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مشاركون ببرنامج على تلفزيون البحرين:  
قطر تمول الحرس الثوري 
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وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة 
الوزارية للشـــؤون القانونية والتشريعية 
بشـــأن تعديـــل أحـــكام المرســـوم بقانون 
بشأن األوسمة، باستحداث وسام األمير 

سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

ورأس ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة  االجتمـــاع االعتيـــادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

امس بقصر القضيبية.
والمجلـــس وافـــق علـــى مذكـــرة اللجنـــة 
الوزارية للشـــؤون القانونية والتشريعية 

بخصوص مشـــروع قرار بإصدار الالئحة 
المالية للمؤسســـات الصحيـــة الحكومية، 
والتـــي تســـتهدف تحقيـــق الثبـــات فـــي 
لهـــذه  والمحاســـبية  الماليـــة  المعامـــالت 
اإليـــرادات  دورة  وضبـــط  المؤسســـات 

والمصروفات فيها.
كمـــا وافـــق المجلس على مذكـــرة اللجنة 

الوزارية للشـــؤون القانونية والتشريعية 
الئحـــة  بإصـــدار  قـــرار  مشـــروع  حـــول 
بالمؤسســـات  العامليـــن  شـــئون  تنظيـــم 
تتضمـــن  والتـــي  الحكوميـــة،  الصحيـــة 
وتقييـــم  الوظائـــف وضوابطهـــا  ترتيـــب 
األداء والتدريـــب بالمؤسســـات الصحية 

الحكومية.

ضبط اإليرادات والمصروفات للمؤسسات الصحية الحكومية
مجلس الوزراء: استحداث وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

المنامة - بنا

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  كشـــف 
ميـــرزا  عبدالحســـين  المســـتدامة 
لــــ “البـــالد” عـــن أن الهيئـــة تعكـــف 
حالًيـــا مع الجهـــات المعنيـــة لوضع 
تعرفة شحن السيارات الكهربائية، 
وأماكن وجود المحطات الرئيسية 
المواصفـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
التفصيلية لمواقع الشـــحن وأنواع 
تحتيـــة  بنيـــة  لتكويـــن  المقابـــس 
الســـيارات  دخـــول  مـــع  متكاملـــة 
إلـــى  البحرين.وأشـــار  الكهربائيـــة 
اآلن  البحريـــن  فـــي  يوجـــد  أنـــه 
عـــدة محطـــات لشـــحن الســـيارات 
الكهربائيـــة وأبرزهـــا يتواجـــد فـــي 
يقـــوم  الـــذي  ســـنتر  مجمـــع ســـتي 
كهربائـــي  شـــحن  محطـــة  بتوفيـــر 
فـــي كل طابـــق لمواقف الســـيارات 

الموجود في المجمع.
الصناعـــة  وزارة  أن  إلـــى  ولفـــت 

والتجـــارة والســـياحة اتفقـــت مـــع 
هيئة الطاقة المستدامة على إعداد 
خطـــة وطنيـــة متكاملة للســـيارات 
الكهربائيـــة تشـــمل باإلضافـــة إلـــى 
المواصفات تفاصيل مواقع شـــحن 
الســـيارات الكهربائيـــة ومواصفات 
أنواع مقابس الشحن بحيث تكون 
كلهـــا متناســـقة، ومـــا هـــي التعرفة 
وما هي الجهـــة التي لها الصالحية 
إلعطـــاء رخـــص محطات الشـــحن 
وما هـــي الجهة التي ســـوف تنظم 
هذه العمليات وتأخـــذ في االعتبار 
المعنيـــة  الجهـــات  نظـــر  وجهـــات 

المختلفة. 

ميرزا لـ “^”: تدشين بنية 
تحتية لشحن السيارات الكهربائية
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رتاج العباســي: أهدي فوزي برئاســة برلمان الطفل العربي لجاللة الملك

األطفال العرب يطمحون للمشاركة في صناعة القرارات

أكدت رئيســـة البرلمان العربي للطفل 
الطالبـــة البحرينية رتاج العباســـي أن 
الطفـــل العربـــي يطمح إلـــى أن يكون 
فـــي عمليـــة صناعـــة  فاعـــل  لـــه دور 
القرارات الخاصة بالطفل، وأن يكون 
له مســـاهمته المؤثرة فـــي تعزيز قيم 

الديمقراطية.
وقالت في حديثها لـ “البالد” بمناسبة 
فوزهـــا بمقعد رئاســـة البرلمان العربي 
للطفل إن تعزيز حقوق الطفل العربي 
أبـــرز  مـــن  تعـــد  بواجباتـــه  وتوعيتـــه 
األهـــداف التي يراد العمـــل عليها، مع 
ضمـــان توفره علـــى الحيـــاة الكريمة، 
وتهيئتـــه لتجاوز تحديات المســـتقبل 
باعتبـــار أن أطفـــال اليـــوم هـــم قـــادة 

الغد.
وأهـــدت العباســـي فوزها إلـــى عاهل 

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى مملكـــة 
البحريـــن وشـــعبها، ومثنيـــة على دور 
وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي صقـــل 
مواهبها وإتاحـــة الفرصة لها لتحقيق 

تلك النجاحات.

دور  علـــى  رتـــاج  الطالبـــة  وأكـــدت 
أشـــكال  كافـــة  توفيـــر  فـــي  والدتهـــا 
الدعـــم والتحفيز لها طوال مســـيرتها 
والتـــي قامـــت مقـــام األم واألب معًا، 
لتتمكن بذلك مـــن تحقيق العديد من 

النجاحات واإلنجازات.

المنامة - الغرفة

تـــرأس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الســـيد ســـمير عبدهللا 
نـــاس اجتمـــاع مجلس األعمال البحريني الروســـي المشـــترك، الذي 
عقـــد فـــي موســـكو صبـــاح أمـــس باالشـــتراك مـــع الســـيد فالديميـــر 
دميترييـــف رئيس الجانب الروســـي في مجلس األعمال المشـــترك، 
بحضور ســـفير مملكة البحرين لدى روســـيا االتحادية الســـيد أحمد 

الساعاتي وأعضاء المجلس من الجانبين.

“األعمال البحريني الروسي” 
يعقد اجتماعا موسعا بموسكو
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A + أحمر اليد” يواجه فرنسا بربع نهائي طوكيوحساب “إنستغرام” لإلصدارات السردية“كورونا” يتحور وينتشر بوتيرة أعنف“االتصاالت”: خريطة طريق لتطوير “الشبكات”بنك الدم: نحتاج فصيلة“
أشار رسالة متداولة لبنك الدم  «

إلى الحاجة للتبرع للدم لتوفير 
المطلوب لمرضى التالسيما 

والسرطان من فصيلة A+، موجة 
من التساؤالت عن السياسات 

الالزمة لتوفير المخزون الكافي 
منه، بشكل دوري.

أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت، في  «
خطوة تهدف لتنظيم أكبر في تطوير 

البنية التحتية والشبكات السلكية 
والالسلكية التي تقوم بها شركات 

االتصاالت في البحرين، إرشادات 
تعد بمثابة “خريطة طريق” يتبعها 

مطورو مشاريع البنية التحتية.

أكد المكتب اإلقليمي لمنظمة  «
الصحة العالمية أمس االثنين، 

أن فيروس كورونا يتحور وينتشر 
بوتيرة أسرع وعلى نحو أعنف 

في شتى أنحاء الشرق األوسط. 
وحتى 28 يوليو، أبلغ 132 بلًدا عن 

اكتشاف المتحور دلتا.

يعتزم مختبر سرديات البحرين  «
إشهار حساب على “االنستغرام” 

يجمع اإلصدارات السردية 
البحرينية بشتى أنواعها في خطوة 

لتوثيق اإلصدارات البحرينية 
السردية وتعريفها للعالم عبر 

منصات التواصل االجتماعي.

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة اليد  «
مواجهة قوية بدورة األلعاب األولمبية 

الثانية والثالثون “أولمبياد طوكيو 2020” 
التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو 

حتى 8 أغسطس الجاري عندما يواجه 
فرنسا في منافسات دور الثمانية )ربع 

النهائي( من المسابقة.
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البحرين وسعرها 
28 ألف دينار

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة تعميٌم بشـــأن 
الســـنة  أول  عطلـــة 
الهجرية 1443هـ. وجاء 
في التعميم أنه بمناسبة 
حلـــول الســـنة الهجريـــة 
 ،1443 الجديـــدة 
ُتعطـــل وزارات المملكـــة 
ومؤسســـاتها  وهيئاتهـــا 
اإلثنيـــن  يـــوم  العامـــة 
األول مـــن شـــهر محـــرم 
1443هـ الموافق للتاسع 
أغســـطس  شـــهر  مـــن 

2021م.

اإلثنين عطلة 
أول السنة 

الهجرية
سيدعلي المحافظة

تلفزيون البحرين بث برنامجا خاصا عن التورط القطري في دعم وتمويل اإلرهاب



سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد ما وصلت إليه العالقات مع نيبال
أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ما وصلت إليه العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
الديمقراطيـــة  نيبـــال  وجمهوريـــة 
الفيدرالية على المســـتويات المختلفة 
وأهمية البنـــاء عليها واســـتمرار تعزيز 
التعاون المشـــترك علـــى األصعدة كافة 
بما يحقق التطلعات المنشـــودة ويفتح 
فـــي مســـار هـــذه  مزيـــدا مـــن اآلفـــاق 
العالقات لمـــا فيه خير وصالح البلدين 

والشعبين الصديقين.
بقصـــر  لقـــاء ســـموه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
القضيبيـــة أمس بحضور وزيـــر المالية 
ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
بـــن خليفة آل خليفة، ســـفير جمهورية 
نيبـــال الصديقـــة لـــدى المملكـــة بـــادام 
ســـنداس، وذلك بمناســـبة انتهاء فترة 

عملـــه ســـفيرا لبـــالده فـــي المملكـــة، إذ 
أثنـــى ســـموه علـــى جهـــود الســـفير في 
تعزيـــز العالقـــات البحرينيـــة النيبالية، 
معربـــا عـــن تمنياتـــه لـــه التوفيـــق فـــي 

مهامه المقبلة. 
مـــن جانبه، أعرب ســـنداس عن شـــكره 
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكي ولي 

العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء على ما 
يوليه سموه من اهتمام بدعم العالقات 
بين مملكة البحريـــن وجمهورية نيبال 
نحو مزيد من التعاون المشترك، منوًها 
بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في 
مملكة البحرين، ما أســـهم في تســـهيل 

مهام عمله في المملكة.

المنامة - بنا

فتح مزيد من 
اآلفاق بمسار 

التعاون المشترك

الثالثاء 3 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 - العدد 4676

جاللة الملك يهنئ رئيس 
النيجر بذكرى االستقالل

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
برقيـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
تهنئـــة إلى رئيـــس جمهورية 

النيجـــر محمد بـــازوم، وذلك 
اســـتقالل  ذكـــرى  بمناســـبة 

بالده.
فـــي  الملـــك  وأعـــرب جاللـــة 

البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه 
وتمنياتـــه له موفـــور الصحة 
المناســـبة  بهـــذه  والســـعادة 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

أكد ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ما تشـــهده العالقـــات البحرينية 
العمانيـــة من تطور وتقدم على مختلف 
الروابـــط  عززتهـــا  والتـــي  المســـتويات، 
األخويـــة التاريخيـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
البلديـــن الشـــقيقين، ومواصلـــة تنميتها 
نحو مزيد من العمل والتنسيق بما يلبي 

التطلعات المشتركة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحرين 
حريصـــة علـــى الدفـــع بمســـار العالقات 
الثنائيـــة مـــع ســـلطنة عمـــان نحـــو أفـــق 
أرحب في مختلف المجاالت بما يســـهم 
فـــي توفيـــر مزيد مـــن الفـــرص الواعدة 
التي تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع.

بقصـــر  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
القضيبيـــة أمـــس بحضور وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفة، ســـفير ســـلطنة عمان 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين عبدهللا 
بـــن راشـــد المديلـــوي، وذلـــك بمناســـبة 

ســـموه  أثنـــى  إذ  عملـــه،  فتـــرة  انتهـــاء 
علـــى جهود الســـفير العمانـــي في تعزيز 
العالقـــات البحرينيـــة العمانيـــة، وتمنى 
ســـموه التوفيق والنجاح لـــه في مهامه 
المقبلة، كما نقل السفير العماني تحيات 
ســـلطان عمان صاحب الجاللة السلطان 
هيثـــم بـــن طارق آل ســـعيد إلى صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، كما حّمله ســـموه نقـــل تحياته 
الجاللـــة ســـلطان عمـــان  إلـــى صاحـــب 

الشقيقة.
مـــن جانبـــه أعرب ســـفير ســـلطنة عمان 
عـــن  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة 
شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء على 
مـــا يبديـــه ســـموه مـــن اهتمـــام بتطوير 
العالقـــات البحرينيـــة العمانيـــة، منوهـــا 
بما لقيـــه من دعم ومســـاندة في مملكة 
البحرين أسهمت في تسهيل مهام عمله 
في المملكـــة، متمنيا للبحرين مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الدفع بمسار العالقات مع عمان نحو أفق أرحب
ــن ــدي ــل ــب ــح ال ــالـ ــد مـــن الـــفـــرص الــــواعــــدة بــمــا يــصــب فـــي صـ ــزيـ تــوفــيــر مـ

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير جمهورية نيبال



رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة  االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد امس بقصر القضيبية.

اســـتعرض  االجتمـــاع،  مســـتهل  فـــي 
والتوجهـــات  المضاميـــن  المجلـــس 
المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى  الســـامية 
عاهـــل  اســـتقبال  خـــال  واإلقليمـــي 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
المجلـــس  أشـــاد  حيـــث  خليفـــة،  آل 
بتأكيـــد جالتـــه أيده هللا علـــى تعزيز 
اللحمـــة الخليجيـــة وتعميـــق الروابط 
والصات الوثيقـــة التي تحافظ على 
مكتسبات المسيرة التنموية المباركة 
لـــدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية.
ونـــوه مجلس الوزراء في هذا الصدد 
بتأكيد جالة العاهـــل على ما تضمنه 
“بيـــان العا” من تأكيـــد على األهداف 
الســـامية للنظـــام األساســـي لمجلـــس 
التعـــاون بتعزيـــز الترابط والتنســـيق 
بين دول المجلس، وإشـــارة البيان لما 
يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل 
باســـتعادة العمل المشترك إلى مساره 

الطبيعي وتحقيـــق مزيد من التعاون 
والتكامل، ووجه المجلس إلى أهمية 
أن يكـــون الخطاب اإلعامي متوافقًا 
والعـــادات  المجتمعيـــة  القيـــم  مـــع 
والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ 
المشـــترك  والمصيـــر  الهـــدف  وحـــدة 

ألبناء دول مجلس التعاون.
بعد ذلك رفع مجلس الوزراء بمناسبة 
قـــرب حلـــول العـــام الهجـــري الجديد 
1443 هـــــ أصدق التهاني والتبريكات 
إلـــى صاحـــب الجالـــة عاهـــل البـــاد  
وصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء، داعيـــًا المولى جلت 
علـــى  خيـــر  عـــام  يكـــون  أن  قدرتـــه 
العربيـــة  واألمتيـــن  البحريـــن،  أبنـــاء 

واإلسامية.
بمـــا  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد  بعدهـــا 
صعيـــد  علـــى  نتائـــج  مـــن  تحقـــق 
معربـــًا  كورونـــا،  لفيـــروس  التصـــدي 
المجلـــس في هـــذا الصدد عن الشـــكر 
لكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى 
مـــا أظهـــروه مـــن روح مســـؤولة فـــي 
االحترازيـــة،  باإلجـــراءات  االلتـــزام 

مؤكدًا علـــى ضرورة مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات للحفـــاظ علـــى ما تحقق 
مـــن نتائـــج، منوهـــًا المجلـــس بالفخر 
فـــي  الطبـــي  بالطاقـــم  واالعتـــزاز 
الفاعـــل  ودوره  األماميـــة،  الصفـــوف 
ضمـــن الجهود الوطنية فـــي التصدي 

للفيروس.
ثم أكد مجلس الوزراء استمرار مملكة 
البحرين في تبنـــي المبادرات وتعزيز 
التعـــاون مـــع المجتمـــع الدولـــي فـــي 
التصدي لجرائم اإلتجار باألشـــخاص، 
للـــدور  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  معربـــًا 
الفاعـــل لـــوزارة الداخليـــة والجهـــات 
المعنيـــة فـــي هذا الجانـــب، وذلك في 
معرض تنويه المجلس باليوم العالمي 

لمكافحة اإلتجار باألشخاص.
إلـــى ذلـــك فقـــد شـــدد المجلـــس على 
أهمية حماية حركة الماحة البحرية 
الدوليـــة من أية تهديدات تؤثر ســـلبًا 
علـــى مســـار التجارة العالميـــة، مؤكدًا 
المجلس على ضرورة توحيد الجهود 
الدولية لضمان األمن البحري وتعزيز 

استقرار المنطقة.

المنامة - بنا

ضبط اإليرادات والمصروفات للمؤسسات الصحية الحكومية
ــي ــب ــط ــد لـــاســـتـــحـــقـــاق ال ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ ــام األمــــيــــر سـ ــ ــ ــداث وسـ ــ ــح ــ ــت ــ اس

 مجلس الوزراء يوجه لجعل الخطاب اإلعالمي 
متوافقا مع المصير الخليجي المشترك

مواصلة االلتزام باإلجراءات للحفاظ على ما 
تحقق من نتائج في التصدي للكورونا

مبادرات لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي 
في محاربة جرائم االتجار باألشخاص

حماية حركة المالحة البحرية الدولية من أية 
تهديدات تؤثر سلبا على مسار التجارة 

البرنامج الوطني للتوظيف وفر فرص 
التوظيف المستدامة أمام أبناء البحرين

local@albiladpress.com
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بعدها نظر المجلس في  «
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعماله وقرر ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات  «
التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بشأن 

تعديل أحكام المرسوم بقانون 
بشأن األوسمة، باستحداث وسام 

األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
الطبي.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بخصوص 

مشروع قرار بإصدار الالئحة المالية 
للمؤسسات الصحية الحكومية، 

والتي تستهدف تحقيق الثبات في 
المعامالت المالية والمحاسبية 

لهذه المؤسسات وضبط دورة 
اإليرادات والمصروفات فيها.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية حول مشروع 

قرار بإصدار الئحة تنظيم شئون 

العاملين بالمؤسسات الصحية 
الحكومية، والتي تتضمن ترتيب 

الوظائف وضوابطها وتقييم األداء 
والتدريب بالمؤسسات الصحية 

الحكومية.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
المالية واالقتصادية والتوازن 

المالي بشأن مساهمة مملكة 
البحرين في دعم الجهود الدولية 
للتصدي لفيروس كورونا وتوفير 
التطعيمات المضادة للفيروس.

5. مذكرة وزير شئون مجلسي  «
الشورى والنواب بشأن الضوابط 
واإلجراءات التي تسهم في تعزيز 
التعاون مع السلطة التشريعية.

6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بشأن رد 

الحكومة على اقتراح برغبة مقدم 
من مجلس النواب.

ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع  «
التالي:

1. مذكرة  وزير العمل والتنمية  «

االجتماعية بشأن مؤشرات سوق 
العمل للنصف األول من العام 
2021، حيث أظهر التقرير نتائج 
المبادرات الحكومية في حماية 

سوق العمل من اآلثار االقتصادية 
لجائحة كورونا، وكذلك دور البرنامج 

الوطني للتوظيف )2.0( في توفير 
فرص التوظيف المستدامة أمام 

أبناء البحرين.

ثم أخذ المجلس علمًا من خالل  «
التقارير الوزارية ألصحاب المعالي 

والسعادة الوزراء بشأن حادث 
الحريق الذي وقع بمنطقة عسكر 

وجهود وزارة الداخلية في التعامل 
معه، والتقرير السنوي لجامعة 

البحرين، وزيارة معالي وزيرة 
الخارجية بجمهورية السودان إلى 

مملكة البحرين، وزيارة معالي 
وزير الخارجية بجمهورية باكستان 

اإلسالمية إلى مملكة البحرين 
والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارة 
الوفود األجنبية إلى مملكة البحرين 

خالل شهر أغسطس 2021.

قرارات المجلس

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 2 أغسطس 2021:

اســتعراض المضاميــن والتوجهــات الســامية علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي خــالل 
اســتقبال حضــرة صاحــب الجاللــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه لصاحــب 

السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

التنويــه بتأكيــد جاللــة العاهــل المفــدى 
تضمنــه  مــا  علــى  ورعــاه  اللــه  حفظــه 
"بيــان العــال" مــن تأكيــد علــى األهــداف 
لمجلــس  األساســي  للنظــام  الســامية 

التعاون لدول الخليج العربية.

الخطــاب  يكــون  أن  بأهميــة  التوجيــه 
القيــم  مــع  متوافقــًا  اإلعالمــي 
المجتمعيــة التــي ترســخ وحــدة الهــدف 
والمصيــر المشــترك ألبنــاء دول مجلــس 

التعاون.

العــام  حلــول  قــرب  بمناســبة  التهنئــة 
الهجري الجديد 1443 هــــ ، والتمنيات بأن 
البحريــن،  أبنــاء  علــى  خيــر  عــام  يكــون 

واألمتين العربية، واإلسالمية.

لفيــروس  التصــدي  بنتائــج  اإلشــادة 
المواطنيــن  كافــة  وشــكر  كورونــا، 
والمقيميــن علــى االلتــزام باإلجــراءات 
مواصلــة  علــى  والتأكيــد  االحترازيــة، 
االلتــزام للحفــاظ علــى مــا تحقــق مــن 

نتائج.

ــن  ــة البحري ــى اســتمرار مملك ــد عل التأكي
ــاون  ــز التع ــادرات وتعزي ــي المب فــي تبن
التصــدي  فــي  الدولــي  المجتمــع  مــع 

لجرائم اإلتجار باألشخاص.

حركــة  حمايــة  أهميــة  علــى  التشــديد 
أيــة  مــن  الدوليــة  البحريــة  المالحــة 
تهديــدات تؤثــر ســلبًا علــى مســار التجــارة 
الجهــود  توحيــد  وضــرورة  العالميــة، 
وتعزيــز  البحــري  األمــن  الدوليــة لضمــان 

استقرار المنطقة.

ــون  ــكام المرســوم بقان ــل أح تعدي
باســتحداث  األوســمة،  بشــأن 
وســام األميــر ســلمان بــن حمــد 

لالستحقاق الطبي.

الالئحــة  بإصــدار  قــرار  مشــروع 
الصحيــة  للمؤسســات  الماليــة 

الحكومية.

الئحــة  بإصــدار  قــرار  مشــروع 
العامليــن  شــئون  تنظيــم 

بالمؤسسات الصحية الحكومية.

فــي  البحريــن  مســاهمة مملكــة 
للتصــدي  الدوليــة  الجهــود  دعــم 
وتوفيــر  كورونــا  لفيــروس 

التطعيمات المضادة للفيروس.

التــي  واإلجــراءات  الضوابــط 
تســهم فــي تعزيــز التعــاون مــع 

السلطة التشريعية.

برغبــة  اقتــراح  علــى  الحكومــة  رد 
مقدم من مجلس النواب.

تقريــر بشــأن مؤشــرات ســوق العمــل للنصــف األول مــن العــام 
ــة ســوق العمــل  ــة فــي ِحماي ــادرات الحكومي ــج المب 2021، ونتائ

من اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا.

المعالــي  ألصحــاب  الوزاريــة  بالتقاريــر  علمــًا  المجلــس  أخــذ 
والسعادة الوزراء.



قام  محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفـــة بزيـــارة ميدانية، للوقـــوف على 
سير عمل عدد من المشاريع التطويرية 
شـــملت  كمـــا  بالمحافظـــة،  والتنمويـــة 
الزيـــارة متابعة احتياجـــات ومقترحات 
أهالي منطقة الرفاع، والتي تأتي ضمن 
سلســـلة مـــن الزيـــارات الميدانيـــة التـــي 
تعكـــس حـــرص ســـموه بتوفيـــر أفضـــل 
الخدمـــات للمواطنيـــن ، وذلـــك بحضور 
مديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة 
مـــن  وعـــدد  عبداللطيـــف،  بـــن  عاصـــم 

المسؤولين في المحافظة.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  أكـــد  و 
الجنوبية أن المحافظة تحرص وبشكل 
مســـتمر على تعزيز التواصـــل الميداني 
الـــذي يعـــد ركيـــزة أساســـية فـــي عمـــل 
المحافظة من خـــال مواصلة الزيارات 
الميدانية والجـــوالت التفقدية لاطاع 
علـــى احتياجـــات المواطنيـــن ومتابعـــة 
مســـتجدات جملـــة مـــن المشـــاريع التي 
تحقـــق الـــرؤى والتطلعـــات المســـتقبلية 
والشـــراكة  بالتنســـيق  والمســـتدامة 

المجتمعية مع مختلف القطاعات.
وخـــال الزيـــارة تابـــع ســـمو المحافـــظ، 
خطـــط تطوير أبـــرز المشـــاريع التنموية 
والخدمية التي تهم األهالي والمقيمين 
فـــي نطـــاق المحافظـــة ، منهـــا مشـــروع 
منتـــزه عين الحنينية ومشـــروع تطوير 
عيـــن أم غويفـــة ، باإلضافة الـــى متابعة 
مشـــروع تطوير ســـوق الرفـــاع المركزي 

تلـــك  تبـــرز  حيـــث   ، الجديـــدة  بحلتـــه 
المشـــاريع المكانة الثقافيـــة والتاريخية 
مناطـــق  مختلـــف  بهـــا  تحظـــى  التـــي 
المحافظـــة، وذلـــك بالتعاون والتنســـيق 

مع مختلف الجهات المختصة.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  تابـــع  كمـــا 
البنيـــة  مشـــاريع  تطويـــر   ، الجنوبيـــة 
التحتيـــة فـــي منطقـــة الرفـــاع، بحيـــث 

تتماشـــى مع معايير الجـــودة العالية بما 
يعـــود بالنفـــع للمواطنين، منوهًا ســـموه 
بأهمية متابعة المشروعات التي تعكس 
الـــدور الخدمـــي البـــارز ومـــا تتمتـــع بـــه 
المنطقة من مشـــاريع مستقبلية شاملة، 

تتماشى مع النمو العمراني المشهود.
وفي ســـياق آخر، اطلع ســـمو المحافظ، 
فـــي  األمنيـــة  االحتياجـــات  أبـــرز  علـــى 

منطقـــة الرفـــاع، كتنظيـــم ســـير الحركة 
الســـكنية  المناطـــق  داخـــل  المروريـــة 
لتجنـــب االزدحامـــات، لضمـــان ســـامة 
المواطنيـــن ولتوفير بيئـــة امنة لهم من 
خـــال تعزيز الدور األمنـــي والمجتمعي 
واســـتمرار الحمـــات التوعويـــة، مبينـــا 
ســـموه حـــرص المحافظـــة فـــي إيصـــال 
وتلبية احتياجات األهالي بالشكل الذي 

يحقـــق تطلعاتهـــم فـــي ترســـيخ دعائـــم 
األمن بما يعكس الدور الرائد في تفعيل 
الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات 
األمنيـــة، وذلك مـــن اجل الحفـــاظ على 

سامة وأمن الجميع.
وفـــي ختـــام الجولـــة الميدانيـــة ، اطلـــع 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، 

بالدور الفاعل الذي تقوم بلدية المنطقة 
المســـتدامة  المشـــاريع  فـــي  الجنوبيـــة 
وتجـــدر  الخضـــراء،  الرقعـــة  وزيـــادة 
تشـــهد  المحافظـــة  ان  بالذكـــر  اإلشـــارة 
حزمـــة مـــن المشـــاريع الرائـــدة، والتـــي 
األهالـــي  وتطلعـــات  رؤى  الـــى  ترتقـــي 
والمقيميـــن في مختلف مـــدن ومناطق 

المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يطلع عن كثب على مستجدات المشاريع التنموية
ســـموه تابـــع خطـــط تطويـــر متنـــزه وعيـــن الحنينيـــة وعيـــن أم غويفـــة وســـوق الرفـــاع المركـــزي

األنصاري تستعرض دور “األعلى للمرأة” في دعم قضايا البحرينية
ــادي ــ ــص ــ ــت ــ ــن االق ــيـ ــكـ ــمـ ــتـ ــاالت الـ ــ ــج ــ ــم ــ ــا ب ــ ــي ــ ــرك ــ ــح قـــــنـــــوات تـــــعـــــاون مـــــع ت ــ ــت ــ ف

ًاســـتقبلت ًاألميـــن ًالًعـــام للمجلـــس ًاألعلـــى للمـــرأة 
ًهالـــةً األنًصاري صًباح أمسً اإلثنيـــن بمقرً المجلس 
ًبالرًفـــاع، ســـفيرةً الجمهوريـــةً التركيـــة لـــدى مملكة 

ًالبحرين إيسين تًشاكيل.
ًواســـتهلتً األنًصاريً اللًقاء بتهنئة تًشاكيل بمًناسبة 
ًالمًنامـــة،  لـــدى  لبًادًهـــا  جديـــدة  ســـفيرة  تعيينًهـــا 
ًواســـتعرضت معًهاً األدًوارً التي يقـــوم بًهاً المجلس 
ًاألعلـــى للمـــرأة كآلية وطنية مســـؤولة عـــن مًتابعة 
جميـــع ًالقًضاًيـــا ًالمتعلقة بوضـــع ًالمرأة فـــي مملكة 
ًالبحريـــن، معربـــة عن تطلـــعً المجلس لفتـــح قنًوات 
تًعـــاون جديـــدة مـــعً المؤسًســـاتً التركيـــةً المعنيـــة 

ًبالمرأة خصوًصا في مًجال ًالتمكين ًااًلقتًصادي.
كًما تطرقتً األمينً الًعام للمجلس خًالً اللًقاء ألهم 
أولوًيـــات عمـــل ًالمجلس ًاألعلـــى للمـــرأة وتطلًعاته 
ًالمستقبلية بعد 20 ًعاًمًا على تأسيسه تنفيًذًا لرؤية 
وتوجيًهـــات رئيســـةً المجلـــس قرينـــة ًعاهـــلً البًاد 

ًصاحبةً الســـموً الملكيً األميرة سبيكة بنت إبًراهيم 
آل خليفـــة، ًبالنظر إلى ًما تتمتع بهً المرأةً البحرينية 
ًاليـــوم مـــن مًكانة وحضـــور وإســـًهاًمات ًقائمة على 

ًقاعدة من ًالشًراكة ًالًعادلة ًوالمتًكافئة مع ًالرجل.
وخـــًال ًااًلجتًمـــاع قدمـــت مًســـاعد ًاألميـــن ًالًعـــام 
للمجلسً الشـــيخة ديًنا بنت ًراشـــد آل خليفة عرًضا 

مرئًيـــا أًشـــارت خًالـــه إلـــى عـــدد مـــن ًاإلجـــًراًءات 
ًوالمًبـــادًرات ًالتـــي ًاتخذتًهـــا مملكـــة ًالبحرين لدعم 
ًالمًشـــاركةً الًكاملة للمرأة فيً التًجارة ونًشاط رًيادة 
ًاألعًمال، بًما في ذلك تأســـيس ًحاضًنات ومسرًعات 
ًاقتًصاديـــة لدعـــم وتشـــجيع ًرائـــًداتً األعًمـــال على 
ًاإلبـــًداع  تعزيـــز  مـــع  ًالتًجـــاري  نًشـــاطهن  توســـيع 

ًوااًلبتًكار في رًيادة ًاألعًمال. 
مـــن ًجانبًهـــا، أعربـــتً الســـفيرةً التركية لـــدى مملكة 
ًالبحريـــن تًشـــاكيل عـــن إعًجابًهـــا وتقديرًهـــا للعمل 
ًالمؤسســـي ًوالمنظمً الذي يقوم بهً المجلسً األعلى 
للمرأة برًئاسة ًصاحبةً السموً الملكيً األميرة سبيكة 
بنتً ابًراهيم آل خليفة، منوهة ًبالخطط ًوالمًبادًرات 

ًوالمشـــروًعاتً التي ينفذًهـــاً المجلس من أجل دعم 
مســـيرة تقدمً المرأةً البحرينية، مـــع تأكيدًها أهمية 
تًبـــادلً التًجـــارب ًوالخبـــًرات بيـــنً الدولً الشـــقيقة، 
معربة، في هًذاً السًياق عنً استعًداد بًادًها لتطوير 
ًالتًعاون مع مملكـــةً البحرين في مًجال تقدمً المرأة 

وسبل ًادًماج ًاحتًياًجاتًها في تنمية بًادًها.

الرفاع - المجلس االعلى للمرأة

السيدة إيسين تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين

local@albiladpress.com
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
محمـــد آل خليفة، فـــي مكتبها أمس، 
سفير ســـلطنة عمان الشقيقة وعميد 
الســـلك الدبلوماســـي لـــدى البحريـــن 
عبدهللا بن راشد المديلوي، بمناسبة 

انتهاء فترة عمله في المملكة.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
التـــي  العاقـــات  متانـــة  خليفـــة  آل 
تجمـــع البلديـــن الشـــقيقين، منوهـــة 
بأهميـــة تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي ما 

بيـــن البحريـــن وعمـــان ومد جســـور 
يتمّتـــع  لمـــا  الحضـــاري،  التواصـــل 
بـــه الشـــعبان مـــن مقومـــات ثقافيـــة 

مشتركة. 
وتمّنت للســـفير التوفيـــق في مهامه 
المســـتقبلية، معربة عن أملها في أن 
يثمر التعاون ما بين الهيئة وســـلطنة 
المشـــروعات  مـــن  مزيـــدا  عمـــان 

الحضارية.
مـــن جهتـــه، شـــكر الســـفير العمانـــي 
الشـــيخة مـــي بنت محمـــد آل خليفة 

لتعزيـــز  المتواصـــل  عملهـــا  علـــى 
العاقـــات ما بيـــن عمـــان والبحرين، 
بجهودهـــا  المملكـــة  أن  مؤكـــدا 
ومشـــروعاتها الثقافيـــة تعكس غنى 
التاريـــح والحضـــارة التـــي ازدهـــرت 

على أرضها.
 وأشار إلى أن سلطنة عمان مستعدة 
دائما للمســـاهمة في الحراك الثقافي 
البحرينـــي بمـــا ينعكـــس إيجابا على 
عملية التنميـــة والتطور الثقافي في 

جميع دول المنطقة.

مودعـــة الســـفير المديلـــوي بمناســـبة فتـــرة عملـــه
الشيخة مي: مد جسور التواصل الحضاري مع عمان

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة األنصاري تستقبل السفيرة التركية لدى مملكة البحرين

ســـمو المحافـــظ اطلـــع علـــى أبـــرز االحتياجـــات األمنيـــة فـــي منطقـــة الرفـــاع



وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  تـــرأس 
نـــاس  عبـــدهللا  ســـمير  الســـيد  البحريـــن 
البحرينـــي  األعمـــال  مجلـــس  اجتمـــاع 
الروسي المشـــترك، الذي عقد في موسكو 
صباح أمس )االثنين( باالشتراك مع السيد 
الجانـــب  رئيـــس  دميترييـــف  فالديميـــر 
الروســـي فـــي مجلـــس األعمال المشـــترك، 
بحضور سفير مملكة البحرين لدى روسيا 
االتحادية السيد أحمد الساعاتي وأعضاء 

المجلس من الجانبين.
واســـتعرض ناس خالل االجتمـــاع تنامي 
العالقات البحرينية الروســـية بشكل كبير 
فـــي المجـــاالت كافة، الســـيما االقتصادية 
والتجارية والسياحية، معربا عن اعتزازه 
بتلـــك العالقـــات الثنائيـــة االســـتراتيجية 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  المشـــتركة 
الصديقيـــن على األصعـــدة كافة، وتأثيرها 
البينيـــة  التجـــارة  حركـــة  تعزيـــز  علـــى 
والمشـــروعات االســـتثمارية بيـــن المنامة 
وموســـكو بما يحقـــق المصالح المشـــتركة 

للبلدين. 
وأكـــد حـــرص مجتمـــع األعمـــال البحريني 
على استكشاف فرص االستثمار والشراكة 

مجتمـــع  مـــن  نظرائهـــم  مـــع  التجاريـــة 
األعمال الروســـي، داعيا أصحاب األعمال 
والمســـتثمرين الروس لضرورة اســـتغالل 
الفـــرص المتاحة فـــي القطاعـــات الواعدة 
بمملكـــة البحريـــن مثـــل قطـــاع الســـياحة 
واألدويـــة واألغذيـــة والزراعـــة، معربا عن 
االســـتراتيجية  بالمشـــروعات  اعتـــزازه 
الكبرى بين البحرين وروســـيا في مختلف 

المجاالت. 
وأشـــاد في هذا الصدد بالجهود المشتركة 
لجعـــل البحرين مركزا لترويـــج المنتجات 
الحالل الروسية في دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية وشمال إفريقيا، 
كمـــا تطـــرق إلـــى الســـوق التنافســـية فـــي 
منطقـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

والحوافز للمستثمرين األجانب.
واتفـــق الجانبـــان خـــالل االجتمـــاع علـــى 
التـــي  كافـــة،  المعوقـــات  تذليـــل  أهميـــة 
تواجـــه قطـــاع األعمـــال فـــي كال البلديـــن 
مـــن خالل تحديـــد نقاط اتصال مشـــتركة 
بيـــن الجانبيـــن للعمـــل على تيســـير حركة 
الجانبيـــن،  بيـــن  واالســـتثمار  التجـــارة 
التجاريـــة  الوفـــود  تكثيـــف  جانـــب  إلـــى 

الفـــرص  علـــى  إلطالعهـــم  البلديـــن  بيـــن 
االســـتثمارية المتاحة في أسواق البلدين، 
كذلـــك تفعيل مذكرات التفاهـــم والتعاون 
المشـــتركة والعمل علـــى توطديها لخدمة 
قطـــاع مجتمـــع األعمـــال فـــي كال البلدين 

الصديقين. 
مـــن جانبـــه، صـــرح النائـــب األول لرئيـــس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن رئيـــس 
الجانـــب البحريـــن فـــي مجلـــس األعمـــال 
الســـيد  المشـــترك  الروســـي  البحرينـــي 
العالقـــات  ومتانـــة  بقـــوة  نجيبـــي،  خالـــد 
االقتصاديـــة البحرينية الروســـية وأهمية 
تعزيزهـــا وســـبل توطيدهـــا فـــي مختلـــف 
المجاالت، منوها إلى ما تتمتع به البحرين 
من إمكانات وموقع جغرافي مميز يجعلها 
لترويـــج  روســـيا  لـــدى  األفضـــل  البوابـــة 
والعربيـــة  الخليجيـــة  للـــدول  منتجاتهـــا 

وشمال إفريقيا.
وأعـــرب عـــن ثقتـــه الكبيـــرة فـــي اقتناص 
القطـــاع الخـــاص فـــي البلديـــن الصديقين 
األمـــن  مجـــاالت  فـــي  الواعـــدة  للفـــرص 
الغذائي والمائي والصحي والتكنولوجي، 
مؤكـــدا الرغبـــة الصادقة لدى المســـؤولين 

مـــع  االقتصـــادي  التعـــاون  تعميـــق  فـــي 
أعمـــال  نتائـــج  بـــأن  منوهـــا  البحريـــن، 
المجلـــس تحظـــى بأهميـــة بالغة مـــن قبل 
الشـــارع التجاري فـــي البلديـــن، معبرا عن 
عميـــق اعتـــزازه لما وصلت إليـــه العالقات 
البحرينية - الروســـية بفضل دعم القيادة 

السياسية في كال البلدين الصديقين. 
خـــالل مجلـــس  “ومـــن  نجيبـــي  وأضـــاف 
األعمال الذي أتشـــرف برئاسته نؤكد على 
ضـــرورة اســـتثمار تطـــور العالقـــات بيـــن 
البلديـــن الصديقيـــن للنهـــوض بالعالقـــات 
االقتصادية واالرتقاء بها للمستويات إلى 
طمـــوح أصحـــاب األعمـــال فـــي الجانبيـــن 
ضمـــن اإلمكانـــات المتاحـــة، كمـــا أن غرفة 
البحرين ممثلة بمجلس األعمال البحريني 
الروســـي المشـــترك لـــن تدخـــر جهـــدا فـــي 
االقتصاديـــة  العالقـــات  تطويـــر  ســـبيل 
بيـــن  التجاريـــة  التبـــادالت  نمـــو  وزيـــادة 
البلديـــن وتذليل مختلـــف المعوقات التي 

تواجه ذلك”.
الجهـــود  بنتائـــج  تفاؤلـــه  عـــن  وأعـــرب 
المشـــتركة للجانبيـــن، خصوصا مع حرص 
ورغبتهـــم  الـــروس  األعمـــال  أصحـــاب 
مـــع  ناجحـــة  شـــراكات  بخلـــق  الحقيقيـــة 

نظرائهـــم البحرينييـــن خصوصـــا في ظل 
توافـــر الفـــرص الواعـــدة فـــي العديـــد من 
المجـــاالت، مؤكـــدا تطلـــع غرفـــة البحرين 
إلـــى التعـــاون مـــع الجانـــب الروســـي فـــي 
مجـــال التكنولوجيـــا واالبتـــكار، وتكثيـــف 
تبـــادل الخبرات وفـــرص خلق الشـــراكات 
في جميع المجاالت، مشيرا إلى أن وجود 
“الغرفـــة” فـــي روســـيا يأتـــي فـــي ســـياق 
بحث آليـــات تعزيز األمن الغذائي والمائي 
والصحـــي مـــع الجانـــب الروســـي، وفتـــح 
آفاق أوســـع للتعاون المشـــترك، لما تشكله 
هذه الموضوعات من أهمية اســـتراتيجية 
فـــي المنطقة الخليجية والعربية وشـــمال 
افريقيـــا، باإلضافـــة إلى بحث ســـبل زيادة 
صـــادرات منتجـــات الحالل إلـــى البحرين 
التبـــادل  وزيـــادة  اإلســـالمية،  والـــدول 
االســـتثماري والتجـــاري والصناعـــي علـــى 
المســـتويات واألصعـــدة كافة، بمـــا يحقق 
الصديقيـــن  البلديـــن  ورغبـــات  تطلعـــات 

ويخدم اقتصادهم الوطني.
ولفـــت نجيبـــي إلـــى مـــا تتمتـــع بـــه مملكة 
البحرين من بيئة أعمال خصبة، مستعرضا 
أهم الخصائص التي تشكل عوامل جذب 
للمســـتثمرين منهـــا الموقع االســـتراتيجي 

المتميـــز الســـيما وأنهـــا تعد بوابة للســـوق 
الخليجيـــة، باإلضافـــة إلـــى إمـــكان تمّلـــك 
المســـتثمرين وأصحـــاب األعمال األجانب 
للمشـــاريع التجاريـــة حتـــى نســـبة 100 % 
فـــي معظم القطاعـــات االقتصادية، فضال 
عـــن انخفـــاض تكلفـــة ممارســـة األعمـــال 
األخـــرى،  التجاريـــة  بالمناطـــق  مقارنـــة 
والعمالـــة الماهرة والمدربة وعدد كبير من 

المميزات األخرى.
ودعا نجيبي القطاع الخاص في الطرفين 
إلى اقتناص الفرص في البلدين، حيث إن 
البحريـــن تتميـــز بقطـــاع تكنولوجيا مالية 
متطـــور، صنفـــت البحريـــن علـــى أساســـه 
ضمـــن أبـــرز 5 بيئـــات داعمـــة لــــ “الفنتيك” 
على مســـتوى المنطقة والشـــرق األوســـط 
Glob-  وشـــمال إفريقيا، كما صنـــف تقرير
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قطـــاع التكنولوجيـــا المالية فـــي البحرين 
ضمـــن أبرز القطاعات المتعلقة بالشـــركات 
الناشـــئة، وفـــي الجانـــب الروســـي هنالـــك 
األمـــن  قطاعـــات  مجـــاالت  فـــي  فرصـــا 
الغذائـــي والقطاعـــات الدوائيـــة والصحية 

والتعليمية والتكنولوجيا. 

المنامة - الغرفة

مجلس األعمال البحريني الروسي يعقد اجتماعا موسعا بموسكو وسط مشاركة واسعة من أصحاب األعمال
المجلس يستعرض تطورات بيئة األعمال في البلدين بما فيها تسهيالت حكومتي البلدين للمستثمرين

ناس يدعو إلى االستفادة من فرص االستثمار المتاحة في أسواق البلدين
أكد ســـعادة الســـيد ســـمير بن عبدهللا ناس رئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، أن جمهوريـــة 
تتارســـتان تعتبـــر شـــريكا تجاريـــا مهمـــا لمملكـــة 
البحريـــن، مشـــددا علـــى أهميـــة تعزيـــز العالقـــات 
الثنائية وتوثيق الشراكة االستراتيجية ومواصلة 
الســـعي لتطوير العالقات التجارية واالستثمارية 
بين البلدين الصديقين، وسط تحديات وتداعيات 

جائحة “كوفيد 19” الصحية واالقتصادية. 
وأضـــاف ســـعادته، خالل لقـــاء وفد عرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين المشارك في أعمال قمة “روسيا 
 Shagiahmetov العالـــم اإلســـالمي” مـــع الســـيد -
Midhat نائـــب رئيس الـــوزراء وزير االقتصاد في 
جمهوريـــة تتارســـتان الروســـية، بحضـــور النائـــب 
األول لرئيس الغرفة السيد خالد محمد نجيبي، أن 
غرفة تجـــارة البحرين تولي اهتماما كبيرا بتنمية 
العالقـــات التجاريـــة واالقتصادية مع تتارســـتان، 
كجزء مـــن العالقات البحرينية الروســـية، وتعمل 
بصـــورة مشـــتركة إليجـــاد آليات لزيـــادة التواصل 

والتنسيق بين المستثمرين لالستفادة من الفرص 
المتاحة في أسواق كال البلدين.

وناقش الجانبان، خالل اللقاء، ســـبل زيادة فرص 
التعـــاون والشـــراكة بيـــن مجتمعـــي األعمـــال في 
كال البلديـــن بمـــا يســـهم في رفع معـــدالت التبادل 
التجـــاري لصـــادرات البلـــدان، ويزيـــد مـــن حجـــم 
التدفقات االستثمارية، كما بحثا فرص االستثمار 
الواعـــدة التي تتمتع بها كال البلدين في المجاالت 
كافـــة، إلـــى جانب مناقشـــة ســـبل االســـتفادة من 
البحريـــن  للملكـــة  المتميـــز  الجغرافـــي  الموقـــع 
المجـــاالت  تعزيـــز  فـــي  تتارســـتان  وجمهوريـــة 
التجارية واالقتصادية والصناعية بما يســـهم في 

خدمة االقتصاد الوطني للبلدين الصديقين. 
بيـــن  التعـــاون  اللقـــاء علـــى بحـــث أوجـــه  وركـــز 
الجانبـــان خـــالل الفتـــرة المقبلـــة فـــي عـــدد مـــن 
المجـــاالت الرئيســـة: منهـــا التعـــاون فـــي مجاالت 
والخدمـــات  والصناعـــات،  الغذائـــي،  األمـــن 
الســـياحية وصناعة الحالل والـــذكاء االصطناعي 

والتكنولوجيا، وأبدى الجانبان رغبتهما في الدفع 
بالعالقـــات االقتصاديـــة الثنائيـــة إلى آفاق أوســـع 
وأشـــمل علـــى مختلـــف المســـتويات منهـــا الرغبة 
في جعل البحرين الذراع التســـويقي والترويجي 
للبضائع الروســـية في المنطقة العربية بشكل عام 

ومنطقة الخليج بصفة خاصة. 
وأوضح ناس أن حرص الغرفة على المشاركة في 

قمة قازان، والســـعي نحو توسيع قاعدة العالقات 
التجارية مع روســـيا االتحادية هو اســـتمرار لنهج 
التـــي تنتهجـــه مملكـــة  الدوليـــة  العالقـــات  دعـــم 
البحريـــن بقيـــادة حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك البـــالد المفدى، 
منوهـــا بـــأن العالقـــات البحرينيـــة الروســـية باتت 
تشـــهد نمـــوا متزايـــدا فـــي جميـــع المجـــاالت، في 

ظـــل الدعم الكبيـــر مـــن القياديتين السياســـيتين 
علـــى تطويرهـــا وتنميتها لخدمة مصالـــح البلدين 

والشعبين الصديقين. 
Shagiahmetov Mid-  ومن جانبه، رحب الســـيد
hat نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر االقتصـــاد فـــي 
جمهورية تتارســـتان بوفد غرفـــة تجارة وصناعة 
البحرين الذي يزور بالده حاليا للمشاركة في قمة 
“قـــازان 2021”، معربا عن ســـعادته باهتمام الوفد 
باالطـــالع تجـــارب بالده فـــي مجـــاالت االقتصاد 
والتجـــارة والصناعـــة، مشـــيرا إلـــى اهتمـــام بالده 
بالتعـــاون مـــع مملكـــة البحريـــن لتكويـــن كيانـــات 
اقتصادية واســـتثمارية مشتركة في كال البلدين، 
التـــي  التنمويـــة  االقتصاديـــة  بالطفـــرة  مشـــيدا 
تشـــهدها مملكة البحرين الســـيما فـــي ظل المناخ 
االســـتثماري المشـــجع والجـــاذب للملكـــة في ظل 
اهتمـــام ورعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 

مجلس الوزراء. 
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أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة 
الســـلوم  أحمـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
تصـــدرت  البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى 
مركـــزا عالميـــا فـــي قطـــاع الخدمات 
المالية اإلســـالمية، والدولة المضيفة 
ألكبـــر تجمع مـــن المؤسســـات المالية 
اإلسالمية في الشرق األوسط، وتضم 
اليـــوم منظمـــات وهيئـــات  البحريـــن 
مهمـــة لتطوير الخدمات اإلســـالمية، 
فلقـــد كان النمو في قطـــاع الخدمات 

المصرفية اإلسالمية كبيرا.
ولفـــت إلـــى أن الصيرفـــة اإلســـالمية 
أحـــد الخيـــارات المميـــزة فـــي مملكة 
البحريـــن إضافة للصيرفة التقليدية، 
علـــى  المصرفـــي  القطـــاع  ويعمـــل 
تطويـــر مكانة البحرين فـــي التمويل 
اإلسالمي، منوها بأن البحرين تشتهر 
بريادتهـــا عالميـــا في مجـــال التمويل 
فـــي  األولـــى  وتعتبـــر  اإلســـالمي، 
المنطقـــة فـــي تطوير مركـــز مصرفي 
المرتفـــع،  البحريـــن  تصنيـــف  ذات 
وذلـــك لما لهـــا خبرة طويلـــة وعريقة 
في مجـــال الصيرفـــة، وعنـــد دمجها 
مـــع خـــالل االســـتفادة مـــن الخبرات 

والتجـــارب المتراكمـــة بيـــن البلديـــن 
فـــي مجال العمل المالـــي والمصرفي 

سيحقق بذلك نتائج عظيمة. 
وقـــال خالل مشـــاركته في الجلســـة 
عاصمـــة  قـــازان  بمدينـــة  النقاشـــية 
جمهورية تتارســـتان التابعة لالتحاد 
هامـــش  علـــى  الروســـي  الفيدرالـــي 
أعمال القمة االقتصادية الدولية التي 
تجمع روســـيا والبلـــدان األعضاء في 
منظمة التعاون اإلســـالمي بنسختها 
الثانية عشرة، إنه يوجد عوامل عدة 
لدعم مركز البحرين كمحور مصرفي 
إقليمـــي نجـــح فـــي اجتـــذاب الكثير 
مـــن المؤسســـات المصرفية األجنبية 
إلنشـــاء مكاتب بها في المملكة، منها 

الســـوق المفتوحـــة لالقتصـــاد التـــي 
الماليـــة  نمـــوا، والسياســـات  حققـــت 
الحكومية المستقرة، والقوى العاملة 
المؤهلة، والرقابة على القطاع المالي 

بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد السلوم الحرص على االستفادة 
فـــي  الرائـــدة  البحريـــن  مـــن تجربـــة 
مجـــال العمل المصرفـــي، خاصة وأن 
مملكـــة البحريـــن مـــا زالـــت تحافـــظ 
علـــى مركزهـــا اإلقليمـــي الريادي في 
مجـــال العمـــل المصرفـــي اإلســـالمي 
والخدمـــات الماليـــة التقليدية، معربا 
عن حـــرص الغرفة علـــى تحقيق كل 
ما من شـــأنه الدفع بتنمية وتنشـــيط 
والتتريـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 
تعـــاون  فـــرص  ووجـــود  المشـــتركة 
كبيـــرة خاصـــة فـــي قطـــاع الصيرفة 
المنـــاخ  تطـــور  وأن  اإلســـالمية، 
يهيـــئ  البلديـــن  فـــي  االســـتثماري 
المجـــال أمام زيادة التبادل التجاري، 
وخلق شراكة استراتيجية، حيث إن 
اللقـــاءات الثنائية بـــادرة جيدة لفتح 
آفاق جديدة من التعاون االقتصادي 

بين الجانبين.

السلوم: البحرين تصدرت مركزا عالميا في قطاع الخدمات المالية اإلسالمية

التقـــى وفـــد غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين برئاســـة ســـعادة السيد سمير 
بـــن عبدهللا نـــاس، بالعاصمة الروســـية 
 Brachium موســـكو، مسؤولي شـــركة
الســـيارات  إنتـــاج  فـــي  المتخصصـــة 
االســـتفادة  ســـبل  وبحثـــا  الكهربائيـــة، 
من التطـــور التكنولوجي الحديث في 
صناعة السيارات السيارات الكهربائية 
التي تحافظ علـــى البيئة من انبعاثات 
الكربون المتولدة من الوقود التقليدي، 
والتـــي تعـــد وســـيلة فعالـــة للحـــد مـــن 
التغيـــر المناخـــي وظاهـــرة االحتبـــاس 

الحراري.
كمـــا التقـــى الوفـــد مع المســـؤولين في 
إحدى الشركات المتخصصة في مجال 
واألطعمـــة  والقمـــح  الحبـــوب  إنتـــاج 

الحالل في مدينة سكولكوفو. 
وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث عالقـــات 
الكفيلـــة  والســـبل  المشـــترك  التعـــاون 
بتعزيزها وتنميتها، بهدف تعزيز األمن 
ومنطقـــة  البحريـــن  لمملكـــة  الغذائـــي 
الخليـــج، والـــذي يوليـــه العالـــم اليـــوم 
أهميـــة كبيـــرة خصوصا بعـــد تداعيات 

“كوفيد 19”. 

ويعتبـــر مشـــروع ســـكولكوفو “مدينـــة 
ابتكارات عالمية بطعم روسي” يهدف 
إلـــى خلق جيـــل جديد مـــن المبتكرين 
ورواد األعمـــال، وجذب االســـتثمارات 
العالـــم  فـــي  المواهـــب  أفضـــل  مـــع 
للمســـاهمة فـــي تقديـــم أفـــكار جديدة 
ومبتكـــرة للعالـــم، وقد نجحت روســـيا 
بالفعـــل فـــي ذلـــك، حيـــث اســـتقطبت 
المدينة شـــركات عالميـــة عمالقة مثل 
ســـيمينز، سامســـونغ، إنتيل، سيســـكو، 
بوينـــغ، نوكيا، إضافة إلـــى رواد أعمال 

من كل أنحاء العالم.

وفد “الغرفة” يلتقي بمسؤولي “Brachium” للسيارات الكهربائية وشركة إنتاج الحبوب في روسيا
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ميرزا يتسلم شهادة شكر وتقدير من المحافظ مازن العمران
”2452 لــلــمــنــطــقــة  “روتــــــــــــاري  مـــؤتـــمـــر  ــي  ــ فـ ــزة  ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ بـــإســـهـــامـــاتـــه  ــا  ــ ــان ــ ــرف ــ ع

المستدامة  الطاقة  هيئة  رئيس  استقبل 
المرفأ  فــي  بمكتبه  مــيــرزا  عبدالحسين 
عن  باإلنابة  المستوى  رفيع  وفــدا  المالي 
وتقدم   2452 للمنطقة  الــروتــاري  نـــوادي 
 2452 للمنطقة  السابق  المحافظ  الــوفــد 
ــران وبـــحـــضـــور نـــجـــاد خير  ــمـ ــعـ مـــــازن الـ
الــديــن األتــاســي )مــحــافــظ ســابــق( وعماد 
عــبــدالــرحــمــن الــمــؤيــد )مــحــافــظ ســابــق( 
ورئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي 
لميس   ،2452 للمنطقة  للروتاري  الثامن 
ــك عــلــى إثـــر الــنــجــاح الــذي  الــحــّصــار، وذلـ
للروتاري  الثامن  الــدولــي  المؤتمر  حققه 
يونيو  فــي  أقــيــم  ــذي  والـ  2452 للمنطقة 
الماضي برعاية ولي العهد رئيس الوزراء 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

حمد آل خليفة.
وقدم الوفد شهادة شكر وتقدير لميرزا لما 

ومشاركة  إيجابية  إسهامات  من  له  كــان 
اإليجابية  المخرجات  إلى  أضافت  فّعالة 
التنظيمية  اللجنة  تمكنت  الــتــي  المهمة 
ملخص  إطــار  فــي  ووضعها  حصرها  مــن 

اإلنجازات والدروس المستفادة.
وفــي بــدايــة الــلــقــاء رحــب مــيــرزا بالوفد 
وتبادل التهاني مع محافظ منطقة 2452 
التنظيمية  اللجنة  ورئيسة  العمران  مازن 
أفـــراد  وجــمــيــع  الــحــّصــار  لميس  للمؤتمر 
الذي  والصدى  المؤتمر  نجاح  على  الوفد 
تمكن من تحقيقه على مستويات واسعة، 
الــفــّعــال في  بجهودهم ودورهــــم  مــشــيــدًا 
له  يسبق  لم  بشكل  التطور  بعجلة  الدفع 
مثيل وبــنــتــائــج تــفــوق الــتــوقــعــات، وأكــد 
هذه  دعم  على  بالمحافظة  الهيئة  التزام 
المهمة  الشراكات  بناء  ومواصلة  الجهود 
والنوادي  الجمعيات  ومختلف  النادي  مع 

المدنية في إطار وحدة الهدف الوطني.
اهتمام  “إن  مــيــرزا  ذكــر  لــه  وفــي تصريٍح 
اللجنة التنظيمية للمؤتمر بتضمين الطاقة 

المستدامة كإحدى المحاور الرئيسة لمثل 
حرص  يعكس  إنما  المهمة،  الفعالية  هذه 
على  التنظيمية  والــلــجــنــة  ــادي  ــن ال إدارة 

مــواكــبــة الــتــحــركــات الــعــالــمــيــة فــي تبني 
كافة،  األصعدة  على  االستدامة  مفاهيم 
الركائز  إحــدى  تعد  الطاقة  ألن  خصوصا 

المحورية للنماء والتطور واالستدامة”. 
ــرب الــوفــد عــن شكرهم  مــن جــانــبــهــم، أعـ
ــلـــى مــشــاركــتــه  وتـــقـــديـــرهـــم لـــمـــيـــرزا عـ
وإســـهـــامـــاتـــه فــــي الـــمـــؤتـــمـــر خــصــوصــا 
األهــداف  لتحقيق  الــنــادي  مــع  وبالتعاون 
الوفد  وأكــد  عموما،  المرجوة  المشتركة 
ــام فـــي دفــع  ــهـ ــتــزامــهــم بــمــواصــلــة اإلسـ ال
بما  المملكة  فــي  والــتــطــور  الــنــمــاء  عجلة 
وضعتها  التي  التنموية  الــرؤى  مع  يتسق 
في  استعراضه  تم  بما  مشيدين  القيادة، 
حققتها  وتطورات  إنجازات  من  المؤتمر 
ميرزا  برئاسة  المستدامة  الطاقة  هيئة 
الحكومية  الجهات  جميع  مع  وبالتعاون 

والقطاع الخاص.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة،  وزيـــر  اســـتقبل 
مقـــر  فـــي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
إبراهيـــم  النائـــب  أمـــس  الـــوزارة، 

النفيعي عضو مجلس النواب.
وتم خالل اللقاء بحث الموضوعات 
المتعلقة بالعمل البرلماني، والتأكيد 

التواصـــل  اســـتمرار  أهميـــة  علـــى 
والتنسيق المشـــترك بين السلطتين 
لخدمـــة  والتشـــريعية،  التنفيذيـــة 
مختلف القضايا الوطنية، ومواصلة 
علـــى  والتقـــدم  النهضـــة  مســـيرة 

مختلف األصعدة.

تنسيق متواصل بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية

خالد بن أحمد: المضي بمجاالت التعاون مع عمان آلفاق أرحب
ــات ــاق ــع ــز ال ــزي ــع ــي ت ــي فـ ــان ــم ــع ــر ال ــي ــف ــس ــود ال ــه ــج ــاد ب ــ أشـ

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشيخ خالد 
آل خليفـــة،  بـــن محمـــد  أحمـــد  بـــن 
أمس، بمكتبه بقصر القضيبية سفير 
سلطنة عمان الشـــقيقة لدى المملكة 
عميد الســـلك الدبلوماســـي،  السفير 
عبدهللا بن راشـــد بن علي المديلوي 
وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في 

مملكة البحرين.
وخالل اللقاء، أشاد الشيخ خالد بن 
أحمـــد بن محمـــد آل خليفـــة بجهود 
ســـفير ســـلطنة عمـــان عميد الســـلك 
الدبلوماســـي، وبدوره الملموس في 
تعزيـــز الروابط األخويـــة بين مملكة 
البحريـــن وســـلطنة عمـــان والمضي 

الثنائـــي آلفـــاق  التعـــاون  بمجـــاالت 
أرحب ولما فيه خير لصالح البلدين، 

متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
مـــن جانبـــه، أعـــرب  المديلـــوي عـــن 

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  بلقـــاء  اعتـــزازه 
أحمد بن محمد آل خليفة وسعادته 
بالعمـــل ســـفيرًا لبـــالده لـــدى مملكـــة 
البحريـــن، وعميق امتنانـــه وتقديره 

لمـــا حظي بـــه من دعم وتعـــاون من 
كافـــة المســـؤولين، متمنيـــا لمملكـــة 
البحرين المزيد من التقدم والرخاء 

في جميع المجاالت.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

ُعقـــد امـــس االجتمـــاع الثانـــي نصـــف 
الســـنوي الخاص بمتابعة نتائج أعمال 
اللجنة البحرينية التايلندية المشتركة، 
برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية الســـفير الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، ونائـــب وكيل وزارة 
خارجية مملكة تايلند دوست مانابان.

وخـــالل االجتماع، أكد الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، اهتمـــام مملكـــة 
البحرين بتعزيز الشراكة االستراتيجية 
مـــع الدول الصديقة، مشـــيًدا بما يجمع 
بين مملكتـــي البحريـــن ومملكة تايلند 
ومـــا  وثيقـــة،  تاريخيـــة  مـــن عالقـــات 
تتســـم به من تطور ومتانـــة على كافة 

األصعدة.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأعـــرب 
اعتـــزازه  عـــن  السياســـية،  للشـــؤون 
بالمســـتوى المتميـــز الـــذي وصلت إليه 

العالقـــات بين البلديـــن الصديقين، بما 
ينعكس إيجاًبا على فتح آفاق جديدة 
للتعاون، تســـهم في تحقيق التطلعات 

المشتركة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب نائب وكيـــل وزارة 
خارجية مملكـــة تايلند عن تطلع بالده 
الســـتمرار تطويـــر عالقـــات الصداقـــة 

بمـــا  البحريـــن،  مـــع مملكـــة  والتعـــاون 
يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلدين 
الصديقيـــن، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

دوام الرقي والتقدم.
كما جرى خالل االجتماع تبادل الرؤى 
ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا 

ذات االهتمام المشترك.

التاريخيــة بالعالقــات  ينــوه  “الخارجيــة”  وكيــل 
فتح آفاق تعاون جديدة مع بانكوك

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، في مقر الوزارة، أمس نائب 
وكيـــل وزارة خارجيـــة مملكـــة تايلند 
بمناســـبة  وذلـــك  مانابـــان،  دوســـيت 
زيارتـــه لمملكـــة البحريـــن للمشـــاركة 
فـــي اجتماع المتابعـــة ألعمال اللجنة 
البحرينية التايلندية للتعاون الثنائي.

وجرى فـــي اللقاء تأكيد عمق ومتانة 

عالقـــات الصداقـــة التـــي تجمـــع بين 
مملكـــة البحرين ومملكـــة تايلند، وما 
وصلت إليـــه من مســـتوى متميز في 
ظـــل الحـــرص المتبـــادل علـــى تعزيز 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن فـــي 
شـــتى المجاالت، واســـتعراض ســـبل 
تطوير العمل المشترك على األصعدة 
كافـــة، بما يحقق المصالح المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء، وكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمد آل خليفة، وســـفيرة مملكة 
البحريـــن لـــدى مملكـــة تايلنـــد منـــى 
الشـــؤون  قطـــاع  ورئيـــس  رضـــي، 
فاطمـــة  الســـفير  اإلفروآســـيوية 

الظاعن.

تأكيــد عمــق ومتانــة عالقــات الصداقــة بيــن البلديــن
زيادة المصالح المشتركة مع تايلند

المنامة - بنا

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا، القائـــم بأعمال 
الرئيـــس التنفيـــذي لكليـــة البحرين 
التقنيـــة )بوليتكنـــك البحريـــن( ريم 
البوعينيـــن، والتـــي أطلعـــت األمين 
العام على اســـتعدادات الكلية للعام 
األكاديمـــي القـــادم، ومـــا توفره من 
برامـــج أكاديميـــة، ومـــا تتطلـــع إليه 

من أهداف خالل األعوام المقبلة.
وخـــالل اللقـــاء، أعربـــت الدكتـــورة 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
لـــدور  تقديرهـــا  عـــن  خليفـــة  آل 
والجهـــود  البحريـــن(،  )بوليتكنـــك 
الملموســـة للدكتورة ريم البوعينين 
ولجميـــع القائمين علـــى هذا الصرح 

األكاديمي، وحرصهم على االرتقاء 
الدائـــم بما تقدمـــه الكلية من برامج 
تطبيقيـــة وبمـــا يتوافـــق مـــع رؤيـــة 
مملكـــة البحرين االقتصادية 2030، 
وذلك بإعـــداد خريجيهـــا لالنخراط 
أعلـــى  وفـــق  العمـــل  ســـوق  فـــي 
المســـتويات المهنيـــة، بمـــا يجعلهم 
قادرين ومتميزين في مجال ريادة 
األعمـــال ومواكبـــة التطويـــر الكبير 
في مجال التكنولوجيا، متمنيًة لهم 

دوام التوفيق والتقدم.

البوعينيـــن  عّبـــرت  جانبهـــا،  مـــن 
عـــن عميـــق شـــكرها لألميـــن العـــام 
المســـتمر  التواصـــل  فـــي  ونهجهـــا 
التعليـــم  مؤسســـات  مختلـــف  مـــع 
العالـــي، ومســـاعيها الهادفة لتطوير 
وحرصهـــا  التعليميـــة،  المنظومـــة 
على توفيـــر البيئة المثلـــى لتحقيق 
المطلوبـــة،  والغايـــات  األهـــداف 
وتعزيـــز منجـــزات مملكـــة البحرين 
علـــى مختلـــف األصعـــدة اإلقليمية 

والعالمية.

إعداد خريجي “بوليتنكك” لالنخراط في سوق العمل

الشـــرقیة  المنطقـــة  أمیـــر  اســـتقبل 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية صاحب 
الســـمو الملكي األمیر ســـعود بن نایف 
بـــن عبدالعزیز آل ســـعود،  عضو ھیئة 
الصحفیین الســـعودیین عضو االتحاد 
الدولي للصحفیین عضو اإلتحاد العام 
للصحفییـــن العرب الكاتـــب الصحفي 
جمـــال بن محمد الیاقـــوت، الذي قدم 
لســـموه كتابه الجدید بعنـــوان )جمال 
الكلمة جمال( والذي تحتوي صفحاته 
على كلمات مأثورة وصور معبرة ، كما 
إشـــتمل الكتـــاب الجديد علـــى توثیق 
الصور مـــن لقاءات الكاتـــب الصحفي 
)الیاقوت( مع عدد من ملوك ورؤســـاء 

الدول وكبار الشخصیات.
 وخـــالل اللقـــاء أشـــاد أمیـــر المنطقـــة 
الشـــرقیة بالجھود التـــي بذلھا ویبذلھا 

الكاتب الصحفي  الیاقوت في الصدى 
اإلعالمـــي لمســـار العالقـــات األخویـــة 
الشـــقیقتین  البلدیـــن  بیـــن  القائمـــة 
)المملكـــة العربیة الســـعودیة و مملكة 
البحریـــن( ودوره البـــارز فـــي خدمـــة 
المجتمع ، منوها سموه في صدد ذلك 
باإلســـھامات اإلعالمیـــة والصحافیـــة 
إثـــراء  فـــي  الياقـــوت  لإلعالمـــي 

الساحات األدبیة.
من جهته أعرب الیاقوت عن شكره و 
تقدیره لصاحب الســـمو الملكي األمیر 
ســـعود بن نایف بن عبدالعزیز ســـعود 
على دعمه وتشجیعه للجھود الرامیة 
لتعزیـــز عطاءه اإلعالمـــي و الصحفي 
. حضـــر اللقاء األســـتاذ مهنا بن جمال 

الياقوت.

أمير المنطقة الشرقية يشيد بالدور اإلعالمي للياقوت
محرر الشؤون المحلية



كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا لـ”البالد” عن أن الهيئة تعكف حالًيا مع الجهات المعنية لوضع 
تعرفة شــحن الســيارات الكهربائية، وأماكن تواجد المحطات الرئيســية باإلضافة إلى المواصفات التفصيلية لمواقع 

الشحن وأنواع المقابس لتكوين بنية تحتية متكاملة مع دخول السيارات الكهربائية البحرين.

الصناعـــة  وزارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
والتجارة والســـياحة اتفقت مع هيئة 
الطاقة المســـتدامة علـــى إعداد خطة 
وطنية متكاملة للســـيارات الكهربائية 
المواصفـــات  إلـــى  باإلضافـــة  تشـــمل 
الســـيارات  شـــحن  مواقـــع  تفاصيـــل 
الكهربائيـــة ومواصفات أنواع مقابس 
الشـــحن بحيث تكون كلها متناســـقة، 
ومـــا هـــي التعرفـــة ومـــا هـــي الجهـــة 
التـــي لهـــا الصالحيـــة إلعطـــاء رخص 
محطات الشـــحن وما هي الجهة التي 
سوف تنظم هذه العمليات وتأخذ في 
االعتبار وجهات نظر الجهات المعنية 

المختلفة.
وتابـــع ميـــرزا أنـــه: “تـــم اســـناد إعداد 
الخطة الوطنيـــة للمركبات الكهربائية 
المســـتدامة،  الطاقـــة  هيئـــة  إلـــى 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  وشـــكلت 
بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة لجنـــة فرعيـــة مكونـــة من 
الجهات المعنية برئاســـة هيئة الطاقة 
المســـتدامة والجهات المعنية الممثلة 
االســـتراتيجية  إعـــداد  لجنـــة  فـــي 

الوطنية للمركبـــات الكهربائية تتكون 
مـــن هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة بصفة 
رئيس اللجنة، ومكتب رئيس الوزراء، 
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
الكهربـــاء  وهيئـــة  الداخليـــة،  ووزارة 
والماء، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، 
ووزارة  للبيئـــة،  األعلـــى  والمجلـــس 

المواصالت واالتصاالت”.
وأردف: “في العام 2020 أكمل مجلس 
التعاون الخليجـــي إعداد المواصفات 
الكهربائيـــة  للســـيارات  الخليجيـــة 
وكانـــت الجهـــة المشـــاركة فـــي إعداد 
وزارة  هـــي  الخليجيـــة  المواصفـــات 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة وهي 
الوزارة التي أعـــدت كذلك مواصفات 
السيارات الكهربائية لمملكة البحرين، 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وقامـــت 
والســـياحة بإصـــدار قـــرار وزاري رقم 
حيـــث   2021 ينايـــر   28 بتاريـــخ   16
أعلنـــت فيه عن مواصفات الســـيارات 
المســـتوردة  للســـيارات  الكهربائيـــة 
في المســـتقبل وجـــاء في القـــرار بأن 
هذه المواصفات ســـوف يكون تاريخ 

نفاذها بعد ســـتة أشـــهر أي بحلول 28 
يوليو 2021.

وأشـــار إلـــى أنـــه يوجـــد فـــي البحرين 
اآلن عدة محطات لشـــحن الســـيارات 
الكهربائية وأبرزها يتواجد في مجمع 
ستي سنتر الذي يقوم بتوفير محطة 
شحن كهربائي في كل طابق لمواقف 

السيارات الموجود في المجمع.
أشـــهر  أكـــد  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
موردي الســـيارات فـــي البحرين أنهم 
قاموا باستيراد أول ســـيارة كهربائية 
بشـــكل كامل )تسال( مشيًرا إلى أنه تم 
عرضها أمام العامة في أحد المعارض 
المخصصـــة للســـيارات الفارهـــة الذي 

يتبع المورد.
وأشـــار إلى أن سعر السيارة يصل إلى 
28 ألف دينار، وهي سيارة ذات حجم 
كامـــل بأربعـــة أبـــواب تنتجهـــا شـــركة 
تســـال موتورز، عرضـــت للجمهور أول 
مـــرة فـــي العـــام 2009 وبـــدأ تصنيعها 
منـــذ العـــام 2012، واســـتخدمت فـــي 

أوروبا في العام 2013.
وزير الصناعـــة والتجارة زايد الزياني 

أكد في رده على سؤال لرئيس مجلس 
النواب فوزية زينل في ذات الموضوع 
أن الالئحـــة الفنيـــة الخليجية تتضمن 
مجموعة من االشتراطات الفنية التي 
تلزم الفاعليين االقتصاديين )المصنع، 
المورد، المزود، التاجر( من اســـتيفائها 
بـــدءا بمرحلـــة  فـــي جميـــع المراحـــل 
التصنيـــع وصـــوال الى مرحلـــة تداولها 
باألسواق الخليجية، حيث جميع تلك 
االشـــتراطات الفنيـــة هـــي متطلبـــات 
فنيـــة عالميـــة صـــادرة مـــن المنظمـــة 
العالميـــة للمواصفات »االيزو« واللجنة 
أهـــم  إحـــدى  الدوليـــة  الكهروتقنيـــة 
الجهات المعنية باالشـــتراطات الفنية 
الخاصـــة بهـــذا النـــوع مـــن المنتجات، 
والتـــي من ثم تـــم دراســـتها وتعديلها 

مـــن قبل الفريـــق الفنـــي الخليجي بما 
يتناســـب مـــع الظـــروف والممارســـات 

الخليجية المشتركة.
وعلى المستوى الوطني تم دراسة تلك 
المواصفات واالشـــتراطات من خالل 
اللجنة الفنية المحلية للميكانيكا عدة 
ســـنوات بحضور ممثليها مـــن اإلدارة 
الجمـــارك  وشـــؤون  للمـــرور  العامـــة 
بوزارة الداخليـــة، ووزارة المواصالت 
واالتصاالت، والمجلس األعلى للبيئة، 
حيث تم التوافق عليها من قبل جميع 
الجهـــات وطنيـــًا ورفعهـــا الـــى اللجنة 
الفنية للميكانيكا التي تشـــرف مملكة 
البحرين على رئاســـتها على المستوى 

الخليجي.
ولمواكبـــة هـــذا التطـــور الســـريع فـــي 

إصـــدار  دراســـة  تمـــت  التكنولوجيـــا 
قـــرار وزاري مـــن قبـــل وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة رئيـــس اللجنـــة 
والمقاييـــس  للمواصفـــات  الوطنيـــة 
بشـــأن االشـــتراطات الفنية للسيارات 

الكهربائية.
وأصِدر قرار وزيـــر الصناعة والتجارة 
 2021 لســـنة   )16( رقـــم  والســـياحة 
بشأن اعتماد الالئحة الفنية للمركبات 
الكهربائية المنشور بالجريدة الرسمية 
برقـــم 3508 بتاريـــخ 28 يناير 2021، 
والـــذي يفيد بدخـــول القـــرار الوزاري 
حيز النفاذ بعد 6 أشـــهر من نشـــره في 
 29 بتاريـــخ  أي  الرســـمية،  الجريـــدة 

يوليو 2021.
كمـــا أنه في بداية العام الجاري 2021 
الفحـــص  بـــإدارة  المعنيـــون  أجـــرى 
والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة 
البحـــوث  مجموعـــة  والســـياحة 
إلحـــكام  اســـتعدادا  واالســـتطالعات 
الرقابة عبـــر المنافذ الجمركية لمملكة 
البحريـــن عبـــر التنســـيق والتعاون مع 
بشـــؤون  الجمركيـــة  المخاطـــر  إدارة 
النظـــام  أرقـــام  لتحديـــد  الجمـــارك 
 HARMONIZED( المنسق الصحيحة
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المركبات الكهربائية.

ميرزا لـ “^”: تدشين بنية تحتية متكاملة لشحن السيارات الكهربائية
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local@albiladpress.com

الثالثاء 3 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 - العدد 4676
07

علوي الموسوي

عبدالحسين ميرز  زايد الزياني

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار تنفيذ النظام والقانون، 
قامـــت إدارة المباحث الجنائية 
للمباحـــث  العامـــة  بـــاإلدارة 
بالتعـــاون  الجنائيـــة  واألدلـــة 
مـــع هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ 
حيـــال شـــخص لتقاضيـــه مبلـــغ 
2000 دينـــار من أحـــد العاملين 
لديـــه نظير تحويـــل كفالته إلى 

شخص آخر.

وأوضحت اإلدارة أنه إثر تأكيد 
المعلومات الواردة بهذا الشـــأن، 
فقد باشـــرت جهودها من خالل 
أعمـــال البحـــث والتحري والتي 
هويـــة  تحديـــد  عـــن  أســـفرت 
المذكـــور والقبض عليه متلبســـا 
أثنـــاء اســـتالمه المبلـــغ، وجاري 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  تحويـــل 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  العامـــة 

القانونية.

ضبط شخص تقاضى 2000 دينار 
من عامل لديه لتحويل كفالته

المنامة - وزارة الداخلية

مكافحـــة  إدارة  تمكنـــت 
العامـــة  بـــاإلدارة  المخـــدرات 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية من 
 37( آســـيويين  علـــى  القبـــض 
مـــادة  لحيازتهمـــا  عامـــا(  و38 
الماريجوانـــا المخدرة باإلضافة 
إلـــى مبالـــغ ماليـــة ُيعتقـــد بأنهـــا 

حصيلة البيع.
وأوضحت اإلدارة أنه بعد ورود 

معلومات بهذا الشـــأن، باشـــرت 
عمليات البحث والتحري والتي 
هويـــة  تحديـــد  عـــن  أســـفرت 
عليهمـــا  والقبـــض  المذكوريـــن 
وضبط المادة المخدرة، مشيرًة 
إلى أنـــه تم تحريز المضبوطات 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
المقررة تمهيـــدًا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

القبض على آسيويين 
يتاجران بالمخدرات

“الصحفيين” تعلن تشكيل لجنة المرأة
أعلنت رئيسة لجنة المرأة في جمعية الصحفيين البحرينية نورة المنصوري 
عــن تشــكيل لجنتهــا التي تضم فــي عضويتها كاًل من تغريد العلوي، ياســمين 

عقيدات، وحمد الشمالن.

وقالـــت المنصـــوري إن عمـــل اللجنـــة 
ســـيركز علـــى السياســـات المرتبطـــة 
بتكافؤ الفـــرص، واعتماد المنهجيات 
المـــرأة  الحتياجـــات  المســـتجيبة 

وإدماج احتياجاتها.
وأوضحـــت أنـــه ســـيتم التنســـيق مع 
لتســـليط  المهنـــي  التدريـــب  لجنـــة 
الضوء على قضايـــا المرأة، باإلضافة 

إلـــى الفعاليـــات المرتبطـــة بالتوعيـــة 
مفاهيـــم  تشـــمل  والتـــي  والتثقيـــف 
وســـتحرص  واإلنصـــاف،  العدالـــة 
اللجنـــة علـــى بنـــاء جســـور التواصل 
والتشـــبيك مـــع الشـــركاء المعنييـــن، 
كما ســـيتم وضع آليـــة لرصد وقياس 
واقـــع  ودراســـة  المتحقـــق،  اإلنجـــاز 
المرأة في المجال اإلعالمي وتسليط 

الضـــوء على التحديـــات التي تواجه 
الصحفيـــات واإلعالميـــات، وتقديـــم 
علـــى  اســـتناًدا  الالزمـــة  المقترحـــات 

منهجية علمية .

الصحفييـــن  “جمعيـــة  أن:  وأضافـــت 
البحرينية شـــريك أســـاس في مجال 
الوطنيـــة، ويعتبـــر تشـــكيل  التنميـــة 
لجنـــة المـــرأة آليـــة تنظيميـــة لتفعيل 
دورها الثقافي والمهني واالجتماعي 
في مجال العمل الصحفي، من خالل 
وضـــع الضوابط والمعاييـــر والخطط 
تكافـــؤ  مبـــدأ  لتطبيـــق  والسياســـات 
الفرص بين المرأة والرجل، وتحقيق 
التـــوازن بيـــن الجنســـين بمـــا يتفـــق 
مـــع اختصاصـــات الجمعيـــة ونظامها 

األساسي”.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

نورة المنصوري

“األهلية” تفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد
أعلنـــت الجامعـــة األهليـــة عـــن فتـــح باب 
القبـــول فـــي برامجهـــا األكاديميـــة بدرجة 
والدكتـــوراه  والماجســـتير  البكالوريـــوس 
 2022   /2021 الجديـــد  الدراســـي  للعـــام 
طبقـــا للوائـــح األكاديميـــة لألمانـــة العامة 
تتيـــح  حيـــث  العالـــي،  التعليـــم  لمجلـــس 
الجامعة لجميع خريجي الثانوية والطلبة 
المحولين االلتحـــاق ببرامجها األكاديمية، 
ويتزامن ذلك مع تدشـــين منصة تعريفية 
األهليـــة  للجامعـــة  األكاديميـــة  بالبرامـــج 
في مجمع ســـيتي ســـنتر بالطابق األرضي 

بالقرب من مدخل 3، والتي ســـوف تنطلق 
ابتـــداء مـــن يـــوم غـــد األربعـــاء الموافـــق 
4 أغســـطس الجـــاري ولمـــدة 4 أيـــام مـــن 
الســـاعة العاشـــرة صباحـــا ولغاية الســـاعة 
العاشـــرة مســـاء؛ بهـــدف تعريـــف الزائرين 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  والمهتميـــن 
ببرامـــج الجامعـــة بدرجـــة البكالوريـــوس 
والماجستير والدكتوراه، مع مراعاة جميع 

اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
الجامعـــة  رئيـــس  مســـاعدة  وأوضحـــت 
العامـــة  والعالقـــات  اإلعـــالم  لشـــؤون 

أبـــواب  أن  الشـــيراوي  ثائـــرة  والتســـويق 
الجـــدد والمحوليـــن مـــن  للطلبـــة  القبـــول 
جامعـــات أخـــرى مفتوحـــة، فيما ســـتكون 

األولويـــة لألســـبقية خصوصا فـــي برامج 
الدراســـات العليا، مؤكدة على أن الجامعة 
تطمـــح فـــي اســـتقبال عـــدد مـــن الطلبـــة 
الباحثيـــن عـــن التميز واإلبـــداع واالنفتاح 
علـــى تعليـــم يتصـــف بالمســـتوى العالمي. 
ونوهت إلـــى أن الجامعـــة األهلية تحظى 
باالعتماد المؤسســـي من مجلـــس التعليم 
فـــي  الجـــودة  قوائـــم  وتتصـــدر  العالـــي 
األداء المؤسســـي واألكاديمـــي، وهـــي من 
أولـــى الجامعات التي أدرجـــت في اإلطار 

الوطني للمؤهالت.

المنامة - الجامعة األهلية

“الشرعية” ترفض دعوى أم وتلزمها بالرسوم والمصاريف

قضت المحكمة الصغرى الشرعية برفض دعوى اقامتها سيدة تطالب بإلزام طليقها بأن يؤدي نفقة شهرية 300 دينار، إضافة إلى 300 دينار مرتين في 
السنة كسوة العيدين والقرطاسية البنتهما الموظفة والتي تبلغ 23 عاما، كما قضت المحكمة بإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.

وقالـــت المحاميـــة ندى الرياشـــي وكيلـــة المدعى 
عليـــه ان المدعيـــة كانت قد أقامـــت دعواها على 
ســـند أنها طليقـــة وأن المدعية الثانيـــة هي ابنته 
ولهـــا االحقيـــة بمطالبتـــه بالنفقـــة الشـــهرية كونه 
ميسور الحال وممتنع عن اإلنفاق عليها ولم يوفر 
لها مسكنا مما أدى بها الى رفع الدعوى المذكورة.

ودفعـــت المحاميـــة بأنه من المقرر فقهـــا أن الولد 
ذكـــرا كان أو أنثـــى صغيرا أو كبيرا مســـلما أو غير 
مســـلم إذا كان له مال فنفقتـــه في ماله، وإال على 
أبيه أو أحٍد غيره، ويشـــترط لذلك أن يكون الولد 
ال مـــال لـــه، وعاجـــزًا عن الكســـب ولو حكمـــًا، وأن 

يكون األب موســـرًا أو قادرًا على الكســـب ويكون 
لمن بيده الصغير الحق بالمطالبة بنفقته.

وتابعـــت ومن المقرر فقهًا أيضـــًا أن النفقة مبناها 
علـــى الكفايـــة ألن اســـتحقاق النفقـــة فيها بطريق 
الصلـــة فهـــي علـــى الموســـر بقـــدر حاله وبقـــدر ما 

تندفع به حاجة المنفق عليه مع مراعاة العادة.
وأضافت “وفقا للـــوارد في الئحة دعوى المدعية 
أن االبنـــة المطالب لها بالنفقة تبلغ 23 عام وتعمل 
ولديهـــا راتـــب شـــهري ثابـــت، وأن الوالـــد ملـــزم 
باإلنفـــاق على ولده لحين وصوله ســـن التكســـب 
واإلعالة أو حتى تتـــزوج البنت عمال بنص المادة 

62 من قانون أحكام األســـرة وتحديدا في الفقرة 
أ والتي نصت على أن “ نفقة الولد الصغير الذي ال 
مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى 
يصل االبـــن الى الحد الذي يكتســـب فيه أمثاله”. 
وقالـــت “إن االبنة المطالـــب لها بالنفقة قد وصلت 
إلى ســـن التكســـب واإلعالة وأصبحت قادرة على 
االعتماد على نفسها واستغنائها عن والدها، وذلك 
من خالل اســـتالمها راتبا شـــهريا مـــن جهة عملها، 
فتكـــون الدعـــوى قائمـــة علـــى أصل غيـــر صحيح 
األمـــر الـــذي انتهت إليه المحكمـــة برفض الدعوى 

وإلزام رافعتها الرسوم و المصاريف”.

ــة ــفـ ــوظـ ــمـ ــة البـــنـــتـــهـــا الـ ــ ــي ــ ــاس ــ ــرط ــ ــق ــ ــوة وال ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــة والـ ــقـ ــفـ ــنـ ــالـ ــت بـ ــ ــب ــ ــال ــ ط

ثائرة الشيراوي

ليلى مال اهلل
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ابراهيم النهام

A + بنــك الدم: نحتــاج تبـــرع بفصيلـــة
الفصائل لــكــل  ــاٍف  كـ ــزون وطــنــي  ــخ م تــوفــيــر  ــات  ــي آل ــن  ــاؤالت ع ــس ت

إلـــى  الـــدم  لبنـــك  متـــداول  مســـج  أشـــار 
الحاجـــة للتبـــرع للـــدم لتوفيـــر المطلـــوب 
لمرضى التالسيما والســـرطان، موجة من 
التســـاؤالت عن السياسات الالزمة لتوفير 
دوري  بشـــكل  منـــه،  الكافـــي  المخـــزون 
وبحيـــث يغطي كافة الفصائـــل المختلفة، 
فـــي  المواطنيـــن  مـــن  تســـاؤالت  وســـط 
منصـــات التواصل االجتماعي عن اآلليات 
المطلوبة لتوفيري مخزون وطني مستمر 

لكافة فصائل الدم، خصوصًا النادرة.
وأوضحـــت رســـالة البنك بأنـــه: قال تعالى 
)ومـــن أحياها كأنمـــا أحيا النـــاس جميعًا(، 
عاجـــل: الحاجـــة الـــى التبـــرع بالـــدم فـــي 
أطفـــال  للـــدم،  بديـــل  يوجـــد  وال  ازديـــاد 
التالسيما ومرضى الســـرطان بحاجة الى 
فصيلـــة A+ ســـارع بالتبرع حـــاالً في بنك 

الدم، بمجمع السلمانية الطبي من السابعة 
صباحا الى الواحدة ظهرا.

ويكـــون عـــادة المحتـــاج للتبـــرع بالدم هو 
المريض الذي فقد كمية كبيرة من الدم عن 
طريق حادث أو خالل عملية جراحية، أو 
المريض الذي يعاني من مشكالت صحية 
أدت الـــى نقص كريات الـــدم الحمراء في 
جســـمه، أو المـــرأة الحامل التـــي تعرضت 

لنزيف أثناء أو بعد الوالدة.
وتكـــون األعـــراض الجانبية للتبـــرع بالدم 
ألـــم واحمـــرار في منطقـــة الوخـــز باإلبرة، 
الدوخـــة  والخمـــول،  بالتعـــب  الشـــعور 
واإلغمـــاء، ولتجنـــب ذلـــك ينصح بشـــرب 

قارورة من الماء قبل التبرع بالدم.
ومـــن فوائـــد التبـــرع بالدم زيادة تنشـــيط 
الـــدورة الدمويـــة، وزيـــادة نشـــاط نخـــاع 

العظـــام وإنتـــاج كميات جديـــدة من الدم، 
وتحقيـــق االكتفاء الذاتي مـــن الدم النقي 
اآلمن، وتقليل نسبة الحديد في الدم، مما 

يقلل من مخاطر أمراض القلب.
دم  بنـــوك  ثالثـــة  البحريـــن  فـــي  ويوجـــد 
العســـكري،  المستشـــفى  فـــي  مركزيـــة 
ومستشـــفى السلمانية الطبي، ومستشفى 
الملك حمد الجامعي، تقوم عليها كفاءات 

متميزة.
الـــدم  بنـــك  فـــي  مســـؤول  مصـــدر  وكان 
المركـــزي قـــد أكد فـــي تصريـــح للصحافة 
تفشـــي  -بعـــد   2020 بيونيـــو  المحليـــة 
الجائحة بأربعة شـــهور- بأن عملية التبرع 
الـــدم فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي ازديـــاد 
ولـــدى  الماضيـــة،  الســـنوات  مـــع  مقارنـــة 
بنـــك الـــدم قاعـــدة ثابتـــة مـــن األشـــخاص 

الذيـــن يتبرعـــون طواعية بنســـبة 100% 
وبشكل مســـتمر، وذلك من خالل التوعية 
المتواصلـــة والجهـــود المبذولـــة تجاه رفع 

ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع.
وحول الشـــروط الواجب توافرها، أوضح 
المصدر بأن على المتبرع أن يتمتع بصحة 
جيـــدة، ويمكـــن لألشـــخاص البالغيـــن من 

العمر 60-18 سنة التبرع.
وقـــال” كما يجب أن يكون الوزن 52 كيلو 
جرامـــا علـــى األقـــل، وأن ال يعانـــي من أي 
من األمراض المزمنة، أو مرض السرطان، 
والفشـــل الكلـــوي، والصـــرع، وأمراض داء 
الســـكر المعتمد على األنسولين، وأمراض 
القلـــب، والتهـــاب الكبد الوبائـــي، وأمراض 
باإلضافـــة  )المصابـــة(،  الوراثيـــة  الـــدم 

لضرورة اجتياز الفحص الطبي”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دعت وزارة التربية والتعليم 
مـــن  األطفـــال  أمـــور  أوليـــاء 
ونوفمبـــر  أكتوبـــر  مواليـــد 
ومواليـــد  2014م،  وديســـمبر 
أغســـطس   31 إلـــى  ينايـــر 
2015م، والذين لم يستكملوا 
إجراءات تسجيل أبنائهم في 
الصـــف األول االبتدائي للعام 
2022-2021م،  الدراســـي 
إلـــى اإلســـراع في اســـتكمال 
اإلجـــراءات وتوفيـــر الوثائق 
الخاصـــة بعمليـــة التســـجيل؛ 
حتى يتسنى للوزارة تسجيل 

أبنائهـــم في المدارس القريبة 
من مجمعاتهم السكنية، علما 
بأن الوزارة قد أرسلت رسائل 
نصيـــة SMS لجميـــع أوليـــاء 
اســـتكملوا  الذيـــن  األمـــور 
فيهـــا  ُتعلمهـــم  اإلجـــراءات، 
بالمـــدارس التي تم تســـجيل 

أبنائهم فيها.
االستفســـار،  مـــن  ولمزيـــد 
يمكـــن االتصال على الهواتف 

التالية:
 17873027 أو   17873021
أو 17873245 أو 17896065

استكمال إجراءات تسجيل 
طالب الصف األول

المنامة - بنا

الخيريـــة  األعمـــال  قســـم  نفـــذ 
بإدارة األوقاف السنية مشروعي 
لعـــام  العيـــد واألضاحـــي  كســـوة 
1442هـ، بالتنسيق مع الجمعيات 
بمختلـــف  الخيريـــة  والصناديـــق 
المشـــاريع  ضمـــن  المحافظـــات، 

الموسمية لشهر ذي الحجة.
األوقـــاف  إدارة  مديـــر  وصـــرح 
الســـنية يوســـف نـــور، بـــأن هـــذه 
المشـــاريع تأتـــي تعظيمًا لشـــعائر 
الديـــن الحنيـــف وتأســـيًا بالنبـــي 
محمـــد صل هللا عليه وســـلم في 
إدخـــال الســـعادة والســـرور علـــى 
األســـر المتعففـــة في يـــوم الفرح 
للمسلمين، حيث بين النبي صلى 
هللا عليـــه وســـلم أن مـــن أفضـــل 
األعمـــال في تلـــك األيـــام إدخال 
الفرح والبهجة على قلب المسلم، 

كمـــا تأتي هـــذه المشـــاريع تنفيذًا 
لشـــروط الواقفيـــن الـــذي أوقفوا 

من أموالهم لألعمال الخيرية.
تولـــي  اإلدارة  أن  نـــور  وأضـــاف 
لمـــا  بالغـــًا  اهتمامـــًا  المشـــروع 
األســـر  مســـاعدة  مـــن  فيـــه 
المحتاجـــة، خصوصـــًا فـــي مثـــل 
هذه المناســـبات، وقـــد خصصت 

10000دينـــار  قدرهـــا  ميزانيـــة 
لمشـــروع كســـوة العيـــد اســـتفاد 
إلـــى  إضافـــة  طفـــالً،   980 منهـــا 
تخصيصهـــا  تـــم  دينـــارًا   8250
لميزانية مشـــروع األضاحي لعدد 
150 أضحيـــة اســـتفاد منهـــا 600 

أسرة.
وأكـــد أن اإلدارة تلتـــزم فـــي ظل 
الظروف الراهنة الخاصة بانتشار 
فيـــروس كورونا بجميـــع التدابير 
واإلجـــراءات االحترازيـــة خـــالل 
عمليـــة ذبح األضاحـــي من خالل 
المسالخ المرخصة من قبل وزارة 
الصحة، كمـــا قامت مجموعة من 
المتطوعيـــن بالجمعيات الخيرية 
بإيصال األضاحي إلى مستحقيها 
في بيوتهـــم التزامـــًا باإلجراءات 

االحترازية.

المستفيديـــــــن إجمالـــي  أســــــرة  980 طفـــأ و600 
10 آالف دينار لكسوة العيد و8250 لألضاحي

تخريج الفوج 12 من أطباء سنة االمتياز بـ “العسكري”
%  96 الــــبــــحــــرنــــة  ونــــســــبــــة  مـــــــتـــــــدرًبـــــــا..   23

تـــم امـــس االثنيـــن، تحـــت رعايـــة قائد 
اللـــواء  الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات 
بروفيســـور الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة، تخريـــج الفـــوج 12 مـــن أطباء 
ســـنة االمتياز لعام 2020 2021- والذي 
بلـــغ عددهم 23 متدربا بمركز ولي العهد 
للتدريـــب والبحوث الطبيـــة، بالخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة، وبلغت نســـبة البحرنة 

في البرنامج حوالي 96%.
لخطـــة  االمتيـــاز  أطبـــاء  خضـــع  وقـــد 
التخصصـــات  لجميـــع  شـــاملة  تدريـــب 
الطبيـــة إلـــى جانـــب كيفيـــة التعامل مع 
ويهـــدف  معهـــم،  والتواصـــل  المرضـــى 
البرنامـــج إلـــى ضمان تخريـــج جيل من 
األطباء المتميزين وعلى مســـتوى عال 

من الخبـــرة والكفاءة والمســـؤولية في 
مجال عملهم الطبي.

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  وتزامنـــًا 
لجائحة كورونا، أقيم الحفل عبر تطبيق 
ليتمكـــن أهالـــي  برنامـــج “زوم”، وذلـــك 
مشـــاركتهم  وأصدقاؤهـــم  الخريجيـــن 
فرحتهـــم، كمـــا شـــارك فـــي الحفـــل عدد 

من موظفـــي الخدمات الطبيـــة الملكية 
وكبار الشخصيات في المستشفى بهذه 

المناسبة.
وقـــام المســـاعد الفنـــي لقائـــد الخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة العميـــد طبيب عبدهللا 
الشـــهادات  بتوزيـــع  درويـــش  حســـن 
وتكريـــم المتفوقيـــن، بحضـــور العميـــد 

طبيـــب خالـــد عبدالغفـــار مديـــر مركـــز 
ولـــي العهد للتدريب والبحـــوث الطبية، 
والعقيـــد طبيب نايف عبدالرحمن لوري 
رئيس التعليم الطبي المســـتمر لألطباء 
رئيـــس برنامج ســـنة االمتيـــاز والنقيب 
أمينة عبدالرحمن جمعة منسقة برنامج 

سنة االمتياز.

المنامة - بنا

بلدية الجنوبية تخطر 109 سيارات سكراب وخربة بعد انتهاء المدة القانونية
قامـــت بلدية المنطقـــة الجنوبية بإخطار 
109 سيارة ســـكراب وخربة إلزالتها في 
مختلـــف مناطـــق الجنوبيـــة بعـــد انتهاء 
المـــدة القانونية تطبيقـــًا لقانون النظافة 
2019 وتنفيـــذًا  لســـنة   10 رقـــم  العامـــة 

لقانون إشغال الطريق العام.
وتقـــوم البلديـــة بتنفيـــذ هـــذه الحمالت؛ 
بهـــدف الحـــد مـــن تشـــويه المظهـــر العام 
والطابـــع العمرانـــي والجمالـــي للمناطـــق 
واألحياء السكنية، حيث يتم ضبط هذه 
المخالفـــات بصفـــة دورية لمنـــع اإلضرار 
بالبيئـــة والحـــد مـــن شـــكاوى المواطنين 

مـــن وجود هـــذه الســـيارات على أطراف 
الطريـــق العـــام، ممـــا يصعـــب مـــن حركة 
التنقل أثناء القيادة، عالوة على حجزها 
ألجـــزاء من الشـــارع واألماكن المفتوحة 

وإشغالها للطريق العام.
وأكدت البلدية أن هذه الحمالت مستمرة 
علـــى مـــدار العـــام فـــي مختلـــف مناطق 
الجنوبية، حيث تعمل البلدية على وضع 
الخطـــط الكفيلة للحد مـــن هذه الظاهرة 
وتقليلها. اســـتنادا لقانون النظافة العامة 
 )7( رقـــم  المـــادة   2019 لســـنة   10 رقـــم 
التـــي تنص علـــى أنه “يحظـــر على مالك 

المركبات المهملة وجميـــع أنواع الخردة 
والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع 
الســـاحات  وفـــي  األرصفـــة،  علـــى  أو 
والمياديـــن العامـــة والشـــواطئ، وعلـــى 
البلديـــة أو األمانـــة المختصة إنذار مالك 
هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها 
ونقلها إلى األماكن التي تحددها البلدية 
أو األمانـــة المختصـــة خـــالل 48 ســـاعة، 
ويكون اإلنـــذار بوضع عالمة عليها تفيد 
بدء ســـريان المـــدة المذكـــورة واإلجراء 
المتخـــذ فـــي هـــذا الشـــأن بالتنســـيق مع 

الجهات المختصة .

الرفاع - بلدية الجنوبية

المنامة - وزارة الخارجية

تنفيًذا للتوجيه الملكي الســـامي من لدن 
عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمباشـــرة العمـــل 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  تطعيـــم  علـــى 
فيـــروس  ضـــد  الخـــارج  فـــي  المقيميـــن 
كورونا )كوفيـــد 19( ممن لم يتمكنوا من 
الحصـــول علـــى التطعيم، وذلـــك حفاًظا 
وســـالمتهم،  المواطنيـــن  صحـــة  علـــى 
الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  علـــى  وحرًصـــا 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، في التصـــدي لفيروس 
كورونا، تبدأ ســـفارة مملكة البحرين في 
جمهوريـــة مصـــر العربية، اليـــوم الثالثاء 
الموافـــق 3 أغســـطس الجـــاري، بتطعيـــم 
جميـــع المواطنيـــن والطلبـــة البحرينيين 
المقيميـــن فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية 
الذيـــن ســـجلوا رغباتهـــم خـــالل الفتـــرة 

الماضيـــة للحصول على التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا.

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وقـــال 
والمنـــدوب  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
العربيـــة،  الـــدول  جامعـــة  لـــدى  الدائـــم 
بـــدء  إن  الجـــودر،  محمـــد  بـــن  هشـــام 
تطعيـــم المواطنيـــن فـــي الخـــارج حرًصا 
علـــى صحتهـــم وســـالمتهم، يؤكـــد علـــى 

مـــا حققته مملكة البحريـــن من نجاحات 
في مختلف مسارات التعامل مع جائحة 
فيـــروس كورونـــا، بفضل الرؤيـــة الثاقبة 
والتوجيهـــات الملكية الســـامية لصاحب 
الوطنيـــة  والجهـــود  الملـــك،  الجاللـــة 
بقيـــادة ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء، 
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
الســـامية بتوفير التطعيمـــات للمواطنين 
أن  تؤكـــد  الخـــارج  فـــي  البحرينييـــن 

المواطن البحريني يأتي أواًل.
يذكـــر أن ســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي 
القاهـــرة قامـــت خـــالل الفتـــرة الماضيـــة 
بتلقـــي رغبـــات المواطنيـــن البحرينييـــن 
المقيميـــن فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية 
الذين ســـجلوا إلتمام اإلجراءات الالزمة 
عبـــر المنصـــة اإللكترونية للســـفارة، وتم 
التواصـــل معهـــم عبـــر االتصـــال المباشـــر 

إلبالغهم بوقت ومكان تلقي التطعيم.

هشام الجودر

ــاد  ــل البـ ــة عاهـ ــن جالـ ــامي مـ ــه السـ ــذا للتوجيـ تنفيـ
تطعيم البحرينيين الموجودين في مصر بدًءا من اليوم

 

لــــ  )ح.ح.س(  المواطـــن  شـــكا 
“البـــالد” امتنـــاع وزارة الصحة 
شـــهادة  زوجتـــه  تســـليم  مـــن 
انقضـــاء  مـــن  بالرغـــم  راتـــب 
توظيـــف  علـــى  أشـــهر  أربعـــة 
موضحـــا  كممرضـــة،  األخيـــرة 
أن تـــم التواصل مع الموظفين 
مـــرات  هنالـــك  المســـئولين 
عديـــدة دون أي جـــدوى تذكر، 
بغيـــر  التأخيـــر  هـــذا  ووصـــف 

المبرر ويلحق الضرر.
إعـــالم  تـــم  أنـــه  الـــى  وأشـــار 
زوجته بتحويل طلبها لديوان 
الخدمة المدنيـــة، الفتَا الى أن 
تأخر تســـليمها شـــهادة الراتب 
العائلـــة  وعلـــى  عليهـــا  يؤثـــر 
ككل، لكونهـــا ملتومـــة بســـداد 

التزامات شخصية عديدة.
وأشـــار المواطن في تصريحه 
احـــد  زوجتـــه  ان  للـ”البـــالد” 
األماميـــة،  الصفـــوف  طواقـــم 
وعـــادة مـــا تتخطـــى ســـاعات 
باإلضافـــة  ســـاعة،   12 عملهـــا 
الـــى أنها مـــا تكون عـــادة على 
قائمة االنتظار للحضور للعمل 
في أي لحظة تســـتدعى فيها، 
وهـــو أمر ال تتأخر به أبدَا أداًء 

للواجب.
ودعـــا المواطـــن وزارة الصحة 
المختصـــة،  الجهـــات  وبقيـــة 
شـــهادة  باصـــدار  لإلســـراع 
الراتـــب لزوجتـــه، درء للضـــرر 
ولتعطيل المصالح الشـــخصية 

والعائلية.

مواطن: أربعة أشهر وزوجتي 
تنتظر صرف شهادة الراتب

محرر الشؤون المحلية



أكدت رئيســـة البرلمـــان العربي للطفل 
الطالبـــة البحرينية رتاج العباســـي أن 
الطفـــل العربـــي يطمـــح إلـــى أن يكون 
صناعـــة  عمليـــة  فـــي  فاعـــل  دور  لـــه 
القـــرارات الخاصة بالطفل، وأن يكون 
له مســـاهمته المؤثرة فـــي تعزيز قيم 

الديمقراطية.
وقالت في حديثها لـ “البالد” بمناســـبة 
فوزهـــا بمقعد رئاســـة البرلمان العربي 
للطفل إن تعزيز حقوق الطفل العربي 
أبـــرز  مـــن  تعـــد  بواجباتـــه  وتوعيتـــه 
األهـــداف التـــي يراد العمـــل عليها، مع 
ضمـــان توفره علـــى الحيـــاة الكريمة، 
وتهيئتـــه لتجاوز تحديات المســـتقبل 
باعتبار أن أطفال اليوم هم قادة الغد.

وأهـــدت العباســـي فوزهـــا إلـــى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى مملكـــة 

البحريـــن وشـــعبها، ومثنيـــة على دور 
فـــي صقـــل  التربيـــة والتعليـــم  وزارة 
مواهبها وإتاحـــة الفرصة لها لتحقيق 

تلك النجاحات.
دور  علـــى  رتـــاج  الطالبـــة  وأكـــدت 
أشـــكال  كافـــة  توفيـــر  فـــي  والدتهـــا 
الدعـــم والتحفيز لها طوال مســـيرتها 
والتـــي قامـــت مقـــام األم واألب معـــًا، 
لتتمكـــن بذلك من تحقيـــق العديد من 

النجاحات واإلنجازات.

ماذا يعني لك فوزك برئاسة  «
البرلمان العربي للطفل؟

هـــذا الفوز بحد ذاتـــه يعني لي الكثير، 
وتميـــزي  اإلنجـــاز  لهـــذا  وتحقيقـــي 
المشـــرف لرفع اســـم مملكتـــي الغالية 
أتمكـــن  أن  وأتمنـــى  عاليـــا،  البحريـــن 
خيـــر  البحريـــن  مملكـــة  تمثيـــل  مـــن 
تمثيـــل، وأن أكون خير رســـالة توصل 
هللا  وبـــإذن  العربـــي،  الطفـــل  صـــوت 

أكون الشـــخص المناســـب فـــي تمثيل 
وطنـــي الحبيب في المحافل المحلية 
والدوليـــة، إنـــه لشـــرف كبيـــر ووســـام 

فخر واعتزاز كوني ابنة هذا الوطن.

ما برنامج عملك لقيادة برلمان  «
الطفل العربي؟

تنطلـــق رؤيتـــي من كـــون الطفل فردا 
وعضوا في المجتمع له حقوق وعليه 
لســـنه ومرحلـــة  مســـؤوليات مالئمـــة 
نمـــوه، وأن تتحقق الكرامة اإلنســـانية 
لجميـــع األطفال، بمـــا يضمن إعطائهم 
ونمائهـــم،  رفاهيتهـــم  فـــي  األهميـــة 
الحقـــوق  تعطـــى  أن  يجـــب  وعليـــه 
الكاملـــة للطفـــل ليتســـنى لـــه تطويـــر 
إمكانياته جميعها، كما أنني سأســـعى 
جاهـــدة فـــي تحقيـــق صـــوت الطفـــل 
العربـــي ملبيـــة كل مـــا يرنـــو إليـــه من 

متطلبات وتنفيذها على أكمل وجه.

إلى من تهدين هذا اإلنجاز؟ «

أهـــدي فوزي بمنصب رئاســـة البرلمان 
البحريـــن  لمملكتـــي  للطفـــل  العربـــي 
إلـــى  النجـــاح  هـــذا  وأهـــدي  الغاليـــة، 
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى، كمـــا أتوجه بالشـــكر الجزيل 
ولـــي  بقيـــادة  البحريـــن  فريـــق  إلـــى 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وإلـــى ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
والشـــكر موصـــول كذلـــك إلـــى وزارة 
التربيـــة والتعليم التي أتاحت لنا هذه 
الفرصة الذهبية للمشـــاركة بمثل هذه 
فـــي  المقـــدرة  وجهودهـــم  المحافـــل، 
تنشـــئتنا منـــذ الصغر وصقـــل مواهبنا 
وشـــخصياتنا وتدريبنـــا وتمكيننـــا من 

تؤهلنـــا  التـــي  المســـؤوليات  تحمـــل 
لنكـــون مواطنيـــن صالحيـــن فـــي هذا 

المجتمع.

ما أبرز التحديات التي تواجه  «
الطفل العربي اليوم؟

مقدمـــة  فـــي  الطفـــل  حقـــوق  تأتـــي 
علـــى  العمـــل  يـــراد  التـــي  األهـــداف 
تعزيزهـــا إلى جانب تعريفه بواجباته، 
وتوفره على الحياة الكريمة، وتهيئته 
لتجاوز تحديات المســـتقبل بما يصنع 
منـــه شـــخصية قياديـــة قويـــة، علـــى 

اعتبار أن طفل اليوم هو قائد الغد.

إلى ماذا يطمح الطفل العربي  «
ليساهم بشكل فعال في 

صناعة الغد المشرق لبلدانه؟

يطمح الطفل العربي إلى ترسيخ قيم 
الديمقراطيـــة والمشـــاركة فـــي صنـــع 
القـــرار، مـــع إكســـابه لمهـــارات الحوار 

طفـــل  كل  يتعـــرف  وأن  والخطابـــة، 
على حقوقـــه وواجباتـــه، وتعزيز دور 
الوطنيـــة  قضاياهـــم  تجـــاه  األطفـــال 
والعربيـــة، فبالتالي يشـــارك في تبادل 
الخبـــرات والتجـــارب لنؤســـس جيـــل 

قيادي في المستقبل.

من كان له الدور األبرز في  «
صقل مواهبك ومساندتك 

لتحقيق اإلنجازات المتتالية؟

طـــوال  ســـاعدتني  التـــي  هـــي  أمـــي 
مســـيرتي فكانـــت لـــي األب واألم معا 
وحفزتني ودعمتني بكل ما تســـتطيع 
مهاراتـــي  تطويـــر  فـــي  وســـاهمت 
انجازاتـــي  وتحقيـــق  وموهبتـــي 
الفـــوز  فهـــذا  وخبراتـــي،  ومؤهالتـــي 
أهديـــه إلـــى أمـــي وإلـــى روح والـــدي 

)رحمه هللا(.

األطفال العرب يطمحون للمشاركة في صناعة القرارات وتعزيز قيم الديمقراطية
رتـــاج الــعــبــاســي: أهـــدي فـــوزي بــرئــاســة بــرلــمــان الــطــفــل الــعــربــي لــجــالــة الملك

السيد يهنئ رتاج العباسي لفوزها برئاسة البرلمان العربي للطفل
ــة الملـــك أثمـــرت شـــخصيات قياديـــة ناجحـــة ــا جاللـ البـــذرة التـــي زرعهـ

أكد األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال 
الدعـــم  أن  الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية 
الكبيـــر الـــذي يوليـــه عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية، واهتمـــام جاللتـــه بتوفير كافة 
أشـــكال الرعايـــة لجميـــع أبنـــاء المؤسســـة، 
كان لـــه كبير األثر بعد توفيق هللا عز وجل 
فـــي تحقيـــق أبنـــاء المؤسســـة للعديـــد من 
اإلنجـــازات والتميز فـــي مختلف المجاالت 
وان البـــذرة التـــي زرعهـــا جاللتـــه أثمـــرت 
شـــخصيات قياديـــة ناجحـــة ســـيكون لهـــا 
األثـــر اإليجابي في خدمـــة مملكتنا الغالية 
بـــإذن هللا تعالى. مثمًنا  الدعم الكريم الذي 

تحظـــى بـــه المؤسســـة مـــن قبـــل الحكومة 
الرشـــيدة بقيادة ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، مشـــيدا بجهود قائد العمل 
اإلنســـاني الـــذي تقـــوم به المؤسســـة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب، ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى جهـــوده المخلصـــة وقيادته 
لدفـــة العمل اإلنســـاني في هذه المؤسســـة 
والتـــي أثمـــرت جميعهـــا هـــذه اإلنجـــازات 

المشرفة ألبناء المؤسسة.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة فـــوز ابنـــة المؤسســـة 
الطالبـــة رتـــاج العباســـي برئاســـة البرلمـــان 
العربـــي للطفـــل فـــي دورتـــه الثانيـــة بعـــد 
خوضهـــا االنتخابـــات التـــي تمت عـــن بعد، 
بتنظيـــم األمانة العامة للبرلمـــان بمقره في 

الشـــارقة بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
العربيـــة،  الجامعـــة  وبمتابعـــة  الشـــقيقة، 
األصـــوات  مـــن   %  52 علـــى  وحصولهـــا 
متفوقًة على مرشحين من 12 دولًة عربية.
وبهذه المناســـبة هنأ الســـيد ابنة المؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية الطالبـــة رتاج 
علـــى ماحصدتـــه مـــن نجـــاح كبيـــر، مؤكدا 
أبنها مـــن أبناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية المتميزين، والتي عرفت بتوفقها 
الدائم وتميزها وطموحها، وتمنى ســـعادته 
لإلبنـــة رتـــاج المزيد مـــن التقـــدم والنجاح، 
مؤكـــدًا أنهـــا فخـــر لجميـــع أبنـــاء البحريـــن 
وأنهـــا قـــادرة علـــى تمثيـــل البحريـــن فـــي 
هـــذا المنصـــب خيـــر تمثيـــل لمـــا تتمتـــع به 
مـــن روح قياديـــة وســـمعة طيبـــة وطموح 
كبيـــر، فهي نشـــأت فـــي بيئة ســـاهمت في 

شـــقل شـــخصيتها وكان لوالدتها وأســـرتها 
ومدرستها دورا كبيرا في تشجعيها الدائم 

لمزيد من التطور والنجاح.
وقال الســـيد بأن أبناء المؤسســـة يتميزون 
الدرجـــات  أعلـــى  بتحقيـــق  التعليـــم  فـــي 
العلمية و التحلي بـــروح المثابرة و العطاء 
فباإلضافـــة إلى االبنة رتاج فإن المؤسســـة 
منحت مؤخرا الطالب عبدالرحمن الشـــيخ 
لقب سفير الخير تقديرا لجهوده العلمية و 
اإلعالمية و نشـــاطه في تمثيل المؤسســـة 
فـــي المحافل الشـــبابية والطالبيـــة إضافة 
إلى وجود العديد من األبناء المتميزين في 
مختلف المجاالت حيث يعكس هذا التميز 
و النجـــاح الـــذي يحققـــه أبنـــاء المؤسســـة 
االهتمام و الرعاية الشاملة ليصبحوا أكفاء 

يخدمون الوطن.

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
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“العربية المفتوحة”: حريصون على تقديم تعليم عالي الجودة
أكــد مديــر الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكــة البحرين غرم هللا الغامدي 
ان الجامعــة تســعى الــى توفيــر تعليــم عالي الجودة مــن خالل بيئــة تعليمية 
تقنيــة متطــورة حاضنــة للبحــث العلمــي واالبتــكار وخدمــة المجتمع تســاعد 
فــي تخريــج كــوادر مــزوده بمهارات ســوق العمل تســهم فــي تحقيــق التنمية 

المستدامة بمملكة البحرين.

الجامعـــة  اســـتراتيجية  ان  وأضـــاف 
العربيـــة والحاصلة على شـــهادة المراجعة 
التعليـــم  جـــودة  لضمـــان  المؤسســـية 
مـــن  المؤسســـي  واالعتمـــاد   ، والتدريـــب 
تعتمـــد  العالـــي،  التعليـــم  مجلـــس  قبـــل 
البرامـــج  تطويـــر  فـــي  االســـتمرار  علـــى 
والتخصصات األكاديمية من خالل إجراء 
التخصصـــات  إلطـــالق  جـــدوى  دراســـات 
البرامـــج  تتضمـــن  حيـــث  الجديـــدة 
االكاديميـــة المتاحة للطلبـــة ، بكالوريوس 
إدارة األعمـــال تخصـــص أنظمـــة اداريـــه، 
بكالوريوس تقنيات المعلومات والحوسبة 
، بكالوريـــوس اللغـــة االنجليزيـــة وآدابها ، 
فيما ســـيتم طرح تخصصـــات جديدة بعد 

أخذ الموافقات الالزمة.
وعـــن إجراءات التقديم للفصل الدراســـي 

الدكتـــور  أشـــار  فقـــد   ، بالجامعـــة  االول 
غـــرم هللا الغامـــدي انـــه بعـــد التنســـيق مع 
مجلـــس التعليـــم العالـــي فقد تـــم اإلعالن 
عن فتـــح باب القبول في وســـائل االعالم 
المختلفـــة ، حيـــث بـــدأ التســـجيل في 11 
يوليو 2021 ويســـتمر حتى 26 اغســـطس 
2021 ، وسيكون التقديم للجامعة للفصل 
الكترونيـــا   2021-2022 االول  الدراســـي 
وذلك عـــن طريق موقع الجامعـــة والبريد 
االلكترونـــي وذلك نظرَا لألوضاع الصحية 
الراهنـــة مـــن خـــالل الدخول علـــى الموقع 
www.aou.org.bh وســـيتم التواصل مع 
المتقدمين من قبل موظفي قســـم القبول 
والتســـجيل بالبريد االلكتروني إلستكمال 

إجراءات التقديم .
وأضاف الغامدي ، ان الجامعة وباعتبارها 

رائـــدة فـــي التعليـــم االلكترونـــي فقـــد تم 
تحويـــل التعليـــم الصفـــي بالكليـــة للتعليم 
االلكتروني خالل أربعة وعشـــرين ســـاعه 
اثنـــاء الجائحة، ولم يجـــد طالب الجامعة 
أيـــة صعوبة خـــالل جائحـــة كورونا وذلك 
لوجـــود نظـــام التعليـــم عن بعد فـــي نظام 
الجامعـــة حيث يســـمح نظامها الجمع بين 
النظـــام التقليدي والتعليم الرقمي وهو ما 
يعـــرف بالتعليم المدمج. مؤكدا اســـتعداد 
الجامعـــة للتعليـــم وتقديـــم المحاضـــرات 
في كلتـــا الحالتين ، وحتما ســـتكون هناك 
بعض المواد ذات الطبيعة العامة ستدرس 
مـــن خالل التعليـــم الرقمي حتى في حالة 
العودة الكاملـــة للتعليم المنتظم التقليدي 

الصفي.
وعـــن التســـهيالت التـــي تقدمهـــا الجامعة 

المنتســـبين  لطلبتهـــا  المفتوحـــة  العربيـــة 
والذيـــن ينـــوون االلتحـــاق ، قـــال الدكتور 
غـــرم هللا ان الجامعة وهي شـــريك معتمد 
ببريطانيـــا  المفتوحـــة  العربيـــة  للجامعـــة 
آن  فـــي  والعمـــل  الدراســـة  توفـــر فرصـــة 
واحـــد ، فهي تقدم برامـــج معتمدة داخليًا 
وخارجيا مع توفيـــر بيئة تعليمية متميزة 
وأوقات تناســـب الطلبة وبرســـوم دراسية 
فـــي تنـــاول الجميـــع ع إمكانيـــة تقســـيط 
الرســـوم الدراســـية للطالب ذوي الحاجة ، 

حيث انها جامعة غير ربحية.

واضاف ان ميزة االختبارات في الجامعة 
وتتـــم  موحـــدة  إنهـــا  المفتوحـــة  العربيـــة 
فـــي نفس األوقـــات ، وفي اطـــار جهودها 
لتشـــجيع البحث العلمي فإن لدى الجامعة 
مجلـــس للبحـــث العلمـــي يجتمـــع بصـــورة 
مســـتمرة ويتـــم تخصيـــص حوافـــز مالية 

لكل بحث يتم نشره .
لالرتقـــاء  للطلبـــة  ودعمـــا  وتشـــجيعا 
بالتحصيـــل العمل األكاديمي ، أشـــار مدير 
الجامعـــة العربيـــة المفتوحـــة الـــى اهتمام 
العلمـــي  بالتحصيـــل  باالرتقـــاء  الجامعـــة 
والـــذي يتـــم مـــن خـــالل قنـــوات عديـــدة 
منهـــا المحاضرات المباشـــرة وكذلك نظام 
إدارة التعليـــم الـــذي يمّكـــن الطالـــب مـــن 
الـــى  باإلضافـــة  أســـاتذته  مـــع  التواصـــل 
التشـــجيع في مجال اإلبداع واالبتكار من 
خالل المشـــاركة في المســـابقات المحلية 

والدولية
والتدابيـــر  باالجـــراءات  يتعلـــق  وفيمـــا 
االحترازية التي اتخذتها الجامعة للوقاية 
مـــن انتشـــار مـــرض كورونـــا ، فقـــد ذكـــر 
الدكتـــور غـــرم هللا انـــه تـــم االجتمـــاع مع 

األطـــراف المعنيـــة وإصـــدار آليـــة لتطبيق 
نظام العمل عن بعد وذلك بتشـــكيل فريق 
عمـــل معني باجراءات الوقاية والتوعية ، 
مع توفيـــر ممرضة في مقـــر الجامعة عند 
الرســـمي  الـــدوام  المدخـــل طـــوال وقـــت 
لقيـــاس درجـــة حـــرارة منســـوبي الجامعة 
والطلبـــة والتأكد من االلتـــزام باالجراءات 
الوقائيـــة التـــي تتخذهـــا ادارة الجامعـــة.
الجامعـــة  منســـوبي  اخطـــار  عـــن  عـــالوة 
بإلغاء اســـتخدام نظام البصمة واستبداله 
االلكترونيـــة وذلـــك  البطاقـــة  باســـتخدام 
بتمريرها عنـــد البوابـــات الخارجية يوميا 
لتثبيـــت الحضـــور واالنصـــراف، و ارســـال 
تعميم لجميع منســـوبي الجامعة بضرورة 
االلتزام بلبس كمام الوجه داخل الجامعة.

واكـــد مديـــر الجامعـــة العربيـــة المفتوحة 
فـــرع مملكـــة البحريـــن، اســـتعداد أعضاء 
بالجامعـــة  والتدريســـية  اإلداريـــة  الهيئـــة 
تقديـــم كافـــة أنـــواع الدعـــم والمســـاعدة 
للطلبة خالل مسيرتهم التعليمية ، متمنيا 

لهم دوام التوفيق والنجاح .

الجامعة العربية المفتوحة

غرم الله الغامدي

توفير ممرضة عند 
مدخل الجامعة 

لقياس درجات الحرارة

سيدعلي المحافظة



أشاد عدد من الفعاليات الدينية والسياسية والوطنية بالتوجيه 
الملكي السامي من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، بإصــدار التقويــم البحريني لعــام 1443هـ 
ِوْفــق المعاييــر الشــرعية والعلمية والفلكية، وامتــدادًا للمنهجية 
األوقــات  تحديــد  فــي  األوائــل  البحريــن  علمــاء  وضعهــا  التــي 
الشــرعية للصلــوات والمناســبات الدينيــة وغيرهــا، مؤكديــن ان 
مواقيــت الصــالة وفق التقويم أكثر دقة في مراعاة الحســابات 

الشرعية والفلكية.

ن رئيس مأتم العجم الكبير   وثمَّ
محمـــد عباس بلجيـــك التوجيه 
لـــدن  مـــن  الســـامي  الملكـــي 
جاللـــة الملك، بإصـــدار التقويم 
البحرينـــي لعـــام 1443هــــ ِوْفق 
والعلميـــة  الشـــرعية  المعاييـــر 
للمنهجية  وامتـــدادًا  والفلكيـــة، 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن 
األوائـــل فـــي تحديـــد األوقـــات 
الشرعية للصلوات والمناسبات 

الدينية وغيرها.
وذكـــر أنًّ هـــذا اإلصـــدار يأتـــي 
الـــرواد  بـــه  ـــز  تميَّ مـــا  ليوّثـــق 
األوائـــل من أبنـــاء البحرين في 
علوم الفلك والحســـاب الفلكي، 
التـــي  للمنهجيـــة  وامتـــدادًا 
وضعها علمـــاء البحرين األوائل 
في تحديـــد األوقات الشـــرعية 
الزبـــارة  “رزنامـــة  فـــي  كمـــا 
والبحريـــن”، حيث بذلت اللجنة 
الُعليا للتقويم البحريني أقصى 
ما في وســـعها لتصل إلى الدقة 
المطلوبة في تحديد المواقيت 
ِوْفـــق المنهجية التي بنى عليها 

العالمة عبد الرحمن الزواوي.
العجـــم  مأتـــم  رئيـــس  وأثنـــى 
الكبيـــر علـــى الجهـــود الكبيـــرة 
والخدمات الجليلة التي بذلتها 
اللجنة الُعليا للتقويم البحريني 
والجهات واألجهـــزة الحكومية 
التقويـــم  إلصـــدار  الرســـمية 
البحريني للعـــام الهجري 1443 
والخروج به على الوجه األكمل، 
مقدرًا في الوقت نفســـه خطوة 
تطبيـــق  عبـــر  التقويـــم  إتاحـــة 
“إســـالميات” الذي من شـــأنه أن 
ُيســـهل علـــى األفـــراد الحصول 

على نسخة منه.
 من جهته، أشـــاد رئيس جمعية 
اإلصالح الشيخ عبد اللطيف بن 
أحمد الشـــيخ بالتوجيه الملكي 
الســـامي من لدن جاللـــة الملك، 
بإصدار التقويم البحريني لعام 
1443هـ ِوْفق المعايير الشرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــدادًا 
للمنهجيـــة التـــي وضعهـــا علماء 
البحريـــن األوائـــل فـــي تحديـــد 

للصلـــوات  الشـــرعية  األوقـــات 
والمناسبات الدينية وغيرها.

يبـــرز  التوجيـــه  هـــذا  أن  وأكـــد 
مـــا توليـــه مملكـــة البحرين من 
حرص واهتماٍم بتحديد أوقات 
ق، مبينـــًا بأنَّ  الصـــالة بشـــكٍل أدَّ
المواقيـــت المعمول بها ألوقات 
الصـــالة قبـــل اعتمـــاد التقويـــم 
البحرينـــي صحيحـــة ودقيقـــة، 
وأن مـــا جـــاء بـــه تقويـــم 1443 
هــــ مـــن أوقـــات هـــي أكثـــر دقة 
الشـــرعية  الحســـابات  بمراعـــاة 

والفلكية.
اللجنـــة  جهـــود  علـــى  وأثنـــى 
البحرينـــي  للتقويـــم  الُعليـــا 
التـــي تضـــم كوكبـــة مـــن كبـــار 
المشـــايخ والعلمـــاء والفلكييـــن 
مملكـــة  مـــن  والمختصيـــن 
مـــن  تبنَّتـــه  فيمـــا  البحريـــن، 
الزبـــارة  “روزنامـــة  ـــة  منهجيَّ
والبحريـــن” التـــي ارتكزت على 
والفلكيـــة  الحســـابية  األصـــول 
عبـــد  العالمـــة  وضعهـــا  التـــي 

الرحمن الزواوي.
بـــدوره، أثنـــى رئيـــس مجلـــس 
إدارة جمعية التربية اإلسالمية 
الشيخ عصام بن محمد إسحاق 
الملكـــي  بالتوجيـــه  العباســـي 
الســـامي من لدن جاللـــة الملك، 
بإصدار التقويم البحريني لعام 
1443هـ ِوْفق المعايير الشرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــدادًا 
للمنهجيـــة التـــي وضعهـــا علماء 
البحريـــن األوائـــل فـــي تحديـــد 
للصلـــوات  الشـــرعية  األوقـــات 

والمناسبات الدينية وغيرها.
وذكـــر الشـــيخ عصام العباســـي 
التقويـــم مـــن  بـــه  أن مـــا جـــاء 
ـــة بمراعاة  أوقـــات هـــي أكثر دقَّ
الحســـابات الشـــرعية والفلكية، 
حيث أثبتت المعايير الشـــرعية 
والعلمية والفلكية التي وضعها 
علمـــاء البحرين األوائـــل دّقتها 
ما تلك  العاليـــة في ذلـــك، الســـيَّ
التـــي اعتمـــدت عليهـــا “رزنامـــة 
الزبـــارة والبحريـــن” الذي وضع 
والفلكيـــة  الحســـابية  أصولهـــا 

العالَّمة عبد الرحمن الزواوي.
وأضاف أنَّه تم في هذا التقويم 
مراعاة إدخال بعض اإلضافات 
الُمهّمة علـــى التقويم البحريني 
دخـــول  معيـــار  اعتمـــاد  مثـــل 
الوقت الحقيقي لصالة العشاء، 
واعتمـــاد موقعين فـــي المملكة 
الصـــالة،  مواقيـــت  لحســـاب 
الظهـــر  صـــالة  دخـــول  وجعـــل 
عندما يقطع كل قرص الشمس 
خط الـــزوال، إلى جانب اعتماد 
صالتـــي  وقـــت  دخـــول  بدايـــة 

عيدْي الفطر واألضحى.
جهـــود  إلـــى  العباســـي  ولفـــت 
اللجنة العليا للتقويم البحريني 
في إصدار هذا التقويم، ُمشيدًا 
بالخدمـــة اإللكترونيـــة التي تّم 
بالمجـــان،  للمجتمـــع  توفيرهـــا 
وهـــي إمكانّيـــة االطـــالع علـــى 
للعـــام  البحرينـــي  التقويـــم 
أي وقـــت  فـــي   1443 الهجـــري 
وأي مكان وبكل ُيســـٍر وُسهولة 
عبر تنزيله مـــن التطبيق الذكي 
“إســـالميات”، واعتماده لمعرفة 
دخـــول مواقيـــت الصـــالة فـــي 

المملكة. 
وفي ذات الســـياق، أكـــد النائب 
التوجيـــه  ان  المالكـــي  باســـم 
بإصـــدار  الســـامي،  الملكـــي 
التقويـــم البحرينـــي لعام 1443 
الشـــرعية  المعاييـــر  وفـــق  هــــ 
والتـــي  والفلكيـــة  والعلميـــة 
وضعها علماء البحرين، يعكس 

والعلمـــي  التاريخـــي  العمـــق 
البحريـــن،  مملكـــة  واصالـــة 
مشـــيرا إلى ان التوجيه بإصدار 
والبحريـــن  الزبـــارة  روزنامـــة 
يمثل ترسيخًا وتأصيالً للتاريخ 
البحريـــن  لعلمـــاء  المضـــيء 
والزبارة، ويؤكد ريادة البحرين 
والزبـــارة كحاضـــرة في الخليج 

العربي.
اعتمـــاد  ان  المالكـــي  وقـــال 
األصـــول التي وضعهـــا العالمة 
يمثـــل  الـــزواوي  عبدالرحمـــن 
ترســـيخًا للتاريخ الكبير الزبارة 
والبحريـــن، حيـــث يهـــدف هـــذا 
االعتماد لزيـــادة الدقة لمواعيد 
وخـــروج  ودخـــول  الصـــالة 
األشـــهر القمريـــة والتـــي ترتبط 
بالمناسبات الدينية االسالمية.

التقويـــم  إعـــداد  ان  وقـــال 
المنهجيـــة  باعتمـــاد  البحرينـــي 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن 
األوائل في الزبارة، يؤكد العمق 
الكبيـــر  والحضـــاري  التاريخـــي 

للبحرين والزبارة.
وأكـــد النائـــب أحمـــد االنصـــاري 
الســـامي  الملكـــي  التوجيـــه  أن 
من لدن صاحب الجاللة الملك، 
البحرينـــي  التقويـــم  بإصـــدار 
لعـــام 1443هــــ باتبـــاع منهجية 
والبحريـــن”  الزبـــارة  “روزنامـــة 
يأتي اســـتكماالً لثوثيـــق تاريخ 
مشـــيدًا  العريـــق،  البحريـــن 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الصـــدار 

التقويم البحريني.
إصـــدار  ان  االنصـــاري  وقـــال 
التقويم البحريني وفق التقويم 
يمثـــل تأصيالً لتاريـــخ البحرين 
ان  مؤكـــدًا  والممتـــد،  العريـــق 
اصـــدار التقويـــم يؤكـــد اهتمام 
البحريـــن بالعلم والعلماء الرواد 
الوقـــت  فـــي  للعلـــم  وتشـــجيعًا 
أن  ان  الـــى  مشـــيرًا  الحالـــي، 
اعتمـــاد التقويـــم علـــى األصول 
الحسابية والفلكية التي وضعها 
العالمـــة عبـــد الرحمـــن الزواوي 
في الروزنامة، يهدف إلى زيادة 
مواقيـــت  تحديـــد  فـــي  الدقـــة 
دخـــول  وبدايـــات  الصلـــوات، 

األشهر القمرية وخروجها.
بجهـــود  االنصـــاري  ونـــوه 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
العليـــا  واللجنـــة  اإلســـالمية 
والجهـــات  البحرينـــي  للتقويـــم 
المعنية التي شاركت في إنجاز 
التقويم، مثمنًا إمكانّية االطالع 
علـــى التقويـــم البحرينـــي للعام 
أي وقـــت  فـــي   1443 الهجـــري 
وأي مكان وبكل ُيســـٍر وُسهولة 
عبر تنزيله مـــن التطبيق الذكي 
“إســـالميات”، واعتماده لمعرفة 
دخـــول مواقيـــت الصـــالة فـــي 

المملكة.
من ناحيته، أكد عضو المجلس 
الشـــمالية  بالمحافظـــة  البلـــدي 
اعتمـــاد  أن  الظاعـــن  محمـــد 
التقويم البحريني على األصول 

تعكـــس  والفلكيـــة  الحســـابية 
التـــي  الرفيعـــة  المكانـــة  حجـــم 
يتمتـــع بها العلماء في البحرين، 
ويعكـــس عمق الرعايـــة الملكية 
مـــا  بـــكل  باالهتمـــام  الســـامية 
يتعلـــق بالحفاظ علـــى منظومة 

المعارف اإلسالمية.
وأشـــار الى ان اعتمـــاد التقويم 
وضعهـــا  التـــي  األصـــول  علـــى 
العالَّمـــة عبد الرحمـــن الزواوي، 
يهـــدف إلـــى إبراز جهـــود علماء 
حيـــث  والزبـــارة،  البحريـــن 
تتميـــز األصـــول والمعايير التي 
اعتمدها العالمة بأنها أكثر دقة 
في تحديد مواقيـــت الصلوات 
وبدايات دخول األشهر القمرية 
الموقـــع  حســـب  وخروجهـــا 

الجغرافي.
الُعليـــا  اللجنـــة  جهـــود  ـــن  وثمَّ
للتقويم البحريني التي أشرفت 
علـــى التقويم وضّمت نخبة من 
الطائفتيـــن  الديـــن مـــن  علمـــاء 
الكريمتين، باإلضافة إلى علماء 
الذيـــن  والمختصيـــن  الفلـــك 
ـــز به  ُيشـــّكلون امتـــدادًا لمـــا تميَّ
اد األوائل من أبناء البحرين  الُروَّ
بعلـــم الفلـــك والحســـاب الفلكي 
في تحديد األوقات الشـــرعية، 
مشيرًا الى أن هذه الخطوة من 
شـــأنها أن تعـــزز النهج الراســـخ 
ألبناء البحرين في رعاية العلم 
والعلماء واحتضان الدولة لهم.

بوعنـــق  خالـــد  النائـــب  وأشـــاد 
كذلك بالرعاية الملكية السامية 
اإلســـالمية  للمشـــروعات 
الُمختلفـــة، ومـــن بينهـــا إصـــدار 
التقويم البحريني لعام 1443هـ 
باتّباع منهجية “روزنامة الزبارة 

والبحرين”.
التوجيـــه  أن  بوعنـــق  وأكـــد 
روزنامـــة  بإصـــدار  الســـامي 
الزبارة والبحرين جاء ليحافظ 
علـــى هويـــة الزبـــارة والتي يتم 
آليـــة  وفـــق  طمســـها  محاولـــة 
ممنهجـــة مـــن خالل اســـتهداف 
المعالـــم الســـيادية فـــي الزبارة، 
ومنـــازل  قـــالع وحصـــون  مـــن 

ومحالت مواطني الزبار.
البحريـــن  اعتمـــاد  بـــأن  وأردف 
لتقويمها الخاص سيســـاهم في 
زيـــادة الدقة في تحديد أوقات 
الصـــالة وتحديـــد موعد دخول 
األشـــهر القمريـــة والتـــي ترتبط 
بالمناســـبات اإلســـالمية، مؤكًدا 
أهمية اعتمـــاد هذا التقويم في 

البحرين من الجميع.

محمد الظاعن

عبداللطيف الشيخ

أحمد االنصاري

رئيس مأتم العجم الكبير

باسم المالكي

خالد بوعنق
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فعاليات دينية وسياسية تشيد بالتوجيه الملكي: 
مواقيت الصالة وفق تقويم 1443 هجـ أكثر دقة

ــر عـــبـــر “إســــامــــيــــات” ــ ــس ــ ــة وي ــولـ ــهـ ــسـ ــه بـ ــ ــي ــ إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إل

نزالء “اإلصالح والتأهيل” يحصلون على كل الخدمات الصحية واالجتماعية
وإرهاب عنف  جرائم  وارتكب  الوطن  خانوا  محكومون  “الخارجية”:  في  اإلنسان”  حقوق  “شؤون  رئيس 

تعقيبـــا علـــى ما يتـــم تداولـــه بين 
الحيـــن واآلخر من قبـــل المهتمين 
بشـــؤون حقـــوق اإلنســـان، ســـواء 
خبـــراء  أو  حقوقيـــة  منظمـــات 
ومختصيـــن، عـــن أوضـــاع نـــزالء 
فـــي مملكـــة  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
البحريـــن، أوضحـــت رئيس قطاع 
بـــوزارة  شـــؤون حقـــوق اإلنســـان 
حســـن  أروى  الســـفير  الخارجيـــة 
الســـيد أن هنـــاك محكومـــا عليهم 
قضايـــا  فـــي  عقوباتهـــم  يقضـــون 
كل  علـــى  ويحصلـــون  مختلفـــة، 
الخدمـــات الصحيـــة واالجتماعية 
الســـالمة  معاييـــر  بجانـــب 
التـــي  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة  تعمـــل 

والتأهيـــل بـــوزارة الداخليـــة على 
دوليـــة،  معاييـــر  وفـــق  تطبيقهـــا 
مضيفـــة أن بعض هؤالء المحكوم 
عليهـــم من خـــان الوطـــن وارتكب 
جرائـــم عنـــف وإرهـــاب وتحريض 

وإلحاق الضرر بالمجتمع.
وأشـــارت إلـــى أن الجرائـــم التـــي 
ووحدتـــه،  الوطـــن  أمـــن  مســـت 
قوبلـــت باســـتياء ورفـــض شـــعبي 
واضح من المواطنين، وأن أحكام 
الســـجن التي صدرت بشـــأنها بعد 
لهـــا  خضعـــوا  عادلـــة  محاكمـــات 
التقاضـــي،  واســـتنفادهم مراحـــل 
حققـــت لهم الســـالمة الشـــخصية، 
وأمنت حياتهم في الوقت نفسه.

مملكـــة  حكومـــة  أن  وأوضحـــت 

مـــن  العديـــد  انتهجـــت  البحريـــن، 
السياســـات والمبـــادرات الجامعـــة 
التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز الـــروح 
الوطنية العالية، والتي في إطارها 
ملحمـــة  البحريـــن،  أبنـــاء  ســـطر 
المواطنـــة  مظلـــة  تحـــت  وطنيـــة 
الحقة واالنتمـــاء الوطني الجامع، 
الوطنيـــة  االســـتجابة  وكانـــت 
لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا، عنوانا 
كافـــة  مـــن  البحريـــن  أبنـــاء  لـــدى 
الفئـــات المجتمعيـــة، وجـــزء مـــن 
منظومـــة النجـــاح الوطنيـــة، كمـــا 
شـــكلت منصـــة التطـــوع والعمـــل 
فـــي الصفـــوف األولـــى لمواجهـــة 
العالمـــات  إحـــدى  الجائحـــة، 
المضيئة للعمل الوطني المشـــرف 

الفئـــات  كل  تكاتـــف  خـــالل  مـــن 
وانتظامهـــا في حضـــور مجتمعي 

منظـــم يهـــدف إلـــى حمايـــة صحة 
المجتمع وسالمته.

شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  وأشـــارت 
حقوق اإلنســـان إلى أن مؤسسات 
فـــي مملكـــة  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
البحرين، استطاعت خالل الفترة 
األخيـــرة أن تمضـــي فـــي النهوض 
برســـالتها لمـــا هـــو أبعـــد مـــن إنفاذ 
مؤسســـات  تكـــون  وأن  القانـــون 
تعزيـــز  إلـــى  وصـــوال  عقابيـــة، 
والتأهيلـــي  اإلصالحـــي  الجانـــب 
لـــدى المحكـــوم عليهـــم بما يســـهم 
في غـــرس قيم االنتمـــاء الوطني 
وحفظ كرامة اإلنســـان، وســـتبقى 
ملتزمة بدورها فـــي الحفاظ على 
ســـالمة النزالء والحفاظ على هذا 

النهج من أجل حماية المكتسبات 
الوطنية.

شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  وأكـــدت 
وزارة  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الخارجيـــة 
رائـــدة فـــي مجـــال  تعزيـــز حقوق 
نهجهـــا  خـــالل  مـــن  اإلنســـان 
دولـــة  أركان  لتعزيـــز  ومبادراتهـــا 
وترســـيخ  والقانـــون  المؤسســـات 
مبادئ حقوق اإلنسان، األمر الذي 
مكنها من تحقيق مراتب متقدمة 
فـــي هذا المجـــال، منوهـــة إلى أن 
فـــي  الناجحـــة  البحريـــن  تجربـــة 
مجـــال مكافحـــة االتجـــار بالبشـــر 
تجعلهـــا نموذجـــا يحتـــذى به على 

مستوى دول العالم.

المنامة - بنا

أروى حسن السيد

local@albiladpress.com
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البرنامـــج  فـــي  مشـــاركون  أكـــد 
تلفزيـــون  بثـــه  الـــذي  الخـــاص 
البحريـــن حول التـــورط القطري 
في دعم وتمويل اإلرهاب، والذي 
لـــم يعد خافيـــًا، خصوصـــًا مع ما 
كشـــفت عنـــه الواليـــات المتحدة 
حـــول  تحقيـــق  مـــن  األميركيـــة 
تمويـــل ودعم قطـــر لإلرهاب من 
خالل الحـــرس الثـــوري اإليراني 
اإلرهـــاب  قوائـــم  علـــى  المـــدرج 
منـــه  تتفـــرع  والـــذي  الدوليـــة، 
المتطرفـــة  الجماعـــات  عشـــرات 
فـــي المنطقـــة أبرزهـــا حـــزب هللا 
اإلرهابـــي، داعين النظام القطري 
إلى العودة إلـــى البيت الخليجي 
االتفاقيـــات  واحتـــرام  والعربـــي 
الموقعـــة، والتـــي كانـــت آخرهـــا 
الســـلوك  ووقـــف  العـــال،  اتفـــاق 
باألمـــن  يضـــر  الـــذي  العدوانـــي 
القومي العربي والشعب القطري 

ومقدراته.

تأسيس قناة الجزيرة 

وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد الكاتب 
والمحلل السياســـي خالد الزعتر 
علـــى أن عالقـــة قطـــر بالحـــرس 
والمليشـــيات  اإليرانـــي  الثـــوري 
اإليرانية ليســـت باألمـــر الجديد، 
طويلـــة  لعقـــود  تعـــود  وإنمـــا 
ســـعت الدوحة خاللها إلى نســـج 
عالقـــات راســـخة وواســـعة مـــع 
هذه المليشـــيات، ســـواء مليشيا 
الحوثـــي في اليمـــن أو حزب هللا 

اإلرهابي في لبنان وغيرها.
وأضـــاف الزعتر؛ الدعـــم القطري 
للحـــرس الثوري اإليراني بشـــكل 
رئيســـي يعكس تطور العالقة ما 
بيـــن الدوحـــة والنظـــام اإليراني، 
خصوصـــا أن الحرس الثوري هو 
يعتبر األداة الرئيسية التي تحكم 
طهران بشـــكل رئيســـي وتتحكم 
بالمشـــروع اإليراني في المنطقة 

والذي بدأ منذ عام 1979.
وقـــال إن الدوحـــة بعالقتهـــا مـــع 
الثوري  وبالحـــرس  الميليشـــيات 
اإليرانـــي تؤكـــد أنهـــا التـــزال إلى 
اآلن ثابتة على مواقفها الســـابقة 
للميليشـــيات اإليرانية،  الداعمـــة 
ســـواء في اليمن أو لبنان، والذي 
يمثل اســـتهداف واضح وصريح 
لألمـــن القومي العربـــي، ويعكس 
تقاســـم األدوار مـــا بيـــن طهـــران 
إلـــى  والدوحـــة، والتـــي وصلـــت 
مســـتويات عاليـــة، حيـــث أصبح 
الدعم القطري ال يوجه فقط إلى 
الميلشـــيات فحســـب؛ وإنمـــا إلى 
الحرس الثوري اإليراني مباشرة 

.
خالـــد  والمحلـــل  الكاتـــب  وقـــال 
مجلـــس  دول  لـــدى  الزعتـــر؛ 
التعـــاون الخليجي مبـــدأ واضح 
فـــي مواجهة المشـــروع اإليراني 
وأنـــه  خصوصـــًا  المنطقـــة،  فـــي 
ووصـــول   1979 العـــام  ومنـــذ 

الخميني للســـلطة مهددًا مباشرا 
الخليجـــي،  واالســـتقرار  لألمـــن 
وبالتالـــي فقـــد عملـــت منظومـــة 
مجلـــس التعـــاون الخليجي على 
مواجهـــة هـــذا التهديـــد، بالتالـــي 
نجد أن محاولة قطر اليوم لدعم 
الحـــرس الثـــوري ســـواء بشـــكل 
توجيـــه  خـــالل  مـــن  او  مباشـــر 
الدعم ألذرع إيـــران في المنطقة 
يعتبـــر مســـاس باألمـــن القومـــي 
الخليجـــي، ويســـاهم فـــي دعـــم  
المشـــروع اإليرانـــي، خاصـــة مـــع  
األزمـــة االقتصادية الخانقة التي 
تعيشـــها طهـــران  بســـبب عـــودة 
إدارة  التـــي فرضتهـــا  العقوبـــات 
الرئيس دونالد ترامب، والتي من 
شـــأنها عرقلة المشـــروع اإليراني 
فـــي المنطقة، ولذلـــك فإن الدعم 
المـــادي القطـــري يعتبر مســـاهمة 
في تمهيد الطريق أمام المشروع 

اإليراني لتنفيذ مخططاته.
قنـــاة  تأســـيس  أن  إلـــى  وأشـــار 
عقـــدة  لمعالجـــة  جـــاء  الجزيـــرة 
النقص التي كان تعانيها الدوحة 
ومملكـــة  الخليـــج  دول  تجـــاه 
البحريـــن على وجـــه الخصوص، 
بفعل التراكمات التاريخية، حيث 
كانت قطر تحت حكم آل خليفة، 
الجزيـــرة  قنـــاة  أن  نجـــد  لذلـــك 
تأسســـت لتمنـــح الدوحـــة وجود 
وتأثير على الخارطة السياســـية 
والدوليـــة،  واإلقليميـــة  العربيـــة 
كأداة  اســـتخدامها  إلـــى  إضافـــة 
في مواجهة دول الخليج العربي 
العربيـــة،  الـــدول  واســـتهداف 
وبالتالـــي نجد أن مســـألة التغيير 
في قناة الجزيرة مرتبط بشـــكل 
كبيـــر بالعهـــد القديـــم الـــذي كان 
يرأســـه حمـــد بـــن خليفـــة وحمد 
بن جاســـم، وهو ما يؤكد أن قطر 
تعيش اليوم حالة من متأرجحة 
ما بين العهد القديم ممثال بحمد 
بـــن جاســـم  خليفـــة وحمـــد  بـــن 
والعهـــد الجديـــد ممثـــالً بالشـــيخ 
تميـــم الـــذي وقـــع اتفاقيـــة العال، 
وبالتالي نجد رموز العهد القديم 
يحاولـــون ضـــرب اتفاقيـــة العـــال 
والتنصل من تنفيذ بنودها، وهو 
مـــا يفســـر تعاطي  قنـــاة الجزيرة 
حافظـــت  حيـــث  األحـــداث  مـــع 
علـــى ذات الوتيـــرة لم يحدث أي 
تغييـــر، فأصبحـــت القنـــاة منبـــرا 
للجماعـــات والتنظيمات  إعالميا 
التـــي تســـتهدف األمـــن القومـــي 

العربـــي، مثـــل الحوثيون وحزب 
هللا اإلرهابي وتنظيم اإلخوان.

واختتـــم المحلـــل والكاتب خالد 
الزعتـــر حديثـــه بالتأكيد على أن 
السياســـات التـــي تنتهجهـــا قطر 
وقنـــاة الجزيرة لهـــا تأثيرها على 
األمن القومي الخليجي والعربي 
وعلـــى الداخـــل القطـــري أيضـــا. 
وقال إن هذه السياســـات ترسخ 
مســـألة عـــزل قطر عـــن محيطها 
وعندمـــا  والعربـــي،  الخليجـــي 
ننظـــر للسياســـات القطريـــة نجد 
أنهـــا أضـــرت الشـــعوب العربيـــة، 
إلـــى جانـــب نهـــج قنـــاة الجزيرة 
يخـــدم  ال  والـــذي  التحريضـــي، 
الشـــعب القطـــري، لكـــن يبـــدو أن 
النظـــام القطـــري أو العهد القديم 
في قطر ال يزال يسعى لمصالحه 

وأطماعه الشخصية.

القاعدة وداعش واإلخوان

من جانبه، قال الباحث في شؤون 
واإلرهـــاب  المتطرفـــة  الحـــركات 
الدولـــي،  منيـــر أديـــب، إن قطـــر 
كانـــت ومازالـــت تدعـــم جماعات 
العنف والتطرف، وهو دعم قديم 
ومتواصـــل، خصوصًا للتنظيمات 
المتطرفـــة ذات الخلفية الســـنية، 
مثل القاعـــدة وداعش واإلخوان 
دعمهـــا  عـــن  فضـــالً  المســـلمين 
لتنظيمات وميليشـــيات مســـلحة 
ذات خلفية شـــيعية مثل الحركة 
الحوثية والحرس الثوري وحزب 

هللا اإلرهابي.
الدعـــم  هـــذا  صـــور  إلـــى  وأشـــار 
لهـــذه  المباشـــر  وغيـــر  المباشـــر 
التنظيمـــات، ومنـــع قضية الفدية 
قطـــر  دفعتهـــا  التـــي  واألمـــوال 
لهـــذه الميلشـــيات عندمـــا قامـــت 
الشـــخصيات  بعـــض  باختطـــاف 
القطريـــة، حيـــث دفعـــت الدوحة 
مبالـــغ طائلـــة لإلرهابييـــن وهـــي 
المبالـــغ التي تم اســـتخدامها في 

الكثير من العمليات اإلرهابية.
وقـــال إن التنظيمـــات المتطرفـــة 

نشـــأت مـــن رحـــم قطـــر، وهنـــاك 
صلـــة واضحة تربـــط الدوحة بها 
ســـواء من خالل الدعم المباشـــر 
الـــى  إضافـــة  المباشـــر  غيـــر  أو 
الدعـــم السياســـي والدبلوماســـي 
واألمني والعســـكري، مستشـــهدًا 
باللقـــاءات المتعددة التي جمعت 
المليشـــيات المســـلحة والدوحة، 
ومـــا زالت تقـــدم لها دعمـــًا تحت 
دون  الدولـــي  المجتمـــع  أعيـــن 
المجتمـــع  أن  إلـــى  منوهـــًا  رادع، 
الدولي لـــم يتدخل بصورة كبيرة 
رغم الشعور بالقلق جراء السلوك 

القطري الشاذ.
الدوحـــة  بيـــن  العالقـــة  ورغـــم 
وواشـــنطن ووجود قرابة عشـــرة 
آالف جنـــدي أميركـــي فـــي قطر، 
فـــإن الواليـــات المتحـــدة تجـــري 
بخصـــوص  واســـعًا  تحقيقـــًا 
قطـــر  دعـــم  بشـــأن  المعلومـــات 
للحـــرس الثـــوري وفيلـــق القدس 
الـــذي قام بقتل قرابة 600 جندي 
منطقـــة  فـــي  أميركـــي  وضابـــط 

الشرق األوسط.
معربـــًا عـــن اعتقـــاده بـــأن قطـــر، 
ومنـــذ ســـنوات، كانـــت تتواصـــل 
اإليرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  مـــع 
وتســـتقبل قياداتـــه فـــي الدوحة 
المالـــي، كمـــا  الدعـــم  لـــه  وتقـــدم 
قام الحـــرس الثوري باســـتخدام 
تهريـــب  فـــي  القطريـــة  الموانـــئ 
تصـــل  كانـــت  التـــي  األســـلحة 
ورغـــم  اإلرهابيـــة،  للميلشـــيات 
أن  إال  المعلومـــات؛  هـــذه  توافـــر 
المجتمـــع الدولـــي غـــض الطـــرف 
ولم يفتح تحقيقـــًا حقيقيًا وأخذ 

إجراءات لمحاسبة قطر.
مملكـــة  كانـــت  أديـــب؛  وقـــال 
البحريـــن ومازالـــت حاضـــرة في 
كل تجمـــع مـــن شـــأنه الحـــد مـــن 
خطـــر اإلرهاب ومحاســـبة الدول 
العنـــف  جماعـــات  تدعـــم  التـــي 
والتطـــرف، مثـــل قطـــر، هـــو ذات 

الموقف الخليجي والعربي.
كما أشـــار أديب إلـــى الدعم الذي 
منصاتهـــا  علـــى  قطـــر  تقدمـــه 

اإلعالميـــة للتنظيمـــات اإلرهابية 
علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، 
عليهـــا  يســـيطر  منصـــات  وهـــي 
بعض المنتمون لهذه التنظيمات، 
مشيرًا إلى أنه وبتحليل محتوى 
إلـــى  نتوصـــل  المنصـــات  هـــذه 
أن الهـــدف هـــو تشـــويه األنظمـــة 
العربية محاولة إسقاطها وضرب 

استقرارها.
التـــي  الشـــائعات  أن  موضحـــًا 
تثيرهـــا منصات قطـــر اإلعالمية 
تستهدف بشـــكل مباشر البحرين 
والســـعودية واإلمـــارات ومصـــر، 
للخارجيـــن  دعمهـــا  جانـــب  إلـــى 
الـــدول  هـــذه  مـــن  القانـــون  عـــن 
عبـــر اســـتضافتهم علـــى مختلف 
التشـــويه  أجـــل  مـــن  القنـــوات 
والفتنة ونشـــر الكراهية، وهو ما 
قـــد يكون لـــه نتائـــج كارثية على 
هذه الدول لوال قدرة مؤسســـاتها 
اإلعالميـــة علـــى تفكيـــك خطاب 

الدوحة وحماية مواطنيها..

عراب “الربيع العربي”

فيما أكـــد النائب أحمـــد العامر أن 
النظـــام القطري قد عـــّرض وحدة 
الخليـــج العربـــي لخطـــر التفـــكك 
بســـبب سياســـته العدوانيـــة مـــن 
خالل سلوكه العدواني، من خالل 
محاولـــة إثـــارة الفوضـــى وتأليب 
الشـــعوب على حكامهـــا، فقد أخذ 
النظـــام القطـــري دور العراب فيما 
يسمى بـ “الربيع العربي”، متجاهالً 
كل محـــاوالت لـــم الشـــمل ضمـــن 
تـــم  ومـــا  الخليجيـــة  المنظومـــة 
توقيعه مـــن اتفاقيات مثل اتفاق 
الريـــاض 2013 واتفـــاق الريـــاض 

2014 واتفاق العال مؤخرًا.
أن  المؤســـف  مـــن  أنـــه  وأضـــاف 
هجومهـــا  فـــي  قطـــر  تتمـــادى 
والصريـــح علـــى دول المقاطعـــة، 
مـــن خالل توجيـــه قنـــاة الجزيرة 
األكاذيـــب  لنشـــر  اإلرهابيـــة 
والمعلومات المضللة، ومع توقيع 
اتفاق العال ال زالت الجزيرة تتعمد 

استهداف مملكة البحرين ضاربة 
عـــرض الحائـــط بمـــا تـــم التوقيـــع 

عليه.
وأوضـــح أن هذه المنصة القطرية 
الحقـــد  تضمـــر  تأسيســـها  ومنـــذ 
النظـــام  فـــي  المتـــوارث  الدفيـــن 
وشـــعب  قيـــادة  تجـــاه  القطـــري 
تقاريـــر  علـــى  معتمـــدة  مملكـــة، 
ومصـــادر مـــن دكاكيـــن حقوقيـــة 
مأجـــورة ومدفوعـــة الثمـــن، إلـــى 
جانب ارتباط الدوحة بمخططات 
تخريب بالشـــرق األوســـط سواء 
في دول الخليج أو شـــمال العراق 
وغيرهـــا،  لبنـــان  أو  ســـوريا  أو 
حقيقـــة  ثبتـــت  فقـــد  وبالتالـــي 
تمويل النظـــام القطري للجماعات 
اإلرهابيـــة،  فـــي ذلـــك حـــزب هللا  
اإلرهابـــي وتنظيم داعـــش، كذلك 
تمويـــل حـــركات إرهابيـــة تســـعى 
لقتـــل األجانـــب األميركيين، وهو 
ما يمكن أن يؤدي لوضع قطر على 

قائمة الدولة الراعية لإلرهاب.
النظـــام  العامـــر أن  النائـــب  وأكـــد 
العدوانـــي  بســـلوكه  القطـــري 
المتواصل يثبت عدم جديته في 
لّم الشـــمل، وضربه عرض الحائط 
تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة  الروابـــط 
ومواصلتـــه  المنطقـــة،  شـــعوب 
تنفيذ أجنداته الخبيثة وتوظيف 
ثروات الشـــعب القطـــري لتحقيق 

أهداف ومآرب خاصة.

سياسة سوداء وقبيحة

الكاتـــب  الزميـــل  قـــال  وختامـــا، 
إن  الماجـــد  أســـامة  والصحافـــي 
احتضان قطـــر لإلرهاب ورعايتها 
لـــه، قضيـــة ومشـــكلة كل مواطن 
خليجـــي حريـــص على كيـــان هذا 
إن  قطـــر  وعلـــى  الكبيـــر،  البيـــت 
أرادت البقـــاء فـــي هـــذا البيت أن 
تـــرى بمنظـــار المواطنيـــن وتفكـــر 
بعقـــل ومعاييـــر ومقاييـــس نابعة 
من عاداتنـــا وتقاليدنا وحضارتنا، 
للبيـــت  للعـــودة  الدوحـــة  داعيـــًا 
المفعـــم  الحقيقـــي  الخليجـــي 
واألخـــوة،  والمحبـــة  بالمـــودة 
واالبتعاد عن السياســـة الســـوداء 
القبيحة وحركة المرور العكســـية 
برفقـــة من يريد لها الشـــر، وعليها 
للعروبـــة  االنتســـاب  أن  تعـــي  أن 
يعد شـــرفًا وأن أي تبعية لألجنبي 
وأعـــداء العـــرب وإلحـــاق الضـــرر 
هـــذا  شـــرف  يفقدهـــا  باألشـــقاء 

االنتساب.

المنامة - بنا

مشاركون في برنامج خاص على تلفزيون البحرين: تمويل 
قطر للحرس الثوري دعم للمشروع اإلرهابي اإليراني

ــا” ــعـ ــان “الـ ــيـ ــل مـــن بـ ــص ــن ــت ــي وعـــــدم ال ــج ــي ــل ــخ ــيــت ال ــب ــل دعـــوهـــا لـــلـــعـــودة ل

الدوحة نسجت 
عالقات قديمة 
مع الميليشيات

الدوحة تعرض 
الوحدة الخليجية 

للخطر

التنظيمات 
اإلرهابية خرجت 
من دعم قطري

local@albiladpress.com
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 Hiso Hills135,500
BHD

تبدأ األسعار من 

A'ali
عالــي

التصاميم:  1,2,3

مساحة األرض تبدأ من

244.1
مساحة البناء تبدأ من 

M2

208.0
M2

BuiltupArea

Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

التاريخ : 2021/08/01
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
 )CR2021- 113226 (  إعالن رقم 
 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن / منــى علــي عيســى علــي حيــدر بطلب تحويــل المحــل التجاري 
التالي إلى السيد/ نجاح سلمان علي عبدهللا علي سهالن       

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

رقم القيد: 1-111921
االسم التجاري: اإلصرار التجارية

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
ٕادارة السجــــل التجــاري

) CR2021- 113038( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: سعود عبدالعزيز فضل البوعينين

االسم التجاري الحالي: كلوفر للخدمات االحترافية
االسم التجاري المطلوب: ديمز لالستشارات

رقم القيد: 1-116448

 القيد: 142789    -   التاريخ: 2021/08/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل

إعالن  رقم 111 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة بي إي تي بحريني ذ.م.م 

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة بــي إي تــي بحرينــي ذ.م.م  المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

142789 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع  رقم 1 
                     PET BAHRAINI W.L.L      من :    بي إي تي بحريني ذ.م.م

                     PET BAHRAINI HOLDING W.L.L    إلى :   بي إي تي بحريني القابضة ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

ٕاعالن بحل وتصفية  
صالون كورسان للحالقة ش.ش.و لمالكها سيزر التوناي

سجل تجاري رقم 139841

بنــاء علــى قــرار المســاهمين فــي شــركة صالونكورســان للحالقــة ش.ش.و لمالكهــا 
سيزر التوناي المسجلة على قيد رقم 139841 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين 
الســيد/ ســيزر التونــاي كمصفــي للشــركة. بهذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين 
قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21  لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن 
قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي: عنوان المصفي:
altunaysezar@gmail.com   -    +973 33110903   -   سيزر التوناي

القيد   132252
2021/08/01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   105607   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كاتش لألحذية ذ م م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة كاتــش لألحذيــة ذ م م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
132252 ، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة كاتش لألحذية ذم م الى مزن 

المكارم للتجارة العامة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

2021/08/01
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 113525 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 8-17089

اسم التاجر: عبدالعزيز محمد هالل علي المالكي
االسم التجاري الحالي: كافتيريا مصراوي

االسم التجاري الجديد: كافتيريا سما الضيف

القيد: 87643    -   التاريخ: 2021/8/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم ١١١ لسنة 2021

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة تضامن

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة و الســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
السيد احمد منصور احمد عبدهللا علي المالك لمٔوسسة معرض السفير لسيارات 
(مٔوسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 87643 ، يطلب تحويل المٔوسسة 
الفرديــة المملوكــة لــه بالكامــل ٕالــى شــركة تضامــن برٔاســمال وقــدره 200 دينــار 

بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. األمين محمد مياه محمد المية.

2. علي حسن علي محمد علي العريبي.

القيد: 118906
التاريخ: 2021/7/26

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )111( لسنة 2021
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية

ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد/ رشــاد احمــد محمــد الهتــار المالــك لمٔوسســة العأيلــة الدوليــة للتجــارة (
مٔوسســة فردية) والمســجلة بموجب القيد رقم 118906 طالبا تحويل المٔوسســة 
الفرديــة ٕالــى شــركة ذات مســٔيولية محــدودة برٔاســمال وقــدره 2,500.000 دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. رشاد احمد محمد الهتار. 2. احمد احمد محمد الهتار.

تاريخ :1/اغسطس /2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن تنازل 
) CR2021- 113551 ( طلب رقم

تقدم ٕالينا السادة نوف سيد صادق علي مطر الرقم الشخصي 950504785 طلب 
تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه الى السادة / رحاب سيد حسن 
رفاعــي الرقــم الشــخصي 861011805، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانوني 
التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: ديبارتشار ستيشن فود

رقم السجل: 144760
الفرع: ١

  For Advertising
إلعالناتكـــم 

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

الثالثاء 3 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 - العدد 4676 12

Vacancies Available
M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Janabiya Square Property Management 

has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  HSO.ALOWAINATI@GMAIL.COM 

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. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17180507  or  ZAID.ALMOSHEKY@PROLABSYSTEMS.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

PERFUMISTA AL OUD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 33447800  or  FATEMA.HH.ALAALI@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

CAPITAL  school wll 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Redo star contractions 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 39068800  or  Daqqaqe@gmail.com 

THE MERCHANT HOUSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17656666  or  steve.olweny@themerchanthouse.com 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890025  or  samaha@vidahotels.com 

ELFERT GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 32242981  or  GHAYACONSULTINGCENTER@GMAIL.COM 

THREE SCISSORS GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 37211575  or  JENANALJUFFAIRI@ICLOUD.COM 

SALON LMST FANAHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 32222691  or  LAMSTFNANA@GMAIL.COM 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

GREATER GULF FABRICATOR W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(SIGNATURES & DOCUMENTS OBS.) 
 suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

BIG BOSS BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

BAHRAIN INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17556613  or  INFO@BISED.ORG 

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 

KAZABLO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33335451  or  ALAHMED.BH@GMAIL.COM 

Last Touch Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HENNA MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33889930  or  almadeh99@gmail.com 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

BEST TIME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 30000206  or  ABOSOOK31@HOTMAIL.COM  
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

جهود كبيرة لسيدي جاللة الملك في وحدة صف مجلس التعاون
إن التقديـــر والمكانـــة الرفيعة التـــي يحظى بها ســـيدي جاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
مـــن قـــادة العالـــم كافـــة، لهـــو أمـــر مســـتحق علـــى مـــا يبذلـــه جاللته 
حفظـــه هللا ورعاه من جهـــود كبيرة وواضحة من أجـــل أمن ورخاء 
وســـالم المجتمعـــات، وتعزيـــز مســـارات البناء وفتح اآلفـــاق الرحبة 
للعمـــل المنطلـــق مـــن الثبات والثقة مـــن أجل نهضة وتقدم البشـــرية 
جمعـــاء، وتأتـــي إشـــادة جاللتـــه حفظه هللا ورعـــاه خالل اســـتقباله 
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظـــه هللا “بعمق العالقات التاريخية 
الوطيـــدة القائمـــة بيـــن دول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
ومواطنيهـــا فـــي كل المجـــاالت، ومـــا تضمنـــه “بيان العال” مـــن تأكيد 
علـــى األهـــداف الســـامية للنظام األساســـي لمجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية بتعزيز الترابط والتنســـيق بيـــن دول المجلس، ولما 
يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باســـتعادة العمل المشـــترك إلى 
مســـاره الطبيعـــي وتحقيق مزيـــد من التعـــاون والتكامـــل، وما يعزز 

وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس واألواصر التاريخية للود 
والتآخي بين مواطنيه”.

إن هذه اإلشادة تعكس حرص جاللته على مواصلة وتعزيز المسيرة 
المشتركة وتضافر الجهود واإلمكانيات لتحقيق طموحات وتطلعات 
أبنـــاء دول المنطقـــة لمزيـــد من االزدهـــار والتقدم، فمملكـــة البحرين 
بقيـــادة جاللتـــه حفظـــه هللا ورعـــاه أعطـــت أروع األمثلـــة والســـعي 
المتواصل لتحقيق كل ما فيه خير ألبناء دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية التي تربطها أواصر القربى والمودة والروح األخوية 

الصادقة.
كما أن اعتزاز جاللته حفظه هللا ورعاه بالجهود المخلصة والمقدرة 
التي يبذلها ســـيدي صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا ورعاه خدمًة للوطن في كل المجاالت، واإلشادة 
بالعمل المخلص لفريق البحرين بقيادة ســـموه في التصدي لجائحة 
كورونـــا، حافـــز علـــى العطـــاء لخدمة الوطـــن والعمل بقـــوة وفاعلية 

وجهد مضاعف لرفع اسمه عاليا بكل فخر واعتزاز.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رجال البحرين األوفياء
 ســـعدت كثيـــرًا بخبر مصادقـــة المجلس االقتصـــادي واالجتماعي 
لألمـــم المتحدة في نيويورك لكل من جمعية الحقوقيين البحرينية 
العامـــة  برئاســـة الدكتـــور عبدالجبـــار الطيـــب وجمعيـــة العالقـــات 
البحرينيـــة برئاســـة الدكتور فهد الشـــهابي على الصفة االستشـــارية 
بالمجلـــس، والتـــي تحكـــي للشـــباب والعالـــم قصـــة نجـــاح بحرينية 
جديـــدة، وتحكـــي أيضـــَا أن اإلنجـــاز والتغييـــر ال يأتيـــان إال بالعمـــل 
الشـــاق والجهيـــد، وصنع االختـــالف والتميز، كـ “باكـــج” يميز المنجز 

من االتكالي، والناجح من الكسول.
عبدالجبار الطيب وفهد الشهابي عبر مسيرة عطائهما كل في مجال 
اختصاصـــه، يقدمان نفســـيهما للمجتمع اليـــوم، كرجلين عصاميين، 
بدآ مسيرتيهما من نقطة الصفر، حتى وصال إلى ما هما عليه اآلن.

قصص النجاح للشباب البحريني يجب أن يشار لها بالمناهج وبرامج 
التلفزيـــون، ألنها مســـتلهمة مـــن الواقع أوالً، وتحمل رســـالة إمكانية 

تحقيق التغيير، مهما صعب، ومهما شحت الموارد واإلمكانيات.

 أثارت الصور التي نشرتها “البالد” مؤخرًا لسيدة تنتظر بتعب عند 
محطة حافالت “غير مظللة” في مدينة حمد، تحت أشـــعة الشـــمس 
الحارقة، موجة من التعاطف الشـــعبي، والتســـاؤالت من المواطنين 
عن أسباب غياب التشجير في شوارع البحرين، خصوصًا بالمشاريع 

اإلسكانية الجديدة.
وكنت قد استلمت رسالتين كريمتين من األخ عبدالحميد عبدالغفار، 
واألخ محمـــد الجهمـــي، يتحدثـــان عـــن ذات الموضـــوع، وأن بعـــض 
المناطـــق أضحـــت صحراوية بفعـــل الغياب التام للرقعـــة الخضراء، 
بالرغـــم مـــن وجـــود اإلمكانيات كشـــبكات الـــري، واألشـــجار النافعة 

والمظللة، كالنيم.
موضـــوع التشـــجير يجـــب أن يكـــون علـــى رأس األولويـــات خـــالل 
المرحلـــة المقبلة، وأن يكـــون للقطاع الخاص “الصامـــت” دور بذلك، 
فالتحضـــر ليس فـــي المباني األنيقـــة والصفقات التجاريـــة والمالية 
الناجحـــة فحســـب، إنمـــا بخدمة المجتمـــع الذي هو ركيـــزة كل هذه 

النجاحات.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

كما ذكرنا في مجموعة من المقاالت السابقة البعثات الدراسية في مملكة البحرين 
منذ البدايات حتى وقتنا الحاضر، ولكي تكتمل الصورة نرى أهمية تسليط الضوء 
علـــى البرامـــج التي تم مـــن خاللها تنظيم وتنفيـــذ هذه البعثات والمنح الدراســـية 
والتي تعود إلى أكثر من تسعة عقود، وعلى وجه التحديد إلى العام )1928م( الذي 
شـــهد إرســـال أول مجموعة من المبتعثين للدراســـة بالخارج، ومنذ ظهور برنامج 
البعثات كانت إدارة المعارف لحكومة البحرين – وعرفت بذلك منذ تأسيسها حتى 

إنشاء وزارة التربية والتعليم - الجهة المختصة بتنفيذ برامج البعثات والمنح.
فتـــاة  “أول  المعـــارف  إدارة  ابتعثـــت   )1939  -  1937( الدراســـيين  العاميـــن  فـــي 
بحرينية للدراســـة بالخارج - عام )1937م( - في كلية المعلمات في بيروت )الكلية 
البريطانيـــة( وهـــي لولـــوة محمد الزياني”، وفـــي نفس العام  ابتعثـــت اإلدارة “أحد 
الطالب لدراســـة الشـــريعة في الكلية اإلسالمية في لكنو بالهند”، وفي العام التالي 
)1938م( وفقـــًا للشـــيخة مـــي آل خليفـــة “أرســـلت الحكومة طالبتين للدراســـة في 

اإلنجليزية السورية في بيروت” شريفة محمد الزياني وزعفرانة سعيد.
ومع اكتشـــاف النفط اهتمت شـــركة نفط البحرين )بابكو( بتدريب وتنمية مواردها 
البشرية، “وبدأت خالل العام )1953م( تطوير برنامجها للبعثات لتمويل المصاريف 

الدراســـية للمراحـــل المتقدمة في المدارس الثانويـــة والصناعية الحكومية، حيث 
كانت تغطي شـــركة بابكو الرســـوم الدراســـية والمصروف األســـبوعي لإلقامة في 
الســـكن الداخلـــي بالمنامـــة للطلبـــة القاطنيـــن فـــي مناطـــق بعيـــدة عن مدارســـهم، 
خصوصا في القرى كسترة والنبيه صالح، كما طبقت برنامجها للبعثات الخارجية 
للطلبـــة المتفوقيـــن إلـــى الجامعـــة األميركيـــة فـــي بيـــروت إضافـــة إلـــى االلتحاق 
ببرامـــج المدراس الصيفية هناك” وفقًا ألنجيال كالرك في كتابها عن نفط البحرين 
والتنميـــة خـــالل )1929 - 1989م( الصـــادر فـــي )1990م(، وتضيف مـــع نهاية العام 
)1958م( “التحـــق ما مجموعه 2803 من الموظفين البحرينيين العاملين لديها في 
“برنامـــج بابكـــو للتطوير BDP في مركز التدريب المهني VTC  وقســـم الدراســـات 
الصناعيـــة ISS” الذي شـــهد هذا العام و”ألول مـــرة اختيار مجموعة من المتفوقين 
مـــن خريجي مركز بابكو للتدريب المهني لالبتعاث للمملكة المتحدة للدراســـة في 
دورات تدريبية قصيرة من ناحية، وإلحاق مجموعات أخرى ببرامج للتعرف على 
الشـــركات الصناعيـــة البريطانيـــة ضمن برنامجهـــا “جولة التعلـــم الصناعي IST من 

ناحية أخرى، والذي قاد إلى انطالق برنامج بابكو للتدريب الخارجي”. ونكمل.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

برامج البعثات والمنح من البدايات إلى اآلن  )1(

حين يتحدث الســـالم فـــي مملكة البحرين فإنه يحكـــي قصة أرض خالية 
من العنف بعيدة عن النزاع، اســـتعصى عليهـــا الخوف والفزع، عاش أهلها 
في هدوء وســـكينة، ألنهم عرفوا معنى األمن واألمان، وزرعوا ذلك عشـــًقا 
لوطن ضم الجميع بين أحضانه، وحصدوه مجًدا ال تنضب ألوانه، ولم يكن 
ذلـــك عبًثـــا، بل نبًعا مـــن أصالة تاريخية متوارثة، وحضارة بشـــرية فتحت 

أبواب الحياة.
هـــذا جـــزء آخر مـــن حديث السياســـة البحرينية عندما تتحـــدث عن قيمة 
استشـــعار روح االنتمـــاء والمواطنـــة، وإليكـــم التكملـــة أعزائـــي القراء كي 
نواصل المسير في ركب المجد المتواصل، هكذا يتحدث السالم في بالدي 
عندما يســـتحضر أســـس البناء والحضارة ألسطورة تزينت بأمجاد صنعها 
قائـــد بحكمـــة واعيـــة ُبنيت على نشـــر ثقافة الســـالم والتعايـــش، وتحقيق 
األخـــوة اإلنســـانية لتجســـيد روح الوحـــدة الوطنية والتالحـــم المجتمعي، 

امتدت أصره لتربط بين دول الجوار بعالقات ورباط متين.
وهنـــا يشـــهد التاريـــخ وتوثق ذلـــك محطـــات تنمويـــة تحاكي هـــذا المجد 
وترتقي به، وتســـعى بوعي تام نحو تعزيز حياة اإلنســـان لترســـيخ أسس 

الســـالم بين األجيـــال، باعتباره النهـــج الصحيح لنهضة األمـــة التي تتطلع 
نحـــو بنـــاء تنموي معاصر، وفعالً فإن الشـــواهد في ذلـــك تواترت منذ بدء 
التطوير، الذي أخذ مســـاره منطلًقا في كل مناحي الحياة ليشـــكل منعطًفا 
مهًما في مســـيرة النماء التي وصلت إليها البالد اليوم، بما تحمل من رؤى 
وتطلعـــات قياديـــة تحققت وفق أعلـــى مقاييس الجـــودة العالمية، وبرزت 
انعكاســـاتها واضحـــة فـــي مظاهر ومواقـــف ريادية تؤكد االســـتحقاق في 
مختلف مجاالت النهضة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية 
والصحيـــة، ومنهـــا انطلقت نجاحـــات نوعية وضعـــت البحرين في مصاف 

الدول المتقدمة. 
والمتأمل في ذلك يعي تماًما أهمية الدور األول لتأسيس الدولة المعاصرة 
وبنائها على جملة من قيم التعايش والسالم، حيث الدعامات القوية التي 
مكنت كل مواطن من المســـاهمة بقناعـــة تامة بأهمية الدور الذي يتوجب 
عليـــه القيام به، ليشـــعر بقيمتـــه كمواطن له بصمة في بنـــاء وطن هو مهد 
السالم والمحبة، ولواله لما عرف معنى لتلك القيم التي ساعدته على بناء 

أسرة آمنة في مجتمع آمن، “هذه هي البحرين” بلد السالم.

د. حورية الديري

من أحاديث السالم

برلمان البحرين للطفل
سعدت كثيًرا وأنا أقرأ الخبر الذي نشرته الصحف المحلية عن انتخاب 
الطالبـــة البحرينية ريتاج العباســـي رئيًســـا للبرلمان العربـــي للطفل في 
دورتـــه الثانية بمشـــاركة ٦٤ طفال من دول الوطـــن العربي، كما وأكدت 
أمينة الجاســـم اختصاصـــي تربوي بوزارة التربية والتعليم والمشـــرفة 
علـــى أعضـــاء مملكـــة البحريـــن في هـــذا البرلمـــان في تصريـــح لها في 
الخبـــر المنشـــور، أن ما تحقق هـــو ثمرة عمل دؤوب يؤكـــد تميز الطلبة 
البحرينييـــن إقليمًيا ودولًيا، وذلـــك نتيجة تأهيل الوزارة لهم وتقديمها 
العديـــد مـــن البرامـــج واألنشـــطة التـــي تدفعهـــم إلـــى اإلبـــداع والتميز 
واالبتـــكار، باإلضافـــة لتطويـــر مهاراتهـــم فـــي صنـــع القـــرار والخطابـــة 
والشـــخصية القياديـــة لتمكنهـــم مـــن خـــوض التجربـــة البرلمانيـــة فـــي 

المستقبل.
وبـــودي الوقـــوف هنا عند هذه الجزئية المهمة من هذا الخبر، فبعد رفع 
التهانـــي والتبريكات للطالبـــة البحرينية المتألقة، أجد أنه من الضروري 
أن ال يمر هذا الخبر مرور الكرام، بل من المهم أن نبني على هذا اإلنجاز 
“دراســـة حالـــة”، فمن وجهة نظـــري المتواضعة أن هـــذه الطالبة حققت 
إنجـــازا وال أروع، ليس لشـــخصها فحســـب، بـــل لمملكتنـــا الغالية، وهذا 
أحد اإلنجازات التي يسطرها البحرينيون في كل الميادين، وهذا ليس 

غريبا عليهم.
بصراحة وبعد قراءتي الخبر والبحث عن خلفية هذا البرلمان الذي بدأ 
عام ١٩٨٢، راودتني فكرة متواضعة أود طرحها في هذا العمود، ففي 
ســـبيل نشـــر ثقافة العمل البرلماني في مجتمعنا بـــدًءا من النشء فإن 
فكرة تأســـيس برلمـــان الطفل البحريني تعد جيدة لـــزرع بذور وثقافة 
العمل البرلماني وتهيئتهم لالنخراط فيها مســـتقباًل، وفي نفس الوقت 
نشـــر القواعـــد والثوابت الصحيحة للتجربة النيابيـــة، حيث إننا والكل 
يتفق معي نفتقد هذه الثقافة البرلمانية، كما أن هذه الخطوة بال شك 
ستشكل تعزيًزا وإضافة نوعية لمشروع سيدي جاللة الملك والتجربة 
الديمقراطيـــة والبرلمانيـــة فـــي مملكتنـــا الغاليـــة. ال أريـــد الخوض في 
التفاصيـــل فـــي هـــذا العمود الصغير لكـــن الموضوع يحتـــاج إلى وقفة 
جـــادة مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعليم ومجلســـي الشـــورى والنواب 
بخصـــوص هذه المبادرة التي ســـتنعكس بشـــكل إيجابـــي بالطبع على 

المدى القريب.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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تداعيات اســتهداف ناقلة النفط.. اســتدعاء ســفراء بين لندن وطهران

روحاني يقر: إسرائيل سرقت أرشيف إيران النووي

أعلـــن الرئيس اإليراني المنتهية واليته حســـن 
روحاني، أن إسرائيل سرقت األرشيف النووي 

اإليراني.
أكد روحاني في خطابه الحكومي األخير، في 
طهران على أن اإلســـرائيليين أخرجوا األسرار 
مـــن البـــاد ونقلوهـــا إلـــى ترامـــب، فانســـحب 
األخيـــر مـــن االتفاق، وذلك وفقا لمـــا نقلته عنه 

وكالة فارس لألنباء.
الســـابق  اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
بنياميـــن نتنياهـــو قـــد أعلـــن ســـرقة األرشـــيف 
النـــووي اإليرانـــي فـــي مايـــو 2018، قائـــاً إن 
العمليـــة تمـــت فعـــاً وحينهـــا نجـــح الموســـاد 
بســـرقة أكثر من نصـــف طن من األدلة، تحتوي 
علـــى 55000 وثيقة على 183 قرصا مضغوطا 
ألبحـــاث إيـــران النوويـــة الســـرية في مشـــروع 
قـــرب  مســـتودع  مـــن  وذلـــك  “عمـــاد”  يدعـــى 

العاصمة اإليرانية طهران.
وحينهـــا تـــرددت أنبـــاء عـــن نقـــل الوثائـــق من 
تورقـــوز آبـــاد بالقـــرب مـــن طهـــران بواســـطة 
شـــاحنتين إلى جمهورية آذربيجـــان المجاورة 
إليـــران األمـــر الـــذي فندتـــه باكو التـــي تحظى 

بعاقات مميزة مع تل أبيب.
كمـــا تزامـــن إعـــان ســـرقة الوثائق مـــع وصف 
مسؤولي الحكومة اإليرانية في البداية رئيس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي بــــ ”الـــكاذب” كمـــا وصفوا 
العملية بأنها “صبيانية ومضحكة ومفضوحة”، 
وفـــي نهايـــة المطـــاف، اعترف ســـكرتير مجمع 
تشـــخيص مصلحـــة النظـــام محســـن رضائـــي، 
ألول مرة في 14 أبريل2021، بســـرقة الوثائق 
النوويـــة بواســـطة إســـرائيل واعتبـــر أن الباد 

تعاني من “تلوث أمني”.
إلى أن كشـــف يوســـي كوهين، الرئيس السابق 
الموســـاد،  اإلســـرائيلي  االســـتخبارات  لجهـــاز 
النـــووي  األرشـــيف  ســـرقة  عمليـــة  تفاصيـــل 
اإليرانـــي، موضحـــًا أن 20 من عماء الموســـاد 
شاركوا في العملية، وجميعهم على قيد الحياة 
فيمـــا غادر بعضهـــم إيران، مضيفـــا، لم يكن أي 

من هؤالء العشرين إسرائيليا أو يهوديا.
الــــ12  القنـــاة  علـــى  أذيعـــت  مقابلـــة  وفـــي 
اإلســـرائيلية 11 يونيـــو الماضـــي، أوضـــح أنـــه 
خال العملية، تـــم فتح 32 خزنة تحتوي على 

وثائق من أرشيف البرنامج النووي في غضون 
سبع ساعات، مؤكدًا أن الموساد كان قد خطط 
للعملية لمدة عامين وقام بمحاكاة المســـتودع 

النووي لتكون العملية أكثر نجاحا.
وفي اجتمـــاع اليوم لمـــدراء حكومة روحاني، 
قال النائب األول للرئيس إســـحاق جهانجيري، 
فـــي إشـــارة إلى بعـــض األحـــداث خـــال إدارة 
روحانـــي، إنـــه فـــي مرحلة مـــا كانت إســـرائيل 
نفـــط  ناقـــات  داخـــل  إلـــى  أشـــخاصا  ترســـل 
تابعة لنـــا وتقوم بتفجيرهـــا، مضيفا أنه وبهذه 
الطريقة فجرت أو أضرت إســـرائيل بـ 12 ناقلة 
نفـــط إيرانية، إال إنـــه لم يقدم أي تفاصيل بهذا 

الخصوص.
وفـــي مايـــو الماضـــي بعـــد أن رفـــض مجلـــس 
صيانـــة الدســـتور اإليرانـــي ترشـــيح الرئيـــس 
لخـــوض  نجـــاد  أحمـــدي  محمـــود  الســـابق 
االنتخابات الرئاسية كشف هو اآلخر عن بعض 
األســـرار، وأشـــار حينهـــا إلـــى أن الهجـــوم الذي 
تعرض له مفاعل نطنـــز 11 أبريل الماضي ترك 
خســـائر بلغـــت 10 مليـــارات دوالر، مؤكدا مرة 
أخرى ســـرقة وثائق إيران النووية من منشـــأة 

“تورقوزآباد”.
كما أقّر ألول مرة أنه تمت ســـرقة وثائق إيران 
الفضائية من مركز التحقيق الفضائي اإليراني.
جهانجيـــري  إســـحاق  إتهـــم  وأن  ســـبق  وكمـــا 
إســـرائيل في 30 أبريل الهجـــوم على 12 ناقلة 

نفـــط إيرانيـــة وذلـــك فـــي اجتماع على شـــبكة 
“كلـــوب هـــاوس”، لكنـــه لم يشـــرح حينهـــا أيضا 
تفاصيـــل تلـــك الهجمات أو الجهـــة التي قامت 

به.
تفجيـــر  بشـــأن  المزاعـــم  هـــذه  أن  إلـــى  يشـــار 
الناقـــات اإليرانية تأتـــي في وقت اتهمت فيه 
كل من إسرائيل وبريطانيا والواليات المتحدة 
إيـــران بأنهـــا العقل المدبر للهجـــوم على الناقلة 
اإلســـرائيلية قبالة سواحل ُعمان الذي نفذ قبل 

أيام.
واســـتدعت بريطانيـــا، أمـــس االثنيـــن الســـفير 
اإليرانـــي علـــى خلفيـــة اســـتهداف ناقلـــة نفط 

إسرائيلية في بحر العرب قبالة عمان.
وأبلغ وزير بريطانيا لشـــؤون الشـــرق األوســـط 
سفير إيران احتجاجه على استهداف السفينة 

اإلسرائيلية.
فـــي المقابـــل، اســـتدعت الخارجيـــة اإليرانيـــة 
القائم باألعمال البريطاني في طهران ردا على 

استدعاء سفيرها في لندن.
وكان وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي دومينيـــك 
راب، قـــد اتهـــم إيران بالمســـؤولية عن الهجوم 
“المتعمـــد والموجـــه” علـــى ناقلة نفـــط مرتبطة 

بإسرائيل قبالة بحر عمان.
مـــع  بالتعـــاون  تعمـــل  “بريطانيـــا  أن  وأضـــاف 
شـــركائها الدولييـــن للقيـــام برد قـــوي على هذا 

الهجوم غير المقبول”.

عواصم ـ وكاالت

الرئيس اإليراني حسن روحاني

القاهرة- سكاي نيوز عربية

أعلـــن المتحدث العســـكري المصري، 
أمـــس االثنين، عن وصـــول الغواصة 
قاعـــدة  إلـــى   ”44 “إس  األلمانيـــة 
القـــوات  إلـــى  لتنضـــم  اإلســـكندرية 

البحرية المصرية.
وجـــاء وصـــول الغواصـــة األلمانيـــة 
طبقـــا للبرنامج الزمنـــي المحدد بين 
واأللمانيـــة،  المصريـــة  الحكومتيـــن 
بموجبـــه  مصـــر  اســـتلمت  الـــذي 
الغواصـــات األربـــع من نفـــس الطراز 
إلـــى   2017 العـــام  الفتـــرة مـــن  فـــي 
2021. وأكـــد قائـــد القـــوات البحرية 
الفريق أحمد خالـــد، في كلمته أثناء 
أن  الغواصـــة،  بوصـــول  االحتفـــال 
ســـعيها  “تواصـــل  البحريـــة  القـــوات 

التســـليح  نظـــم  أحـــدث  المتـــاك 
البحـــري لتظل على العهـــد دائما في 

حماية سواحل مصر ومصالحها”.
وشهدت سواحل مدينة اإلسكندرية 
قيام القـــوات البحرية بعرض بحري 
50 وحـــدة بحريـــة  ضـــم أكثـــر مـــن 
مختلفـــة مـــن غواصـــات وحامـــات 
متعـــددة  وقـــوارب  وفرقاطـــات 
الحمـــوالت والمهـــام، وذلـــك احتفاال 

بوصول الغواصة “إس 44”.
وكانـــت القـــوات البحريـــة المصريـــة 
احتفلـــت فـــي أواخر ســـبتمبر 2020 
بتدشـــين الغواصـــة الرابعة “أس 44” 
ألمانيـــة   ”1400  /  209“ طـــراز  مـــن 

الصنع.

غواصة “إس 44” العمالقة تنضم للبحرية المصرية

بيروت ـ وكاالت

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، 
نجيـــب ميقاتي، أمس االثنين، “البطء” 
في تشـــكيل الحكومة المنتظرة، معلقا 
على “المحاصصة” في تشكيلها بالقول 
الحقائـــب  مـــع  التعامـــل  يجـــب  ال  إنـــه 
مفروشـــة”،  “شـــقق  وكأنهـــا  الوزاريـــة 
الفتـــا إلـــى أنـــه يـــود المحافظـــة علـــى 
نفـــس المذاهب والطوائـــف التي كانت 

موجودة بالحكومة السابقة.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحفـــي: “كنـــت 
أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع بتشكيل 
الحكومة.. فهناك بطء. أردت أن نشكل 
للبنانييـــن  ونزفهـــا  بســـرعة  الحكومـــة 
قبـــل 4 أغســـطس )ذكـــرى انفجـــار مرفأ 

بيروت(”.
وتابـــع: “كانت نكبـــة كبيرة 

أصابـــت كل اللبنانييـــن 
بشـــكل مباشـــر أو غير 
أن  أردت  مباشـــر. 

نجعـــل المواطـــن يشـــعر بعـــد ســـنة من 
عـــدم وجود حكومـــة أو دولة، بأن لديه 

حكومة ودولة”.
ونـــوه نجيـــب ميقاتي إلـــى أن الرئيس 
ميشال عون لديه ارتباطات؛ ألنه يريد 
االستعداد لمؤتمر الدول المانحة في 4 
أغسطس، مشيرا إلى أنه سيلتقيه نهار 

الخميس المقبل.
وفيمـــا يتعلـــق بمبـــدأ المحاصصة الذي 
يشـــكل واحـــدا من أبـــرز العقبـــات أمام 
تشـــكيل الحكومة، قـــال ميقاتي: “بكل 
صراحـــة المواطن اللبناني مل من كام 
المحاصصة، وكأنها )الحقائب الوزارية( 
شـــقق مفروشـــة كل شـــخص يريد 

واحدة منها”.
وتابـــع: “البلد بحاجـــة إلنقاذ، 
فإمـــا نتعالـــى كلنـــا فـــوق 
وإال  المواضيـــع  هـــذه 

سنبقى كما نحن”.

ميقاتي ينتقد “بطء” تشكيل الحكومة اللبنانية

تونس ـ وكاالت

دعـــا القيـــادي الســـابق في حركـــة النهضـــة التونســـية، خليل 
البرعومي، أمس االثنين، الحركة إلى اإلطاحة بزعيم الحركة 
راشـــد الغنوشـــي، معتبـــرا أنه أخطـــأ ويتحّمـــل كآخرين جانبا 

كبيرا من المسؤولية عن تطورات األوضاع في الباد.
وقـــال فـــي تصريحـــات إذاعيـــة، إّن حركـــة النهضـــة تتحمـــل 
مســـؤولية كبيـــرة لمـــا آلـــت إليـــه األوضـــاع فـــي تونـــس وأّن 
مشـــاغلها كانـــت بعيـــدة عـــن تطلعـــات الشـــعب، مشـــيًرا إلـــى 
ارتـــكاب آالف األخطـــاء وأّن ذلـــك يتطلب مراجعـــات عميقة 

على مستوى الحركة وقيادتها.
واعتبـــر أّن الوقـــت قـــد حان لتغييـــر وجوه الخـــّط األول من 
الطبقة السياسية وفســـح المجال أمام أشخاص متصالحين 
مع الشـــعب، مضيًفا “يجـــب مراجعة القيادات السياســـية بما 

فيها راشد الغنوشي’’، وفق تصريحه.
مـــن جانـــب آخـــر، حـــّذر وزيـــر الخارجيـــة التونســـي عثمـــان 
الجرندي أمس االثنين، من محاوالت إرباك العاقات الدولية 
لتونـــس، معتبـــرا أن كل مـــا يرمـــي إلرباك عاقـــات باده يعد 

عما عدائيا غير وطني. وفق ما نقلت إذاعة “موزاييك”.
وأوضح أن عاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات 

الدوليـــة اإلقليمية ومتعـــددة األطراف الدوليـــة هي عاقات 
مبنية على االحترام.

يشـــار إلـــى أن الغنوشـــي كان قـــد هـــدد أوروبـــا بطوفـــان من 
المهاجريـــن إذا لـــم يتراجع الرئيس قيس ســـعيد عن التدابير 
االســـتثنائية التـــي اتخذهـــا يـــوم 25 يوليو الجـــاري. وفق ما 

نقلت صحيفة “كورييري ديا سيرا” اإليطالية.
وقبـــل ذلك، دعا القيادي بحركـــة النهضة رضوان المصمودي، 

واشنطن إلى عدم توفير لقاحات كورونا للتونسيين.

تونس: محاوالت المس بعالقاتنا الخارجية عمل غير وطني
قيادي مستقيل من حركة النهضة يطالب بإطاحة الغنوشي

دبي - العربية.نت

أفـــاد المركـــز اإلعامـــي للقوات المســـلحة اليمنية أمـــس االثنين 
بمقتـــل عدد من عناصر ميليشـــيا الحوثي وإصابـــة آخرين منهم 
بنيـــران قـــوات الجيـــش والمقاومة الشـــعبية في جبهـــة الخنجر 
شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وقال إن مدفعية الجيش 
اســـتهدفت تجمعات للحوثي في مواقع متفرقة بجبهة الخنجر، 
وإنهـــا “دّمرت عربـــة مدرعة وطقما قتاليا للميليشـــيات في ذات 
الجبهـــة”. إلـــى هـــذا، اندلعـــت معارك عنيفـــة بين قـــوات الجيش 
اليمني، وميليشـــيا الحوثي االنقابيـــة، يوم األحد، في محافظة 

الجوف، شرقي الباد.
وأفـــاد الموقـــع الرســـمي للجيـــش اليمنـــي، بـــأن قـــوات الجيـــش 
والمقاومة خاضت معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة 
الجدافـــر، شـــرق محافظـــة الجـــوف، وكبدت الميليشـــيا خســـائر 

بشرية ومادية.
وأوضح العقيد محمد الحجي، أن قوات الجيش كسرت هجومًا 
حوثيـــًا من ثاثة محاور على مواقع الجيش في جبهة الجدافر، 
مشـــيرًا إلى أنها أجبرت الميليشـــيا على الفرار والتراجع، بعد أن 
تكبدت قتلى وجرحى، إضافة إلى القبض على عدد من العناصر.

وكانـــت قـــوات الجيش اليمنـــي، أحبطت هجومًا للميليشـــيا في 

جبهتـــي “الظهرة، والقعيف” بمديرية برط العنان شـــمال الجوف 
وكّبدت الميليشـــيا خســـائر فادحة في األرواح والعتاد وبإســـناد 

من مقاتات تحالف دعم الشرعية.
يذكر أن محافظة الجوف، شهدت مطلع يوليو الفائت، انتفاضة 
قبليـــة مســـلحة ضد ميليشـــيا الحوثي، في أربـــع مديريات بينها 
مدينـــة الحـــزم عاصمـــة المحافظـــة، علـــى خلفيـــات انتهـــاكات 

ومضايقات حوثية بحق أبناء القبائل.
كما يشـــار إلى أن انتفاضـــة القبائل تركزت فـــي مديريات قريبة 

من ريف العاصمة صنعاء، ومحافظة عمران.

الجيش اليمني يدمر عربة مدرعة وطقما قتاليا للميليشيات بجبهة الخنجر
قتلى وجرحى باستهداف تجمع حوثي في الجوف

القاهرة ـ وكاالت

أكد المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة 
العالميـــة أمـــس االثنيـــن، أن فيروس 
كورونا يتحور وينتشر بوتيرة أسرع 
وعلـــى نحـــو أعنـــف في شـــتى أنحاء 

الشرق األوسط.
إلـــى هـــذا، ذكـــر المكتـــب أن منطقـــة 
الشـــرق األوســـط ســـجلت نحو 12.6 
مليـــون حالة إصابـــة بكورونـــا وأكثر 
مـــن 236 ألـــف حالـــة وفـــاة حتى 31 

يوليو.
كمـــا تـــم اإلباغ عـــن 363 ألـــف حالة 
ا  إصابة و4300 وفاة جديدة أسبوعيًّ
في المتوســـط على مســـتوى اإلقليم 
خال األسابيع األربعة األخيرة، وهو 

ما ُيشـــكل زيادة بنسبة 67 % 
في عـــدد اإلصابات و24 

% في عـــدد الوفيات 
بالشـــهر  مقارنـــًة 

السابق.

وحتى 28 يوليو، أبلغ 132 بلًدا حول 
العالـــم عـــن اكتشـــاف المتحـــور دلتا، 

منها 15 بلًدا في الشرق األوسط.
كمـــا أن اإلحصـــاءات المتعلقـــة بأثـــر 
المتحـــور دلتـــا صادمٌة، فقد أشـــارت 
احتجـــاز  خطـــر  أن  إلـــى  الدراســـات 
فـــي  دلتـــا  بالمتحـــور  المصابيـــن 
المستشـــفيات يزيـــد بنســـبة 120 % 
فـــي المتوســـط علـــى خطـــر احتجاز 
المصابين بالســـالة األصليـــة، كما أن 
خطر الوفاة يزيد بنســـبة 137 % في 

المتوسط.
بينمـــا األكثـــر إثـــارة للقلـــق هـــو خطر 
العنايـــة  وحـــدة  إلـــى  الدخـــول 
المركزة، فالمصابون بالمتحور 
احتماليـــة  تزيـــد  دلتـــا 
دخولهم العناية المركزة 
فـــي   % 287 بنســـبة 

المتوسط.

الصحة العالمية: كورونا يتحور وينتشر بوتيرة أعنف
كابول ـ وكاالت

قـــال الرئيـــس األفغانـــي أشـــرف غني، 
الواليـــات  قـــرار  إن  االثنيـــن،  أمـــس 
المتحدة “المفاجئ” بسحب قواتها من 
أفغانســـتان كان وراء تدهـــور الوضـــع 
األمنـــي في باده، غيـــر أنه أضاف بأن 
حكومتـــه لديهـــا خطـــة للســـيطرة على 

الموقف خال 6 أشهر.
فـــي حديـــث  وأضـــاف أشـــرف غنـــي، 
متوجها إلى البرلمان أن “سبب الوضع 
الـــذي نحـــن فيـــه حاليـــا هـــو أن القرار 
اتُّخذ بشـــكل مفاجئ”، مضيفا أنه حّذر 
األميركيين من أن االنســـحاب ستكون 
لـــه “عواقـــب”، وفقا لما ذكرتـــه فرانس 

برس.
وأشـــار غني إلى أن السلطات 

 6 لمـــدة  وضعـــت خطـــة 
أشهر لهزيمة طالبان، 
لكنه أقر بأن الحركة 
“حركـــة  تعـــد  لـــم 

مضيفـــا  للخبـــرة”،  تفتقـــد  مشـــرذمة 
“نواجـــه قيـــادة منّظمـــة مدعومـــة مـــن 
ائتـــاف آثم لإلرهـــاب الدولي والدوائر 
الداعمة له”، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأكد غني أن الحكومة األفغانية لديها 
خطـــة أمنيـــة للســـيطرة علـــى الوضـــع 
خـــال 6 أشـــهر وأن واشـــنطن تدعـــم 
الخطـــة، مضيفـــا طالبـــان لـــن تتحـــرك 
باتجـــاه الســـام ما لم يتحســـن الوضع 

األمني، بحسب رويترز.
وجاءت تصريحـــات الرئيس األفغاني 
هـــذه فـــي وقت تخـــوض فيـــه القوات 
أول  ســـقوط  لمنـــع  معـــارك  األفغانيـــة 
حركـــة  أيـــدي  فـــي  رئيســـة  مدينـــة 
شـــنها  هجمـــات  بعـــد  طالبـــان 
مراكـــز  علـــى  المتمـــّردون 
مـــن  عـــدد  فـــي  حضريـــة 
الواليـــات األفغانيـــة في 

إطار تصعيد كبير.

غني: انسحاب أميركا المفاجئ وراء التدهور األمني

السودان: منسوب النيل 
يقترب جدا من الفيضان

الخرطوم ـ وكاالت

بــعــد إكـــمـــال إثــيــوبــيــا لــلــمــلء الـــثـــانـــي من 
الــري  وزارة  قــالــت  أيـــام،  قبل  النهضة  ســد 
السودانية أمس إن مستوى مياه النيل في 
الفيضان  مــنــســوب  إلـــى  سيصل  الــخــرطــوم 
القطاعات  جميع  وحـــذرت  ســاعــات.  خــال 
 25  -  15 بمتوسط  سترتفع  الــمــيــاه  أن  مــن 
كل  فــي  الــمــواطــنــيــن  عــلــى  وأن  سنتيمترا، 
الــقــطــاعــات أخـــذ كــل الــتــحــوطــات الــازمــة. 
عاتية  وسيوال  فيضانات  الــســودان  ويشهد 
عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتاف 
كسب  سبل  وسائل  وتدمير  المنازل  مايين 

العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.

دبابة للجيش اليمني في الجوف

راشد الغنوشي



كشــفت الفنانة طيف أنها تشــارك فــي المسلســل الدرامي 
“بيــن إيديــك”، وهو مــن إنتــاج “المجموعة الفنيــة” للمنتج 

باسم عبداألمير، وتأليف الكاتب عبدالله الرومي، وإخراج صمود 
الكندري، ويشــارك فيه نخبة من الفنانين وهم: حســين المنصور، 

وفرح الهادي، وعقيل الرئيســي، وأحالم حســن، ورونق، وإيمــان فيصل. وكانت طيف 
نشــرت صورا لكواليس المسلســل جمعت فريق العمل عبر حســابها الرســمي على 
“إنســتغرام”، وظهرت فيها الفنانتان إيمان فيصل، وفــرح الهادي، مع صمود الكندي، 

إضافة إلى فيديو مع الكاتب الرومي الذي عبر عن سعادته بمشاركة طيف.

ترددت خالل الســاعات الماضية بعض األخبار حول ارتباط 
النجمة نيللي كريم واستعدادها للزواج للمرة الثالثة، وهو 

ما أثار الجدل وتساؤالت الجمهور، وجعلها تتصدر مؤشرات 
البحــث، كما أكــدت النجمــة نيللي كريــم ما تــردد معلنة عن 

دخولها في قصة حب جديدة وســتعلن عن تفاصيل زواجها قريًبا، ولم تكشــف عن 
أي تفاصيــل حول هوية الشــخص الذي ترتبط به. وكانت النجمــة نيللي قد أعلنت 
منذ عدة أشــهر عن فســخ خطبتها من عمر إسالم، وقد سبق هذه الخطبة زيجتان 

للنجمة نيللي كريم، كانت األولى وهي بعمر 16 عاًما.

أعرب المطرب أحمد الشــامي عن سعادته بردود الفعل التي 
تلقاهــا على أغنية “نجمــة معدية” الذي طرحهــا فريق واما 

مؤخًرا وحققت نجاًحا كبيًرا، وأصبح يرددها البعض على مواقع 
التواصــل االجتماعــي. وأضــاف تلقيــت ردود قعــل إيجابية على 

األغنية من داخل الوســط الفني وخارجه، وكثير من الناس بــدأوا يصوروا فيديوهات 
من األغنية وبيســمعوها على البحر وكثير من األماكن. وحرص مؤخًرا عدد من نجوم 
الفن على اإلشــادة بأغنية الشــامي الجديــدة “نجمة معدية” والتي تــم طرحها على 

يوتيوب.

نجمة معديةللمرة الثالثةبين إيديك
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ُيعرض حاليا في صاالت سينكو 
البحرين فيلم المغامرات 

والفنتازيا Jungle Cruise عن 
رحلة عبر قارب نهري في عالم 

 Jungle“
 ”Cruise

بمدينة “ديزني 
الند” تتحّول 

بشكل سحري 
إلى ُمغامرة 
ُمثيرة في 

غابة مليئة 
بالزواحف 

والحيوانات 
الخطرة!

tariq_albahhar

إطالق المقطع الترويجي لفيلم King Richard للنجم ويل سميث
 King Richard تـــم إطـــاق المقطـــع الترويجي لفيلـــم
مـــن شـــركة “وارنـــر بـــراذرز بيكتشـــرز”، والذي ســـيبدأ 
عرضـــه فـــي صـــاالت الســـينما قريبـــا، وقـــام بإخراجه 
رينالـــدو ماركـــوس غريـــن ويلعـــب دور البطولـــة فيـــه 

النجم العالمي ويل سميث.
يرتكز الفيلم على قصة حقيقية ســـُتلِهم العالم، وتروي 
ـــر فـــي  قّصـــة ريتشـــارد ويليامـــز، األب الُمهـــاب والمؤثِّ
تربية اثنتين من أكثـــر الرياضيين المتمّتعين بمواهب 
استثنائية في التاريخ، واللتين ستغّيران المشهد العام 

لرياضة التنس لألبد. 
بجائزة  مــّرتــيــن  الــفــائــز  العالمي  الممّثل  ويلعب 
األوسكار ويل سميث دور ريتشارد، حيث عمل مع 
رينالدو ماركوس غرين الذي توّلى مهّمة اإلخراج 

ويظهر  للفيلم. 
ريــــــتــــــشــــــارد 
فـــــي الــفــيــلــم 
برؤية  متمّتعا 

واضـــحـــة حــول 
ــل  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

خطط  مــع  تقليدية،  غير  أساليب  ويستخدم  ابنتيه 
تؤدي لانتقال بكل من فينوس وسيرينا من شوارع 
كومبتون في والية كاليفورنيا إلى المنصات العالمية 

بعدما أصبحتا تتمّتعان بشهرة ومكانة أسطورية. 
وُيبّين هذا الفيلم بمعانيه العميقة القّوة التي تتمّيز بها 
العائلة، إضافة للتصميم واالجتهاد واالعتقاد الراســـخ 
باعتبارهـــا صفات ووســـائل مهمة لتحقيق المســـتحيل 

والتأثير بشكل كبير في العالم بأسره.
تلعـــب أونجانـــو إليـــس دور األم أوراســـين “برانـــدي” 
ويليامـــز، بينمـــا تلعـــب ســـانيا ســـيدني دور فينـــوس 
ويليامـــز، وديمـــي ســـينغلتون دور ســـيرينا ويليامـــز، 
فيمـــا يقـــوم طونـــي غولدويـــن بـــدور المـــدّرب بـــول 
كوهيـــن، أما جون بيرنثال، فيلعب دور المدّرب ريك 
ماتشـــي. كما تضم مجموعة النجوم المشاركين في 

الفيلم كاً من آندي بين، وكيفين دان.
 King Richard فيلـــم  بإخـــراج  غريـــن  قـــام 
باالرتـــكاز علـــى ســـيناريو زاك بايليـــن. أمـــا 
المِنتجـــان تيم وايت وتريفور وايت، فعما 

عبر شـــركتهما “ســـتار ثرويـــر إنترتاينمنـــت”، فيما عمل 
ويل ســـميث من خال شـــركته “وســـتبروك”. أما إيشـــا 
برايـــس، ســـيرينا ويليامز، فينـــوس ويليامـــز، جايمس 
السيتر، جادا بينكيت سميث، آدام مريمز، لين هاريس، 
أاّلن ماندلباوم، جون مون وبيتر دود، فقد توّلوا أدوار 

ذين. المنتجين المنفِّ
وتضّمـــن فريـــق العمل اإلبداعي خلـــف الكواليس مدير 
التصوير الحائز على جائزة األوسكار، روبرت إلسويت، 
آرنولـــد،  وويليـــام  ثومـــاس  ويـــن  اإلنتـــاج  َمـــي  ومصمِّ
ـــحة لجائزة األوســـكار باميـــا مارتن،  رة المرشَّ والمحـــرِّ
ـــحة مّرتين لجائزة األوســـكار  مـــة األزيـــاء المرشَّ ومصمِّ
شـــارن دافيـــس. أمـــا الموســـيقى، فهي للمؤّلـــف كريس 

ح لجائزة األوسكار. بويرز المرشَّ
يأتـــي فيلـــم King Richard مـــن شـــركة “وارنـــر براذرز 
بيكتشـــرز”، ومـــن إنتـــاج “ســـتار ثرويـــر إنترتاينمنـــت”، 
“وســـتبروك” و”كيبين إت ريل”، وســـيجري إطاقه في 
صـــاالت الســـينما على الصعيـــد الدولي ابتـــداًء من 18 

نوفمبر 2021.

يســـعد مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي اإلعان عـــن تمديد فتـــرة التقديم لألفام 
فـــي مرحلة مـــا بعد اإلنتاج للدورة الخامســـة لمنصة الجونة الســـينمائية! يمكن 
للراغبيـــن تقديـــم مشـــاريعهم حتـــى 8 أغســـطس2021. يمكـــن الوصـــول إلـــى 
المعلومات الكاملة الخاصة بأهلية واستمارة التقديم من خال موقع المهرجان.
تفحـــص المشـــاريع المؤهلة لجنة مـــن الخبراء ُمعينة بواســـطة مهرجان الجونة 
الســـينمائي، ويتـــم اختيـــار المشـــاريع وفًقـــا لمحتواهـــا ورؤيتها الفنيـــة وإمكان 
تنفيذهـــا مالًيـــا. يحصل أفضل فيلم في مرحلة ما بعد اإلنتاج على جائزة مالية 
قدرهـــا 15 ألـــف دوالر أمريكي وشـــهادة منصة الجونة الســـينمائية. إضافة إلى 
ذلك، فإن المشـــاريع المشـــاركة مؤهلة للفوز بمنح أخرى ُمقدمة بواســـطة رعاة 
وشـــركاء المهرجان. ســـتقام الدورة الخامســـة لمهرجان الجونة الســـينمائي في 
الفترة من 22-14 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية 

في الفترة من 21-16 أكتوبر 2021.

شوقت النجمة نادين نسيب نجيم الجمهور لمسلسلها الجديد “صالون 
زهـــرة” اليوم، ونشـــرت البرومو األول للمسلســـل والمقـــرر عرضه خال 

األيام المقبلة، وتشارك في بطولته مع معتصم النهار.
وكشف تطبيق “شاهد VIP” عن البرومو األول لمسلسل “صالون زهرة” 
للفنانـــة نادين نســـيب نجيم ومعتصـــم النهار، وعلق على حســـابه على 
انستقرام قائا:” المهم إنه صالون ما بيشبه غيره واألهم ممنوع دخول 
الرجـــال، النجمـــة نادين نجيم.. صالون زهرة قريبا وحصريا”، ونشـــرت 
أيضا نادين نجيم برومو المسلســـل على حســـابها بانســـتقرام وعلقت: 
“صالـــون زهرة قريبا حصريا على شـــاهد، إنتاج شـــركة صّباح وإخراج 
جـــو بو عيد”. وشـــوقت شـــركة “الصبـــاح” المنتجة للمسلســـل الجمهور 
لعمل نادين نجيم الجديد، ونشـــرت البرومو وعلقت: “زهرة غير شـــكل 
صاحبة صالون وأخت رجال، شـــخصية كلها مفاجآت وهللا يعين يللي 
بيعلق معها.. قريبا”، وخطفت نادين نجيم األنظار في البرومو بســـبب 
إطالتهـــا المختلفـــة ورومانســـيتها الجديدة مع معتصـــم النهار، ويبدو 
أنها ســـتعيش قصة حب من نوع مختلف معه في المسلســـل، بعد آخر 

أعمالها في مسلسل “خمسة ونص”.
وأعطى برومو مسلسل “صالون زهرة” الجمهور نبذة عن أجواء  «

المسلسل والتي يبدو أنها ستضم المزيد من الدراما االجتماعية 
والرومانسية وكذلك لحظات الكوميديا والشجن، وعرض البرومو 
عدة لقطات بين نادين نجيم ومعتصم النهار وبداية قصة حبهما 

في “صالون زهرة” والذي يبدو أيضا أنه ستدور به معظم أحداث 
المسلسل.

“صالون زهرة“.. جديد النجمة نادين نجيم

تمديد فترة التقديم لألفالم في الجونة السينمائي

حساب باالنستغرام يجمع اإلصدارات السردية البحرينية

“ طاووس في عرشه”.. الديوان األول للفنان المنسي

يعتـــزم مختبـــر ســـرديات البحرين إشـــهار 
حساب على االنستغرام يجمع اإلصدارات 
السردية البحرينية بشتى أنواعها  “رواية، 
مجموعـــات قصصيـــة، أدب طفل، مســـرح 
وغيرها، في خطوة جميلة ورائعة لتوثيق 
اإلصدارات البحرينية الســـردية وتعريفها 
للعالم عبـــر منصات التواصـــل اإلجتماعي 
والتـــي أصبحـــت اليـــوم مـــن أهـــم روافـــد 
اإلعـــام وتلعب دورا كبيرا في نشـــر نتاج 

األدباء والكتاب والفنانين. 
وقـــد طلـــب مختبر ســـرديات البحرين من 
بعض المتابعين تزويده بصور ومعلومات 
عن الكتب كالعنوان وسنة اإلصدار والنوع 
ودار النشـــر مع صورة عالية الجودة للنشر 

والتوثيق في الحساب الجديد.
يذكـــر أن مختبـــر ســـرديات البحرين يضم 

نخبة من النقاد واألدباء المهتمين بالســـرد 
واألدب وينظـــم بشـــكل متواصل فعاليات 
منوعـــة، منهـــا لقـــاء عـــن تجربـــة الكاتبـــة 
فـــي  الســـردية  خلفـــان  بشـــرى  العمانيـــة 
ســـياق المشهد الســـردي العماني، وأمسية 
عن عاقة الشـــعر بالســـرد الروائي تحدث 
فيها الشـــاعر كريـــم رضي، وأيضا أمســـية 

لمناقشـــة رواية “طريق العنكبوت” للشاعر 
مناقشـــة  وأمســـية  القائـــد،  عبدالحميـــد 
روايـــة “حارس زهـــرة األوركيـــدا” للكاتب 
أيمـــن جعفـــر، ونـــدوة المشـــهد األدبي في 
البحريـــن عشـــق التـــراث والتحليـــق فـــي 
عوالـــم الحداثـــة. كمـــا شـــارك كل مـــن فهد 
حســـين، الكاتـــب أيمن جعفـــر، الناقد علي 

فرحـــان ، الكاتـــب جعفـــر ســـلمان، الكاتب 
علـــي إســـماعيل والكاتبة شـــيماء الوطني 
أعضـــاء مختبـــر ســـرديات البحريـــن فـــي 
الملتقى األول لإلبداعات السردية العربية 
والـــذي أقامـــه المنتـــدى العربـــي األوروبي 
للســـينما والمســـرح في فرنســـا في الفترة 
مـــن 20 إلى 31 مايو الماضي، وغيرها من 

الفعاليات واألمسيات.

األول  الشـــعري  الديـــوان  حديثـــا  يصـــدر 
للشـــاعر والفنان إبراهيم المنســـي بعنوان 
“طاووس في عرشـــه” وعن هذا المشروع 
المهم في مسيرته الفنية والشعرية يقول 
المنســـي: الشـــعر ظاهـــرة تتميـــز بالتطـــور 
بيـــن  والترابـــط  المســـتمرة،  والحيويـــة 
األجيال، إلى جانب االســـتفادة من التراث 
الشـــعبي وهنـــاك تحديات أمـــام المبدع ال 
الشـــعر، وهـــذه التحديـــات تتعلـــق باللغـــة 
الشـــعرية والتطـــور، والحداثة المســـتمرة، 
وأن الحركة الشـــعرية في مملكة البحرين 
تتسم بالحيوية والترابط بين األجيال، إذ 

ال يلغي جيل جديد الجيل الذي قبله.
ومـــن أكبـــر المهتمين بالشـــعر ممثل جالة 

وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة، الـــذي يمثل دعمـــا كبيرا 

للشـــعر والشـــعراء إلى جانـــب تقبل الناس 
وذائقتهم وارتباطهم بالشعر.

وأضاف المنسي بأن الديوان يحوي ثاثة 
فصول وهي. 

التـــي  الوطنيـــة  القصائـــد  األول:  الفصـــل 
دائمـــا وأبدا تغنى بها لوطننا الغالي بقيادة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظه هللا 
ورعـــاه، وصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.

الفصـــل الثاني: قصائد وأشـــعار ومواويل 
بالعامية بأفكار متنوعة.

الفصل الثالث: قصائد مهداة إلى عدد من 

الشـــخصيات الذين كان 
لهـــم دور بارز في إثراء 

الوطن. 
وكلمـــة شـــكر وعرفان 
البد لها أن تقال وهي 
وشـــريكة  لزوجتـــي 

دور حياتي أم محمد التي كان  لهـــا 
كبير في مساندتي، والفنان إبراهيم راشد 
الدوســـري وهو مرجعي فـــي كل كتاباتي، 
وأخيـــرا أخـــي وصديقـــي علـــي القصـــاب 
والـــذي كانـــت لـــه بصمـــات واضحـــة فـــي 
وضـــع أفكار جديدة ليكون الديوان مميزا 
ويتقبلـــه الجميـــع، وقام بإخـــراج الديوان 

حيدر العرادي.

الروائية شيماء الوطني الناقد الدكتور فهد حسين

إبراهيم المنسي

محرر مسافات



يخـــوض منتخبنا الوطني األول لكـــرة اليد مواجهة قوية بدورة 
األلعاب األولمبية الثانية والثالثين “أولمبياد طوكيو 2020” التي 
تســـتضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى 8 أغســـطس الجاري 
عندما يواجه فرنسا الساعة 9:30 صباحا بتوقيت اليابان )3:30 
فجرا بتوقيت مملكة البحرين( في منافســـات دور الثمانية )ربع 

النهائي( من المسابقة.
ويطمـــح منتخـــب المحاربيـــن بقيـــادة المدرب اآليســـلندي آرون 
كريستيانســـون إلى مجابهة الفرنســـيين وتقديم صورة مشرفة 
عـــن كـــرة اليـــد البحرينيـــة بعدمـــا نالـــوا اإلعجـــاب والتقديـــر اثر 
عروضهـــم المتميـــزة أمـــام الســـويد والبرتغـــال رغـــم الخســـارة 

وتفوقهم على اليابان اصحاب األرض.

نجوم القوى يخوضون 3 مسابقات بالتصفيات األولية

ضمـــن منافســـات اليـــوم الخامس أللعـــاب القوى بـــدورة األلعاب 
األولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” التي تقام على ملعب طوكيو 
األولمبـــي يخوض منتخبنا 3 مســـابقات بالتصفيات األولية على 

أمل بلوغ األدوار النهائية.

ميخو يلعب بتصفيات 1500 متر

العداء الصديق ميخو ســـيبدأ مشـــواره بدورة األلعاب األولمبية 
عبـــر المشـــاركة فـــي التصفية األولى لســـباق 1500 متـــر للرجال 
التي ســـتقام الســـاعة 9:05 صباحا بتوقيت اليابـــان )3:05 فجرا 

بتوقيت مملكة البحرين( على أمل بلوغ الدور نصف النهائي.

بيرهانو وداويت يخوضان تصفيات 5 آالف متر

فيـــكادو مشـــوارهما  باليـــو وداويـــت  بيرهانـــو  العـــداءان  يبـــدأ 
بأولمبياد طوكيو 2020 عندما يخوضان التصفية األولى لسباق 
5 آالف متر للرجال والذي ســـيقام الســـاعة 8:00 مساء بتوقيت 

اليابان ) 2:00 ظهرا بتوقيت مملكة البحرين(.

عبدالرحمن محمود يشارك بتصفيات دفع الجلة

يشـــارك عبدالرحمن محمود في التصفيات األولية بمسابقة دفع 
الجلة والتي ســـتقام الساعة 8:40 مســـاء بتوقيت اليابان )2:40 

ظهرا بتوقيت مملكة البحرين(.

حبيب: الفوز على فرنسا صعب وليس مستحيل

قـــال نجم منتخبنـــا الوطني لكرة اليد محمد حبيب عبدالحســـين 
إن الفوز على فرنســـا صعب ولكنه ليس مســـتحيال متى ما تسلح 
الالعبـــون بالعزيمـــة واإلرادة القويـــة وتحلـــوا بالتركيـــز على غرار 

مباراة السويد والبرتغال التي قدم فيها الفريق مستوى متميز.
وأضـــاف “منتخـــب فرنســـا أحد أبـــرز المنتخبـــات العالميـــة القوية 
وســـبق له الفوز بذهبية األولمبيـــاد والتتويج ببطولة العالم مرات 
عـــدة والفـــوز ببطولة أوروبا ولكـــن ال يعني ذلك االستســـالم أمام 
وإنمـــا اللعـــب بكل قوة من أجل تقديم مســـتوى راق يتناســـب مع 
ســـمعة كـــرة اليـــد البحرينية والتـــي كتبـــت التاريخ فـــي أولمبياد 

طوكيو 2020 بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020”.
وأوضح عبدالحســـين أن منتخـــب المحاربين قـــدم أداء الفتا مع 
الســـويد والبرتغـــال وأثبت للجميع أنه منتخب عالمي ال يســـتهان 
بـــه، مشـــيرا إلـــى أن تقويـــة الجانـــب الدفاعي واســـتغالل الفرص 
تعتبر أبرز مفاتيح الفوز مع أهمية التركيز ألن الفوز وارد وإن كان 

صعبا، فالمهم هو الظهور بمظهر جيد وعدم الخسارة بسهولة.

منتخبنا سيلعب من دون ضغوط نفسية

نجوم ألعاب القوى يخوضون 3 مسابقات بالتصفيات األولية
“أحمر اليد” يواجه فرنسا بربع نهائي طوكيو

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أجرى النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، رئيـــس 
الهيئة العامـــة للرياضة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  البحرينيـــة ســـمو  األولمبيـــة 
اتصـــاال  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  خالـــد 
هاتفيـــا بأعضـــاء المنتخـــب الوطنـــي 
لتحفيـــز  وذلـــك  اليـــد؛  لكـــرة  األول 
للمبـــاراة  خوضـــه  قبـــل  المنتخـــب 
بالمنتخـــب  تجمعـــه  التـــي  المرتقبـــة 
الفرنســـي عنـــد الســـاعة الثالثـــة مـــن 
فجـــر الثالثـــاء، ضمن منافســـات دور 
الثمانية من مســـابقة كرة اليد بدورة 
األلعـــاب األولمبيـــة، التي تســـتضيفها 
طوكيـــو،  اليابانيـــة  العاصمـــة  حاليـــا 
والتي تستمر منافساتها حتى الثامن 

من أغسطس الجاري.
وفـــي بدايـــة االتصـــال، نقـــل ســـموه 
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  تحيـــات 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
هللا  حفظـــه  المفـــدى  البـــالد  عاهـــل 
ورعـــاه، وتمنيـــات جاللتـــه للمنتخب 
بتقديـــم الصـــورة المشـــرفة في هذه 
المباراة المهمة في مشـــوار المنتخب 

خالل أولمبياد طوكيو 2020.
وقال ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة: “نعتز كثيـــرا بما قدمه أبطال 
اليـــد مـــن مســـتويات متميـــزة خالل 
مســـابقة  فـــي  التاريخيـــة  مشـــاركته 
وســـعداء  باألولمبيـــاد.  اليـــد  كـــرة 
بوصـــول المنتخب لهـــذه المرحلة من 

المنافســـات، والتـــي تعـــد بحـــد ذاتها 
إنجـــازا جديـــدا يضـــاف لرياضـــة كرة 
اليـــد البحرينية، التي لطالما شـــرفت 
مـــن  الكثيـــر  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
ترفـــع  أن  واســـتطاعت  المشـــاركات، 
علـــم البحريـــن عاليـــا فـــي البطـــوالت 

القارية والدولية”.
وتابـــع ســـموه: “نـــدرك تمامـــا أهميـــة 
هـــذا اللقـــاء ومـــا يتمتع بـــه المنتخب 
الفرنســـي من قدرات، إال أن البحرين 
األبطـــال  بأبنائهـــا  كبيـــرة  ثقـــة  علـــى 
لمواصلـــة األداء البطولـــي والتمثيـــل 
مـــن  الجهـــود؛  ومضاعفـــة  المشـــرف 
أجـــل المنافســـة وبقـــوة علـــى إحـــراز 
نتيجة إيجابية، تســـهم في اســـتمرار 
المنتخـــب في هذا التجمـــع الرياضي 

العالمي”، متمنيا ســـموه للمنتخب كل 
التوفيق والنجاح في هذه المواجهة.
وقد وجه ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
ماليـــة  مكافـــآت  بصـــرف  آل خليفـــة 
األول  الوطنـــي  المنتخـــب  لالعبـــي 
لكـــرة اليـــد، بعـــد تأهلهـــم التاريخـــي 
لـــدور الثمانية من مســـابقة كـــرة اليد 

بأولمبياد طوكيو.
وبدورهـــم، أعـــرب أعضـــاء المنتخب 
الوطنـــي لكـــرة اليد عن بالغ شـــكرهم 
وعظيـــم امتنانهـــم للدعـــم المتواصل 
الـــذي يحظـــى به المنتخب من ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
المشـــرف  األداء  لتقديـــم  متطلعيـــن 
النتيجـــة  تحقيـــق  علـــى  والمنافســـة 

اإليجابية أمام المنتخب الفرنسي.

سمو الشيخ خالد بن حمد يتحدث مع حسين الصياد

سموه يوجه بصرف مكافآت للمنتخب بمناسبة تأهله لدور الثمانية
خالد بن حمد ُيحفز أحمر اليد قبيل مواجهة فرنسا
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حصدت مملكة البحرين عبر مشاركة المنتخب الوطني للشباب لفنون القتال 
المختلطــة، المركــز الثالــث فــي 3 أوزان مختلفــة فــي بطولة العالــم تحت 18 
عامــا، التــي أســدل الســتار علــى منافســاتها يــوم أمــس األحــد، والتــي نظمها 
االتحــاد الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة IMMAF فــي الفتــرة 30 يوليو - 1 
أغســطس بالعاصمــة البلغاريــة صوفيــا، بعــد أن أحرز الالعب ســعود ســلمان 
الميداليــة البرونزيــة في وزن 31 كيلوجــرام فئة C، وحصول الالعبين محمد 
السميع في وزن 56.7 كيلوجرام وحمد مرهون في وزن 61.2 كيلوجرام بفئة 

A على الميدالية البرونزية.

ورفع رئيـــس الهيئة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
البـــالد صاحـــب  إلـــى مقـــام عاهـــل 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وإلـــى ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 

حمد آل خليفة بهذه المناسبة.
وقال ســـموه “نفخر ونعتز بما حققه 
أبطالنا الشباب سعود سلمان وحمد 
مرهـــون ومحمد الســـميع فـــي هذه 
المشـــاركة العالمية مـــن إنجاز كبير، 
وما قدمـــوه من مســـتويات مميزة، 
برهنـــوا مـــن خاللهـــا علـــى قدراتهم 
وإمكانياتهـــم، والتـــي ســـاهمت في 
وصولهـــم وألول مرة على مســـتوى 
مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية 
إلـــى منصـــة التتويـــج فـــي 3 أوزان 
مختلفـــة، حيث تأتي هـــذه النتيجة 
المشرفة، لتعزز ما وصلت إليه مملكة 
البحريـــن من المكانة المتقدمة على 
صعيد هـــذه الرياضة قاريا ودوليا”، 
متطلعا ســـموه لمنتخب الشباب كل 
التوفيق والنجـــاح إلحراز مزيد من 
النجاحـــات لرياضـــة فنـــون القتـــال 

المختلطة البحرينية. 

تعزيز الحضور البحريني

من جهته، هنـــأ نائب رئيس الهيئة 

العامـــة للرياضـــة رئيـــس المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتالية ســـمو 
آل  محمـــد  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
خليفـــة، جاللة الملك، وســـمو ولي 
وســـمو  الـــوزراء،  رئيـــس  العهـــد 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفة، بتحقيق المنتخب الوطني 
للشـــباب لفنـــون القتـــال المختلطة 
المركز الثالث في 3 أوزان مختلفة 

بعالمية الشباب.
وقـــال ســـموه “ســـعداء بالنتيجـــة 
شـــبابنا  حققهـــا  التـــي  المشـــرفة 
األبطال في بطولة العالم للشـــباب 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة، والتـــي 
تأتي تأكيـــدا للنهج الصحيح التي 
تســـير فيـــه رياضـــة فنـــون القتال 
المختلطة البحرينية، وفق الرؤية 
التي رسمها ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة لهـــذه الرياضة من 

أجل تعزيز موقعها العالمي”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمد آل خليفة “ومما الشـــك فيه 
أن هـــذا اإلنجـــاز يضـــاف لسلســـلة 
اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا رياضـــة 
القتـــال المختلطـــة لســـجل  فنـــون 
الرياضـــة البحرينية، والـــذي يؤكد 
مســـتوى  علـــى  القـــوي  حضورهـــا 
بطـــوالت االتحـــاد الدولـــي لفنـــون 
القتال المختلطـــة IMMAF، والتي 
تحتـــل  البحريـــن  مملكـــة  باتـــت 
صـــدارة الترتيـــب العـــام لتصنيـــف 
االتحـــاد الدولـــي”، مشـــيدا ســـموه 
بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه 
العبو المنتخب في هذه المشاركة، 
متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح 

للمنتخب في المشاركات المقبلة.

إحراز نتائج جديدة

االتحـــادان  رئيـــس  رفـــع  جانبـــه،  مـــن 
القتـــال  لفنـــون  والعربـــي  البحرينـــي 
المختلطـــة محمـــد علي قمبـــر، التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام جاللـــة الملك، 
الـــوزراء،  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وســـمو 
وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل 

خليفة، بمناسبة هذا اإلنجاز.
وأكـــد قمبـــر أن فـــوز المنتخـــب جـــاء 
نتيجـــة للتوجيهـــات المســـتمرة، التـــي 

يحظـــى بها أبطـــال المنتخـــب من قبل 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ســـمو  قبـــل  مـــن  الحثيثـــة  والمتابعـــة 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة، 
مضيفـــا أن أبطال المملكة المشـــاركين 
فـــي بطولة العالم تحت ١٨ عاما، بذلوا 
أقصـــى جهدهـــم ليحافظوا علـــى راية 
البحريـــن عاليـــة مـــن خـــالل اعتالئهـــم 
منصـــة التتويج فـــي 3 أوزان مختلفة، 
مشـــيرا إلى أن هـــذا اإلنجاز هو باكورة 
نتائـــج رياضة فنون القتـــال المختلطة 
للعـــام 2021، متطلعـــا أن تحقـــق هـــذه 

الرياضة نتائج جديدة.

لقطة جماعية
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أشار حارس كرة اليد صالح عبدالجليل 
لما  نادي سماهيج،  ل عرض  فضَّ أنه  إلى 
لمسه من رغبة كبيرة من ِقبل مسؤوليه 

بالتعاقد معه.
بعدما  عبدالجليل  الخبرة  حديث  ويأتي 
مساء  سماهيج  لفريق  انتقاله  عقد  وقع 
ــادي بــحــضــور رئيس  ــن ــد فــي مــقــر ال األحـ
ليدافع  إبراهيم،  محمد  اإلدارة  مجلس 
الحارس عن ألوانه في الموسم الرياضي 

الجديد.
“البالد  لـ  تصريح  في  عبدالجليل  وقــال 
تلقاها  التي  الــعــروض  بين  من  ســبــورت” 
ــرة، يــعــتــبــر عـــرض  ــ ــيـ ــ ــرة األخـ ــتـ ــفـ ــي الـ فــ
أنه  وخصوًصا  له،  األنسب  هو  سماهيج 
شعر بجدية كبيرة في المفاوضات التي 
األخــرى  الــعــروض  بخالف  بينهما،  جــرت 
أية  بها  بذلك ولم يحدث  لم تتسم  التي 

مستجدات منذ ذلك الوقت.
وبين عبدالجليل، أنه يسعى ليكون عند 
والفني  اإلداري  الــجــهــازيــن  ظــن  حــســن 
زمالئه  بجانب  ويعمل  سماهيج،  لنادي 
ــال  ــ ــي تــحــقــيــق اآلمـ ــق فــ ــريـ ــفـ العـــبـــي الـ

والتطلعات المرجوة.

هي  سماهيج  محطة  ســتــكــون  ــك،  ــذل وب
الذي  عبدالجليل  صالح  للحارس  الثالثة 
ــمــاضــي بــقــمــيــص نـــادي  ــمــوســم ال لــعــب ال
خالد  كأس  مسابقة  في  وتحديًدا  الدير 
بن حمد، فيما كانت بدايته حتى ما قبل 

الموسم الماضي مع النادي األهلي.

جانب من توقيع العقد

أكــد أنــه لمس رغبــة وجدية كبيــرة من مســؤولي النادي
صالح: عرض سماهيج األنسب لي

أنهت إدارة نادي سماهيج ملف الجهاز الفني للفريق األول 
لكرة اليد للموسم الرياضي الجديد، حيث تم مساء األحد 
العراقي  المدرب  العقود بشكل رسمي مع كل من  توقيع 
تــدريــب رجـــال وشباب  ليستمر فــي  الــحــســنــاوي،  حــيــدر 
التعاقد مع  التوالي، وتم  الثاني على  للموسم  “السماوي” 
الحسناوي،  للعراقي  مساعًدا  مدرًبا  ناصر  جعفر  الوطني 
ليمثل  عبدالجليل  عمار  بالالعب  الثقة  تجديد  تم  فيما 

الفريق.
الالعب  مــع  تعاقدها  نفسها  اإلدارة  جــددت  ذلــك،  وقبل 
بالموسم  سماهيج  ل  مثَّ الــذي  عبدالهادي  محمد  الخبرة 
الماضي وكان عنصر إضافة فاعلة. ويأمل الجهاز اإلداري 
صفوف  بتدعيم  مساعيهم  تتكلل  أن  سماهيج  بــنــادي 
فريقهم األول، في تحقيق المستويات المشرفة والنتائج 
الجميع  فــاجــئ  بعدما  والــمــرضــيــة، وخــصــوًصــا  الــمــرجــوة 
واحتالله  الذهبي  المربع  باقتحامه  الماضي  بالموسم 

المركز الرابع على صعيد مسابقة الدوري.
ودشن فريق سماهيج تدريباته البدنية والفنية تحضيًرا 

من  مجموعة  بحضور  النادي  صالة  في  الجديد  للموسم 
عباس  أحمد  دون شك خدمات  من  وسيفتقد  الالعبين، 
سماهيج  وسيستهل  الــديــر.  ــادي  ن لصفوف  انتقل  ــذي  ال
األول  القسم  خــالل  مــن  ــدوري  ــ ال مسابقة  فــي  مــشــواره 
النجمة،  األهــلــي،  وتليها  االتــحــاد،  ثم  الشباب،  بمواجهة 

باربار، الدير، توبلي، االتفاق، التضامن وأخيًرا البحرين.

حيدر الحسناوي

تعاقــدت مــع جعفر ناصــر وجــددت لالعــب عبدالجليل
يد سماهيج تنهي ملف الجهاز الفني

منتخبات الكرة تستعد لبطوالت “غرب آسيا”
ــود لــلــواجــهــة بــعــد “تــوقــف كــورونــا” ــع الــمــنــافــســات اإلقــلــيــمــيــة ت

القدم  لــكــرة  الوطنية  منتخباتنا  تستعد 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــمــنــافــســات اإلقــلــيــمــيــة، 
ينظمها  التي  المسابقات  في  وبالتحديد 
العام  القدم خالل  لكرة  اتحاد غرب آسيا 

الجاري.
وبخالف بطولة الرجال التي أعلن اتحاد 
إلى  ترحيلها  عن  القدم  لكرة  آسيا  غــرب 
ــذلــك قبل  أبـــريـــل مـــن الـــعـــام 23 لــتــقــام ب
في  الــمــقــررة   2023 آســيــا  كــأس  نهائيات 
جيدة  إعــداد  فرصة  ستشكل  إذ  الصين، 
لنخبة  اآلسيوي  العرس  قبل  للمنتخبات 
منتخبات القارة الصفراء، في الوقت الذي 
العمرية  الفئات  منتخبات  فيه  ستشهد 

مشاركات مختلفة على اختالف األعمار.
بولة  فــي  ســيــشــارك  األولــمــبــي  المنتخب 
اتحاد غرب آسيا الثانية لمنتخبات تحت 

1999 فما فوق(، والتي  )مواليد  23 عاًما 
خالل  السعودي  االتحاد  بضيافة  ستقام 
وستشهد  أكــتــوبــر.   12 إلــى   4 مــن  الفترة 
البطولة مشاركة 10 اتحادات هي: االتحاد 
السعودي )مستضيف(، االتحاد اإلماراتي، 
ــاد الــبــحــريــنــي،  ــاد األردنــــــي، االتـــحـ االتـــحـ
اللبناني،  االتــحــاد  الفلسطيني،  االتــحــاد 
االتحاد الُعماني، االتحاد السوري، االتحاد 

اليمني واالتحاد العراقي. 
أخيرة  إعـــداد  محطة  البطولة  وستكون 
التصفيات  فــي  مــشــواره  قبل  للمنتخب 
المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاًما 2022، 
أواخر  البحرين  في  التصفيات  ستقام  إذ 
في  ــمــبــي  األول منتخبنا  ــع  ووقــ ــر،  أكــتــوب
منتخبات  جانب  إلــى  الثالثة  المجموعة 

العراق وأفغانستان والمالديف.

أما منتخب الناشئين، فإنه سيشارك في 
بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين 
في  وتحديدًا  فــوق(  فما   2006 )مواليد 
وأكــدت  أكتوبر.   24 إلــى   14 من  الفترة 
مــشــاركــتــهــا في  أيـــًضـــا  اتــــحــــادات   10
السعودي  االتحاد  الناشئين هي:  بطولة 
)مستضيف(، االتحاد البحريني، االتحاد 
االتــحــاد  اإلمـــاراتـــي،  االتــحــاد  الكويتي، 
ــيــمــنــي، االتـــحـــاد  ــاد ال الـــقـــطـــري، االتــــحــ
االتحاد  الــســوري،  االتحاد  الفلسطيني، 

اللبناني واالتحاد األردني.
بطولة  في  الشباب  منتخب  وسيشارك 
ــيــة لــلــشــبــاب  ــثــان ــرب آســـيـــا ال ــاد غــ ــحـ اتـ
لمواليد 1003 فما فوق، وستقام تحت 
في  وتحديًدا  العراقي،  االتحاد  ضيافة 
 21 الــفــتــرة مــن  محافظة أربــيــل خــالل 
بمشاركة  وستحظى  نوفمبر،   30 إلــى 
)مستضيف(،  الــعــراق  اتــحــادات هــي:   ٧
لبنان  البحرين، سوريا،  اليمن،  الكويت، 

واألردن.

منتخبنا األولمبي

ــادي  ــ ــرب ن ــ ــت ــ اق
ضم  من  الحالة 

الــالعــب إبــراهــيــم 
الــــــــــزوري؛ لــيــمــثــل 
صـــفـــوف الــفــريــق 
القدم  لــكــرة  األول 

ــم  ــوســ ــمــ ــ خـــــــــالل ال
الــــريــــاضــــي الـــجـــديـــد 

.2022 - 2021
ــزوري قد مثل  ال إبراهيم  وكــان 
ــادي الــبــســيــتــيــن فـــي الــمــوســم  ــ ن
الــمــاضــي. ويــلــعــب الــــزوري في 
مــركــز الــظــهــيــر األيـــمـــن، وقـــدم 
مستويات جيدة رفقة “السفينة 

الزرقاء”.
ويأتي ضم الزوري لـ ”البرتقالي” 
ضمن إطار تعزيز صفوف الحالة 
مــنــافــســات دوري  ــــى  إل الــعــائــد 

نــاصــر بــن حمد 
يعد  إذ  الممتاز، 
الحالة بطل دوري 
ــة الــثــانــيــة  ــدرجــ ــ ال
الرياضي  للموسم 
 -  2020 الــمــاضــي 
وســيــمــثــل   .2021
وجـــــــود الــــــــــزوري مــع 
لمركز  “البرتقالي” إضافة جيدة 

المدافع األيمن.
الوطني  المدرب  الحالة  ويقود 
عارف العسمي، ويسعى لتدعيم 
تدشين  قبيل  فــريــقــه  تشكيلة 
الحالة  وكــان  الجديد.  الموسم 
الصفقات  من  العديد  عن  أعلن 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، أو 
ــي  ــــب )أفــغــان ــان ــيــن األجــ ــالعــب ال

وبرازيلي(.

كرة الحالة تقترب من ضم الزوري

TeamBahrain

األولمبية  اللجنة  رئــيــس  نــائــب  استقبل 
البحرين  مملكة  وفــد  رئــيــس  البحرينية 
الشيخ  ســمــو   2020 طــوكــيــو  بــأولــمــبــيــاد 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  عيسى 
المدير اإلقليمي بالوكالة الدولية لمكافحة 
وأوقيانيا  آسيا  بمنطقة  )وادا(  المنشطات 
البحرينية  البعثة  بمقر  وذلـــك  كــوزيــرو، 
ــد حــيــاة بحضور  الــرســمــيــة بــفــنــدق جــران
ونــائــب  األولــمــبــيــة  للجنة  الــعــام  األمــيــن 
رئـــيـــس الـــوفـــد مــحــمــد الــنــصــف ومــديــر 
الرياضي والتأهيل  للطب  الوطني  المركز 

والمنسق الطبي للبعثة خالد الشيخ.
ــــب ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن علي  ورحـ
له  ونقل  بهياشي،  خليفة  آل  خليفة  بــن 
المجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب  تحيات 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة 
آل  بن حمد  الشيخ خالد  البحرينية سمو 
تقوم  الــذي  المهم  بــالــدور  مشيدا  خليفة، 
المنشطات  لمكافحة  الدولية  الوكالة  به 
المنافسات  فــي  اآلفـــة  هــذه  محاربة  فــي 

الرياضية.
وأكــــد ســمــوه اهــتــمــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي 
من خالل سلسلة من المبادرات والبرامج 
التي تبنتها اللجنة األولمبية، مؤكدا سموه 
اللجنة  حققته  ــذي  الـ الــمــهــم  اإلنــجــاز  أن 
األولمبية بحصولها على موافقة واعتماد 
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على 
مدونة مملكة البحرين في مجال مكافحة 
الــمــنــشــطــات والـــتـــي تــتــنــاغــم مـــع مــدونــة 

أكبر  لهو   2021 للعام  الــجــديــدة  “الــــوادا” 
اإللــتــزام  فــي  البحرين  حــرص  على  دليل 
ــل مجتمع  ــة مــن أجـ ــذا اآلفــ بــمــكــافــحــة هـ

رياضي خال من المنشطات.
بن  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  وبحث 
خليفة آل خليفة مع هياشي سبل التعاون 
الثنائي المشترك في مكافحة المنشطات، 
األولمبية  اللجنة  حـــرص  ســمــوه  مــؤكــدا 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع الــوكــالــة 
يدا  والعمل  المنشطات  لمكافحة  الدولية 
بيد من أجل القضاء على آفة المنشطات 

والتوعية بمخاطرها.
ــدوره أشــــاد هــيــاشــي بــالــجــهــود الــتــي  ــ ــ وب
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة فــي مكافحة  تــبــذلــهــا 
المنشطات والتي تتناغم مع أنظمة الوادا، 
هذا  فــي  البحرين  مملكة  على  أثنى  كما 
الجانب باعتبارها من الدول المبادرة إلى 
التصديق على االتفاقية الدولية لمكافحة 

متمنيا  الــريــاضــة،  مجال  فــي  المنشطات 
التوفيق  البحرينية دوام  للجنة األولمبية 

واالزدهار.
وفـــي نــهــايــة الــلــقــاء أهــــدى ســمــو الشيخ 

عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة المدير 
للمنشطات  ــيــة  الــدول لــلــوكــالــة  اإلقــلــيــمــي 
بمنطقة آسيا وأوقيانيا هدية تذكارية من 

اللجنة األولمبية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل المدير اإلقليمي لمكافحة المنشطات
الثنائــي التعــاون  معــه  وبحــث  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  تحيــات  لــه  نقــل 

حسن علي من طوكيو )تصوير: علي الحلواجي(
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سبورتعلي مجيد

أحمد مهدي

أحمد مهدي

سموه يقدم هدية اللجنة األولمبية التذكاريةسمو الشيخ عيسى بن علي لدى لقائه المدير اإلقليمي لمكافحة المنشطات
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علي الفردان

المنامة - المناقصات والمزايدات

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، أمس، مظاريف 52 عطاًء لعدد 
ثماني مناقصات مطروحة من جهتين متصرفتين. 

لجنـــة  أعمـــال  جـــدول  وتضمـــن   
الفتـــح، فتـــح مناقصتيـــن لـــوزارة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي، المناقصة 
الصيانـــة  أعمـــال  بشـــأن  األولـــى 
الشاملة لمدرســـة النعيم الثانوية 
للبنين ومدرسة حطين االبتدائية 
للبنيـــن، وقـــد تـــم اســـتالم أربعـــة 
أمـــا  المناقصـــة،  لهـــذه  عطـــاءات 
بشـــأن  كانـــت  الثانيـــة  المناقصـــة 
أعمال الصيانة الشـــاملة لمدرســـة 
وفـــاء الثانويـــة التجاريـــة للبنات 
ومدرســـة ســـبأ االبتدائية للبنات، 
وقـــد تم اســـتالم أربعـــة عطاءات 
لهـــذه المناقصة. وأخيـــرًا، فتحت 
اللجنة ســـت مناقصات في قطاع 
تطويـــر  لشـــركة  والغـــاز  النفـــط 
للبترول، المناقصة األولى بشـــأن، 
وقد تم اســـتالم ســـبعة عطاءات 
المناقصـــة  أمـــا  المناقصـــة،  لهـــذه 
الثانية كانت بشأن نظام الحماية 
مـــن الحرائـــق النشـــطة واألنابيب 

نظـــام  مـــع  المدمجـــة  المصاحبـــة 
وحـــدة  فـــي  الموجـــود  التحكـــم 
تجفيـــف الغاز المركزيـــة – القطار 
1، وقد تم اســـتالم عطاءين لهذه 
المناقصة، أما الثالثة كانت بشـــأن 
بناء مبنـــى مكاتب جديـــد بأربعة 
طوابـــق مـــع مقصـــف فـــي منطقة 
الجبـــل، وقـــد تـــم اســـتالم واحـــد 
وعشـــرون عطاًء لهـــذه المناقصة، 
أما المناقصة الرابعة كانت بشـــأن 
خدمات تســـجيالت اآلبار التحت 
ســـطحية، وقد تم اســـتالم أربعة 
كمـــا  المناقصـــة،  لهـــذه  عطـــاءات 
فتحـــت اللجنـــة ســـبعة عطـــاءات 
تركيبـــات  توريـــد  لمناقصـــة 
األنابيـــب، وأخيرًا فتحـــت اللجنة 
مناقصة بشـــأن عقـــد لمدة خمس 
قيـــاس  أجهـــزة  لتوريـــد  ســـنوات 
التدفق بالموجات فوق الصوتية، 
وقـــد تم اســـتالم ثـــالث عطاءات 

لهذه المناقصة.

فتح مظاريف 52 عطاًء لعدد ثماني مناقصات

البحرين بمقدمة دول العالم لمكافحة االتجار بالبشر
يحتفل العالم في 30 يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة االتجار 
بالبشـــر، وهـــذا االحتفال له مدلول كبير ويمثـــل الوقفة الواحدة من كل 
العالم في وجه هذه الجريمة البخســـة المهينة لإلنسان وإنسانيته، وهو 
مـــن كرمه هللا تعالى ووضعه خليفـــة في األرض وعلى رأس قمة جميع 
مـــا خلـــق “وإذ قال ربك للمالئكـــة إني جاعل فـــي األرض خليفة” )البقرة 

اآلية 34(. 
النفس المجرمة ترتكب شـــتى أنواع الجرائم دون وازع من أخالقها أو 
ضميرها، إذا كان لها ضمير، حتى وصلت مرحلة الجريمة ضد اإلنسانية 
والبشـــر لتجنـــي ثمـــار جريمتها الســـوداء وهي تمشـــي على أجســـادهم 
وحياتهـــم التـــي أمدهم بها المولى جـــل جالله. وهـــذه الجريمة المقززة 
تعتبر األكثر انتهاكا لإلنســـانية والبشـــرية ألنها تنســـى اإلنسانية. وألنها 
جريمة عابرة للقارات، فإن تكاتف العالم في مواجهتها ضرورة قصوى. 
ولهـــذا، تـــم وضع اتفاقيـــة األمـــم المتحدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمة 
عبـــر الحدود الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها لمســـاعدة الدول في 
تحقيـــق جهودها الوطنية لتنفيذ بروتوكول منع جريمة االتجار بالبشـــر 
ومعاقبـــة مرتكبيهـــا وكل مـــن يقدم لهـــم المســـاعدة أو التغطية أو غض 

الطرف. 
وفـــي كل عام تصدر تقاريـــر عالمية توضح موقف الدول وما تتبعه من 
سياسات حيال هذه الجريمة ضد اإلنسانية. وبكل فخر، ظلت البحرين 
فـــي الصـــدارة وفـــي مقدمـــة الدول التـــي تكافح هـــذه الجريمـــة حماية 
لإلنســـان ولحقوق اإلنســـان في ربوع المملكة، والتقاريـــر العالمية تؤكد 
ذلك وتشيد بالدور الذي تقوم به. وفي هذا الخصوص، فإن كل الدوائر 
الحكوميـــة المختصـــة فـــي البحرين تولـــي مكافحة االتجار بالبشـــر كل 
العنايـــة ألن هذا يمثل سياســـة المملكة االســـتراتيجية والثابتة في هذا 
المنحـــى حماية لحقوق اإلنســـان دون تمييز بســـبب الجنس أو العقيدة 
أو اللـــون أو الجنســـية. وعلى الرغم من أن دســـتور البحرين ينص على 
حمايـــة حقـــوق اإلنســـان وكرامته وكذلـــك التشـــريعات الجنائية تعاقب 
مرتكبـــي الجرائـــم ضـــد اإلنســـان، إال أنـــه وإضافـــة لهذا قامـــت البحرين 
بإصدار قانون خاص في 2008 لمكافحة االتجار بالبشـــر وذلك تماشـــيا 
مـــع النفـــرة العالمية في هذا الخصـــوص. يذكر أن هـــذا القانون يتضمن 
كل التفاصيـــل المتعلقـــة بهذه الجريمة وكيفيـــة مواجهتها والتصدي لها 
عبر كل األجهزة اإلدارية والتنفيذية والقضائية. وكنتيجة طبيعية لهذا 
التطور التشـــريعي والقضائي، نطالع بانتظام مســـار القضايا أمام النيابة 
والمحاكم حيث صدرت األحكام الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم غير 
اإلنســـانية وبمـــا يســـتحقونه من عقوبـــات ردعا لهم ولكل مـــن يفكر في 
الولوج في مســـار هـــذه الجريمة “ولكم في القصـــاص حياة”. وال بد من 
اإلشـــارة إلـــى أن األجهزة المختصـــة بالبحرين تقـــدم كل الدعم لضحايا 
هذه الجرائم حتى تتم تهيئتهم نفسيا وجسديا للعودة للحياة الطبيعية 
ولتجـــاوز الفتـــرة الســـوداء التـــي تعرضـــوا لهـــا رغمـــا عنهم بســـبب هذه 
الجرائم ومرتكبيها. كل هذه اإلجراءات تؤكد أن البحرين تسير بخطى 

ثابتة الجتثاث هذه الجريمة ومرتكبيها ومسحها من خريطة البلد. 
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د. عبد القادر ورسمه 

”eKYC“ الوطنيــة  بالمنصــة  باالســتعانة  تطبيقــه  عبــر 

بنك “إلى” يّسِرع عملية فتح الحسابات

ُيطِلــق بنــك “إلــى”، البنــك الرقمــي الرائــد فــي البحريــن، والمتوفر علــى الهواتف 
النقالــة فقــط، 5 مزايــا سلســة جديــدة علــى تطبيقــه لتعزيــز تجربــة الخدمــات 
المصرفيــة الشــاملة لعمالئــه، وذلــك تجســيًدا لســعيه المســتمر لالســتماع إلــى 

احتياجات العمالء، وتحليلها، واالبتكار على أساسها. 

وُصِممـــت هـــذه المزايـــا التـــي ُأطِلقـــت 
لالقتراحـــات  اســـتجابًة  حديًثـــا 
واألفـــكار المقَدمـــة مـــن العمـــالء عبـــر 
المتعـــددة  الرقميـــة  االتصـــال  قنـــوات 
عمالئـــه  بـــرؤى  واســـتلهاًما  للبنـــك، 
التـــي يســـتطلعها باســـتخدام نموذجه 
المصرفـــي المتطـــور المدَعـــم بأفضـــل 
تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي وتحليل 

البيانات. 
األخيـــر  التحديـــث  مـــن  وجـــزًءا 
عمليـــة  “إلـــى”  بنـــك  أطلـــق  لتطبيقـــه، 
فتـــح حســـاب رقميـــة أبســـط مـــن ذي 
قبـــل، ُتمكـــن العمـــالء اليـــوم مـــن فتح 
حســـاب خالل دقائق باستخدام هوية 
واحـــدة وصـــورة شـــخصية )ســـيلفي(، 
باالســـتفادة مـــن منصة اعـــرف عميلك 
اإللكترونيـــة الوطنيـــة )eKYC(، وهـــي 
قاعـــدة بيانـــات تتوافر عبـــر اإلنترنت، 
تمكن المؤسســـات الماليـــة من التحقق 
من هويات عمالئهم بسهولة، وتشغلها 
“بنفـــت” بالتعاون مع هيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية، تحت إشـــراف 

مصرف البحرين المركزي. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك “إلى”، 
محمـــد المعراج “يعكس تطوير تطبيق 

بنـــك “إلـــى” التزامنـــا باســـتمرار تطوير 
تجربـــة  تقديـــم  أجـــل  مـــن  خدماتنـــا 
البحريـــن،  فـــي  متقدمـــة  مصرفيـــة 
التقنيـــة  نظـــام  مـــن  واالســـتفادة 
الماليـــة المتقـــدم وونهج التعـــاون بين 
الحكومـــة.  تبنتـــه  الـــذي  المؤسســـات 
وُيقـــدم بنـــك “إلـــى” اليـــوم عملية فتح 
حســـاب ال مثيـــل لهـــا، تعكـــس التزامنا 
يســـهل  مصرفيـــة  تجربـــة  بابتـــكار 
الوصـــول إليهـــا وتشـــمل الجميع ضمن 

بيئتنا ’الال تالمسية’ سريعة النمو”. 
وإضافـــًة لمـــا ســـبق، يشـــمل اإلصـــدار 
الجديد لتطبيق “إلـــى” خاصية القائمة 
الســـريعة والتـــي يمكن الوصـــول إليها 
عبـــر الضغـــط المتواصـــل علـــى أيقونة 
التطبيـــق الموجودة على مباشـــرة من 
الشاشـــة الرئيســـة، فضـــاًل عـــن تمكين 
إجـــراء تحويـــل المبالـــغ مباشـــرة بيـــن 
حســـابات ’حصالـــة’، خاصيـــة االدخـــار 
تســـهيل  بهـــدف  المبتكـــرة،  الرقميـــة 
عملية االدخار وإحداث تغير ســـلوكي 
التطبيـــق  ويســـمح  هـــذا  إيجابـــي. 
بإمكانيـــة حصـــول كل مســـتخدٍم على 
ســـهمين اثنين فـــي ’جمعيـــة’، خاصية 
االدخـــار الجماعي الرقمية المســـتلهمة 

مـــن تقليـــٍد عربـــٍي عريـــق.  وبدورهـــا، 
قالـــت رئيســـة األعمـــال والعمـــالء لدى 
بنك “إلى”، نـــدى طرادة “يلبي اإلصدار 
احتياجـــات  “إلـــى”  لتطبيـــق  األحـــدث 
العمالء واقتراحاتهم، تجسيًدا لسعينا 
المســـتمر لتصميـــم خدمـــات مصرفية 
عصريـــة تتمحور حول حيـــاة العمالء، 
وتمكنهم من تســـهيل حياتهم اليومية 
وأهدافهـــم طويلـــة األجل باالســـتعانة 

بحلول مصرفية سهلة وميسرة”. 
مفهومنـــا  “يدمـــج  طـــرادة  واختتمـــت 
العمـــالء  علـــى  المرتكـــز  المصرفـــي 
حداثـــة  بيـــن  حياتهـــم  وأســـلوب 
التقنيـــات والفهم العميق الحتياجاتهم 
وتطلعاتهـــم، بمـــا يحقق انســـجامنا مع 
احتياجات مجتمعنا وابتكار الخدمات 
ســـعينا  جانـــب  وإلـــى  مالئمـــة.  أكثـــر 

لتحقيـــق ذلك، فإننا نســـتمر في تحدي 
العوائـــق والنظـــرة النمطيـــة للخدمات 

المصرفية التقليدية”. 
ومنـــذ انطالقـــه، واصـــل البنـــك ابتكار 
خدمـــات ثورية فـــي قطـــاع الخدمات 
المصرفية لألفراد من خالل تحديثات 
تضمنـــت  والتـــي  لتطبيقـــه،  متعـــددة 
إطـــالق ميزتـــي “حصالـــة” و “جمعيـــة” 
االدخـــار  تقاليـــد  مـــن  المســـتوحاتين 
قبـــواًل  القتـــا  واللتْيـــن  المجتمعيـــة، 
لـــدى المســـتخدمين، وخدمـــة  واســـًعا 
التبرع من داخل التطبيق، والحســـاب 
الجـــاري األول مـــن نوعـــه مـــن حيـــث 
إنتاج الفوائد والتشجيع على االدخار، 
وفرض الحـــد األدنى لمتطلـــب الدخل 
فـــي فتح الحســـاب، تســـريًعا للشـــمول 

المالي في مملكة البحرين.

المنامة - بنك “إلى”

المنامة - المصرف المركزي

70 مليون دينار ألذونات 
الخزانة األسبوعية

أنه  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  أعــلــن 
ــمــت تــغــطــيــة اإلصـــــــدار رقــــم 1872  ت
أذونات  )ISIN BH00061X4034( من 

الخزانة الحكومية األسبوعية. 
مليون   70 اإلصـــدار  هــذا  قيمة  وتبلغ 
تبدأ  يوًما   91 استحقاق  لفترة  دينار 
في  وتنتهي   2021 أغــســطــس   4 فـــــي 
سعر  معدل  بلغ  كما   ،2021 نوفمبر   3
بسعر  مقارنة   %  1.46 عليها  الفائدة 
لــإصــدار  ــفــائــدة  ال  %  1.36 ــفــائــدة  ال

السابق بتاريخ 28 يوليو 2021.

“طيران الخليج” تحّلق يومًيا إلى باريس

“االتصاالت”: خريطة طريق للشركات لتطوير “الشبكات”

3.9 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

ــراء ــض ــخ ــة ال ــم ــائ ــق ــى ال ــل ــن ع ــري ــح ــب ــة ال ــافـ ــا تـــقـــرر إضـ ــس ــرن ف

ــتــســلــيــم واالعــتــمــاد ــتــخــطــيــط وحـــتـــى ال ــة ال ــل ــرح ــن م ــدًءا مـ ــ ــ ب

ــة ــق ــف ص  164 عـــبـــر  ديـــــنـــــار  مـــلـــيـــون   1.8 بـــقـــيـــمـــة 

بزيـــادة  الخليـــج”  “طيـــران  قامـــت 
الفرنســـية  العاصمـــة  إلـــى  رحالتهـــا 
مـــن  بـــدًءا  يوميـــة  لتصبـــح  باريـــس 
هـــذه  وتأتـــي  أغســـطس.   2 أمـــس 
الـــذي  القـــرار  أعقـــاب  فـــي  الخطـــوة 
 1 فـــي  الفرنســـية  الســـلطات  أعلنتـــه 
أغســـطس بإضافـــة مملكـــة البحريـــن 
على قائمتها الخضراء؛ الذي يعني أن 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي البحرين 

ســـيتمكنون مـــن الســـفر إلـــى فرنســـا 
فتـــرة  إلـــى  للخضـــوع  الحاجـــة  دون 
علـــى  وســـيتعين  الصحـــي.  الحجـــر 
المســـافرين الحاصليـــن علـــى اللقـــاح 
بعمـــر 12 عاما فما فوق إبراز ما يثبت 
حصولهم على الجرعات الكاملة ألحد 
اللقاحـــات المعتمـــدة مـــن قبـــل وكالة 
ســـيتعين  فيمـــا  األوروبيـــة،  األدويـــة 
على المســـافرين غير الحاصلين على 

اللقاح إبراز النتيجة الســـلبية لفحص 
 72 قبـــل  إجـــراؤه  يتـــم   )19 )كوفيـــد 
ســـاعة من موعد رحالتهم أو شـــهادة 

التعافي من الفيروس.
وكانـــت “طيـــران الخليـــج” قـــد بدأت 
موســـم الصيف الحالي باســـتعادة 80 
% من شـــبكتها ما قبـــل الجائحة، مع 
اســـتمرارها فـــي اســـتئناف عملياتهـــا 
 2019 لشـــبكة  خدماتهـــا  واســـتعادة 

فـــي مدنهـــا األصيلة. وأعلنـــت الناقلة 
الوطنيـــة عـــن إطالق جميـــع وجهاتها 
الموســـمية لصيـــف 2021 بنجاح تام، 
وذلـــك برحالت مباشـــرة إلـــى كل من 
ميكونوس وسانتوريني في اليونان، 
واإلســـكندرية  إســـبانيا،  فـــي  ومالقـــا 
وشـــرم الشـــيخ في مصر؛ إضافة إلى 
استئناف رحالت الناقلة إلى تبليسي 

في جورجيا.

قامـــت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت، في 
خطوة تهـــدف لتنظيم أكبر في تطوير 
البنيـــة التحتيـــة والشـــبكات الســـلكية 
والالســـلكية التـــي تقـــوم بهـــا شـــركات 
بإصـــدار  البحريـــن،  فـــي  االتصـــاالت 
إرشـــادات تعد بمثابـــة “خارطة طريق” 
يتبعها مطورو مشـــاريع البنية التحتية 
مصممـــة وفـــق معايير تتســـم بالكفاءة 

واألمان وقلة تكاليف الصيانة.
الشـــركات  جميـــع  الهيئـــة  وألزمـــت 
المرخصة بتطبيـــق اإلجراءات الواردة 
فـــي الوثيقـــة، حيـــث يجـــب أن تلتـــزم 
بها جميع مشـــاريع شـــبكات االتصاالت 

الســـلكية والالســـلكية الجديـــدة داخل 
مملكـــة البحريـــن التي صممهـــا ويبنيها 
مرحلـــة  مـــن  بـــدءا  الخـــاص  القطـــاع 
التخطيط حتى التسليم واالعتماد من 

قبل مزود االتصاالت.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بعد أن تســـلمت 
الهيئـــة ملـــف تصحيـــح أوضـــاع أبراج 
االتصاالت في المملكة وتوحيد الجهة 
المعنيـــة بهـــا، إذ أصـــدرت الهيئة خطة 
زمنية لتصحيح أوضاع األبراج بحيث 
تتناســـب جميعهـــا مع المعاييـــر المعدة 

والمعتمدة في هذا اإلطار.
ووضعت الهيئة في الوثيقة حدا أدنى 
مـــن المتطلبـــات االلتزاميـــة والمعاييـــر 

القابلة للتغير من وقت آلخر، إذ ينبغي 
علـــى المطـــور الرجـــوع إلـــى المعاييـــر 
الصلـــة  ذات  التشـــريعية  والسياســـات 
وهيئـــة  الحكوميـــة  التحتيـــة  بالبنيـــة 

تنظيم االتصاالت.
علـــى  الحصـــول  الهيئـــة  وشـــرطت 
تراخيـــص مـــن جهات حكوميـــة أخرى 
من بينها، تراخيـــص الطرق إلى جانب 

الرخص التي تتعلق بالبناء.
ونبهـــت الهيئة إلى أن أبراج االتصاالت 
المتنقلـــة ســـتتطلب كذلـــك الحصـــول 

على ترخيص.
ومـــن جهة الكهرباء، نبهت الهيئة بعدم 
الحفـــر بالقـــرب مـــن كابـــالت الضغـــط 

العالـــي فـــي الفترة التـــي حددتها هيئة 
الكهربـــاء والماء في الصيف وذلك من 

مايو إلى أكتوبر.
االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  وحـــددت 
الفتـــرة التجريبيـــة، التـــي ال تقـــل عـــن 
شـــهر واحـــد، وذلـــك للتأكد مـــن صحة 
العيـــوب  وتحديـــد  اآلمـــن  والتشـــغيل 
وإنهائها، فالمقاول مسؤول عن سالمة 
وتشـــغيل وصيانة الشـــبكة فـــي الفترة 
التجريبيـــة وهـــي خـــالل مـــدة العقـــد. 
ويجب على المطورين تقديم الرســـوم 
التخطيطيـــة للهيئـــة للموافقـــة عليهـــا، 
إذ تقـــوم بحفظهـــا فـــي قاعـــدة بيانات 

الرسومات لديها.

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العام يـــوم أمس 
اإلثنين عند مســـتوى 1,599.98 بارتفاع 
وقـــدره 6.13 نقطة مقارنـــة بإقفاله يوم 
األحد، فـــي حين أقفل “مؤشـــر البحرين 
 668.89 مســـتوى  عنـــد  اإلســـالمي” 
بانخفـــاض وقـــدره 0.14 نقطـــة مقارنـــة 

بإقفاله السابق. 
بورصـــة  فـــي  المســـتثمرون  وتـــداول 
بقيمـــة  ســـهم،  مليـــون   3.94 البحريـــن 
دينـــار  مليـــون   1.83 قدرهـــا  إجماليـــة 

بحرينـــي، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 164 
صفقـــة، إذ ركـــز المســـتثمرون تعامالتهم 
األساســـية  المـــواد  قطـــاع  أســـهم  علـــى 
والتـــي بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 
1.15 مليـــون دينار، أي ما نســـبته 63.05 
% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدرهـــا 1.66 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خالل 52 صفقة. 
فـــي  )ألبـــا(  البحريـــن  ألمنيـــوم  وجـــاءت 
المركـــز األول، إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها 

مـــا  أي  دينـــار،  مليـــون  المتداولـــة 1.15 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  63.05 نســـبته 
األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 1.66 
مليون ســـهم، تم تنفيذهـــا من خالل 52 

صفقة. 
أمـــا المركـــز الثانـــي فكان لبنـــك البحرين 
الوطني بقيمة قدرها 217.21 ألف دينار 
أي ما نسبته 11.89 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرها 362 

ألف سهم، تم تنفيذها عبر 11 صفقة. 

وجـــاء بنـــك البحريـــن والكويـــت بقيمـــة 
قدرهـــا 128.05 ألف دينار أي ما نســـبته 
األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  7.01
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 260.99 ألف 
سهم، تم تنفيذها من خالل 15 صفقة. 

وتم يوم أمس تداول أســـهم 15 شـــركة، 
ارتفعت أســـعار أسهم شركة واحدة، في 
حين انخفضت أســـعار أسهم 3 شركات، 
وحافظـــت بقيـــة الشـــركات على أســـعار 

إقفاالتها السابقة.

المحرق - طيران الخليج

المنامة - بورصة البحرين

* مستشار وخبير قانوني

محمد المعراجندى طرادة
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أصدرت شركة نيسان موتور المحدودة تقرير االستدامة السنوي لعام 2021، 
الذي يوجز نهج الشركة وأنشطتها المتعلقة باالستدامة.

ويقـــدم تقريـــر االســـتدامة 2021 معلومـــات مفصلـــة عـــن المجـــاالت التاليـــة: 
البيئة، ســـامة المرور، التنوع والشمول، الجودة، سلسلة اإلمداد، الموظفون، 

التواصل مع المجتمعات، حوكمة الشركات واالمتثال.
وتصدر نيســـان تقرير االســـتدامة منـــذ العـــام 2004 لتعزيز شـــفافية أعمالها. 
وتهـــدف الشـــركة من خال توفيـــر المعلومات للجمهور إلى اســـتخدام اآلراء 
التـــي تتلقاهـــا لغـــرض التحســـين والمســـاهمة فـــي تطويـــر مجتمع مســـتدام. 
وبالتزامـــن مـــع إصدار تقرير هذا العام، شـــاركت نيســـان في اســـتضافة ندوة 

مفتوحة عبر اإلنترنت لتعزيز الشفافية ونقاش موضوع االستدامة.

“نيسان” تصدر تقرير االستدامة لعام 2021

الوكيـــل  موترســـيتي،  شـــركة  أعلنـــت 
الحصري لســـيارات شـــيري في مملكة 
البحرين، عن إطاقها الرســـمي للجيل 
الرياضيـــة  ســـياراتها  مـــن  الجديـــد 
متعـــددة األغـــراضTiggo Pro  وذلك 
في معرض موترســـيتي بســـند. وتمت 
مؤخـــرًا إضافة موديـــات جديدة إلى 
جانـــب الموديـــات األخـــرى المتوفرة 
 Tiggo 4 Pro، مثـــل   المعـــرض  فـــي 
Tiggo 7 Pro و Tiggo 8 Pro وذلـــك 
ليحظـــى عمـــاء شـــيري فـــي البحرين 
عبـــر  والتميـــز  التألـــق  مـــن  بالمزيـــد 
تجربتهـــم لموديـــات شـــيري العصرية 

والمزودة بأحدث المزايا التقنية. 
شيري Pro هي الجيل الثالث من خط 
إنتـــاج هذا الطراز، وقد حظيت بجميع 
التـــي  الرئيســـية  التصميميـــة  المزايـــا 

تتســـم بهـــا أشـــهر عامـــات الســـيارات 
المدمجة في منطقة الشـــرق األوســـط 
والتي توفرها بأســـعار معقولة. ارتبط 
اســـم شيري بشركة موترسيتي لكونها 
شـــيري  لســـيارات  الحصـــري  المـــوزع 
طـــوال مـــدة 15 عامـــًا الماضيـــة، وقـــد 

حرصت موترسيتي على هذه الشراكة 
انطاقًا من حرصها على تزويد السوق 
البحرينية بأفضل موديات السيارات 
والتـــي  معقولـــة  بأســـعار  الموثوقـــة 
العريقـــة  موترســـيتي  خبـــرة  عززتهـــا 

بخدمات العماء. 

الـــســـيـــارات الـــريـــاضـــيـــة مـــتـــعـــددة األغـــــراض
”Pro موترسيتي” تدشن الجيل الجديد من “شيري“

أطلقت شـــركة التســـهيات للسيارت 
الوكيـــل والمـــوزع الحصـــري لعامـــة 
مملكـــة  فـــي  الرائـــدة   Gac Motor
البحريـــن ســـيارة GS8  بتحســـينات 
الخارجـــي  الشـــكل  علـــى  جديـــدة 
والداخلـــي، ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار 
تعزيـــز  علـــى  المتواصـــل  حرصهـــا 
حضورها في مملكة البحرين، وتلبية 
متطلبـــات عشـــاق القيـــادة الراغبيـــن 
في الحصـــول على أحـــدث التقنيات 

بأفضل األسعار.
وفي هذا الســـياق قـــال مدير العامة 
التجاريـــة ســـامي بـــو حســـن “ تعتبـــر 
أفضـــل  مـــن  واحـــدة   GS8 ســـيارة 
الطـــرازات مبيًعا فـــي مملكة البحرين 
حيـــث برهنت هـــذه الســـيارة قدرتها 
الكبيـــرة على منافســـة أكبرالشـــركات 

العالمية في تجارة صناعة السيارات، 
وحققـــت مبيعات رائعه خال الثاث 
ســـنوات الماضية. وقـــد القت نجاًحا 
مســـتمرًا وشعبية واسعة بين السكان 

المحليين في مملكة البحرين”.
ســـيارة  تأتـــي   “ بوحســـن  وأضـــاف 
GS8  2021  بتحســـينات جديـــدة 
على الشكل الخارجي حيث تم تغير 

المصـــد األمامـــي والخلفي للســـيارة 
بإضافة قطع ســـتيل تعطي جمالية 
أكبـــر للشـــكل الخارجـــي إضافة إلى 
المئـــزر األمامـــي المطلـــي بالكـــروم، 
وكشـــافات الضـــوء النهـــاري العاملة 
بتقنية الدايودات المضيئة واألنوار 
األماميـــة LED Head Lights ذات 

التصميم المزدوج ثاثي األبعاد. 

ـــارة ـــي للسيــ ـــي والداخلــ ـــل الخــارجــ ـــن الشكــ تتضمــ
“التسهيالت” تطلق GS8 2021  بتحسينات جديدة

الشركة تطلق منصة التجارة اإللكترونية تعزيًزا لعالقات العمالء

“الحداد”: شراء مرسيدس-بنز الجديدة من المنازل

قالـــت شـــركة الحـــداد للســـيارات “إنـــه 
يمكن للعماء في مملكة البحرين اآلن 
شـــراء ســـيارة مرســـيدس-بنز جديدة 
باســـتخدام  منازلهـــم  مـــن  مباشـــرًة 
موقـــع التجـــارة اإللكترونيـــة الـــذي تم 
الشـــركة”.  قبـــل  مـــن  حديًثـــا  إطاقـــه 
ويتيـــح الموقـــع اإللكترونـــي الجديد لـ 
“الحداد للسيارات” تعزيز العاقات مع 
العماء من خال السماح لهم بجدولة 
اختبـــارات القيـــادة وحجـــز المركبـــات 
وشـــرائها وغير ذلك الكثيـــر على مدار 

الساعة وبلمسة زر واحدة. 
المبتكـــرة  الرقميـــة  المنصـــة  وتوفـــر 
تجربـــة  والعائديـــن  الجـــدد  للعمـــاء 
سلســـلة وبديهيـــة تماًما عبـــر اإلنترنت 
إلـــى  الفـــوري  الوصـــول  إمكانيـــة  مـــع 
طـــرازات  مـــن  الكاملـــة  المجموعـــة 

مرسيدس-بنز. 
ويواكـــب الموقع المصمم بخبرة لجعل 
رحلـــة البحـــث عـــن الســـيارة وشـــرائها 
بســـيطة قدر اإلمـــكان، التوجه الحالي 
مـــع  اإلنترنـــت  عبـــر  التجـــارب  نحـــو 
ســـد الفجـــوة بيـــن الخدمـــات الرقمية 
والتقليدية. ويمكن للمستخدمين اآلن 
تصفـــح وكاالت الحـــداد للســـيارات، ما 
يتيح لهم استكشاف المخزون الكامل 
من الســـيارات وحجز الطرازات خارج 
ســـاعات العمـــل أثنـــاء التســـوق أيًضـــا 
للحصـــول علـــى االختيـــارات الكاملـــة 
من مجموعات اإلضافـــات والملحقات 

المتوافرة.
الحـــداد  لشـــركة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
“تفخـــر  هدســـون  واريـــن  للســـيارات، 
بتقديـــم  للســـيارات  الحـــداد  شـــركة 

موقـــع التجـــارة اإللكترونية لســـيارات 
مرســـيدس-بنز فـــي مملكـــة البحريـــن. 
يهدف إدخال هذه المنصة إلى تبسيط 
عملية الشـــراء بأكملها، ما يجعلها أكثر 
ماءمة للعماء. يحتـــوي الموقع على 
العديد من الميزات التي تشمل إجراء 
عمليـــات الشـــراء أو الحجـــز، وإجـــراء 
االستفسارات، وحجز تجارب القيادة، 
إن العمـــاء قـــادرون أيًضا على معرفة 
أحـــدث العروض، إضافة إلى الحصول 
علـــى معلومات مفصلـــة حول مخزون 
المعتمـــدة  المســـتعملة  الســـيارات 
والجديـــدة”. وتعد المنصـــة التي جرى 
إطاقها أخيًرا جزًءا من اســـتراتيجية 
 Best Customer Experience 4.0“
goals”، التـــي تهـــدف إلـــى تأميـــن 25 
% مـــن المبيعـــات العالميـــة مـــن خال 
المنصات الرقمية بحلول العام 2025. 

خدمـــة  اآلن  مرســـيدس-بنز  وتقـــدم 
رقمية سلســـة للعماء فقـــط، بدًءا من 
عملية الشراء حتى التسليم، مع تعزيز 
تجربة الشراء التقليدية المتوافرة في 

صاالت العرض الخاصة بالشركة. 
المتجـــر اإللكترونـــي  وتتيـــح وظيفـــة 
للعمـــاء  الموقـــع  علـــى  الموجـــود 
إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة  المحتمليـــن، 
عـــرض المخزون المتوافر لدى الوكاء 
في الوقت الفعلـــي، لمراجعة العروض 
شـــراء  طلبـــات  وتقديـــم  الترويجيـــة 
الســـيارات، إضافـــة إلـــى خيـــار حجـــز 

المركبات الفوري. 
المباشـــر  التواصـــل  خدمـــات  وتوفـــر 
الحيـــة  الدردشـــة  مثـــل  العمـــاء  مـــع 
مـــع  ســـريًعا  اتصـــااًل  اإلنترنـــت،  عبـــر 
ســـهلة  وجدولـــة  للســـيارات  الحـــداد 
لمواعيـــد اختبـــارات القيـــادة وتواريخ 

تســـليم الســـيارة مـــن بيـــن مجموعـــة 
مـــن الوظائـــف األساســـية. وفـــي إطار 
الجهـــود المســـتمرة للتحـــول الرقمـــي، 
تعمل الحداد للســـيارات باستمرار على 
بإضافـــة  وســـتقوم  المنصـــة  تحســـين 
المزيـــد مـــن الخدمـــات لتعزيـــز تجربة 
العمـــاء.  يمكنـــك اآلن زيـــارة موقـــع 
التجـــارة اإللكترونيـــة لمرســـيدس-بنز 
https://www.shop.( البحريـــن علـــى
mercedes-benz-mena.com/

.)bahrain/en

عقدت كليـــة البحرين التقنية )بوليتكنـــك البحرين( وجامعة دبلن 
التكنولوجية بأيرلندا اجتماًعا افتراضًيا لبحث ســـبل التعاون بين 
الجانبيـــن فـــي العديد مـــن المجاالت ومنهـــا: البحـــوث التطبيقية 

وبرامج تبادل الطابي وفرص التدريب. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  مـــن:  كًا  االجتمـــاع  وضـــم 
للبوليتكنك ريم البوعينين، ومدير التطوير األكاديمي والمبادرات 
التجاريـــة إيما جناحي، ومدير إدارة شـــؤون الطلبة الشـــيخ خالد 
بـــن خليفة آل خليفـــة، ورئيس مركز اإلرشـــاد والتطوير الوظيفي 
عبدالرضـــا دســـمال، ومديـــر جامعة دبلـــن بإيرلندا مايـــك مورفي، 

وعدد من ممثلي الجامعة.
من جهتها، أكدت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبوليتكنك ريم 
البوعينين أن “البوليتكنك” تسعى من خال خطتها االستراتيجية 
الممتـــدة من العـــام 2020 إلى 2024 إلى إثـــراء تجربة طابها من 
خال االنفتاح على التعليم الدولي وإبرام اتفاقات تعاون وتبادل 
مع الجامعات العالمية، إذ من شأن ذلك التنوع والتبادل أن يوسع 
آفـــاق التعلم والعمل، وتحقيـــق التطور األكاديمـــي المرجو، فضًا 

عـــن االســـتفادة مـــن تجـــارب تلـــك الجامعـــات، وإعـــداد خريجين 
منفتحيـــن قادريـــن على التكّيـــف والعمل مـــع مختلـــف الثقافات، 

واالنخراط في سوق العمل”. 
وأضافت “في إطار سعي البوليتكنك إلى ضمان جودة مخرجاتها 
وضمان استعداد طلبتها وخريجيها للعمل وتلبية متطلبات سوق 
العمـــل المحلية واإلقليميـــة والدولية، ارتأت الكلية أن التعاون مع 
جامعة دبلن ســـيمنحها الفرصة إلجـــراء برنامج تبادل طابي من 
شـــأنه أن يمكن طلبتها من التخرج بمواصفـــات ومهارات عالمية. 
باإلضافـــة إلى ذلك، فإن جامعة دبلن تعد من الجامعات المرموقة 
والمعروفة في مجال البحـــوث وخصوًصا البحوث التطبيقية، ما 
يشـــكل فرصـــة لطاقمنـــا األكاديمي لاســـتفادة من هـــذه التجربة، 
حيـــث سيكتســـبون الخبـــرة في مجـــاالت محددة يمكـــن تطبيقها 
بعـــد ذلك فـــي مناهجنا الدراســـية.. وكل هذه المبادرات تتماشـــى 
مـــع رؤيـــة البحرين 2030 والخطة الوطنية لســـوق العمل 2021 - 
2023 التـــي تهدف إلى جعل المواطنين الخيار األفضل للتوظيف 

في سوق العمل”.

ــب ــي والتدريـ ــادل الطالبـ ــوث والتبـ ــاالت البحـ ــي مجـ فـ
“البوليتكنك” تبحث سبل التعاون مع جامعة دبلن

أعلنـــت مجموعـــة يوســـف بـــن أحمد 
العائليـــة  الشـــركات  إحـــدى  كانـــو، 
الكبرى المستقلة متعددة الجنسيات 
في الشرق األوســـط، عن شراكة في 
مجـــال التحـــّول الرقمي مـــع عماقة 
التقنية العالمية “إس إيه بي”، تعزيًزا 
للتنميـــة االقتصاديـــة المتنوعـــة في 

المنطقة.
وتديـــر مجموعـــة يوســـف بـــن أحمد 
كانـــو مجموعة واســـعة مـــن األعمال 
فـــي عدة قطاعات تابعـــة لها تتضمن 
اللوجســـتية  والخدمـــات  الماحـــة 
والطاقـــة  والصناعـــة  والســـفريات 
واالســـتثمار والعقـــارات، وذلـــك فـــي 
أنحـــاء واســـعة مـــن منطقـــة الشـــرق 

األوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا.
واختارت مجموعة يوسف بن أحمد 
كانـــو إبرام شـــراكة اســـتراتيجية مع 
“إس إيه بي” لتنفيذ الحّل الســـحابي 
التحليـــات  باقـــة  فـــي  المتمثـــل 
الفوريـــة لألعمـــال HANA 4 /S، الذي 
ســـتدعم  مبتكـــرة  بقـــدرات  يتمتـــع 
الرقمـــي ألعمـــال  التحـــّول  تطّلعـــات 
المجموعة. ومن شـــأن هذه الشراكة 
البيانـــات  دمـــج  علـــى  تســـاعد  أن 
مـــن مختلـــف األنظمـــة العاملـــة فـــي 
المجموعة ضمن حـــل مركزي واحد، 

وتســـريع أتمتـــة العمليـــات اليدويـــة. 
لاســـتفادة  المجموعـــة  وتســـعى 
مـــن أفضـــل تقنيـــات “إس إيـــه بـــي” 
فـــي مجـــال الشـــؤون الماليـــة وفـــي 
قطاعـــي الصناعة والطاقـــة التابَعين 
أيًضـــا  ســـتحظى  التـــي  للمجموعـــة، 
بالقـــدرة على اتخاذ قـــرارات تجارية 
التحليـــات  علـــى  بنـــاًء  مســـتنيرة 
الفوريـــة للبيانـــات عبـــر تقنيات “إس 

إيه بي”.
 وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
بـــن أحمـــد  إدارة مجموعـــة يوســـف 
نمـــو  إن  كانـــو:  محمـــد  خالـــد  كانـــو 
االحتياجات في قطاعات االستثمار 

الشـــرق  بمنطقـــة  والطاقـــة  والســـفر 
األوســـط دفع المجموعة إلـــى العمل 
بأعلى مســـتويات اإلنتاجيـــة، مؤكًدا 
تحقيـــق  علـــى  المجموعـــة  حـــرص 
الريادة في التميز المستدام لارتقاء 
الـــرؤى  ودعـــم  العمـــاء  بخدمـــة 
االقتصاديـــة اإلقليميـــة حتـــى العـــام 
2030 ومـــا بعـــده. وأضاف “ســـيتيح 
لنـــا التحـــّول الرقمـــي بالتعـــاون مـــع 
“إس إيـــه بـــي” االطاع علـــى أحدث 
البيانات والتقارير المالية المســـتندة 
تعزيـــًزا  الفوريـــة،  التحليـــات  إلـــى 
لقدرتنا التنافســـية ورفًعا لمستويات 

الكفاءة”.

بتوظيف تطبيقات التحليالت الفورية لألعمال من “إس إيه بي”
“يوسف كانو” ُتحدث التحول الرقمي في عملياتها بالمنطقة
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“طفل معجزة”.. ولد قبل أوانه ومعدل ذكائه يضاهي أينشتاين
3 سنوات في مستشفى  قبل  لوندبيرغ  لوسون  الطفل  ولد 
في  عــدة  أسابيع  وقضى  أوانـــه،  قبل  األميركية  بأوريغون 

وحدة رعاية الخّدج.
التطور  الطفل من تأخر كبير في  وتوقع األطباء أن يعاني 
اإلدراكي، لكن والدته بدأت تشهد تحوال مفاجئا في طفلها 
بعد سنتين على الرغم من أنه لم يكن قد سمع سوى كلمات 
ــذا الــتــحــول خــولــه أخــيــرا االنــضــمــام  قليلة فــي حــيــاتــه، وهـ
التي تضم أفرادا ذوي ذكاء مرتفع  الدولية  لجمعية “منسا” 

وهو بعمر 3 سنوات تقريبا.
ويعد هذا تطورا رائعا ألي طفل ناهيك عن طفل مولود قبل 
المعرفية، وفقا  بالتأخر واإلعاقة  موعده مع وجود مخاطر 

لموقع “غوود نيوز” األميركي. 
وأفادت والدته سارة لوندبيرغ أن طفلها بدا كما لو أنه يتقدم 
بقفزات بعد عمر السنتين، مضيفة “كان يتعلم األشكال دون 
أن نضطر إلى تعليمه، ويتعلم كلمات جديدة ال نتذكر حتى 

قولها من حوله”.
وفي وقت سابق من هذا العام، خالل اندالع عاصفة جليدية 
وفيما كانت األسرة تعاني من انقطاع الكهرباء لبضعة أيام 
األثــر  وعــلــى  ــدول وعــواصــمــهــا،  الـ أســمــاء  الطفل على  تعلم 
من  ما  بطريقة  السمعيات  علم  تعلم  أنــه  األســرة  اكتشفت 

تلقاء نفسه. 
وحاليا يعرف الطفل البالغ من العمر 3 سنوات كل علم ودولة 
وعاصمة في العالم. وفيما يتعلم أطفال آخرون المشي في 
عمره، فإن لوسون قادر على تسمية كل الواليات الخمسين 
ــة، وقـــد ازدادت  ــ الــمــتــحــدة كــذلــك اســـم 195 دول لــلــواليــات 
أن  إلى حد  نوعه  من  الفريد  التعلم  في  واهتمامه  مفرداته 
احترافي.  وحقق  بشكل  ذكائه  معدل  باختبار  قاما  والديه 
الطفل في اختبار الذكاء لجمعية “منسا” الدولية درجة 151، 
وبالمقارنة، فإن معدل ذكاء العالم أينشتاين كان يقدر بين 
ويعد  بكثير.   عمره  من  متأخر  وقــت  في  لكن  و180   170
لوسون اآلن بين أصغر أعضاء الجمعية التي تطالب بدرجة 
هذا  عن  كثيرا  متقدم  إنــه  بل  إليها،  لالنضمام  كشرط   130

المعدل، وما زال أمامه شوط طويل في حياته.

يشهد العالم هذا الصيف أحواال جوية شديدة 
التقلب، بين هطول غزير لألمطار وصولها إلى 
حد الفيضانات في بعض الدول، وبين ارتفاع 
كبير في درجة الحرارة، التي وصلت إلى أعلى 
معدالتها في عدد من المدن حول العالم، من 

بينها 13 مدينة عربية.
المختص  “إلـــــــدورادو ويــــذر”  وكــشــف مــوقــع 
أعلى  سجلت  التي  المدن  الجوية،  بــاألحــوال 
ــرارة، أمــس االثــنــيــن، على كوكب  درجـــات حــ
فــي صــدارتــهــا مدينة  والــتــي جـــاءت  األرض، 

الجهراء الكويتية.
اليوم  الــجــهــراء سجلت  أن  الــمــوقــع  وأوضـــح 
درجــة حــرارة وصلت إلــى 49.9 درجــات، إلى 
جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 

مدينة هي األعلى حرارة.
وجاء موقع مطار الملك فهد في مدينة الدمام 
حيث  القائمة،  في  الثاني  بالمركز  السعودية، 

تم تسجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجات.
مدن،  بـــ4  القائمة  في  نفسه  العراق  وجــد  كما 
تتصدرها البصرة، حيث وصلت درجة الحرارة 

إلى 49.

الكويت في صدارة الدول 
األعلى حرارة في العالم

أصيبوا  نسمة  مليون   198.02 مــن  أكثر  أن  لرويترز  إحــصــاء  أظهر 
مستوى  على  كوفيد19-  لوباء  المسبب  المستجد،  كورونا  بفيروس 
الفيروس  عن  الناتجة  الوفيات  عدد  إجمالي  في حين وصل  العالم، 

إلى 4,382,974 حالة وفاة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ 
اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 

عام 2019.
 20503 سجلت  أنها  األحــد،  أمس  البرازيلية،  الصحة  وزارة  وذكــرت 
إصابات جديدة بفيروس كورونا، و464 وفاة خالل 24 ساعة، وفقا 

لرويترز.
 19.9 إلى  البرازيل  في  بالفيروس  لإلصابات  اإلجمالي  العدد  ووصل 
للوفيات  الــرســمــي  الــعــدد  بلغ  حين  فــي  الــوبــاء،  ظــهــور  منذ  مليونا 

556,834، وذلك وفقا لبيانات الوزارة.
وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم 
في  عالميا  الثاني  الترتيب  تحتل  كما  والهند  المتحدة  الواليات  بعد 

عدد الوفيات.
ومع تقدم حملة التطعيم باللقاحات، تراجع معدل الوفيات في 7 أيام 
ذروة  في  وفــاة  آالف   3 نحو  مقابل  الماضي  األسبوع  في   932 إلــى 

تفشي الوباء مطلع أبريل وفقا إلحصاء رويترز.
التي  لكورونا  المضادة  اللقاحات  بلغ إجمالي  اللقاحات،  وعلى صعيد 
تم تقديمها في مختلف أنحاء العالم 4,114,817,198 بحسب مرصد 

جامعة جونز هوبكينز لرصد كوفيد19-.

كورونا في العالم.. أكثر من 198 مليون إصابة

حرائق الغابات بالقرب من تاراغونا، شمال شرق 
كتالونيا في إسبانيا )أ ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الواليات  في  المراقبة  كاميرات  وثقت 
امـــرأة  يظهر  فــيــديــو  مقطع  الــمــتــحــدة، 
ــرات في  ــدة مــ ــل عـ تــحــاول دهـــس رجـ

منتصف الشارع بسيارتها.
ــذان ورد  ــل وشــوهــد الــرجــل والـــمـــرأة، ال
أنــهــمــا زوجــــان عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــادالن فـــي وســط  ــجـ ــتـ ــاعـــي، يـ ــمـ ــتـ االجـ
ــارع ســكــنــي فـــي بــالــتــيــمــور بــواليــة  ــ شـ
وبـــيـــن مقطع  األمـــيـــركـــيـــة.  ــاريـــالنـــد  مـ
بإخراج  بداية  قــام  الرجل  أن  الفيديو 
السيارة  مــن صــنــدوق  ــراض  األغـ بعض 
ورميها على األرض بينما كانت زوجته 
السيدة  السيارة. ومن ثم قررت  داخل 
وهو  باتجاهه  للخلف  وتحركت  دهسه 
نجا  أنه  حين  في  السيارة،  خلف  يقف 
ــــى. وحــاولــت  مــن مــحــاولــة دهــســه األول
بينما  زوجها،  دهس  مــرات  عدة  المرأة 
كان الرجل في كل مرة يراوغها. وبعد 
مــحــاوالتــهــا الــفــاشــلــة بــدهــســه، خرجت 
محاولة  الرجل  خلف  وركضت  السيدة 
ضربه، لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه.

أميركية تحاول دهس 
زوجها عدة مرات بالسيارة

وسط  في  الفيضانات  حصيلة  ارتفعت 
أعلن  حسبما  قتيال،   302 إلــى  الصين 
هطول  بعد  االثنين،  أمــس  مــســؤولــون، 
أمطار غزيرة بلغ منسوبها في 3 أيام ما 

يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.
وسجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة 
مقاطعة خنان، وفق  عاصمة  تشنغتشو 
نحو  يــزال  ال  فيما  ما صرح مسؤولون، 
في  المقاطعة،  أنــحــاء  فــي  شخصا   50

عداد المفقودين.

لمجمل  الــســابــقــة  الــحــصــيــلــة  وكـــانـــت 
قتيل،  مئة  نحو  إلــى  تشير  المقاطعة 

حسبما ذكرت “فرانس برس”.
ونقلت وسائل اإلعالم عن رئيسة بلدية 
شخصا   39 أن  جــونــغ،  هــو  تشنغتشو 
ــارات تــحــت  ــ ــي ــوا فــــي مــــواقــــف ســ قـــضـ

األرض.
ــفــاق، ما  وجــرفــت الــفــيــضــانــات قــطــار أن
أسفر عن مقتل 14 شخصا من بين نحو 
500 كانوا متواجدين فيه ساعة الذروة.

النتقادات  المحلية  السلطات  وتعرضت 
لعدم إصدارها أوامر بإغالق شبكة النقل 

رغم تحذيرات األرصاد.
أيـــام على   3 أنـــه سقطت خـــالل  يــذكــر 
الهطول  تشنغتشو، أمطار توازي معدل 
مسبوق  غــيــر  أمـــر  وهـــو  بأكملها،  لسنة 

بحسب سجالت األرصاد الجوية.
األضــرار  قيمة  البلدية  رئيسة  وقـــدرت 
في المدينة بنحو 53.2 مليار ين )قرابة 

7 مليارات يورو(.

فيضانات كارثية تجتاح الصين.. قتلى بالمئات وخسائر بالمليارات

صنفت مجلة “رولينج ستون” فيديو المغنية األميركية بيونسيه 
“Formation”على رأس قائمة “أعظم 100 فيديو موسيقي في كل 
العصور”. تم تصوير أفضل فيديو في تاريخ موسيقى البوب   في العام 
2016 للمخرجة ميلينا ماتسوكاس، بحسب ما ذكر الموقع.

المواقف  فــي  ســيــارتــك  ركــن  فــي  فــاشــال  سائقا  نفسك  تعتبر  كنت  إذا 
الموازية، فعليك أن تشاهد هذا الفيديو لتعرف أنك على خطأ، إذ أظهر 
مقطع فيديو محاولة سائقة في ركن سيارتها في موقف موازي واسع 
بلندن، واستغرق منها األمر 7 دقائق و25 ثانية، رغم صغر حجم المركبة 

التي كانت تقودها.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت الفيديو، إن السائقة 
يبلغ طولها  والتي  “أيغو”  التويوتا من طراز  كانت تحاول ركن سيارتها 

3.5 مترا، في الموقف الذي يصل طوله لـ 6.6 مترا.
وظهرت سائقة السيارة وهي تقوم بمحاوالت عديدة لركن سيارتها في 

الموقف الواسع، دون أن تنجح في ذلك.
وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن 7 دقــائــق، وتــفــاديــهــا االصــطــدام فــي السيارتين 
المكان  في  مركبتها  إيقاف  من  السائقة  تمكنت  المكان،  في  الواقفتين 
إذ قال  الفيديو بمشاهدات كثيرة وتعليقات ساخرة،  الصحيح. وحظي 
أحدهم “كيف حصلت على رخصة قيادة!. األمر ليس سهال في إنجلترا”، 

في حين عّلق آخر “المهم أنها نجحت في النهاية ولم تستسلم”.

7 دقائق و25 ثانية.. محاولة لركن سيارة في موقف واسع

ــة إنــدونــيــســيــة  حــضــرت شــاب
السابق  حبيبها  زفـــاف  حفل 
زوجته  لتصبح  دعـــوة،  دون 
ــة وســـــــــط ذهـــــــول  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

الحاضرين.
أن  روي  يوانيتا  واكتشفت 
السابق  حبيبها  زفـــاف  حفل 
كوريك أكبر قريب من خالل 
شبكات التواصل االجتماعية. 

إذ  التقليدية،  العروس  استقبال  مراسم  دعــوة في  ذلــك، ظهرت دون  بعد 
طلبت من الرجل أن يتخذها زوجة ثانية له، بحسب ما ذكر موقع “اسياون”. 

لكن بعد التشاور مع األسرة، قرر الزواج من الفتاتين معا.
وأكد على أن قرار الــزواج من امرأتين دفعة واحدة لم يكن سهال، إذ إنه 

عاطل عن العمل، وسيتعين عليه إعالة زوجتين في وقت واحد.

حضرت حفل زفاف حبيبها وأصبحت زوجته الثانية الفجر:  
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