلقـــة بمملكة البحرين 
فقط( مع ســـوليدرتي. وســـتظل النية 
المؤكـــدة صالحة للقبول من قبل تآزر 
من تاريـــخ 18 يوليو الجـــاري وحتى 
نهايـــة يوم العمل تاريخ 5 أغســـطس 

المقبل.

وأفادت شـــركة ســـوليدرتي في بيان 
باندمـــاج  المتعلقـــة  التطـــورات  عـــن 
ســـوليدرتي البحريـــن مع شـــركة تآزر 
نشر على موقع بورصة البحرين أمس 
“أنه في حـــال تمت الموافقة من قبل 
تـــآزر علـــى النيـــة المؤكـــدة، باإلضافة 
الرقابيـــة  الجهـــات  موافقـــات  إلـــى 
الازمة ســـيقوم مجلسا إدارة كل من 
ســـوليدرتي وتآزر بدعوة المساهمين 
لعقـــد جمعيـــة عامـــة غيـــر عادية في 
غضون فترة زمنية معقولة؛ من أجل 
الموافقة علـــى االندماج والبنود ذات 

الصلة بما في ذلك نسبة المبادلة”.
وأضافـــت “في جميع الحاالت، ووفًقا 
لموافقات الجهات الرقابية، يجب أن 
تعقـــد اجتماعات الجمعيـــة العمومية 
غير العادية المعنية في غضون فترة 
ال تتجـــاوز شـــهرين من تاريـــخ قبول 

النية المؤكدة من قبل تآزر”.
“وســـيتم  بالقـــول  بيانهـــا  واختتمـــت 
اإلعـــان عـــن أية معلومـــات جوهرية 
في حينها، حســـب اللوائح والقوانين 

ذات الصلة”.
أرســـلت  ســـوليدرتي  أن  إلـــى  يشـــار 

الواجبـــة  العنايـــة  إجـــراءات  نتائـــج 
إلـــى مجلـــس  مـــن قبـــل ســـوليدرتي 
 ،2021 يونيـــو   23 فـــي  تـــآزر  إدارة 
أجـــرى الطرفان مزيًدا من النقاشـــات 
حول البنود المتفـــق عليها والمتعلقة 
بصفقـــة االندمـــاج المقترحـــة والتـــي 
المبادلـــة.  ونســـبة  التقييـــم  تشـــمل 
وتعـــود تفاصيـــل بدايـــة الصفقة إلى 
بإرســـال  ســـوليدرتي  شـــركة  قيـــام 
خطاب نوايا بتاريخ 25 أكتوبر 2020 
إلـــى شـــركة تـــآزر للتأكيد علـــى رغبة 

سوليدرتي على الدمج مع تآزر.

الحجيري وعواجي خالل توقيع االتفاقية

أمل الحامد



إحـــدى  نســـيج،  شـــركة  مـــن  كل  أعلنـــت 
شـــركات التطويـــر العقـــاري الرائـــدة فـــي 
مملكـــة البحرين، وشـــركة اإلثمار للتطوير 
 - دلمونيـــا  لجزيـــرة  الرئيســـي  المطـــور   –
عـــن توقيعهما اتفاقية شـــراكة مـــع نادين 
القابضـــة يتـــم بموجبهـــا إنشـــاء مدرســـة 
ناديـــن الدوليـــة الخاصة فـــي قلب جزيرة 

دلمونيا.
وقـــع اتفاقيـــة الشـــراكة فـــي مقـــر شـــركة 
نســـيج بمرفـــأ البحريـــن المالـــي كٌل مـــن: 
الرئيس التنفيذي لشـــركة االثمار للتطوير 
محمد خليل الســـيد، والمدير العام لشركة 
نســـيج أحمد الحمادي، والمدير التنفيذي 
لمدرســـة ناديـــن شـــاني بوري. وســـتكون 
المســـتثمرتين  واإلثمـــار  نســـيج  شـــركتا 
الرئيســـيتين في المشـــروع، فيما ستكون 
للمدرســـة  المشـــغل  القابضـــة  ناديـــن 
علـــى  المدرســـة  يتـــم تشـــييد  الجديـــدة. 
مســـاحة أرض إجمالية تبلغ 17,462 متًرا 
مربًعـــا، ومســـاحة بناء تبلـــغ 20,750 متًرا 

مربًعا. 
ووصلـــت أعمال التصاميم الخاصة بحرم 
المدرســـة ومرافقها الرئيسية إلى مراحل 
متقدمـــة والتي تقوم بها مؤسســـة محمد 
الهندســـية  لالستشـــارات  الديـــن  صـــالح 
MSCEB، رائـــدة الهندســـة على مســـتوى 
المملكة والتي ستساهم في نجاح تطوير 
مشـــروع المدرســـة، كما جاٍر العمـــل حالياًّ 
علـــى الحصـــول علـــى رخصـــة المدرســـة 

مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي مملكة 
البحرين. 

وبهذه المناســـبة، صّرح الرئيس التنفيذي 
لشـــركة اإلثمار للتطويـــر: “يترجم نجاحنا 
في اســـتكمال جوالت التفـــاوض لتطوير 
مدرســـة نادين الدولية الخاصة بالشراكة 
مع نســـيج مدى تطلـــع دلمونيا إلى تكامل 
المشـــاريع التطويريـــة فـــي الجزيـــرة. إن 
إنشـــاء مدرســـة نادين في دلمونيا يشكل 
إضافـــة نوعيـــة لمجموعة المشـــاريع التي 
تشـــكل المخطط الرئيسي للجزيرة والتي 
تغطي كافة القطاعات السكنية والصحية 
والتعليميـــة والترفيهيـــة والتجاريـــة. إن 
إنشاء الشـــركة المّشـــغلة للمدرسة يشكل 
عالمـــة مهمـــة فـــي مســـار اســـتكمال هذه 
المدرســـة الدولية، حيث قطعت تصاميم 
المدرســـة شـــوطًا كبيرًا ونأمـــل البدء في 
أعمـــال اإلنشـــاءات التمهيدية قبـــل نهاية 

العـــام. وكلنا ثقـــة بأن هذه الشـــراكة التي 
تدمـــج اإلمكانـــات والخبـــرات التعليميـــة 
لدى شركة نادين مع اإلمكانات والخبرات 
التطويريـــة لـــدى كل مـــن شـــركة نســـيج 
علـــى  قـــادرة  للتطويـــر  اإلثمـــار  وشـــركة 
تحقيـــق أهـــداف المشـــروع وتطوير هذه 

المنشأة التعليمية المتميزة”. 
للمدرســـة  االســـتيعابية  الطاقـــة  ســـتبلغ 
كافـــة  لتشـــمل  وطالبـــة  طالًبـــا   1,056
المراحـــل الدراســـية لغاية الصف التاســـع، 
وســـتضم مرافـــق المدرســـة مـــا مجموعه 
44 صفا دراســـيا تتخللها ممرات واســـعة. 
وقـــد تـــم تطويـــر تصميـــم المدرســـة على 

شـــكل حرف U لتضم مســـاحات مفتوحة 
شاسعة بما يتوافق مع أفضل الممارسات 
العالمية المعمول بهـــا في أرقى المدارس 
عاليـــة  تعليميـــة  بيئـــة  لتقـــدم  الخاصـــة، 
والمعلميـــن.  للطلبـــة  وصحيـــة  الجـــودة 
كمـــا ســـتضم المدرســـة مرافـــق رئيســـية 
صحـــي  ومركـــز  ومكتبـــة  كالمختبـــرات 
للموســـيقي  وســـتوديو  فنيـــة  وقاعـــات 
ومســـبح أولمبـــي بجانبـــه صالـــة رياضية 
كبيـــرة وقاعـــة متعـــددة االســـتخدامات. 
أمـــا المرافـــق الخارجية للمدرســـة فتضم 
تخـــدم  فيهـــا  كبيـــرة  مفتوحـــة  مســـاحة 
والحدائـــق  الخارجـــي  التعليـــم  حصـــص 

تجربـــة  لتقديـــم  التعليميـــة  والمراكـــز 
تعليمية متكاملـــة، مدعومة بمناطق لعب 

تشمل ملعب كرة قدم. 
من جانبه، قال المدير العام لشركة نسيج: 
“تتطلع نســـيج الـــى تطوير المدرســـة في 
جزيـــرة دلمونيـــا مـــع شـــركائها المميزيـــن 
شـــركة اإلثمـــار للتطوير ومدرســـة نادين، 
ونتطلع قدمًا الى خدمـــة الطلب المتزايد 
علـــى القطاع التعليمي مع االســـتفادة من 
الموقع الجغرافي االستراتيجي لدلمونيا. 
االســـتراتيجية  الخطـــط  مـــن  وكجـــزء 
للشركة، تسعى نسيج إلى تنويع خدماتها 
لتلبيـــة الطلب في قطاعات واعدة أخرى. 
منذ تأســـيس الشركة، اســـتطاعت نسيج 
تكويـــن ســـمعة طيبـــة ورصيـــد مميـــز من 
المشـــاريع فـــي التطويـــر العقـــاري والبنية 
عملياتهـــا  قاعـــدة  وتوســـعت  التحتيـــة، 
وتعزيـــز  التعليمـــي  القطـــاع  لتشـــمل 

محفظتها االستثمارية في المملكة والتي 
تغطـــي اآلن مدرســـة دوليـــة فـــي جزيـــرة 

دلمونيا”. 
ستشـــكل المدرســـة إضافة نوعية لسكان 
المحيطـــة  والمناطـــق  دلمونيـــا  جزيـــرة 
بالجزيـــرة وللعائـــالت التـــي تبحـــث عـــن 
خيـــارات نوعيـــة للتعليـــم فـــي البحريـــن 
بشـــكل عـــام، وســـتتمركز المدرســـة فـــي 
موقع اســـتراتيجي يســـهل الوصول إليها 
عـــن طريـــق الطرق الرئيســـية ومســـارات 
المشاة حول الجزيرة، وسينسجم تصميم 
المدرســـة مـــع المنظـــر العـــام للجزيرة في 
عصريتهـــا وســـكينتها وحيويتهـــا. كما تم 
مراعـــاة تصميـــم أفضل المرافـــق الخاصة 
ومواقـــف  الطلبـــة  ونقـــل  بالمواصـــالت 
المركبات والمداخل الرئيسية، بما يضمن 
وســـالمة  المروريـــة  الحركـــة  انســـيابية 

الطلبة والمعلمين وأولياء األمور. 
بدورهـــا، قالـــت المدير التنفيذي لمدرســـة 
نادين: “يمثل انتقال المدرسة إلى دلمونيا 
المرحلـــة الجديدة لنموها وفصالً مشـــوقًا 
مـــن فصولهـــا. بمســـاندة كوادرنـــا وطالبنا 
المقـــر  إلـــى  ســـننتقل  األمـــور،  وأوليـــاء 
الجديـــد حاملين معنا أفضل الممارســـات 
في تجربتنا التعليمية العريقة واســـتذكار 
معـــًا  عشـــناها  التـــي  اللحظـــات  أجمـــل 
لالحتفال بكل فـــرد كان جزءًا في رحلتنا 
هذه، ونواصل مســـيرنا على نفس الدرب 

لتحقيق تطلعات طالبنا”.

أعلنـــت ســـكيوريتي 1، الشـــركة البحرينيـــة الرائـــدة فـــي توفيـــر 
أنظمة األمن والســـالمة والمعـــدات منخفضة الجهـــد الكهربائي، 
وإحـــدى أقســـام شـــركة إبراهيم خليـــل كانو، عـــن حصولها على 
Axis Communica�  جائزة الشـــريك الذهبي لهذا العام من قبل
tions، الشركة الرائدة عالميًا في توفير أنظمة السالمة الذكية.

التابعـــة  الســـويدية   ،Axis Communications شـــركة  تعتبـــر 
لمجموعـــة كانـــون مـــزودًا عالميـــًا متخصصـــًا فـــي توفيـــر أنظمة 
الفيديـــو، أنظمـــة التحكـــم بالدخـــول والحلـــول الســـمعية. ويعد 
ارتقاء سكيوريتي 1 إلى الشريك الذهبي تقديرًا ألدائها السنوي 
االســـتثنائي فـــي بيـــع منتجـــات Axis فـــي الســـوق البحرينيـــة 
ودليـــالً على خبرتها الواســـعة في تقديم خدمـــات متكاملة تلبي 

احتياجات العمالء المختلفة. 
قام بتسليم الجائزة مدير مبيعات Axis Communications في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا شيتال راو، الذي عّلق معبرًا عن 
ســـعادته خالل حفل التكريم االفتراضي قائالً: “يســـرنا أن نقدم 
هـــذه الجائزة لشـــركة ســـكيوريتي 1 تقديـــرًا للدعـــم الكبير الذي 
قدمتـــه وألدائها المتميز كشـــريك تجـــاري لنا فـــي البحرين، فقد 
ســـاهمت ســـكيوريتي 1 بدور فّعال في صنع نجاحنا في السوق 

ونرغب باالحتفاء بهذه الجهود”.
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال عضو مجلس اإلدارة في شركة 
إبراهيم خليل كانو، وليد كانو: “يعتبر حصولنا على هذه الجائزة 

إنجازًا هامًا يضاف إلى مســـيرة نجاح ســـكيوريتي 1، وال يسعنا 
هنـــا إال أن نعبـــر عـــن فخرنا بحصولنا علـــى هذه الجائـــزة الهامة 
تكريمًا ألدائنا في توفير حلول Axis ألنظمة الفيديو وغيرها من 

األنظمة والحلول في السوق البحرينية”.
مـــن جانبه، تحدث المدير العام لقســـم ســـكيوريتي 1، رامغوبال 
مينون، قائالً: “إن نجاحنا في توفير حلول Axis ألنظمة الفيديو 
المعروفـــة بجودتهـــا العالية ال يضمن حماية منشـــآت وممتلكات 
عمالئنـــا فحســـب، بـــل يعمـــل كذلك علـــى تســـهيل إدارة األعمال 
وتوفيـــر البيانات التحليلية باســـتخدام أحـــدث الحلول التقنية. 
ب في ســـكيوريتي 1 على تلبية  يحرص فريقنا المختص والمدرَّ

االحتياجات المختلفة للعمالء بحرفية عالية”.

Axis سكيوريتي 1” تحصل على جائزة الشريك الذهبي من“

الهالل األحمر البحريني يوقع اتفاقية تعاون مع شركة مطار البحرين
أبرمت جمعية الهالل األحمر البحريني 
مطـــار  شـــركة  مـــع  تعـــاون  اتفاقيـــة 
البحريـــن الدولـــي تنظـــم مـــن خاللهـــا 
عمل متطوعـــي الجمعية في الصفوف 
األمامية بمواجهـــة جائحة كورونا في 
مطار البحرين الدولي، ووقع االتفاقية 
العـــام  أمينهـــا  الجمعيـــة  جانـــب  مـــن 
مبـــارك الحادي، فيمـــا وقعها من جانب 
شـــركة مطار البحريـــن الدولي الرئیس 

التنفیذي للشركة محمد البنفالح.
تتويجـــًا  االتفاقيـــة  هـــذه  وتأتـــي 
بعـــد  الجانبيـــن  بيـــن  المشـــترك  للعمـــل 
أن خصصـــت جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 
البحريني منذ مطلع العام الجاري حتى 
اآلن حوالـــى 60 متطوعا مـــن كوادرها 
للدوام بشـــكل كامل على أســـاس ثالث 
نوبات في الصفوف األمامية في مطار 
لمواجهـــة  الجديـــد  الدولـــي  البحريـــن 

جائحـــة كورونـــا، وذلـــك بالتنســـيق مع 
شـــركة مطـــار البحريـــن الدولـــي، وفـــي 
إطـــار مســـاهمة الجمعيـــة الفاعلـــة فـــي 
مجال دعـــم الجهود الوطنيـــة للتصدي 
للجائحـــة، وتقديـــم مـــا يلـــزم مـــن عون 
على مختلف األصعدة في هذا المجال. 
وقـــد شـــكلت الجمعيـــة لجنة تنســـيقية 

وإشرافية برئاسة كاظم القالف رئيس 
وعضويـــة  األوليـــة  اإلســـعافات  لجنـــة 
اللجنـــة  نائـــب رئيـــس  محمـــد عاشـــور 
وفاطمة عبدهللا لقيادة وتوجيه كوادر 
الهـــالل األحمر البحريني من خالل هذا 
الدور على القيام بجميع المهام الموكلة 
إليهـــا، بما في ذلك خدمة القادمين إلى 

مملكـــة البحرين فـــي مجال إرشـــادهم 
اختبـــارات  إلجـــراء  المتبعـــة  لآلليـــات 
كوفيـــد19�، كمـــا تـــم إعـــداد فريـــق من 
مجموعتيـــن إلجـــراء الفحص الســـريع 
لكشـــف اإلصابة بفيروس كرونا بشـــكل 
يومي لجميع الموظفين والعاملين لدى 
الجهـــات األخـــرى في المطـــار حيث تم 

إجراء أكثر من 1336 فحًصا تم خاللها 
اإليجابيـــة  الحـــاالت  بعـــض  اكتشـــاف 
هـــؤالء  تدريـــب  وجـــرى  المصابـــة. 
المتطوعيـــن على متطلبات التعامل مع 
كل الفئـــات فـــي ظل ظـــروف الجائحة، 
وتقديـــم النصائـــح واإلرشـــادات التـــي 
وضعهـــا الفريـــق الوطنـــي فـــي مملكـــة 

البحريـــن فـــي هـــذا الشـــأن مـــن خـــالل 
وجميـــع  واعـــي”،  “مجتمـــع  تطبيـــق 
مـــع  للتعامـــل  الضروريـــة  المعلومـــات 
الحاالت المصابة أو المشـــتبه بإصابتها 

بالفيروس.
جمعيـــة  متطوعـــي  حضـــور  ويمثـــل 
الهالل األحمـــر البحريني في الصفوف 
رســـالة  البحريـــن  بمطـــار  األماميـــة 
حضاريـــة من مملكـــة البحريـــن لجميع 
القادميـــن إليهـــا عبـــر المطـــار، خاصـــة 
ضيـــوف المملكـــة مـــن وفـــود رســـمية 

وسياح وغيرهم.
كما أسهمت الجمعية في جهود تدريب 
أكثـــر مـــن 900 متطـــوع علـــى كيفيـــة 
التعامـــل مع جائحـــة كوفيد19�، وذلك 
الجمعيـــات  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
والفرق الشبابية المشاركة والمساهمة 

في نشر الوعي.
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أعلنت الشركة العربية لبناء وإصالح 
الشـــركة  وهـــي  )أســـري(،  الســـفن 
الرائـــدة فـــي مجال اإلصـــالح والبناء 
البحـــري فـــي منطقة الخليـــج العربي 
عـــن تحولهـــا نحـــو اســـتخدام تقنيـــة 
اإلضـــاءة الموفرة للطاقة )إل إي دي( 
والتـــي تعـــد أحـــد أكثر حلـــول اإلنارة 
الرقمية كفاءة بكافة أحواض إصالح 

الشركة.   
وتســـعى أسري بشكل مســـتمر لتلبية 
احتياجات عمالئها عن طريق تقديم 
حلـــول متكاملة وآمنـــة وموثوقة بما 
يلبـــي أو يتجـــاوز توقعاتهم في حين 
تحرص علـــى االلتزام بدقـــة مواعيد 

تسليم المشاريع.
تعد تقنيات اإلنـــارة الرقمية الموفرة 
للطاقـــة أحـــد الحلـــول المثلـــى التـــي 
تســـهم فـــي رفـــع مســـتوى اإلنتاجية 
بالشـــركة من خالل دعم اســـتمرارية 
سير العمل بها على مدار الـ 24 ساعة 
طـــوال أيام األســـبوع، كما تعمل على 

تحســـين الرؤيـــة األمـــر الذي يســـاعد 
بدوره على تعزيز مســـتوى الســـالمة 
المهنيـــة، إضافـــة إلـــى الحفـــاظ على 
البيئـــة عـــن طريـــق خفض اســـتهالك 
الطاقة وتقليل االنبعاثات الكربونية. 

اإلضـــاءة  نظـــم  اقتنـــاء  يتماشـــى 
الموفرة للطاقة مع سياســـة الشـــركة 
بااللتـــزام باألنظمة البيئيـــة واالتجاه 
نحـــو التقنيات والمشـــاريع الخضراء 

والعمليات الصديقة للبيئة.

أسري تتحول نحو استخدام تقنية اإلضاءة الرقمية الموفرة للطاقة

إنشاء مدرسة نادين الدولية 
الخاصة في قلب جزيرة دلمونيا

على مساحة 17,462 متًرا مربًعا 
وستضم 1,056 طالًبا وطالبة
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حفل زفاف البنة أحد قيادات “حزب اهلل” يثير ضجة في لبنان
أثار حفل زفاف ابنة النائب السابق في كتلة “حزب هللا” 
النيابيــة نــوار الســاحلي، حفيظة وانتقــادات اللبنانيين 
بســبب “اإلنفاق الكبير في الحفل، وظهور ابنته بشــكل 
مخالــف ألخاقيات اإلســام، إضافة إلى تداول فيديو 

لتناول المشروبات الروحية أثناء الحفل”.
االجتماعــي صــور  التواصــل  علــى وســائل  وانتشــرت 
ومقاطــع فيديــو للحفــل، إذ ظهــر النائــب الســابق أنــور 
الســاحلي يرافــق ابنتــه هالة لتســليمها إلــى زوجها في 
الحفــل الضخــم الــذي ازدانــت فيهــا الطــاوالت بزينــة 

ضخمة.
وظهــرت العــروس بفســتان زفاف باهر قدر الناشــطون 
ثمنــه بــآالف الــدوالرات، صممتــه ماريــان بشــارة. كمــا 
أشــرف خبيــر التجميــل األشــهر فــي لبنان بســام فتوح 

على ماكياجها. وأقيم الحفل في فيا خاصة.
كمــا انتشــر مقطــع فيديــو ظهــرت فيــه العــروس وهــي 

تدعو إلى شرب المشروبات الكحولية على شرفهم.
وفي السياق نفسه، أعلن نوار الساحلي تعليق أنشطته 
فــي الحــزب، واعتــذر مــن جمهــوره. وقال فــي تغريدة 
خاصــة لــه علــى صفحته علــى “تويتــر”: “حضرت حفل 
زواج ابنتــي الــذي أقامــه صهري باألمــس، ولم اقدر انه 

سيسبب أذية لجمهورنا العزيز، لذا فأنا اعتذر من أهلي 
وأحبتــي عمــا حصــل ولقــد تســببت أيضــا بإســاءة غير 
مقصــودة للحــزب الــذي أحــب وانتمــي إليه، لذلــك فأنا 
أعلق جميع أنشطتي الحزبية بانتظار أن تتخذ القيادة 

القرار وأنا سألتزم به مهما كان”.
وانتقــد رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي الحفــل فــي 
ظــل أزمــة الــدواء والكهربــاء واألزمــات واالقتصاديــة 
التــي تعصــف بلبنــان، ولــم تطــل الكثير من المنتســبين 
للحــزب بقــدر مــا طالت بيئــات اجتماعيــة موجود فيها 

الحزب.

ســيارة   20 نحــو  تصــادم  تســبب 
علــى طريق ســريع فــي والية يوتا 
األميركية، من جراءعاصفة رملية 
7 أفــراد  أعاقــت الرؤيــة، بمصــرع 
وإصابــة عدد آخــر بجروح خطيرة 

استلزمت نقلهم إلى المستشفى.
دوريــة  أفــادت  لهــا،  بيــان  وفــي 
الواليــة  فــي  الســريعة  الطــرق 
الســاعة  التصــادم وقــع نحــو  بــأن 
الخامسة بتوقيت المحيط الهادي 
غرينتــش(  بتوقيــت  صباحــا   12(
فــي  الســريع   15 طريــق  علــى 

مقاطعة ميارد.
علــى  الطــرق  دوريــة  ونشــرت 
مــن  “تويتــر” صــورا  فــي  حاســبها 
مــن  صفــا  تظهــر  الحــادث  موقــع 
والشــاحنات  المحطمــة  الســيارات 
الضخمــة  والمقطــورات  الصغيــرة 

وحطاما متناثرا على الطريق.

عاصفة رملية 
تقتل 7 في والية 

يوتا األميركية
لقيــت شــابة تبلــغ مــن العمــر 30 عاًمــا، 
وهــي أم لطفليــن مصرعهــا غرقــا عنــد 
ابنهــا بعــد غرقــه فــي  إنقــاذ  محاولتهــا 
كافــان  مقاطعــة  فــي  غاونــا  بحيــرة 
ذهبــت  التفاصيــل،  وفــي  األيرلنديــة. 
ناتاشــا كــور، للســباحة مــع ابنهــا األكبــر، 
نــزل الصبــي فــي الماء وبدأ يغــرق أمام 
َعيَنيهــا، لتهــرع إلــى إنقــاذه وتنجح في 
مــن  الخــروج  تســتطيع  أن  دون  ذلــك 

الماء. ونظمت السلطات المحلية عملية 
بحث بمشــاركة طائــرة هليكوبتر، لتعثر 
علــى جثتها قبالة الســاحل. وفقا لموقع 
“لينتا رو”. أفيد في وقت سابق أن فتى 
يبلــغ من العمر عشــر ســنوات مــن والية 
أختــه  أنقــذ  األميركيــة  داكوتــا  ســاوث 
بنفــس الطريقــة تقريبا. حيث ســاعدها 
واختفــى  الشــاطئ  إلــى  الوصــول  فــي 

تحت الماء.

أمــس  بمصــر  الفيــوم  محافظــة  شــهدت 
االثنيــن جريمــة بشــعة، إذ قامــت ســيدة 
بقتــل طفلتهــا داخــل منزلها بســبب كثرة 
بكائهــا، عبــر وضــع رأســها داخــل برميــل 
مياه لخنقها. وفي التفاصيل، تلقى مركز 
الشــرطة التابــع لمركــز طاميــة بمحافظة 
الفيــوم باًغــا مــن أهالــي قريــة سرســنا 
يفيــد بقيــام ســيدة بقتــل طفلتهــا البالغة 
مــن العمــر 9 أعوام من خال إغراقها في 

برميــل ميــاه. والحظت األجهــزة األمنية 
لمعاينــة  الحــادث  لموقــع  انتقلــت  التــي 
موقــع الجريمــة، وجــود األم فــي البيــت، 
ووجــود جثــة الطفلــة فــي برميــل ميــاه 
داخــل المنــزل. ومــع اســتخراج الجهــات 
األمنية لجثة الفتاة من البرميل، الحظوا 
األزرق،  اللــون  إلــى  الفتــاة  تحــول جثــة 
الهــواء عنهــا بســبب اختناقهــا  النقطــاع 

وبلعها للمياه بشكل كبير. 

أم تدفع حياتها ثمًنا إلنقاذ ابنها من الغرق

تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها

أشخاص يركبون جرافة في طريق غمرته مياه 
الفيضانات في مدينة تشنغتشو بمقاطعة هينان، 

الصين )رويترز( 

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

 12 الدولــي  الخرطــوم  مطــار  اســتقبل 
طائــرة أثيوبيــة، هبطت فيــه اضطراريا 
فــي خــال 6 ســاعات بيــن ليلــة األحــد 
وصبــاح اإلثنيــن، حســبما أفــادت وكالــة 
الســودان لألنبــاء )ســونا(. وأتــى الهبوط 
األحــوال  ســوء  نتيجــة  االضطــراري 
الجويــة وتدنــي مــدى الرؤيــة إلــى 800 
متــر فقــط فــي مطــار أديــس أبابــا، وفق 
التابعــة  الطائــرات  وكانــت  الوكالــة. 
للخطــوط الجويــة األثيوبيــة قادمة من 
عدد من المطارات األوربية واآلسيوية، 

ومتوجهة إلى أديس أبابا.
وقال رئيس ســلطة الطيران المدني في 
الســودان إبراهيــم عــدالن إن “ســلطات 
مطــار الخرطــوم تعاملت بمهنيــة عالية، 
واســتقبلت الطائرات األثيوبية وقدمت 
لهــا كل الخدمــات الفنيــة واللوجســتية 
بعــد  بســام  مغادرتهــا  حتــى  الازمــة 

تحسن األحوال في مطار أديس أبابا”.

تفاجــأت أســرة بريطانيــة بــأن امــرأة 
مســنة تنتمــي إليها تعرضت للســرقة، 
المستشــفى حيــث  فــي  كانــت  بينمــا 
توفيــت هناك. وذكرت شــبكة “ســكاي 
نيــوز” البريطانية، بأن الحادثة وقعت 
الشــهر الماضــي فــي مقاطعة إســكس 
شرقي بريطانيا. وأدخلت المرأة التي 
كانــت فــي الثمانينات مــن عمرها إلى 
مستشــفى “برومفيلــد” فــي المقاطعة 
فــي الـ 6 من يونيو الماضي، وتوفيت 
أفــراد  أيــام. وبينمــا كان  بعــد تســعة 
األســرة يواجهــون ألم فــراق قريبتهم 
تفاجــأوا بأن خاتمــي الزفاف الخاصة 
بهمــا اختفيــا مــن أصابعهــا، أحدهمــا 

ذهبي واآلخر مصنوع من األلماس.
إن  البريطانيــة  الشــرطة  وقالــت 
الخاتميــن لم ينزعا أثناء العاج، ومع 
ذلــك لــم تتمكن مــن العثــور عليهما أو 

تفسير سبب اختفائهما.

هبوط اضطراري 
لـ 12 طائرة أثيوبية 

في الخرطوم

سرقة خواتم 
مسنة بريطانية 

أثناء احتضارها
علــى  مؤخــرا  الزهــري  اللــون  طغــى 
بحيرة في باتاغونيا؛ بســبب انســكاب 
مــواد كيمياويــة من مخلفات شــركات 
تقلــق  ظاهــرة  فــي  محليــة،  صيــد 
ســكان المنطقــة الواقعــة فــي جنــوب 

األرجنتين.
البيئــة بابلــو الدا لوكالــة  وقــال عالــم 
يمثــل  حصــل  “مــا  بــرس”:  “فرانــس 
ســلطات  إهمــال  عــن  صــورة  بنظرنــا 
المقاطعــة. من يجب عليهم الســيطرة 

الذيــن  أنفســهم  هــم  الوضــع  علــى 
يسمحون بتسميم السكان”.

وكان المســؤول عــن الرقابــة البيئيــة 
قــال  ميشــيلو  خــوان  المقاطعــة  فــي 
األســبوع الماضــي إن “اللون األحمر ال 
يلحق أي ضرر وسيختفي في غضون 
أيــام قليلــة”، موضحــا أن شــركة تنقل 
النفايــات الســائلة مــن شــركات الصيد 
كان قد “ُســمح لها بســكب ســوائل في 

بحيرة كورفو”.

بحيرة أرجنتينية تتحول للون الزهري

شابتان تستعدان لقضاء الليل داخل مقعد مصمم خصيًصا على شاطئ 
بحر البلطيق في ترافيمويندي، ألمانيا )أ ب(  وتقع هذه البحيرة الممتدة على مساحة تراوح بين 10 و15 هكتارا، على بعد 30 كيلومترا من مدينة 

تريليو التي يقطنها 120 ألف نسمة، في مقاطعة تشوبوت.

مواقــع  علــى  فيديــو  انتشــار  أدى 
إنهــاء  إلــى  االجتماعــي  التواصــل 
الحياة العملية لمذيعة ألمانية تعمل 
فــي قنــاة “أر تــي إل” األلمانيــة، أكبر 

القنوات الخاصة في ألمانيا.
وكانــت المذيعــة ســوزانا أوهلين قد 
تعرضــت لفضيحــة خــال تغطيتهــا 
الدمــار الــذي خلفتــه الفيضانات في 
ألمانيــا، حيث تــم تصويرها من قبل 
مجهــول وهي تقوم بتلطيخ نفســها 
بالطين قبل البث المباشــر من موقع 
الحــدث، لتبدو كأنها قــد تضررت أو 
ســاعدت من تضرروا، بحسب موقع 

“مينا فن”.
ووفقا للموقع، بررت ســوزانا فعلتها 

تلــك في منشــور لهــا علــى صفحتها 
الخاصــة علــى تطبيــق “إنســتغرام”: 
“بعــد أن كنــت قــد ســاعدت بشــكل 
األيــام  خــال  المنطقــة  فــي  خــاص 
مــن  بالخجــل  شــعرت  الســابقة، 
بمابــس  الكاميــرا  أمــام  الوقــوف 
اإلغاثــة  عمــال  وأمــام  نظيفــة 
اآلخريــن. ونتيجــة لذلــك، مــن دون 
بتلطيــخ  قمــت  مرتيــن،  التفكيــر 

مابسي بالوحل”.
لتقــدم بعــد ذلك اعتذارهــا لمتابعيها 
قائلــة: “كصحفيــة، مــا كان يجب أن 
يحــدث هــذا أبــدا. وكشــخص يأخــذ 
معانــاة كل المتضرريــن علــى محمل 
الجد، لقد حدث ذلك لي. أنا آسفة”.

فيديو يطيح بمذيعة ألمانية أثناء تغطيتها فيضاًنا

حقق فيلم الرعب )أولد( إيرادات 
بلغــت 16.5 مليــون دوالر خــال 
منتزعــا  األســبوع  نهايــة  عطلــة 
الســينما  إيــرادات  صــدارة 

األميركية.
والفيلــم مــن بطولة وإخــراج إم. 
فــي  ويشــاركه  شــياماالن  نايــت 

البطولة أليكس وولف وثوماسين مكنزي وإليزا سكانلن. وجاء فيلم “عيون الثعبان” 
)سنيك آيز( في المركز الثاني بإيرادات بلغت 13.3 مليون دوالر.

الفيلم من بطولة هنري جولدينج وأورســوال كوربيرو وســامارا ويفينج ومن إخراج 
روبرت شوينتكه. وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة “األرملة السوداء” 
)بــاك ويــدو( الــذي حقق إيــرادات 11.6 مليــون دوالر. والفيلم من بطولة ســكارليت 
جوهانســون وفلورنــس بــاج ومــن إخــراج كيت شــورتاند. وجــاء في المركــز الرابع 

فيلم )سبيس جام: ايه نيو ليجاسي( بإيرادات بلغت 9.5 مايين دوالر.

“أولد” يتصدر إيرادات السينما األميركية الفجر:  
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