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مواصلة تعزيز العالقات البحرينية السودانية

افتتاح المقر الجديد لسفارة السودان بالبحرين

ســمو ولي العهد رئيس الوزراء :حريصون على الترابط األخوي العربي اإلقليمي

المنامة -بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفـــة ،مواصلة تعزيز
العالقـــات البحرينيـــة الســـودانية

والدفع بمسار التعاون الثنائي نحو
أفـــق أرحـــب مـــن العمل والتنســـيق

المشترك في مختلف المجاالت بما
ً
مشـــيرا
يلبي التطلعات المنشـــودة،

إبراهيم النهام | تصوير :رسول الحجيري

ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن

افتتـــح

مســـتمرة في البناء علـــى ما تحقق
الســـودان علـــى جميـــع الصعـــد بمـــا

المهـــدي ،أمـــس ،بحضـــور ســـفير

تحظـــى باهتمـــام عاهـــل البـــاد

جمهوريـــة الســـودان لـــدى مملكـــة

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

عيسى آل خليفة.

الخير والنماء للجميع عبر مواصلة

البنـــاء على القيـــم المشـــتركة التي

تجمع بين الدول الشقيقة .جاء ذلك

خالل لقاء ســـموه فـــي قصر الرفاع

امـــس وزيرة الخارجيـــة بجمهورية

قائد “فيلق
القدس” يصل
العراق س ًرا
 28.1مليون دينار
صافي أرباح
“البحرين والكويت”
بالنصف األول
()14

”الهالل اليف” تختار
“فولكرم ديجتال”
ً
شريكها في
لتصبح
التحول الرقمي
()14

المقـــر الجديـــد لســـفارة جمهورية

الســـودان مريم المنصـــورة الصادق

الصديق المهدي.

الســـودان لـــدى مملكـــة البحريـــن

علـــى مســـاحة بلغـــت  6500متـــر
مربـــعِّ ،
قدمت كهبة من لدن عاهل

البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفـــة ،وشـــمل

المبنى الجديد.

()03

يوما
لم
ِ
يستدع دخول أي حالة إلى المستشفى لمن أخذوا الجرعة قبل ً 14

إرم نيوز

المنامة  -بنا

وصل الجنرال إســـماعيل قاآني ،قائد

أكـــد الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا

اإليرانـــي ،إلـــى العاصمـــة العراقيـــة،

ً
موضحا أنه لم يتم تسجيل أي
المضاد لفيروس كورونا،

(كوفيـــد )-19أهمية أخذ الجرعة المنشـــطة من التطعيم

“فيلق القـــدس” التابع للحرس الثوري

حالة وفاة ولم يســـتدع دخول أي حالة إلى المستشفى
ً
يومـــا بعـــد الحصول علـــى الجرعة
بيـــن مـــن أكملـــوا 14

بغداد ،أمس .ونقل الموقع اإللكتروني
إرم نيوز ،مســـاء الثالثـــاء ،عن مصدر

المنشـــطة ،لمـــا توفره الجرعة المنشـــطة مـــن حماية من

عراقي بارز أن قاآني ،وصل إلى بالده

فيروس كورونا والسالالت المتحورة منه.

ودعـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي المواطنيـــن والمقيميـــن

مســـلحة ،علـــى خلفيـــة إعـــان رئيس

لمواصلـــة اإلقبـــال علـــى التطعيـــم والجرعـــة المنشـــطة

الـــوزراء العراقي مصطفـــى الكاظمي،

منـــه من أجل تعزيـــز النتائج التي وصلـــت إليها المملكة

والرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن،

فـــي المرحلة الســـابقة وبهدف زيادة تحصيـــن المجتمع

االتفاق على سحب القوات األميركية

وتحقيـــق المناعـــة المجتمعيـــة ألفـــراده لمـــا تســـهم فيه

مـــن البـــاد ،نهايـــة العـــام الجـــاري.

الجرعـــة المنشـــطة مـــن رفـــع االســـتجابة المناعيـــة في

وأكـــد المصـــدر أن القـــوى المســـلحة

الجســـم وأهميـــة ذلـــك للجميـــع وبخاصة للفئـــات األكثر

والسياســـية المقربـــة من إيـــران تنوي

عرضة للخطر.

عقـــد اجتمـــاع مـــع رئيـــس الـــوزراء

ونوه الفريق الوطني الطبي بضرورة إتمام كل الجرعات

العراقـــي عقـــب عودتـــه مـــن العاصمة

األميركية ،واشنطن.

“بتلكو” تدشن “األمن المنزلي الذكي”

14

التراثي الســـوداني المميز ،وشـــيِّ د

الفريق الوطني :ال وفيات بين من أخذوا “المنشطة”

اجتماعات مع قوى سياسية وفصائل

عبداألمير :إلنعاش مشروع “اآليلة”

منطقـــة الســـيف .ويتمســـك مبنى

()02

فـــي زيارة ســـرية وغيـــر معلنـــة ،لعقد

تعيين يوسف علي
من “اللولو” نائ ًبا
لرئيس مجلس إدارة
غرفة أبوظبي
()14

04

البحريـــن إبراهيم محمد الحســـن،

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال وزيرة الخارجية بجمهورية السودان

مجموعة “البحرين
الوطني” تعتزم
تركيب ألواح شمسية
لبعض فروعها
13

» »أكدت عضو مجلس النواب
النائب زينب عبداألمير أن
غياب مشروع اآليلة للسقوط
يعتبر كارثة إنسانية في
ظل وجود العديد من األسر
البحرينية التي تسكن بيوت
قديمة متهالكة.

خارجيـــة جمهوريـــة الســـودان

الســـفارة الجديد والزاهي بالطابع

الشقيقة ،مريم المنصورة الصادق

يعكـــس زخم هـــذه العالقـــات التي

األخـــوي العربـــي اإلقليمـــي لما فيه

وزيـــر

عبداللطيـــف الزيانـــي ،ووزيـــرة

مـــن تعـــاون وثيـــق مـــع جمهوريـــة

وأكد ســـموه ضرورة تعزيز الترابط

الخارجيـــة

وســـكن الســـفير ،والكائـــن فـــي

» »أعلنت شركة بتلكو عن تدشين
أحدث حلولها الذكية للمنازل
وهو حل “األمن المنزلي الذكي”،
الذي يوفر حل حماية متطوّ ر
ومالئم للمنازل العصرية.
ويشمل الحل كاميرات مراقبة
وجرس باب المنزل الذكي.

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

()11

ميقاتي :سأشكل “حكومة اختصاصيين”

11

المطلوبة من التطعيم في وقتها المحدد بما يســـهم في

» »أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف
نجيب ميقاتي في تصريحات خاصة
لسكاي نيوز عربية ،أنه يسعى
لتشكيل حكومة اختصاصيين في
لبنان ،بأسرع وقت ممكن .وقال
ميقاتي إنه يسعى لتشكيل حكومة
اختصاصيين في لبنان.

“بوعيسي حاف” فيلم توعي عن كورونا

منتخبنا لليد يواجه بطل العالم

» »نشر الفنان أمين الصايغ في حسابه
على “االنستغرام” فيلما توعويا قصيرا
بعنوان “بوعيسى حاف” ،عن ضرورة
أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا
وما يفعله إهمال الشخص لنفسه
واستماعه إلى مختلف اإلشاعات
بوسائل التواصل االجتماعي.

» »يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد
مواجهة قوية في ثالث مبارياته
بدورة األلعاب األولمبية “أولمبياد
طوكيو  ”2020عندما يواجه
الدنمارك بطل العالم اليوم ضمن
منافسات المجموعة الثانية من
المسابقة.

12

10

البحرين تهنئ ملك
تايلند بعيد ميالده
المنامة  -بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة

الــونــجــكــورن ملك مملكة تايلند،

وولي العهد رئيس الوزراء صاحب

وسـ ــمـ ــوه ،أعـــــرب جــالــتــه فيهما

الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

السمو الملكي األمــيــر سلمان بن
حمد آل خليفة ،برقيتي تهنئة إلى

األربعاء  28يوليو  18 - 2021ذو الحجة  - 1442العدد 4670

صاحب الجاللة الملك ماها فاجير

وذلك بمناسبة عيد ميالد جاللته
عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له

بموفور الصحة والسعادة والعمر

المديد بهذه المناسبة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء :الدفع بالعالقات البحرينية السودانية آلفاق أرحب
االتــفــاقــيــات الــمــشــتــركــة ســاهــمــت بــتــوفــيــر مــزيــد مـــن الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة

المنامة -بنا

أكد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ،مواصلة تعزيز العالقات البحرينية السودانية والدفع بمسار

التعاون الثنائي نحو أفق أرحب من العمل والتنسيق المشترك في مختلف
ً
مشيرا سموه إلــى أن مملكة
المجاالت بما يلبي التطلعات المنشودة،
البحرين مستمرة في البناء على ما تحقق من تعاون وثيق مع جمهورية

السودان على جميع الصعد بما يعكس زخم هذه العالقات التي تحظى
باهتمام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

أســهــمــت فـــي تــوفــيــر ال ــم ــزي ــد من

الصديق المهدي بمناسبة زيارتها

ال ــس ــودان ــي ــة ،م ــؤك ــدا دعـ ــم مملكة

بــيــن الــبــحــريــن والــــســــودان والــتــي
الفرص االستثمارية الــواعــدة التي
تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين

والشعبين الشقيقين.

مملكة البحرين وجمهورية السودان،
األخـــوي الــعــربــي اإلقليمي لما فيه

ال ــس ــودان ــي ــة ف ــي الــبــحــريــن والــتــي

الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية

تجمع بين الدول الشقيقة.

والتأكيد على ضرورة تعزيز الترابط

الــرســمــي لــلــمــقــر الــجــديــد لــلــســفــارة

نقلت إل ــى ســمــوه تــحــيــات وتقدير

قصر الرفاع امــس ،بحضور رئيس

ووزيــــــر ال ــخ ــارج ــي ــة عــبــدالــلــطــيــف

قطاعات التعاون الثنائي من تقدم

للمملكة لــلــمــشــاركــة ف ــي االفــتــتــاح

جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء ســمــوه في

ون ــوه ســمــوه بــمــدى عمق العالقات

وأشار سموه إلى ما تشهده مختلف

الــســودان مريم المنصورة الصادق

ســتــعــزز م ــن مــســتــويــات الــعــاقــات

الخير والنماء للجميع عبر مواصلة

األخوية التاريخية التي تجمع بين

البحرين لجهود الــســودان الشقيق

مع تداعياتها بالشكل األمثل ،وذلك

ف ــي إطــــار االتــفــاقــيــات الــمــشــتــركــة

خليفة ،وزيرة الخارجية بجمهورية

وشعبها بدوام الرقي واالزدهار.

وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى

الــبــنــاء على القيم المشتركة التي

ورحـــب ســمــوه ب ــوزي ــرة الــخــارجــيــة

جائحة فيروس كورونا وما فرضته
ً
مزيدا
من تحديات جديدة تتطلب

بـــن ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة،

الزياني ،ووزيــر المالية واالقتصاد
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل

للوصول بها إلى آفاق أرحب ،حيث
رئــيــس مجلس الــســيــادة االنتقالي

بجمهورية السودان الفريق أول ركن
عبدالفتاح البرهان ،ورئيس مجلس

ال ــوزراء االنتقالي عبدهللا حمدوك

وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين

فــي تــعــزيــز األمـــن واالســتــقــرار في

المنطقة ،فيما كلفها ســمــوه بنقل

تحياته وتمنياته إلى رئيس مجلس

السيادة االنتقالي السوداني ورئيس
وزرائـــه ولشعب الــســودان الشقيق
بالمزيد من التطور واالزدهار.

من توحيد الجهود من أجل التعامل
مــن خ ــال تــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي

للتصدي لهذه الجائحة.

من جانبها ،أعربت وزيرة الخارجية

الــســودانــيــة عــن شكرها وتقديرها

لصاحب السمو الملكي ولــي العهد
رئ ــي ــس مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى ما

وخالل اللقاء ،تم استعراض مجمل

يوليه مــن اهتمام بتنمية وتطوير

الساحتين اإلقليمية والدولية ،وما

متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم

القضايا ذات االهتمام المشترك على
يــواجــهــه الــعــالــم مــن تــحــدي انتشار

الــعــاقــات الــبــحــريــنــيــة الــســودانــيــة،

واالزدهار.

تشكيل فريق مشترك لتعزيز اشتراطات األمن والسالمة

سمو محافظ الجنوبية يشيد بجهود “الدفاع المدني” في إخماد حريق السكراب

المنامة  -وزارة الداخلية

تطوير التنسيق األمني بين البحرين وأميركا
المنامة  -وزارة الداخلية

تــــرأس مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة ،سمو

الشيخ خليفة بــن علي بــن خليفة آل خليفة،
اجتماع اللجنة األمنية الثامن لعام  2021عبر

تقنية االتصال المرئي “عن بعد” ،بحضور نائب

اســتــقــبــل وزيـ ــر الــداخــلــيــة الــشــيــخ راشـ ــد بن

البلدين الصديقين ،مشيدا بالعالقات الوثيقة

المحافظ العميد عيسى الــدوســري ،وعــدد من

لمكتب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي بــالــواليــات

البحرين والــواليــات المتحدة ،والتي تهدف

الداخلية.

عبدهللا آل خليفة ،أمــس ،الملحق القانوني
المتحدة األميركية الـــ  FBIريتشارد ريــان،
بحضور القائم بأعمال الــســفــارة األميركية
لـ ــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن م ــارغ ــري ــت نـ ــاردي

ورئيس األمــن العام الفريق طــارق الحسن.
وفــي اللقاء ،رحــب الــوزيــر بــزيــارة المسؤول

األميركي وأهميتها في تعزيز التواصل بين

والشراكة االستراتيجية التي تجمع مملكة

الــضــبــاط مــن ممثلي اإلدارات األمــنــيــة ب ــوزارة

إلــى تعزيز جــهــود حفظ األم ــن واالســتــقــرار

وفــي مستهل االجــتــمــاع ،رحــب سمو محافظ
الــجــنــوبــيــة بــالــحــضــور ،مــشــيـ ً
ـدا ســمــوه بــدعــم

في المنطقة .وتم أثناء اللقاء ،بحث السبل

الكفيلة بتطوير التنسيق األمــنــي وتعزيز
التعاون في مجال تبادل الخبرات ،إضافة
إل ــى ع ــدد مــن الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام

المشترك.

وتــوجــيــهــات وزي ــر الــداخــلــيــة الشيخ راش ــد بن

عبدهللا آل خليفة ،نحو توفير األمن والسالمة
والــطــمــأنــيــنــة فــي مختلف أرجـ ــاء المحافظة،
مــؤكـ ً
ـدا سموه على مبدأ الــشــراكــة المجتمعية

واألمــنــيــة فــي ترسيخ دعــائــم األمــن مــن خالل

التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف األجهزة

محافظ العاصمة يبحث مع “المواكب” االلتزام بتعليمات الفريق الطبي بعاشوراء

األمنية.

المنامة  -وزارة الداخلية

ّ
مفصل ق ّدمه مدير إدارة العمليات باإلدارة
تقرير

ع ــق ــد م ــح ــاف ــظ الــعــاصــمــة

فـ ــي تــطــبــيــق اإلجـــــــــراءات

آل خــلــيــفــة ،اجــتــمــاعــا مع

الــمــتــواصــل مــع المحافظة

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

ال ــت ــن ــظ ــي ــم ــي ــة وت ــع ــاون ــه ــم

أعــــضــــاء هــيــئــة ال ــم ــواك ــب

والجهات المعنية.

الحسينية ،في إطار التعاون

مــن جــهــتــهــم ،أشـــاد أعــضــاء

والــتــنــســيــق وتــأكــيــد أهمية

ال ــه ــي ــئ ــة بـــــــدور وم ــت ــاب ــع ــة

االلتزام بما سيصدره الفريق

ال ــم ــح ــاف ــظ ــة ومـ ـ ــا تــقــدمــه

الوطني الطبي من تعليمات

مـ ــن تــســهــيــات فـ ــي إطـ ــار

وتــدابــيــر احــتــرازيــة ،خــال

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

اإلجـــــــــــراءات والـــخـــدمـــات

الجهود الوطنية لمكافحة

ســيــقــرهــا (الــفــريــق الــطــبــي)

لحفظ أمن وسالمة الجميع،

الصحة العامة في عاشوراء،

تعليمات الفريق الطبي في

م ــوس ــم عـــــاشـــــوراء ،ضــمــن

جائحة كورونا.

وأشــار المحافظ إلى أهمية
االلــــتــــزام بــالــتــدابــيــر الــتــي

المقدمة من وزارة الداخلية

بما يضمن المحافظة على

مـ ــؤكـ ــديـ ــن االلــــــتــــــزام بــكــل

مشيدا بــدور أعضاء الهيئة

موسم عاشوراء.

واطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة األمنية ،على
الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي الــعــقــيــد مــحــمــد أحــمــد
الغدير ّ
سلط فيه الضوء على جهود اإلدارة في

إخماد الحريق الذي اندلع بتاريخ  26يوليو في

“السكراب” ،إذ أشاد سمو المحافظ بدور الدفاع
المدني مــن ضباط وأف ــراد فــي تأمين السالمة

المطلوبة عــن المنطقة واستجابتها السريعة

وأدائــهــا المتميز في إخماد الحريق باحترافية
ً
منوها بأن ذلك يترجم جاهزية األجهزة
عالية،
األمنية واآلليات المتبعة في مكافحة الحوادث

والتضحية في سبيل حماية األرواح والممتلكات
العامة والخاصة ورفع مستوى الوعي الوقائي
لدى المواطنين والمقيمين.

كما اطلعت اللجنة األمنية برئاسة سمو المحافظ
عــلــى مــا تــقــوم بــه مــديــريــة شــرطــة المحافظة

الجنوبية بــالــتــعــاون مــع اإلدارات األمــنــيــة من

ضــابــط التنسيق األمــنــي بــالــمــحــافــظــة النقيب

إجـــــراءات ومــشــاركــة فــاعــلــة وتــرتــيــبــات الزمــة

مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن بــوشــلــيــبــي ،تــضــمــن أب ــرز

لتحقيق األمن والسالمة في المحافظة.

المواضيع والمالحظات التي تسلمتها المحافظة

ووجه سمو المحافظ الى تشكيل فريق مشترك

مــن خــال الــرصــد المستمر لمنصات التواصل

بــيــن اإلدارة الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي ومــديــريــة

والمجلس االفتراضي والتي تتمحور في تعزيز

شرطة المحافظة الجنوبية لتعزيز اشتراطات

األمن المجتمعي واستمرار الحمالت التوعوية،
مــبــيــنـ ًـا ســمــوه حـ ــرص الــمــحــافــظــة ف ــي إيــصــال

الــتــي تقع فــي نــطــاق المحافظة ،منوها سموه

وتلبية احتياجات األهالي بالشكل الذي يحقق

بــاالجــراءات القائمة والمتخذة بهذا الشان من

تطلعاتهم في ترسيخ دعائم األمــن بما يعكس

خالل الجهود المبذولة في تعزيز سالمة وأمن

الــدور الرائد في تفعيل الشراكة المجتمعية مع

المنشئات وفق أعلى المعايير.

مختلف الجهات األمنية.

بعدها ،اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية

وفي ختام االجتماع ،أعرب الحضور عن شكرهم

على جهود شرطة المجتمع فــي حصر ظاهرة

وتــقــديــرهــم لــلــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة مـــن محافظ

الباعة الجائلين وتعزيز الوعي المجتمعي بشأنها

الجنوبية رئــيــس اللجنة األمــنــيــة سمو الشيخ

وأهمية إنفاذ القانون ومتابعته ألجل التصدي
ً
تلبية لمالحظات وآراء األهالي
للباعة المخالفين،

خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة ،على المتابعة

األمن والسالمة في المنشئات والورش الصناعية

والتواصل المستمر وإبــراز الجانب األمني وفق

ً
حفاظا على األمن المجتمعي
عن هذا الموضوع

أعلى المستويات مع مختلف األجــهــزة األمنية

الذي تتمتع به كافة مناطق المحافظة الجنوبية.

والــجــهــات المختصة لتعزيز األم ــن والــســامــة

واطلع سمو المحافظ على عــرض مرئي قدمه

واالستقرار في أرجاء المحافظة.
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افتتـاح المقـر الجديـد لسفـارة السـودان لـدى المنامـة
األرض هبـــة ملكيـــة ..وتتضمـــن مكاتـــب لمتابعـــة طلبـــات المقيميـــن فـــي “الشـــرقية”
إبراهيم النهام | تصوير :رسول الحجيري

قام وزير الخارجية عبداللطيف الزياني ،ووزيرة خارجية جمهورية السودان
الشــقيقة ،مريــم المنصــورة الصادق المهدي ،أمس ،بحضور ســفير جمهورية
الســودان لدى مملكة البحرين إبراهيم محمد الحســن ،بافتتاح المقر الجديد

لســفارة جمهورية الســودان لدى مملكة البحرين وســكن السفير ،والكائن في
منطقة السيف.

وفي بداية الحفل ،قامت وزيرة الخارجية

الســـودان الشـــقيقة ،كلمـــة تقدمـــت فيهـــا

مبنـــى الســـفارة ،وعـــزف الســـام الوطني

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

والسفير برفع علم جمهورية السودان في
لمملكـــة البحريـــن والســـام الوطنـــي

لجمهورية الســـودان ،وقام الوزيران بقص
شـــريط االفتتاح ورفع الســـتار عن اللوحة
التذكاريـــة ،ثـــم قامـــا بجولـــة فـــي أرجـــاء

بأســـمى آيـــات التقديـــر والعرفـــان لعاهـــل
عيســـى آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد رئيـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ إليالئهـــم

االهتمـــام المســـتحق لمســـيرة العالقـــات

الســـفارة ،واطلعـــا علـــى معـــرض للفنـــون
ُ
خصيصا لهذه
ً
التشـــكيلية السودانية أقيم

ثورة ديســـمبر المجيـــدة ،معبرة عن عميق

العاليـــة خاصة فـــي المجاالت العســـكرية،

ويتمـــي مبنـــى الســـفارة الجديـــد والزاهي

الكريمة وحفاوة االستقبال وكرم الضيافة

الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية في ديســـمبر

شـــيِّ د علـــى مســـاحة بلغـــت  6500متـــر
مربـــعِّ ،
قدمت كهبـــة من لدن عاهـــل البالد

جلســـة المباحثـــات الثنائيـــة التـــي عقدت

اإلثنيـــن المنصـــرم ،والتي نقلت مســـتقبل

زيـــارة األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة

آل خليفة ،وشـــمل المبنى الجديد ،قاعات

العالقـــات بيـــن البلديـــن إلـــى آفـــاق رحبة

للتعـــاون المشـــترك فـــي كافـــة المجـــاالت،

جـــراء الفيضانات التي اجتاحت أراضيها،

مضيفـــة أن المباحثـــات المشـــتركة بيـــن

واعتزازهـــا بزيـــارة وزيـــر الخارجيـــة

البلديـــن الشـــقيقين قـــد توجـــت بلقـــاء

الســـابق مستشـــار جاللـــة الملك للشـــؤون

تاريخـــي بجاللة الملك والذي نقلت خالله

الدبلوماســـية ،الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن

تقدير حكومة جمهورية السودان وشعبها

محمـــد آل خليفـــة ،والـــذي كان أول وزيـــر

لموقـــف مملكة البحرين الداعم للســـودان

خارجية مـــن المحيط اإلقليمـــي والدولي

وشـــعبه أعقـــاب ثورتـــه المجيـــدة ،تحـــت

قـــام بزيارة لجمهورية الســـودان بعد ثورة

قيادة جاللته الحكيمة في كافة المجاالت

ديسمبر في أبريل ٢٠١٩م.

خاصة الموقف البحريني الداعم للسودان

كمـــا ثمنت المهدي مواقف مملكة البحرين

فيما يتعلق بسد النهضة.

الداعمـــة لقضايـــا جمهوريـــة الســـودان

تعـــاون ثنائـــي واســـع يشـــمل مختلـــف

وقالت وزيرة خارجية جمهورية السودان

فـــي المنابـــر اإلقليميـــة والدوليـــة ،وكذلك

وتقديرهـــا لتشـــريف الســـفراء والضيوف
بافتتـــاح هذا المبنى الذي ســـيظل شـــاه ًدا

التصريحـــات

للمســـؤولين

العالقات الثنائية بين البلدين الشـــقيقين،

توثـــق عالقات األخوة بين البلدين ،وتعزز

بالجاليـــة الســـودانية النوعيـــة والمتميزة،

سد النهضة ،مؤكدة أن جمهورية السودان

القانونية والطبية والهندســـية والمعمارية

والصـــادق لإلعـــام البحرينـــي بمختلـــف

المناسبة.

بالطابـــع التراثـــي الســـوداني المميـــز ،وقد

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى
لالجتماعـــات ،وســـكنا للســـفير وللعامليـــن

في الســـفارة ،وعددا من المكاتب ،لمتابعة

طلبات الســـودانيين المقيمين في المملكة
والقاطنين في المنطقة الشرقية بالمملكة

العربية السعودية أيضا .وبعد قص شريط
االفتتاح ،تم عقد احتفالية بهذه المناسبة،
شـــملت تقديـــم فيلـــم فيديو وثق مســـيرة
بناء المبنى الجديد ،والذي أشـــرفت عليه
إحـــدى الشـــركات الهندســـية البحرينيـــة،

وعـــدد مـــن التصريحـــات للمســـؤولين

السودانيين ،والتي تناولت سير العالقات
مـــا بيـــن البلدين الشـــقيقين ،واستشـــراف
مســـتقبل هـــذه العالقـــات المميـــزة خـــال

المرحلة المقبلة.

وقـــد ألقـــت وزيـــرة خارجيـــة جمهوريـــة

البحرينية السودانية ،وخاصة في أعقاب

وكفاءتهـــم وســـمعتهم الطيبـــة وأخالقهم

وقالـــت إن الســـودان بعـــد نجـــاح ثورتـــه

عـــن بالغ الســـعادة لتلبيتها الدعـــوة لزيارة

جهـــود حكومته لتعزيز األمن واالســـتقرار

امتنانهـــا لوزيـــر الخارجيـــة ،علـــى دعوتـــه

معربـــة عـــن شـــكرها لدعـــم المؤسســـة

فـــي كافـــة مجـــاالت اإلصـــاح السياســـي

لســـفارة جمهورية الســـودان الشقيقة ،وما

نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة وآمنة

البحرينيـــة األصيلة ،وعلـــى ما أثمرت عنه

٢٠٢٠م لجمهوريـــة الســـودان مـــن خـــال
لألعمـــال اإلنســـانية ،مصطفـــى الســـيد،

اإليجابيـــة

إنه من دواعي فخرنا إشـــادة جاللة الملك

البحرينيين المؤيدة لموقف الســـودان في

وإســـهاماتها فـــي إثـــراء كافـــة المجـــاالت

تتابع باهتمام بالغ التناول اإليجابي البناء

وغيرهـــا ،وحديثـــه الطيـــب عـــن تميزهـــم

وســـائله لدعـــم االنتقـــال فـــي الســـودان.

المهدي تزور أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية

أشــادت بما لمسته من مستوى متقدم في عمل المؤسسة وأهدافها

المنامة  -وزارة الخارجية

المجيـــدة ينطلـــق بقوة ،وبخطـــوات ثابتة

واالقتصـــادي والتنمـــوي علـــى مســـتوى
تطبيـــع عالقاتـــه مـــع المجتمـــع الدولـــي

واإلقليمـــي ،موضحة ما تم إنجازه بشـــأن
طـــي صفحـــة الحـــرب المظلمـــة ،وتوقيـــع

اتفاق الســـام ،وما تـــم تحقيقه من إنجاز
دبلوماســـي تاريخي برفع اســـم الســـودان
مـــن قائمـــة الـــدول الراعية لإلرهـــاب ،وما

اســـتتبع ذلك مـــن خطوات إلعـــادة إدماج
الســـودان فـــي المنظومـــة االقتصاديـــة

العالمية.

وفي ختام كلمتها ،أعربت وزيرة خارجية
جمهوريـــة الســـودان عـــن جزيـــل شـــكرها

علـــى المعانـــي التـــي تترجمهـــا مســـيرة

متطلعـــة ألن تصـــل هذه العالقـــات لآلفاق
ً
ً
وتنسيقا في
وتكاتفا
المرجوة منها تعاو ًنا

جميع المحافل اإلقليمية والدولية.

ثـــم ألقى وزير الخارجية ،كلمة رحب فيها
بمريم المنصـــورة الصادق المهـــدي ،معربًا

مملكـــة البحريـــن الفتتـــاح المقـــر الجديـــد

أتاحتـــه مـــن فرصـــة طيبـــة للتباحـــث في
مجـــاالت التعاون الثنائي وســـبل تعزيزها

وتطويرها في مختلف المجاالت ،متطلعً ا

للعمـــل معً ا من أجل تعزيز عالقات األخوة

والتعاون بين البلدين الشـــقيقين في ظل
توجيهـــات صاحب الجاللة الملك ورئيس
مجلـــس الســـيادة االنتقالـــي بجمهوريـــة

الســـودان الفريـــق أول ركـــن عبدالفتـــاح

البرهان.

والســـام في ربـــوع الســـودان ،واالنطالق

تنعم بالنماء والتقدم واالزدهار.

كمـــا أعـــرب الزياني عـــن اعتـــزازه بافتتاح

المقر الجديد لســـفارة جمهورية الســـودان

لـــدى مملكة البحريـــن ،معربًا عن الثقة من
ً
وثيقا لتعزيز عالقات
أنها ســـتكون جســـرًا

األخوة بين البلدين والشـــعبين الشقيقين،
وحلقـــة وصل أساســـية في تطوير مســـار
التعـــاون الثنائي فـــي مختلـــف المجاالت،
معبـــرًا عن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر للجهود

وقـــال وزير الخارجيـــة إن مملكة البحرين

الطيبـــة التـــي بذلهـــا ســـفير جمهوريـــة

التـــي تربطها بجمهورية الســـودان ،وتعتز

محمـــد الحســـن ،علـــى مـــدى ســـنوات من

تقـــدر كثيـــرًا العالقـــات األخويـــة الوثيقـــة
بمـــا يجمـــع بيـــن البلديـــن الشـــقيقين مـــن

المجـــاالت الحيويـــة التـــي مـــن شـــأنها أن
مـــن الروابـــط التـــي تجمـــع شـــعب مملكـــة

البحرين مع الشـــعب الســـوداني الشـــقيق،
ً
ً
قيادة
مضيفـــا أننـــا فـــي مملكـــة البحريـــن،
وشـــع ًبا ،نكـــن للســـودان الشـــقيق محبـــة
وتقديـــرًا كبيريـــن ،ونتابـــع بـــكل اهتمـــام

الســـودان لـــدى مملكـــة البحريـــن ،إبراهيم
العمل الدبلوماسي الفاعل لتوطيد عالقات

متمنيا
التعـــاون بيـــن البلديـــن الشـــقيقين،
ً
له دوام التوفيق والســـداد ،مشـــي ًدا كذلك

بإسهامات الجالية السودانية الكريمة في
داعيا
مسيرة التنمية في مملكة البحرين،
ً

المولـــى العلـــي القديـــر أن يكلـــل الجهـــود

المشـــتركة بالتوفيـــق والنجـــاح لتوثيـــق
ً
وصول
الروابط األخوية والتعاون الثنائي
إلى ما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

الوزيرة السودانية تزور متحفي البحرين وموقع قلعة البحرين

مي بنت محمد :تعزيز مشاريع التبادل الثقافي بين البلدين

المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

قامـــت وزيـــرة خارجيـــة جمهوريـــة

وخـــال الزيـــارة ،قامـــت وزيـــرة خارجية

وأشـــادت وزيـــرة خارجيـــة جمهوريـــة

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن

مؤكـــدة ضـــرورة العمـــل علـــى تعزيـــز

وتعود إلى أكثر من  4000عام.

الصادق المهدي ،أمس ،بزيارة ألكاديمية

األكاديميـــة واســـتمعت إلـــى شـــرح مـــن

فـــي عمل األكاديمية وأهدافها وبرامجها،

محمـــد آل خليفة مســـاء أمـــس ،وزيرة

البلدين الصديقين.
ّ
واطلعـــت المهـــدي علـــى أهـــم قاعـــات

متحـــف موقـــع قلعـــة البحريـــن ،وهـــو

الســـودان الشـــقيقة ،مريـــم المنصـــورة
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة للدراســـات

الدبلوماســـية ،وذلـــك فـــي إطـــار الزيارة

الرســـمية التي تقوم بهـــا معاليها لمملكة
البحرين.

جمهوريـــة الســـودان بجولـــة فـــي أرجـــاء

المديـــر التنفيـــذي لألكاديميـــة حـــول
األهـــداف التـــي تتبناهـــا األكاديميـــة فـــي

وضع خططها وإستراتيجياتها التدريبية
والتطويريـــة؛ مـــن أجـــل االرتقـــاء بعمـــل

وكان فـــي اســـتقبالها لـــدى وصولهـــا

وزارة الخارجيـــة الدبلوماســـي واإلداري،

عبداللطيـــف الزيانـــي والمديـــر التنفيـــذي

األكاديميـــة لتطويـــر قـــدرات موظفـــي

إلـــى مبنـــى األكاديميـــة وزيـــر الخارجيـــة

ألكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة

للدراسات الدبلوماسية السفيرة الشيخة
منيرة بنت خليفة آل خليفة.

وأبرز البرامج وورش العمل التي تنظمها
الـــوزارة مـــن دبلوماســـيين وإدارييـــن،

وعمليـــة ســـير برامج التدريب ومســـتوى
اإلنجاز.

الســـودان بما لمسته من مســـتوى متقدم
وسعي وزارة الخارجية لتطوير القدرات

والمهارات بشـــكل مستمر لدى الموظفين
بما يصـــب فـــي صالحهم وصالـــح العمل،
مثمنـــة الجهـــد المبـــذول فـــي اإلعـــداد

للبرامـــج التدريبيـــة وتنظيمهـــا ،متمنيـــة

لألكاديميـــة ولـــوزارة الخارجيـــة دوام
التوفيق والنجاح.

للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت

خارجيـــة جمهوريـــة الســـودان ،مريـــم
الصـــادق المهـــدي ،وذلـــك فـــي متحـــف

البحرين الوطنـــي ،حيث قامت بجولة
فـــي المتحـــف الوطني ،وجولـــة الحقة
فـــي متحـــف موقـــع قلعـــة البحريـــن،

وذلـــك على هامـــش زيارتها إلى مملكة
البحرين.

خارجيــة جمهوريــة الســودان مريــم المنصــورة الصــادق المهــدي

المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية حيــث ســلمت درع التكريــم

لألمين العام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى السيد

وذلك بحضور وزير الخارجية عبداللطيف الزياني.

الجديـــد للســـفارة الســـودانية

الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر

بمملكـــة البحريـــن ،بأســـمى آيات

الشـــكر والعرفـــان لعاهـــل البـــاد
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،علـــى ما

قدمه من دعـــم كريم لبناء مركز

أبحاث وعلـــوم النباتات بجامعة

الخرطوم بالسودان.

وشـــئون

بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي قيادة

المؤسســـة

الملكيـــة

لألعمـــال

اإلنســـانية ومـــا حققتـــه مـــن

إنجـــازات دولية متميـــزة نتيجة
أعمالهـــا اإلنســـانية ومشـــاريعها
التنمويـــة فـــي مختلـــف دول

العالـــم ،مثمنة زيارة األمين العام

وثمنـــت التعـــاون المتميـــز مـــن

للمؤسسة مع وفد عال المستوى

العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

تعـــرض البـــاد للفيضانـــات العام

الحكومـــة الرشـــيدة بقيـــادة ولي
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

بن حمـــد آل خليفة ،كما أشـــادت

إلـــى جمهوريـــة الســـودان خـــال

الماضـــي ومســـاهمته في إيصال

المساعدات لمنكوبي الفيضانات.

العالمـــي لمنظمـــة اليونيســـكو ،إضافـــة
إلـــى االطـــاع علـــى مختلـــف مقتنيات

مملكة البحرين ،والوفد المرافق لمعاليها.

الحســـن ،ســـفير جمهورية الســـودان لدى

الشــقيق ودعمــه في المجاالت اإلنســانية والتنمويــة ،كرمت وزيرة

ألقتهـــا بمناســـبة افتتـــاح المقـــر

المملكـــة المســـجلة على قائمـــة التراث

والحضارية ما بين البحرين والسودان،

تقديــرً ا لجهودهــا المخلصــة فــي الوقــوف مــع الشــعب الســوداني

وتقدمـــت المهـــدي خـــال كلمـــة

المدافـــن التـــي تضـــم معلومـــات حـــول

البحريـــن والحضارات التي مرت عليها

ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

لألعمـــال

تـــال مدافن دلمون ،وهـــي آخر مواقع

علـــى أهميتـــه كأحـــد أبـــرز مشـــاريع

ورافق الوزيرة في الزيارة إبراهيم محمد

تقدي ــرا للجه ــود المخلص ــة ف ــي الوق ــوف م ــع الش ــعب الس ــوداني

اإلنســـانية

متحـــف البحريـــن الوطنـــي ،مـــن قاعة

وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد

آل خليفـــة عمـــق العالقـــات الثقافيـــة

مـــن جانبـــه ،عبـــر األميـــن العـــام

فـــي المســـاهمة فـــي تطويـــر

اإلنســـانية عـــن ســـعادته بتكريم

المجاالت.

للمؤسســـة

المؤسســـة

الملكيـــة

الملكيـــة

لألعمـــال
لألعمـــال

اإلنســـانية لجهودها األخوية في
الســـودان ،التي تعبـــر عن المحبة
التـــي يكنهـــا جاللة الملك وســـمو

ولي العهد األمين رئيس مجلس
الوزراء ،لألشـــقاء في الســـودان،
ً
مشـــيدا بدور الجالية السودانية

وتنمية مملكة البحرين في كافة
كما هنأ سفير جمهورية السودان
الفريـــق إبراهيم محمد الحســـن،
بافتتـــاح مبنى الســـفارة الجديد
ً
ً
ً
مميزا،
معماريا
صرحـــا
الذي يعد

ً
متمنيـــا أن يســـاهم فـــي دفـــع

العالقـــات المتميزة بيـــن البلدين
ً
قدما إلى آفاق أرحب.
الشقيقين

الموقع األول المسجل لمملكة البحرين
علـــى قائمـــة التـــراث العالمـــي ،حيـــث

المتحف الدائمة من قطع أثرية وأختام

المهدي تكرم “المؤسسة الملكية”

بجهـــود ممثـــل جاللـــة الملـــك

مشـــاريع التبادل الثقافي ما بين شعبي

كما وزارت وزيرة الخارجية السودانية

دلمونيـــة تعكـــس غنـــى ثقافـــة وتاريخ

تجولـــت في أروقـــة المتحف وتعرفت
“االســـتثمار في الثقافـــة” ،كما واطلعت
علـــى دوره في الحفاظ على المقتنيات

األثريـــة التي تم اكتشـــافها في الموقع،

إضافة إلى عملـــه في التعريف بحكاية
المـــكان والطبقـــات التاريخية واألثرية
المتواجدة
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زينب :إلنعاش مشروع اآليلة للسقوط

أقدم منزل في “جدعلي” سينهار فوق رؤوس قاطنيه

المحكمـــة شـــطرت أرض المنـــزل لقســـمين فتداخـــل البيتيـــن بالبنـــاء
علوي الموسوي

علوي الموسوي

شـــيد فـــي قريـــة جدعلي بـــات على
أقـــدم منـــزل
ّ

أكـــدت عضو مجلس النواب النائب

شـــفير االنهيار ،إذ إن أساساته المبنية من الجص

اآليلـــة للســـقوط يعتبـــر كارثـــة

أكثـــر مـــن  57عاما علـــى بنائه ،هذه شـــهادة أدلى

مـــن األســـر البحرينية التي تســـكن

بالســـقوط علـــى ســـاكنيه والبالـــغ عددهـــم ســـت

زينب عبداألمير أن غياب مشـــروع

والطين وخشب (الجندل) تآكلت وذلك بعد مرور

إنســـانية فـــي ظـــل وجـــود العديـــد

بها جميع المهندسين الذين عاينوا المنزل المهدد

بيـــوت قديمة متهالكة يعود أكثرها

شخصا).
ً
عوائل (30

ألكثر مـــن أربعين عامً ا ،مما يجعلها

زينب عبداألمير

خطـــرًا علـــى ســـاكنيها والمنطقـــة

المتواجـــدة فيها .ونادت عبداألمير

طالبت “البلديات”
بإعادة إعمار
“منزل جدعلي”

بضـــرورة انعـــاش هـــذا المشـــروع

الحيـــوي الذي ســـاهم في انتشـــال

اآلالف مـــن المواطنين ذوي الدخل
المحدود الذين كانوا يســـكنون في
بيـــوت آيلة للســـقوط فـــي مختلف
مناطـــق البحريـــن .ونوهـــت إلى أن

األثر الطيـــب اإليجابي الكبير الذي
ً
أساســـا
محركا
تركه المشـــروع يعد
ً
بمطالبتنـــا بعودتـــه كونـــه رافـــدا

إنســـانيا يحمـــل مضاميـــن عاليـــة

ويســـاهم لعودة الحيـــاة للعديد من
األسر.

وقالـــت“ :إن أغلـــب البيـــوت اآليلـــة

للسقوط تضم عوائل كبيرة ممتدة

تحتضن في العادة أكثر من  6أسر،
ومـــع تزايـــد األزمة اإلســـكانية بات

مـــن الضروري على وزارة األشـــغال
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط

العمرانـــي أن تبـــادر بتوفيـــر البديل

إلعمار هـــذه البيـــوت وجعلها بيوتا
صالحـــة للعيـــش توفـــر الحيـــاة

الكريمة للمواطنين”.

وتابعـــت“ :مـــن غيـــر المعقـــول أن
تـــرزح أكثـــر مـــن ســـت أســـر تحـــت

ســـقف متهالـــك معرضين أنفســـهم
لخطـــر ســـقوط المنـــزل علـــى

رؤوســـهم ،ومـــن جهة أخـــرى تعتبر
هـــذه المنـــازل خطـــرًا ً
أيضـــا علـــى

المجتمـــع لمـــا يواجهـــه الســـيارات

والمارة من تســـاقط قطع منها على

ممتلكات الغير”.

ســـكان المنزل تنبهوا باكرًا للمشـــكلة التي يعانيها
منزلهم وتحركـــوا قبل أكثر من  17عامً ا من أجل

إنقاذ البناء عبر إدراجه في مشروع البيوت اآليلة
للسقوط ،وبعد طول انتظار وتحري ومعاينة من
قبـــل البلدية تمـــت الموافقة على شـــمول المنزل

في مشروع البيوت اآليلة للسقوط بسبب شهادة
المهندســـين آنذاك بأن المنزل غيـــر قابل للترميم

ويحتـــاج إلـــى هدم وإعـــادة بناء فـــورًا وكان هذا

القرار في العام .2007

وذكـــرت أن من غير المقبول وجود

“البـــاد” تواصلـــت مـــع ســـكان المنـــزل وتحـــدث

عامً ا يسكنها المواطنون ونحن في

بالقـــول“ :نحـــن عائلـــة عصامية أبًا عـــن جد ،وقد

تســـتجيب لطلب أســـرة أول منزل

شـــيد في جدعلـــي ،لكن مضـــى عليه فترة
منـــزل
ّ

إعمـــار البيت ،مشـــيرة إلـــى أن هذا

وتهـــاوت أساســـاته ونحـــن أمـــام خطـــر حقيقـــي

جدعلـــي وأقدمهـــا ،ويتكـــون من ٦

وتابـــع“ :لـــم نقـــف مكتوفي األيـــدي ونحـــن ننظر

يعود للعام .٢٠٠١

وتابعنا مع وزارة البلديـــات والتخطيط العمراني

بيوت طينية تعود ألكثر من أربعين

باسمهم االبن عبدالرزاق عيسى إبراهيم مستهال

العـــام  ،2021وأدعـــو الحكومة بأن

أورثنا أبي رحمـــه هللا هذا المنزل الذي يعد أقدم

فـــي جدعلـــي ،وذلـــك عبـــر إعـــادة

طويلـــة وهـــو آيـــل للســـقوط وقـــد نزل (لـــأرض)

البيـــت هو أول بيـــت بُني في قرية

يوميا”.
يداهمنا
ً

أســـر طلباتهـــم اإلســـكانية أقدمهـــا

لحالـــة منزلنـــا اآليل للســـقوط منذ نحو  20ســـنة

وبينـــت أن هـــذه المنـــازل تشـــكل

لحد إصدار الموافقة في شـــمول المنزل بمشروع

المواطنين من ســـكان المنزل نفسه

تنفيذية للمشـــروع منذ ســـنوات حالت دون هدم

مهددة بالسقوط في أي لحظة ،كما

وأكـــد عبدالـــرزاق أن منزلهـــم يعانـــي من مشـــكلة
أخـــرى ً
أيضـــا إذ أنـــه منذ وفـــاة والـــده أوصى بأن

دخل ثابتا أو رات ًبا تقاعديًا يمكنهم

اثنتيـــن وبعـــد تنفيـــذ وصيـــة والدهـــم قســـمت

خطـــرًا كبيـــرًا علـــى ســـامة وأمـــن

البيوت اآليلة للســـقوط لكـــن عدم وجود ميزانية

والمحيطيـــن بـــه من منـــازل لكونها

وإعادة بناء المنزل”.

أن أغلـــب أصحاب هذه المنازل من
كبـــار الســـن ممّ ن ال يملكـــون مصدر

مالك المنزل كان سائقً ا ألول وزير إسكان

عمر المنزل  57سنة
ومشيد بالطين والجندل
تحذيرات من سقوطه
عاما
قبل ً 17

ينقســـم المنـــزل إلـــى قســـمين كونـــه متزوجا من

مـــن إعادة ترميم المنزل بأنفســـهم،

المحكمـــة أرض المنـــزل إلـــى قســـمين ممـــا جعل

ســـكانها والمنـــازل المحيطة لها من

قائما قبل عملية تقسيم األرض التي نصت عليها

بـــل إن أغلـــب هـــذه المنـــازل يعاني

المنزليـــن متداخليـــن فـــي البنـــاء كـــون أن البناء

مشكلة الحشـــرات والقوارض التي
تســـتوطنها ،ما يشـــكل تهدي ًدا على

وصية والده .ونوه إلى أن ما جعل المنزل يصمد

صحتهم وسالمتهم.

أول منزل تم تشييده في جدعلي

المنزل كما هو واضح
مبني من الجص والطين
والحجارة في األسفل

لحد اآلن قيامنا بعمليات ترميم أطالت في عمره
نســـبيا لحد اليوم ،وذلك من تبرعات من أصحاب
ً

األيـــدي البيضاء ،مشـــيرًا إلى أن المنـــزل اليوم ال
ً
وفقـــا لتأكيدات
تتناســـب معـــه عمليـــات الترميم

المهندســـين وأن مشـــكلة الســـقوط تهددنا بشكل

جـــدي .وفـــي الختـــام ،طالبـــت العائلة مـــن وزارة

األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني
بضـــرورة النظـــر فـــي حـــال منزلهـــم قبـــل أن يقع

على ســـاكنيه ،وأن يتم هدمـــه وإعادة بنائه وفق

مشروع اآليلة للسقوط.

قوائـــم “فتيــات” يرغبــن بالزواج تجتـــــاح “الواتــس آب”

مـــــتـــــضـــــررات :زجـــــــوا بـــأســـمـــائـــنـــا عــــنــــوة وســـنـــشـــكـــو لـــلـــجـــرائـــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة
علوي الموسوي

بســـبب االتصـــاالت الهاتفيـــة عبر موبايلهـــا ،فقدت
“فاطمة” ثقتها في مشـــروع الزواج ككل؛ لكثرة
الخطابيـــن الذيـــن يتصلـــون بها طالبيـــن يدها
بشكل شبه يومي.

تقول “فاطمة” يتصلون بي بشـــكل كبير ج ًدا
يطلبوننـــي للخطوبـــة ولكـــن الطريقـــة غيـــر
حضاريـــة وفاقـــدة ألبســـط أبجديـــات فـــن
التعامـــل “االتكيت” ،إذ تشـــير إلى أن من
يخطبهـــا ال يعلمون أين تســـكن وال أين
تعيـــش وال أي تفاصيـــل أخـــرى عنهـــا
غير أنها تحمل شهادة البكالوريوس
وبيضاء البشرة.

وتشـــير إلى أن هنـــاك قائمة تتداول

بيـــن العوائل رجاال ونســـاء معدة من

قبـــل نســـاء تحـــت مســـمى “خطابات”

وتوزع هذه القوائم على أن المجموعات

الموجـــودة بها تريد الزواج ويتنوع الزواج منه المنقطع ومنه

كون أن األعراف في المجتمع البحريني ترفض عرض النساء

القائمـــة ومـــن القائم على هـــذا الفعل الخاطئ الذي يســـتبيح

هـــذا الفعـــل غيـــر متعـــارف عليه ال بـــزواج الحـــب وال بطريقة

الدائـــم ،وتتســـاءل بـــأي حق وضعـــوا رقمي واســـمي في هذه

الخصوصية.

والفتيات على الرجال بأي حال من األحوال ،مشـــيرة إلى أن
الزواج التقليدي لدى المجتمع البحريني.

فاطمـــة مثال واحـــد عن مئات الفتيـــات والعوائل التي تعاني

وشـــاركت مريم الســـيد نظيراتها بالقول“ :العديد من العوائل

الفترات األخيرة وأخذت أطوارًا حتى استقرت على الهامش

مـــن أين لكم الرقـــم يقولون وجدناه في (لســـتة) قائمة يوجد

من هذه المشـــكلة ،التي بدأت على نحو بســـيط وتطورت في

االجتماعي كمشـــكلة مقلقة لدى شـــرائح واسعة في المجتمع

البحريني وذلك العتبارات شخصية وعائلية واجتماعية.

تتصـــل بنا مـــن أجل خطبتـــي ونحن ال نعرفهم ،وعند ســـؤالنا

بهـــا أرقـــام وتفاصيل بعض البنات الالتـــي يرغبن بالزواج ولم
يتسن لهن ذلك”.
َّ

تقول السيدة زهراء في حديث مع “البالد” أنا سيدة متزوجة

وأكـــدت أن هذه المشـــكلة لم تتوقف حتى هـــددت المتصلين

أحدهم وضع اســـمي في قائمة من الفتيات التي تتداول عبر

المشكلة لكنها لم تنقطع.

ولـــدي أوالد ولكن هاتفي ال يهدأ من الخطابين ،وكل ذلك ألن
برنامـــج التواصل االجتماعـــي (الواتس اب) بحجة أني أبحث
عن زوج.

بمواجهتهـــم عبـــر الجرائـــم اإللكترونيـــة ومـــن بعدهـــا خفـــت

لـــم يقف دعـــاة الوســـاطة (الخطابات) عند حد إعـــداد القوائم

وتبادلهـــا بطريقـــة “البرودكاســـت” عبـــر برنامـــج “الواتس اب”

وتشـــير إلى أنها تعاني من كثـــرة هذه االتصاالت التي تعرض

بـــل تعدوا هذا األمـــر وأصبحوا دعاة للتجديد ،بتدشـــين عدد

وتكون صورتها دنيئة في عين الرجل الذي يبحث عن زوجة

“االنستغرام” (( )...تتمة الموضوع بالموقع).

المرأة كســـلعة رخيصة في المجتمع ولـــدى العوائل والرجال،

مـــن الحســـابات عبـــر برنامـــج الوســـائط االجتماعـــي الشـــهير

“القاصرين” 8 :ماليين دينار إلنشاء  43بيتا في الجسرة

بلدية الجنوبية 2000 :حملة إزالة للمخالفات بالنصف األول

المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

الرفاع  -بلدية المنطقة الجنوبية

اســـتقبل وزيـــر العـــدل والشـــؤون

وذلـــك بمناســـبة وضع حجر األســـاس

علي آل خليفه رئيس مجلس الوالية

الجسرة.

أعمالـــه المتميـــزة خـــال فتـــرة توليه
ً
نائبـــا لرئيـــس مجلـــس الواليـــة علـــى

هـــذا وقد تـــم البدء في أعمـــال تنفيذ

 2016إلى .2020

المتوقع تســـليم المشـــروع بأكمله في

اإلسالمية القاضي عيسى المناعي أن

اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن
علـــى أمـــوال القاصريـــن ومـــن فـــي
حكمهـــم ،أعضـــاء المجلـــس ،بحضور

كل من مساعد النائب العام المستشار
وائـــل بوعالي ،ووكيل الـــوزارة للعدل
والشـــؤون اإلســـامية نائـــب رئيـــس
المجلـــس القاضـــي عيســـى المناعـــي،

ووكيل الـــوزارة للتخطيط والتوفيق
األســـري والنفقـــة دانـــة الزيانـــي،

لمشروع فلل مربد الحدائقية بمنطقة

المشـــروع مطلـــع مايـــو  ،2021ومـــن
مارس .2023

أمـــوال القاصريـــن خـــال الفتـــرة من

الرقابـــة والتفتيـــش وقســـم متابعـــة
خدمـــات النظافـــة ما يزيد علـــى 2000

وقال وكيل الوزارة للعدل والشـــؤون
التكلفـــة اإلجمالية للمشـــروع تتجاوز

2021م.

وتفضـــل وزير العدل بتكريم مســـاعد

جهـــوده المبذولـــة فـــي وضـــع اللبنات

مربعـــا ،وســـيتضمن إنشـــاء  43وحدة

األساســـية لهـــذا المشـــروع ،وكافـــة

بالتعـــاون مـــع المجلـــس البلدي وقســـم

حملـــة إزالـــة للمخالفـــات فـــي النصـــف

 8مالييـــن دينـــار ،والذي ســـيقام على

النائـــب العام المستشـــار بوعالي على

نفـــذت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة

أرض تبلـــغ مســـاحتها  33,196متـــرا
سكنية ومجموعة من المرافق.

األول مـــن العـــام من ينايـــر حتى يونيو
وتم أثنـــاء الحمـــات التفتيشـــية إزالة
نحـــو  348مخالفة بنـــاء ،و 256مخالفة

إشـــغال طريـــق ،و  864إعالنـــا وملصقا
مخالفـــا يشـــوه المظهـــر الحضـــاري

والعمرانـــي

للمناطـــق

واألحيـــاء

الســـكنية ،و 22بائعـــا جائـــا 90 ،عقـــارا

آيال للســـقوط ،و 81سكنا مشـــتركا46 ،
ســـيارة ســـكراب 4 ،عربـــات وقـــوارب

مهجـــورة ،و 241حيوانـــا نافقـــا تمـــت

إزالتهـــا بجميـــع المجمعـــات الســـكنية

والتجاريـــة ،وتم رصد هـــذه المخالفات
وتصحيـــح أوضاعها .وشـــددت البلدية

على ضرورة المبادرة لطلب الترخيص

فـــي تطبيـــق القوانيـــن واالشـــتراطات
ً
حفاظا
المعمـــول بهـــا علـــى المخالفيـــن

تالفيـــا التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة
ً
ً
مؤكـــدة أنها لن تتهاون
حيالها باإلزالة،

المظهر العام والطابع العمراني للمناطق

الالزم قبل الشـــروع في تنفيذ أي عمل
يخـــص المســـاكن أو المحـــال التجارية،

ً
وحفاظـــا علـــى
علـــى هيبـــة القانـــون

واألحياء السكنية.
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صفحة بمناسبة اليوم العالمي اللتهاب الكبد الذي يصادف  28يوليو من كل عام وهو يوافق
ذكــرى ميــاد العالــم الدكتور بــاروك بولمبرغ الحائز جائــزة نوبل ،الذي يعــود إليه الفضل في

اكتشاف فيروس التهاب الكبد  Bواستحداث اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له.

البحرين خالية من التهاب الكبد الوبائي “سي” في 2022
االستشاري الصائغ 10 :مرضى متوسط المترددين على العيادة أسبوعيا
سيدعلي المحافظة

كشــف رئيــس وحــدة الجهــاز الهضمــي والكبــد استشــاري الجهاز الهضمي والكبد بمجمع الســلمانية الطبــي الدكتور أحمد الصائغ عن التوجهات المســتقبلية للقضاء علــى التهاب الكبد

الوبائي من نوع ( )Cخالل العام  .2022وأشار في حديثه لـ “البالد” بمناسبة اليوم العالمي اللتهاب الكبد الموافق  28يوليو الجاري إلى أن أكثر الحاالت شيوعا من حاالت التهاب الكبد
في البحرين هي من النوع األول ( )Aوالذي يعد من األنواع غير المزمنة والتي يتماثل المريض فيها للشفاء بعد تلقي الرعاية المناسبة والمتابعة.

ولفت إلى أن معدالت اإلصابة بالتهاب الكبد غير ثابتة ،إال أن عدد المترددين على عيادة الكبد الوبائي في مجمع السلمانية الطبي يبلغ حوالي 10مرضى أسبوعيا.

جهود

شـــديدة ،فـــي حيـــن أصبحـــت اليـــوم

» » ماهو الدور الذي لعبته
المستشفيات الحكومية في
مكافحة انتشار التهاب الكبد،
والقضاء على أسبابه؟

معدومة.

والممرضيـــن حـــول كيفيـــة العـــاج

تصـــل إلـــى  99%مع مضاعفات شـــبه

وســـبل الوقايـــة ،والتـــي شـــملت على
وجه خاص أطباء الكبد.

وفـــي الســـابق كانـــت فتـــرة العـــاج

تســـتغرق حوالي ســـنة ،في حين أنها

تـــم التعاون مع الصحـــة العامة ليكون

إيجابيـــة الـــى عيادة الكبـــد في مجمع

التهاب الكبد في البحرين.

هناك طريـــق واضح لتحويل أي حالة
الســـلمانية الطبي لمتابعـــة الحالة في

البداية.

الفحوصـــات للتشـــخيص
إجـــراء
ً
خصوصا للفئات األكثر عرضة
المكبـــر

التعـــاون مـــع مؤسســـات المجتمـــع
المدنـــي كجمعيـــة الكبـــد وجمعيـــة

وســـنت مملكـــة البحريـــن قوانيـــن

محاضـــرات لهـــذه الجمعيـــات بشـــأن

الفحوصات لألمراض مما ســـاعد على

ســـاهم ذلـــك في قيـــام الجمعية بحث

دورا كبيـــرا فـــي عمليـــة التوســـع فـــي

لإلصابة.

وسياســـات جديـــدة بهـــدف تكثيـــف
اكتشـــاف الحـــاالت وعالجهـــا بشـــكل
مبكر قبل تفاقمها.

خاص لمتابعـــة الحاالت والفحوصات

أكثر األنواع

وهـــي عبـــارة عـــن حلقـــة الوصـــل بين

أطبـــاء المراكز الصحية بشـــأن عملية

ولعبـــت المستشـــفيات الحكوميـــة

فـــي عـــاج مرضـــى التهـــاب الكبـــد

نحو  10مرضى أسبوعيا.

وإعطـــاء المواعيد الالزمـــة للمرضى،

مـــن جانب آخر ،تم العمل على توعية

تحويل المرضى والتشـــخيص المبكر

وبالتعاون مع إدارة مجمع الســـلمانية

الوبائـــي ،حيـــث تـــم توفيـــر منســـق

للنجـــاح فـــي القضـــاء علـــى فيـــروس

المريض والطبيب للتعاون والتنسيق
للعـــاج ،وهـــو ما يعد نقلـــة نوعية في

للحـــاالت ،إضافـــة إلـــى رفـــع مســـتوى

توفيـــر العـــاج المتكامـــل للمريـــض،
وتطـــور مهـــم فيمـــا يتعلـــق بحصـــر
الحاالت والمرضى.

مكافحـــة اإلدمـــان ،حيـــث تـــم تقديم

وتعتبـــر مملكـــة البحريـــن ســـباقة في
توفيـــر العالج المناســـب واألكثر امانا

طريقـــة العـــاج والتشـــخيص ،حيـــث

للمرضـــى ،حيث يتـــم توفيـــر األدوية
حســـب البروتوكـــوالت المتبعة عالميا

المرضى المترددين على تلقي العالج.

لجميع المرضى.

وسجل أطباء مجمع السلمانية الطبي

كما شـــهد عالج التهـــاب الكبد الوبائي

مشـــاركات عدة فـــي مؤتمرات محلية

معدل اإلصابة

نســـبة نجاح العـــاج في الســـابق بين

التهـــاب الكبـــد وتطور العالجـــات ،كما

» »كم يبلغ معدل حاالت اإلصابة
بالتهاب الكبد من بين المترددين

نـــوع ( )Cتطورا ملحوظا ،حيث كانت

 30و ،% 40مـــع مضاعفـــات جانبيـــة

وإقليميـــة ودوليـــة بشـــأن فيـــروس
تم توفير التدريب المناســـب لألطباء

ليـــس هنـــاك معـــدل ثابـــت ،إال أن

متوســـط الحـــاالت األســـبوعية التـــي

الطبـــي تـــم إنشـــاء عيـــادة متخصصة

اليـــوم تبلـــغ حوالـــي  3أشـــهر ،ولذلـــك

فـــإن هـــذا التطور كان عامال مســـاعدا

على عيادات المستشفيات
الحكومية ؟

تتـــردد على عيادة الكبـــد الوبائي يبلغ

» »ماهي أكثر أنواع حاالت التهاب
الكبد شيوع ًا في البحرين وكيف
يتم التعامل معها؟

العيادة ويعطى األدوية المناسبة.

وال تتطلـــب ســـوى أخـــذ الســـوائل
والمغذيـــات الوريديـــة والمتابعـــة،

عالجـــي ،فالمرض يكـــون فيه حاد
وغير مزمن.

ويعد االلتهاب الكبدي عدوى خطيرة تصيب الكبد ويسببها فيروس االلتهاب الكبدي بي.

تعافيا تامً ا ،حتى وإن كانت العالمات واألعراض شديدة.
ويتعافى أغلب البالغين ممن أصيبوا بااللتهاب الكبدي بي
ً
ويُ عد الرضع واألطفال أكثر عرضة لخطر اإلصابة بعدوى االلتهاب الكبدي بي المزمن.

الحصـــول علـــى األدويـــة الجديـــدة

المرض من خالل التوعية حول وجود

المتوفر ،حيـــث يتوفر عالج آخر يتم
ً
قريبا.
العمل على توفيره

إلـــى جانـــب ذلـــك ســـيتم العمـــل على

التشـــجيع علـــى أخـــذ التطعيمـــات

بنســـبة  99إلـــى  ،% 100وهنـــاك

وتأمـــل المستشـــفيات الحكومية في
للفئـــات التـــي لـــم تســـتجب للعـــاج

الطبي وتوفر األدوية والمتابعة.

أصبـــح باإلمـــكان شـــفاء الحـــاالت

الجيد.

عن أسباب المرض وأعراضه والعالج

عيادة مخصصة في مجمع السلمانية

أنه ومع توفير العالجات الجديدة

يمر فيه العالم بأزمة صحية عالمية جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد .)19

واالبتعـــاد عن األكل المكشـــوف وغير

وأنواعه؛ وذلك بهدف الحد من انتشار

أمـــا النـــوع اآلخـــر فهـــو النـــوع ()C
ً
مزمنـــا ،إال
والـــذي عـــادة ما يكـــون

حوالي  1.4مليون شـــخص ســـنويا .وما زال االلتهاب يتســـبب في وفاة اآلالف من األشـــخاص يوميا ،في الوقت الذي

والخضـــروات جيـــدا قبـــل األكل

على الجانب اإلعالمي لتوعية الناس

بشـــكل كامـــل ودون أي برنامـــج

الفيروسي ،وهو التهاب في الكبد يتسبب في مجموعة من المشاكل الصحية ،بما فيها سرطان الكبد.

الشـــخصية للمريـــض ،وغســـل اليدين

فـــي المســـتقبل ســـيكون التركيز أكثر

حيـــث يتشـــافى المريـــض عـــادة

وللمرض  5ســـاالت رئيســـية ،حيث تشـــكل الساللة الثانية والثالثة منه أكثر أســـباب الوفاة شيوعا ،إذ يؤدي إلى وفاة

الصحي وعدم المشاركة في األدوات

» »ماهي خطط وبرامج الوقاية
والعالج اللتهاب الكبد المتبعة
لدى المستشفيات الحكومية ؟

تكون فيـــه حالة المرض بســـيطة،

للوقاية من الفيروس.
وهنـــا ننصـــح باتبـــاع النظـــام الغذائي

خطط الوقاية

التهـــاب الكبـــد الوبائـــي ( ،)Aحيث

^ :يحتفـــل العالـــم فـــي  28يوليـــو من كل عـــام باليوم العالمـــي اللتهاب الكبد ،بهـــدف إذكاء الوعـــي بالتهاب الكبد

العالم
يحتفل في
 28يوليو
بالتهاب
الكبد

أدويـــة خاصـــة تعطى لهـــذا النوع،
ً
ودائمـــا يقـــوم المريـــض بمتابعـــة

للمرضـــى وكافـــة أفـــراد المجتمـــع

ونطمح إلى التوســـع في عيادة الكبد
في المجمع ،إلى جانب سعينا للقضاء
علـــى فيروس الكبـــد الوبائي من نوع
( )Cفي العام .2022

التهاب الكبد حول العالم
إعداد :سيدعلي المحافظة
يشكل مرض التهاب الكبد الوبائي تحديا عالميا تسخر من أجله الجهود المختلفة للقضاء

عليه من خالل توفير اللقاحات والعالجات الفعالة لمختلف أنواعه الخمسة.

ويمكن أن يمنع التطعيم اإلصابة بااللتهاب الكبدي باء ،ولكن ال يوجد له عالج في حالة اإلصابة به.

وخطـــت مملكـــة البحريـــن خطـــوات متقدمة فـــي توفير اللقاحـــات ضد النـــوع الثاني من

ومن أبرز وســـائل انتقال فيروس الكبد باء هي عن طريق االتصال الجنســـي مع الشـــخص المصاب دون وقاية ،أو عن

في البحرين بهذا النوع في العام  2016حوالي  182مريضا.

وفي حالة اإلصابة بالعدوى ،فقد يمنع اتخاذ احتياطات معينة من انتقال االلتهاب الكبدي باء إلى اآلخرين.
طريق اإلبر والحقن الملوثة بدم المصاب ،أو من خالل األم المصابة إلى جنينها عند الوالدة.

الفيـــروس ،والعالجات الفعالة للفيروس من النـــوع الثالث ،حيث كان يبلغ عدد المصابين

%42

من األطفال في العالم
اللقاح المضاد اللتهاب
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البول الداكن

ألم البطن

الح َّمى
ُ

ألم المفاصل

دة،
حا

325

فقدان الشهية

ضعف وإرهاق

مليون شخص

يتعايشون مع التهاب
الكبد الفيروسي  BوC

900

ألف حالة وفاة سنويا بسبب

اإلصابة بعدوى فيروس التهاب
الكبد الفيروسي B

المصدر :منظمة الصحة العالمية

الغثيان والقيء

مراحل تلف الكبد

إنفوجرافيكس

َ
جلدك وابيضاض
اصفرار
َ
عينيك (اليرقان)

» »كبد طبيعي

» »تليف مبكر

» »تليف الكبد (جزئي)

» »تليف الكبد (كلي)

06

local@albiladpress.com

األربعاء  28يوليو  18 - 2021ذو الحجة  - 1442العدد 4670

 20متحدثا دوليا وإقليميا بـ “القلب الرياضي”  2ديسمبر المقبل

أول مــؤتــمــر مــتــخــصــص بــالــمــنــطــقــة ...ويــعــقــد بـــرعـــايـــة نـــاصـــر بـــن حمد
بدور المالكي من ضاحية السيف

أعلنــت وزيــرة الصحــة فائقة الصالــح أن موعد انطالق مؤتمر “القلــب الرياضي” في

 2ديســمبر المقبل ،برعاية كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون

الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،مؤكدة أن المؤتمر سيشــكل انطالقة
ونقلــة نوعيــة فــي مجــال الطب الرياضــي ،موضحة وهو يعــد أول مؤتمر متخصص

في هذا الجانب تنفرد البحرين في تنظيمه على مستوى المنطقة.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحفـــي الذي

تلـــك الحاالت وقررت إقامـــة هذا المؤتمر

أمـــس ،والـــذي تنظمـــه الـــوزارة بشـــراكة

الموســـعة التي تهدف لتثقيف المواطنين

نظمتـــه وزارة الصحـــة في مقرهـــا صباح

وتعـــاون مـــع مركـــز محمـــد بـــن خليفـــة
آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب واألعلـــى

للشـــباب والرياضـــة ،بعـــد تكـــرار ظهـــور
حـــاالت وفيـــات لبعـــض المواطنيـــن أثناء

ممارسة الرياضة في المماشي والصاالت
الرياضية ،مشـــيرة إلى أن الحاالت ال تعد

تزامنـــا مـــع الحملة اإلعالميـــة والتثقيفية

باألســـس الصحيحـــة لممارســـة الرياضة،

خصوصـــا لمن يعانون من بعض األمراض
التـــي تحتـــاج إلـــى ســـلوكيات محـــددة

لممارسة الرياضة.

الحثيثة لـــكل تفاصيل وجزئيات المؤتمر

باألســـس والصحية والطبيـــة التي يجب

القلب الرياضي ،واألســـاليب الحديثة في

مـــع شـــركائنا فـــي وزارة الصحـــة فـــي

صحية ممتازة.

األحداث المفاجئة وكيفية التعامل معها.

تمثـــل خارطة الطريق التي نســـير عليها،

حضور متخصص

علـــى الجميـــع مراعاتهـــا لينعـــم بحيـــاة

مقدمتهـــم وزيـــرة الصحـــة التـــي تولـــي

وذكر أن الدراسات الحديثة في اسكتلندا

للغاية بين ممارســـي الرياضة ،ولكن األمر

سيشهدان مشـــاركة واسعة من نخبة من

الرياضي” وهو ما يعكس مجددا األهمية

ســـليمة وصحيـــة تســـاعد على تفـــادي ما

وتوفيـــر برامج تثقيفيـــة وتوعوية للحث

الطـــب الرياضـــي والرياضييـــن محليـــا

هـــذه الفعاليـــة ،مثمنا أيضا جهـــود المدير

دول العالـــم؛ نظرا لدورها في الوقاية من

واالطـــاع علـــى أحـــدث الدراســـات

التخصصي للقلب ،على مســـاهمته بكافة

مـــن جامعـــة أدنبـــرة أشـــاروا إلـــى المنافع

ظاهـــرة فـــي البحريـــن لنســـبتها الضئيلـــة

وقالـــت الوزيـــرة عن أن المؤتمـــر والحملة

اهتمامـــا شـــخصيا كذلك بمؤتمـــر “القلب

اســـتدعى ضـــرورة البحث عن األســـباب،

األكاديمييـــن والمتخصصيـــن فـــي مجال

والمكانـــة العلميـــة والطبيـــة التـــي تمثلها

على ممارسة الرياضة بطريقة آمنة.

وعالميـــا؛ لتبـــادل المعرفـــة والخبـــرات

حملة إعالمية

واألبحـــاث واألســـاليب التشـــخيصية

وفـــي هـــذا الصـــدد ،أشـــارت الوزيـــرة إلى

والعالجيـــة والوقائيـــة فـــي هـــذا المجـــال

ســـمو الشـــيخ ناصر ســـيترافق مـــع حملة

إلنجـــاح المؤتمـــر بتوفيـــر كافـــة الكـــوادر

أن المؤتمـــر وبتوجيهـــات مباشـــرة مـــن
إعالميـــة مـــن اليـــوم تحـــت شـــعار”نبض

الرياضـــي” وحتـــى انعقـــاد المؤتمـــر ،مـــع
تشـــكيل لجنـــة لدراســـة أســـباب الوفـــاة

بالمماشـــي والصـــاالت الرياضية وتحديد

طرق الوقاية ،وســـتكون برئاســـة الرئيس

الحيـــوي ،مؤكـــدة ،دعـــم وزارة الصحـــة

الطبيـــة الالزمـــة والبرامـــج التثقيفيـــة
والتوعويـــة التـــي تشـــجع علـــى ممارســـة

الرياضة بطريقة آمنة وسليمة.

الحدث الكبير

التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة ،عبـــد

بـــدوره ،أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة

وزارة الصحـــة واألمانـــة العامـــة للمجلس

وبناء على توجيهات ســـمو الشيخ ناصر،

التربية والتعليم ،ووزارة شـــؤون الشباب

الوفاة في المماشي والصاالت الرياضية،

محمد بن خليفة للقلب ،ومجمع السلمانية

الدعوة لعقد مؤتمر علمي يســـتقطب أبرز

وأوضحـــت الصالـــح أن هـــذه اللجنـــة

اليـــوم واقعـــا ونحـــن نكشـــف النقـــاب عن

تحد مـــن الوفـــاة أثناء ممارســـة الرياضة

جزيـــل الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان لســـمو

بالممارســـة الصحيحـــة للرياضة ،والبحث

مشـــددا علـــى أن هـــذا الحـــدث الرياضـــي

الرحمـــن عســـكر وعضويـــة ممثليـــن عـــن

العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر أنه

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ،ووزارة

فقـــد تـــم تشـــكيل لجنـــة لدراســـة حـــاالت

والرياضة ،ووزارة شـــؤون اإلعالم ومركز

والتي خرجت بتوصيات عدة ،كان أبرزها

الطبي.

المختصيـــن في هذا المجال ،وهو ما بات

أصـــدرت مجموعة مـــن التوصيـــات التي

فعاليـــات مؤتمر “القلـــب الرياضي” ،رافعا

وكان من أبرز محاورهـــا تثقيف المجتمع

الشـــيخ ناصر لرعايتـــه الكريمـــة للمؤتمر،

عن أفضل الممارسات الطبية للتعامل مع

أكـــدت أن ممارســـة الرياضـــة بطريقـــة
يقارب  4ماليين وفاة سنويا في مختلف

التنفيذي لمركز الشـــيخ محمد بن خليفة

عدة اضطرابات صحية ،مبينا أن باحثين

جوانب المؤتمر ،والـــدور الريادي لرئيس

الكبرى لممارســـة الرياضة ،بعدما درســـوا

التشـــخيص والعـــاج وطـــرق الوقاية من

وتابع أن اللجنة العملية للمؤتمر وبمشاركة
نخبـــة مـــن األطبـــاء المتخصصيـــن قـــد

انتهوا من إعـــداد البرنامج العلمي والذي

يحتـــوي على العديد من المحاور العلمية

الرئيسة والتي تناقش أحدث ما توصلت
إليـــه األبحـــاث الطبيـــة والتكنولوجيـــا

العلميـــة ذات العالقة بالجوانب المختلفة
الفيزيولوجيـــة الممارســـات الرياضيـــة

وتأثيرها على الجســـم البشري وارتباطها

اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر رئيـــس قســـم

بيانـــات صادرة عـــن  168دولة في العالم،

بمخرجات وتوصيات لجنة دراسة أسباب

خليفة التخصصي للقلب عادل خليفة.

مالييـــن وفاة مبكرة يتم تجنبها كل ســـنة

وحـــرص ســـموه علـــى اتخاذ اإلجـــراءات

“القلب الرياضي” ،وخروجه بالنتائج التي

بيـــن  40و ،74بفضـــل ممارســـة الرياضـــة،

على أرواح المواطنين والمقيمين.

مـــن ظاهرة الوفاة أثنـــاء الرياضة ،عالوة

بمـــا ال يقـــل عـــن  150دقيقة من النشـــاط

الكريمة لفعاليات مؤتمر “القلب الرياضي”

“نبض الرياضـــي” التي ســـتمهد لفعاليات

 75دقيقة من النشاط المكثف.

للحرص علـــى تنظيم هذا الحـــدث الكبير

بالطرق السليمة للممارسة الرياضة.

مشاركة دولية وإقليمية

نخبـــة من أفضل الخبـــراء بتخصصاتهم،

باإلضافـــة لما يمثله مـــن أهمية كبيرة من

أهمية ممارسة الرياضة

ونـــوه خليفة إلى أن رعاية ســـمو الشـــيخ

التدريـــب المهنـــي المســـتمر للبرنامـــج

حيث المحاور التي ســـيتناولها واالهتمام

بدوره ،أشـــار رئيس قســـم كهربـــاء القلب

أعمـــال اللجنة وتنفيـــذ توصياتهـــا وإبراز

وعالميا إلتاحة الفرصة لكافة المشاركين

مجـــال “القلـــب الرياضـــي” فـــي المنطقـــة

التخصصـــي للقلب رئيس اللجنة المنظمة

وأن المؤتمـــر يســـعى فـــي دورتـــه األولى

من المؤتمر.

وأعـــرب عســـكر عن شـــكره لألميـــن العام

مؤتمر القلب الرياضي والحملة اإلعالمية

لنخبـــة مـــن المتخصصين فـــي القطاعين

“ ICOMو” ”QTCلتنظيم المؤتمر والحملة

الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة،

علـــى أهميـــة ممارســـة الرياضة الســـليمة

والتركيـــز علـــى أبـــرز مـــا توصلـــت إليـــه

المنظمـــة والمشـــاركة بهذا الحـــدث المهم

والطبي المهم يعكس مدى اهتمام ســـموه
الوفـــاة بالمماشـــي والصـــاالت الرياضيـــة،
المناسبة للحد من هذه الظاهرة والحفاظ

كهربـــاء القلب بمركز محمد بن خليفة آل
وأعرب عســـكر ،عـــن ثقته بنجـــاح مؤتمر

تســـاهم في الحفاظ على األرواح والحد

وأوضـــح أن رعايـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر

عـــن األثـــر اإليجابـــي المنتظـــر مـــن حملة

تمثـــل وســـام اعتـــزاز وفخـــر ،ودافعـــا

المؤتمـــر وســـتهدف إلى توعيـــة المجتمع

بالشـــكل الذي يليق بمكانة راعي المؤتمر،

الـــذي ســـيلقاه مـــن قبـــل المختصيـــن في
وحول العالم.
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة،
مؤكـــدا أن توجيهاتـــه ودعمـــه ومتابعتـــه

بمركـــز محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة

لمؤتمـــر “القلب الرياضي” عادل خليفة أن
والتثقيفية سيسعيان إلى تسليط الضوء
عمومـــا إلـــى جانـــب التثقيـــف والتوعيـــة

وأظهـــرت النتائـــج أن مـــا ال يقـــل عن 3.9

فـــي العالم ،ألشـــخاص تتـــراوح أعمارهم
منوها ،أن منظمة الصحة العالمية توصي
البدني المتوسط في األسبوع الواحد ،أو

باألمـــراض المزمنـــة وكذلـــك عالقتهـــا

بالمتغيـــرات األخـــرى ،ومنها على ســـبيل

المثـــال وليـــس الحصـــر العوامـــل البيئية
المحيطـــة ،وأنه ســـيتم تنـــاول كافة تلك

الموضوعـــات تفصيليـــا على مـــدار ثالثة

أيـــام متتاليـــة ومن خـــال ما يقـــارب 40
محاضـــرة علميـــة باإلضافة إلـــى  5ورش

عمـــل متخصصة ســـيتم تقديمها من قبل
ما يقارب  20متحدثا دوليا وإقليميا وهم

مردفا ويتم اآلن اعتماد وتحديد ساعات

ناصـــر تمثل زخما كبيرا يســـهم في نجاح

العلمـــي من قبـــل الجهـــات المعنية محليا

دور المملكة ومكانتها الطبية والرياضية،

بتحقيـــق أقصى اســـتفادة علمية ومهنية

هـــذا العام إلى مشـــاركة دوليـــة وإقليمية
الطبي والرياضي داخل وخارج البحرين،
األبحـــاث والدراســـات الطبية فـــي مجال

واختتم خليفة أنه تم التعاقد مع شركتي
التوعوية وبدء التنسيق مع كافة الجهات
الذي تنفرد به المملكة.

المحامية بن رجب :القانون يعاقب صياد الروبيان في فترة الحظر
مروة خميس

نوهــت المحاميــة فاطمــة بــن رجب عبر “البــاد” إلــى أن ال يوجد نص

قانونــي يعاقــب علــى شــراء الروبيان في موســم الحظــر ،فيما يوجد

نــص قانونــي يعاقب عليه الصيادون في حال قامــوا بصيد الروبيان
بموسم الحظر.

وقالـــت“ :إن مملكة البحرين تقوم

الذيـــن يقومـــون يصيـــد الروبيـــان

محددة وأشهر يتم صدور قرار بها

من السلطات المختصة”.

بحظر صيد الروبيان في مواســـم
مـــن الجهـــات المختصـــة؛ من أجل

المحافظـــة على الثروة الســـمكية
بهدف عدم القضاء عليها وبهدف

حمايتها ،ولذلك فقد وضع المشرع
البحريني عقوبـــات رادعة لألفراد

في أوقات الحظر الصادر بها قرار
وأضافـــت:

اعتنـــى

المشـــرع

البحرينـــي وقـــد أفـــرد المرســـوم

بقانون رقم  ٢٠لســـنة  ٢٠٠٢بشأن

حمايـــة تنظيم واســـتغالل حماية

الثروة السمكية ،فقد أجاز القانون

في بعض الحاالت سحب السفينة

إلى ما كان عليه.

عليه المادة  ٣٥التي تنص على مع

قانـــون حمايـــة الثـــروة الســـمكية

بـــل ومصادرتهـــا وهـــذا مـــا نصـــت

مراعاة العقوبات المنصوص عليها
في المادة الســـابقة يجـــوز الحكم

بإلـــزام المحكوم عليـــه بالتعويض

عن األضرار التـــي أحدثها بالثروة

علوي الموسوي

أعلنت مديـــر إدارة التفتيش بوزارة
أن الـــوزارة قامـــت بــــ  9000زيـــارة
تفتيشية تخص الجائحة.

للمهـــام المطلوبـــة منهـــم ،ويبادرون
خصوصـــا حيـــن يعلمـــون أن أعلـــى
الهـــرم ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،يقوم

والوكيـــل المســـاعد ،مـــا يبعث فيهم

نقـــوم بعمليات التفتيـــش معهم في

روح العزيمـــة واإلصـــرار الكبير على

الوقـــت الـــذي يناســـبهم وهـــو دومً ا

اإلنجاز”.

يكون خارج الدوام الرسمي”.

وتابعت “جميع المسؤولين يقومون

واختتمـــت العلـــوي أن هـــذه الـــروح

بجـــوالت تفتيشـــية ،فالتفتيـــش ال

هـــي وراء اإلنجـــاز الـــذي يجعـــل

يقتصـــر فقـــط على ســـاعات الدوام،

اإلنســـان ينجـــز ويفتخر بأنـــه يقدم،

عقوبـــة أشـــد ينـــص عليهـــا قانون

العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب
بالحبـــس مـــدة ال تقـــل عـــن شـــهر

وبغرامـــة ال تقـــل عـــن ألـــف دينـــار

وال تتجـــاوز خمســـة آالف دينـــار

أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن من

يخالف النصوص القانونية سالفة
الذكر.

وإحالتها إلى مجلس الشورى”.

وتابـــع “كمـــا أقتـــرح التنســـيق مـــع

رئيـــس مجلـــس الشـــورى لإلســـراع
فـــي إنجـــاز المشـــاريع التـــي أحيلـــت

إليهـــم مـــن مجلـــس النـــواب والتـــي

مضى علـــى بعضهـــا فتـــرات طويلة؛

نظـــرا لما تحققـــه من إضافـــة نوعية
علـــى القوانيـــن في مملكـــة البحرين،

وقـــال النفيعـــي “فـــي إطار مـــا تقوم
بجـــوالت تفتيشـــية ،وأيضـــا الوزيـــر

 ٣٣بقولـــه مـــع عدم اإلخـــال بأية

بطليعتهــا البحرنــة واإلســكان واســتئناف زيــادة المتقاعديــن

والتي تهم المواطنين.

المحـــات وقـــت عمـــل المفتـــش ،إذ

االستفادة منها ،وقد أفرد المشرع

النفيعي :لتحريك التشريعات المحالة لـ “الشورى”

الشـــورى لتمريـــر الملفـــات المتأخـــرة

وكل أطقـــم التفتيـــش فـــي وزارة

في الـــوزارة متأهبون في أي لحظة

غيرهـــا مـــن المتفجـــرات والمـــواد

اإلســـراع وبالتنســـيق مـــع مجلـــس

على اإلنجاز ،مبدية إعجابها بالكادر

وأضافـــت أن الكـــوادر التـــي لدينـــا

أســـباب المخالفـــة وإعـــادة الحال

ســـواء باســـتخدام الســـموم أو

النواب فوزيـــة زينل يحثها فيه على

وراءهـــا مـــن روح وعزيمـــة وإصرار

عالية كانت سببا لإلنجاز.

البحريـــة والحكـــم بإلزامـــه بإزالـــة

اإلبادة الجماعية للثـــروة البحرية

خالد النفيعي خطابا لرئيسة مجلس

رغـــم أهميتهـــا ،بـــل األهـــم هـــو مـــا

الصناعـــة

المحامية فاطمة بن رجب

والتـــي حظـــرت اســـتخدام طـــرق

بعث عضـــو مجلس النـــواب إبراهيم

وأشـــارت إلى أن األهم ليس األرقام

والتجـــارة

البحريـــة وأيضـــا نـــص المـــادة ٢٢

إبراهيم النهام

الصناعـــة والتجـــارة منـــى العلـــوي

ً
أيضا الذين يتمتعون بروح
األخـــرى

الصيـــد لغـــرض تربيـــة الكائنـــات

اإلدارة المختصـــة دون أن يكـــون

متطوعون يفتشون المحالت خارج الدوام و 9آالف زيارة

والـــوزارات

واألقفـــاص وما شـــابهها فـــي مياه

وكذلـــك المصيـــد أو قيمته لصالح

التعويض عنهـــا ،كما يجوز الحكم

الفقـــرة “د” تحظـــر علـــى األفـــراد

البحرينـــي العقوبـــات فـــي المـــادة

البحرية والمسورات والمحوطات

المســـتخدمة في ارتكاب الجريمة

لصاحـــب األمـــوال المصـــادرة حق

ولفتـــت إلى أن نص المادة  ٢١من

علـــى الثـــروة الســـمكية وتعظيـــم

إقامة مزارع إقامة مزارع األحياء

بمصـــادرة الســـفينة أو األدوات

الكيميائية وذلك من أجل الحفاظ

ومن المؤكد أن هذه الخطوة ســـوف

بـــه الحكومة مـــن إجـــراءات لتطوير
التشـــريعات فـــي مملكـــة البحريـــن،
وحيث إن هنالك العديد من مشاريع
القوانيـــن واالقتراحـــات بقوانيـــن
الموجـــودة فـــي مجلـــس النـــواب

تســـاهم في تطوير التشريعات وفي
إبراهيم النفيعي

النافذة في المملكة تصب في خدمة
المواطنيـــن فـــي مختلـــف المجاالت،

خدمة المواطنين”.

وفي هذا السياق أكد النائب النفيعي
فـــي تصريح خص بـــه “البالد” أهمية

تطويـــر القوانين  ،خصوصا المتعلقة

ومجلس الشـــورى ســـواء في اللجان

لذلـــك أقتـــرح تشـــكيل لجنـــة مـــن

وأضـــاف النفيعـــي “وحيـــث إن هـــذه

لغـــرض ضـــرورة االنتهـــاء مـــن جميع

العـــام والخـــاص ،واإلســـكان ،وعودة

عرضهـــا علـــى المجلـــس للبـــت فيهـــا

المشروع األخير لقانون التقاعد.

فـــي بحرنـــة الوظائـــف وزيـــادة عدد

البرلمانية أو في مكتبي المجلسين”.

مكتب المجلس ومـــن األمانة العامة

البحرينييـــن العامليـــن في القطاعين

ً
أيضا،
ونحـــن لدينا طاقم متطوعين

وال تهمـــه طبيعـــة مهام وال ســـاعات

االقتراحـــات والمشـــروعات تتضمـــن

وهـــؤالء ال نقول لهم أن يذهبوا إلى

وأوقات العمل.

تعديـــات مهمـــة علـــى القوانيـــن

تلك االقتراحات والمشـــاريع وسرعة

الزيـــادة الســـنوية للمتقاعديـــن فـــي
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األنصــــاري:

استمرار صقل التجربة الوطنية
ً
تحقيقا لعدالة المشاركة بين الجنسين
رواد عــمــل يــتــكــيــفــون مـــع ظـــروف
الــجــائــحــة ويــــطــــورون مــشــروعــاتــهــم
اإلسالمية محمد إبراهيم محمد.

الرفاع -المجلس األعلى للمرأة

عُ ــق ــد االجـ ــتـ ــمـ ــاع األول ل ــل ــم ــش ــاورات
السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية
طاجيكستان ،أمس ،وذلك عبر االتصال
اإللكتروني المرئي ،برئاسة وكيل وزارة
الخارجية للشؤون السياسية ،السفير
الــشــيــخ عــبــدهللا ب ــن أحــمــد آل خليفة،
وخــســروف نــوزيــري ،وهــو النائب األول

وخــال االجــتــمــاع ،أشــاد السفير الشيخ
عــبــدهللا بــن أحــمــد آل خليفة بالعالقات
الــطــيــبــة والــوثــيــقــة الــقــائــمــة بــيــن مملكة

ال ــب ــح ــري ــن وج ــم ــه ــوري ــة طــاجــيــكــســتــان

الصديقة ومــا تتسم بــه مــن نماء مُ طرد

على كافة األصعدة في ظل ما يجمعهما
مــن عــاقــات متميزة ورواب ــط مشتركة،
مؤك ًدا أهمية تفعيل االتفاقات الموقعة

لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان،

بين البلدين ،وفتح مجاالت أرحــب من

دوشنبه ،والمقيم في جمهورية باكستان

تــشــكــل ال ــم ــش ــاورات الــســيــاســيــة مرحلة

وبــحــضــور ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن في

التعاون الشامل ،معربًا عــن تطلعه بأن

جديدة في تعزيز الشراكة بين البلدين
الصديقين.
مــن جــانــبــه ،أشـ ــاد الــنــائــب األول لــوزيــر
خارجية جمهورية طاجيكستان بالجهود
الفاعلة التي تبذلها مملكة البحرين في
توطيد أسس السالم والتعاون اإلقليمي،
متمنيا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.
ً

شــهــد االجــتــمــاع ،اســتــعــراض ســبــل دعــم
وتطوير أوجــه التعاون الثنائي ،وبحث
عدد من القضايا والملفات محل االهتمام
المشترك.

النعيمي يبحث استعدادات الجامعات لبدء العام الجديد

تــأكــيــد ضــــرورة االلـــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

المهنـــي لحقـــوق األشـــخاص ذوي

لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس

اإلعاقـــة“ :مـــن األهمية بمـــكان تقدير

أمناء مجلـــس التعليم العالي الشـــيخة رنا

اإلعاقـــة والتنوع باعتبارهما ســـمات

بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة ،اجتماعً ا

متكاملة في مجتمعنا”.

مع المســـؤولين في قطـــاع التعليم العالي،

وســـلطت الجلسة التي تحمل عنوان

اطلـــع فيـــه علـــى عـــرض قدمتـــه األمانـــة

“المناصـــرة من أجل التغيير بالتعاون

العامـــة حـــول مؤسســـات التعليـــم العالـــي

واإلنشـــائية ،إذ تـــم التأكيـــد علـــى ضرورة

التزامهـــا باإلجراءات االحترازية المطلوبة
لمواجهـــة الجائحـــة فـــي العـــام األكاديمي
المقبـــل ،وفـــي ضـــوء ذلك ســـتقوم األمانة

العامـــة بعقـــد اجتمـــاع مع المســـؤولين عن

مع الجهات الرسمية”.

النعيمي مترئسا االجتماع مع قطاع التعليم العالي

فـــي مملكة البحريـــن ،واســـتعداداتها لبدء

أعضـــاء هيئـــة التدريس واألمـــور اإلدارية

المنامة  -السفارة األميركية

أعلن مكتـــب رئيس مجلـــس الوزراء

جلســـة افتراضيـــة لبرنامـــج التبـــادل

التعليـــم العالـــي ،بحضـــور األميـــن العـــام

وبرامجها األكاديمية ومتطلباتها من حيث

المنامة  -بنا

األمريكيـــة مارغريـــت نـــاردي خـــال

النعيمـــي ،رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلـــس

العـــام األكاديمـــي الجديـــد ،2022 - 2021

القائم باألعمال
األميركي :لتقدير
اإلعاقة
قالـــت القائـــم باألعمـــال في الســـفارة

تـــرأس وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد

يذكر أن هذا البرنامج تنظمه السفارة

هذه المؤسسات للتنسيق بهذا الخصوص،
مؤكـــ ًدا وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيـــس

وفـــق الضوابـــط المحـــددة ،لمـــا من شـــأنه

للحـــراك الدولـــي والمركـــز األمريكـــي

اهتمـــام المجلـــس بالبرامـــج األكاديميـــة

مملكـــة البحريـــن .حضر االجتمـــاع األمين

برنامـــج تدريبـــي يركـــز علـــى العالج

البلوشي وعدد من المسؤولين في األمانة

تعزيز الدعوة لحقـــوق األطفال ذوي

مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي

التـــي تطرحهـــا جميـــع مؤسســـات التعليم

العالـــي الحكوميـــة والخاصـــة ،وتشـــجيعه
لالســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع ،ودعـــم هذه

غلق التسجيل لاللتحاق ببرنامج

المؤسســـات في مجال التسويق لبرامجها

بالتعـــاون مـــع المركـــز البحرينـــي

االرتقـــاء بمســـيرة التعليـــم العالـــي فـــي

للحـــراك الدولـــي ( ،)MIUSAوهـــو

العام المســـاعد للتقييـــم واالعتمادية منى

المهنـــي لألطفـــال ذوي اإلعاقـــة ،و

العامة للتعليم العالي.

اإلعاقة.

رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

عـــن انتهاء فترة التســـجيل لاللتحاق
ببرنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

لتنميـــة الكـــوادر الحكوميـــة ،الـــذي
يأتي تأكي ًدا على ما يوليه ولي العهد

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،

من اهتمـــام بتطوير العنصر البشـــري
فـــي مملكـــة البحريـــن واالســـتثمار

فـــي الكـــوادر الوطنيـــة الحكومية بما
ينعكـــس إيجابًـــا ويعـــود أثـــره علـــى

الوطن والمواطنين.

وتـــم فتـــح بـــاب التســـجيل لاللتحاق
بالدفعـــة الســـابعة من برنامـــج رئيس

مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر

الحكوميـــة يـــوم الســـبت الموافق 25
يونيـــو الماضـــي حتـــى يـــوم االثنيـــن
الماضـــي  26يوليـــو الجـــاري ،إذ لقـــي
ً
إقبال كبيرًا مـــن قبل موظفي القطاع

العـــام بمختلـــف القطاعـــات ،وتخضع

طلبات التسجيل في البرنامج للتقييم
تمهيـــ ًدا إلجـــراءات التقييـــم والتـــي
تمـــر بمراحل مختلفة منهـــا المقابالت
الشـــخصية واختبـــارات القـــدرات
تمهيـــ ًدا لالختيـــار النهائـــي لمنتســـبي

الدفعة السابعة من البرنامج.

ويعـــد برنامج رئيس مجلس الوزراء
لتنميـــة الكـــوادر الحكوميـــة مـــن
البرامـــج الطموحـــة التي تســـتقطب
الطاقـــات الشـــابة لتثـــري خبراتهـــا

وتصقـــل مهاراتها من خـــال دورات
مكثفـــة علـــى يـــد أبـــرز الخبـــراء؛

لتمكينهم من طرق البحث والتحليل

ومختلف المهـــارات القيادية ،ويتيح
لهم البرنامـــج التعرف عن قرب على
آليـــة صنـــع السياســـات الحكوميـــة
وتنفيـــذ البرامـــج المرتبطـــة ببرنامج

الحكومة.

انعقاد االجتماع األول للمشاورات السياسية بين البحرين وطاجيكستان

اســــــتــــــعــــــراض ســــبــــل دعــــــــم وتـــــطـــــويـــــر الــــــتــــــعــــــاون بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن

المنامة  -وزارة الخارجية

ُ
عقــد االجتمــاع األول للمشــاورات السياســية بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة

طاجيكســتان ،أمــس ،وذلــك عبــر االتصــال اإللكترونــي المرئــي ،برئاســة وكيــل

وزارة الخارجية للشــؤون السياســية ،الســفير الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة،
وخســروف نوزيــري ،وهــو النائــب األول لوزيــر خارجيــة جمهورية طاجيكســتان،

وبحضــور ســفير مملكــة البحريــن فــي دوشــنبه ،والمقيــم فــي جمهورية باكســتان
اإلسالمية محمد إبراهيم محمد.

وخالل االجتماع ،أشـــاد الســـفير الشـــيخ

مؤك ً
دا أهمية تفعيـــل االتفاقات الموقعة

الطيبـــة والوثيقـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة

التعـــاون الشـــامل ،معربًا عـــن تطلعه بأن

عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة بالعالقات
البحريـــن

وجمهوريـــة

طاجيكســـتان

الصديقـــة وما تتســـم به من نمـــاء ُمطرد

على كافة األصعدة في ظل ما يجمعهما
من عالقـــات متميزة وروابط مشـــتركة،

بيـــن البلدين ،وفتح مجـــاالت أرحب من
السفير الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة

تشـــكل المشـــاورات السياســـية مرحلـــة
جديـــدة في تعزيز الشـــراكة بين البلدين

خارجيـــة

طاجيكســـتان

متمنيا للمملكة دوام
والتعاون اإلقليمي،
ً

وتطويـــر أوجه التعـــاون الثنائي ،وبحث

مـــن جانبـــه ،أشـــاد النائـــب األول لوزيـــر

البحريـــن فـــي توطيـــد أســـس الســـام

شـــهد االجتمـــاع ،اســـتعراض ســـبل دعم

المشترك.

الصديقين.

جمهوريـــة

بالجهـــود الفاعلـــة التـــي تبذلهـــا مملكـــة

التقدم واالزدهار.

عدد من القضايا والملفات محل االهتمام

08

local@albiladpress.com

األربعاء  28يوليو  18 - 2021ذو الحجة  - 1442العدد 4670

سيارات تنتهك حرمة مقبرة النعيم و“تبركن” فوق القبور
مروة خميس

شـــكا نائـــب رئيـــس اللجنـــة اإلعالميـــة

والعالقـــات العامة بجمعيـــة النعيم الخيرية

جعفر الشيخ عبر صحيفة البالد تلكؤ إدارة

أمانة العاصمة هدمت
السور ...و “الجعفرية”
لم تتحرك منذ عام

األوقـــاف الجعفريـــة بتشـــييد ســـور مقبـــرة

النعيم .وقال الشـــيخ :نتيجة للتأخير اتخذ
بعـــض مرتـــادي المنطقـــة المقبـــرة كمواقف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

-

إدارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية

والسياحة
وزارة
لوقـــوف بعـــض
والتجارة األمـــر
الصناعةووصـــل
للســـيارات،
إدارة التسجيل

السيارات فوق القبور وإتالفها.

شركة حسن الطيري القابضة ذ.م.م

إعالن لسنة 2021

تصفيةإلدارة األوقاف
تقدمـــت
وذكـــر اأن
الجمعيةٔعمال
ٕشهار انتهاء ا
بشأن

سجل تجاري رقم 130286
بناء على قرار المساهمين في شركة حسن الطيري القابضة ذ.م.م  ،المسجلة على قيد رقم 130286
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /خالد أحمد حسن علي بوجيري كمصفي للشركة.

بنـــاءبحرينية
إلعـــادةتضامن
الجعفريـــةللمقاوالت
شركة بالميرو
وتشـــييد

ســـوق

المقبـــرة منـــذ نحو عام؛ كونه آيال للســـقوط

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانون الشــركات

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها

مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومة

بالميــرو للمقــاوالت تضامــن بحرينيــة ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينية بموجب

التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام  ،2001وعمــال بنــص المــادة 335

لشــركة
المصفــي
باعتبــاره
ابراهيــم
الســيد  /علــي عبــدهللا علــي
القانونــيتقم
ولكن لم
المـــارة،
ســلمانعلى
خطورة
ويشـــكل

األوقاف بأي تحرك في هذا االتجاه.

بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

القيد رقم  ،102765-طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و

خالد أحمد حسن علي بوجيري

بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

عنوان المصفي:
+973 39688868

-

buchery@gmail.com

المتهالك
فترة زاد
الصادر
الســـورالتجارية
وضعالشركات
ألحكام قانون
“بعدوفقا
وقال:و ذلك
شطبها من السجل التجاري،

وســـقط بعضـــا منـــه ،فتحركـــت الجمعيـــة

وأبلغـــت أمانـــة العاصمـــة ،حيـــث أزالـــت

إعالن بحل وتصفية شركة

األخيرة الســـور فقط دون وضع ســـور آخر،

شركة بي اتش يو بي بحرين هوب تيكنولوجيس ذ.م.م

وعليـــه تواصلنـــا مـــرة أخـــرى مـــع األوقاف؛

سجل تجاري رقم 128479

إلعـــادة تشـــييده ،ولكـــن لم نشـــهد أي تغير،

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة بــي اتش يــو بي بحريــن هــوب تيكنولوجيــس ذ.م.م المســجلة

فمازالت مقبرة النعيم دون تسوير”.

بموجــب القيــد رقــم  ،128479بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة RAMLA AKBAR
 VALIYAKATHمصفيا للشركة.

ولفـــت إلى أنه تم تحويط المقبرة بشـــريط

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانون الشــركات
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام  ،2001وعمــال بنــص المــادة 335

بالســـتيكي لمنع الدخول بالســـيارات ،ولكن

مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومة

في اليوم ذاته تم إزالته إلدخال الســـيارات

بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

مجددا.
RAMLA AKBAR VALIYAKATH
-

36364246

rijas@cfsbh.com

إعالن بحل و تصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شركة الكثبان المائية للتجارة والمقاوالت

إدارة التسجيل

سجل تجاري رقم 119247

إعالن رقم  111لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الخير الدوات االمن والسالمة ذ.م.م
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها
الســيد  EAPEN THOMAS/باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة الخيــر الدوات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية

التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام  ،2001وعمــال بنــص المــادة 335
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومة

رقــم  ،136014طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و

amer@aquadunes.com
)+973( 39922096

إعالن بحل وتصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شركة بي اتش يو بي بحرين هوب تيكنولوجيس ذ.م.م

إدارة التسجيل

سجل تجاري رقم 128479

إعالن لسنة 2021

سجل تجاري رقم 130286

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بناء على قرار المساهمين في شركة حسن الطيري القابضة ذ.م.م  ،المسجلة على قيد رقم 130286
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /خالد أحمد حسن علي بوجيري كمصفي للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانون الشــركات
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومة

بالميــرو للمقــاوالت تضامــن بحرينيــة ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينية بموجب

التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام  ،2001وعمــال بنــص المــادة 335
بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

الســيد  /علــي عبــدهللا علــي ابراهيــم ســلمان باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة
القيد رقم  ،102765-طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و

شطبها من السجل التجاري ،و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر

خالد أحمد حسن علي بوجيري

بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

buchery@gmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة بــي اتش يــو بي بحريــن هــوب تيكنولوجيــس ذ.م.م المســجلة

إلعالناتكـــم For Advertising

شركة بالميرو للمقاوالت تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها

+973 39688868

مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانون الشــركات

عنوان المصفي:

شركة حسن الطيري القابضة ذ.م.م

-

رقــم  ، 119247بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد  /عامــر بــن عبــدهللا بــن محمــد الرابــح

مســوولية محــدودة بموجــب القيد
ٔ
االمــن والســالمة ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات

بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

-

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة الكثبــان المائ ية للتجــارة والمقاوالت المســجلة بموجــب القيد

بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

شطبها من السجل التجاري ،و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر

إدارة التسجيل

١٣
د.ب

بموجــب القيــد رقــم  ،128479بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة RAMLA AKBAR
 VALIYAKATHمصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانون الشــركات
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام  ،2001وعمــال بنــص المــادة 335

مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومة

بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

د.ب

أوقات الدوام:
السبت 9 :صباح ًا حتى  3مسا ًء
األحد  -الخميس 8 :صباح ًا حتى  4مسا ًء
36364246

-

rijas@cfsbh.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

١٣

RAMLA AKBAR VALIYAKATH

إعالن بحل و تصفية شركة

شركة الكثبان المائية للتجارة والمقاوالت
سجل تجاري رقم 119247

إعالن رقم  111لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة الخير الدوات االمن والسالمة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها
الســيد  EAPEN THOMAS/باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة الخيــر الدوات

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة الكثبــان المائ ية للتجــارة والمقاوالت المســجلة بموجــب القيد
رقــم  ، 119247بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد  /عامــر بــن عبــدهللا بــن محمــد الرابــح
مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانون الشــركات
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام  ،2001وعمــال بنــص المــادة 335
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومة

مســوولية محــدودة بموجــب القيد
ٔ
االمــن والســالمة ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات

بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

رقــم  ،136014طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و

عنوان المصفي:

شطبها من السجل التجاري ،و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

amer@aquadunes.com
)+973( 39922096

Vacancies Available

Security Solutions Co. W.L.L.

has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

66393120 or SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
PERFUMISTA AL OUD W.L.L

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

17148003 or RECRUITMENT_DONOTREPLY@TATWEERPETROLEUM.COM
ProLab Systems Company W.L.L.

38344464
للتواصل مع قسم اإلعالنات:
For Advertising
إلعالناتكـــم17111501
- 17111504 - 17111444

M I CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

Janabiya Square Property Management

Atyab restaurant

PUBLIC RELATIONS CLERK

CASHIER

LABOURER

17009161 or M.I.75@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

SALES AGENT

33447800 or FATEMA.HH.ALAALI@GMAIL.COM

SALES EXCUTIVE

17180507 or ZAID.ALMOSHEKY@PROLABSYSTEMS.COM

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L

17626977 or HSO.ALOWAINATI@GMAIL.COM

MARINE OFFICER

17466776 or TAHERA@KINGODM.BH

Arabian Pearl Gulf School
TEACHER

suitably qualified applicants can contact

39445332 or MALAALI@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

)ASSISTANT MANAGER(OFFICE

CO-ORDINATOR

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17544145 or OSAMAMAHDI830@HOTMAIL.COM

33871424 or ORALARTS@HOTMAIL.COM

AHLI UNITED BANK B.S.C.

has a vacancy for the occupation of

17295879 or HASAN@ARABASIAN.COM

Oral arts dental lab

has a vacancy for the occupation of

Artisan art construction

has a vacancy for the occupation of

Artisan art construction

ALGHALIA W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

HEAD OF COMPUTER SYSTEMS DEVELOPMENT

WAITER

17585778 or girish.menon@ahliunited.com

17710271 or hrvp@alghalia.com

TECHNICIAN

17544145 or OSAMAMAHDI830@HOTMAIL.COM

Khalil ebrahim ahmed thai resturant
has a vacancy for the occupation of
CHEF

suitably qualified applicants can contact

34045666 or KHALILFTEMP@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

أوقات الدوام:
السبت 9 :صباح ًا حتى  3مسا ًء
األحد  -الخميس 8 :صباح ًا حتى  4مسا ًء
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أسامة الماجد

الحوادث البسيطة ...مبادرة ريادية غير مسبوقة
البحرين تسير بثقة وثبات نحو تحقيق رؤيتها  ،2030وتحقيق طفرات

الحـــوادث التـــي لم تتســـبب بأية حالـــة وفاة أو أية إصابات جســـدية أو

المطلوبـــة ودعـــم االقتصـــاد الرقمـــي ،والمبـــادرات الرياديـــة فـــي هـــذا

الهدف الرئيســـي لهذا المشـــروع هو تســـهيل وتطويـــر الخدمات لجميع

كبيرة على صعيد البنية التحتية الرقمية ،واألهداف واالســـتراتيجيات

المضمار ،وقد بدأت مملكة البحرين وكأول دولة في المنطقة بمشروعها
الرائـــد المتمثل في اإلبـــاغ عن الحوادث المرورية البســـيطة من خالل

جريمـــة ينـــص عليها قانون العقوبـــات أو أي قانون آخر ،مشـــيرا إلى أن
المواطنين والمقيمين ،وسالمة مستخدمي الطرق في مملكة البحرين،

كمـــا يأتي فـــي إطار توجـــه وزارة الداخلية ومصـــرف البحرين المركزي

خدمات الحوادث المرورية عبر تطبيق “ ”e Trafficأو من خالل شركة
التأميـــن المســـؤولة ،إذ توفـــر اإلجـــراءات الجديدة ً
إلكترونيا بين
ربطـــا
ً

البحرين .”2030

“ 10دنانير” وتقرير الحادث “ 6دنانير”.

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس

اإلدارة العامـــة للمرور وشـــركات التأمين ،إضافة إلـــى إلغاء مبلغ الصلح

لدعـــم التحول الرقمـــي وتطوير جميع الخدمات بشـــكل عام وفق رؤية

إن هذه المشاريع والبرامج الرائدة التي تقوم بها الحكومة بقيادة سيدي

والشـــك أن لهذا المشـــروع إيجابيات عديدة كســـرعة اإلنجاز واختصار

مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه ،تعكس بوضوح االســـتراتيجية عالية

جـــواد محمد رئيس جمعيـــة التأمين البحرينية للصحافة بأن “شـــركات

يعني أن مملكة البحرين تمتلك إمكانيات هائلة وكبيرة تفوق إمكانيات

الوقـــت والجهـــد وانســـياب الحركـــة المرورية ،وفي الســـياق ذاته صرح

التأميـــن علـــى أتـــم االســـتعداد لتطبيـــق هـــذا القـــرار ،واآلليـــة الجديدة
ســـتوجد حلـــوالً كفيلة وفعالة لمباشـــرة الحـــوادث المروريـــة المتصالح
خصوصا في
ً
عليهـــا بخطوة واحدة وســـرعة اإلنجـــاز فيها دون تأخيـــر،

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

الكفـــاءة للتحـــول الرقمـــي وقـــوة البنية الكاملـــة بأفضل صورهـــا ،وهذا

للتواصل17111483 :
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دول عديدة ودخلت فعليا ضمن مجموعة الكبار ،كما أن وزارة الداخلية
حققت التعبئة العلمية الشـــاملة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة

والنجاح للخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم.

عباس العمران

رسائل لذوي األلباب
ُ
يقول الحق  -جـــل في عُ اله  -في القرآن الكريـــم “وَ ْ
اض ِر ْب َل ُهم
الرســـالة األولـــى:
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ُ
ي ٍء مُّ ق َت ِدرًا” صدق هللا العظيم .يقول
َه ِشيمً ا تذرُ وه الريَاح ۗ وَ ك َ
ان الله عَ ل ٰى كل ش ْ
العلماء في شـــرح اآلية الكريمة إن هللا  -ســـبحانه وتعالى  -شـــبه الدنيا بالماء؛

ألن الماء ال يســـتقر في مكان ،وكذلك الدنيا ال تدوم على حال مدى الدهر .كما
أن الماء ال يبقى أب ًدا في عيون جارية ،فقد تفنى العيون وتصبح األرض قاحلة
ُ
يطيق اإلنســـان البقاء فيها ،وكذلك الدنيا فهـــي فانية غير باقية ألحد.
جافـــة ال
ً
ويكمـــن نفـــع الماء مـــادام بقدر معتـــدل ،أما إن جـــاوز الحد صار مهلـــكا ،وكذلك
ُ

الحال في الدنيا؛ ينتفع اإلنسان منها بقدر ما يغنيه ويكفيه وال يلهيه ،فإن سعى
بجشع وغرور فالهالك مصيره ال محالة.
فيها
ٍ

الرســـالة الثانيـــة :من أبهى صفات اإلنســـانية أن تقابل اإلحســـان باإلحســـان مع
البشـــر ،بغض النظر عن جنســـهم وعرقهم ودينهم ،وهذا جوهر جميع الرســـاالت

مـــن هللا بها علينا .وفي هذا المقـــام أذكر قصة أذهلتني
الســـماوية المنزلـــة التي ّ

لمؤسس شركة “نايك” لألحذية الرياضية ،حيث إنه في بدايات تأسيس شركته
لم يتمكن من تصميم شـــعار للشـــركة عند مصمم محترف ،فاتفق مع طالبة في
إحـــدى الجامعات علـــى تصميمه مقابل مبلغ زهيد ( 34دوالرا)  -ولم يكن يمتلك
المبلـــغ حينهـــا  -فتوســـل إليهـــا أن تؤجـــل صرف الشـــيك إلى حين توفـــر المبلغ؛

ففعلت .المذهل أنه بعد ســـنوات قليلة أصبحت الشـــركة من أكبر الشركات على

مستوى العالم وأكثرها توسعا .وفي حفل بهيج دعا المؤسس هذه الشابة وسط
حضور ضخم ووســـائل إعالم ليشكرها على وقوفها معه في بدايات التأسيس،
نفيســـا و 500ســـهم في الشـــركة .اإلحســـان ُخلق إنساني كبير ال
وقدم لها خاتمً ا
ً
يســـتطيع بعـــض النـــاس أن يتصف بـــه مهما حاول ذلـــك ،بينما النفـــوس الكبيرة

تبقى كبيرة في كل الظروف واألحوال وال تغيرها المناصب واألموال.

الرسالة الثالثة :نعوذ بالله من إلف نِعَ مِ هِ التي نقابلها بعدم الشكر واالمتنان .لقد
نزلت على أقوام عديدة ســـابقة نقم وعقاب من هللا ســـبحانه ألنهم كفروا بأنعم

إميل أمين

تســـعَ إليه ليشـــكرك ،فقط راقب األيام وكن صبورا ،وال تأســـف على ما قدمت
ال ْ
ً
أبدا فهو محفوظ عند ربك.

هل من نهاية لفيروس كورونا؟
أحد أهم بل وأخطر األســـئلة المطروحة على الســـاحة الدولية في األسابيع األخيرة،

وســـتصبح أكثر خطورة من متغير “دلتا” .كارثة هذا الفيروس اللعين أنه كلما اتســـع

الجائحة جملة عابرة في تاريخ البشـــرية أم أن هناك ما هو أســـوأ ،ومن أسف شديد،

المتحـــورات ،زاد احتمال أن يكون أحدهم قادرا على تفادي اللقاحات ،وإعادتنا إلى

هـــو ذاك المتعلـــق بفيـــروس كورونـــا ،والمـــدى الزمني الذي سيشـــغله ،وهل ســـتكون

يمكن أن يكون قائما أو قادما على الطريق؟

انتشـــاره ،كلمـــا كانـــت الظـــروف مهيـــأة لظهور متحـــورات أكثـــر منه ،وكلمـــا زاد عدد

البداية مرة أخرى.

التســـاؤل المتقـــدم ال ينطلـــق فـــي حقيقة األمر من رؤية تشـــاؤمية ،بل من مســـاءلة

هـــل توجـــد إرادة دوليـــة حقيقية لمعرفـــة أصل ومنشـــأ الفيروس وإلـــى أين يمضي

أصـــل ومنشـــأ الفيـــروس حتى الســـاعة .مـــا يجري في العديـــد من الـــدول األوروبية

الفيروس على أرضهم بداية يرفضون أي نوع من التعاون في سياق تحقيق واضح

الواقـــع للوصـــول إلى الحقيقـــة الغائبة ،خصوصا فـــي ظل حالة الضبابيـــة التي تلف
والتـــي يفتـــرض أن غالبيـــة ســـكانها قد تلقـــوا أنواعا مختلفـــة من الطعـــوم المضادة

للفيـــروس الشـــائه ،يصيب العالم بالقلق في النهار ،ويمكـــن القول أيضا األرق بالليل،

ومرد األمر هو عودة انتشار الفيروس مرة أخرى وإن بشكل متجدد ،وتحت أسماء
مختلفة ،ربما أشهرها ،الفيروس المتحور دلتا ،وحتى الصين منشأ الفيروس ،والذي
كاد العالـــم أن يقـــول إنه اختفى منهـــا ،ها هو يعاود الظهور مرة أخرى ،ما اســـتدعى

إغالق بعض المدن الصينية التي يخشى أن تتحول إلى بؤرة جديدة للوباء الفتاك.
ال تتوقـــف المخاوف عند تلك النقطة ،الســـيما بعد التصريحـــات الصادمة من المدير
العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة تيـــدروس أدهانـــون ،والتي أطلقهـــا األيـــام القليلة

الماضية ،وأشـــار فيها إلى أن ســـالة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم،

هللا فلـــم يشـــكروا ولم يحمدوا ،بل جحدوا! ومن الجحـــود ما يكون بين الناس،
ً
موقفا مش ِّر ًفا مع شخص جاحد..
فبعضهم يقابل المعروف بالنكران .حين تقف

بالبشـــرية؟ ال يظـــن المـــرء أن هناك وقفة مصارحـــة بين األمم الكبـــرى ،فالذين ظهر

د .طارق آل شيخان

tariq@carinter.org

وشـــفاف بهـــدف الوصول إلى المريـــض رقم صفر ،والذي قد يســـاعد على فهم أبعاد

المشـــهد من جذوره ،عوضا عن حالة التخبط الســـائرة فيها اإلنسانية ،وهذا هو حال
الصين.

الربيع الطالباني

أما عن الواليات المتحدة األميركية ،فإن الغموض والضبابية بدورهما يلفان المشهد
الكورونـــي إن جـــاز التعبيـــر ،وهنـــاك اتهامـــات حديثة موجهـــة إلى الطبيـــب أنتوني

فاوتشـــي ،بأنه ضلل األميركيين ،ناهيك عن ما هو موجه للرئيس األميركي الســـابق
دونالـــد ترامـــب مـــن اتهامات بشـــأن دوره في تعطيـــل المواجهة ،وهاهـــي البالد من
شـــمالها إلـــى جنوبها في انتظار ســـبتمبر وأكتوبر المقبليـــن والحديث دائر عن عودة

مخيفة للفيروس“ .المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

القرار الذي اتخذه الرئيس بوش االبن بغزو أفغانستان كان من أجل أمرين سعت
لهمـــا السياســـة األميركيـــة طويلة األجل التـــي تهدف إلشـــعال القالقل بمختلف
المناطـــق لضمان اســـتمرار قيادة واشـــنطن األزمات ،وهما القضـــاء على طالبان

التي خرجت من رحم ما يسمى بالمجاهدين األفغان الذين رعتهم االستخبارات

األميركية لمحاربة الروس ،واألمر الثاني هو نشر الديمقراطية بأفغانستان ،لكن
في النهاية فشلت الديمقراطية وداس عليها األفغان ،ووقعت واشنطن اتفاقية
مع العدو الطالباني الذي حاربته طوال عشرين سنة لتترك الساحة له ،والنتيجة

المنطقية لهذا األمر فشل واشنطن بمشروعها في أفغانستان.

لكن لو ســـلمنا بأن ما فعله الديمقراطيون بانســـحابهم من أفغانستان ليس فشال

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

لماذا هم مبدعون؟
بين آونة وأخرى تبرز وكاالت األنباء قصصا ألطفال بالغة اإلثارة والغرابة ،من

أعمارهـــم ويقـــع اآلبـــاء في حرج وحيرة نتيجـــة قلة الخبـــرة .المعضلة الكبرى

محاضرات الرياضيات المعقدة ،واستطاعت أن تصحح الكثير من المعلومات
لألســـتاذ المحاضـــر ،كمـــا أ ّنهـــا ونظرا لمـــا تمتلك مـــن ذكاء حاد وطاقـــة فكرية

أن لدى
عندمـــا يضيقون ذرعا بتلك األســـئلة ،والـــذي أكدته البحـــوث التربوية ّ

أن فتاة أميركية تدعى “روث” يناهز عمرها السنوات العشر تهوى حضور
بينها ّ

تتمثل في إجابات تفتقر إلى المنطق ،واألدهى أنه يتم التعامل إزاءها بالقمع
األطفال طاقات هائلة تتفجر في أغلب األحيان على هيئة أســـئلة وينتظرون

من يشفي غليلهم ونهمهم بإجابات مقنعة ال بااللتفاف حولها.

مذهلة استطاعت أن تتفوق على  600طالب من طالب الرياضيات وجميعهم
ً
ســـنا منها ،ونتيجة لمســـتواها الذهني الخالق خصصت لها الجامعة مكانا
أكبر

أن العبقريـــة تظهر مالمحها
إن العلمـــاء عبـــر تجـــارب ال حصر لهـــا توصلوا إلى ّ

وقبـــل أيام شـــاهدت مقطع فيديو لطفل ينتمي إلحدى البلـــدان العربية ،ويبلغ

العاشـــرة ،وفي هذه الســـن يبدأ الطفل في ترتيب ذاكرته حسب المتخصصين

“صفحـــات مـــن عادات الشـــعوب” واآلخر “روافـــد المعرفة” ،أمـــا الكتاب الثالث

إن على اآلبـــاء واألمهات أوال
فـــي هـــذه الســـن المبكرة؟ خالصـــة ما نود قولـــه ّ
والمربيـــن مـــن معلميـــن ومعلمـــات ثانيـــا أال يتعاملوا مـــع أطفالهم كمـــا لو أ ّنهم

للتدريس!

مـــن العمر  ،12اســـتطاع أن يؤلـــف عددا من الكتب ،كان الكتـــاب األول بعنوان

فإنـــه يتعلـــق بـ “األمـــراض االنتقالية الشـــائعة المنتشـــرة بين طلبـــة المدارس”،
أن البيئة المنزلية
وعندمـــا ســـأله المحاور عن أهـــم عامل دفعه للتأليف أجـــاب ّ

التي نشأ فيها شجعته على البحث والتأليف.

وغالبـــا مـــا يفاجـــئ األطفـــال معلميهـــم وآباءهم بأســـئلة تنم عن عقـــول تفوق

على ســـلوك األطفال في ســـن مبكرة جدا أي بين الشـــهر الســـابع وحتى السنة

في التربية ،أليس مدهشـــا لنا نحن الكبار أنه بإمكانهم أن يستوعبوا ويتعلموا

كائنات مســـتلبة أو كما يقول المثل الشـــائع “مجرد عيال” تكفيهم بضع كلمات،
لكـــن باعتبارهـــم مشـــاريع “عباقرة ونوابـــغ” ولدى بعضهم عقـــوال تفوق ما لدى

الكبار بمراحل ،وبالتالي فالواجب تحفيزهم بشتى الوسائل لإلبداع.

بل إنه تكتيت أو سياسة جديدة بأفغانستان ،فإن السياسة الوحيدة أو التكتيك
الوحيـــد المقبول منطقيا وواقعيا يتمثل في عنوان واحد هو “الربيع الطالباني”

على غرار مؤامرة الربيع العربي ،وبشكل أكثر تحديدا هو نشر الفوضى ووالدة
تنظيم إرهابي جديد لينضم إلى شقيقيه القاعدة وداعش.

ولـــو انتقدنـــا أحدا بخطأ النقطة أعاله وهي الفشـــل األميركي بأفغانســـتان ،فإن

ذلك ســـيقودنا ،وأتمنى أال أكون محقا في ذلك ،إلى ســـيناريو أشـــد مرارة وأكثر
تدميرا ،وفوضى ســـتعم محيط أفغانستان بل والمحيط العربي ،بمعنى أنه كما
دعمت واشـــنطن ما يســـمى بالمجاهدين األفغان ،ونتج عن ذلك تنظيم القاعدة

الذي اســـتهدف أيضا البالد العربية واإلســـامية حتى هذه اللحظة ،واســـتفادت
منـــه جهات غربية ،من إعالميين وسياســـيين ومفكرين ،لتصوير اإلســـام على
أنـــه ديـــن إرهـــاب ،وكما دعمت واشـــنطن ما يســـمى بديمقراطية العـــراق عندما
غزته عام  ،2003وأصبح العراق مســـتنقعا لإلرهاب والتغلغل اإليراني والفســـاد

والتخلف ،وكما دعمت واشـــنطن مؤامرة الربيـــع العربي ،ونتج عن ذلك احتالل
إيـــران  4عواصـــم عربية ،واحتالل العثمانيين دولتيـــن عربيتين ،ووالدة تنظيم

إرهابـــي جديد هو داعش ،فإن دعم واشـــنطن لطالبان ،عـــن طريق توقيع اتفاق
معهـــا وانســـحابها من أفغانســـتان ،ســـينتج عنه ربيـــع طالباني جديد يســـتهدف

روســـيا والصيـــن والـــدول المجـــاورة ألفغانســـتان ،وســـتولد تنظيمـــات إرهابية

جديدة ســـتجعل وسط آســـيا يعيش الفوضى ،وعليه ،علينا االستعداد من اآلن
لهـــذا الســـيناريو ،والضـــرب بيد من حديـــد على كل من يحاول المســـاس باألمن
العربي.
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خالد بن حمد يطلع على احتياجات األندية ويستعرض سياسة “الهيئة العامة”
ســموه :دعمنــا مســتمر للجميــع ووجهنــا لوضــع نظــام لحمايــة حقــوق الرياضييــن
الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

عقـــد النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ،رئيـــس

الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد
بن حمد آل خليفة ،اجتماعا عبر تقنية

االتصـــال المرئـــي ،برؤســـاء األنديـــة

الوطنية؛ لمناقشة احتياجات األندية
واســـتعراض سياســـة عمـــل الهيئـــة

العامة للرياضة.

ويعـــد هـــذا االجتمـــاع األول الـــذي
يعقـــده ســـموه برؤســـاء األنديـــة ،منذ

تولـــي ســـموه رئاســـة مجلـــس إدارة

جانب من االجتماع

الهيئـــة العامـــة للرياضـــة .وقد شـــارك
في االجتماع ســـمو الشيخ سلمان بن

سموه :نشيد بجهود األندية
ونحثهم الحتضان مزيد من
الناشئة والشباب

محمـــد آل خليفة نائب رئيـــس الهيئة

العامـــة للرياضـــة رئيـــس المجلـــس
البحريني لأللعـــاب القتالية ،والرئيس
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة
عبدالرحمـــن صـــادق عســـكر وجميـــع

رؤساء األندية الوطنية.

سموه :تطوير العمل
المؤسساتي باألندية وفق
معايير الحوكمة بالهيئة

سمو الشيخ خالد بن حمد

وفـــي بدايـــة االجتمـــاع ،رحـــب ســـمو

المميـــز خـــال المشـــاركات المحليـــة

احترازيـــة لحمايـــة المجتمع خصوصا

لمعالجتهـــا وتذليـــل الصعوبـــات؛ مـــن

باألندية ،وفق مؤشرات لقياس األداء

ســـموه جميـــع االنديـــة علـــى فتـــح

بالجميـــع ،ونقـــل ســـموه لهـــم تحيـــات

واالنتماء والوطنية.

بفيـــروس كورونـــا ،مضيفـــا ســـموه أن

وتطبيـــق معاييـــر الجـــودة والحوكمة

االســـتراتيجية التطويريـــة ،والتـــي

والشـــباب ،وتشـــجيعهم للمشاركة في

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
حفظـــه هللا ورعـــاه ،مشـــيدا ســـموه

بالجهود التـــي تبذلها األندية الوطنية
الحتضـــان الناشـــئة والشـــباب ،مـــن
خـــال تنفيذ البرامـــج المختلفة ،التي

تســـهم في صقـــل مهاراتهم وقدراتهم

الرياضيـــة ،علـــى الشـــكل الـــذي يهيئ
لهم الفرصة لتقديم األداء والمستوى

والخارجيـــة ،وتعزز فيهـــم قيم الوالء

الرياضي من انتشـــار حـــاالت اإلصابة

وأكد سموه أن المشهد العام يسير نحو

الهيئة العامة تعمل على معالجة كافة

والعـــودة إلـــى الوضـــع الطبيعـــي ،بعد

الخطط والبرامج التي تهدف لتطوير

التعافي من جائحة كورونا كوفيد-19
المؤشـــرات اإليجابيـــة األخيـــرة التي
خلصـــت إليهـــا الجهـــود الكبيـــرة التي

بذلها الفريق الوطني برئاســـة صاحب

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد
آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس الوزراء،

والتي ســـاهمت في فـــرض إجراءات

المعوقات مـــن خالل تنفيذ حزمة من
المنظومـــة الرياضيـــة ،بالصـــورة التي

تحقـــق المزيد مـــن النجاحات في هذا

القطاع الحيوي.

أجل رقـــي العمل المؤسســـي باألندية
التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة.

تخدم التطلعات لزيادة االســـتثمارات

وناقـــش ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد

واإليرادات باألندية ،والتي تســـاعدها

العمل بالهيئة ،التي ســـتعتمد سياســـة

مـــن أجـــل تحقيـــق نظـــام رياضـــي

آل خليفـــة مـــع الرؤســـاء سياســـة
األبـــواب المفتوحة بين الهيئة وجميع
الجهـــات الرياضيـــة ،ومـــا ستشـــهده

وخـــال االجتمـــاع ،بيـــن ســـموه آليـــة

الفترة القادمـــة من خطوات تنظيمية

خالل التواصل المباشر بالهيئة ،سعيا

بالنظـــام اإلداري والمالـــي والرياضـــي

تلقـــي طلبات واحتياجات األندية من

والنتائـــج؛ بهدف الوصول إلى أهداف

تســـاهم فـــي تنفيـــذ خطـــط ترتقـــي

نحـــو التحـــول إلـــى شـــركات تجارية؛

يعـــزز التوجه فـــي تطبيـــق االحتراف

والصناعة الرياضية بالمملكة.

أبوابهـــا الحتضان المزيد من الناشـــئة
مختلـــف األلعـــاب الرياضيـــة؛ بهـــدف

شـــغل أوقـــات فراغهـــم واكتشـــاف

العبيـــن موهوبيـــن ومميزيـــن ،موجها
ســـموه الهيئـــة لوضـــع نظـــام لحمايـــة
حقـــوق الرياضييـــن ،بالصـــورة التـــي

توفر لهم البيئة المثالية ،التي تدفعهم

وفـــي ختـــام االجتمـــاع ،أكـــد ســـموه

لمضاعفـــة الجهـــود مـــن أجـــل تقديـــم

متطلبـــات المرحلـــة القادمـــة ،حاثـــا

اإلنجازات للرياضة البحرينية.

اســـتمرار الدعـــم لألنديـــة بمـــا يلبـــي

أفضل المستويات وتحقيق مزيد من

منتخبنــــا لليــــد يــواجـــه بطـــل العـــالـــم
الجولة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020
حسن علي | تصوير :علي الحلواجي

يخوض منتخبنـــا الوطني لكرة اليد

مواجهـــة قويـــة فـــي ثالـــث مبارياته

بـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة “أولمبياد
طوكيـــو  ”2020عندمـــا يواجـــه

الدنمارك بطل العالم الساعة التاسعة
صباحـــا بتوقيـــت اليابـــان (الثالثـــة
فجـــرا بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن)

ضمن منافســـات المجموعـــة الثانية
مـــن المســـابقة .ويســـعى منتخـــب

المحاربيـــن للظهـــور المميـــز وتقديم

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد مسابقة الرماية بجانب رئيس اللجنة األولمبية الكويتية

عـــرض يحـــرج مـــن خاللـــه الدنمارك

رغـــم أن األخير تفـــوق على منتخبنا
بفـــارق كبيـــر  20 - 34فـــي آخـــر

مواجهـــة جمعـــت الطرفـــان ببطولـــة

العالـــم التي اســـتضافتها مصر مطلع
العـــام الجـــاري .ويتصـــدر منتخـــب

الدنمـــارك المجموعـــة بنقطتين يليه
الســـويد ثانيـــا بنقطتيـــن ويحتـــل
المنتخـــب المصـــري المركـــز الثالـــث

بنقطتين ويليـــه البرتغال في المركز
الرابـــع بنقطتين كذلك ،ثـــم منتخبنا

عبء كبير على دفاع األحمر أمام الدنمارك

في المركز الخامس واليابان سادسا

نقـــاط الضعف والقوة لدى المنافس.

وســـيلعب األحمـــر ألول مـــرة خـــال

منتخبنا فرصة التأهل لدور الثمانية

آرون كريستيانســـون لخوض حصة

المجموعة ،ولكن المشـــوار لن يكون

من دون أي رصيد من النقاط.

الفترة الصباحية وهو ما دعا المدرب

تدريبية صباحية يوم أمس؛ بغرض
تهيئـــة الالعبين ألجـــواء اللقاء ،كما

عقد المدرب جلسة شرح من خاللها

حســـابيا علـــى الـــورق مـــازال يملـــك

فـــي ظل تأهـــل أربعـــة منتخبات من

مفروشـــا بالورود وهو ما يســـتدعي

تصحيح األخطاء واألهم اللعب من

دون ضغوط.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد منافسات
الرماية ويهنئ الكويت ببرونزية الرشيدي
شهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة
آل خليفـــة نائـــب رئيس اللجنـــة األولمبية
البحرينيـــة رئيـــس وفـــد مملكـــة البحرين

بأولمبياد طوكيو  2020منافسات الرماية
لمتابعـــة مشـــاركة منتخب دولـــة الكويت
الشـــقيقة للرمايـــة وذلك بحضـــور األمين

عبـــدهللا الرشـــيدي وطـــال الرشـــيدي

ومنصور الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان.

وأشـــاد ســـموه بفـــوز الرامـــي الكويتـــي
عبـــدهللا الرشـــيدي بالمركـــز الثالـــث

والميدالية البرونزية في مسابقة الشوزن
ســـكيت ،معربـــا عـــن خالـــص التهانـــي

سفير البحرين باليابان يشيد بجهود لجنة األولمبياد

العـــام للجنة األولمبية نائـــب رئيس الوفد

أشـــاد ســـفير مملكـــة البحريـــن باليابـــان أحمد الدوســـري

وعلـــى صعيـــد متصل أشـــاد الدوســـري بتوجيهات ســـمو

والتقى ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن

اإلنجـــاز ،كمـــا تقـــدم بخالـــص التهاني إلى

النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة،

هـــذا العلـــم التي أطلقها ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

الكويتية الشـــيخ فهد ناصر صباح األحمد

فهد ناصـــر صباح األحمـــد الصباح ،منوها

الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة،

العـــرب فـــي مســـابقة الرمايـــة (شـــوزن

بالجهود التي بذلتها اللجنة األولمبية البحرينية برئاســـة

رئيس الهيئة العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد
آل خليفـــة مـــن أجل المشـــاركة بدورة األلعـــاب األولمبية

“أولمبياد طوكيو .”2020

الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة باالستمرار بحملة عشان

خليفة آل خليفة برئيس اللجنة األولمبية

خليفـــة ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون

الصبـــاح وآزر منتخـــب الكويـــت ممثـــل

موضحا بأن تلك المبادرة ليست بغريبة على سموهما.

ســـكيت) والـــذي مثلـــه كل مـــن الرامـــي

وأضاف الدوســـري بأن اللجنة األولمبية البحرينية تعتبر

وأضـــاف “العلـــم هو رمز الوطن وعزته وشـــموخه ،ونحن

نجحـــت في إنهاء كافـــة إجراءات المشـــاركة باألولمبياد

ونحن على ثقة بأن العبي منتخباتنا الوطنية سيكونون

مـــن أنشـــط اللجـــان األولمبيـــة الوطنيـــة في العالـــم وقد

مبكرا؛ ألنها كانت على تواصل مستمر مع سفارة البحرين
لـــدى اليابـــان واللجنـــة المنظمـــة لألولمبيـــاد لتنجـــز كافة

الترتيبات اللوجســـتية والحصول علـــى كافة المعلومات
وهو ما ســـاهم في تســـهيل عمل الســـفارة البحرينية عند

التواصـــل مع اللجنة المنظمة من دون أي مشـــاكل ،بينما
واجهـــت بعـــض اللجـــان األولمبيـــة األخـــرى العديـــد مـــن

العوائق.

محمد النصف.

جميعـــا نلتـــف حـــول رايتـــه حبـــا ووالء للقيـــادة والوطن

على قدر المسؤولية إلعالء راية الوطن.”..

والتبريـــكات إلـــى دولة الكويت الشـــقيقة
قيـــادة وحكومـــة وشـــعبا بمناســـبة هـــذا

رئيـــس اللجنة األولمبية الكويتية الشـــيخ
بالمســـتوى المتميز الذي أظهره الرشيدي
ليهـــدي بـــاده والعـــرب ميداليـــة برونزية

ثمينة.

خليفـــة آل خليفـــة أن الفـــوز بالميداليـــة
البرونزيـــة يعكـــس المكانـــة المتميـــزة

لرياضة الرماية الكويتية وما تزخر به من
إنجـــازات على الصعيـــد اإلقليمي والقاري

والعالمـــي وهـــو امتـــداد لمســـيرة الرماية

الكويتية ذات السمعة المتميزة.

كمـــا أكد ســـموه أن ذلـــك اإلنجاز هو ثمرة

لدعـــم ورعاية اللجنـــة األولمبية الكويتية
لالتحـــادات الرياضيـــة وتســـخير كافـــة

عوامـــل النجـــاح ،متمنيا للبعثـــة الكويتية
المزيـــد مـــن التألـــق والنجـــاح فيمـــا تبقى

مـــن منافســـات بـــدورة األلعـــاب األولمبية

الحالية.

توزيع كتيب “البحرين في أولمبياد طوكيو”2020

كما تقدم الدوسري بجزيل الشكر لسمو الشيخ عيسى بن

أصـــدرت اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة كتيـــب الـــدورة

البحرينيـــة رئيس وفـــد مملكة البحريـــن باألولمبياد على

طوكيو  ”2020والذي تم توزيعه على  206دول.

ذاته اهتمام ومتابعة األمين العام للجنة األولمبية ونائب

تـــم إصدار كتيـــب “البحرين فـــي أولمبياد طوكيـــو ”2020

علـــي بن خليفـــة آل خليفة نائب رئيـــس اللجنة األولمبية

التوثيقـــي للمشـــاركة بـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة “أولمبياد

دعم واهتمام سموه بالبعثة البحرينية ،مثمنا في الوقت

وعلـــى غيـــر العـــادة وتماشـــيا مـــع اإلجـــراءات االحترازية

رئيس الوفد محمد النصف.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن

إلكترونيـــا وذلـــك عبـــر حفظـــه فـــي ذاكـــرة تخزيـــن “flash
 “ memoryتـــم توزيعهـــا مـــع بعض الهدايـــا التذكارية على
اللجـــان األولمبيـــة وذلـــك من خـــال وضعها فـــي صندوق

المراســـات لـــكل دولـــة .وصـــدر كتيـــب الـــدورة باللغتيـــن

العربية واإلنجليزية.

انفجار في مجمع للكيمياويات

سعيد يتعهد بحماية “الحقوق والحريات والمسار الديمقراطي”

في مدينة ألمانية
ليفركوزن ـ وكاالت

“اإلخوان” تهدد التونســيين :إعادة البرلمــان أو تخريب ودماء

هز انفجار في مجمع للكيمياويات مدينة
ليفركوزن األلمانية ،أمــس الثالثاء ،ما
أدى إلــى ارتفاع سحابة ســوداء كبيرة
في الهواء.

تونس ـ وكاالت

وقـ ـ ــال مــشــغــلــو م ــوق ــع ك ــي ــم ــب ــارك فــي

أع ــل ــن ــت مـ ــصـ ــادر ت ــون ــس ــي ــة ،أم ــس

ل ــي ــف ــرك ــوزن ،الـ ـ ــذي يــبــعــد حـ ــوالـ ــي 20

الــثــاثــاء ،أن الــرئــيــس قيس سعيد،

كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين،

تــعــهــد ل ــدى لــقــائــه مــمــثــلــي المجتمع

إن سبب االنفجار لم يتضح بعد.

المدني ،بـ”حماية المسار الديمقراطي

وأشـ ــار بــيــان عــلــى “تــويــتــر” إل ــى أن ــه تم

والحقوق والحريات”.

نشر رجال اإلطفاء وعربات الكشف عن

وقالت مصادر التقت قيس سعيد،

التلوث.

إنه أبلغها أن “اإلجراءات االستثنائية
التي اتخذت ،مؤقتة” ،الفتا إلى أنه
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مظاهرات ضد الحكومة في تونس

ج ــرى الــلــجــوء إلــيــهــا بــســبــب “تعمق

international@albiladpress.com

األزمة”.
كــمــا أك ــد الــرئــيــس الــتــونــســي ،حسب

للصناعة والتجارة ،أن رئيس البالد
الذي جمعهم به ،بـ”احترام مقتضيات

وتــجــمــيــد أع ــم ــال ال ــب ــرل ــم ــان ،ورف ــع

كما أشار إلى أن حل األزمــة الحالية
بالخطر الــداهــم ،وتشكيل حكومة

سعيد،
التونسية ،رئيس الدولة قيس
ّ

كفاءات.

الدستور”.

ق ـ ـ ـ ــرارات تــضــمــنــت إعـ ــفـ ــاء هــشــام

الحصانة عن أعضائه.

في تونس ،يكمن في إنهاء ما وصفه

“طمأن” أعضاء االتحاد خالل اللقاء

دبي  -العربية.نت

هــو نتيجة لما وصفها بالتجاذبات

الــمــشــيــشــي م ــن رئ ــاس ــة الــحــكــومــة،

والحكومة إلى الحوار قطعا للطرق

والمهاترات السياسية.

وبــــــــدوره ،أكـ ــد االتـ ــحـ ــاد الــتــونــســي

طرد ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في مأرب

أمــا االتــحــاد الــعــام التونسي الشغل،

وك ــان الــرئــيــس الــتــونــســي قــد أصــدر

لــلــجــمــاعــة ال ــب ــي ــان ،داع ــي ــة الــشــعــب

فــأكــد أن الــوضــع الــراهــن فــي الــبــاد

المصادر ،أن “الحريات والحقوق لن
ُتمس بأي شكل”.

الرئيس التونسي قيس سعيد

وطلبت منه الــتــراجــع عــن الــقــرارات

مشابها لمصير دول أخرى لو لم يلغ

فإن سعيد يطمح إلى “إرساء خارطة

سعيد األخيرة ،معتبرا إياها “خطوة

اإلخـ ــوان فــي بــيــان رســمــي أصــدرتــه

لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة”.

ودعــــــا ال ــت ــي ــار ال ــش ــع ــب ــي ،الــرئــيــس

والرئيس أيضا.

لــلــصــنــاعــة وال ــت ــج ــارة ،إلـــى تشكيل

يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي

ودم ــاء إذا لــم يــتــراجــع الــرئــيــس عن

م ــت ــح ــزب ــة ،مــطــلــعــة ع ــل ــى ال ــوض ــع

كمال حذر التيار من “محاوالت جر

طــريــق فــي إط ــار الــدســتــور الحالي،

مهمة” إلنقاذ مؤسسات الدولة.

مــن جــانــبــه ،دع ــا االت ــح ــاد التونسي

التونسي  ،إلى إعالن خارطة طريق

“ح ــك ــوم ــة ك ـ ــف ـ ــاءات وط ــن ــي ــة غــيــر

لهذه القرارات.

االقتصادي واالجتماعي”.

التونسيين إلى العنف والفوضى”.

البالد إلــى مزالق العنف والتخريب

وب ــع ــدم ــا هــاجــمــت ح ــرك ــة الــنــهــضــة

وأعــلــن الــتــيــار الشعبي فــي تــونــس،

أمــس ،دعمه لقرارات الرئيس قيس

المؤدية إلى تطور األحداث وانزالق
والدماء ،بحسب ما ورد.

التي اتخذها حــول تجميد البرلمان

ووفقا لمنظمة األعــراف التونسيين،

ال ــت ــون ــس ــي ب ــم ــن ف ــي ــه ــم ال ــرئ ــي ــس

وإق ــال ــة الــحــكــومــة ،هـ ــددت جماعة

صــبــاح الــثــاثــاء ،الــشــعــب التونسي

وزعــمــت أن مصير تــونــس سيكون

الرئيس ما أصدره قبل فوات األوان،
وفقا للبيان.

وقالت الجماعة إنها تتابع تطورات

األحداث في تونس معتبرة أنها تهدد

وحدة شعبها ومسيرته الديمقراطية.

كما تــوعّ ــدت تــونــس بــدمــار وخــراب

يشار إلى أن التنظيم الدولي لجماعة

قــراراتــه األخــيــرة ،وطالبته بالعودة

لبحث ســيــنــاريــوهــات الــمــواجــهــة مع

للحوار وإعادة البرلمان المعطل.

ونقلت وســائــل إعــام محلية تابعة

اإلخوان كان أجرى مشاورات مكثفة
ال ــرئ ــي ــس الــتــونــســي وم ــن ــع ســقــوط

التنظيم في تونس.

تخوض قــوات الجيش اليمني

فادحة في األرواح والعتاد ،وفق

مــعــارك متواصلة ضــد ميليشيا

كما أض ــاف أن عناصر الجيش

عقيلة صالح :تركيا من تدعم بقاء المرتزقة في ليبيا

أســلــحــة وكــمــيــات م ــن الــذخــائــر

أك ــد رئــيــس مــجــلــس ال ــن ــواب الليبي

السراج تتيح لها البقاء في ليبيا.

وقـ ــال مــصــدر عــســكــري للمركز

كبدت
وكانت قوات الجيش قد ّ

بقاء المرتزقة في بــاده ،مشيرا إلى

حق توقيع المعاهدات وفقا للدستور

إن قـ ــوات الــجــيــش والــمــقــاومــة

تمكنت اإلثنين من طرد عناصر
مــن ميليشيا الحوثي مــن عـ ّدة

بشرية ومادية كبيرة في الجبهة

السالح.

عناصر حوثية واستعادة طقم

المعدات العسكرية إلى ليبيا متوهمة

شرسة ألحقت بالميليشيا خسائر

أسلحة وذخائر متنوعة.

حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز

مــســنــودة بــالــمــقــاومــة الشعبية

الحوثي االنقالبية المدعومة من

إيران في منطقة اليعيرف شمال
غـــرب مــحــافــظــة مـــــأرب ،لليوم

الثاني على التوالي.

اإلعـــامـــي لــلــقــوات الــمــســلــحــة،

مواقع في المنطقة ،بعد معارك

ما نقلت وكالة األنباء اليمنية.

ألقوا القبض على مجموعة من
عناصر الميليشيا ،واســتــعــادوا

طرابلس  -وكاالت

المتنوعة.

عقيلة صالح أن تركيا هي من تدعم

ميليشيا الحوثي ،األحد ،خسائر

كما أوضــح أن الــســراج لم يكن يملك

أنها مازالت ترسل أعدادا منهم بجانب

المعمول به وكذلك االتفاق السياسي،
الفتا إلــى أن المعاهدات حتى تكون

ذاتـ ــهـ ــا ،وتــمــكــنــت م ــن اعــتــقــال

وأضاف أن تركيا تدفع بترسانتها من

نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان

بما عليه مــن عــتــاد إضــافــة إلى

أن المعاهدة التي أبرمتها أنــقــرة مع

إعالم محلية .إلى ذلك ،أكد أن الحل

قائد “فيلق القدس” اإليراني يصل العراق سرًا

عق ــد اجتماع ــات م ــع ق ــوى سياس ــية وفصائ ــل مس ــلحة

ال ــذي رفضها ،وفــق مــا تقلت وسائل
الــوحــيــد إلن ــه ــاء االن ــق ــس ــام وتــوحــيــد

وصل الجنرال إسماعيل قاآني ،قائد

أكــد رئــيــس الحكومة اللبنانية المكلف

اإليـــرانـــي ،إل ــى الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة،

لسكاي نيوز عربية ،أنــه يسعى لتشكيل

بغداد ،أمس الثالثاء.

أن قاآني ،وصل إلى بالده في زيارة

لبنان ،وذلــك بعد أن تم تكليفه بتشكيل

مساء الثالثاء ،عن مصدر عراقي بارز

االتفاق على سحب القوات األميركية

من البالد ،نهاية العام الجاري.

وأكـ ــد الــمــصــدر أن الــقــوى المسلحة

والسياسية المقربة من إيــران تنوي
عــقــد اج ــت ــم ــاع م ــع رئ ــي ــس الـ ـ ــوزراء

الــعــراقــي عقب عــودتــه مــن العاصمة

نريد أن يشارك في انتخاب الرئيس
الجميع حتى يــكــون الــرئــيــس الــقــادم
الــمــنــتــخــب مــدعــومــا شــعــبــيــا ورئــيــســا

شرعيا للبالد”.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

لــتــشــكــيــل حــكــومــة اخــتــصــاصــيــيــن في

ســريــة وغــيــر مــعــلــنــة ،مــن أج ــل عقد

وجــــو بـ ــايـ ــدن ،ال ــرئ ــي ــس األمــيــركــي

صغيرة ال تمثل الشعب الليبي وإنما

حكومة اختصاصيين في لبنان ،بأسرع

ونقل الموقع اإللكتروني إرم نيوز،

الكاظمي ،رئــيــس الـ ــوزراء العراقي،

ليبية أن “ال نــريــد رئــيــســا لمجموعة

نجيب ميقاتي فــي تصريحات خاصة

وقــت ممكن .وق ــال ميقاتي إنــه يسعى

مسلحة ،على خلفية إعالن مصطفى

وأضاف في تصريحات لوسائل إعالم

الــــحــــريــــري يـــطـــالـــب بـــرفـــع كــــل الــحــصــانــات

إرم نيوز

اجتماعات مع قوى سياسية وفصائل

انتخاب رئيس الدولة من الشعب.

ميقاتي :سأشكل “حكومة اختصاصيين” في لبنان
بيروت ـ وكاالت

“فيلق القدس” التابع للحرس الثوري

المؤسسات والمصالحة الوطنية هو

الــحــكــومــة ،بعد حصوله على  72صوتا

إسماعيل قاآني

مقابل  42ال تسمية وصوت واحد لنواف

األمــيــركــيــة ،واشــنــطــن؛ بــهــدف تقديم

بــايــدن على الكاظمي استمرار دعم

سالم وغياب  .3وأضاف أنه سيطلع رئيس

األميركي.

تدريبية من قبل واشنطن لبغداد فيما

االستشارات النيابية التي عقدها أمس

وي ــذك ــر أنـ ــه يــتــواجــد  2500جــنــدي

اختصاصيين بأسرع وقت ممكن” .وأشار

مهامهم على مواجهة فلول تنظيم

إلــى أن “الـــدول الغربية مستعدة لدعم

الجيش العراقي.

جديدة” .وبــدأ رئيس الحكومة اللبنانية

بالده استخباريا ،فضال عن مساعدة

الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ،عــلــى نتائج

ويــشــار إل ــى أن الــرئــيــس بــايــدن قد

يتعلق بتنظيم “داعش”.

الــثــاثــاء ،للعمل على “تشكيل حكومة

وذلـ ــك ف ــي أول مــبــاحــثــات مــبــاشــرة

أمــيــركــي فــي ال ــع ــراق ،حــالــيــا ،تتركز

في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”،

داع ــش ،فضال عــن اســتــمــرار تدريب

لــبــنــان ومــســانــدتــه ،ف ــور تــألــيــف حكومة

ضمانات لهذه القوى بشأن االنسحاب

اجتمع بالكاظمي في البيت األبيض،
بين الجانبين ،وخاصة بينهم ،ضمن
حــــوار إســتــراتــيــجــي بــيــن ال ــوالي ــات
الــمــتــحــدة وال ــع ــراق ،فــي وق ــت شــدد

“الناتو” يدعو للتفاوض على “تسوية” تنهي معارك أفغانستان
مــخــاوف مــن صـــراع أكــثــر دمــويــة مــع انــســحــاب الــقــوات األجنبية

كابول ـ وكاالت

الحريري يدعم ميقاتي ويدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة

المكلف اســتــشــارات نيابية غير ملزمة
ف ــي الــبــرلــمــان ،غـ ــداة تــكــلــيــفــه بتشكيل

حكومة جــديــدة مــن القصر الجمهوري
فــي بــعــبــدا .مــن جــانــبــه ،وجــه زعــيــم تيار

المستقبل اللبناني ،سعد الحريري ،أمس
الــثــاثــاء ،انــتــقــادات ح ــادة لمن وصفهم
بمعرقلي التحقيقات بشأن انفجار مرفأ

بيروت .واقترح رفع الحصانة عن رئيس

الجمهورية ورئــيــس الحكومة الــنــواب.

وف ــي كــلــمــتــه الــمــتــلــفــزة ،ق ــدم الــحــريــري

اقتراحا وصفه باالستثنائي ،بتعليق كل
الــمــواد الــدســتــوريــة الــتــي تمنح حصانة

لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء
ونواب البرلمان .وانتقد الحريري بشدة
مــن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار
مــرفــأ بــيــروت الـ ــذي راح ضحيته نحو

مائتي شخص ،وشرد ما يقرب من 300
ألف شخص.

لجنة تعويضات األمم المتحدة تدفع  600مليون

دوالر لشركة نفط كويتية عن غزو العراق
األمم المتحدة ـ أ ب

دفعت لجنة تابعة لألمم المتحدة

لحقت بــحــقــول الــنــفــط فــي الــبــاد

علــى ضــرورة التفــاوض على “تســوية” مع طالبــان في أفغانســتان ،وأقر

الوطنية الكويتية ،أمس الثالثاء،

 1991الـــــــذي أدى إلـــــى “حــــرب

وقال عبر حســابه على تويتر بعدما تح ّدث إلى الرئيس األفغاني أشــرف

للكويت قبل ثالثة عقود.

يتم التفاوض عليها .سيواصل حلف شمال األطلسي دعم أفغانستان بما

لـ ــأمـ ــم الـــمـــتـــحـــدة إنـ ــهـ ــا دف ــع ــت

شدد األمين العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ ،أمس الثالثاء،

 600مليون دوالر لشركة النفط

خـــال ال ــغ ــزو واالحـــتـــال 1990-

بأن البلد يواجه وضعا أمنيا “صعبا للغاية” مع انسحاب القوات األجنبية.

كتعويض عن غزو العراق واحتالله

غني “يبقى الوضع األمني في أفغانســتان صعبا للغاية ويقتضي تســوية

وقالت لجنة التعويضات التابعة

المتبقي ،وتــتــوقــع الــحــصــول على

في ذلك عبر التمويل والتواجد المدني والتدريب خارج البالد”.

للحكومات والــمــنــظــمــات الــدولــيــة

قرار مجلس األمن الدولي الصادر

وارتفع مستوى العنف منذ مطلع

ذلك.

هــجــومــا واســـع الــنــطــاق بــعــد أيــام

الريفية ،فيما أخفقت المحادثات

مــايــو فــي وق ــت أطــلــقــت طالبان

من بدء القوات األميركية بقيادة

مناطق واسعة ومعابر حدودية،

قــد أف ــادت يــوم اإلثنين ،أن عدد

بينما نــفــت الــحــكــومــة األفــغــانــيــة

تتعلق بالغزو العراق للكويت.

ونـ ــجـ ــحـ ــت مـ ــؤسـ ــسـ ــة الـ ــبـ ــتـ ــرول

بين الحكومة األفغانية وطالبان
الحرب.

وحــاصــروا عواصم عــدة واليــات،

الموافقة على  1.5مليون مطالبة

كما تــواصــل القتال فــي المناطق

حــلــف األطــلــســي انسحابها الــذي
ُ
استكمل تقريبا.
وزعــمــت الــحــركــة سيطرتها على

حتى اآلن  51.3مليار دوالر منذ

ف ــي الــتــوصــل إلـ ــى ات ــف ــاق ينهي

وكانت بعثة تابعة لألمم المتحدة
الضحايا المدنيين في أفغانستان
بـــلـــغ مـــســـتـــويـــات ق ــي ــاس ــي ــة مــع

عناصر من قوات األمن األفغانية

انــســحــاب الــقــوات األميركية من

الــقــتــال مــن الــمــنــاطــق الحضرية.

كذلك حذرت البعثة من أن الصراع

وأصيب أكثر من  1600بين مايو

البالد.

قد يصبح أكثر دموية مع اقتراب

وقالت إن قرابة  800مدني قتلوا

ويونيو.

الكويتية فــي المطالبة بمبلغ
 14.7مــلــيــار دوالر عن
خسائر إنــتــاج النفط

والمبيعات الناتجة
عــن األضــــرار التي

الخليج” بقيادة الواليات المتحدة.
والــشــركــة هــي الــمــطــالــب الــوحــيــد

 1.1مليار دوالر أخــرى .وبموجب
العام  ،1991خصص العراق نسبة
م ــئ ــوي ــة مـ ــن عــــائــــدات صـ ــادراتـ ــه

النفطية لصندوق التعويضات ،كما
أشارت اللجنة إلى أن هذه الحصة
محددة حاليا عند .% 3

ووفقا لمعدل الدفع الحالي،
من المتوقع أن يتم سداد
ال ــق ــس ــط األخــــيــــر فــي
غضون عام.

tariq_albahhar

تصدر “العشق الممنوع”
التريند في تركيا ،بعد

عرض الحلقة األخيرة

منه ،رغم أنه كان ُعرض

منذ  11عاما تقريبا،

وحينها أيضا ُعرض

في العالم العربي،
وحقق نجاحا

كبيرا ،ونسب

مشاهدة عالية،
وهو بطولة

النجوم :كيفانش

تاتليتوغ ،وبيرين
سات ،وهازال
كايا وغيرهم

الكثير.
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بورصة األفالم العربية هذا األسبوع في السينما

تشـــهد دور العرض الســـينمائي منافســـة

الماضـــي ( 16يومـــا) ،حيـــث تدورأحداثه

عـــز وكريـــم عبدالعزيـــز وتامـــر حســـني”،

الفنان تامر حسني ،مصابا بمرض نفسي،

قوية من خـــال  3أفالم ألبطالهم “أحمد

حول شاب يدعى حســـن ،ويجسد دوره

حيـــث حقـــق الفنـــان أحمـــد عـــز بفيلـــم

ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن

“العـــارف” بإيـــرادات اقتربـــت مـــن 18

بـــدر؛ ألنهـــا أيضـــا مريضـــة ،فيصبـــح مـــع

مليـــون جنيـــه منذ عرضه فـــي  14يوليو

مرور الوقـــت ضحية العديد من الموقف

من منا ال يعرف “كشري أبو طارق“؟

الجاري حتى اآلن وهو يعرض اليوم في

“كشري أبو طارق“ ..حكاية قديمة تحمل قصة كفاح كبيرة ،بدأت في العام

وتـــدور أحداث الفيلم حـــول فكرة حرب

الفيلم بطولة تامر حســـني ،وحال شيحة،

طبق طعام يُ لقب بـ “ملك األطعمة المصرية”.

مـــن خالل قصـــة يونس الـــذي يعيش مع

عبدالعظيـــم وشـــيرين وفايـــز المالكـــي،

شركة البحرين للسينما.

 ،1963عندما بدأ بطلها في ممارسة مهنته المتوارثة عن أجداده ،وهي بيع

العقـــول األحـــداث ،فـــي وقتنـــا المعاصر،

ومن عربة صغيرة كان يتجول بها أبو طارق وسط القاهرة ،إلى مطعم كبير

زوجتـــه وطفلتـــه الرضيعـــة فـــي إحـــدى

األشخاص ،مما أدى إلى توسعه وافتتاح فروعه بمدن مختلفة ،منها دبي.

البنوك عـــن طريق اإلنترنت ،ويدخل في

بأربعـــة طوابـــق في مصر ،حاز “كشـــري أبو طارق” علـــى إعجاب العديد من

شقق وســـط البلد ،ويلجأ إلى سرقة أحد

ويرتـــدي الشـــيف قفازاتـــه ويحكـــم رداء الطبخ بقـــوة ،اســـتعدادا لتحضير

صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

بشكل أســـاس على إعداد المقادير كل ساعة ونصف الساعة؛ بهدف تقديم

فهمـــي ومصطفـــي خاطـــر وكارمـــن

وتتر ّدد العديد من الجنســـيات إلى مطعم “كشـــري أبو طارق” ،الذي تأسس

وجبـــة مصرية شـــعبية ،تحمل بين مكوناتها لمســـة أبو طـــارق ،التي تعتمد
الطبق طازجا.

فـــي دبـــي العـــام  ،2017منها المقيمين من الجنســـيات الهنديـــة ،والفلبينية،

والروســـية ،باإلضافـــة إلـــى اإلماراتييـــن ومختلـــف الزوار من بلـــدان عربية
أخـــرى بحســـب  .CNNوتعود شـــهرة هذا الطبق الشـــعبي إلـــى رخص ثمنه،

بحيث يتناوله أشخاص من طبقات مختلفة ،سواء عمال أو طالب مدارس
أو حتـــى موظفيـــن .ليـــس ذلك فحســـب ،وإنما يُ عد الكشـــري وجبـــة نباتية

مشبعة ومفيدة في اآلن ذاته.

حبي الباهر

الصعبـــة والمحرجة ،بينما يرفض كل من
حوله تصديق حالته.

وسوســـن بدر وماجد الكدواني وحجاج

وآخريـــن ،باإلضافة إلى عدد من ضيوف
الشـــرف ،منهـــم محمـــد عبدالرحمـــن ،من

تأليف تامر حسني ،وإخراج سارة وفيق.
ومـــن اإلفـــام الخليجيـــة الجديـــدة فـــي

“العارف” بطولة الفنـــان أحمد عز وأحمد

الســـينما المحليـــة الفيلـــم الســـعودي
“ولـــد مـــرزوق” ،وتـــدور قصـــة الفيلم في

بصيبص وركين ســـعد ومن تأليف محمد

إطـــار كوميـــدي يحمـــل نواحـــي الترفيه

ســـيد بشـــير وإخراج أحمد عالء ،وتدور

عـــدة تســـاؤالت بشـــأن تجربـــة الـــزواج

فـــؤاد ،وأحمـــد فهمـــي ،وأحمـــد حـــاوة،

وحقـــق الفنـــان كريـــم عبدالعزيـــز بفيلـــم

ويقـــدم شـــخصية إعالمـــي يعمـــل علـــى

ونيللـــي كريـــم ،ومحمود حميـــدة ،وعدد

إيـــرادات تخطـــت  21مليـــون جنيـــه

شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

العـــرض الســـينمائي .وتـــدور قصـــة فيلم

مرتيـــن” بطولة كريـــم عبدالعزيـــز ،ودينا

أحداث.

والصراعـــات التـــي يمـــر الزوجـــان بهـــا،

“البعـــض ال يذهـــب للمـــأذون مرتيـــن”

كشـــف الحقائـــق بطريقـــة تنكريـــة فـــي

آخر من الفنانين ،والعمل من تأليف أيمن
وتار ،وإخراج أحمد الجندي.

تتغيـــر حياتـــه بعـــد حصوله علـــى قالدة
يعتقـــد بأنهـــا ســـحرية ،إال أن فقدانـــه

ظهر له الحقيقة.
للقالدة يُ ِ
“ولـــد مـــرزوق” بطولـــة طـــارق الحربـــي،

منـــذ طرحـــه فـــي 7يوليـــو الجـــاري بدور

قصـــة فيلـــم “البعـــض ال يذهـــب للمأذون

كمـــا حقـــق الفنـــان تامـــر حســـنى بفيلـــم

شـــيالء ســـبت ،محمـــد القـــس ،أندريـــه

البعـــض ال يذهب للمـــأذون مرتين ،حول

الشـــربيني ،وماجـــد الكدوانـــي ،وبيومي

مليـــون جنيـــه منذ طرحـــه فـــي  7يونيو

سيف الشيخ نجيب.

“مـــش أنـــا” إيرادات تخطـــت أكثر من 31

ســـكاف ،تأليـــف أحمـــد عيســـى ،إخـــراج

حفالن غنائيان

فيلم “الجواهرجي”

صــرح الفنان القدير جاســم النبهان أنه منشــغل فــي الفترة
الجارية بتصوير مشاهده في مسلسل “حبي الباهر” ،في أحد
مواقع التصوير بواحد من أبراج العاصمة.
وقال النبهان :إن المسلسل يشهد استمرار تعاونه مع الفنانة
زهرة الخرجي ،التي شــاركته بطولة عمله الدرامي األخير “ســما
عاليــة” فــي رمضــان الماضــي ،إذ أدت دور زوجته ضمــن أحداث
عمل
العمــل ،الــذي أخرجه محمد دحــام الشــمري .وأضاف أن “حبــي الباهر”
درامــي اجتماعــي خفيف ،يســلط الضوء علــى العديد مــن المشــكالت والقضايا التي
يعانيها المجتمع كالفساد والطمع واالستغالل.

وشـــيماء ســـيف ،وعمـــرو عبدالجليـــل،

والتســـلية ،حول قصة مشـــوقة لشخص

اســتأنف المخــرج إســام خيــري تصويــر فيلمــه الجديــد

يُحيي الفنانــان محمد عبده وماجد المهندس حفلين غنائيين

عيد األضحى المبارك.

التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه .وسيعيش الجمهور

“الجواهرجي” بعد إجازة استمرت أكثر من أسبوع بمناسبة
ومن المقرر عرض الفيلم في الموســم الشــتوي المقبل،

بعد االنتهاء مــن تصويره في الفتــرة المقبلة والدخول في

عمليــات المونتاج والمكســاج وعــرض البرومــو األول .وتدور

يومي الخميس والجمعة المقبلين ،ضمن مواسم السعودية

هذا األســبوع في مدينتي الباحة وأبها مع حفلين من تنظيم

وإشراف “روتانا للصوتيات والمرئيات” .ويقامان ضمن برنامج

صيف الســعودية “ 2021صيفنــا على جــوك” ،ويقدمهما المركز

أحداث الفيلم في قالب كوميدي من خالل المواقف بين نجوم العمل ،ويشارك في

الوطني للفعاليات ومنصة روح السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

وأحمد حالوة ،ومن إخراج إسالم خيري وتأليف عمر طاهر.

وكالعادة ستراعى جميع الشروط االحترازية المطلوبة في مواجهة جائحة كورونا.

بطولته :محمد هنيدي ،منى زكي ،لبلبة ،أحمد السعدني ،ريم مصطفى ،آسر ياسين

نجمــا الحفلين هما “فنان العــرب” محمد عبده ،و”برنس الغنــاء” ماجد المهندس،

“ بوعيسي حاف” فيلم توعي عن كورونا بتوقيع الصايغ والعلوي
محرر مسافات

نشـــر الفنـــان أميـــن الصايـــغ فـــي حســـابه

ويظهـــر فـــي الفيلم محمـــود العلـــوي وهو

بعنوان “بوعيسى حاف” ،عن ضرورة أخذ

لصحتـــه وعـــدم اتباعه اإلجـــراءات وأخذ

علـــى “االنســـتغرام” فيلما توعويـــا قصيرا
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا ومـــا
يفعله إهمال الشـــخص لنفســـه واستماعه
إلـــى مختلـــف اإلشـــاعات فـــي وســـائل

التواصـــل االجتماعـــي حتـــى يصـــاب في

النهاية بالفيروس وال ينفع بعد ذلك الندم.

يعاني من أعـــراض كورونا؛ نتيجة إهماله
اللقـــاح ،ثـــم يظهـــر بعـــد ذلك الصايـــغ وهو

يوبخ العلوي على تقصيره في حق نفسه.

توعيـــة الناس على ضـــرورة أخذ اللقاح

العمل جميل ومعبـــر حمل توقيع الفنان

واتباع اإلجـــراءات االحترازية الصادرة

الدوســـري وأســـامة بحـــر .ويهـــدف إلى

فايـــروس كورونـــا ،وعـــدم االلتفات إلى

أميـــن الصايـــغ ،محمـــود العلوي ،ســـعود

مـــن فريـــق البحريـــن الوطنـــي لمكافحة

اإلشاعات التي يبثها البعض من ال يملك
حس المســـؤولية الوطنيـــة في مختلف

منصات وسائل التواصل االجتماعي.

“الثقافة” تطلق “السجل الوطني للحرفيين” ضمن مشاريعها لعام 2021

يــعــد مــــبــــادرة لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع الـــحـــرفـــي فـــي الــمــمــلــكــة

أطلقت هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الحـــرف

التقليديـــة

والصناعـــات

اليدويـــة ،وتســـعى مـــن خاللـــه الهيئة
إلى توجيه سياســـاتها بشـــكل يتالءم
مع حاجات القطاع والمنتســـبين إليه،
وذلـــك ضمـــن خطتهـــا االســـتراتيجية

الهادفـــة

إلـــى

تحقيـــق

المستدامة للحرف اليدوية

التنميـــة

وسيشكل الســـجل الوطني للحرفيين
بمـــا يتضمنـــه بيانـــات تفصيلية حول

بنســـبة  ،% 86وأنهـــا ملتزمـــة

برؤيـــة واضحـــة لالرتقـــاء بوعي

الثقافية العربية واإلسالمية.

بهيئـــة الثقافة ،وتهدف إلـــى النهوض

قاعدة بيانات شـــاملة حول ممارســـي

تطبـــق عناصـــر اإلعـــام الهـــادف

المســـتنير ،يتناســـب مـــع األبعـــاد

نوعيـــة تشـــرف عليهـــا إدارة الحـــرف

البحرين

الشـــارقة لإلذاعـــة والتلفزيـــون،

رســـالتها مكـــرس إللقـــاء الضـــوء

برامج قناة الشارقة التابعة لهيئة

ضمـــن خطـــاب يركـــز علـــى الفكر

مشـــاريعها لعـــام  ،2021وهـــو مبـــادرة

ويتضمـــن الســـجل الوطنـــي للحـــرف

كشفت دراسة أكاديمية بحثية أن

لبحثهـــا لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه،

الجمهـــور وتحافـــظ علـــى قيمـــه،

“الســـجل الوطنـــي للحرفييـــن “ ضمن

بقطاع الحرف والحرفيين في مملكة

برامج “الشارقة” تطبق معايير اإلعالم الهادف

جـــاء ذلك نتيجة دراســـة أجرتها

الحـــرف والحرفييـــن مرجعً ـــا للبرامج

التطويريـــة

واالســـتراتيجيات

المســـتقبلية التـــي تهدف إلـــى تمكين

الحرفيين وتنمية أعمالهم ومهاراتهم
وضمـــان

اســـتدامتها.

وســـيعمل

كجســـر للتواصـــل مـــا بيـــن الحرفيين
المخضرميـــن والحرفييـــن الجـــدد

والمهتميـــن بهـــذا المجال بمـــا يحافظ

عناصـــر التـــراث الثقافي الحـــي ،الذي

أنسجة ،خشبية وغيرها).

يعـــد مـــادة اســـتثمارية اســـتثنائية؛

وستشـــمل قاعـــدة البيانـــات التـــي

منطقـــة ،وتأثرها بالبيئـــة االجتماعية

للحرفيين ،أنواع الحرف التي يعملون

وغيرها.

(هـــواة ،ممارســـين ،خبـــراء ،مدربين)،

نظـــرًا لخصوصيتهـــا بالنســـبة لـــكل

يتضمنها الســـجل البيانات الشخصية

الطبيعيـــة

فيهـــا ،تصنيـــف مســـتوى الحرفييـــن

هـــذا ومنـــذ إطـــاق مشـــروع الســـجل

ســـنوات الخبرة والممارســـة ،مستوى

حتى اآلن من تسجيل ما يقارب 200

إلـــى أماكن ممارســـة الحـــرف وغيرها

والجغرافيـــة

والمـــوارد

الوطنـــي للحرفييـــن تمكنـــت الهيئـــة

التعليـــم والقـــدرة اإلنتاجيـــة ،إضافـــة

وضمـــن اســـتراتيجيتها ،تدعـــم هيئـــة

حرفـــي وحرفيـــة ضمـــن  8تصنيفـــات

مـــن المعلومـــات التفصيليـــة حـــول

التقليديـــة ،والتـــي تعتبـــر مـــن أهـــم

كانـــت (نباتيـــة ،معدنيـــة ،طينيـــة،

في الثقافة البحرينية.

على الهوية الثقافية البحرينية

الثقافـــة الصناعـــات اليدوية والحرف

عامـــة للحـــرف التقليديـــة والحديثـــة

الحـــرف وعمقهـــا التاريخـــي والتراثي

الباحثة الســـودانية رنده عبدهللا
حـــول قناة الشـــارقة لنيـــل درجة

الدكتوراه ،في بحث حمل عنوان
“دور الفضائيـــات العربيـــة فـــي

تعزيز وظائف اإلعالم اإلســـامي
المتخصص” ،اعتمدت في جانبه

التطبيقي على استبيان عينة من
مشـــاهدي برامـــج قناة الشـــارقة

في األعوام  2015حتى .2019

وحـــول الســـبب الـــذي دفعها إلى

اختيـــار قنـــاة الشـــارقة موضوعً ا

أوضحـــت الباحثـــة أن محتـــوى
علـــى فضائيـــة عربيـــة تعنـــى

باإلعالم اإلســـامي المتخصص،
وإبـــراز عناصـــر اإلعـــام المؤطـــر
بالقيـــم والرســـائل الهادفـــة التـــي

تخاطـــب أفـــراد العائلـــة العربية،
مشـــيرة إلـــى أنهـــا وجـــدت هـــذه

المعادلـــة تتحقـــق فـــي قنـــاة

الشارقة.

ولفتت الباحثة إلى عمق الرسائل
الهادفـــة التـــي تقدمهـــا قنـــاة

الشـــارقة فـــي برامجها للمشـــاهد

العربـــي والعالمـــي ،ضمـــن رؤيـــة
القنـــاة لتقديم محتـــوى يخاطب

وعي المجتمع ،من منظور يعتمد
على نقل المعلومة إلى المشـــاهد
بسالســـة فـــي التعبيـــر ودقة في

اختيـــار البرامج ،وتوجـــه ثقافي
يراعـــي البعـــد الحضـــاري العربي

واإلسالمي المعتدل.

إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :
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مجموعة “البحرين الوطني” تعتزم تركيب ألواح شمسية لبعض فروعها

multaqa@albiladpress.com

في مبادرة تعكس التزامها بممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية

أعلنت مجموعة بنك البحرين الوطني عن عزمها لتطبيق وتنفيذ مبادرة

نحـــو الحفـــاظ علـــى بيئتنـــا وضمـــان

اســـتدامتها ،وبصفتنـــا المجموعـــة

اعتمــاد الطاقــة الشمســية التــي تتمثــل فــي تركيب ألــواح كهروضوئية

المصرفية الرائدة في مملكة البحرين،

شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ،وذلك في بعض من فروع المختارة

نعتبـــر أننـــا مســـؤولون عـــن زيـــادة

التابعة لكل من بنك البحرين الوطني ( )NBBوبنك البحرين اإلســامي

الوعـــي فـــي المجتمـــع حـــول أهميـــة

انعكاســا اللتزامها
( )BisBفــي أنحــاء متفرقة مــن المملكة ،ويأتي ذلك
ً

االلتزام بممارســـات الحوكمـــة البيئية

بتطبيــق ممارســات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات

واالجتماعيـــة والمؤسســـية ،ونـــرى

ودمجها في صميم أعمالها المؤسسية.
وتعمـــد هـــذه المبـــادرة الجديـــدة

 %مـــن الطاقة المســـتهلكة في بعض

الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي  4مـــن فروع

مـــن البصمـــة الكربونيـــة اإلجماليـــة

إلـــى تركيـــب ألـــواح شمســـية لتوليـــد

الفـــروع ،وهـــذا ســـيؤدي بـــدوره للحد

المجموعة ،ويشـــمل ذلـــك فرعي بنك

هيثم سيادي

لمجموعـــة بنـــك البحريـــن الوطنـــي،

البحريـــن الوطني فـــي كل من منطقة

الرفاع وشارع االستقالل ،إضافة إلى
فرعي بنك البحرين اإلسالمي في كل

من منطقتي مدينة حمد وعراد ،ومن
المزمـــع أن يتـــم اســـتكمال المشـــروع

خالل  6أشـــهر ،ليتم بذلك إطالقه في

الربع األول من العام .2022

وذلك من خالل تقليل اســـتهالك ثاني

وقـــد أصبحـــت المســـؤولية البيئيـــة

سنويًا ،إضافة إلى ذلك ،ستسهم هذه

تماشيا مع
ثقافتنا المؤسســـية ،وذلك
ً

عمومـــا وتخفيض التكاليـــف المترتبة

أكبـــر تجـــاه البيئـــة التـــي نعيـــش فيها

وبهـــذه المناســـبة ،صرح رئيس قســـم

دائمً ـــا لنقـــود جهودنـــا فـــي مســـارات

اإلداريـــة في مجموعة بنـــك البحرين

وخدماتنا المصرفية والمالية”.

جزءا ال يتجزأ من
ً
المسؤولية البيئية

وفخرنـــا أن نتمكـــن اليـــوم مـــن

أكســـيد الكربـــون بما يعـــادل  300طن

واالجتماعية اليوم متأصلة بعمق في

المبادرة في ترشـــيد استهالك الطاقة

مســـاعينا المســـتمرة للعمل بمسؤولية

عنها.

والوطن الذي ننتمـــي إليه ،ولذا نعمل

هـــذا ومـــن المتوقـــع أن تبلـــغ القـــدرة

الممتلـــكات والمشـــتريات والشـــؤون

مختلفـــة خارج نطاق وحـــدود أعمالنا

اللوحـــات  373كيلـــو واط ،و605.70

الوطنـــي هيثـــم ســـيادي “نعتبـــر

وأضـــاف “أنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا

اســـتراتيجية عملنـــا فـــي المجموعـــة،

اتخـــاذ خطـــوات متســـارعة وفعالـــة

اإلجماليـــة للطاقـــة الناتجـــة عـــن هذه

كيلـــو واط ســـاعة مـــن الطاقة بشـــكل

ســـنوي ،ما يوفر ما تعادل نســـبته 65

“جي إم سي أكاديا  ”2021بتصميم يترك انطباعً ا قويًا
يتطلـــع العمالء عادة للعديد من األمـــور عندما يكونون يبحثون

وخارج المركبة ،والتي تتناغم معً ا لتشكل تحفة فنية تصميمية
واإلثبات القوي للوجود .لكن هذا ليس كل شـــيء ،إذ إن “أكاديا”
تعرف جي ًدا كيف تترك أثرًا بار ًزا وذلك بفضل واجهاتها الخلفية
حادة الشـــكل التي تدعمها بذلك العجالت االختيارية قياس 20

التصميميـــة الخارجيـــة فـــي “جـــي إم ســـي أكاديـــا” والتفاصيـــل

بوصة .وهذه ال تســـاهم بتحســـين ديناميكيات القيادة فحسب،
خاصـــا بها ،ما يجعل من “أكاديا” مركبة
ً
بـــل تأخذ الطريق ميدا ًنا

ومختلفـــة ،بما في ذلك التصميم األمامـــي الجريء ،واإلضافات

كثيرًا ما تعكس األلوان المفضلة شـــخصية اإلنسان ذاته .كما أن

حتى الشبك األمامي المتقن.

االحتفاء باألذواق الكثيرة المختلفة ،تقدم “جي إم ســـي أكاديا”

وهناك مجموعة من العناصر التي تعطي “أكاديا” شخصية بارزة

يجب أن يقتنيها كل من يرغب بترك أثر بارز.

الكرومية األنيقة ،والغطاء المعبر للمحرك الذي ينســـاب بسالسة

لـــون المركبة ال يتم اختياره بطريقة عشـــوائية بســـيطة .وألجل

ويتعـــزز هـــذا المظهـــر الجـــريء أكثـــر مـــن خـــال اإلضـــاءة التي

باقة واسعة من األلوان الخارجية يصل عددها إلى ثمانية ألوان

اإلضـــاءة الخاصـــة نوع  LEDمن “جي إم ســـي” ،شـــاملة أضواء

 ”Forest Tricoatاألبيض المشرق ،مرورًا بلون “Cayenne Red
ً
وصول إلى لـــون “Ebony Twilight
 ”Tintcoatاألحمـــر الجريء،

 LEDاألمامية والخلفية ،والمقترنة مع التصميم الحصري بشكل
حـــرف  ،Cتمنح “جي إم ســـي أكاديـــا” تناغمً ا فريـــ ًدا بين التطور

بحيث يمكـــن للعمالء االختيار من بينها .فبدءً ا من لون “White

 ”Metallicاألسود المعدني األنيق.

“رولز-رويس” تضيف تصاميم “بالك بادج” إلى مجموعة أمتعتها

التي أطلقتها العالمة في العام 2020
ً
ً
مريحة
إطاللة
للعمالء الذين ينشدون

تجســـد طـــرازات “كالينـــان ورايـــث”

و”داون بـــاك بـــادج” الطابـــع األكثـــر

ً
وتلبيـــة لرغبة العمالء،
وغير رســـمية.

جـــرأة وعصريـــة بيـــن ســـياراتنا ،إذ
ً
جيـــا بأكملـــه مـــن الشـــباب
تجـــذب

ً
وفقـــا
الواثـــق ممـــن يعيـــش الحيـــاة

لشروطه الخاصة.

مجموعـــة أمتعة “بالك بـــادج” التعبير

الجديـــدة ،أال وهـــي حقيبـــة “ويكإندر

الســـفر والتنقل من جديـــد ،تتيح لهم

أفضـــل ميـــزات “رولز-رويـــس” مـــن

حيـــث التصميم والجـــودة والحرفية،
جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي

لشـــركة “رولز-رويـــس موتـــور كارز”

تورستن-مولر أوتفوش.

.

 ”48hrو”حقيبـــة ويكإنـــدر ”24hr

تصاميـــم “بالك بـــادج” إلـــى مجموعة

وحقيبـــة “هولـــدول” وحقيبـــة “توت”

األمتعـــة الجديـــدة الســـتكمال الطابع

أجود أنواع الجلد واألقمشـــة الناعمة

ســـيارات “بـــاك بـــادج” مـــن “رولـــز-

مـــن الـــدرزة التقنيـــة المســـتخدمة

حياة متســـم بالجرأة والثقة والتحرر

لســـيارة كالينـــان بـــاك بـــادج .تضفي

ً
إضافة
وتشـــكل المجموعة الجديـــدة

ً
ومريحا وغير رســـمي مع مظهر
ناعمً ا

أمتعتهـــا “إســـكايبيزم” .وتـــم تصميـــم

وحافظـــة لتنظيـــم األغـــراض ،مـــن

الدافـــئ والعصـــري الـــذي تمتـــاز بـــه

باســـتخدام مـــادة جديدة مســـتوحاة

رويـــس” والتـــي تجســـد بدورها نمط

للمـــرة األولـــى في التصميـــم الداخلي

من القيود.

هـــذه التوليفـــة علـــى األمتعـــة طابعً ـــا

مميزة لمجموعة أمتعة “إســـكايبيزم”

وأضافـــت “رولز-رويـــس موتور كارز”

الحصول على وجبـــات متوازنة

وصحيـــة بمـــذاق رائـــع ”.وتحـــت

شـــعار “نطبخ لنصنع الفرق” ،تلتزم

تحضيـــر وجبات مغذيـــة ومبتكرة

الطاقة هـــذه من أبرز مســـببات تلوث

ألعمـــال األغذية لشـــركة نســـتله

الصحيـــة وإطـــاق المبـــادرات

حيـــاة اإلنســـان ويعرضـــه للعديـــد من

أفريقيـــا ،جيســـي عبـــد النـــور:

الطبيعـــي والوقـــود األحفـــوري إلنتاج
الطاقـــة ،ويعـــود ذلـــك لكـــون مصـــادر
الهـــواء والمـــاء ،الذي يؤثر ســـل ًبا على

المخاطر.

المديـــرة

وقالـــت

التنفيذيـــة

فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال

“يســـعدنا إطـــاق ،MyMenu IQ

العالمة بمســـاعدة األشخاص على
عبـــر تقديـــم الحلـــول والوصفـــات

المختلفـــة مثـــل MyMenu IQ

“مـــاي منيو آي كيو” و”مكونات من
مطبخي” التي تعود للعام .2014

“آي سيرش” و“الزياني لألغذية” توقعان اتفاقية الفتتاح فرع لمقهى “كوستا كوفي”
أعلنـــت شـــركة “آي ســـيرش” إحـــدى

الصخيـــر ،أحد أبرز المشـــاريع التجارية
فـــي المُ حافظة الجنوبيـــة والذي ُتديره

شركة “آي سيرش”.

ويقـــدم المتجـــر الجديـــد الـــذي تبلـــغ

راشد الزياني

مســـاحته  167.5متـــرا مربعـــا خدمـــات

الصخير ،والذي مـــن المتوقع أن يصبح

كوفـــي في المحافظـــة الجنوبية ،ليوفر

المحافظـــة الجنوبية ،حيث يســـتضيف

فضـــا عن تقديم مجموعة واســـعة من

التجاريـــة العالمية ،مثل كوســـتا كوفي

الطلـــب مـــن الســـيارة لعمـــاء كوســـتا

أحد المعالم البـــارزة في هذا الجزء من

لهـــم تجربـــة القهـــوة المفضلـــة لديهـــم،

مجموعـــة متنوعـــة مـــن العالمـــات

خيـــارات األطعمـــة التي تلبـــي مختلف

وغيرها .نحرص في شـــركة آي سيرش

وبهذه المناســـبة ،صرح العضو المنتدب

ضمـــان تلبية تطلعات عمالئنا من خالل

األذواق.

فـــي “آي ســـيرش” ،محمـــد طاهـــر خان،
ً
قائـــا“ :يســـعدنا أن نرحـــب بكوســـتا

كوفـــي فـــي مشـــروع بالـــم درايـــف

علـــى توقيع مثل هذه االتفاقات؛ بهدف

اســـتضافة العالمات التجارية المفضلة
لديهـــم وجمعها فـــي مكان واحـــد يوفر

مرافق وخدمات من الدرجة األولى”.

احترافي مميز.

محمد خان

ومـــن جانبـــه ،علق العضـــو المنتدب في

شـــركة الزيانـــي لألغذيـــة ،راشـــد حامد
ً
قائل“ :نحن ســـعداء بعقد هذه
الزياني،

الشـــراكة مع آي سيرش الفتتاح أحدث
فروع كوســـتا في مشـــروع بالم درايف
الصخير؛ نظرا للموقع المميز للمشـــروع
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة بالقـــرب من

أماكـــن جذب الســـياح كحلبـــة البحرين

الدوليـــة ومحميـــة العريـــن والفنـــادق

والمنتجعـــات الســـياحية المنتشـــرة في

المنطقة ،إضافة إلى جامعة البحرين.

“كاثي باسيفيك” تطلق رحالتها على الدرجة االقتصادية الممتازة إلى دبي
أعلنت كاثي باســـيفيك ،شركة الطيران الرائدة التي تتخذ من

هونغ كونغ مقرًا لها ،عن إطالق رحالتها الجوية إلى دبي على
متـــن الدرجـــة االقتصاديـــة الممتازة في طائـــرات إيرباص إيه

والمتطلبات الشخصية والوجه اآلخر
وعليـــه ،تـــم تصميـــم القطـــع الخمـــس

تجســـد هذه القطـــع الرائعـــة الجديدة

الطازجـــة ،وبالتالي تمكينهم من

االعتمـــاد علـــى كل من الفحـــم والغاز

بترسيخ مكانتها في القطاع وتوفير أفضل الخدمات لعمالئها

وفيمـــا يُ عـــاود عمالؤنـــا حـــول العالـــم

بســـيارات “بـــاك بـــادج” المتميـــزة،

التـــي تقدمها ماجـــي والمكونات

صحتهـــم وتضمـــن اتباعهـــم نظامً ا
صحيا ومتواز ًنا.
غذائيا
ً
ً

تـــم تصميـــم كل قطعـــة مـــن نقطـــة

الجريء لسيارات “رولز-رويس”.

أثنـــاء خـــوض المغامـــرات والســـفر
ً
وأســـوة
بغـــرض العمـــل والمتعـــة.

أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية ،وتقليـــل

المكونـــات الغذائيـــة التـــي تعـــزز

لنشـــر الوعي حـــول أهمية اســـتخدام

ولذيـــذة فـــي المنـــزل ،واختيـــار

 .350-900وتأتي هذه الخطوة بعد اســـتئناف رحالت الشركة

بتأن شـــديد لتعكـــس األذواق
الصفـــر
ٍ

عـــن شـــخصيتهم وهويتهـــم الفريـــدة

هـــذا وتســـعى المجموعة بشـــكل دائم

علـــى تحضيـــر أطبـــاق صحيـــة

االجتماعية”.

بهدف مســـاعدة األفراد والعائالت

تجمـــع بيـــن النكهـــات الشـــهية

كوفـــي” فـــي مشـــروع “بالـــم درايـــف”

يتجســـدان مـــن خـــال التفاصيـــل التصميميـــة الدقيقـــة داخـــل

يتخطـــى دورها بكثير مجرد إنـــارة الطريق أمام المركبة .فمزايا

به في مجال االســـتدامة والمسؤولية

علـــى موقـــع “ماجي أرابيـــا” ،وذلك

ونعدهـــم بـــأن نكـــون نمـــوذج يحتذى

لوصفات الطهي العديدة المتوفرة

واالســـتمتاع بوصفـــات لذيـــذة

لألغذيـــة الفتتـــاح فرع لمقهى “كوســـتا

والثقـــة العاليـــة التي توحـــي بها .فالمظهر واإلحســـاس الراقيين

المشـــغولة بدقة وإتقـــان تام المظهر المهيـــب والعصري للمركبة.

في إثراء حياة األجيال المســـتقبلية،

المغذية والتوازن والتنوع الغذائي

أفضـــل

المكونـــات

توقيع اتفاقية تأجير مع شركة الزياني

العمـــاء ،وهي الحضـــور القـــوي والمهيب للمركبة علـــى الطريق

للسائقين الواثقين بأنفسهم .ومن هذا المنطلق ،تمنح الخصائص

لهـــم ،وللمملكـــة العزيـــزة بـــأن نســـهم

إلكترونية فريدة لقياس المكونات

الغذائيـــة

قطعنـــاه لعمالئنا الكـــرام لنكون أقرب

منيـــو آيكيـــو” ،وهـــي أداة تغذوية

عشـــاق الطهـــي علـــى اختيـــار

العقـــارات فـــي مملكـــة البحريـــن ،عـــن

والخصائـــص التقنيـــة العالية ،هنـــاك ناحية بـــارزة أخرى تجذب

متميزة ،مثلما هي “جي إم سي أكاديا” للعام .2021

أنـــه من واجبنـــا أن نفـــي بالوعد الذي

أطلقت “ماجي” ”MyMenu IQماي

والـــذي يهـــدف إلـــى مســـاعدة

الشـــركات الرائـــدة فـــي مجـــال إدارة

عـــن مركبـــة جديـــدة .فإلـــى جانـــب تجربـــة القيـــادة الراقيـــة

إن التألـــق بحضـــور جميـــل ال تمحـــوه الذاكرة مهم ج ًدا بالنســـبة

ماجي تطلق “ ”MyMenu IQلتقييم وصفات الطهي الصحية

عبـــر مســـار دبـــي في مايـــو الماضـــي ،لتؤكـــد مجـــد ًدا التزامها

في المنطقة.
وســـيتمكن عمالء الشركة من االستمتاع بالســـفر الفاخر بدءً ا
مـــن  6أغســـطس المقبـــل ،علـــى متـــن أحـــدث أســـاطيل كاثي
باســـيفيك المخصصـــة للرحـــات الطويلـــة ،إذ توفـــر طائـــرات
إيربـــاص إيـــه  350-900المتطـــورة أفضـــل الخدمـــات ضمـــن
المقصـــورة على طول المســـار بيـــن هونغ كونـــغ ودبي ،مع 38
مقعـــ ًدا في درجة األعمال و 28مقع ًدا في الدرجة االقتصادية

وصول طائـــرات إيرباص إيه  350-900إلـــى اإلمارات ،والتي
ســـتتيح لنـــا تلبيـــة مســـتويات الطلـــب المتزايدة على شـــحن
ً
فضل عن نقل الركاب على متن الدرجة االقتصادية
البضائـــع،

كليا على هذا المسار الجوي .ونتطلع لمنح
الممتازة والجديدة ً

الممتازة و 214مقع ًدا في الدرجة االقتصادية .وستوفر جميع
ً
اســـتثنائية للـــركاب ،حيث يســـتمتعون
المقصـــورات تجـــارب

واالســـتمتاع بتجربة توفر أعلى مستويات الراحة والفخامة،

الترفيهية المبتكرة وتقنيات االتصال داخل الطائرة.
ً
وتعليقا على هذا الموضوع ،قال مدير منطقة الشرق األوسط

النظـــام الترفيهـــي الغامـــر وخدمـــة اإلنترنت الالســـلكي داخل
ً
فضل عن مســـتوى الهدوء
الطائـــرة ونظام اإلنارة بتقنية ليد،

بمســـتويات مميـــزة مـــن الراحـــة والرفاهيـــة بفضـــل الواجهـــة

لدى كاثي باســـيفيك ،فيشنو راجيندران “يسعدنا أن نعلن عن

عمالئنا خيار الســـفر على متن طائراتنا بمقصوراتها الواســـعة،
المميزة بما فيها
مع إمكانية االستفادة من منتجاتنا وخدماتنا
ّ

الكبير الذي تتميز به المقصورة”.

تعيين يوسف علي من “اللولو” نائ ًبا
لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي

 571.7ألف دينار
إجمالي التداوالت
بـ “بورصة البحرين”
المنامة  -بورصة البحرين

أقــفــل “مــؤشــر البحرين الــعــام” يــوم أمس

أبوظبي  -مجموعة اللولو

الــثــاثــاء عــنــد مــســتــوى  1,594.39نقطة

بــانــخــفــاض وق ـ ــدره  2.16نــقــطــة مــقــارنــة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارًا بتشكيل

لرئيـــس مجلس إدارة غرفة تجـــارة وصناعة
أبوظبي ً
“حقا كانت لحظة فخر وســـعادة في

اإلماراتيـــة ولي عهد أبوظبي صاحب الســـمو

بإقفاله يــوم أمــس األول ،في حين أقفل
“مؤشر البحرين اإلســامــي” عند مستوى

مجلس اإلدارة جديـــد لغرفة تجارة وصناعة

 673.23نــقــطــة ب ــارت ــف ــاع وقـ ـ ــدره 1.15

أبوظبـــي برئاســـة عبـــدهللا محمـــد المزروعي

نقطة مقارنة بإقفاله السابق .وقد تداول

ورجـــل األعمـــال الهنـــدي البارز يوســـف علي

المستثمرون في “بورصة البحرين” 3.16

ام اي .وغرفـــة تجـــارة وصناعة أبو ظبي هي

مليون سهم ،بقيمة إجمالية قدرها 571.70

القمة الحكومية ،وهـــي تجمع جميع األعمال

ألف دينار ،تم تنفيذها من خالل  88صفقة.
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أصـــدر القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة

التنفيذيين اإلماراتيين.

business@albiladpress.com

التي تم تأسيسها في أبوظبي وتعمل كجسر
فعال بين القطاع الحكومي وقطاع األعمال.

وعلـــق يوســـف علـــي ام اي على تعيينـــه نائ ًبا

حياتي .خالص امتناني للقيادة الحكيمة لهذا
البلـــد العظيـــم ،وســـأبذل قصـــارى جهدي من

أجل تبرير المسؤولية الجسيمة الموكلة إلي.
ســـينصب تركيزي األســـاس على نمو اقتصاد
أبوظبي ومجتمع األعمال األكبر ،الســـيما في
هذه األوقات الصعبة”.

وهـــي واحدة مـــن أغنى المراكـــز االقتصادية
ً
نفـــوذا في المنطقـــة ،وهي مرخصة
وأكثرهـــا

زايـــد آل نهيان أخيرًا يوســـف علـــي بـ “جائزة

ويوسف علي هو الهندي الوحيد في مجلس

لمساهماته التي امتدت لما يقرب من  5عقود

أساســـا مـــن أصحـــاب األعمـــال والرؤســـاء
ً

الخيري.

من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

اإلدارة المكـــون مـــن  29عضـــوً ا ،الذي يتكون

وكـــرم صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن

أبوظبـــي  ،”2021وهـــي أعلـــى وســـام مدنـــي

فـــي مجـــاالت التنميـــة االقتصاديـــة والعمـــل

 28.1صــافــي أربـــاح “البحــريـــن والكــويــت”
مليـــون دينــار

ســـــيـــــف :ســــــعــــــداء بــــالــــنــــتــــائــــج الـــــجـــــيـــــدة فــــــي الــــنــــصــــف األول

المنامة  -بنك البحرين والكويت

ذلـــك كمـــا يتضـــح مـــن الســـيولة القويـــة

أعلــن بنــك البحريــن والكويــت ،عن نتائجه المالية للنصف األول لهــذا العام والمنتهي في  30يونيو  ،2021بما في ذلك

ورأس المـــال والزيـــادة فـــي صافي دخل
الفائدة على الرغم من انخفاض معدالت

الربع الثاني من العام ذاته.

بالنســـبة للربـــع الثانـــي مـــن العـــام ،2021

 20.4مليون دينار ( 19.8مليون دينار في

والمخفضة  19فلســـا عن الفتـــرة الحالية

لمســـاهمي البنـــك بلغ  13.8مليـــون دينار

لإلدارة الفاعلة للميزانيـــة ،وارتفاع دخل

العام الماضي.

حقـــق البنـــك ربحـــا صافيـــا منســـوبا

مقابل  12.1مليون دينار في نفس الفترة

من العام الماضي ،أي بزيادة قدرها 14.0
 ،%وبلغـــت ربحيـــة الســـهم األساســـية

الفترة المماثلة من العام الماضي) نتيجة
الرســـوم والعمـــوالت بنســـبة  % 9.7إلـــى

 3.9مليـــون دينـــار ( 3.6مليـــون دينار في

الفترة المماثلة من العام الماضي) ،إضافة

والمخفضـــة  9فلوس خـــال نفس الفترة
ً
مقارنـــة بــــ  8فلـــوس للفتـــرة المماثلة من

لتحصيل الديـــون المتعثرة إلى انخفاض

الشـــامل العائـــد لمســـاهمي البنـــك للربـــع

 0.7مليـــون دينـــار مـــن  4.9مليـــون دينار

العـــام الماضـــي .وقد بلغ إجمالـــي الدخل
الثانـــي مـــن العـــام  2021ما قيمتـــه 22.4

مليـــون دينـــار ،مقابل  93.0مليـــون دينار

تم تســـجيلها عـــن نفس الفترة مـــن العام

الماضي ،أي بانخفاض قدره .% 75.9

إلـــى ذلـــك أدت جهـــود اإلدارة الفعالـــة
صافي المخصصات بنســـبة  % 85.7إلى

لنفس الفترة من العام الماضي.

صافـــي دخـــل الفوائد بنســـبة  % 3.0إلى

 .% 3.6وبلغت ربحية الســـهم األساســـية

لعمالئنـــا ،حيـــث إننـــا خالل الربـــع الحالي
شـــهدنا افتتاح الفرع الرقمـــي الثالث في
مجمـــع الليـــوان ،وإدراج األصـــول علـــى

الجيـــدة والقويـــة مقارنة بالفترة نفســـها

مراد علي مراد

عبدالرحمن سيف

النتائـــج بالرغـــم مـــن البيئـــة االقتصادية

(المـــاك والموظفيـــن والزبائـــن) وكذلـــك

النصـــف األول مـــن العـــام  2021والتقدم

البيئـــة ،كمـــا نتطلـــع إلـــى خطـــط النمـــو

الـــذي تـــم إحـــرازه فـــي تنفيـــذ مختلـــف

المســـتقبلية بدعم من مساهمينا وتفاني

المبـــادرات اإلســـتراتيجية ،وأود أن أؤكد

اإلدارة والموظفيـــن ووالء عمالئنا لتلبية

حـــرص بنـــك البحريـــن والكويـــت علـــى

توقعات مساهمينا”.

تنفيذ إجـــراءات مختلفـــة وفعالة لتعزيز

مـــن جهتـــه ،صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي

قدرتنـــا على الصمود والحفاظ على رأس

لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت

المال والســـيولة والتكيـــف مع التحديات

عبدالرحمـــن ســـيف ،بقوله“ :إننا ســـعداء

الجديـــدة للتخفيـــف مـــن اآلثار الســـلبية

بالنتائـــج الجيـــدة التـــي تحققـــت فـــي

للجائحـــة ،وقـــد نجـــح البنك فـــي تحقيق

مـــن العـــام الماضـــي ،وقـــد تحققـــت تلك

الصعبـــة وزيـــادة حجـــم اســـتثماراتنا في

المبـــادرات االســـتراتيجية التـــي تســـاهم

لمســـاهمي البنك قدره  28.1مليون دينار

الفترة من العام الماضي ،بانخفاض قدره

ممـــا مكننا من تعزيز التجربـــة المصرفية

لهـــذه النتائـــج التـــي حققها البنـــك ،وعلق
عليها قائالً“ :نحن سعداء بالنتائج المالية

البنـــك مؤخـــرًا عـــن إطـــاق اإلطـــار العام

ويُ عـــزى النمو فـــي صافي الربح بالنســـبة

فـــي المبـــادرات الرقمية واإلســـتراتيجية

وقـــد أعـــرب مجلـــس اإلدارة عـــن رضـــاه

وحقق البنك خالل نصف السنة المنتهية

مقابـــل  29.2مليـــون دينـــار فـــي نفـــس

للربـــع الثاني من العـــام  2021إلى ارتفاع

مقابـــل  20فلســـا خـــال نفـــس الفترة من

بشـــكل إيجابـــي فـــي البيئـــة االجتماعية

في  30يونيو  2021صافي ربح منســـوبا

أسعار الفائدة بصورة كبيرة”.
وأضـــاف فقـــد واصلنا دفـــع اســـتثماراتنا

لمملكـــة البحرين .وفي هـــذا الصدد أعلن
لالســـتدامة ،حيث سيقوم البنك بالتركيز
علـــى زيـــادة اإلجراءات التـــي تهدف إلى

توفيـــر الدعم الى جميع أطـــراف العالقة

تطبيـــق  BBKPLUSإضافـــة لشـــراكتنا
اإلســـتراتيجية مـــع العديـــد مـــن مـــزودي
حلول الخدمات اإلســـكانية لدعم عمالئنا
فـــي الحصـــول علـــى منـــازل أحالمهـــم.
وأضـــاف أن هذه المؤشـــرات والمبادرات
اإلســـتراتيجية تؤكد ثقتنا في المستقبل
المشـــرق للبنك وتحقيق المزيد من النمو
واإلنجازات.
تفاصيل الخبر على الموقع اإللكتروني

عــزز حمايــة بيتــك مــع حــل األمــن المنـزلــي مــن “بتلـكــو”

تـــركـــيـــب وإعـــــــــداد مـــجـــانـــي ومـــســـاحـــة غـــيـــر مـــــحـــــدودة لـــلـــتـــخـــزيـــن الــســحــابــي

الهملة  -بتلكو

أعلنت شركة بتلكو عن تدشين أحدث حلولها

ســـواء ان كانـــوا موجوديـــن داخـــل أو خـــارج

ويتيـــح االتصـــال الصوتـــي للتحـــدث للزائـــر،

محفظـــة حلولنا الذكية والمتطوّ رة باســـتمرار،

الذكـــي” ،الذي يوفر حل حماية متطوّ ر ومالئم

بتلكـــو يلبـــي هـــذه الحاجـــة ،ويهـــدف لرفـــع

وممـــا يميز أجهـــزة األمن المنزلـــي التابعة لهذا

والســـهلة لالســـتخدام إلثراء تجاربهم وتعزيز

الذكيـــة للمنـــازل وهـــو حـــل “األمـــن المنزلـــي
للمنازل العصرية .ويشـــمل هذا الحل كاميرات

مراقبة وجرس باب المنزل الذكي مع إمكانية
التحكـــم بهـــذه األجهزة ومراقبتهـــا من الهاتف
والحصـــول علـــى تنبيهات عبـــر تطبيق واحد.

ويتوافـــر الحـــل الجديـــد مـــع خدمـــة تركيـــب
وإعـــداد مجانـــي ،إضافـــة إلـــى مســـاحة غيـــر

محدودة لتخزين مقاطع المراقبة األمنية عبر

السحابة اإللكترونية.

ويعتبـــر األمن مـــن أولويات أصحـــاب المنازل

المنـــزل ،ولذلـــك فـــإن حـــل األمـــن المنزلي من
مســـتوى الحمايـــة واألمان بالمنـــزل من خالل
نظام مراقبة سهل اإلعداد واالستخدام ،حيث

بإمكان صاحب المنزل التحكم بالنظام األمني

بجانـــب إمكانيـــة قفل وفتح الباب بلمســـة زر.

الحل انه يمكن إدارتها بسهولة بواسطة لوحة
وبهـــذه المناســـبة ،قـــال مديـــر عـــام قطـــاع

حل بتلكو لألمن المنزلي ،الطلب المتزايد على

لتركيـــب وإدارة األجهزة .وباســـتطاعة الزبائن

أمنية مزودة بإضاءة وكاشـــف للحركة وميزة

خدمـــات الحمايـــة المنزليـــة الموثوقـــة والتـــي

التنبيهـــات للهاتف .ويوفر جـــرس باب المنزل

الذكـــي بـــث فيديـــو خارجـــي عالـــي الجـــودة

ويتوافر حـــل األمن المنزلي لمشـــتركي باقات
الفايبـــر لـــدى بتلكو بأقســـاط شـــهرية تبدأ من

في أي وقت أو مكان عن طريق هاتفه الذكي.

الرؤيـــة الليليـــة ،إضافـــة الـــى ميـــزة إرســـال

مستوى استفادتهم منها”.

تحكم واحدة عبر التطبيق.

المســـتهلكين لـــدى بتلكو ،ميثـــم عبدهللا “يلبي

وحل األمن المنزلي من بتلكو يشمل كاميرات

ونســـعى لتزويـــد الزبائـــن بالمنتجـــات الرائـــدة

 3.5دينار ،وسيحصل الزبائن على دعم شامل
الكرام الحصـــول على مزيد من التفاصيل عن

تعمـــل على مدار الســـاعة .ويتوافـــر هذا الحل

مـــن أي مكان بواســـطة التطبيـــق الخاص بهذا

هـــذا الحل باالشـــتراك عبر زيارة فـــروع بتلكو

رقمية سلســـة ،إذ يمكنهم مراقبة أمن منازلهم

وأضـــاف ميثم “في بتلكو نحـــرص على تنمية

.)com

للزبائـــن ليمنحهم راحة وأمـــان أكبر مع تجربة

الحل”.

أو عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي (shop.batelco.

ً
شريكا لها في التحول الرقمي
“الهالل اليف” تختار “فولكرم ديجتال” لتصبح
المنامة  -الهالل اليف

فولكـــرم ديجتـــال منصمـــة أعمـــال

واحـــدة من شـــركات التأميـــن الرائدة

الحـــل الرقمـــي التحولـــي .وســـاعدنا

األهـــداف المحـــددة ،ال نوظـــف مجرد

المؤسســـات حـــول العالـــم علـــى مدار

تتمكن من مواصلة خططها التوسعية

مجـــال التأميـــن فـــي ابتـــكار وتقديـــم

تطبيـــق التوقعـــات واالفتراضـــات
ً
ســـابقا ،ولكننا نبحـــث ً
أيضا
المحـــددة

رائدة ،وشركة هندســـة رقمية تساعد
أكثـــر مـــن  20عاما في رحلـــة تحولهم
الرقمي .وحدي ًثا ،اســـتخدمت الشركة

منتجها الرئيس “فولكرم وان” لتوفير
الهالل اليف حياة رائدة ومقدم تأمين
طبـــي فـــي البحريـــن ،ولخلـــق تجربـــة

إعداد عميل سهلة التطبيق.

خالل عدد قليل من السنوات ،وحتى
اهتمـــت الشـــركة بتنظيم المهـــام التي

تســـاعدهم فـــي تحســـين الخدمـــة
ً
وإدراكا منها ألهمية
المقدمة للعمالء،
التحـــول الرقمـــي اختـــارت الشـــركة

فولكرم ديجتال لتقديم تجربة رقمية
فريدة لعمالئها.

عملـــت فولكرم ديجتـــال فولكرم وان

وفـــي خطـــوة نحو إنجـــاز المشـــروع،

المدة الالزمة إلصدار السياســـة من 3

علـــى اإلنترنـــت لشـــركة الهـــال اليف،

لتعجيـــل العمليـــة العامـــة وخفضـــت

أيام إلى  30دقيقة ،بإجمالي انخفاض
فـــي التكلفـــة يصـــل إلـــى  ،% 20كمـــا

ضاعفـــت مـــن نســـبة رضـــاء العمـــاء

شـــهدت الهـــال اليف نمـــوً ا متســـارعً ا

بداية من كونها شـــركة ناشئة لتصبح

التزامنـــا بالتميز المقتـــرن بالخبرة في

طورت فولكـــرم ديجتال قنـــاة رقمية
وتضمنـــت بعـــض الســـمات األساســـية

تحويـــل العناصـــر المادية إلـــى رقمية

 تحويـــل العمليـــة اليدوية إلى عمليةمعتمـــدة علـــى النظـــام ،باإلضافة إلى

إليكترونيا
تطبيق نظام معرفة عميلك
ً

وذلك باســـتخدام بصمة وجه العمالء

للتحقق مـــن الهوية .قدم فريق العمل
ً
أيضـــا التكنولوجيـــا الحديثـــة لتوفيـــر

حلول متطورة للعمالء .ويظل الشرق
ً
ســـوقا مهمً ـــا بالنســـبة إلينـــا،
األوســـط

عن شـــريك ومستشـــار للتطبيق يمكن

فـــي تحقيق مهامـــه ،ونتفق مع هدفها

الشركات الرائدة في خدمات التمويل

النســـخة األفضـــل من الخدمـــات التي

تجربـــة اســـتثنائية وقيمـــة وســـرعة

ذكـــر رئيـــس مجلـــس إدارة الهـــال

تتميـــز بـــه فولكرم ديجتـــال من خبرة

وســـاعدت منصـــة دعـــم المؤسســـات

ســـريع التطور لتوقعات العمالء بشأن

والتوجـــه اإليجابـــي لفريـــق عملهـــا

هـــذا التحـــول الرقمـــي ،ويمثـــل هـــذا

وجودتهـــا ،إلـــى جانـــب الحاجـــة إلـــى

منصتنـــا .خلقـــت الهـــال اليـــف ثقافة

اتباعـــه مـــن الهـــال اليـــف بشـــأن

ممـــا مكن فريق عملنا مـــن تقديم هذا

اســـتراتيجيا للشـــركة ،ولتحقيق هذه

ونجـــري المناقشـــات الفاعلة مع بعض

اإلســـتراتيجي المتمثـــل فـــي تقديـــم

والتأمين”.

للعمـــاء مـــن خـــال القنـــاة الرقميـــة،

اليـــف ،ســـعيد حتحوت “مهد المشـــهد

الخاصـــة بنـــا -فولكـــرم -فـــي تمكيـــن

الوصـــول إلـــى الخدمـــات وســـرعتها

وعلقـــت رئيـــس مجلـــس اإلدارة

األمـــر شـــهادة للخبـــراء العاملين على

تلبية هذه التوقعات الســـبيل الواجب

قائلـــة “نشـــعر بالســـعادة الغامـــرة

رائعـــة وتعاونية مدعومـــة من القيادة

التحـــول الرقمـــي الذي أصبـــح توجها

إصـــدار شـــهادة مؤقتة للعمالء بشـــأن
اكتمـــال عروضهـــم ،ولوحـــات متابعـــة

نظام العمل اإلداري الخاص بالصناعة،

وتقارير لصنع قرار مستنير.

لفولكرم ديجيتال ،ضانا كومارسامي،
لمشـــاركة الهالل اليـــف والتعاون معه

شـــركة تكنولوجيـــا معلومـــات يمكنها

أن نتعـــاون معـــه بشـــكل فعـــال لخلـــق

نأمـــل فـــي إتاحتهـــا لعمالئنـــا .ومع ما

وكفـــاءة عاليـــة ،إلى جانب المشـــاركة
أصبحـــت شـــريك التطبيـــق األمثـــل

لمســـاعدتنا فـــي التنقـــل خـــال رقمنة
مبيعـــات التأميـــن علـــى الحيـــاة الذي

يعتبـــر أحـــد أكثـــر مجـــاالت التأميـــن
تعقيـــ ًدا وذلك من خالل عملية ســـهلة

التطبيق من البداية إلى النهاية”.

تعييــن استشــاري الستحــواذ “جــي أف إتــش” علــى “المصــرف الخليجــي”
علي الفردان

كشف المصرف الخليجي التجاري عن تعيين استشاري مهني مستقل
للنظر في العرض المحتمل لالستحواذ الطوعي من مجموعة جي إف
إتش المالية البحرينية.

إفصاحـــات إضافيـــة فيمـــا يخص

وبحســـب إفصـــاح مـــن قبـــل

مصـــرف البحريـــن المركـــزي ،أنـــه

لمتطلبات الفصل الخاص بعمليات

اللجنـــة المســـتقلة المنبثقـــة عـــن

االستحواذ.

قبول عرض المجموعة أم ال.

الســـيطرة والدمـــج واالســـتحواذ

مـــن المجلد الســـادس الصـــادر عن

مجلـــس اإلدارة قـــد قامت بتعيين
 BDOالبحريـــن وهـــي شـــركة

هـــذا األمـــر بشـــكل دوري لضمـــان

وقد تم تشـــكيل لجنـــة من أعضاء

ردها
بقبول الصفقة أو ِّ
محاسبة واستشارات ،كاستشاري

المصـــرف الخليجي التجاري وفقا

وأكد المصرف أنه سيقوم بتقديم

أســـهم البنك والتـــي مازالت تحت

“بي دي أو” ستقدم التوصية للمساهمين

لالستحواذ.

عادال ومعقوال أو خالف ذلك ،وما

يبلـــغ المســـاهمين واألســـواق بـــأن

تقـــدم المجموعـــة عرضـــا مؤكـــدا

إلـــى  % 69.05ممـــا يعبـــد الطريق

مهنـــي مســـتقل لدراســـة صفقـــة

وستقوم شركة “بي دي أو” بتقديم

توصية بشـــأن مـــا إذا كان العرض

إذا كان يجـــب علـــى المســـاهمين
كمـــا ويـــود المصـــرف أن ينـــوه
بأنـــه حتـــى تاريـــخ اإلفصـــاح ،لـــم

االلتزام بالقوانين واألنظمة.

وفـــي  6يونيـــو الماضـــي قامـــت

مجموعـــة “جي اف اتـــش” المالية
بزيـــادة حصتهـــا فـــي المصـــرف

الخليجي التجـــاري من % 55.41

نحو عملية االستحواذ الكلي على
البحث والنقاش.

مســـتقلين مـــن مجلـــس إدارة
المصـــرف والذيـــن ليـــس لهـــم

مصلحة مباشرة بالعرض المحتمل
لالســـتحواذ ،لتقديـــم المشـــورة

بشأن العرض.
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“صادرات البحرين” :استمرار ارتفاع الصادرات بعد تصدير منتجات وخدمات بنحو  100مليون دوالر
 % 21زيادة في عدد المصدرين من النساء
المنامة  -صادرات البحرين

قـــد تحقـــق فـــي غضـــون أكثر مـــن عامين

حققـــت صـــادرات البحرين ،وهـــي مبادرة

فحســـب مـــن إطـــاق المبـــادرة ،وهـــو مـــا
يمثـــل نموً ا ثاب ًتا وســـريعً ا علـــى الرغم من

فـــي تســـهيل صـــادرات تزيـــد قيمتهـــا عن

على إثر جائحة فيروس كورونا.

رائـــدة أطلقهـــا مجلس تنمية المؤسســـات
الصغيرة والمتوســـطة ،إنجـــا ًزا بار ًزا تمثل
 100مليـــون دوالر من منتجات وخدمات
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي
المملكـــة حتـــى شـــهر يونيـــو  .2021وفي
الربـــع األخيـــر وحـــده ،نجـــح  % 21مـــن

عمـــاء “صـــادرات البحريـــن” فـــي دخـــول
أسواق جديدة .كما سجلت المبادرة ً
أيضا
زيـــادة بنســـبة  % 21في عـــدد المصدرين

من النســـاء ،وزيادة بنسبة  % 24في عدد
مصدري الخدمات ،وارتفاعً ا بنســـبة % 7

االضطرابات التي تسود األسواق العالمية
وفي هذا الســـياق ،قالـــت رئيس العمليات

في صادرات البحرين ،فاطمة عزيز رستم
“إن تحقيـــق مثل هـــذا اإلنجاز في غضون

فاطمة عزيز رستم

هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة القصيـــرة يعكـــس

العالميـــة .ومـــن خـــال قائمـــة الحلـــول

القائمة في مملكة البحرين وقوة عزيمتها
ً
فضـــا عـــن النمـــو
وطموحاتهـــا الكبيـــرة،

نقدمهـــا ،وشـــراكاتنا الدوليـــة واإلقليميـــة

المتعـــددة ،فإننا نهدف إلى تســـهيل ودعم

بهـــدف للوصـــول إلـــى مزيد من األســـواق

وتيســـير عمليـــات التصديـــر .كذلـــك فـــإن

مرونـــة الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة

ّ
المطـــرد لمنظومة التصدير داخل المملكة؛

في عدد المنتجات الجديدة المُ صدرة في

والخدمـــات المتنوعـــة والمتزايـــدة التـــي

المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة
أرقـــام الصـــادرات المرتفعـــة التـــي قمنـــا

الربع الثاني من العام .2021

خالد الجودر

إننـــا نعتبـــر بالفعـــل شـــركة عالميـــة تصدر

منتجاتهـــا إلى أنحاء عديدة من العالم ،إال
أن خدمـــة تأميـــن ائتمان الصـــادرات التي
توفرهـــا صـــادرات البحريـــن قـــد منحتنـــا

الثقة لدخول أســـواق جديـــدة .كذلك فإن
هـــذا الحـــل الـــذي يوفـــر تســـهيالت تأمين

معتمـــدة نســـبتها  % 90علـــى األقـــل فـــي

وتؤكـــد هذه األرقام على الدور الحيوي

بتســـهيلها حتـــى اآلن خالل العـــام 2021
ُتبشر بمزيد من اإلمكانات الواعدة للفترة

تعزيـــز منظومـــة التصديـــر الخاصـــة

علـــى تجـــاوز أهدافنا مدفوعيـــن بالجهود

نتطلع إلى مواصلة هذه الشـــراكة المثمرة

فريقنا المتفاني”.

مبيعاتنا العالمية”.

الـــذي تلعبـــه “صـــادرات البحريـــن” فـــي

المتبقيـــة مـــن العـــام ،إذ نعمـــل بـــكل جـــدٍ

بالشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي

الدءوبـــة التـــي يبذلهـــا كل فرد مـــن أفراد

المملكـــة ،كمـــا تســـلط الضـــوء علـــى النمو

المســـتدام

لســـوق

من إيطاليا وفرنســـا وكندا وألبانيا .ونحن
مـــع مبـــادرة صـــادرات البحريـــن لتنميـــة

أعمالنا ليشـــمل كل من أستراليا والواليات
المتحـــدة وإيطاليا دون الحاجة إلى القلق
بشـــأن الجوانب الفنيـــة أو عملية االتصال
بالعمـــاء ،إذ قامـــت صـــادرات البحريـــن
بتقديم تســـهيالت ســـاعدتنا علـــى دخول

أسواق جديدة”.

بـــدوره ،قـــال المدير العـــام لشـــركة مدينة
اللحـــوم ،أحمـــد جعفـــر “بفضـــل الدعـــم

والتوجيـــه الـــذي قدمتـــه لنـــا صـــادرات

البحريـــن ،تمكنّـــا مـــن تصديـــر منتجاتنـــا

إلـــى كل مـــن الكويـــت والمملكـــة العربيـــة

ومـــن جهتهـــا ،قالـــت

مـــن جانبـــه ،قـــال العضـــو المنتـــدب

بـــي إف جي للواجهات

الجـــودر “لقـــد كنـــا نخشـــى اإلقـــدام علـــى

من األصناف الجديدة ،وتمكنّا بفضل ذلك

المدير العام لدى شركة

المســـار التصاعـــدي

الخرســـانية المتطورة،

لحجـــم الصـــادرات

ســـاعدنا على كســـب عمالء جـــدد في كل

خطـــوة .ولقـــد تمكنّـــا مـــن توســـيع نطـــاق

الســـعودية .ولقـــد نجحنـــا اآلن بتوســـيع

التصديـــر المحليـــة.

ويشـــار إلـــى أن هذا

حالـــة تخلـــف المشـــترين عـــن الســـداد قد

أحمد جعفر

اســـتطعنا الحصـــول علـــى الدعـــم في كل

هيفـــاء الجشـــي “رغـــم

الســـتوديوهات بحريـــن درون ،خالـــد
عمليـــة التصديـــر إلـــى دول أخـــرى ،ولكـــن

بفضـــل تســـهيالت صـــادرات البحريـــن

نطاق منتجاتنا ليشـــمل مجموعة متنوعة
مـــن تلبيـــة األذواق المختلفـــة ومتطلبـــات

السوق المتنوعة وتوسيع قاعدة عمالئنا”.

براونة مختار

من جانبهـــا ،قالت مؤسســـة مصنع قولدن
تيســـت ،بروانـــة مختـــار “بصفتنـــا شـــركة

مملوكـــة لســـيدة ،تلقينـــا دعمً ا مـــن مبادرة

صادرات البحرين لتأمين أسواق خارجية
جديـــدة لمنتجاتنـــا فـــي كل مـــن المملكـــة

العربية الســـعودية وإمارة دبي والكويت.
ونود أن نهنئ هذه المبادرة التنموية على
هذا اإلنجـــاز الذي حققته ،كمـــا نتطلع إلى

مواصلة العمل معهم لفتح مجاالت تعاون
جديدة قري ًبا”.

لمعرفـــة مزيـــد مـــن التفاصيل عـــن أي من
خدمـــات صـــادرات البحريـــن وحلولهـــا،

الرجــ�اء زيــ�ارة الموقــ�ع اإللكترونــ�ي �ex

 ،port.bhأو التواصـــل معنـــا عبـــر البريـــد

اإللكتروني  ،info@export.bhأو االتصال
بنا على الرقم ،3999 1738 +973أو زيارة
مقرنـــا الرئيـــس الكائـــن فـــي بوابـــة المرفأ،

الطابق الخامس ،مرفأ البحرين المالي.

“الغرفة” تطلق النسخة الثالثة من جائزة البحرين للمنتج الغذائي
بــــهــــدف دعــــــم وتـــشـــجـــيـــع الـــمـــنـــتـــج الــــغــــذائــــي الــمــحــلــي
السنابس  -بيت التجار

أعلنـــت لجنة الثروة الغذائيـــة بالغرفة عن

فتح بـــاب المشـــاركة في النســـخة الثالثة
مـــن جائـــزة البحريـــن للمنتـــج الغذائـــي

المتميـــز والموجهـــة إلى شـــركات األغذية

والمشروبات المحلية.

وذكـــر رئيـــس اللجنـــة خالـــد األميـــن بـــأن
الجائـــزة تهـــدف إلـــى تشـــجيع المنتـــج

المحلـــي وتحفيـــز شـــركات األغذيـــة

البحرينيـــة لتطويـــر أدائهـــا وتنافســـيتها

ودفـــع لالســـتثمار المحلي مـــع العمل على

تعزيز جـــودة المنتج المحلـــي وزيادة ثقة
المســـتهلك فيه .وأضاف بـــأن الجائزة في
نســـختها الثالثـــة ُتعـــد حافـــزا كبيـــرا أمام

قطاعات األعمال؛ لتعزيـــز وترويج التميز

والمصنعيـــن .وبيـــن أن جوائـــز المســـابقة

ً
إضافـــة
 %مـــن مـــواد الخـــام البحرينيـــة،

والمجتمـــع التجاري فـــي البحرين باألدوار

وأوضـــح األميـــن أن الهـــدف مـــن تنظيـــم

العـــام بقيمة  5آالف دينار ،والثانية األســـر

الغذائـــي بتعزيز جودة اإلنتـــاج والتصنيع

للشـــركة الناشـــئة بقيمـــة  2,500دينـــار،

المحليـــة فـــي عمليـــة اإلنتـــاج ،وأن يـــزوّ د
ً
إضافة إلى فائض
المنتج الســـوق المحلية

فـــي البحريـــن فـــي تعزيـــز هويـــة المنتـــج

المحلـــي ،وبمســـاهمتها الفاعلة في تطوير

تنافسي مقبول ،فضال عن موافقة اللجنة

توافـــر الفـــرص واإلمكانـــات المحفزة على

للقطاع الخاص البحريني.

الجائـــزة لهذا العام هو تعزيز مفهوم األمن
وتحفيـــز اإلنتاج والتصنيـــع المحلي ضمن
أعلـــى المقاييـــس ،وكذلـــك العمـــل علـــى

الشـــراكة فـــي المشـــروع اإلســـتراتيجي

الوطني إلنتاج الغذاء عبر إبراز وتشـــجيع

المشـــاريع الغذائية المحلية ،باإلضافة إلى
المســـاهمة فـــي تقـــدم مؤشـــرات أهـــداف

التنميـــة المســـتدامة المتعلقـــة باألمـــن

الغذائي من خالل تحفيز االبتكار واإلنتاج
والتصنيع الغذائي ،ودعم صغار المنتجين

لهذا العام تنقسم لـ  3فئات ،األولى للمنتج
المنتجـــة بقيمـــة  2,500دينـــار ،والثالثـــة

كما ســـيتميز الفائـــز بالحصـــول على ختم
التميـــز لمـــدة عاميـــن ويوضع علـــى جميع

المنتجـــات الفائزة .وفيما يتعلق بشـــروط
التقدم للمشـــاركة بجائزة البحرين للمنتج

الغذائـــي المتميز ،فقد أوضـــح األمين بأن
المشـــاركة متاحـــة أمـــام جميع الشـــركات

المنتجة لألغذيـــة والمشـــروبات المحلية،
شـــريطة أن يكـــون المنتـــج قـــد صنـــع في
البحريـــن وتدخـــل فـــي صناعتـــه نســـبة 5

إلـــى اعتمـــاد المنشـــأة توظيـــف العمالـــة

اإلنتاج للتصدير ،وبأن يباع المنتج بســـعر
األساسية والفرعية على ما سبق.

المضطلعة التي تقوم بها شركات األغذية

مهارات القائمين عليها ،خصوصا في ظل
االبتـــكار والتطوير ،الفتا فـــي الوقت ذاته

وأشـــار إلـــى أن قطـــاع الزراعـــة واألغذية

بأن الجائزة توجه جهودها في نشر ثقافة

خالد األمين

البحريـــن ،مؤكـــدا أن تفعيـــل الجهـــود

في البـــاد واالحتفـــاء بها وتقديـــر دورها

علـــى الموقع اإللكتروني الخـــاص بالغرفة

مـــن القطاعـــات المهمـــة والحيويـــة فـــي

المشـــتركة وتقديم الدعـــم الالزم للقائمين
على القطاع ســـيعود حتمـــا بالمنفعة على
قطـــاع التجـــارة واالقتصـــاد الوطنـــي،

معربـــا فـــي الوقت ذاته عـــن تقدير اللجنة

التميـــز لألعمـــال بيـــن الشـــركات الرائـــدة

الفعال فـــي تحقيق األصداء الطيبة لتميز

األعمال بالمنطقة مما يساهم في االرتقاء
باقتصادنا الوطني.

وســـيكون التقديم للجائزة عبر التســـجيل

 bahrainchamber.bhأو /:https/www.
/research.net/rfoodexcellenceawa

 ،rd2021كما ســـيكون آخر موعد للتقديم
على الجائزة في  12أغسطس المقبل.

“الغرفة” و“مصارف البحرين” تبحثان تنظيم ملتقى اقتصادي مصرفي بحريني
توحي ــد الجه ــود م ــع كل الجه ــات ذات العالق ــة لتب ــادل الخب ــرات
السنابس  -بيت التجار

المصرفـــي ،وبحـــث اإلطـــار التنظيمـــي

من اهتمام بالـــغ لتمكين القطاع الخاص

الناتج المحلي اإلجمالي.

بحثـــت غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين

لعمل هـــذه اللجنة لتمكينهـــا من تحقيق

وتعزيـــز دوره فـــي التنميـــة االقتصادية

ومـــن جانبـــه ،أكـــد الشـــتر على تســـخير

أهدافهـــا تمهيـــدا لتوقيع مذكـــرة تفاهم

بالشراكة مع القطاع العام.

جهود ومـــوارد الغرفة لكل ما من شـــأنه

في هذا الشأن.

وأعربت عن اعتزازها بالدور الذي تقوم

االرتقـــاء بالقطـــاع الخـــاص وتنميـــة

فـــي هذا الصـــدد ،أكـــدت جناحي حرص

به جمعية مصارف البحرين والتي تضم

االقتصـــاد الوطنـــي ،معربـــا عـــن تطلـــع

الغرفـــة على توحيـــد جهودها مـــع كافة

نخبة من أبـــرز المصرفييـــن البحرينيين

الغرفـــة لتوقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع

الجهـــات ذات العالقة لتبـــادل الخبرات؛

والذيـــن أســـهموا فـــي مســـيرة تنميـــة

الجمعيـــة للدفـــع لمزيد مـــن التعاون بين

بهـــدف تحقيـــق مزيـــد مـــن المكاســـب

القطـــاع المصرفي وجعـــل البحرين أحد

الجانبين وتمهيد الطريق لتحقيق مزيد

للقطـــاع الخـــاص واالقتصـــاد الوطنـــي،
ً
مشيدة بما توليه القيادة الرشيدة وعلى

أبرز المراكز المالية وأكثرها تطورا.

من المنجزات.

كما أكدت على اســـتعداد الغرفة لتوحيد

وبـــدوره ،أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي

المســـتثمرين العـــرب والمؤتمر الســـنوي
ممـــا يعكس الـــدور البارز الـــذي تقوم به
مالمـــح االقتصـــاد الوطنـــي بمـــا يحقـــق

ممثلـــة بعضـــو مجلـــس اإلدارة ورئيـــس
المجموعـــة التنســـيقية للجـــان ســـونيا
جناحي ،والرئيس التنفيذي شاكر الشتر
خـــال اجتماعها التنســـيقي والذي عقد
صباح أمس عن بعد عبر وسائل االتصال
المرئي مع ممثليـــن عن جمعية مصارف
البحريـــن ،تعزيـــز التعـــاون بيـــن الغرفـــة
والجمعيـــة وتنظيـــم ملتقـــى اقتصـــادي
مصرفي في البحرين.
وتـــم خـــال االجتمـــاع االتفـــاق علـــى
تشـــكيل فريق عمل مشـــترك بين الغرفة
والجمعيـــة لتنظيم الملتقـــى االقتصادي

التي طرحتها الغرفة كمخرجات لمؤتمر

النمـــو المســـتدام وبمـــا يتماشـــى مـــع

رأســـها حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك

جهودها مع الجمعيـــة لتحقيق األهداف

للجمعية وحيد القاســـم عن بالغ اعتزازه

حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد

المشـــتركة والتـــي تصـــب فـــي مصلحـــة

بـــاألدوار المطلعـــة التي تقـــوم بها غرفة

للجان والتي تبنتها الحكومة الرشـــيدة،

هـــذا المنطلـــق ترغـــب الجمعيـــة بتبادل

رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو

االرتقاء بالقطاع الخاص ،وتعزيز كفاءة

البحريـــن؛ بهـــدف االرتقـــاء بالقطـــاع

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة

وتنافســـية بيئـــة األعمـــال ،وتحفيـــز نمو

الخـــاص ،مســـتذكرا التوصيـــات البـــارزة

الغرفـــة في صياغة التشـــريعات ورســـم

الـــرؤى التنموية للقيادة الرشـــيدة .ومن
المعلومات والخبرات مع الغرفة ،ووضع
إطـــار عمل لتوحيـــد الجهود يســـهم في

تحقيق األهداف المشتركة.
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وأظهــرت لقطــات الفيديــو العاصفــة الرمليــة وهــي تبتلــع مدينــة دونهوانغ،
وهي موطن لكهوف “موغاو” ،أحد مواقع التراث العالمي لليونســكو ،والتي
تقع في صحراء جوبي وتشتهر بمناخها القاسي وظروفها المعيشية.

يبيتون في الشارع للحصول على األوكسجين في الجزائر
تــداول جزائريــون مقاطــع فيديــو

بسبب ارتفاع أعداد الوفيات بسبب

إنتــاج األوكســجين لمــلء أنابيــب

وفــي وقــت ســابق ،أمــر الرئيــس

تظهر مواطنين يبيتون أمام مصانع
األوكســجين الخاصــة بهــم ،وســط
إجــراءات أمنيــة مشــددة خوفــا من

أعمال شغب .وترفض المستشفيات
فــي مختلــف أنحــاء البالد اســتقبال

مرضى كورونا؛ بســبب امتالء غرف

اإلنعاش وفقدان األوكسجين.

وأظهــر مقطع فيديــو الفوضى التي

خلفهــا عدد مــن المواطنين من أجل
الحصول على األوكسجين.

عدم وجود أنابيب أوكسجين.

الجزائــري عبــد المجيــد تبــون

بإطــاق عمليــة كبــرى لصيانــة

وتجديــد منشــآت وأجهــزة اإلمــداد

باألوكســجين

فــي

المؤسســات

الطبيــة .كمــا أمــر تبــون باقتنــاء

وحدات إنتــاج متنقلة لألوكســجين
فــورا مــن أجــل دعــم المستشــفيات

الكبرى .وشــهدت الجزائــر بداية من
األســبوع األول مــن الشــهر الجــاري،

وكان مســؤول فــي أحــد أكبــر

انتشــارا كبيــرا لفيــروس “دلتــا”،

الســلطات إعــان حالــة الطــوارئ؛

الفيروسات.

مستشــفيات البــاد قــد طلــب مــن

معاون سائق حافلة نقل

وذلــك بنســبة  71فــي المئــة من بين
صورة بعنوان “صباح هولندي” ،للمصورة الهولندية كلير دروبيرت ،الحائزة على المركز األول في ترشيحات “الغروب” من مسابقة التصوير الدولية .2021

“نيتفلكس” تنتج مسلسال تلفزيونيا حيا عن “بوكيمون”

يطلق النار لتفريق الركاب

دراسة تكشف أثر الرفاهية والثراء على العيش مطوال!

تناقــل نشــطاء علــى مواقــع التواصل

كشــفت دراســة أن رصيــدك مــن األمــوال فــي البنــك بحلول

مسلســل تلفزيوني حي أكشــن عن شــخصية الرســوم المتحركة اليابانية

ووجــدت أن كل مبلــغ إضافي يخفض مخاطر الوفاة بنســبة

“لوسيفر” الشهير ،جو هندرسون ،يشارك في مسلسل “بوكيمون” الجديد

االجتماعــي ،مشــاهد إطــاق نــار مــن
قبــل معــاون ســائق بــاص فــي موقف
لحافــات نقــل الــركاب فــي مصيــاف

بريــف حمــاة الغربــي .وقال النشــطاء

إن المعــاون أقــدم علــى ذلــك لتفريــق
الــركاب الــذي تجمعــوا علــى بــاب

الحافلــة ،مــن ضمنهــم عســكريون؛
بهــدف الصعــود للتوجــه إلــى أماكــن
عملهــم بعــد انتهــاء عطلــة عيــد

األضحى.

منتصــف العمــر يمكــن أن يضيــف ســنوات إلــى حياتــك،

ُ
وجمعــت المعلومــات عــن المشــاركين ،الذيــن يبلــغ متوســط

وطــول العمــر .وفــي العينــة الكاملــة ،أدى وجــود المزيــد من

فــي العــام  2018عندمــا توفــي  1000شــخص ،أي نحــو

شريحة األشقاء داخل المجموعة.

وقــال المعــد المراســل إريــك فينيغــود ،إن النتائــج تــدل أن

إلى العيش لفترة أطول من أخ أو أخت أو توأم بأصول أقل.

والفوائد الصحية المرتبطة به مثل القدرة على توفير رعاية

مجتمعــي أوســع” ،مضيفــا أن الواليــات المتحــدة هي األولى

وقال إن السياســات الحكومية للحد من عدم المســاواة في

المرتفــع .وبقيــت النتائــج نفســها بعــد األخــذ فــي االعتبــار

واســتخدمت الدراســة فــي “ ”JAMA Health Forumنماذج

أن تؤثــر فــي القــدرة علــى تجميــع الثــروة بســبب تكاليــف

أعمارهم  46عاما ،من العام  1994إلى العام  ،1996وتوبعت

المــال إلــى تقليــل مخاطــر الوفــاةُ ،
وحــدد اتجــاه مماثل بين

الخمس.

واكتشــفوا أن الشــخص الــذي لديــه أصول ماليــة أكثر يميل

افتراضيــا ،أمــس الثالثــاء ،إن مدينــة

الســلط من بين “األولويــات العليا للمملكة،

فــي عــدم المســاواة االقتصاديــة فــي الــدول ذات الدخــل

الدخل سيكون لها “فوائد صحية كبيرة” على عامة السكان.
البقــاء علــى قيد الحيــاة لمعرفــة العالقة بين صافــي الثروة

الرعاية الصحية.

والثقافــة (اليونيســكو) ،خــال دورتهــا

خــال مشــاركته فــي اجتماعــات اللجنــة

وقــال فينيغــود“ :يجــب تفســير هــذه النتائــج مــن منظــور

األمــراض الســابقة مثل أمــراض القلب أو الســرطان ،ويمكن

بين سكانها”.

وقــال وزير الســياحة واآلثار ،نايف الفايز،

غــرار فيلم “المحقق بيكاتشــو” ،يمزح

المتعلقة بثرواتهم وحياتهم.

أعلنــت لجنــة التــراث العالمــي التابعــة

السلط األردنية على قائمة التراث العالمي.

“بوكيمــون” الجديــد ســيكون علــى

نــورث وســترن فــي إيفانســتون بواليــة إلينــوي البيانــات

ألهميتهــا فــي إظهــار خصائــص التســامح

افتراضيــا ،الموافقــة علــى إدراج مدينــة

وكشــفت مصــادر للمجلة أن مسلســل

الواليــات المتحدة لمــدة  25عاما ،وحلل باحثون من جامعة

إدراج مدينة أردنية على قائمة التراث العالمي

الرابعــة واألربعيــن المنعقــدة فــي الصيــن

بالكتابة واإلنتاج التنفيذي.

وفــي الدراســة ،جــرى تعقــب أكثــر مــن  5400شــخص فــي

أفضل وطعام جيد ووقت أطول للراحة.

لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم

الشــهيرة “بوكيمون” .وذكر مجلة “فارايتي” السينمائية أن منتج مسلسل

 ٪ 5على مدار  24عاما.

أحــد مفاتيــح الحيــاة المديــدة قــد يكمن في صافــي ثروتك

والعيــش المشــترك والرعايــة االجتماعيــة
وأضــاف أن “التكافــل االجتماعــي بيــن
األســر فــي مدينة الســلط وزوارهــا ،وعدم

وجــود أحيــاء منفصلة على أســاس ديني
هــو مــن الميــزات الواضحــة للمدينــة”،

مؤكدا أن إدراج السلط على قائمة التراث
العالمي ســيدعم “ثقافة التراث والتسامح

والوئام بين األديان”.

بيــن ممثليــن حقيقييــن ورســوم
غرافيــك ،والــذي طــرح فــي دور

العــرض الســينمائية العام  ،2019وهو

مــن بطولة رايان رينولدز وجســتيس
ســميث ،وحقــق إيــرادات فــي شــباك
التذكــر التاذكــر فاقــت  430مليــون

دوالر أميركي.

وقالــت مجلــة “فارايتــي” أن قــرار
“نيتفلكــس” بإنتــاج مسلســل حــي عــن

“بوكيمــون” نتــج مــن نجاح مسلســات

عنه تعرضها على منصتها ،مثل“ “�Poke

 ”mon: Indigo Leagueو”Pokemon
 ،”Journeysفضــا عــن أن “نيتفلكــس”

حققــت نقلــة قويــة فــي مجال الرســوم

المتحركــة خــال الســنوات األخيــرة،
بعدمــا أعلنــت قــي وقــت ســابق عــن

تقديمهــا سلســلة أصليــة مبنيــة علــى

شخصية “ترمينيتور” الخيالية.

وتتمحــور فكــرة كارتــون “بوكيمــون”
الــذي ظهــر ألول مرة العــام  1995حول

مخلوقــات خياليــة تســمى “بوكيمــون”،

ويقوم البشــر المعروفين باســم “مدربو

بوكيمــون” بإمســاك بوكيمــون وتدريبه

لمحاربة بوكيمون آخرين.

إخـالء طائـرة قبـل إقالعهـا بعـد
تحذيـر خطيـر بسبـب مـراهـق
تــم إخــاء طائــرة أميركيــة تابعــة لشــركة الخطــوط الجويــة

المتحــدة ،قبــل إقالعهــا مــن مطــار ســان فرانسيســكو الدولــي؛
بعــد أن أرســل مراهق ،صــورة “بندقية” لــركاب آخرين على متن

الطائرة ،عبر خاصية إيردروب  ،Airdropالتي تتيح لمستخدمي

أجهزة “آبل” إرسال صور أو ملفات معينة لبعضهم البعض.
وبحســب مــا نشــرته شــبكة

“فوكــس نيــوز” األميركيــة ،فإن
الرحلــة المتجهــة إلــى أورالندو

كانــت تســتعد للمغــادرة حيــن

أبلغ عدد من الركاب عن تلقيهم
صــورة بندقية ،األمــر الذي أثار
الرعــب بالمــكان ودفــع طاقــم

الطائرة إلى إخالئها سريعا.

وتــم إخضــاع جميــع الــركاب
للفحــص األمنــي للمــرة الثانية،

وقــد تبين بعــد ذلك أن الصورة

تم إرسالها من قبل مراهق أراد
تنفيــذ مقلــب فــي المســافرين.

يشار إلى أن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في األردن ،هي البترا ،وقصير عمرة ،وأم
الرصاص ،ووادي رم ،والمغطس ،باإلضافة إلى مدينة السلط المدرجة حديثا.

كشــفت تقاريــر أن منصــة “نيتفلكــس” األميركيــة الرقميــة تســتعد إلنتاج

وتــم إعــادة جميــع الــركاب

للطائرة ،عدا المراهق.

وقــال دوج ياكيــل ،المتحــدث
باســم مطار ســان فرانسيســكو
الدولــي“ :المراهــق لــم يكــن
يحمــل ســاحا ،والصــورة التي
أرســلها تم التقاطهــا في تاريخ
ســابق ومــن مــكان مختلــف،
ولكنــه ُمنــع مــن الصعــود علــى
متن الطائــرة ثانية؛ من منطلق
الحذر”.
وأشارت وســائل إعالم محلية،
إلــى أن صــورة البندقيــة لــم
تكــن حقيقية ،بــل كانت صورة
لبندقيــة لعبــة تبــدو أصلية إلى
حد كبير.

صورة بعنوان “سحر الشفق القطبي” ،للمصورة الروسية تاتيانا
ميرزلياموفا ،الحائزة على المركز األول في فئة “السفر” من مسابقة
التصوير الدولية .2021

