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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أفـــادت إدارة البعثـــات والملحقيـــات بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم بأنه تم 
إرســـال كلمات المـــرور )األرقام الســـرية( للتســـجيل اإللكترونـــي للطلبة 
البحرينييـــن مـــن خريجي الثانوية العامـــة الحاصلين على معدل 90 % 
فأكثـــر والراغبيـــن فـــي التنافس علـــى البعثـــات والمنح الدراســـية للعام 
الجامعي 2020 -   2021، عبر رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة 

لدى مدارسهم.
وأكـــدت اإلدارة ضـــرورة االحتفاظ بكلمات المرور إلى حين اإلعالن عن 

خطة البعثات الحقا.

خريجو الثانوية يتسلمون “كلمات 
المرور” للتسجيل في البعثات

السعودية تعلن إجراءات الحج لهذا العام

إقامة 
نقاط ضبط 
أمنية لمنع 
المخالفين 
من دخول 
المشاعر 
المقدسة

دبي - العربية.نت

أعلـــن قائد قوات أمـــن الحج، أمس األحد، 
اســـتكمال االستعدادات لموسم هذا العام، 
كاشًفا عن عدد من اإلجراءات االحترازية 

الواجب اتباعها أثناء أداء المناسك.
وقال إن الحج هذه الســـنة ســـيكون بعدد 

محدود من مختلف الجنسيات.
وأفاد المســـؤول الســـعودي أنه لن ُيســـمح 
بدخـــول المشـــاعر دون تصريـــح، مؤكـــًدا 

)١٢(فرض عقوبات على المخالفين.
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الئحة لمكافآت الوفود بالمشاركات الخارجية الرسمية“الوطني” يعتمد حلول “بلومبرغ”انتخابات تشريعية في سوريامنصة افتراضية ألعمال “المقاولين”تعاون بين “البلديات” و“إدامة”
وقعت وزارة األشغال وشئون  «

البلديات والتخطيط العمراني مذكرة 
تفاهم مع شركة البحرين لالستثمار 
العقاري )إدامه( وذلك بهدف تنمية 

وتعزيز العوائد االقتصادية المشتركة 
بين الطرفين،و تم االتفاق على 

تشكيل لجنة تعنى بسبل التعاون.

كشف عضو مجلس إدارة جمعية  «
المقاولين البحرينية هشام مطر 

عن مشروع إلنشاء منصة افتراضية 
لألعمال بين األعضاء بالتعاون مع 

الشركات والمؤسسات والجهات 
الحكومية؛ لدعم الشركات والمؤسسات 

الوطنية في قطاع المقاوالت.

أدلى الناخبون السوريون أمس  «
بأصواتهم في انتخابات تشريعية 
تجري بعد 4 سنوات تغيرت فيها 
المعادالت الميدانية على األرض 

لصالح دمشق، فيما اشتدت 
العقوبات االقتصادية عليها وتفاقمت 

أزمات المواطنين المعيشية.

أصبح بنك البحرين الوطني أول بنك  «
في منطقة الخليج يعتمد حلول 

بلومبرغ الشاملة والمتكاملة إلدارة 
طلبات التداول وإدارة المخاطر. 

ويتيح النظام إمكان إدارة الطلبات 
والمخاطر، وضمان اتساق البيانات 

فورا بين المكاتب األمامية والوسيطة.

أصدر وزير شؤون الشباب  «
والرياضة أيمن المؤيد قرارًا 
بشأن الئحة مكافآت تكريم 

الوفود المشاركة من األندية 
الرياضية في البطوالت 
والدورات والمشاركات 

الخارجية الرسمية.

البـــالد صاحـــب الجاللـــة  اســـتقبل عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في قصر 
الصافريـــة، أمـــس، رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفـــة، إذ عرضت علـــى جاللته عددا من 
المشـــروعات التي تنـــوي الهيئة تدشـــينها 
الملـــك  جاللـــة  وأشـــاد  العـــام.  هـــذا  فـــي 
بالجهود الطيبـــة التي تواصل بذلها الهيئة 
في ســـبيل الحفـــاظ على التـــراث الوطني 
األصيـــل والمعالـــم الحضاريـــة والثقافيـــة 
التي تتميز بها مملكة البحرين، إضافة إلى 
إثـــراء الحركة الثقافيـــة واألدبية. وأهدت 
رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
جاللة الملك العمل الفنـــي “ثقافة مصنعة” 
للفنـــان راشـــد العريفـــي، الـــذي كان ضمـــن 
الفائزيـــن هذا العـــام في معـــرض البحرين 

السنوي للفنون التشكيلية.

العاهل يشيد بجهود “الثقافة” في الحفاظ على التراث
جاللته يطلع على مشروعات الهيئة المزمع تدشينها هذا العام

جاللة الملك مستقبال رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

المنامة - بنا

أعلـــن وزير شـــؤون الديـــوان األميري 
فـــي الكويـــت، أمـــس األحـــد، أن أمير 
البـــالد الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابر 
الصباح أجـــرى عملية جراحية صباح 
أمس تكللـــت بالنجاح، نقال عن وكالة 
الســـبت،  ويـــوم  الكويتيـــة.  األنبـــاء 
أصدر الديوان بياًنا، أعلن فيه دخول 
الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
بعـــض  إلجـــراء  المستشـــفى؛  إلـــى 

الفحوصات.

أمير الكويت يخضع لعملية ناجحة
الكويت ـ كونا
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طرق تحويل األموال بمعرفة مسؤولين حكوميين عبر منظمة خيرية بالدوحة

صحيفة ألمانية: قطر تمول “حزب اهلل” اإلرهابي

المنامة - بنا

كشـــف متعاقـــد أمنـــي ألمانـــي، عمـــل لدى 
أجهـــزة المخابـــرات واألمـــن األلمانية، عن 
أن قطر تمّول ســـرا ما يسمى “حزب هللا”، 
الُمـــدرج على قوائـــم التنظيمات اإلرهابية 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركية ودول 
االتحـــاد األوروبـــي. ونقلـــت صحيفة “دي 
زيـــت” األلمانية األســـبوعية عـــن المتعاقد 
األلمانـــي قولـــه إن طـــرق التمويل شـــملت 
مـــن  عـــدد  مـــن  ماليـــة  تدفقـــات  تقديـــم 
القطرييـــن األثريـــاء واللبنانييـــن المنفيين 

في الدوحة إلى “حزب هللا”. 
وأكـــد المتعاقـــد أن طرق تحويـــل األموال 
مســـؤولين  بمعرفـــة  معالجتهـــا  تمـــت 
حكومييـــن قطرييـــن مؤثريـــن مـــن خالل 
وأفـــادت  الدوحـــة.  فـــي  منظمـــة خيريـــة 
الصحيفـــة األلمانيـــة بأنهـــا اّطلعـــت علـــى 
ملف يضم أوراًقـــا وبيانات تدين الدوحة، 

مؤكـــدة أن تدفـــق األمـــوال مـــن قطـــر إلى 
علـــى  ســـيعمل  “اإلرهابيـــة”  الجماعـــات 
مضاعفـــة الضغـــوط علـــى الدوحـــة وقـــد 

يؤدي إلى فرض عقوبات.

القطـــري  النظـــام  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
عـــرض مبلغ 750 ألف يـــورو على المقاول 
األمنـــي األلمانـــي مقابـــل التـــزام الصمـــت 
بشأن معرفته بتمويل قطر لـ ”حزب هللا”.

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكتروني بأنه تم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال عدد من األشـــخاص؛ 
إثر نشـــرهم إعالنات توظيف وهمية 
للعاطليـــن عـــن العمـــل دون الحصول 
علـــى ترخيص من الجهات الرســـمية؛ 
للتكســـب واالحتيـــال للحصـــول على 

مبالغ مالية.
وأشار إلى أنه فور رصد اإلعالنات في 
بعـــض وســـائل التواصـــل االجتماعي 
والمواقع اإللكترونية، اتخذت اإلدارة 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة حيال 
أصحابهـــا؛ تمهيـــدا إلحالتهـــم للنيابـــة 
العامـــة. وأهـــاب بضـــرورة التأكـــد من 
اإلعالنـــات، وفي حال الرغبة باإلبالغ 
عـــن أيـــة مواقـــع مشـــبوهة باإلمـــكان 
االتصـــال بالخط الســـاخن على الرقم 
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رصد عدد من إعالنات 
التوظيف الوهمية 

بوسائل التواصل

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
“سوالر تك جرين انيرجي” لأللواح 
الشمســـية البحرينية ربيع عبدهللا 
إن الشـــركة ســـتفتتح أكبـــر مصنع 

أللـــواح الطاقـــة الشمســـية واألول 
مـــن نوعه في المنطقة أثناء شـــهر 
ســـبتمبر المقبـــل، بطاقـــة إنتاجيـــة 
تبلـــغ 80 ألـــف لوحـــة شمســـية في 

المرحلة األولى.

افتتاح أكبر مصنع لأللواح الشمسية

سمو الشيخ صباح األحمد

علي الفردان

المنامة - جمعية مكاتب السفر

الســـفر  مكاتـــب  جمعيـــة  أثنـــت 
علـــى  البحرينيـــة  والســـياحة 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
الحكومـــة  وقـــرار  لجاللـــة  الملـــك 
بشـــأن تمديـــد ومضاعفـــة الحزمة 
 الماليـــة واالقتصاديـــة للقطاعـــات 
اســـتمرار  جـــّراء  تضـــرًرا؛  األكثـــر 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
 معتبـــرة أن مثـــل هـــذه القـــرارات 
الحكيمـــة ســـيكون لها انعكاســـات 
إيجابية كبيرة للغاية على الشارع 
 التجاري البحريني عموما، وقطاع 
مكاتب الســـفر خصوصـــا لما عاناه 
هـــذا القطـــاع  تحديـــدا مـــن تعطل 
جائحـــة  بســـبب  ألعمالـــه؛  كامـــل 
الســـفر  حركـــة  وتعطـــل  كورونـــا 

والمطارات في  العالم أجمع   

مكاتـــب  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
البحرينيـــة  والســـياحة  الســـفر 
يمـــر  القطـــاع  إن  أميـــن  جهـــاد 
باألزمـــة   ”األســـوأ” عبـــر تاريخـــه؛ 
قطـــاع  أصابـــت  ألن  الجائحـــة 
الطيران بشـــكل رئيس  وتعطلت 
حركـــة  الطيـــران فـــي 99 % مـــن 
مطـــارات  العالـــم، وهـــو مـــا ألحق 
أيضـــا  بالقطـــاع  بالغـــة  أضـــرارا 
بقطـــاع  ومـــن  قبلـــه  الفندقـــي، 
مكاتـــب الســـفريات  الـــذي يعتمد 
بشـــكل رئيس على حركة الســـفر 
 والسياحة في أعماله،  مشيرا إلى 
أن تدخـــل   ”تمكين” إلنقاذ القطاع 
كان المـــالذ الباقي واألمل  األخير 
في بقاء عدد كبير  من الشـــركات 

في  السوق المحلية . 

“مكاتب السفر”: تدخل “تمكين” 
كان المالذ األخير في البقاء
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“الجوازات”: إعادة تمديد صالحية تأشيرات الزيارة 3 أشهر
المنامة - وزارة الداخلية

تنفيًذا لقرارات اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
الهادفـــة إلى توحيد الجهـــود الوطنية للحد 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  تداعيـــات  مـــن 

19(، أعلنـــت شـــؤون الجنســـية والجوازات 
صالحيـــة  تمديـــد  إعـــادة  عـــن  واإلقامـــة 
تأشـــيرات الزيـــارة الصالحـــة والمنتهيـــة 3 
أشـــهر إضافية من 21 يوليـــو الجاري حتى 

21 أكتوبر 2020.
وأوضحـــت أنـــه ســـيتم تمديـــد التأشـــيرات 
تلقائًيـــا من تاريـــخ 20 يوليو 2020، مؤكدة 
إتاحـــة  إلـــى  تهـــدف  اإلجـــراءات  هـــذه  أن 

الفرصة للزائرين لتعديل أوضاعهم في ظل 
الظـــروف االســـتثنائية التي يمر بهـــا العالم 

جراء فيروس كورونا.
ونوهت إلى أنه على الزائرين الراغبين في 
تمديد تأشـــيرة الزيارة لمدة أطول تمتد لما 
بعد 21 أكتوبر المقبل تقديم طلب لتجديد 
موقـــع  عبـــر  إلكترونًيـــا  الزيـــارة  تأشـــيرة 

التأشيرة اإللكترونية.

المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  قـــال 
الطاقـــة  شـــهادة  إن  ميـــرزا  عبدالحســـين 
تنفيـــذا  الهيئـــة  أطلقتهـــا  التـــي  المتجـــددة 
لتوجيهـــات اللجنة التنســـيقية برئاســـة ســـمو 
ولـــي العهـــد ، ستشـــجع علـــى االســـتثمار فـــي 

الطاقة المتجددة.
وبين في تصريـــح خاص لـ “البالد” أن إطالق 
الهيئـــة للشـــهادة  تعـــد أول شـــهادة للطاقـــة 
المتجـــددة تصدرها هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبـــر منصة نظـــام إلكترونـــي بالكامـــل إلدارة 

شهادات الطاقة المتجددة.

ميرزا: تحفيز االستثمار في الطاقة النظيفة
سيدعلي المحافظة
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة في 
قصـــر الصافريـــة، أمـــس، رئيســـة هيئـــة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة، إذ عرضت على 
جاللتـــه عـــددا من المشـــاريع التـــي تنوي 

الهيئة تدشينها في هذا العام.
وأشاد جاللة الملك بالجهود الطيبة التي 
تواصـــل بذلهـــا هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار في ســـبيل الحفاظ علـــى التراث 
الوطنـــي األصيـــل والمعالـــم الحضاريـــة 
والثقافية التي تتميز بها مملكة البحرين، 
الثقافيـــة  الحركـــة  إثـــراء  إلـــى  إضافـــة 
واألدبيـــة، متمنيا جاللته لرئيســـة الهيئة 
التوفيـــق  دوام  كافـــة  فيهـــا  والعامليـــن 

واستمرار التقدم والنجاح.
 مـــن جانبهـــا، أطلعـــت الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة، صاحب الجاللة الملك 
علـــى آخـــر مســـتجدات مشـــروع طريـــق 
والمـــدرج  المحـــرق  مدينـــة  فـــي  اللؤلـــؤ 

علـــى الئحـــة التـــراث اإلنســـاني العالمـــي 
لليونسكو، الذي سيكون مكتمال بمواقفه 
وواجهاته وبيوته مـــع نهاية العام 2021 
تزامنا مع فعالية “إكســـبو دبـــي” العالمية 
والتي ستسمح لزوارها باكتشاف تاريخ 
البحريـــن عبـــر الترويـــج لغنى مـــا تحمل 

أرض المملكة من عراقة وتاريخ.   
 كما اطلعت جاللة الملك على المشـــاريع 
الخمســـة التي ستدشـــنها هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار فـــي هـــذا العـــام، منهـــا 
مشـــروعان ضمـــن طريـــق اللؤلـــؤ وهمـــا 
افتتـــاح جســـر المشـــاة الذي يربـــط قلعة 

بوماهـــر بحالـــة بوماهـــر، الـــذي ســـيخدم 
مرتادي مســـار اللؤلؤ، واســـتكمال ترميم 
الســـتكمال  إضافـــة  القيصريـــة،  ســـوق 
مشروع ترميم منارة مسجد الفاضل بعد 
استعادة تفاصيلها كما بدت عند إنشائها، 
وافتتـــاح مصنع النســـيج فـــي بني جمرة 
والذي يهدف الى إحياء وتنشيط حرفة 
النسيج التي اشتهرت بها البحرين ألكثر 
مـــن قرن مـــن الزمان، ومشـــروع الصوت 
والضـــوء فـــي قلعـــة الشـــيخ ســـلمان بن 
أحمـــد الفاتح فـــي الرفاع والـــذي تحكي 
فـــي  الكـــرام  خليفـــة  آل  عائلـــة  تاريـــخ 

البحرين.
وأهدت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثار جاللة الملـــك العمل الفني “ثقافة 
مصنعة” للفنان راشـــد العريفي،الذي كان 
ضمـــن الفائزيـــن هـــذا العـــام فـــي معرض 
التشـــكيلية،  للفنـــون  الســـنوي  البحريـــن 
الـــذي يعكـــس أهميـــة مملكـــة البحريـــن 

كمركز رئيس للؤلؤ الطبيعي.

رئيسة الثقافة 
أهدت جاللته 

عمال فنيا للفنان 
راشد العريفي

تعزيــز التــوازن بيــن الجنسيــن وتمكيــن المــرأة
شـــارك المجلس األعلى للمرأة في أعمال 
اختتـــم  الـــذي  االفتراضـــي،  االجتمـــاع 
أعمـــال الـــدورة 64 للجنـــة وضـــع المـــرأة 
المتحـــدة، حيـــث جـــرى خاللـــه  باألمـــم 
اســـتعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج 
عمل بيجين ونتائج الدورة االســـتثنائية 
العامـــة،  للجمعيـــة  والعشـــرين  الثالثـــة 
إضافـــة إلـــى تقييـــم التحديـــات الحالية 
التـــي تواجههـــا دول العالـــم وتؤثـــر على 
تنفيـــذ منهـــاج العمل وتحقيق المســـاواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمته 
فـــي التحقيـــق الكامـــل لخطـــة التنميـــة 

المستدامة لعام 2030 .
ومـــن خـــالل مداخلـــة للمجلـــس األعلـــى 
فـــي أعمـــال االجتمـــاع، أوضـــح  للمـــرأة 
باألمانـــة  الدوليـــة  العالقـــات  مستشـــار 
المجلـــس  أن  الفـــارس  محمـــد  العامـــة  

وبالرغم مـــن الظروف الراهنـــة للجائحة 
الدعـــم  تقديـــم  مواصلـــة  علـــى  يعمـــل 
الوطنـــي  الصعيـــد  علـــى  والمشـــورة 
واإلقليمـــي والعالمي مـــن منطلق حرصه 
على اســـتدامة الجهود الموجهة لنهوض 
المـــرأة واســـتدامة تقدمها، مؤكـــدا على 
دور لجنة وضـــع المرأة الفّعال في تعزيز 
التـــوازن بين الجنســـين وتمكيـــن المرأة 
واستمرار مملكة البحرين بدعم أعمالها، 
خصوصًا خالل فتـــرة عضويتها الحالية 
في اللجنة والتي تمتد إلى العام 2021.

وشـــدد على أهمية التنســـيق والمواءمة 
والتوجهـــات  العالميـــة  المتطلبـــات  بيـــن 
ومراعـــاة  العالـــم  دول  فـــي  الوطنيـــة 
خصوصيـــة البلـــدان فـــي مجـــال إدمـــاج 
احتياجـــات المرأة فـــي التنمية والتوازن 
بين الجنســـين من خـــالل تنفيذ الخطط 

الوطنيـــة والـــرؤى القائمة فـــي توجهاتها 
العدالـــة  أســـس  علـــى  ومضمونهـــا 
االجتماعيـــة وتكافؤ الفرص التي أقرتها 

قوانينها ودساتيرها.
مـــن جانبهـــا، لفتـــت وكيلة األميـــن العام 
لألمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة 
األمم المتحدة للمرأة  فومزيلي مالمبو-
نغـــوكا فـــي الجلســـة الختاميـــة إلـــى أن 
الظـــروف االســـتثنائية للوبـــاء قد أبرزت 
أهميـــة تعدديـــة مجـــاالت الشـــراكة فـــي 

تعزيز المســـاواة بين الجنســـين وحقوق 
اإلنسان لجميع النساء والفتيات. مضيفة 
أن جائحة “كوفيد19-” نبهت إلى الكثير 

مـــن العمل المتبقي الذي يتعين القيام به 
مشـــيرة إلى أن هـــذه التحديـــات خلقت 
أبعاًدا جديدة للعمل بشأن تمكين المرأة، 

مشددة على ضرورة العمل سوية إلعادة 
البناء بشكل أفضل في المرحلة المقبلة .
إصـــدار  الـــدورة  نهايـــة  فـــي  وجـــرى   
“إعـــالن ختامـــي” متفـــق عليه مـــن كافة 
دول العالـــم بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية 
الخامســـة والعشـــرين للمؤتمـــر العالمـــي 
الرابـــع المعنـــي بالمـــرأة الـــذي ُعقـــد فـــي 
بيجيـــن في عام 1995، مـــن أجل إجراء 
استعراض وتقييم لتنفيذ     إعالن ومنهاج 
عمـــل بيجيـــن والوثيقتيـــن الختاميتيـــن 
للـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة والعشـــرين 
للجمعية العامة تحت عنوان ”المرأة عام 
2000: المســـاواة بين الجنسين والتنمية 
والســـالم في القرن الحادي والعشـــرين”، 
بمـــا فـــي ذلـــك إجـــراء تقييـــم للتحديات 
والثغرات الراهنـــة التي تؤثر على تنفيذ 

إعالن ومنهاج عمل بيجين .

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

إجراء تقييم 
للتحديات المؤثرة 

على تنفيذ       
إعالن بيجين

المنامة- بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس كولومبيا 

بذكرى االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
الملك حمد بن 

تهنئة  بــرقــيــة  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى 
إلـــى الــرئــيـــــس إيــفــان دوكـــي رئيس 
بمناسبة  وذلك  كولومبيا،  جمهوريـة 

ذكرى استقالل بالده.
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جاللة الملك مستقبال رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

المنامة - بنا

ــمــزمــع تدشينها ال الــهــيــئــة  ــات  ــروع ــش م عــلــى  أطــلــعــت جــالــتــه  مــحــمــد  بــنــت  ــي  م

جاللة الملك يشيد بجهود “الثقافة” في الحفاظ على التراث الوطني

المنامة - بنا

وزير الديوان الملكي يتسلم 
التقرير السنوي لمؤسسة “الجسر”

تسمية “أمناء أكاديمية محمد بن مبارك”
مـــــــــرســـــــــوم صـــــــــــــــادر عـــــــــن جــــــــالــــــــة الــــمــــلــــك

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم 
رقــم )45( لســنة 2020 بتشــكيل مجلــس أمنــاء أكاديميــة محمد بــن مبارك آل 

خليفة للدراسات الدبلوماسية، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيشـــكل مجلس أمنـــاء أكاديمية محمد 
للدراســـات  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 

الدبلوماســـية برئاســـة وزير الخارجية، 
وعضوية كلٍّ من:

1 - الشـــيخ الدكتـــور عبـــدهللا بن أحمد 

آل خليفة.
2 - الشـــيخة الدكتورة رنا بنت عيســـى 

آل خليفة.
3 - الدكتور ناصر محمد البلوشي.

4 - الدكتور إبراهيم يوسف العبدهللا.
5 - الدكتور محمد غسان شيخو.

بنـــت  منيـــرة  الدكتـــورة  الشـــيخة   -  6

خليفة آل خليفة.
 وتكـــون مـــدة العضويـــة فـــي المجلس 

أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية:

 علـــى وزيـــر الخارجيـــة تنفيـــذ أحـــكام 
هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به مـــن تاريخ 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

الدكتور ناصر البلوشيالشيخة رنا بنت عيسى الدكتور محمد شيخو الشيخة منيرة بنت خليفة الدكتور إبراهيم العبداللهالشيخ عبدالله بن ٔاحمد

الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  تســـلم 
آل  أحمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
خليفـــة التقرير الســـنوي الثالث 
العامـــة  للمؤسســـة  والثالثيـــن 
لجســـر الملك فهد والـــذي قدمه 
محافظ الهيئـــة العامة للجمارك 
رئيـــس مجلس إدارة المؤسســـة 
العامة لجســـر الملـــك فهد أحمد 

بن عبدالعزيز الحقباني. 
الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  ورفـــع 
التقريـــر إلى عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  وأشـــاد 
بالجهود الطبية التي يبذلها أعضاء 
مجلس اإلدارة العامة لجسر الملك 
فهد وجميع منتســـبيها في ســـبيل 

والتســـهيالت  الخدمـــات  تقديـــم 
لمســـتخدمي جســـر الملك فهد من 
المملكتين الشقيقتين وأبناء دول 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربية، مشيدا بتطور هذا المرفق 
لجميـــع  متمنيـــا  المهـــم،  الحيـــوي 
العاملين في المؤسســـة العامة كل 

التوفيق والنجاح.

وزير الديوان الملكي



أجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة وولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس 
اتصـــاالت هاتفيـــة بولـــي عهـــد دولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابر 
الصبـــاح، هنأوا فيها بنجـــاح العملية الجراحية 
التـــي أجراهـــا أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر 

الصباح.
واطمأن جاللة العاهل، وصاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء من ســـمو ولـــي العهـــد بدولة 
الكويـــت علـــى صحـــة صاحب الســـمو الشـــيخ 

صباح األحمـــد الجابر الصبـــاح، داعين المولى 
العلي القدير أن يتمم على سموه نعمة الشفاء 
وأن يحفـــظ ســـموه وأن ينعـــم عليـــه بموفـــور 
الصحـــة والعافيـــة لمواصلـــة مســـيرة التقـــدم 

والتطور لدولة الكويت وشعبها الشقيق.
من جانبه، أعرب ســـمو ولي عهد دولة الكويت 

الشـــقيقة عـــن خالص شـــكره وتقديـــره لجاللة 
العاهل، ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
على مشـــاعرهم النبيلـــة ودعواتهـــم الصادقة، 

متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة والعافية.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يطمئنون على صحة أمير الكويت
ــد ــ ــم ــ ــخ نـــــــــواف األح ــ ــي ــ ــش ــ ــو ال ــ ــم ــ فـــــي اتــــــصــــــاالت هـــاتـــفـــيـــة مـــــع س

local@albiladpress.com03

المنامة - وزارة الخارجية

أقامت لجنة أرشفة الوثائق والمخاطبات 
بالـــوزارة، صبـــاح أمـــس وبالتنســـيق مع 
شـــركة نفط البحريـــن )بابكـــو( محاضرة 
اإللكترونـــي  األرشـــيف  حـــول  تعريفيـــة 
رواد  مـــن  تعتبـــر  التـــي  بابكـــو،  بشـــركة 
األرشفة اإللكترونية في مملكة البحرين 
وتحتفظ بتاريخ عريق الكتشاف النفط 

بمملكة البحرين في العام 1932.
يأتـــي ذلـــك بنـــاء علـــى توجيهـــات وزير 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
واهتمامـــه بأهمية حفـــظ وتوثيق جميع 
الوثائق والمخاطبات بـــوزارة الخارجية 

في األرشيف اإللكتروني.
اإللكترونـــي  األرشـــيف  خبيـــر  وتحـــدث 
بشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( ســـتيف 
ليفر، حول أهمية توثيق تاريخ اكتشاف 
وتحويـــل  البحريـــن  بمملكـــة  النفـــط 
لتســـهيل  وذلـــك  إلكترونًيـــا،  األرشـــيف 
عملية البحث للباحثين والطلبة وإتاحة 
وســـهولة،  يســـر  بـــكل  لهـــم  المعلومـــات 
التـــي  التحديـــات  أبـــرز  اســـتعرض  كمـــا 
واجهـــت فريق العمل في عملية أرشـــفة 
وتوثيق الوثائق المهمة، خصوصا الصور 
التاريخيـــة الفريدة، وكيفيـــة المحافظة 

على ذلك اإلرث التاريخي الكبير.
وفـــي نهايـــة المحاضرة، شـــكر مستشـــار 
وزيـــر الخارجية للشـــؤون األمنية رئيس 
والمخاطبـــات  الوثائـــق  أرشـــفة  لجنـــة 
الفيحانـــي،  ســـعيد  الخارجيـــة  بـــوزارة 
بشـــركة  العامـــة  العالقـــات  إدارة  مديـــر 
بابكـــو نواف الغانم، على تعاون الشـــركة 
مـــع لجنة أرشـــفة الوثائـــق والمخاطبات 
بـــوزارة الخارجيـــة، وللمحاضـــر ســـتيف 
ليفـــر على مـــا قدمه مـــن معلومات قيمة 
أســـهمت فـــي تعزيـــز مفهـــوم األرشـــيف 

اإللكتروني ومدى أهميته.

“الخارجيــة”: الصــور التاريخيــة الفريــدة أبــرز التحديات
توثيق تاريخ اكتشاف النفط وتحويل األرشيف إلكترونًيا

المنامة - وزارة الداخلية

بحضور محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
 2000 الجنوبيـــة  المحافظـــة  تســـلمت 
كمـــام طبـــي مـــن الجمعيـــة البحرينيـــة 
لتنميـــة المـــرأة وجمعيـــة بصمـــة خيـــر، 
وذلـــك ضمـــن إطـــار جهـــود المحافظـــة 
فـــي مكافحـــة فيروس كورونـــا، وتعزيز 
خـــالل  مـــن  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
مختلـــف  مـــع  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
رئيـــس  بحضـــور  وذلـــك  القطاعـــات، 
البحرينيـــة  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
لتنمية المرأة الشيخة لبنى بنت عبدهللا 
آل خليفة، ورئيـــس الجمعية البحرينية 

لتنمية المرأة خديجة الســـيد، وعدد من 
المسؤولين بالمحافظة.

وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية 
علـــى الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه المحافظة 
األجهـــزة  مـــع  ومتابعـــة  تنســـيق  مـــن 
األمنيـــة ومختلـــف المؤسســـات األهلية 
والخاصـــة فـــي نشـــر الوعـــي مـــن خالل 
تبنـــي العديـــد مـــن المبـــادرات األمنيـــة 
واالجتماعيـــة الرائـــدة، التـــي تعـــزز من 
التدابيـــر واإلجـــراءات االحترازيـــة بين 

أفراد المجتمع كافة.
التـــي  المبـــادرة  بهـــذه  ســـموه  وأشـــاد 
تعكس التعاون مـــع الجمعية البحرينية 

لتنميـــة المرأة والتي تســـهم فـــي تعزيز 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  الممارســـات 
الالزمـــة، مـــن خـــالل اســـتالم الكمامات 
الطبية التي تم صناعتها بأياٍد بحرينية 
بمشـــاركة مـــن األهالي واألســـر المنتجة 

من المحافظة الجنوبية.
مجلـــس  رئيـــس  أشـــادت  جانبهـــا،  مـــن 
لتنميـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  إدارة 
المـــرأة الشـــيخة لبنـــى بنت عبـــدهللا آل 
خليفـــة، بـــدور المحافظـــة الجنوبية في 
وإبـــراز  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق 
الـــدور المجتمعي واألهلي في احتضان 

المبادرات والبرامج الهادفة.

“الجنوبية” تتسلم 2000 كمام طبي أنتجتها أيٍد بحرينية
سمو الشيخ خليفة بن علي: تعزيز الممارسات الوقائية

االثنين 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 - العدد 4297

مملكة البحرين 

وتســـتقبل وزارة الصحـــة ا�عمـــال المشـــاركة عبـــر البريـــد االلكترونـــي التالـــي: 
kbsabdr.logo@health.gov.bh وذلـــك في موعد أقصاه 31 أغســـطس 2020 وأن 
يتـــم تقديم التصميمـــات على فالش (USB) يســـلم إلى  الســـيد محمود أحمد 
عيســـى منســـق برامج بمكتب وزيـــرة الصحة بمبنـــى الوزارة فـــي الجفير يتضمن 

البيانات الشخصية وأرقام التواصل لكل مشارك.

لمـــزيـــد مــن االســـتـفــســار الرجــاء االتصــال علـى هـــاتــف رقــم 17811150.

"مـسـابـقـة تصـمـيـم شـعـار"
جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني

انطالق¯ من مبادرة صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء الموقر بإعتماد يوم الطبيب البحريني الذي ســـيتم االحتفال به في شـــهر 
نوفمبـــر المقبل، ندعو أصحاب المواهب الفنية وا�فراد والمؤسســـات والشـــركات 
والمكاتب المتخصصة للمشـــاركة في مسابقة لتصميم شـــعار "جائزة خليفة بن 

سلمان آل خليفة للطبيب البحريني"، والتي سيتم منحها خالل االحتفال.

وعلى الراغبين في االشتراك، االلتزام بالشروط التالية:
 

أن يكون الشعار من تصميم المشارك نفسه.
أن يعبر التصميم عن المغزى والهدف النبيل للمناسبة.

أن يكون معبر� عن الهوية البحرينية، وأن ال يكون مشـــابه� أو مستنسًخا أو مقتبس� من 
شعارات أخرى لجهات داخلية أو خارجية.

أن تتســـم ألـــوان التصميم بالوضـــوح والدقـــة والتناغم والجـــودة العاليـــة من خالل 
استخدام برامج التصميم الحديثة.

أن يتميز التصميم بالســـهولة وعدم التعقيد، على أن يتضمن اســـم المناسبة بحروف 
واضحة باللغتين العربية واالنجليزية.

أن يكون التصميم ســـهل التنفيذ عند طباعته واستخدامه في اللوحات والمطبوعات 
والجوائز والهدايا التذكارية.

أن يتم تقديم شرح موجز عن فكرة ومدلول التصميم.
يحق للمشارك التقدم بعمل فني أو أكثر.

يلتزم الفائز بالمسابقة بتنفيذ أية تعديالت أو إضافات تطلب منه بعد ذلك.

سيتم تقييم ا�عمال المشاركة من خالل لجنة من الخبراء والمختصين، وبناء على 
ذلك ســـيجري اختيار التصميم الفائز واعتماده  رسميا في كل الفعاليات وا�نشطة 
والمطبوعـــات التي تتعلـــق بيوم الطبيب البحريني، وســـيمنح الفائـــز جائزة مالية 

وقدرها 1000 دينار بحريني.

سمو الشيخ صباح األحمدسمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــات تهنئـــة إلـــى أمير 
دولة الكويت ســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمد 

الجابـــر الصبـــاح، أعربـــوا فيهـــا عـــن أطيـــب 
تهانيهـــم بنجـــاح العمليـــة الجراحيـــة التـــي 
أجريت لســـموه، ضارعين إلى المولى العلي 
القدير أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل 
وأن يحفظـــه ويديـــم عليه موفـــور الصحة 
وتمـــام العافيـــة، لمواصلـــة قيـــادة مســـيرة 
الخير والعطاء والنماء التي تشـــهدها دولة 

الكويت الشقيقة في عهد سموه الزاهر.

البحرين تهنئ أمير الكويت بنجاح العملية
المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن سلمان ال خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
تعزيـــة ومواســـاة إلـــى أخيهـــم صاحـــب 

الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر 
الصبـــاح أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة، 
فـــي وفاة الشـــيخ ناصر الحمـــود الجابر 
الصبـــاح رحمـــه هللا، ضمنوهـــا خالـــص 
تعازيهـــم وصـــادق مواســـاتهم األخوية، 
سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته 
وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، وصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء، برقيات تعزية 
ومواساة مماثلة إلى كل من أخيهم سمو 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ولي 
العهد، وأخيهم سمو الشيخ صباح خالد 

الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

البحرين تعزي الكويت بوفاة الشيخ ناصر الصباح



القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيســـة مجلس النواب رئيسة 
اللجنـــة التنفيذية للشـــعبة البرلمانية 
أن  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
الظـــروف االســـتثنائية جراء تفشـــي 
أهميـــة  مـــن  تزيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
المجالـــس  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
وتفـــرض  الخليجيـــة،  التشـــريعية 
الحاجـــة الملحـــة للخـــروج بمبادرات 
فعالة، لمساندة جهود حكومات دول 
مجلـــس التعـــاون؛ مـــن أجـــل تجـــاوز 
جميـــع التحديات، وتحقيق مزيد من 
االســـتقرار لـــدول الخليج وشـــعوبها.
جاء ذلك لدى ترؤس زينل االجتماع 
التنســـيقي لوفـــد الشـــعبة البرلمانية، 
الذي عقـــد أمس؛ لبحث مســـتجدات 
الـــدوري  االجتمـــاع  فـــي  المشـــاركة 

الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى 
والنـــواب والوطنـــي واألمـــة التحـــاد 
المجالس التشـــريعية لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي، المزمع عقده غدا 

عبر تقنية االتصال المرئي.

الزيانـــي يتـــرأس اجتمـــاع مجلـــس وزارة الخارجيــــة
األداء بــتــحــســيــن  الـــكـــفـــيـــلـــة  بـــمـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم  واألخـــــــــذ  الــــــكــــــوادر  تـــأهـــيـــل 

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تـــرأس 
مجلـــس  اجتمـــاع  األحـــد  أمـــس  الزيانـــي 
وزارة الخارجيـــة، الـــذي عقد عبر االتصال 
مســـاعد  بمشـــاركة  المرئـــي  اإللكترونـــي 
وزيـــر الخارجية ووكالء الوزارة والوكالء 
المســـاعدين والمدير التنفيـــذي ألكاديمية 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات 
الدبلوماســـية ومستشـــاري الوزيـــر وأمين 
ســـر المجلـــس. وشـــارك فـــي االجتماع كل 
من سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية 
الفرنســـية محمـــد عبدهللا، وســـفير مملكة 
البحرين لـــدى المملكة العربية الســـعودية 
الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة، وعدد 

من مديري اإلدارات بالوزارة.
االمتنـــان  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وعبـــر 
والعرفـــان لما تحظى بـــه وزارة الخارجية 
من رعاية ودعم واهتمام من لدن صاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد، وصاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس مجلس الـــوزراء، وصاحب 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء، معربا عـــن التقديـــر لتوجيهاتهم 
الســـديدة لكل ما من شـــأنه االرتقاء بعمل 

وزارة الخارجية وتحقيق أهدافها.
وأعـــرب عن تقديـــره وامتنانه لجهود كبار 
المسؤولين واإلدارات المعنية في الديوان 
والمســـؤوليات  المهمـــات  ألداء  العـــام 
الموكلة لوزارة الخارجية، مشـــيدا بالجهد 
فـــي  الدبلوماســـية  للبعثـــات  المتواصـــل 
الخارج لتنفيذ السياسة الخارجية لمملكة 
والعنايـــة  مصالحهـــا  ورعايـــة  البحريـــن 
فـــي  البحرينييـــن  المواطنيـــن  بشـــؤون 
الخارج، وإبراز مكانة المملكة في الساحة 
الدولية. وأكد أهمية االســـتمرار في إعداد 
األنظمـــة واللوائح الالزمـــة لتطوير األداء 
وتحسين اإلنتاجية لتحقيق أهداف وزارة 
الخارجية والمســـاهمة في تعزيز مســـيرة 
التنميـــة المســـتدامة في المملكة، مشـــددا 

علـــى ضرورة االهتمام بالبرامج التدريبية 
لمنســـوبي الوزارة وتنويعها وتكثيفها، لما 
فـــي ذلـــك من أثر كبير علـــى تنمية قدرات 
المتدربين وتطوير مهاراتهم، مشددا على 
أهميـــة تأهيل جميـــع العاملين في الوزارة 
والتركيـــز علـــى المعـــارف الضرورية التي 
تمكنهم من تحقيـــق االحترافية والكفاءة 
فـــي العمل الدبلوماســـي واإلداري والتميز 

فيه.
وبحـــث المجلس عـــددا مـــن الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه، واعتمـــد 
نظـــام توظيـــف الموظفيـــن المحليين في 
البعثات الدبلوماســـية في الخارج، ونظام 
الســـلك  التظلمـــات ألعضـــاء  عمـــل لجنـــة 
الدبلوماسي والقنصلي وموظفي الوزارة.

كمـــا وافـــق علـــى إطـــالق برنامج مبـــادرة 

لموظفـــي وزارة الخارجيـــة الذي ســـيتيح 
مبـــادرات  تقديـــم  الـــوزارة  لمنســـوبي 
ومقترحات بناءة تسهم في تطوير األداء 

وتحسين اإلنتاجية.
واعتمـــد المجلس تشـــكيل لجنة الشـــؤون 
الماليـــة واإلداريـــة برئاســـة وكيـــل الوزارة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة 
وتشـــكيل لجنـــة الجـــودة والتميز برئاســـة 

خالـــد  الســـفير  العمليـــات  إدارة  مديـــر 
الجالهمة.

واطلـــع المجلس على تقريـــر لجنة متابعة 
برنامـــج عمـــل الحكومـــة برئاســـة وكيـــل 
ومجلـــس  اإلقليميـــة  للشـــؤون  الـــوزارة 
التعـــاون الســـفير وحيـــد ســـيار، واعتمـــد 
المجلـــس كذلـــك توصيـــات لجنـــة شـــؤون 

أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

المنامة - وزارة الخارجية
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المنامة - وزارة الداخلية

صرح المديـــر العام لإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن 
شـــرطة المباحث الجنائية تمكنت 
مـــن القبـــض علـــى شـــخصين )29 
،26 عاًمـــا(؛ إثـــر قيامهمـــا بانتحال 
صفـــة رجال األمـــن واســـتيالئهما 
علـــى هاتفيـــن ومبلـــغ مالـــي مـــن 

شخصين بعد االعتداء عليهما.
لـــإلدارة  العـــام  المديـــر  وأوضـــح 
العامة للمباحـــث واألدلة الجنائية 
أنـــه فور تلقـــي بـــالغ بالواقعة تم 
مباشـــرة أعمال البحث والتحري، 
هويـــة  تحديـــد  عـــن  وأســـفرت 
عليهمـــا،  والقبـــض  المذكوريـــن 
اتخـــاذ  جـــار  أنـــه  إلـــى  مشـــيًرا 
الالزمـــة؛  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

القبض على شخصين 
انتحال صفة رجال األمن 

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضةوسرقا آخرين باإلكراه

بالمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  أعلنـــت 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة عن حزمة 
لموظفيهـــا  التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن 
فـــي ظـــل جائحـــة “كوفيـــد - 19” عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي؛ حرًصـــا مـــن 
األمانـــة العامـــة على تنفيـــذ توجيهات 
ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، التي تهدف 
إلـــى تطوير المـــوارد البشـــرية وضمان 
اســـتمرارية اكتساب الموظفين للمزيد 
مـــن المهـــارات التـــي تســـاهم فـــي رفع 
مســـتوى األداء الوظيفـــي. وقال مدير 
عام التخطيط والموارد باألمانة العامة 
مروان كمال “إنه وبناًء على توجيهات 
األمين العام للمجلس الشـــيخ ســـلمان 
بن إبراهيم آل خليفـــة التزمت األمانة 
العامـــة رغم الظروف الحالية بالســـعي 
الدائـــم لتحقيق الهدف اإلســـتراتيجي 
الخـــاص بـــإدارة المـــوارد والخدمـــات، 
الـــذي ينص علـــى أهميـــة تطوير ورفع 

كفـــاءة الموظـــف مـــن خـــالل التدريب 
المستمر وقياس األداء بما يساهم في 
تحقيق التنمية البشـــرية المستدامة”. 
وأشاد بالدور الذي يلعبه معهد اإلدارة 
العامـــة فـــي المســـاهمة بتنظيـــم مثـــل 
هذه الدورات عن الفضاء اإللكتروني، 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  بتوظيفـــه 
لالرتقـــاء بمخرجات العمـــل الحكومي 
عبر تصميم منصـــة “بيبا زون”، إضافة 
اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  دورات  إلـــى 

متمثلة بوكالة أنباء البحرين )بنا(. 

“أمانة الشباب”: حزمة برامج تدريبية للموظفين

تجاوز تداعيات كورونا يتطلب تعاونا برلمانيا خليجيا

بدء التسجيل للدفعة السادسة من برنامج النائب األول
نمـــوذج متكامـــل الســـتقطاب الطاقـــات البحرينيـــة الشـــابة المتميـــزة بالقطـــاع العـــام

أعلن مكتـــب النائـــب األول لرئيس 
بـــاب  عـــن فتـــح  الـــوزراء  مجلـــس 
التسجيل لاللتحاق ببرنامج النائب 
الوطنيـــة  الكـــوادر  لتنميـــة  األول 
)الدفعة السادسة( لموظفي القطاع 
العـــام ابتـــداًء مـــن أمـــس لغايـــة 2 

أغسطس 2020.
وأكـــد  المدير العام لمكتـــب النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  فهـــد  الشـــيخ 
خليفـــة أن البرنامـــج يجســـد جانبًا 
من رؤيـــة ولي العهـــد النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة  فـــي الحرص على 

العنصـــر  تطويـــر  فـــي  االســـتثمار 
بالقـــدرات  واالعتـــزاز  البشـــري 
البحرينية وأهمية إعداد الكفاءات 
القياديـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات 

المتنوعة بمملكة البحرين.
نمـــوذج  البرنامـــج  إلـــى أن  وأشـــار 
إلـــى  يهـــدف  متكامـــل  طمـــوح 
البحرينيـــة  الطاقـــات  اســـتقطاب 
الشـــابة المتميزة فـــي القطاع العام 
فـــي  انتدابهـــم  عبـــر  وإعدادهـــم 
المكتـــب لمدة عام كامـــل بما يتيح 
لهـــم اكتســـاب المعـــارف والمهارات 
والســـلوكيات القياديـــة مـــن خـــالل 
البرامـــج التدريبية المكثفة مع أبرز 
الخبـــراء ولقاءاتهـــم المباشـــرة مع 

صانعي القرار في الحكومة.
ويمكـــن لجميـــع موظفـــي الجهـــات 
الحكوميـــة لمن هم على درجة أقل 
من رئيس قســـم أو شـــعبة االطالع 
على مزيد مـــن المعلومات وتقديم 

طلباتهـــم لاللتحـــاق بالبرنامـــج عبر 
زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي لمكتب 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
www.fdpm.gov.  /  /:http( الوزراء

.)fellowship  /bh

المنامة - بنا

تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، اتصااًل هاتفًيا من وزير خارجية  «
المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو األمير فيصل بن فرحان بن 

عبدالله آل سعود.
وأكد وزير الخارجية عمق العالقات األخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة 

البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتميز به من متانة وقوة 
تعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء 

مختلف القضايا، منوًها بالدور االستراتيجي للمملكة العربية السعودية في 
تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

كما جرى في االتصال، بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها 
وترسيخها، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية، والقضايا ذات االهتمام المشترك.

... ويتلقى اتصااًل من وزير الخارجية السعودي
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء 
ركن بحـــري عالء ســـيادي صباح أمس، 
لســـفارة  التابـــع  العســـكري  الملحـــق 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بمملكـــة 
البحرين العقيد ديفيد ويالن؛ بمناســـبة 
لـــه  قـــدم  والـــذي  عملـــه،  فتـــرة  انتهـــاء 
الملحق العســـكري الجديد العقيد جون 
قانـــدول. وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديره 
لجهـــود العقيـــد ديفيـــد ويـــالن علـــى ما 

قـــام بـــه طـــوال فتـــرة عمله وما ســـاهم 
بـــه في زيادة التعاون المشـــترك وتعزيز 
العالقات الثنائية في مجاالت التدريب 
وزيـــادة القـــدرات، مرحًبـــا بالعقيد جون 
العالقـــات  اســـتعراض  وتـــم  قانـــدول. 
التعـــاون  مجـــاالت  وبحـــث  الثنائيـــة 
والتنســـيق األمني خصوصـــا في مجال 
األمـــن البحـــري، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

بحث التعاون األمني مع الواليات المتحدة

المنامة - بنا

أشــاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي الشــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، بما جاء من 
مضامين في التقرير الســنوي لوزارة الخارجية وشــؤون الكومنولث البريطانية حول حقوق اإلنســان والديمقراطية 
لعام 2019، وإبرازه لسجل مملكة البحرين اإليجابي في مجال الحرية الدينية المندرج ضمن منظومة حقوق اإلنسان.

إشـــادة  أن  خالـــد  الشـــيخ  وبيـــن 
تقرير وزارة الخارجية البريطانية 
بالســـجل الحقوقـــي فـــي البحرين 
يعكس بوضـــوح مدى تجّذر حرية 
المملكـــة  فـــي  والمعتقـــد  الديـــن 
لعاهـــل  الســـامية  الـــرؤى  بفضـــل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وحـــرص 
جاللته على ترسيخ قيم التسامح 
وتعميمهـــا  الســـلمي  والتعايـــش 
مختلـــف  مســـتوى  وعلـــى  محلًيـــا 

أقاليم العالم.
وأوضـــح الشـــيخ خالـــد أن التقرير 
مـــدى  للعالـــم  يثبـــت  البريطانـــي 

تنامـــي ممارســـة العقيـــدة والتعبد 
بحرية كحق أصيل كفله الدســـتور 

الرئيســـة  اإلنســـان  حقـــوق  ومـــن 
المصونـــة فـــي المملكة، مـــا يجعل 
فـــي  يحتـــذى  نموذًجـــا  البحريـــن 
ضمان واحتـــرام الحريات الدينية 

إقليميا وعالميا.
وأكد رئيس مجلس األمناء التزام 
المركـــز بمواصلة طـــرح المزيد من 
البرامـــج النوعيـــة التي تســـتهدف 
شريحة أكبر من المجتمع خصوصا 
الشـــباب مـــن كال الجنســـين لغرس 
قيم التســـامح والتعايش واحترام 
اآلخـــر المختلف، مـــع التركيز على 
نقل أجمل الصور في نماذج حرية 

الدين والمعتقد.

الشيخ خالد بن خليفة

ـــن ـــي البحري ـــد ف ـــن والمعتق ـــة الدي ـــذر حري ـــكاس لتج انع
خالد بن خليفة يشيد بمضامين تقرير “الخارجية البريطانية”

جهود جليلة للمتطوعين في مكافحة انتشار “كورونا”
محافـــظ وضيـــوف مجلـــس “العاصمـــة”: الدولـــة استشـــعرت الخطـــر وقدمـــت اإلجـــراءات االســـتباقية

أكـــد محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، وضيوف 
مجلـــس المحافظـــة االفتراضـــي الذي 
أقيـــم عبر تقنيـــة االتصـــال المرئي، أن 
للمتطوعيـــن جهوًدا جليلـــة في خدمة 
أهداف المحافظة المجتمعية لدورهم 
المشـــهود أثناء أزمة فيـــروس كورونا، 
عبر رفع مســـتوى الوعي تجاه مخاطر 
معانـــي  بذلـــك  مجســـدين  انتشـــاره، 
لوطنهـــم  والمحبـــة  والخيـــر  العطـــاء 

ومجتمعهم.
االفتراضـــي،  المجلـــس  رواد  وأشـــاد 
الذي شارك فيه شـــوريون ومسؤولون 

ورجـــال  واقتصاديـــون  حكوميـــون 
ديـــن وتجـــار وأكاديميـــون ولفيف من 
األهالـــي، بالجهـــود التي تبذلهـــا الدولة 

كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  الحتـــواء 
استشـــعرت  الدولـــة  بـــأن  منوهيـــن 
منـــذ البدايـــة خطـــر الجائحـــة وقامت 

وعـــززت  االســـتباقية،  بإجراءاتهـــا 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  التدابيـــر 
حظيـــت  والتـــي  الجائحـــة،  لمواجهـــة 
بإشـــادة وتقدير دولـــي، ومحل امتنان 
من جميع المواطنيـــن والمقيمين على 
هـــذه األرض الطيبـــة، منوهين بكفاءة 
الطبيـــة  والطواقـــم  األمنيـــة  الجهـــات 
الجهـــات  جميـــع  وجهـــود  البحرينيـــة، 
المتعاونـــة لمكافحة هذا الوباء ســـواء 

من القطاع الحكومي أو الخاص.
وأثنـــى الحضور، على جهود متطوعي 
محافظـــة العاصمـــة فـــي القيـــام بمهام 

متعددة للحد من انتشار الفيروس.

المنامة - وزارة الداخلية

مروان كمال



“األشغال”: “باربار” أول المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى
أفادت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في بيان صحافي أمس؛ تعقيًبا على ما نشر بصحيفة 
“البــاد” أخيــرا بشــأن “طلــب توفيــر خدمات البنية التحتيــة بمجمع 530 في قريــة باربار”، بأن قريــة باربار ضمن أولى 
القــرى التــي اســتفادت مــن مشــروع تنميــة المــدن والقــرى، حيث بــادرت الــوزارة بتطوير عــدد من القــرى والمدن في 
مختلــف محافظــات المملكــة منذ العــام 2003، وذلك بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها على مســتوى عال 

من الجودة للمساهمة في التنمية المستدامة لمناطق المملكة.

المالحظـــة  بشـــأن  الـــوزارة  وأضافـــت 
الواردة بالصحيفة بشأن “توفير خدمات 
البنيـــة التحتية بمجمـــع 530 في باربار”: 
بـــأن المجمـــع المذكـــور، يعتبـــر امتـــدادا 
لقريـــة باربـــار )منطقـــة حديثـــة(، وتبلـــغ 
مســـاحتها نحو 8.5 هكتار، كما أن نســـبه 

العمران 45 % تقريًبا. 
وأوضحـــت أن مجمع 530 مـــدرج ضمن 
مشـــروعات رصف الطرق الترابية، ضمن 
خطط الوزارة المستقبلية لرصف الطرق 

الترابيـــة فيهـــا، وذلـــك حـــال االنتهاء من 
توفير شـــبكة الصرف الصحي وشـــبكات 
ميـــاه،  )كهربـــاء،  األخـــرى  الخدمـــات 
رصـــف  أعمـــال  أن  علمـــا  اتصـــاالت...(، 
الطـــرق بالمنطقة المذكـــورة تمتد بطول 

1.7 كم تقريًبا. 
توافـــر  لعـــدم  نظـــرا  أنـــه  البيـــان  وأورد 
شـــبكة الصرف الصحـــي بالمنطقـــة، فإن 
الـــوزارة تســـعى القيام بأعمال التســـوية 
الترابيـــة المؤقتـــة في المجمـــع المذكور، 

لتحســـين مســـتوى الطـــرق فـــي المنطقة 
والتخلـــص مـــن التفاوت في مســـتويات 
لخدمـــة  وذلـــك  وصيانتهـــا،  الطـــرق 
قاطنـــي المنطقة، حيث تـــم االنتهاء من 
إعـــداد التصاميـــم التفصيلية للمشـــروع 
والحصول على موافقـــة جميع اإلدارات 
الخدميـــة األخرى، وعليه ســـيتم التنفيذ 

بعد توافر الميزانية الالزمة. 
وتابع: علما أن استراتيجية عمل الوزارة 
تتمثـــل في أعمـــال البنيـــة التحتيـــة بعد 

االنتهـــاء من مشـــروعات شـــبكة الصرف 
الصحـــي ومـــن ثم البـــدء بأعمـــال رصف 
لتكـــرار  الترابيـــة وذلـــك تفادًيـــا  الطـــرق 

أعمال الحفر في المنطقة ذاتها. 
واســـتكمل: وفيما يتعلـــق بطلب توصيل 
الصحـــي  الصـــرف  بشـــبكة   533 مجمـــع 
)المنطقـــة الحديثـــة(، وهي امتـــداد قرية 
باربـــار كمـــا ذكرنـــا أعـــاله، فإنـــه لـــم يتـــم 
توصيلهـــا بالشـــبكة؛ نظـــًرا لعـــدم توافـــر 
الطاقة االســـتيعابية فـــي الخط الصرف 
الصحي الرئيس على شـــارع البديع، في 
هـــذا الصـــدد انتهـــت الـــوزارة أخيـــرا من 
تنفيذ مشروع تحويل جزء من تدفقات 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي مـــن هـــذا الخط 
إلـــى محطة مدينة ســـلمان لمعالجة مياه 
الصـــرف الصحـــي، إذ اكتمـــل المشـــروع 

فـــي شـــهر مـــارس الماضـــي. وذلك ضمن 
خدمـــات  لتطويـــر  الـــوزارة  مســـاعي 
التحســـينات  وإجـــراء  التحتيـــة  البنيـــة 
فـــي خدمـــات الصـــرف الصحـــي وزيادة 
الطاقـــة االســـتيعابية للشـــبكة، وضمـــان 
توفيرها بأعلى معايير الجودة بالتوافق 
مـــع الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030 لمملكـــة 

البحرين.
واســـتكمل البيان: كما تم إدراج مشروع 
توصيـــل شـــبكة الصـــرف الصحـــي فـــي 
منطقـــة باربار مجمـــع 530 ضمن برنامج 
الوزارة المســـتقبلي وســـيتم التنفيذ بناًء 
علـــى األولويـــات وعلى مـــا يخصص من 

ميزانيات لذلك. 
علًما بأن طلبات نزف البالعات قليلة في 
المجمـــع، إذ بلغ عدد البالغات المســـتلمة 

مـــن أكتوبـــر 2019 لغايـــة يونيـــو 2020 
بشـــأن شـــفط خزانـــات الصـــرف الصحي 

نحو 28 بالغا فقط. 
وبشـــأن طلـــب توفيـــر حاويـــات القمامة 
بمجمع 533، أفـــادت الوزارة بأن المجمع 
المذكـــور والذي يقع على شـــارع النخيل، 
توجـــد فيهـــا حاويـــات القمامـــة وعددها 
4 لكـــون المنطقة صغيرة وعـــدد المنازل 

قليلة، إذ تغطي الحاوية 10 منازل. 
وأشـــارت الـــوزارة فـــي ختـــام بيانها إلى 
أنهـــا حريصـــة علـــى متابعـــة احتياجـــات 
المواطنين وتلبية تطلعاتهم من مختلف 
مناطق المملكة عبر التواصل والتنســـيق 
الدائـــم مـــع أعضـــاء المجالـــس البلديـــة؛ 
تنفيـــذ  عنـــد  آرائهـــم  وأخـــذ  إلشـــراكهم 

المشروع لتقديم أفضل الخدمات لهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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تعاون بين “البلديات” و“إدامة” لتطوير إدارة العقارات
وقعت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
تفاهـــم  مذكـــرة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مـــع شـــركة البحريـــن لالســـتثمار العقاري 
)إدامـــة(؛ بهـــدف تنميـــة وتعزيـــز العوائـــد 

االقتصادية المشتركة بين الطرفين. 
ووقـــع االتفاقيـــة من جانب الـــوزارة وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
جانـــب  ومـــن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي 
الشركة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين 
لالســـتثمار العقاري )إدامة( أمين العريض 
بحضور وكيـــل الوزارة لشـــؤون البلديات 
الشـــيخ محمد بن أحمـــد آل خليفة وذلك 

في مكتب الوزير بشؤون األشغال. 
وتضمنـــت بنـــود مذكـــرة التفاهـــم اتفـــاق 
الطرفيـــن على اتخـــاذ جميـــع اإلجراءات 
األزمـــة للتنســـيق والتعـــاون فيمـــا بينهمـــا 

عمليـــة  لتنظيـــم  مشـــتركة  آليـــة  إليجـــاد 
إدارة وتطويـــر واســـتثمار العقـــارات التي 
تؤول ملكيتها للوزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي والتـــي  البلديـــات والتخطيـــط 
ســـتتكفل بهـــا شـــركة “إدامـــة” نيابيـــة عن 
الوزارة لتحقيق العائد المناسب من خالل 

االستغالل األمثل لتلك العقارات. 
لجنـــة  تشـــكيل  علـــى  االتفـــاق  تـــم  كمـــا 
مشـــتركة تعنـــى بتفعيـــل ســـبل التعـــاون 
والتنســـيق بيـــن الطرفيـــن ومتابعة تنفيذ 
ودارســـة  المذكـــرة  فـــي  الـــواردة  البنـــود 
المقترحـــات التـــي تنســـجم مـــع األهداف 
المشـــتركة والتي يقدمها أي من الطرفين 
بشأن العقارات أو األراضي كل على حدة 

مع وضع آلية عمل تنفيذها 
وأوضح وزير األشـــغال وشؤون البلديات 

والتخطيـــط العمرانـــي “أن توقيـــع مذكرة 
التفاهم جاء تحقيقا لتعزيز روح التعاون 
المشـــترك والمثمـــر بيـــن الـــوزارة وشـــركة 
البحرين لالســـتثمار العقـــاري )إدامة(؛ من 
أجـــل تنمية وتعزيـــز العوائـــد االقتصادية 

المشتركة بين الطرفين”. 

وقـــال الوزيـــر خلـــف “نهدف إلـــى تحقيق 
التعـــاون المتبادل من أجـــل تنظيم عملية 
إدارة وتطويـــر واســـتثمار العقـــارات التي 
تـــؤول ملكيتها للوزارة والتي ســـيعهد بها 
إلـــى )إدامـــة( لتحقيق العائـــد األفضل من 

خالل االستغالل األمثل لتلك العقارات”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
المنامة - أمانة العاصمة

أوضحـــت أمانـــة العاصمـــة فـــي 
بيـــان أمـــس، وذلك تعقيبـــا على 
مـــا نشـــر بصحيفـــة “البـــالد” يوم 
يوليـــو   15 الموافـــق  األربعـــاء 
2020، بشـــأن وجـــود فيضانـــات 
للميـــاه وطلـــب توصيـــل مجمـــع 
الصحـــي  الصـــرف  بشـــبكة   421
بأنهـــا  جدحفـــص،  منطقـــة  فـــي 
ميـــاه  شـــفط  بأعمـــال  تقـــوم 
الصرف الصحي لصاحب المبنى 
أســـبوعيا  مـــرات   3 المذكـــور 
بصـــورة مجانية، حيث يتم ذلك 
الجـــدول  دوري حســـب  بشـــكل 

المعد لذلك.
يتعلـــق  وفيمـــا  البيـــان:  وتابـــع 

بطلـــب األهالـــي بتوصيل مجمع 
421 في المنطقة المذكورة، فإنه 
تـــم توصيـــل أجزاء مـــن المجمع 
المذكور بشبكة الصرف الصحي 
في الســـنوات السابقة، أما بشأن 
توصيـــل األجـــزاء المتبقيـــة من 
المجمع، فســـيتم توصيلها ضمن 
إلنشـــاء  المســـتقبلي  المشـــروع 
شـــبكات الصـــرف الصحـــي فـــي 
 405 للمجمعـــات  جدحفـــص 
و419 و421 وهـــو فـــي مرحلـــة 
التصاميم. ومن المؤمل بأن يتم 
التنفيذ حـــال توفـــر االعتمادات 
الماليـــة الالزمـــة ضمـــن برنامـــج 

الوزارة للسنوات القادمة.

توصيل أجزاء من مجمع 421 بشبكة الصرف
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مع هيئة التأمين االجتماعي وإنقاذ صناديقها )2-2(
Û  المســتحقة والمنافــع  المزايــا  فــإن  أمــس،  ذكرنــا  كمــا 

حــدث  عندمــا  تخفــض  أو  تمــس  لــم  عليهــم  للمؤمــن 
تخفيــض كبيــر فــي مداخيــل صنــدوق الهيئــة العامــة 
للتأميــن االجتماعي في العــام 1986، بل حصل عكس 
ذلك؛ فقد صدرت قرارات ومراســيم وّســعت وصعدت 
وحســنت من تلك المزايا والمنافــع، والتي كانت تذيل 
دائًمــا عنــد صدورهــا بعبــارة “وتتحمــل الهيئــة العامــة 
للتأميــن االجتماعي الزيادات الناشــئة عن تطبيق هذا 

القانون”.
Û  وفــي العــام 1995 تســلمُت مســؤولية رئاســة مجلــس

إدارة هيئــة التأميــن االجتماعــي بحكــم منصبي وزيرا 
للعمــل والشــؤون االجتماعية، وبقيت فــي هذا الموقع 
حتــى العــام 2002، وفــي تلك الفتــرة؛ وللحق وإرضاء 
الضميــر أقــول إنني وجدت أن كل واحــد من العاملين 
وغيرهــا  والفنيــة  اإلداريــة  األطقــم  مــن  الهيئــة  فــي 
كان يحــرص علــى االلتــزام بــكل الضوابــط القانونيــة 

واإلدارية وكل المعايير الفنية والمهنية واألخالقية.
Û  وكان على رأس الجهاز التنفيذي للهيئة، كما ذكرت من

قبل، مديرها العام المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم 
آل خليفــة، الــذي تميــز بأعلــى درجات الحــس الوطني 
واالنضبــاط والجديــة والصــدق واألمانــة واإلخــالص 
والتفانــي، وعندمــا أقــول ذلــك ليــس هدفــي المديــح 
واإلطــراء، وليــس وراء ما أقــول أي غرض أو مصلحة 
شخصية؛ إنما هي الحقيقة التي يفرض الضمير ذكرها 
وتســجيلها، والرجــل قد غــادر هذه الدنيا منذ ســنوات 

وصعد إلى جوار رب غفور رحيم كريم.
Û  وكان جهاز االستثمار في الهيئة يعمل تحت إدارة األخ

حســن بــن خليفة الجالهمة؛ الشــاب المهنــي المتمرس 
فــي األعمــال الماليــة والمصرفية واالســتثمارية، الذي 
وجــدُت فيه، ووجد مجلــس إدارة الهيئة فيه، الكفاءة 
والحصافــة والدراية االســتثمارية، إلــى جانب الصدق 
والنزاهــة واالســتقامة ونظافــة اليــد وبياضهــا، والــذي 
الماليــة  الرقابــة  عيــن فيمــا بعــد أول رئيــس لديــوان 
إدارة  لمجلــس  رئيســا  أصبــح مؤخــًرا  ثــم  واإلداريــة، 

مصرف البحرين المركزي.
Û  وبطبيعة الحال، وفور تسلمي لهذه المسؤولية، بادرت

باالطالع على التقارير الهامة المتعلقة بأنشــطة الهيئة 
والتي كان على رأســها الدراسات والتقارير االكتوارية 
علــى  تحــرص  الهيئــة  زالــت  كانــت وظلــت وال  التــي 

إجرائها بشكل دوري منتظم كما نص عليه القانون.
Û  إن كل الدراسات االكتوارية التي أجريت قبل تسلمي

للمســؤولية وخاللهــا أكــدت الخلــل الهيكلــي والعجــز 
االكتــواري الــذي يعاني منه الصنــدوق؛ نتيجة الرتفاع 
المتســارع  المــوارد، واالتجــاه  االلتزامــات وانخفــاض 
لزيادة حجم المصروفات على المدخول، واســتنتجت 
أن هــالك وإفــالس الصنــدوق هــو أمر حتمي لألســباب 
التي ذكرناها آنًفا إذا لم تتخذ اإلجراءات التصحيحية 

المطلوبة.
Û  تحديــد فــي  التقاريــر  اختلفــت  فقــد  البدايــة  وفــي 

العــام الــذي ســيلفظ فيــه الصنــدوق أنفاســه األخيــرة؛ 
وذلــك تبًعــا لرؤيــة كل منهــا للمســتجدات والمتغيــرات 

والظروف المستقبلية.
Û  وإلــى جانــب التدقيــق الداخلــي، فــإن للهيئــة مدققــي

حســابات خارجييــن يقومــون نهايــة كل عــام بإجــراء 
تدقيــق مفصــل للحســاب الختامــي للهيئــة، والذي بعد 
االنتهــاء مــن إعــداده يتــم عرضة على مجلــس اإلدارة 
ويخضــع لمناقشــات مســتفيضة قبــل إقــراره مــن قبل 

المجلس.
Û  وفــي الفتــرة التــي كنــت فيهــا رئيًســا لمجلــس إدارة

الهيئة كانت المؤسســية المحاسبية الخارجية الموكل 
إليها مهمة التدقيق الســنوي مؤسســة “كي بي إم جي” 
وهــي واحــدة مــن أعــرق إن لــم تكــن األعــرق عالمًيــا 
فــي هــذا المجــال وأكثرها دقة وحرًصا علــى االحترام 
وااللتزام والتطبيق الصارم لكل المعايير والممارســات 
البحريــن  فــي  شــريكها  وكان  الســليمة،  المحاســبية 
وممثلهــا فــي المنطقــة وما يزال األخ جمــال بن محمد 
فخــرو، وهــو من أبــرز الشــخصيات المهنيــة المحترفة 

في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.
Û  الدوريــة االكتواريــة  الدراســات  كل  أن  حيــن  وفــي 

والتقاريــر المحاســبية الســنوية المدققــة التي أجريت 
قبل تحملي للمســؤولية أو أثناءها تضمنت مالحظات 
العجــز  اســتمرار  وعواقــب  مغبــة  مــن  وتحذيــرات 
االكتــواري، فــإن أًيــا من هــذه التقاريــر والدراســات لم 
يتضمن أي إشــارة سلبية لنتائج اســتثمارات الهيئة أو 
السياســات االســتثمارية التي تتبعها. فقد كانت نتائج 
اســتثمارات الهيئــة فــي نهايــة كل عــام تحقــق أرباحــا 
صافيــة، وأكررهــا مرة أخرى: كانت نتائج اســتثمارات 
الهيئــة فــي نهايــة كل عــام تحقــق أرباًحــا صافيــة بلــغ 
معدلهــا الســنوي نســبة 7 % وهــي نســبة تفــوق وتزيد 
على النسب والمعدالت المحددة عالمًيا والتي تقع بين 
3 % و 5 %، إذ إن األنظمــة والمعاييــر الدولية المعنية 
والمتعلقة باستثمار أموال وأصول صناديق التأمينات 

االجتماعيــة؛ وبهــدف صــون وحمايــة أمــوال المؤمــن 
عليهــم، ُتضيــق مــن حريــة تصــرف المســؤولين عنهــا، 
وتفــرض عليهــم التحفــظ الشــديد والحيطــة والحــذر، 
وتوجيــه غالبية أو معظم االســتثمارات إلى المجاالت 
والمشــروعات والحقائب االســتثمارية اآلمنــة البعيدة 
وتجُنــب  والمخاطــر،  والمضاربــات  المجازفــات  عــن 
االســتثمار فــي المشــروعات المغريــة التي َتِعــُد بفوائد 
وأربــاح مرتفعــة، فالقاعــدة أنــه كلمــا أرتفــع مســتوى 
توقعــات المــردود ارتفعــت نســبة المخاطــر وإمكانــات 

اإلخفاق والخسارة، فالعالقة طردية هنا أيًضا.
Û  كمــا توصــي المعاييــر الدوليــة بعــدم حصــر أو تركيــز

االســتثمار في مجال واحد أو مشــروع واحد مهما بدا 
مربًحــا ومغرًيــا، والحــرص علــى توزيعها علــى حقائب 
اســتثمارية متعدد، بحيث إذا تعرضت واحدة أو أكثر 
مــن هــذه الحقائــب إلــى خســارة ال يتســبب ذلــك فــي 
إحداث خسائر في المحصلة أو النتيجة النهائية، وقد 

كانت وال تزال الهيئة ملتزمة بهذه المعايير.
Û  أوضــاع النــواب  مجلــس  ناقــش   2003 العــام  وفــي 

الــوزراء  بحضــور  االجتماعيــة  التأمينــات  صنــدوق 
النقــاش طــرح أحــد  والمســؤولين المعنييــن، وخــالل 
اقتراًحــا  الدينيــة  الكتــل  ألحــد  المنتميــن  األعضــاء 
بإعطــاء المــرأة حــق التقاعد المبكر بعد عشــر ســنوات 
من الخدمة على أن تســتحق 80 % من راتبها كراتب 
تقاعــدي؛ لكــي تتاح لها الفرصة للعودة إلى بيتها ألداء 
واجبهــا المقــدس ودورها األساســي كربــة بيت لرعاية 
األســرة وتربيــة األجيــال القادمة، عندها وقف الشــيخ 
عيســى بــن إبراهيــم آل خليفة المدير العــام للهيئة في 
قاعــة مجلــس النــواب فــي وجــه المطالبــة بمزيــد مــن 
المنافــع للمؤمــن عليهــم قائاًل إن صنــدوق التأمينات ال 

يحتمل مزيًدا من األعباء وإنه مفلس اكتوارًيا.
Û  ضــج بعــض أعضــاء مجلــس النــواب لهــذا التصريــح

وكأنهم يســمعون به ألول مرة، وطالبوا بتشكيل لجنة 
برلمانيــة للتحقيــق فــي الموضــوع، واتهمــوا القائميــن 
علــى الصنــدوق بالتقصيــر وســوء اإلدارة، ودعــوا إلى 
اســتجواب ثالثــة وزراء كنــت أنــا واحــًدا منهــم بغيــة 
حجــب الثقــة عنهــم؛ وهــو حق دســتوري مكفــول لهم، 

وعليه وافق المجلس على طلبهم.
Û  والتحقيــق المــداوالت  مــن  أشــهر  ثمانيــة  وبعــد 

والتمحيص الذي شمل االستجواب والبحث والتقصي 
والتحــري والتدقيق؛ لم تتمكــن اللجنة من التوصل أو 
العثــور علــى أدلة تؤكد وتثبت االتهام، فســقط االتهام 

وســقط معــه طلــب حجــب الثقــة بعــد أن حصــل علــى 
ســبعة أصوات فقط من بين 40 صوًتا الذين يشــكلون 

العدد الكلي للمجلس.
Û  وقــد أرســت الحكومــة الموقــرة قبــل عاميــن برنامًجــا

القنــوات  عبــر  لموظفيهــا  االختيــاري  المبكــر  للتقاعــد 
القانونيــة، وعــن طريــق إلغــاء الوظائــف المســتهدفة، 
وبغــرض تقليص عدد موظفيها، وتخفيض المصاريف 
وإحــداث مزيد من الكفاءة في األداء وإتاحة الفرصة 
لتدعيم الجهاز الحكومي بدماء جديدة، وهي أغراض 
وأهــداف جوهريــة وجيهة تكررت مــن قبل المطالبات 

بتحقيقها.
Û  ومــن دون الدخــول فــي تفاصيــل هــذا البرنامــج، فقــد

كانــت الحكومــة كريمة وســخية إلى أبعــد الحدود في 
عرضهــا ممــا جعلــه جاذًبــا ومغرًيــا بحيث بلــغ عدد من 
البرنامــج  مــن  واســتفادوا  الشــروط  عليهــم  انطبقــت 
وانضموا إلى صفوف “المتقاعدين قبل األوان” حوالي 
9000 موظــف، وهــو ما تســبب دون شــك فــي إحداث 
ارتفــاع كبيــر في عجز صنــدوق التقاعد الحكومي في 

العام الماضي.
Û  االشــتراكات بيــن  الفجــوة  اتســعت  أن  وبعــد  واآلن 

والمدفوعــات بشــكل ال يمكــن ردمهــا بحلــول ترقيعية 
مرحليــة، وبعــد أن تخطينــا خــط اإلفــالس االكتــواري 
ودخلنــا مرحلــة اإلفــالس الحقيقــي منــذ العــام 2012، 
وتآكلت تدريجًيا األموال الفائضة التي كانت متوافرة 
لالســتثمار مــا أدى إلــى اضمحــالل عوائــد االســتثمار، 
ووصــل العجــز إلــى 14 مليــار دينــار، واقتــرب موعــد 
نفــاد أمــوال وأصول الصنــدوق العام وانهيــاره بحلول 
ســنة 2024 أي بعــد أربع ســنوات مــن اآلن، والصندوق 
الخــاص بحلــول ســنة 2033 إذا اســتمرت األمــور على 
مــا هــي عليــه، مــا يعنــي حتميــة ضيــاع كل الحقــوق 
لــن  أمــر  وهــو  عليهــم،  المؤمــن  لــكل  واالســتحقاقات 
تســمح بحدوثــه قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشــيدة 
والمؤمن عليهم؛ مع توفر الخيارات والحلول، وإن كان 
بعضها شديد األلم والقسوة، والتي تضمنتها توصيات 
مجلــس إدارة الهيئــة وجــاء علــى أساســها المرســوم 
الملكــي األخير، ولم يبق إال إخضاع التوصيات الســت 
الســريعة،  والمراجعــة  الدراســة  مــن  لمزيــد  الباقيــة 
وتحســينها إن أمكــن، وتنفيذها فــي حزمة واحدة في 
أسرع وقت ممكن، إذ لم يبَق أمامنا متسع من الوقت.
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شهادة الطاقة المتجددة... “لكل ميغاوات قيمتها”
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  قـــال 
الطاقـــة  شـــهادة  إن  ميـــرزا  عبدالحســـين 
المتجـــددة التـــي أطلقتهـــا الهيئـــة تنفيـــذا 
لتوجيهات اللجنة التنســـيقية برئاسة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
الطاقـــة  فـــي  االســـتثمار  علـــى  ستشـــجع 

المتجددة.
وبيـــن فـــي تصريـــح خـــاص لــــ “البـــاد” أن 
إطـــاق الهيئـــة للشـــهادة التـــي تعـــد أول 
شـــهادة للطاقـــة المتجـــددة تصدرها هيئة 
نظـــام  منصـــة  عبـــر  المســـتدامة  الطاقـــة 

إلكتروني بالكامل إلدارة شـــهادات الطاقة 
المتجـــددة، يمثـــل حافـــزا كبيرا لتشـــجيع 
األفـــراد والشـــركات علـــى االســـتثمار فـــي 

الطاقة المتجددة النظيفة.
وبيـــن ميـــرزا أن الشـــهادة بمثابـــة وثيقـــة، 
على غرار وثائق سوق األسهم، ذات قيمة 
ماليـــة، ســـتمكن منتجـــي الطاقـــة النظيفة 
مـــن إثبات أن إنتاجهم مـــن الطاقة تم عن 

طريق مصادر إنتاج الطاقة المتجددة.
ولفـــت إلـــى أن الهيئة تتولى إصـــدار هذه 
الشـــهادة بعـــد التحقـــق من مقـــدار الطاقة 
أو  مـــن قبـــل األفـــراد  إنتاجهـــا  تـــم  التـــي 
الشـــركات عبر مصادر الطاقـــة النظيفة، إذ 

تصدر الشهادة باسم الجهة المنتجة لها.
وأشـــار إلى أن مالك الشهادة سيتمكن من 

بيـــع مـــا أنتجه مـــن طاقـــة نظيفـــة بمعدل 
شـــهادة لكل )1 ميغاوات/ ســـاعة(، وهو ما 
سيمكن المشـــتري من إثبات أن استهاكه 
من الكهرباء كان عن طريق االستفادة من 

الطاقة النظيفة.
وذكـــر أن الشـــهادة تحتوي اســـم الشـــركة 
المنتجة وعدد الميغاوات ســـاعة المنتجة، 
فيما دون قيمة الشـــهادة، والتي ســـتكون 
مســـجلة فـــي النظـــام اإللكترونـــي، الـــذي 

ســـيمكن حامل الشـــهادة من معرفة قيمة 
ما بحوزته من شهادات.

وأوضح أن هذه الشهادة ستمكن الشركات 
التي يشترط شـــركاؤها وماكها استعمال 
الطاقـــة النظيفة في تشـــغيل طاقتها، من 
إثبـــات أن مـــا تســـتخدمه من كهربـــاء هو 

ناتج عن مصادر إنتاج الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن ذلك ليس متاحًا حاليًا، إذ إن 
الطاقة المنتجة عـــن طريق الغاز والطاقة 
النظيفة تدخان في الشـــبكة ذاتها، مما ال 

يمكن من التفرقة بينها.
ويأتي إصدار الشهادة األولى كجزء من 
تدشـــين مرحلة تجريبية أولية يتم من 
خالها دراســـة مرونة البرنامج، وآليات 
التطبيق على الصعيد الوطني، ليشمل 

بذلـــك جميع أنظمة الطاقـــة المتجددة في 
المملكة، ليتم تســـجيلها في برنامج إدارة 
شـــهادات الطاقة المتجـــددة على مراحل، 
عبـــر تطبيق حلـــول “blockchain” لضمان 

الشفافية وإمكان التتبع والتحقق 
لـــكل  تصـــدر  شـــهادة  مـــن كل 

نظام مســـجل فـــي البرنامج 
مخاطـــر  لـــدرء 

ت  قـــا ا ختر ال ا
االلكترونية.

عبدالحسين ميرزا

هبــــوط بسعـــر “التتـــن”... 15 دينــارا للكيلـــوغـــرام
بائـــع تبـــغ لــــ “^”: الشـــحن البحـــري يخفـــض كلفـــة البيـــع

لم تزد جائحة كورونا كميات التتن وسعره في السوق بل خفضت سعره من 20 
إلى 15 دينارا للكيلو.

ولعل “القدو” هو األنيس الوحيد للجدات 
ونســـاء البحريـــن فـــي الوقـــت الحالي مع 
العـــزل المنزلي وتقليـــل التجمعات، وعلى 
الرغم من ظهور أشـــكال جديدة للتدخين 
مثل الشيشة إال أنهن يفضلن “القدو” التي 
تنبعث منه رائحـــة “التتن” الخالص، الذي 
يفضلـــن أن يكون من التبغ الحار أكثر من 
البـــارد، ويكون” القدو” رفيقهن مجتمعات 
سابًقا واآلن يرافقهن وحيدات في البيت 

يستمعن إلى صوته.
ويقول أحد تجار بيع “التتن” في البحرين 
لــــ “البـــاد” إن مع أزمة الشـــحن في الفترة 
الحاليـــة تـــم جلـــب شـــحنة عبـــر الشـــحن 
البحـــري ليتبيـــن لنـــا أن الكلفـــة أفضل من 
الشـــحن الجـــوي، مـــا ســـاعد علـــى تقليـــل 

البيع  سعر 
مبيًنـــا  للزبائـــن، 

عبـــر  باالســـتيراد  أنـــه 
البضاعـــة  تصـــل  الطيـــران 

خـــال يوميـــن بعكـــس الشـــحن 
البحـــري الـــذي يكون خـــال فترة 

أسبوعين تقريبا.
وأوضح أن مع إيقاف الشـــحن من 

طيـــران االمارات تم تجربة الشـــحن 
البحري لنكتشف أن ســـعر الكيلو 1.200 

دينـــار فيمـــا كان 2.300 دينـــار عبـــر الجو 

إضافة إلـــى 200 % ضريبة التبغ و5 
% ضريبـــة القيمة المضافة ما يتحتم 
ســـابقا،  العـــادي  بالســـعر  بيعـــه  علينـــا 
مشـــيًرا إلـــى أن في الشـــحن الجوي ال 
تحتســـب أضـــاع التتـــن و “خيـــاش” 
التغليـــف بعكـــس الشـــحن البحـــري، 
فيما تزن “الخيشـــة” 120 كيلوغراما 

تقريبا.
وأضـــاف أنـــه يتـــم اســـتيراد التتـــن 
الحار والمحبب للبحرينيين ولكن 
تكون هنـــاك كميات للتتن البارد 
يتم وضعها على أساس أنها من 
النـــوع الحـــار؛ ما يجعلنا نخســـر 
هذه الكميـــات ونضطـــر لتجهيزه 
إلـــى “المـــدواخ” ولـــكل كيلـــو يتبقى 

300 غرام فقط.

ميرزا لـ “^”: 
حافز لالستثمار في 

الطاقة النظيفة
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الصخير - جامعة البحرين

أكد رئيس جامعة البحرين رياض حمزة أن أهمية التدريب والبحث العلمي واألنشطة االتصالية المختلفة في نشر 
ثقافة الوعي القانوني والسياســي في المجتمع، الفًتا إلى أهمية إيجاد منظومة متكاملة للتدريب والبحث العلمي 

والنشر من خالل التعاون بين المؤسسات الوطنية المختلفة.

وأشـــاد في هـــذا اإلطـــار بالجهود 
البحريـــن  معهـــد  يبذلهـــا  التـــي 
للتنميـــة السياســـية عبـــر مختلف 
األنشـــطة التـــي يقوم بهـــا، منوًها 
بســـعي المعهـــد لتوســـعة مجاالت 
مختلـــف  وبيـــن  بينـــه  التعـــاون 
المؤسسات واألجهزة الحكومية.

جـــاء ذلـــك أثنـــاء توقيـــع مذكـــرة 
البحريـــن  جامعـــة  بيـــن  تفاهـــم 
ومعهد البحرين التنمية السياسية 
حديًثـــا، إذ أكـــد الطرفـــان أهميـــة 
التـــي  الوطنيـــة  الشـــراكات  بنـــاء 
تلبي متطلبات التنمية المستدامة 

وتلبي المتغيرات المستقبلية.
جامعـــة  رئيـــس  المذكـــرة  ووقـــع 
البحريـــن ريـــاض يوســـف حمـــزة، 
ومن جهة معهـــد البحرين للتنمية 
التنفيذيـــة  المديـــرة  السياســـية 

للمعهد إيمان جناحي.
أن  ثقتـــه  عـــن  حمـــزة  وأعـــرب 
ســـوف  الطرفيـــن  بيـــن  االتفـــاق 
يوســـع مجاالت التعاون الحالية، 
المشـــتركة،  األنشـــطة  ويعـــزز 
بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق الغايـــة 
الوعـــي  تعميـــق  وهـــي  األســـمى 
بالحقـــوق والحريـــات وحمايتهـــا، 
بوصفهـــا إحـــدى أهـــم األولويـــات 

اإلستراتيجية للمملكة.
ويقضـــي االتفـــاق بتوفيـــر برامج 
والبحوث  والدراســـات  التدريـــب 
الدســـتوري  بالمجـــال  المتعلقـــة 
البرامـــج  ووضـــع  والقانونـــي، 
الخاصـــة  بالدراســـات  المتعلقـــة 
بحقوق اإلنســـان، ودعم البحوث 
النظـــم  مجـــال  فـــي  العلميـــة 

السياسية والقانون الدستوري.
جناحـــي  رحبـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
بهذه الخطوة، مؤكدة أنها ستعزز 

المعهـــد  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
والجامعـــة، مشـــيرة إلـــى أهميـــة 
عقـــد مثـــل هـــذه الشـــراكات التي 
تعزز أهـــداف المعهد الرامية نحو 
المجتمـــع،  فئـــات  كافـــة  تدريـــب 
إذ ســـيتمكن المعهـــد خالهـــا مـــن 
الفئـــات  إحـــدى  إلـــى  الوصـــول 
وهـــي  المجتمـــع،  فـــي  المهمـــة 
فئـــة الطلبـــة الشـــباب، إذ يطمـــح 
المعهد والجامعـــة مًعا إلى تقديم 
الفعاليـــات التدريبيـــة والتوعوية 

لهم.
مذكـــرة  أن  جناحـــي  وأضافـــت 
دور  لتؤكـــد  جـــاءت  التفاهـــم 
المعهـــد وحرصه على نشـــر ثقافة 
وترســـيخ  ودعـــم  الديمقراطيـــة، 
إلـــى  الســـليمة،  مبادئهـــا  مفهـــوم 
دعـــم  فـــي  دوره  تعزيـــز  جانـــب 
مجـــال  فـــي  العلميـــة  البحـــوث 
والقانونيـــة  السياســـية  النظـــم 

والدستورية والحقوقية.
وبموجب االتفاق يتبادل الطرفان 
المعلومات والخبرات والدراسات 
وذلـــك  العاقـــة،  واألبحـــاث ذات 

اعتمـــاًدا على المصـــادر المتوفرة 
الطرفـــان  يتعـــاون  كمـــا  لديهمـــا، 
في تقديم االستشـــارات وتطوير 
البرامج واألنشطة والتقارير التي 

تدخل ضمن اختصاصاتهما.
إلى جانب ذلك، يتعاون الطرفان 
في إعداد وتنظيم وتنفيذ دورات 
تدريبية وورش عمل ومحاضرات 
في مختلف المجاالت المشتركة، 
وخاصـــة في مجـــال تعزيز ثقافة 
المواطنة في المجتمع البحريني، 
وتأهيل الكوادر البحرينية تأهيًا 
يمكنهـــم  بمـــا  قانونًيـــا وسياســـًيا 
بمســـؤولياتهم  االضطـــاع  مـــن 
المجتمـــع  وخدمـــة  العمـــل  فـــي 

البحريني.
ومـــن المقـــرر - بحســـب االتفـــاق 
المعهـــد  الجامعـــة  تدعـــم  أن   -
بالكـــوادر األكاديمية المتخصصة 
إلنجاز أنشـــطة المعهد وفعالياته، 
وأن يتعـــاون الجانبـــان في إعداد 
المتعلقـــة  التدريبيـــة  البرامـــج 
بتأهيـــل الطلبة المتوقع تخرجهم 

من الجامعة لسوق العمل.

إيمان جناحيرياض حمزة

شــراكة بين جامعة البحرين و “التنمية السياسية” لتعزيز ثقافة المواطنة
تأهيل الكوادر البحرينية قانونًيا وسياسًيا

المنامة - الجامعة األهلية

إدارة  ماجســـتير  طلبـــة  مـــن  عـــدد  رأى 
بالجامعـــة األهليـــة أن جائحـــة  األعمـــال 
كوفيـــد 19 بقـــدر ما تشـــكل تحديـــا كبيرا 
تواجهه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ومشاريع ريادة األعمال، فإنها تشكل في 
الوقـــت نفســـه فرصـــا لإلبـــداع واالبتكار، 
عبـــر  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  خصوصـــا 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وذهب الطلبـــة إلى ضرورة أن يهتم رواد 
األعمال الجـــدد بالتغيـــرات الحاصلة في 
أنمـــاط االســـتهاك والســـلوك االجتماعي 
في تسوق منتجاتهم وخدماتهم وابتكار 
منصـــات العرض الخاصة بهم، مشـــددين 
علـــى أن المؤسســـات التـــي تعـــرض عـــن 
مواكبـــة متطلبات التكنولوجيا ســـتواجه 

خطر الضعف والتاشي مستقبا.
جـــاء ذلـــك فـــي منتـــدى “تحديـــات ريادة 
األعمـــال” الذي نظمه مركز ريادة األعمال 
في الجامعة األهلية بالتعاون مع برنامج 
ماجســـتير إدارة األعمـــال بكليـــة العلـــوم 
اإلداريـــة والمالية بالجامعة بإدارة مديرة 
مركـــز ريادة األعمـــال بالجامعة إنجي بن 
حامـــد ومشـــاركة مديـــر برنامـــج بشـــركة 
“فـــات 6 البـــز” صالـــح عبـــاس، والرئيس 
حســـين   ”Inagrab“ لشـــركة  التنفيـــذي 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  حاجـــي، 
والرئيـــس  الكوهجـــي،  نـــواف  “تينمـــو” 
لإلصـــاح  العربـــي  بالمعهـــد  التنفيـــذي 
الرقمـــي “ADRI” علـــي مزرعـــة باإلضافـــة 
إلـــى أحمـــد جناحـــي رئيـــس أول بقســـم 
الشـــراكات ودعـــم العمـــاء فـــي صندوق 

العمل “تمكين “.
وفي كلمته االفتتاحية للندوة عبر رئيس 
عـــن  العالـــي  منصـــور  األهليـــة  الجامعـــة 
ســـعادته باهتمـــام طلبة ماجســـتير إدارة 
األعمـــال بمجـــال ريـــادة األعمال، شـــاكرا 
الرؤســـاء التنفيذييـــن وضيـــوف المنتدى 
على استجابتهم لدعوة المشاركة وتقديم 
خبراتهم لطلبة الجامعة والمشاركين في 
المنتـــدى. وقـــدم العالي الشـــكر لصندوق 
العمـــل “تمكيـــن” علـــى دوره الطليعي في 
األعمـــال  وأصحـــاب  الشـــباب  مســـاعدة 

أعمـــال،  رائـــدي  ليصبحـــوا  البحرينييـــن 
محـــذرا الطلبة والمشـــاركين مـــن مخافة 
الفشـــل، قائـــا فـــي هـــذا الصدد: “الفشـــل 
بوابـــة جديـــدة لتحقيق نجاحـــات فائقة، 
علـــى الطلبـــة أن ال يثبطوا مـــن عزيمتهم 

وإرادتهم بسبب خوفهم من الفشل “.
أول  )رئيـــس  جناحـــي  أحمـــد  وتنـــاول 
فـــي  العمـــاء  ودعـــم  الشـــراكات  بقســـم 
صنـــدوق العمل “تمكيـــن”( الخدمات التي 
تقدمهـــا “تمكيـــن” مـــن أجـــل دعـــم ريـــادة 
األعمـــال والشـــركات والعمـــاء موضحـــا 
بـــأن مملكـــة البحرين نجحـــت في تطوير 
داعمـــة  اقتصاديـــة  مؤسســـية  منظومـــة 
للشـــركات الناشـــئة بمـــا يتفق مـــع الهدف 
االســـتراتيجي لتمكين فـــي جعل القطاع 
الخـــاص المحرك الرئيســـي لاقتصاد في 
البحريـــن مـــن جهـــة، باإلضافـــة إلى جعل 
المواطنيـــن البحرينييـــن الخيـــار المفضل 

في سوق العمل.
وقـــال جناحي بـــأن التحدي األكبـــر الذي 
يواجهه االقتصاد البحريني اليوم يتمثل 
فـــي إنجـــاح هـــذه الشـــركات والتعجيـــل 
تطـــور  فـــي  مشـــاركتها  لتعزيـــز  بنموهـــا 
االقتصـــاد، الفتـــا إلـــى أن “تمكيـــن” ألجل 
ذلك وفي إطار مشـــروع دعم استمرارية 
األعمال قدمت الدعم للشركات الصغيرة 

منذ بداية الجائحة.
وعبر جناحي عن شكره للجامعة األهلية 
علـــى تشـــجيع طلبتهـــا ومنتســـبيها علـــى 

خوض غمار ريادة األعمال.

ببرامـــج  تعريفـــا  عبـــاس  صالـــح  وقـــدم 
شـــركته في تقديـــم خدمات تســـريع نمو 
المؤسسات الناشئة بالتعاون مع صندوق 
العمل “تمكين”، حيث تقدم برنامجا لمدة 
4 أشهر مع الشركات التي تنال الموافقة، 
للتعـــرف علـــى َمواطن الضعف لـــدى رائد 
األعمـــال المســـتجد، وتمكينـــه من تجنب 
حـــدوث األخطـــاء الكبيـــرة والتقليـــل من 

المخاطر المؤدية للفشل.
أما نواف الكوهجي فاســـتعرض خدمات 
شـــركته للراغبين في خـــوض غمار ريادة 
األعمال حيث تستثمر الشركة في األفكار 
الخاقـــة، ويتـــم تمويل أصحـــاب األفكار 
التـــي تحظى بالموافقـــة بما يصل إلى 30 
ألـــف دينار بحريني لتتحـــول تلك األفكار 
إلى أرض الواقع، كما تتشـــارك شركته مع 
تمكيـــن فـــي تقديـــم برنامج مشـــترك بين 
تينمـــو وتمكيـــن، يتـــم من خالـــه تدريب 
مجموعـــة مـــن المســـتثمرين مـــع إلزامية 
العمـــل فـــي شـــركة ناشـــئة واحـــدة علـــى 
األقل لمدة سنتين. وشدد حسين حاجي 
وعلـــي مزرعـــة علـــى أهميـــة االســـتفادة 
مـــن فرص الدعـــم المتاحة لخـــوض غمار 
ريـــادة األعمال، حيث تتوفـــر أنماط دعم 
متعـــددة ومتنوعة بدء من التمويل الذي 
لـــه أهمية كبرى لانطاقة االولى ومرورا 
بدعم رواتب العاملين البحرينيين وليس 
انتهـــاء ببرامـــج الدعم األخـــرى كبرنامج 
التســـويق وبرامـــج المحاســـبة والتدقيق 

المالي وغيرهها.

من  منتدى “تحديات ريادة األعمال” الذي نظمه مركز ريادة األعمال في الجامعة األهلية 

طلبة “األهلية” يسلطون الضوء على تحديات ريادة األعمال
خلق منصات تسويقية مواكبة للتطورات
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برامج متنوعة أسهمت بمعالجة اضطرابات النطق لدى الطلبة
ــمــاعــي ــل االجــت ــاع ــف ــت ــم وال ــّل ــع ــت ــى ال ــل انــعــكــاس إيــجــابــي ع

قـــال األســـتاذ خليـــل مهـــدي خليـــل وهـــو معلـــم 
النطق واللغة بمدرســـة مدينة عيســـى االبتدائية 
اإلعداديـــة للبنيـــن إن مـــا توفـــره وزارة التربيـــة 
والتعليـــم فـــي المـــدارس الحكوميـــة مـــن برامج 
نوعية متخصصة قد أســـهم فـــي معالجة العديد 
مـــن مشـــاكل واضطرابـــات النطـــق واللغـــة لـــدى 
الطلبـــة، بمـــا انعكـــس إيجابًيـــا علـــى قدراتهم في 
التعّلـــم والتحصيـــل الدراســـي، وعلـــى تفاعلهـــم 
في الفصول الدراســـية وفي المجتمع المدرســـي 
والخارجـــي، والنمـــاذج المشـــرفة عديـــدة ولديـــه 

مجموعة منها.
وأضاف المعلم أن مثل هذه البرامج المتخصصة 
يتـــم توفيرهـــا بصـــورة مجانيـــة فـــي المـــدارس 
الحكوميـــة، وهذا مكســـب مهـــم للطلبـــة وأولياء 
أمورهـــم، بعد أن كانت مثل هذه البرامج وغيرها 
مـــن الخدمـــات المقدمة لفئـــات التربيـــة الخاصة 
الخاصـــة وبتكلفـــة  المؤسســـات  علـــى  مقتصـــرة 
عاليـــة، مشـــيًرا إلى أنه يلمس مـــن خالله تواصله 
بالمـــدارس  التخصـــص  نفـــس  فـــي  زمالئـــه  مـــع 

المردود اإليجابي لهذه البرامج على الطلبة.
وأوضح أنـــه يطبـــق العديد من االســـتراتيجيات 
العالجية العلمية المتطورة، والتي تأتي بالنتائج 

المنشـــودة، ففـــي اضطرابات األصـــوات الكالمية 
يتّبـــع طريقـــة التقليـــد المباشـــر لألصـــوات أمـــام 
المـــرآة، وتعديـــل حركـــة اللســـان والشـــفتين، أما 
فـــي اضطرابـــات الطالقـــة الكالميـــة فيتـــم اتباع 
بعـــد  تســـتخدم  والتـــي  “اإللغـــاء”،  اســـتراتيجية 
موقف التأتـــأة، حيث يقوم الطالب بالتوقف عند 
لحظـــة التأتأة وإعـــادة الكلمات التـــي يتأتئ فيها 
بطريقة ســـهلة، كما يتم اســـتخدام اســـتراتيجية 

“االنســـحاب”، حيـــث يتـــم تدريـــب المتأتـــئ على 
اســـتخدامها أثناء وقوعه في التأتأة، إضافًة إلى 
اســـتراتيجية “البدايـــة الســـهلة” التـــي تقوم على 
تدريب المتأتئ على إطالة األصوات والحروف.

أمـــا فـــي حـــاالت اضطرابـــات اللغة، يقـــوم المعلم 
بتحفيـــز وإثراء لغـــة الطالب عـــن طريق تصنيف 
الكلمـــات إلـــى مجموعات مثل مجموعـــة الفواكه 
أو الخضـــروات، والتسلســـل بالمجموعـــات األكثر 

أهمية للطالب نفسه وللبيئة المحيطة به.
وعن أبرز قصص النجاح، أشار إلى تجربة طالب 
كان يعاني من تأخر لغوي واضطرابات األصوات 
الكالميـــة باإلضافـــة لإلعاقة الذهنيـــة، ولكن بعد 
جهود مســـتمرة، تمكن مـــن اجتياز برنامج النطق 
واللغة بنجاح مميز، وتطورت شخصيته وقدراته 
يرفـــض  كان  آخـــر  طالـــب  إلـــى  إضافـــًة  كثيـــًرا، 
المشـــاركة الصفية بســـبب اضطرابـــات األصوات 
الكالمية، وتم إدراجه في البرنامج إلى أن تمكن 
مـــن اجتيازه، ليـــزداد تفاعلـــه االجتماعي بصورة 
ملحوظـــة، وليحقـــق قفـــزة نوعيـــة في الدراســـة 
والمشـــاركة الصفية. وقـــال المعلم إن تواصله مع 
طلبته لم ينقطع خالل تعليق الدراسة، حيث كان 

حريًصا على التواصل التربوي معهم.

المعلم خليل مع أحد طلبته
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اإلنسانية عند اإلمام علي والفالسفة الغربيين
Û  كــي تفهمــوا الحيــاة بمنطــق العلــم والعقــل والقلــب، اقــرأوا نهج

أنفســكم  ســتجدوا  انســاني،  بمنطــق  ع  علــي  لإلمــام  البالغــة 
تبحــرون فــي عوالــم الجمــال، وســيزيد قربكم من هللا ســبحانه 
ا تحبون الحياة بتوازن دون  وتعالى، ســتجدوا أنفســكم ال إراديًّ
أن تتطرفــوا فــي حــب أي شــيء في الوجــود كما يطــرح المفكر 
الروســي فاديــم زيالنــد فــي نظريــة )ترانســيرفيغ( وأتمنــى مــن 

الشباب رصد كتب هذا المفكر وقراءتها.   
Û  ،يركــز علــى )تخفيض أهمية األشــياء( بمعنى ال تغال في شــيء

ال تكــن مهووســا ال بإنســان، وال تكــن مفتونــا بمــال أو منصب أو 
شهرة أو جاه اجتماعي، ألن الهوس بأي شيء دليل عدم توازن. 
وال تعشــق شــيء فالعشــق مــرض ورق ســيكولوجي والعشــق 
فقــط للــه عز وجل. وقد ســبقه اإلمام علي ع بقولــه ))احتج إلى 
مــن شــئت تكــن أســيره(( وفــي التــوازن: ))أحبــب حبيبــك هونــا 
مــا عســى أن يكــون بغيضــك يومــا مــا وابغــض بغيضــك هونا ما 
عســى أن يكون حبيبك يوما ما (( . يقول افالطون الســعادة في 
الوســطية. والقــرآن الكريــم يقــول: )وجعلناكم أمة وســطا(( إذن 
الوســطية مع اإلنســانية تقود إلى حياة جميلة، وأكثر استقرارا. 
وخالل قراءتي للفلسفة االوربية، وآراء الفالسفة من جان جاك 
روســو إلى فولتير إلى نيتشــه إلى برنارد راسل وغيرهم وجدت 
أكثرهــم توازنــا هــو جان جاك روســو، فهو الفيلســوف الذي قرن 
الحضارة باإلنسانية واإليمان بالله عز وجل. فال قيمة للحضارة 
بــال إنســانية وقيمــة أخالقيــة. أتمنــى مــن الشــباب قــراءة كتب 
روسو ستجدونه الفيلسوف الذي ركز على أن ال قيمة للحضارة 

مهما بدت جميلة بال إنسانية وبال منطق غيبي. 
Û  أرجــو متابعــة كتــب المفكــر الســوري هاشــم صالــح فــي قضايــا

التنويــر. في خالل تواجدي المكثف في الغرب، أعجبت بالكثير 
من األمور من ديمقراطية وســلطة القانون والحرية الشــخصية، 
وفصل السياسة عن الدين، وحقوق االنسان وقلة الفساد المالي 
واإلداري مقارنة بالشــرق االوســط لكن ما لم يعجبني هو النظام 
الفــردي، بأن يعيش اإلنســان في بعض األحيــان دون أن يكترث 
بوالديــه أو أهلــه فالحيــاة الفرديــة أنانيــة قاتلة. الرأســمالية كما 
ذكرت قبل يومين في مقالي فشلت في نظريتها )النيوليبرالية( 
واالقتصــاد الحــر المطلــق دون تدخل الدولة يقــود لموت الفقير 
وغنــى الغنــي لذلــك أنــا أقف مــع نظرية جــون كينز فــي ضرورة 
تدخــل الدولــة في األزمات، وليــس نظرية دع االقتصاد يصحح 
نفســه بنفســه في االزمات والكوارث . الرأسمالية منقوصة ألنها 
تعتبــر النــاس مجــرد أرقام، أقــل أهمية من أرقــام البورصة. هللا 
ســبحانه وتعالى يركز في االنســان الحب والجمال واإلنســانية. 
عندمــا تصــادف غريقــا فــي البحــر فإنك مباشــرة تحــاول إنقاده 
دون أن تســأله هــل أنــت مســلم أو غير مســلم، يدفعــك في ذلك 
انســانيتك. عندمــا أريــد التــوازن النفســي ألتجــئ إلــى صيدليــة 
االمــام علــي ع، ففــي نهــج البالغــة يقول االمــام علي في شــعار 
إنســاني عظيــم فــي وصيتــه لمالــك االشــتر علــى مصر ))وأشــعر 
قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم واللطــف بهــم، وال تكونــن 
عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم أكلهم، فإنهــم صنفان إمــا أخ لك في 
الديــن((. ركــزوا علــى ))اخوك في الخلــق(( يقــول المهاتما غاندي 
:))يوجد سبعة أشياء تدمر االنسان: السياسة بال مبادئ، المتعة 
بــال ضميــر، الثروة بال عمل، المعرفة بال قيم، التجارة بال أخالق، 

العلم بال إنسانية، العبادة بال تضحية(.
Û  عندمــا ذهبــت إلــى مقبــرة العظمــاء فــي باريــس أو مــا تســمى

بالبانثيــون )بالفرنســية: Pantheon(، زرت جــان جــاك روســو و 
فولتيــر وفيكتــور هيجــو وكنت أحمل بيدي نهــج البالغة لالمام 
علي ع. سألنى صاحب التكسي وبالمناسبة كان عربيا من شمال 
افريقيــا، لماذا تزور مقبرة هوالء الفالســفة، وهم غير مســلمين، 
قلت له: تعلمت من االمام علي ع أن أحترم االنسان واالنسانية، 
فهــوالء إخــوان لــي فــي الخلــق، وهــؤالء خدمــوا االنســانية في 
بعض اطروحاتهم، أنا شخص أبحث عن الحكمة والجمال حتى 
فــي الثقافــة وفــي كل شــيء. أنــا ال يمكننــي إال أن أقــف إجــالال 
لخدمــات الســيد محمــد حســين فضــل هللا في خدمته لالســالم 
بمنطق الوســطية واالعتدال وتحويل الخمس إلى مستشــفيات 
ومبرات أيتام ومدارس، وأحترم الشيخ محمد الغزالي والداعية 
المصــري محمــد عبده في وســطيته والمفكر علي شــريعتي في 
عمقــه الفلســفي، والدكتــور محمــد اركــون، واحتــرم جــان جــاك 
روســو و تولســتوي وديستويفيســكي وســتيف جوبــز ومايــكل 
فلبليــن  والمصمــم  وميســي  جــوغ  وفــان  وكرســتيانو  جــوردن 
والمهندســة زهــا حديد. كل فــي تخصصه ألنهم أســعدوا العالم. 
تعلمــت مــن االمام علي ع أن أبحث عن الجمال واالنســانية في 

كل شيء. 
Û  كل شــهر اقرأ في كل شــيء واهتم باالديان والثقافة والفلســفة

والعلــوم االنســانية و االناقــة والديكــور والموســيقى والرياضــة 
والفــن التشــكيلي والديكــور وفــي كل شــيء. الحياة عبــارة عن 
لوحة إلهية تنبض بجمال هللا وحســن خلقه وابداعه. االنســانية 
هــي منهــج حيــاة لذلك امتدح ما يكون خيــرا للناس وانتقد ماال 
أؤمــن بــه بكل صدق وتوازن. وقفت ضد مــا جرى في االوقاف، 
كتبــت فــي البطالــة والسياســة، وكل شــيء ومازلــت مؤمنــا أن 
قانــون العقوبــات البديلــة قانون يمســح دمعة أم ويعــاود الفرح 
ألب ويبلســم وجــع زوجــة ويعطي فرصة للمحكــوم أكان جنائيا 
أم غيــر جنائــي بحرينيــا أم أجنبيــا يدفعنــي فــي ذلــك المنطــق 
اإلنســاني، ألنــي ال يغوينــي ال مــدح وال ذم وأطــرح مــا أؤمــن به 
بــكل شــفافية . أقــول كلمتــي وأذهــب ألبحث عن جمــال الخالق 
فــي أرضــه. لقــد نظمــت ملحمــة نثريــة فــي االمــام الحســين ع 
قبل شــهرين مطعمة بشــعر ادونيس ونزار قباني مع الموســيقى 
تجدون فيها البعد االنســاني وتصلح لعاشوراء الحسين ع. أيها 
الشــباب العربي، عيشــوا االنســانية كمنهج حياة ستجدوا العالم 
أكثر جماال لدنياكم واخرتكم، وستشعروا باالطمئنان الداخلي.
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سيد ضياء الموسوي

تمكين البحريني من إنتاج المعرفة واالبتكار
ــاح والــشــفــافــيــة ــت ــف ــاالن ــا تــتــســم ب ــن ــيــم”: مــراجــعــات ــعــل ــت ــودة ال ــ “جـ

شــاركت هيئــة جــودة التعليم والتدريب ممثلة في مديــر إدارة مراجعة أداء 
مؤسســات التدريب المهن وفاء المنصوري، في المنتدى اإللكتروني للشــبكة 
العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليم العالــي، الذي عقد عبر منصــة التواصل 
عن بعد، تحت عنوان: “حوكمة وضمان جودة التعليم اإللكتروني في التعليم 

عن بعد”.

 وقالت المنصوري أثناء الجلســـة “إن 
التعليم يعد من المحركات األساســـية 
لتمكيـــن الـــدول مـــن اعتمـــاد اقتصـــاد 
معرفي مســـتدام، ولذلـــك فقد جاءت 
رؤيـــة مملكـــة البحريـــن 2030، لتؤكد 
علـــى أن التعليم والتدريـــب محركان 
رئيســـان لتحويل االقتصاد البحريني 
إلـــى اقتصـــاد قائم علـــى المعرفـــة، إذ 
تـــم تنفيـــذ مجموعـــة مـــن المبـــادرات 
التـــي تؤكد على أن التعليم والتدريب 
أداتان لتمكين المواطن البحريني من 
إنتـــاج المعرفـــة، واالبتـــكار وتدشـــين 
المبـــادرات، والتـــي مـــن بينهـــا مبادرة 
إنشاء وتأســـيس هيئة جودة التعليم 

والتدريب في 2008”.
 وذكرت أن الهيئة - منذ إنشائها - تعمل 
بالتعاون مع الشركاء اإلستراتيجيين 
وبشـــكل مســـتمر علـــى تطويـــر أطـــر 
وتحديـــد  وآلياتهـــا،  المراجعـــات 
تطويـــر  فـــي  المســـتقبلية  الخطـــوات 
التعليـــم والتدريـــب، مشـــددة على أن 
الوضع الحالي قد استدعى العمل مرة 

أخـــرى علـــى رفـــد مؤسســـات التعليم 
والتدريب بالخطـــط االحترازية وفق 
مـــا تتبناه مملكـــة البحريـــن؛ لمواجهة 
CO- كورونـــا  جائحـــة  )تداعيـــات 

VID-19(، ومـــن هنا جـــاءت إجراءات 
هيئة جودة التعليم والتدريب لتقييم 
الممارســـات الحاليـــة فـــي مؤسســـات 
التعليـــم والتدريب المهنـــي من خالل 
تبني إطار مناســـب للمرحلـــة الحالية، 
للتقييمـــات  نتائجـــه  مـــن  يســـتفاد 
المســـتقبلية، ســـواء من خالل تطوير 
إطـــار صالح لتقييم عمل المؤسســـات 
فـــي أوقـــات األزمـــات، أو تطوير إطار 
مناسب لتقييم التعلم اإللكتروني عن 
بعد في األوقات الطبيعية، وذلك بعد 

زوال الجائحة.
وقالـــت “إن عمليـــات المراجعـــة التـــي 
باالنفتـــاح  تتســـم  الهيئـــة  تنفذهـــا 
نتائـــج  تســـتند  كمـــا  والشـــفافية، 
محـــددة  أدلـــة  إلـــى  المراجعـــات 
وواضحة، إذ إن المعايير والمؤشرات 
المتضمنـــة فـــي أطـــر المراجعـــة هـــي 

مؤشـــرات شـــاملة، يتـــم مـــن خاللهـــا 
تقييـــم مـــدى جـــودة أداء المؤسســـة 
وبرامجهـــا، وصالحية عملها؛ لتحقيق 
الغـــرض والهـــدف الـــذي أنشـــئت مـــن 
أجله والتحقق من جودة مخرجاتها”، 
المراجعـــة  أطـــر  “أن  علـــى  مشـــددة 
الحالية للهيئـــة - التي تبين من خالل 
التقييمـــات التجريبية الحالية قدرتها 
علـــى تقييـــم التعليـــم اإللكتروني عن 
بعد – تضمنت معايير وآليات مراجعة 
الطارئـــة  األزمـــات  ظـــل  فـــي  األداء 

والحالية”.
عـــددا  المنتـــدى  جلســـات  وتناولـــت   
مـــن المحاور حـــول “حوكمـــة وضمان 
جـــودة التعليـــم اإللكترونـــي والتعليم 
عن بعـــد وضمـــان الجـــودة الخارجية 

والداخلية خالل جائحة “كوفيد 19”، 
حوكمـــة  فـــي  الجيـــدة  والممارســـات 

وضمان جودة التعليم اإللكتروني”.
لضمـــان  العربيـــة  الشـــبكة  أن  يذكـــر 
الجـــودة فـــي التعليم العالي تأسســـت 
في يونيو 2007، وتضم في عضويتها 
13 هيئـــة ضمـــان جودة فـــي عدد من 
الـــدول العربيـــة، وتهدف الشـــبكة إلى 
توفير الخبرات واالستشـــارات الفنية 
والعلمية والمعرفية لدعم الممارسات 
مجـــال  فـــي  الجيـــدة  والتطبيقـــات 
تطوير التعليم العالي، ودعم القدرات 
جـــودة  لمؤسســـات ضمـــان  البنيويـــة 
التعليـــم العالي والتدريـــب والتطوير، 
وبنـــاء القـــدرات في المنطقـــة العربية 

كافة.

المنامة - بنا

معلمات “العهد الزاهر”: فخورات بمساهمتنا بإكمال العام الدراسي بنجاح
مــوعــدهــا فـــي  الــتــطــبــيــقــات  يــنــهــيــن  ــات  ــب ــال ــط ال مـــن   %  100

أكــد عــدد من معلمات مدرســة العهــد الزاهر الثانوية للبنــات أنهن فخورات 
بمســاهمتهن فــي جهــود وزارة التربيــة والتعليــم إلكمــال العــام الدراســي 
بنجــاح، وعــدم االستســام للتحدي الــذي فرضه تعليق الدراســة النظامية، 
مشــيرات إلــى أن التعليــم الرقمــي هــو تجربــة فريــدة اكتســبن مــن خالهــا 
خبــرات مهمــة علــى صعيــد دمــج التقنيــة فــي العمليــة التعليميــة التعّلمية، 
وأضفــن أنهــن مســتعدات لتقديــم كل مــا من شــأنه إنجــاح العام الدراســي 

المقبل، مهما كانت الظروف واإلجراءات المتخذة.

مـــن جانبهـــا، قالت األســـتاذة انتصار 
عباس وهي منسقة قسم الرياضيات: 
إن مـــا قمنـــا به من جهـــود هو واجب 
وطنـــي، للحفـــاظ علـــى حـــق الطلبـــة 
فـــي التعليم، وقـــد كنت قلقة بشـــأن 
اســـتمرار التعليـــم عن بعد فـــي مادة 
الرياضيات على وجه الخصوص، إال 
أن االستعداد المهني وورش التأهيل 
في عملية دمج التكنولوجيا الرقمية 
المســـتمر  والتطبيـــق  التعليـــم  فـــي 
قـــد ســـهل علينـــا العمليـــة، حيث كان 
تفاعـــل الطالبـــات كبيًرا علـــى صعيد 
التعّلم، فضاًل عن إنجازهن تطبيقات 
مؤكـــدًة   ،%  100 بنســـبة  التقويـــم 
أن المعلميـــن والمعلمـــات علـــى أتـــم 
االســـتعداد لبذل كل ما باستطاعتهم 

من أجمل اســـتدامة التعليم في ظل 
الوضع الراهن.

وبينت األســـتاذة نايفـــة فاضل وهي 
معلمـــة اللغة اإلنجليزيـــة أن االعتماد 
قـــد  بعـــد  عـــن  التعلـــم  علـــى  الكلـــي 
شـــكل تحدًيا فـــي بادئ األمـــر، لكون 
الطالبـــات غيـــر معتادات علـــى ذلك، 
بفضـــل  الحمـــد  وللـــه  تمكنـــا  ولكننـــا 
تكاتف الطاقم التعليمي واإلداري من 
تخطي ذلك عبر التواصل الفّعال مع 
الطالبـــات، والدليل على ذلك تحقيق 
مدرســـتنا بقيـــادة مديرتنا األســـتاذة 
نـــور الســـبيعي النســـبة الكاملـــة فـــي 
تســـليم التطبيقات لجميع الطالبات. 
الريـــس  هـــدى  األســـتاذة  وأضافـــت 
)معلمـــة الفيزيـــاء( أن التعلم عن بعد 

قد طـــّور من المهـــارات التكنولوجية 
للطالبـــات، وجعلهـــن يعتمـــدن علـــى 
أنفسهن من خالل البحث عن مصادر 

المعرفة.
وأوضحـــت األســـتاذة خديجـــة علي 
مـــن قســـم اإلرشـــاد االجتماعـــي أن 
المدرســـة قـــد شـــكلت فريًقـــا للدعـــم 
األكاديمي، لمتابعـــة تفعيل الطالبات 

للبوابة التعليمية وغيرها من وسائط 
رقمية، ومتابعة تسليمهن التطبيقات 
المقـــررة للتقويـــم، حيـــث تـــم العمل 
ومســـاًء  صباًحـــا  متواصـــل  بشـــكل 
فـــي التواصـــل مع الطالبـــات وأولياء 
مـــع  الوســـائل،  بمختلـــف  أمورهـــن 
تقديـــم الدعم النفســـي واالجتماعي 

والنصح للطالبات.

جهود مثمرة للمعلمات في التواصل الرقمي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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المنامة - الصناعة والتجارة

الصناعة  وزيـــر  رعــايــة  تحت 
بن  زايد  والسياحة  والتجارة 
شركة  تنظم  الــزيــانــي،  راشـــد 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ هـــومـــيـــز الـ
األول  ــريـــن  ــبـــحـ الـ “مــــعــــرض 
وهو  قريبا  الرقمي”  للتسوق 
األول من نوعه في البحرين، 
ــه  ــوّج األمـــــر الـــــذي يــعــكــس ت
ــم الــنــشــاط  الـــــــوزارة فـــي دعــ
االقــــتــــصــــادي الــمــبــتــكــر فــي 
المملكة، والسعي إلى تنشيط 
بأساليب  المحلية  ــواق  األســ
ــدة وفـــاعـــلـــة.وتـــتـــوقـــع  ــ ــدي جــ
شركة هوميز الشرق األوسط 
100 متجر  تــواجــد أكــثــر مــن 
مــشــارك مــن شــركــات ومحال 
متنوعة، في قطاعات مختلفة 
كالمجوهرات،واألكسسوارات 
واإللـــكـــتـــرونـــيـــات، واأللـــعـــاب 

اإللكترونية والمالبس.
وتسعى شركة هوميز الرائدة 
ــع الـــمـــنـــتـــجـــات عــبــر  ــيـ فــــي بـ
تقديم  إلــى  الرقمية  منصتها 

ــمــيــزة  ــــرة جــــديــــدة ومــت ــب خــ
ــمــشــاركــة في  مــن إقــامــة وال
ــتــســوق الــرقــمــيــة  مـــعـــارض ال
والموزعين  المتاجر  من  لكل 
وزبائن  جهة،  مــن  المحليين 
ــتــجــزئــة فـــي الــمــمــلــكــة من  ال
جهة أخــرى ســواء من خالل 
ــي أو  ــ ــرون ــ ــت ــكــ ــ مـــوقـــعـــهـــا اإلل

تطبيقها للهواتف الذكية.
ــر  ــمــدي ــه، أشــــــاد ال ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
ــشــركــة هــومــيــز،  ــتــنــفــيــذي ل ال
الكريمة  بالرعاية  البني،  علي 
ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة  لـــوزيـ
ــى أن  والــســيــاحــة، مــشــيــرا إلـ
من  تكون  ألن  تسعى  هوميز 
األعـــمـــال الــرقــمــيــة الــنــاجــحــة 
والتي أيضا تسهم في تعزيز 
البحرين  الرقمي في  التحول 
بما في ذلك قطاع المعارض، 
انــطــالقــة  تــكــون  أن  متمنين 
أعمال  قطاع  لتشكل  ودافــًعــا 
المعارض  إقــامــة  وهــو  جديد 

التجارية الرقمية.

فــي مايــو علــى أســاس شــهري لتصــل 1.3 مليــار دوالرمشاركة 100 متجر بمعرض التسوق الرقمي

البحرين ترفع حيازتها بالسندات األميركية 8.4 %

ارتفعت حيازة مملكة البحرين من السندات األميركية بنسبة قدرها 8.45 %، خالل شهر مايو من 
العام 2020، على أساس شهري.

وبحســب البيانــات الحديثــة الصادرة عن وزارة الخزانــة األميركية، تراجعت اســتثمارات المملكة 
إلى نحو 1.323 مليار دوالر في تلك الفترة من العام الجاري، مقارنة بــ1.22 مليار دوالر قيمتها في 

أبريل من العام 2020.

من  الــبــحــريــن  حـــيـــازة  وزادت 
السندات األميركية بقيمة 103 
ماليين دوالر خالل شهر، مقابل 
قيمتها بشهر أبريل المنتهي من 

العام ذاته.
وسنوًيا، صعدت حيازة المملكة 
في  دوالر  مليون   602 بقيمة 
مايو 2020، بعد أن كانت 721 
مليون دوالر في مايو من العام 

.2019

عربًيا

ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وتــــــــصــــــــدرت اسـ
الــــــدول  ــر  ــ ــب ــ أك  - ــعــــوديــــة  ــــســ ال
ــمــســتــثــمــرة فــي  الــخــلــيــجــيــة ال
األميركية  والــســنــدات  األذون 
إلــى  قيمتها  خــفــضــت  أن  بــعــد 

شهر  فــي  دوالر  مــلــيــار   123.5
خفضت  الـــمـــاضـــي.كـــمـــا  مـــايـــو 
دولة الكويت استثماراتها بتلك 
الــقــائــمــة إلـــى مــســتــويــات 43.6 
من  مايو  شهر  في  دوالر  مليار 

العام 2020.
ــارات  ــ ــ ــة اإلمـ ــ ــ فــيــمــا ظـــلـــت دول
القائمة  مالك  كبار  قائمة  خارج 
الــتــوالــي،  عــلــى  الــثــالــث  للشهر 
رغم رفع استثماراها بالسندات 
األميركية في مايو إلى 27.942 

مليار دوالر.
ــى  وســــبــــقــــت اإلمـــــــــــــــارات عــل
دولــة  العربية،  الـــدول  مستوى 
الــتــي وصــلــت حيازتها  الــعــراق 
مــن الــســنــدات األمــيــركــيــة إلــى 
في  لتكون  دوالر،  مليار   32.6

الثاني على  للشهر  الكبار  قائمة 
كـــانـــت في  أن  ــعــد  ب ــي،  ــوالـ ــتـ الـ
مارس الماضي عند 30.7 مليار 

دوالر.

عالمًيا

وزارة  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ ــت  ــ ــف ــشــ ــ وك
اليابان  أن  األميركية،  الخزانة 
السندات  من  حيازتها  خفضت 
الماضي  مايو  خالل  األميركية 
تريليون   1.260 مستوى  ــى  إل
تريليون   1.266 مقابل  دوالر، 

دوالر في أبريل 2020.
فــيــمــا رفــعــت الــصــيــن صــاحــبــة 
الــمــركــز الــثــانــي حــيــازتــهــا من 
مايو  خــالل  األميركية  الــديــون 
تريليون   1.083 مستوى  ــى  إل

 1.072 ــع  ــ مـ ــة  ــ ــارن ــقــ مــ دوالر 
السابق  بالشهر  دوالر  تريليون 

له.
الخزانة  تعلنه  ما  أن  إلى  يشار 
األميركية في بياناتها الشهرية، 
الخليج  دول  اســتــثــمــارات  هــو 
الــخــزانــة  وســـنـــدات  أذون  فــي 
تشمل  وال  فـــقـــط،  األمــيــركــيــة 
ــارات األخــــــــرى فــي  ــمــ ــ ــث ــ ــت االســ
الواليات المتحدة، سواء كانت 

حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة األميركية 
والديون  األموال  لجمع  وسيلة 
ــمــــؤســــســــات،  ــ ــن الـــــــــدول وال ــ مـ
عند حلول  الحكومة  وتسددها 
ميعاد استحقاقها الذي يختلف 

حسب أجل السند.
وتــتــمــتــع الــســنــدات األمــيــركــيــة 
مستوى  النخفاض  بالجاذبية 
ما  وهو  السداد؛  عدم  مخاطرة 
عليها،  الــعــائــد  انــخــفــاض  يفسر 
االحتياطي  كــان  وإن  الــفــائــدة، 
ــفــيــدرالــي األمــيــركــي )الــبــنــك  ال
المركزي(، ينفذ منذ فترة خطة 

لرفع أسعار الفائدة.

دبي- مباشر

المنامة - مباشر

مليارا دوالر األصول المدارة 
لـ “نت تري كابيتال”

أعــلــنــت “إنــفــســتــكــورب” أن شــركــة “نــت 
ساهمت  التي  مانجمنت”  كابيتال  تــري 
في رأس مال إنشائها تجاوزت أصولها 
وأوضـــحـــت  دوالر.  مـــلـــيـــاري  الــــمــــدارة 
تري  “نت  “إنفستكورب” أمس أن شركة 
كابيتال” أنجزت إنشاء صندوق التمويل 
نحو  يبلغ  مــلــتــزم  مـــال  رأس  مــع  األول 
كابيتال”  تري  “نت  و  مليون دوالر.   320
هي مدير استثمار ائتماني بديل وبدأت 
أعمالها في فبراير2016، ويقع مقرها في 

نيويورك.
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افتتاح أكبر مصنع للوحات الشمسية بالبحرين بعد شهرين
قال مسؤول في شركة “سوالر تك جرين 
البحرينية،  الشمسية  لــألــواح  انيرجي” 
أللــواح  مصنع  أكبر  ستفتتح  الشركة  إن 
في  نوعه  من  واألول  الشمسية  الطاقة 
المقبل،  سبتمبر  شــهــر  خـــالل  المنطقة 
ــــف لــوحــة  بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــبــلــغ 80 أل

شمسية في المرحلة األولى.
وأبلغ ربيع عبدهللا، وهو الرئيس التنفيذي 
لمصنع “سوالرتك” الذي يقام في منطقة 
الحد الصناعية بمنطقة البحرين العالمية 
لالستثمار، أن العمليات اإلنشائية للمصنع 
الذي وضع حجر األســاس له في فبراير 
ــتــهــاء،  الــمــاضــي، قـــد شـــارفـــت عــلــى االن

وبانتظار توصيل التيار الكهربائي.
وقال ربيع “الحمد لله قطعنا شوطا كبيرا 
بسبب  الحاصل  الوضع  من  الرغم  على 

كورونا لكننا لم نتوقف عن العمل“.
مرحلته  فــي  سينتج  المصنع  أن  وبــّيــن 
ــــف مـــيـــغـــاوات، ما  األولـــــى قـــرابـــة 25 أل

سيغطي احتياجات البحرين كما سيصدر 
وفق  المصنع  ويعمل  المنطقة،  دول  إلى 
التي  ــلــوحــات  ال تجعل  إيــطــالــيــة  تقنية 
ينتجها ذات جودة عالية وتحاكي أحدث 

التقنيات في هذا المجال.
المصنع  سيوظفها  التي  العمالة  وبشأن 
نسبة  هناك  أن  ربيع  أكد  بالحد،  الجديد 
في  سيعملون  البحرينيين  مــن  كــبــيــرة 
الشركة  إذ تستهدف  اإلداريــة،  المناصب 
توظيف نحو 30 % من البحرينيين من 

إجمالي عدد الموظفين.
وتـــابـــع ربـــيـــع بــــأن الــمــصــنــع يـــنـــوي بعد 
االفتتاح بسنتين إطالق المرحلة الثانية 
من المشروع، التي ترفع اإلنتاج إلى 160 
 ،2022 العام  بنهاية  شمسية  لوحة  ألــف 
من  نوعين  إنتاج  أنــه سيتم  إلــى  مشيرا 
400 وات إلى 580 وات،  اللوحات بقوة 

بأحجام تصل إلى مترين طواًل وعرًضا.
يرغبون في  المستثمرين  أن  إلى  وأشــار 
االنتهاء من المصنع بأسرع وقت ممكن، 
إذ تصلهم اتصاالت لطلب المنتجات من 

تكتمل  أن  متمنيا   ، والسعودية  البحرين 
إجراءات الكهرباء التي تأخرت قلياًل.

شــهــادات  يمتلك  الــمــصــنــع  أن  وأوضــــح 
قــادرا  يجعله  ما  األوروبــيــة  المواصفات 

على التصدير لأسواق العالمية.
ــدرة عــلــى الــمــنــافــســة  ــ ــق ــ وبـــخـــصـــوص ال
ــع إلـــى أن أســعــار  ــي ــار، أشــــار رب ــعــ واألســ
المنتج، إضافة إلى كونه يتمتع بالجودة 
أرخص  ستكون  أوروبــيــة،  وبمواصفات 
مــن الــمــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، مــوضــحــا أن 
 5 بين  مــن  مناقصة  فــي  دخلت  الشركة 

شركات أخرى وكانت هي األرخص.
وأضاف أن عمل الشركة ال يقتصر فقط 
على صناعة األلواح الطاقة الشمسية، بل 
الطاقة  أنظمة  خــدمــات  مختلف  يشمل 

البديلة التي تشمل االستشارات وتركيب 
وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع 

والمباني التجاري وحتى المنازل. 
ــتــعــاون مع  وعــبــر ربــيــع عــن أمــلــه فــي ال
ــنـــدوق “تــمــكــيــن” فــيــمــا يــتــعــلــق دعــم  صـ

التي  الشمسية  بــاألنــظــمــة  الــمــؤســســات 
تــســاعــد عــلــى تــقــلــيــص قــيــمــة فــواتــيــر 
 % 90 إلـــى  تــصــل  قــد  بنسبة  الــكــهــربــاء 
ارتفاع  مع  خصوصا  الفاتورة  قيمة  من 

تسعيرة الكهرباء. 
تقوم  أن  يمكن  الــشــركــة  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
بــتــصــمــيــم أنــظــمــة شــمــســيــة لــكــل عميل 
حـــســـب احـــتـــيـــاجـــاتـــه، شـــريـــطـــة تـــوافـــر 
المساحة المطلوبة، إذ يتراوح االستهالك 
ما  الصغيرة  والــمــؤســســات  الــمــنــازل  فــي 

10 و20 كيلووات، ويكفي استثمار  بين 
نــحــو 3500 ديـــنـــار تــقــريــبــا وفـــق نــظــرة 
 10 لتوليد  متكامل  نظام  لتركيب  أولية 
وربطها  الشمسية  الطاقة  من  كيلووات 

بشبكة المنزل.
ولفت ربيع إلى أن المصنع تسلم طلبات 
لــوحــات  لــتــوريــد  بمناقصة  ــاز  وفـ كــبــيــرة 
األميركي  المستشفى  لمشروع  شمسية 
لجهات  توريد  تسلم طلبات  كما  الجديد 

أخرى.

سينتج  25 ألف 
ميغاوات و 30 % من 
الموظفين مواطنين

علي الفردان

مطر لـ “^”: إنشاء منصة افتراضية ألعمال “جمعية المقاولين”
مطــر  هشــام  البحرينيــة  المقاوليــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو  كشــف 
عــن مشــروع إلنشــاء منصــة افتراضيــة لألعمــال بيــن أعضــاء الجمعيــة 
بالتعاون مع الشــركات والمؤسســات والجهات الحكومية لدعم الشــركات 
والمؤسســات الوطنيــة فــي قطاع المقاوالت، مشــيًرا إلــى أن هذه المنصة 
تأتي ضمن األهداف الجديدة لمجلس اإلدارة، وسيتم االتفاق على اآللية.

وأوضح مطر لـ “البالد” أن من أهداف 
الجمعية القيام بتفعيل لجنة تسوية 
من  أعضائها  بين  المنازعات  وفــض 
التهافت  من  سيقلل  ما  المقاولين، 
على اللجوء إلى القضاء والمحاكم، 
بين  الجمعية  دور  تفعيل  وكــذلــك 

األعضاء.
وذكر أن اجتماع الجمعية العمومية 
عقد  البحرينية،  المقاولين  لجمعية 
60 عــضــًوا،  بــمــشــاركــة  افــتــراضــًيــا، 
الجمعية  تاريخ  وهذه أول مرة في 

عمومية  جمعية  اجتماع  عقد  يتم 
افتراضًيا.

النصاب  اكتمال  بعد  أنه  إلى  وأشــار 
ــاقــشــة  ــاد، ومــن ــقـ ــعـ ــالنـ ــي لـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
التقريرين األدبي والمالي، إذ تم في 
األعمال  استعراض  األدبــي  التقرير 
األول  النصف  في  إنجازها  تم  التي 
تمديد  تم  بعدما  الجاري،  العام  من 
 6 لمدة  اإلدارة  مجلس  عمل  فترة 
اإلدارة  مجلس  تقديم  تالها  أشهر، 
المترشحون  وفاز  استقالته  السابق 

 11 مــن  عــددهــم  الــمــكــون  بالتزكية 
عضوا للعامين المقبلين.

ويضم مجلس اإلدارة الجديد: علي 
ــدر، محمد  مــرهــون رئــيــًســا، فــريــد بـ
الحوسني، خلف حجير، هشام مطر، 
ــمــان، أحــمــد الــصــديــقــي،  مــحــمــد ســل
نواف  نور،  علي  الدمستاني،  يونس 
الجشي وخليل شاهين. ومن المقرر 
الجديد  اإلدارة  مجلس  يجتمع  أن 

اليوم االثنين لتحديد المناصب.

اجــتــمــاع  أن  إلـــــى  مـــطـــر  ــرق  ــطــ ــ وت
مداخالت  شهد  العمومية  الجمعية 
تسليط  تـــم  إذ  الـــمـــشـــاركـــيـــن،  مـــن 
الجمعية  دور  تفعيل  على  الــضــوء 
فــي ظــل جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
عمال  لتعرض  نظًرا  )COVID-19(؛ 
اإلصابة  إلــى  الــمــقــاوالت  مؤسسات 
لمصابين،  مخالطين  اعتبارهم  أو 
ــك أخــــــذت لـــهـــم الــكــثــيــر مــن  ــ ــذل ــ ول
اإلجـــازات االحــتــرازيــة، مــا أثــر على 

المقاوالت  أن قطاع  إال  العمل،  سير 
ــم يــــــــدرج ضــمــن  ــ واإلنــــــــشــــــــاءات لـ
تأثًرا  األكثر  االقتصادية  القطاعات 

بالجائحة التي صنفت أخيًرا.
شملت  الـــمـــداخـــالت  أن  وأضــــــاف 
ــى الـــضـــمـــان  ــلـ تــســلــيــط الــــضــــوء عـ

نظًرا  المقاولين؛  لحقوق  القانوني 
إلهمال حقوقهم في المشاريع وعدم 
سبيل  فعلى  عليها،  الضوء  تسليط 
الــمــثــال، تــطــلــب جــمــيــع الــضــمــانــات 
حقوق  نظر  يتم  بينما  المقاول  من 
أن  دون  الــمــحــاكــم  فـــي  ــاول  ــقـ ــمـ الـ
يــكــون لــديــه أيــة ضــمــانــات تــقــدم أو 
الجهات  أو من  العقود،  تشترط في 
الهندسية  الــمــكــاتــب  مــثــل  المعنية 

واالستشارية للمشروعات.
الــمــداخــالت تضمنت  أن  إلــى  ولفت 
مطالب لتشكيل هيئة معنية مستقلة 
تم  كما  الــمــقــاوالت،  قــطــاع  لتنظيم 
التركيز على “الفيزا المرنة” وعمالتها 

وأثرها على قطاع المقاوالت.

هشام مطر

فوز مجلس إدارة 
جديد بالتزكية 

وتفعيل لجنة لفض 
المنازعات

أمل الحامد

ربيع عبدهللا:
 الجودة واألسعار 

تنافس منتجات 
المصانع الصينية

اليوم تحديد 
مناصب مجلس 

إدارة جمعية 
المقاولين 
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التعليم عن بعد البديل المثالي
مفهـــوم التعليـــم عـــن بعـــد ليس وليـــد اللحظـــة، بـــل كان مطروحا منذ ســـنوات، 
كونـــه يوفـــر الوقـــت والمســـافة واألهـــم أنـــه ال يشـــترط تواجد المعلـــم في ذات 
المـــكان، بيـــد أن جائحـــة كورونا فرضت هـــذا النمط من التعليـــم كحل البد منه، 
إنـــه البديل المثالـــي للتعليم في هذا الظرف بالغ الصعوبـــة. التكنولوجيا أتاحت 
للمتعلم الوصول إلى المعلومة بأيسر الطرق، لكنها باتت مسألة مطلوبة وملحة 

وخصوصا للعاملين في قطاع التربية والتعليم.
وبالنظـــر إلـــى تجربة وزارة التربيـــة والتعليم في التعليم عـــن بعد خالل الفصل 
الدراســـي الفائت، فإّن المؤشـــرات التي أعلنتها الوزارة تؤكد أنها حققت نجاحا 
منقطـــع النظيـــر. كان الهـــدف األســـاس للتعليـــم عن بعـــد هو التأكـــد من حصول 
الطالـــب علـــى الكفايات التعليمية وهـــو في بيته مع االلتزام بالمنهج المدرســـي 
كمـــا أشـــارت إلـــى هـــذا وزارة التربية، حيث اســـتطاعت الوزارة عبـــر هذا النمط 

الحديث من التعليم استمرار التعلم بالرغم من توقف الدراسة في المدارس.
إّن فكـــرة التعليـــم عن بعد كانت انطالقتها متزامنة مع تدشـــين مشـــروع جاللة 
الملك حمد لمدارس المستقبل في العام 2005م، إلعداد أجيال جديدة تأسيسا 
لمجتمـــع المعلومات وبناء اقتصاد المعرفـــة، وال نعرف على وجه التحديد لماذا 
كانـــت الـــوزارة مترددة فـــي األخـــذ بالتجربة منذ ذلـــك الوقت! الـــوزارة وجدت 
نفســـها أمـــام التعليـــم عن بعد كبديل ال غنـــى عنه، والذي تجدر اإلشـــارة إليه أّن 
وزارة التربيـــة والتعليـــم كانـــت قادرة علـــى التحول باتجاه التعليـــم عن بعد بما 
تمتلك من كوادر تعليمية مؤهلة ومدربة، إضافة إلى توفر قنوات االتصال بين 
الطالـــب والمعلـــم وولي األمر عبر البوابة التعليمية والتي شـــهدت ثالثة ماليين 
زيـــارة وتواجـــد آالف المعلمين ومئة وســـبعة وأربعين ألف طالب وســـبعين ألف 

ولي أمر.
الذي نريد التأكيد عليه هنا أّن تجاوب الطلبة كان مدهشا وفاق كل  «

التوقعات رغم حداثة التجربة، وما التزام الطالب بمتابعة الدروس 
واألنشطة عن بعد إال دليل واضح على ذلك. أعتقد أّن على مسؤولي 

التعليم التفكير جديا في األعوام القادمة باستثمار هذه التجربة الناجحة 
بما يخفف عن كاهل الطلبة كحل األنشطة، وكذلك للمعلمين بتفعيل 

حلقات النقاش وإنتاج الدروس اإللكترونية.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

السطح المليء بقطع زجاج التخلف وهجر الكتاب
كان اإلنســـان العربي القديم يقطع القفار ويتجشـــم المشاق ليستمع 
إلى آخر إبداعات الشـــعراء وأحدث كشـــوف العلماء والنحاة، حيث 
كانـــت رحالتهم إلـــى منابع المعرفة تســـتغرق أياما وشـــهورا، بل إن 
بعضهـــم كان يالقـــي حتفه في الطريق والبعـــض اآلخر يمرض، لكن 
الجـــوع إلى المعرفة بالمعنى الواســـع العميـــق كان الدافع، أما اليوم 
وفـــي هذا العصـــر أصبحت المعرفـــة متاحة للجميـــع، حيث ضيقت 
وســـائل االتصال الحديثة الشـــقة بين المسافات وأصبح باستطاعة 
الشـــاعر والباحـــث والقـــارئ أن يعـــرف مـــا يفكـــر فيه اآلخـــرون وأن 

يشارك فيه وهو في مكانه.
فهاهي الطباعة قد يسرت له الحصول على نسخ من األعمال الكاملة 
لكل شـــاعر وباحث، وهاهي اإلذاعة قد نقلت إليه أصوات الشـــعراء 
وهم يقرأون أشـــعارهم بأنفســـهم وهـــو في عقـــر داره، والفضائيات 
تزخـــر بالبرامـــج الثقافيـــة، والكتـــب بمختلـــف ألوانها نجدهـــا كاملة 
علـــى اإلنترنـــت ولكـــن رغم ذلـــك هناك خلل فـــي العقـــل العربي وما 
نشـــاهده فـــي مجتمعاتنا أشـــبه بارتيـــاد اآلفاق المجهولـــة. نفور من 

القراءة واالطالع وســـبر أغوار المبدعين، وكأن اإلنسان العربي فقد 
اإلحســـاس بالمتعـــة والفائدة من القـــراءة التـــي كان العربي القديم 
يتكبـــد من أجلها مشـــاق الســـفر وعنـــاء الطريق، هناك تيـــار يجرفنا 
بعيدا عن القراءة واالطالع رغم أنها بين اصبعنا وتحتاج فقط إلى 

“كبسة زر”.

كانت الحياة العربية قبل أكثر من ألف عام قادرة على العطاء والتجدد  «
في زاهر أيامها، وميدان حوار العقول واألفكار والنقاشات كان واسعا 
يحاصر السماء، وكان اإلبداع حينها على ضوء شمعة وال وجود لخرير 

الكهرباء، ولو نظرنا إلى الحياة العربية اليوم لعضضنا أسناننا من 
انقالب الموازين والسطح المليء بقطع زجاج التخلف وهجر الكتاب 

والمعرفة، رغم أبواب اإلنترنت وفواكه التكنولوجيا، ودفوف التطور، 
قلة تقرأ، وقلة تذهب للمسرح، وقلة تحضر أمسيات شعرية وفكرية، 

وقلة تستخدم اإلنترنت لتنزيل كتاب واالستفادة من منهجه الفكري 
ورؤاه، إنه انهيار مفاجئ في الفكر العربي، فبعد أن كنا نسير على قمم 

السحاب أصبحنا في القاع!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ُعشاُق المظاهر... ألْم ينقرضوا؟!

هـــؤالء ُهـــْم، قبل كورونـــا وبعدها، لْم يتغيْر من قناعاِتهم شـــيء، حـــُب المظاهر 
يجـــري في عروِقهم بدَل الدماء، حتى صـــارت مالحقة آخِر إصدارات الماركاِت 
العالمية ُشغلهُم الشاغل، ُيسارعوَن إلى اقتناِء كِل جديد مهما كان مظهرُه ومهما 

غال ثمنه، فقط ألنه يحمُل اسَم ماركٍة تجاريٍة عاليَة الِصيت.
نحـــن ال نتحـــدُث هنـــا عن الفئـــِة المعتدلِة مـــن النـــاس، الذين يقتنـــون الماركات 
المشـــهورة ألســـباٍب مقنعة، كما يعتقـــدون، وال ُيبالغون في القيـــاِم بذلك. هؤالء 
لوَن شراَء أجوِد المنتجات ألنهم يبحثون عن بضاعٍة ذاَت جودة ال يعتريها  يفضِّ
االهتراء ســـريعًا ويجدون في ذلك حكمة؛ فهم يمارســـون ما ُيســـمى بالتســـوق 
الذكـــي، كمـــا أنَّهم يزُعمون أّن المادَة األولية المســـتخدمة في صناعِة هذا النوع 
من البضائِع المشـــهورة أكثَر راحة وأقرَب إلى الطبيعة؛ فهي ليســـت ُمصنَّعًة في 
الغالـــب؛ وبـــذا فهي “تســـتاهُل” كل فلٍس ُيدفـــُع فيها، ويعتبرونهـــا صفقًة مربحًة 

تظلُّ معهم عمرًا مديدًا، ال يحتاجون لتبديلها إال بعد وقٍت طويل.
وبعـــد ظِننـــا أنهـــم بـــدأوا باالنقـــراض، نـــرى أنَّ ُمدمني المـــاركات الذيـــن نتحدُث 
عنهـــم اليـــوم، هُم المهووســـوَن بشـــراِء كِل جديد ُيطـــرُح في األســـواق من ِقبِل 
الشـــركاِت التي تحمُل عالماٍت تجاريٍة عالميـــة معروفة، أيا كان المنتُج، وبغضِّ 
النظـــِر عـــن حاجِتهـــم له أم ال. هـــؤالء يقتنوَن هـــذا النوع من المنتجـــات ليمألوا 
خزائَنهـــم الممتلئَة أصالً، وليتفاخروا عبَر وســـائِل التواصِل المختلفة بامتالِكهم 
كِل هذا الكم من الماركات العالمية باختالِف أنواِعها واستخداماِتها، حتى أنهم 
ال يملكـــوَن مكانـــًا في منازلهم لتخزينها، وال هْم بوارِد اســـتعمالِها جميعها. أليس 
ذلك من الهوِس البالِغ بالشيء واإلسراِف المنهي عنه في شرِع هللا؟! وإْن كانوا 
يملكوَن أمواالً طائلًة على سبيِل المثال، فهل من الحكمِة والضميِر اإلنساني أْن 
يســـتعرضوا ماركاِتهم باهضـــَة الثمن أماَم المحروميـــَن والمعوزيَن في المجتمع 

بصورٍة ُتثيُر االشمئزاز َوالضيق؟

هذا النوع السطحي من البشر ال ُيجيُد سوى الفشخرة الفارغة، وال يتمتُع  «
بالِحِس والذوق، أو يعلُم كيف يعيُش اآلخرون، وال يفكُر فيَم قد يقولُه 

الناس، بل ويتعمدوَن نقَل رسائَل ُمهينة للطبقاِت الفقيرِة في المجتمع 
مفاُدها، نحن نملُك وأنتْم ال تملكون، ونحن األعلى طبقة وأنتم األدنى 
منزلة، حتى أنكم قد تروَنهم يومًا يضعوَن أرديَتهم الفخمَة بـ )تاقاتها( 

وأسعارِها متدليًة للعامِة كي يراها الجميع، وبدَل أْن ينقرَض هؤالِء 
المتعجرفوَن المرضى بالنقص الذين ال قيمَة لهم إال بما يلبسون، يعودوَن 

بشكٍل مؤسٍف للتكاثِر من جديد.

هدى حرم تعيش الدول الكثير من التجارب السياسية، ومنها األقطار العربية التي 
مـــرت بتجارب متعددة ومتنوعة وذات أهمية كبرى في تاريخها. نذكر 
منهـــا ثـــورة 23 يوليـــو 1952م المصرية، وثورة 17 ـــــ 30 يوليو 1968م 
العراقيـــة، حيـــث بـــرزت فـــي هاتيـــن الثورتين مالمـــح الهويـــة العربية 
واالســـتقالل العربـــي عـــن الفكر الغربـــي، وتميزتـــا بمحاربة االســـتعمار 

والصهيونية والطائفية.
ال شـــك أن لكل تجربة إيجابياتها وســـلبياتها، إال أن ما حققته الثورتان 
مـــن وعـــي جمعي عربي تمثل في ومضات مازالـــت مؤثرة في تاريخنا 
العربـــي، كموقفهمـــا من ســـيطرة االقتصاد الغربي ورغبته في التوســـع 
على حســـاب األرض العربية وشـــعبها وثرواتها، ومن قضية فلســـطين 
والكثير من القضايا المتعلقة باإلنسان العربي وجودا وحرية واقتصادا 

وفكرا.
واليـــوم ونحـــن نتذكـــر الثورتيـــن، أرضنـــا العربية تتوق لـــكل ما يجتث 
المتغيرات الســـلبية االقتصاديـــة واالجتماعية والمهنيـــة الجاثمة على 
ترابهـــا، وشـــعبها العربي يتطلـــع إلى الحيـــاة الزاهية التي تتناســـب مع 

فكـــره ووجـــوده وتاريخ أمته العربية وتبعد عنـــه االصطفاف المذهبي 
والطائفي والفئوي المضاد لتطلعاته ومتطلباته في هذه الحياة.

وجـــع  مـــن  تئـــن  العربيـــة  األرض  ومازالـــت  الثورتيـــن،  اليـــوم  نتذكـــر 
االستغالل السياسي والنزف االقتصادي والتراجع االجتماعي، فمازال 
العـــدو الصهيوني يتربـــع على ما احتله من األرض ويلهث وراء المزيد، 
ومازالـــت العولمة تســـتبيح أرضنـــا العربية وتتاجـــر بقوميتنا وحقوقنا 

اإلنسانية وديمقراطيتنا.
تواجه أرضنا العربية اليوم هجوًما شرًسا إقليمًيا ودولًيا، للسيطرة على 
ما تبقى، ولحماية دكاكينها التجارية، وتعيش أمتنا اليوم تشـــتتا حال 
دون وجـــود مشـــروعها العربي، وتواجه مـــًدا طائفًيا الغتيـــال قوميتنا 
ومحـــو عروبتنـــا، وقـــد وقفت هذه القـــوى مع فيالـــق القـــوى اإلقليمية 

والدولية في صٍف واحٍد ضد العروبة وأرضها وإنسانها.
أكثر ما عززته الثورتان مفهوم “التضامن العربي” و”الوحدة العربية” لكي  «

تحافظ على عروبة وثروات هذه األمة، ونحن نستذكرهما لكي نقرأهما من 
جديد، فلعل تاريخهما الُمضيء ينير العتمة التي تعيشها األمة العربية.

عبدعلي الغسرة

ومضات من ثورات يوليو

على مســـتوى العالم، تتجـــه الكثير من األنظمة القضائيـــة اليوم إلى تطبيق 
قانون “عقوبة بدائل السجن” أو ما تعارف عليه حاضرًا “العقوبات والتدابير 
البديلـــة” التي ُتشـــير إلـــى فرض عقوبات غير ســـالبة للحرية ضـــد المحكوم 
عليهـــم، باعتبارهـــا مجموعـــة بدائـــل يســـتعيض بها قاضـــي التنفيـــذ إلبدال 
العقوبـــة بخدمـــة ُتـــؤدى لفئات المجتمـــع أو لموقع خيـــري أو مرفق تعليمي؛ 
بغيـــة اندماجهم وإصالحهم عوضًا عن عقوبة الســـجن الناتجة عّما ارتكبوه 
من جنح أو جنايات أو جرائم أو مخالفات أو غيرها، خصوصا صغار الســـن 
)األحـــداث( الذيـــن تعرضـــوا لضعٍف بّيٍن في تنشـــئتهم أو ســـوٍء في تكيفهم 

االجتماعي أو قلة وعي منهم.
بحرينيـــًا، بدأ تنفيذ قانون “العقوبات والتدابير البديلة” منتصف مايو 2018 
كمشـــروع رائد ســـاعد على تحديث منظومة السياســـة القضائية والعقابية 
البحرينيـــة بما يكفل ســـيادة القانون وفق المواثيق الدوليـــة، كما فتح آفاقًا 
جديـــدة للمســـتفيدين من هـــذا القانون عبر إعـــادة توجيه بوصلـــة قدراتهم 
لخدمـــة محيطهـــم، حيث أظهـــر كذلك الحرص على حمايـــة وصيانة حقوق 

اإلنســـان البحرينـــي وحمايته بعـــد أْن أضحى إطاللة مســـتقبلية للحّث على 
خدمـــة المجتمع والوطن وتلبية نداء اإلصالح الشـــامل الذي منحهم فرصة 
العـــودة الكاملـــة للحيـــاة الطبيعيـــة لتحقيـــق طموحاتهم والنهـــوض ببلدهم 
في منهاج توســـيع دائـــرة المنافع العامة، ومنع اختالطهم بأرباب الســـوابق، 
وقضـــاء جزائهـــم الرادع وســـط أهلهـــم وذويهم بعد منحهم فرصـــة إعالتهم 

ووقايتهم.

نافلة: «

عبّرت عديُد االتصاالت الهاتفية والرســـائل اإللكترونية من ذوي مســـتفيدي 
قانـــون رقم )18( لســـنة 2017 بشـــأن العقوبات والتدابيـــر البديلة عن عميق 
االمتنـــان لجاللـــة الملك المفدى، وكبير الثناء لســـمو رئيس الـــوزراء الموقر، 
ومزيد التقدير لســـمو ولي العهد األمين، وموصول الشكر لوزارتي الداخلية 
والنيابـــة العامـــة والمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان ولجنـــة التظلمات 

ومفوضية السجون ومنظمات المجتمع المدني.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“العقوباُت البديلة”... امتياٌز بحريني
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تاريخ  16 / 7 / 0202
-20CR20 94759   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه: الســيد يوســف محمــد عبدالرحيــم احمد الســيد بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيدة ماجده محمد جاسم بوحسن

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

القيد   68258 - 2 - التاريخ   29 يونيو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم  CR2020-93475   لسنة 2020

بشــأن تغييــر االســم التجاري لشــركة غرفة الجــوع لخدمات التوصيــل ذ.م.م تعلن 
إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســادة 
اصحاب شركة غرفة الجوع لخدمات التوصيل ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
68258 - 2 ، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن غرفــة الجوع لخدمــات التوصيل 

ذ.م.م الى منزل الجوع لخدمات التوصيل ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

لقيد   80291 - 1 التاريخ  13 - 07 - 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2020

بشــأن تغييــر االســم التجــاري لشــركة شــركة ماروثــي للمقــاوالت ذ م م تعلــن إدارة 
التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة اصحاب 
شــركة شــركة ماروثــي للمقــاوالت ذ م م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 80291 - 
1طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة ماروثــي للمقــاوالت ذ م م الــى شــركة 

الجوع القابضة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مدة 

خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة تافزول للتنظيف والبناء ذ.م. م

سجل تجاري رقم 136601-1

بناء على قرار الشــركاء شــركة تافزول للتنظيف والبناء ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 1-136601، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / عبدعلــي 

جاسم عبدالحسين مكي صوله مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون

الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 2001 ، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على
عنوان المصفي: عبدعلي جاسم عبدالحسين مكي صوله

رقم + 973  39466916
MR.KAABI@HOTMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم --- لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

صالون الركن الملكي ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة /  فاطمــة عبــد هللا محمد جاســم  باعتبارها المصفــي القانوني ل صالون 
الركن الملكي ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 
122750 طالبــا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21لسنة 2001

القيد : 132236 - التاريخ  :  14/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   99798   لسنة 2020

بشان تغيير االسم التجاري لشركة  ام اند تي القابضة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة  اصحــاب شــركة  ام انــد تي القابضة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 

132236 طالبين   تغيير االسم التجاري من :
 من : شركة  ام اند تي القابضة ذ.م.م

M & T HOLDINGW.L.L
الى: بي اند تي هوم للتجارة ذ,م.م

B&T HOME TRADING W.L.L 
فعلــى كل م ن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٠٣٦٥٢ - التاريخ  :  19/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   104218   لسنة 2020

بشان تغيير االسم التجاري لشركة ثمار اليوم للفواكه والخضروات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
السادة  اصحاب شركة ثمار اليوم للفواكه والخضروات ذ.م.م

 المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٣٦٥٢ طالبين   تغيير االسم التجاري من : شركة 
ثمار اليوم للفواكه والخضروات ذ.م.م

الى شركة مي مو ماركت ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 1-130956 التاريخ : 2020-07-14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جرس الجبل للتنظيف والمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة شــركة جــرس الجبــل للتنظيــف والمقــاوالت ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-130956طالبين تغيير االســم التجاري من 
شركة جرس الجبل للتنظيف والمقاوالت ذ.م.م الى جرس الجبل للمقاوالت 
والتصنيــع ذ.م.م فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

رقم القيد

يور نايت للوازم االفراح

االسم التجاري

1 – 111958

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة الستجيل

CR2020 - 104148  إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملة مشــتركة ، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : بدرية علي محمد الحنفي
االسم التجاري الحالي : الجبيل للزجاج والمرايا

االسم التجاري  : الجبيل لالواني الزجاجية

قيد رقم : 12970 – 7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة الستجيل

CR2020 - 101906  إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حمزة حسن ناصر مرهون  

االسم التجاري الحالي : كويك اند فاست للتنظيف العام للمباني
االسم التجاري  :  صالون جنة الحسناء النسائي  

قيد رقم : 1 – 91163

االثنين 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 - العدد 104297



الســـفر  مكاتـــب  جمعيـــة  أثنـــت 
علـــى  البحرينيـــة  والســـياحة 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
لجاللـــة  الملـــك وقـــرار الحكومة 
بشـــأن تمديد ومضاعفة الحزمة 
للقطاعات   المالية واالقتصاديـــة 
األكثـــر تضـــرًرا؛ جـــّراء اســـتمرار 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
 معتبـــرًة أن مثـــل هـــذه القرارات 
الحكيمة ســـتكون لها انعكاسات 
علـــى  للغايـــة  كبيـــرة  إيجابيـــة 
البحرينـــي  الشـــارع  التجـــاري 
عمومـــا، وقطـــاع مكاتب الســـفر 
خصوصـــا؛ لما عانـــاه هذا القطاع 
 تحديدا من تعطل كامل ألعماله 
بســـبب جائحـــة كورونـــا وتعطل 
حركـــة الســـفر والمطـــارات فـــي 

 العالم أجمع . 
أجـــرت  قـــد  الجمعيـــة  وكانـــت 

اســـتطالعا خالل األزمة الحالية 
أظهـــر أن 72.4 % مـــن شـــركات 
 الســـفر أكـــدت أنها خســـرت 100 
% من الدخل  على  مدى األشـــهر 
الثالثـــة الماضية بســـبب جائحة 
مـــع  مقارنـــة  كورونـــا،   فيـــروس 
متوسط دخل  المؤسسة  الشهري 

قبل الجائحة.
مكاتـــب  جمعيـــة  رئيـــس   وقـــال 
البحرينيـــة  والســـياحة  الســـفر 
يمـــر  القطـــاع  إن  أميـــن  جهـــاد 
باألزمـــة   ”األســـوأ” عبـــر تاريخـــه؛ 
قطـــاع  أصابـــت  ألن  الجائحـــة 
الطيران بشـــكل رئيس  وتعطلت 
حركـــة  الطيـــران فـــي 99 % من 
مطـــارات  العالـــم، وهو مـــا ألحق 
أيضـــا  بالقطـــاع  بالغـــة  أضـــرارا 
بقطـــاع  ومـــن  قبلـــه  الفندقـــي، 
مكاتـــب الســـفريات  الـــذي يعتمد 
بشـــكل رئيس على حركة الســـفر 

 والسياحة في أعماله،  مشيرا إلى 
أن تدخل   ”تمكين” إلنقاذ القطاع 
كان المالذ الباقي واألمل  األخير 
في بقاء عدد كبير  من الشـــركات 

في  السوق المحلية . 
وأشاد رئيس الجمعية بالمتابعة 
الشـــخصية مـــن رئيـــس مجلـــس 
محمـــد  الشـــيخ  “تمكيـــن”  إدارة 
بن  عيســـى آل خليفة والتواصل 
مـــع  العمـــل  المســـتمر  لفريـــق 
تضـــرًرا .  األكثـــر  القطاعـــات 

وأوضـــح أن اآلليـــة التـــي  اتبعها 
صندوق العمل في توجيه الدعم 

هذه المرة أعطت  ثمارها . 
وأكـــد أن قرار الحكومة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن  ســـلمان 

آل خليفة وتوجيهات ولي العهد 
نائـــب  القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة باســـتمرار 
الدعـــم للمؤسســـات األكثـــر تأثًرا 
الماليـــة  الحزمـــة  بمضاعفـــة 
المقدمـــة لهـــذه المؤسســـات مـــن 
صندوق العمل )تمكين( لـ 3 أشهر 
مقبلـــة ودفـــع 50 % مـــن رواتب 
البحرينييـــن  المؤمـــن عليهم في 
هـــذه المؤسســـات لمدة 3 أشـــهر 
ابتـــداًء من شـــهر يوليو من العام 
صائـــب  2020   قـــرار  الجـــاري 
 سيكون له أثر إيجابي كبير على 

حركة السوق. 
ووجـــه أميـــن رســـالة خاصة إلى 
العامليـــن فـــي قطـــاع الســـياحة 
فـــي  النظـــر  إلعـــادة  والســـفر 
ضـــرورة  العمـــل  وتأكيـــد  آليـــة 

وطـــرق  أســـاليب  استكشـــاف 
جديـــدة؛ للتعاطي مـــع األوضاع 
المســـتجدة التي  خلقتهـــا األزمة 
الراهنة مثل االندماج واالعتماد 
علـــى المنافســـة اإليجابيـــة فـــي 
المرحلـــة المقبلة،  وكذلك التوجه 
لالستثمار في السياحة الداخلية 

معتبرا إياهما “ضرورة مرحلة”. 
تـــزال  ال  الحاجـــة  أن  وأكـــد 
مســـتمرة للدعـــم الفنـــي والتقني 
مع استمرار األوضاع والقرارات 
الخاصة باإلجراءات  االحترازية 
للجائحـــة، ومـــا لحق مـــن أضرار 
اقتصادية فادحـــة طالت العديد 
المؤسســـات  االقتصاديـــة  مـــن 
في البالد خصوًصا المؤسســـات 
التـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
تشـــكل الغالبية في قطاع السفر 

والسياحة . 

جهاد أمين

جمعية مكاتب السفر البحرينية

مكاتب السفر: تدخل “تمكين” كان المالذ األخير في البقاء
التـوجيهــــــات الملكيــــــة بشــــــأن “الحــزمــــــة  المــاليــــــة” لهـــــا انعكــاســـــات ايجـــابيـــــــة

االستثمار في 
السياحة الداخلية 

أبرز البدائل للصمود 
في وجه الجائحة
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رد مجلس إدارة جمعية المهندســـين على 
مـــا ورد بلســـان األميـــن المالـــي بالمجلس 
مـــن  الشـــيخ  فـــؤاد  للرئاســـة  والمرشـــح 

تصريحات نشرتها صحيفة “البالد”.
وقال مجلس اإلدارة إنه على مر السنوات 
حرصـــت الجمعيـــة دائما علـــى أن تتصف 

هذه االنتخابات بالشفافية والتوازن.
أما فيما يتعلق باالنتخابات والترشح، أكد 
مجلـــس اإلدارة أنه يرحـــب دائما بالدماء 
للمناصـــب  للترشـــح  الجديـــدة  والوجـــوه 
المتاحـــة داخله، ويحـــرص على أن يكون 

ذلك وفق تنافس شريف ونزيه.
موضوعـــا  نشـــرت  قـــد  “البـــالد”  وكانـــت 
موســـعا عن قرب عقد انتخابـــات جديدة 
للرئاسة ونصف عدد أعضاء مجلس إدارة 
الجمعيـــة فـــي يـــوم األربعـــاء الموافق 22 
www.   /   /:http( يوليـــو. وصلـــة الموضـــوع
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.)html.657575   /
والجديـــد في االنتخابات في ظل جائحة 
كورونا هو ذهاب اإلدارة لخيار التصويت 
من داخل ســـيارات األعضاء التي ستركن 

بمنطقة المواقف خلف مقر الجمعية.
ويتنافـــس علـــى مركـــز الرئاســـة: الرئيس 
الحالـــي ضيـــاء توفيقي، واألميـــن المالي 
بمجلـــس اإلدارة المنتهيـــة واليتـــه فـــؤاد 

الشيخ.

رد الجمعية

فـــي ردهـــا علـــى الموضـــوع المنشـــور في 
صحيفـــة “البالد” ليوم األحـــد الموافق 19 
يوليـــو 2020 العـــدد 4296، أكـــد مجلـــس 
اإلدارة بجمعيـــة المهندســـين أنـــه بالرغـــم 
العموميـــة  الجمعيـــة  انتخابـــات  أن  مـــن 
للمهندســـين البحرينيـــة تعد شـــاًنا داخليا 
لهـــا، إال أن مجالـــس إدارتهـــا وعلـــى مـــر 

الســـنوات حرصـــت دائما علـــى أن تتصف 
هـــذه االنتخابـــات بالشـــفافية والتـــوازن، 
مشـــيرا إلـــى أن الجمعية كانـــت ومازالت 
كافـــة،  النظـــر  ووجهـــات  اآلراء  تحتـــرم 
إذ تطبـــق مـــا يـــراه الغالبيـــة بالمجلـــس أو 
الجمعية العمومية، إذ إنها ومنذ تأسيسها 

تنتهج الديمقراطية والشفافية.
كمـــا أكد المجلس أن ما تضمنه الخبر آنف 
الذكـــر المنشـــور فـــي صحيفتكـــم يحتاج 
إلـــى الدقة إذ أكـــدت بالقـــول إن الجمعية 
حالهـــا كحـــال أي مؤسســـة أخـــرى مـــرت 
الســـيما  متذبذبـــة،  اقتصاديـــة  بأوضـــاع 
الســـنتين األخيرتين؛ وذلك نتيجة لتقليل 
التدريبيـــة  والـــدورات  المؤتمـــرات  عـــدد 
تفشـــي  إلـــى  باإلضافـــة  تنظمهـــا  التـــي 
جائحـــة كورونـــا والتي كبـــدت الكثير من 
المؤسســـات خســـائر جمة األمـــر الذي أثر 
سلبا على دخل الجمعية ومكانتها المالية.

علـــى  أنـــه  إلـــى  اإلدارة  مجلـــس  وأشـــار 
درايـــة تامـــة باألمـــور الماليـــة للجمعيـــة، 
إذ تـــم التحـــدث بهـــذا الشـــأن فـــي عـــدد 
الجمعيـــة  فـــإن  وعليـــه  الفعاليـــات،  مـــن 
تعمـــل على وضع خطـــة للتعامل مع هذه 

الظروف.
أمـــا فيما يتعلـــق بما ذكر عـــن االنتخابات 
والترشـــح، أكـــد مجلـــس إدارة الجمعيـــة 
والوجـــوه  بالدمـــاء  دائمـــا  يرحـــب  أنـــه 
المتاحـــة  للمناصـــب  للترشـــح  الجديـــدة 
داخلـــه ويحرص على أن يكون ذلك وفق 

تنافس شريف ونزيه.

إدارة  مجلـــس  علـــق  آخـــر  جانـــب  مـــن 
علـــى  البحرينيـــة  المهندســـين  جمعيـــة 
موضـــوع إغـــالق مقر الجمعية لـ 8 أشـــهر 
بأنـــه غيـــر صحيـــح، مبينـــا أن الجمعيـــة 
أغلقت مقرها الرئيس؛ بهدف العمل على 
تطويـــره والمرافـــق التابعة لـــه، مؤكدا أن 
الجمعيـــة حرصت تمـــام الحرص في هذا 
الجانب علـــى االلتزام التـــام باإلجراءات 
الوقائيـــة  التدابيـــر  واتخـــاذ  االحترازيـــة 
كافة الســـيما أن عمليـــة التطوير تزامنت 
مع تفشي فيروس كورونا، األمر الذي لزم 
معه تأجيل العمل لبعض الوقت بحســـب 

القوانين واإلجراءات المعمول بها.
وأشـــار مجلـــس اإلدارة إلـــى أنـــه رغم ما 
مـــرت به جمعيـــة المهندســـين البحرينية، 
إال أنهـــا اســـتطاعت أن تمضـــي قدما في 
برنامجهـــا الطمـــوح الرامـــي إلـــى تدريب 
وتوظيـــف المهندســـين حديثـــي التخرج 
وســـد نفقـــات البرنامـــج لهذه الفتـــرة من 
لهـــذا  المهـــم  بالـــدور  إيمانـــا  ميزانيتهـــا 
البرنامـــج إلى حين تحصيـــل هذه الكلفة 
العمـــل “تمكيـــن” بحســـب  مـــن صنـــدوق 
االتفاقيـــة المبرمـــة بيـــن الطرفيـــن لهـــذا 
البرنامـــج مـــع تقديرنـــا الكامـــل لصندوق 

العمل لتعاونهم لتنفيذ هذا البرنامج.

ختاما، حث مجلـــس إدارة الجمعية على 
أنـــه يجـــب علـــى الصحف كافة ووســـائل 
توخـــي  علـــى  تمامـــا  الحـــرص  اإلعـــالم 
المصداقية والشـــفافية فـــي النقل ورصد 
الصحيحـــة  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
لتجنـــب الوقـــوع في المغالطـــات واللبس 
بالمؤسســـات  الضـــرر  شـــأنه  مـــن  الـــذي 
العريقـــة العاملـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، 
للمضي قدما نحو ازدهار ورفعة الوطن.

ــدة وفـــــق تـــنـــافـــس شـــريـــف ونـــزيـــه ــ ــدي ــ ــج ــ تـــرحـــيـــب بـــتـــرشـــح الــــوجــــوه ال

إدارة “المهندسين” ترد على عضو مجلسها ومترشح الرئاسة: انتخاباتنا شفافة

المرشحون مجلس اإلدارة المنتهية واليته
لعضوية 

مجلس اإلدارة

المرشحون 
لمنصب 
الرئاسة

ورد في بيان مجلس إدارة الجمعية حثه للصحف بوجوب الحرص على توخي المصداقية والشفافية في النقل ورصد 
المعلومات من مصادرها الصحيحة لتجنب الوقوع في المغالطات واللبس الذي من شأنه الضرر بالمؤسسات العريقة 

العاملة في البحرين.
ويعقب المحرر بإيجاز باآلتي:

جرى التواصل مع رئيس الجمعية والمرشح للرئاسة لإلدالء ببرنامجه االنتخابي قبل نشر الموضوع بوقت كاف، ولكنه اعتذر  «
عن اإلدالء بأي تصريح بالوقت الراهن.

تواصل نائب الرئيس محمد الخزاعي مع المحرر بهذا الشأن. «

جرى التواصل مع المدير التنفيذي للجمعية لطلب معلومات توثيقية عن الجمعية ورؤسائها السابقة، إلعداد مادة مختصرة  «
عن ذلك، وبالفعل تسلم المحرر نسخة من الكتيب الذي يحوي المعلومات المطلوبة، وجرى نشرها.

من حق الجمعية الرد على ما ورد على لسان األمين المالي ومترشح الرئاسة فؤاد الشيخ، ولكن خاتمة الموضوع جانبت  «
الصواب، إذ تواصل المحرر مع المعنيين بالجمعية وهم المصادر الصحيحة، واستقى منهم المعلومات المطلوبة، ومنهم من 

تجاوب ومنهم من اعتذر، وهو ما لم يرد في بيان مجلس اإلدارة.

تعقيب المحرر
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حريــق فــي تبريــز وانفجــار بمنشــأة للطاقة فــي أصفهان

“االهتزاز الداخلي”... استمرار االنفجارات الغامضة في إيران

يبــدو أن سلســلة الحرائــق المتنقلــة والتفجيــرات الغامضــة فــي إيــران 
مســتمرة، وســط شــكوك بإمكانية وقوع اعتداءات مفتعلة أو هجمات 
إلكترونيــة خارجيــة. وأفــادت وكالــة العمــال اإليرانيــة، األحــد بوقــوع 
حريق في مصنع منتجات طباعة السلوفان في تبريز، وأظهرت مقاطع 

مصورة دخان كثيف يغطي مكان وقوع الحادث.

جـــاء ذلك، في حين أفـــادت وكالة 
“إرنـــا” من جانبهـــا، بوقـــوع انفجار 
إقليـــم  فـــي  للطاقـــة  منشـــأة  فـــي 
دون  إيـــران،  بوســـط  أصفهـــان 

تسجيل إصابات.
وقـــال مديـــر شـــركة الكهربـــاء في 
أصفهـــان للوكالـــة موســـى رضائي: 
إن االنفجـــار نجم عـــن تلف محول 
فـــي محطـــة الكهربـــاء في إســـام 
آبـــاد، مدعيـــًا أن محـــول 230 كيلو 
الفرعيـــة  المحـــوالت  مـــن  فولـــت 
لمحطة “عباس عبـــاس بور”، وهي 
أقـــدم محطة كهرباء فـــي المدينة، 
انفجر بســـبب التصدع دون وقوع 

إصابات.
األســـابيع  فـــي  إيـــران  وشـــهدت 
الماضية سلســـلة انفجـــارات هزت 

مواقع عسكرية ونووية وصناعية 
عدة بينها منشأة نطنز. وقال رئيس 
منظمـــة الدفـــاع المدنـــي اإليرانية، 
غـــام رضـــا جالـــي، إن طهـــران ال 
االنفجـــارات  تكـــون  أن  تســـتبعد 
ناجمـــة عـــن عمليـــات تخريبية من 
أو  المعارضـــة  مجموعـــات  قبـــل 
فرضية هجمات سيبرانية من قبل 

الواليات المتحدة أو غيرها.

انفجارات وغموض

وكان مســـؤولون إيرانيـــون أعلنوا 
في وقت سابق، أن سبب االنفجار 
الـــذي وقـــع فـــي قاعـــدة “خجيـــر” 
للصواريخ شـــرق طهـــران نتج عن 
فـــي  غـــاز”،  أســـطوانات  “انفجـــار 
“أسوشـــيتد  وكالـــة  نشـــرت  حيـــن 

صناعيـــة  ألقمـــار  صـــورا  بـــرس” 
تظهـــر أن االنفجـــار طـــال منشـــأة 
تنتـــج  التـــي  الصناعيـــة  “باكـــري” 
الوقـــود الصلـــب للصواريـــخ. كمـــا 
نقلت الوكالة األميركية عن خبراء 
قولهـــم إن االنفجـــار طـــال “باكري” 

أيضًا.
أما االنفجار الذي طال منشأة نطنز 
النووية، فا تزال تفاصيله غامضة 

أيضـــا. وفي حيـــن اتهمت وســـائل 
إعـــام إيرانية إســـرائيل بالوقوف 
وراء هـــذا االنفجار الـــذي وقع في 
نطنـــز ودمر أجهـــزة الطرد المركزي 
أمانـــة  أن  إال  بالكامـــل،  الحديثـــة 
المجلـــس األعلـــى لألمـــن القومـــي 
اإليرانـــي أعلنت أن ســـبب الحادث 
حـــدد بالفعل، ولكن لن يتم اإلعان 

عنه “العتبارات أمنية”.

طهران - وكاالت

دبي - العربية.نت

أعلـــن قائد قـــوات أمـــن الحج، أمس 
االســـتعدادات  اســـتكمال  األحـــد، 
لموســـم هذا العـــام، كاشـــًفا عن عدد 
من اإلجـــراءات االحترازية الواجب 

اتباعها خال أداء المناسك.
الســـنة  هـــذه  الحـــج  أن  وكشـــف 
ســـيكون بعـــدد محدود مـــن مختلف 
المســـؤول  وأفـــاد  الجنســـيات. 
الســـعودي أنـــه لـــن ُيســـمح بدخـــول 
المشاعر دون تصريح، مؤكًدا فرض 
وذلـــك  المخالفيـــن،  علـــى  عقوبـــات 
ضمـــن إجـــراءات مشـــددة اتخذتهـــا 
وأمـــن  لســـامة  ضماًنـــا  الســـلطات 
الحجـــاج فـــي ظـــل تفشـــي فيروس 

كورونـــا المســـتجد. بدورهـــا، أعلنت 
شـــرطة الطائف، إقامـــة نقاط ضبط 
أمنيـــة لمنـــع المخالفيـــن مـــن دخول 
كشـــفت  كمـــا  المقدســـة،  المشـــاعر 
هيئـــة أمن طـــرق الحج، عـــن تفعيل 
مراكز الضبط األمني حول العاصمة 
المقدســـة. أمـــا مديريـــة الجـــوازات، 
فقـــد أكدت فرض عقوبات بالســـجن 
وغرامـــة ماليـــة لمخالفـــي تعليمـــات 
الحج، منوهة إلى أن الشركات التي 
تنقل حجاج دون تصاريح ســـتتلقى 
عقوبات أيًضا. وكان قائد قوات أمن 
الحج، قد أعلـــن عدم وجود حمات 

أو مكاتب لحج هذا الموسم.

السعودية تعلن إجراءات الحج لهذا العام

واشنطن - أ ف ب

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  اعتـــرض 
ترامب، في مقابلـــة بثتها قناة “فوكس 
نيوز” أمس األحد، على استطاع للرأي 
يعكـــس تنامـــي مصاعبـــه فـــي مواجهة 

منافسه الديموقراطي جو بايدن.
وقـــال الميليارديـــر الجمهـــوري في رّده 
علـــى ســـؤال المحـــاور كريـــس واالس 
حول اســـتطاع يظهر تقّدم جو بايدن 
عليـــه بـ 8 نقـــاط )49 % فـــي مقابل 41 
%(، “بدايـــة وقبل أي شـــيئ، لســـت في 
صـــدد الخســـارة إذ إّنهـــا اســـتطاعات 
رأي مزيفة”. وانتقد منافسه مؤكدا أّنه 
“عاجز عن صـــف جملتيـــن متتاليتين”، 
رافًضـــا فـــي الوقـــت نفســـه وصفـــه بــــ 
“الخـــِرف”. وقـــال “ال أريـــد قـــول ذلـــك، 

يمكننـــي القـــول إّنـــه غيـــر كـــفء 
ليكـــون رئيًســـا. للرئاســـة، يجـــب 

توافر الذكاء، الصابة، وغيرها 
مـــن األمـــور. إّنـــه بالـــكاد 

يغـــادر قبوه”. وكان ترامب يحيل بذلك 
)77 عاًمـــا(  إلـــى واقـــع أّن جـــو بايـــدن 
يمضـــي غالبيـــة وقتـــه في مســـكنه في 
والية دياويـــر، ويعاني إلعطاء حملته 

االنتخابية زخًما إعامًيا.
وتعليًقا على اعتبار غالبية المســـتطلعة 
آراؤهـــم أّنـــه أقـــل “كفـــاءة” مـــن بايدن، 
اقتـــرح أن يتـــم حســـم هـــذه المســـألة 
لـــدى  الـــذكاء  مســـتوى  اختبـــار  عبـــر 

المتنافسين.
وقـــال “لنقـــم باختبـــار. لنقـــم بـــه اآلن. 

لنجلس، جو وأنا، ولنقم به”.
وأظهـــر اســـتطاع آخـــر للـــرأي، أجرتـــه 
قناة “ايه بي ســـي” وصحيفة واشنطن 
بوست ونشرت نتائجه أمس ، تقّدم 
نائـــب الرئيـــس األميركي الســـابق 
جو بايدن على دونالد ترامب 

)55 % مقابل 40 %(.

ترامب يرفض استطالًعا للرأي يظهر تقّدم بايدن عليه

دمشق - أ ف ب

أدلى الناخبون الســـوريون أمـــس األحد بأصواتهم في انتخابات 
تشـــريعية تجري بعد 4 سنوات تغيرت فيها المعادالت الميدانية 
على األرض لصالح دمشـــق، فيما اشـــتدت العقوبات االقتصادية 

عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.
وفتحت مراكز االقتراع البالغ عددها أكثر من 7400 في مناطق 
سيطرة الحكومة، وخصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق 
ا سباق الوصول  ال تزال خارج سيطرتها. ويخوض 1658 مرشحًّ
إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل 4 سنوات، ودائًما ما يفوز 
حزب البعث الحاكم الذي يترأســـه الرئيس بشـــار األســـد بغالبية 
المقاعـــد فـــي غياب أي معارضـــة فعلية على األرض. وتأسســـت 
تحالفـــات معارضة سياســـية خارج الباد بعد انـــدالع النزاع في 
مـــارس 2011. وهذه ثالـــث انتخابات ُتجرى بعـــد اندالع النزاع. 
وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي 
لفيـــروس كورونا المســـتجد.  وال يمكن للســـوريين خارج الباد، 
وبينهم مايين الاجئين، المشاركة في االقتراع وال المقيمين في 
المناطق التي تســـيطر عليها المعارضة.  ويضم مجلس الشـــعب 
250 مقعًدا، نصفهم مخصص للعمال والفاحين، والنصف اآلخر 
لباقـــي فئات الشـــعب. ووصفـــت المعارضة الســـورية الموجودة 

خـــارج الباد االنتخابات بأنها “مســـرحية”. وقال المعارض البارز 
نصـــر الحريـــري: إن “النظام لـــم يعرف االنتخابـــات )الفعلية( منذ 
اســـتيائه على السلطة قبل خمسين ســـنة”. وتصدرت األوضاع 
المعيشـــية والخدميـــة والوعود بإيجـــاد حلول الرتفاع األســـعار 
البرامج االنتخابية. وتشـــهد ســـوريا منذ نحو 10 ســـنوات أســـوأ 
أزماتهـــا االقتصادية والمعيشـــية، تترافق مع انهيار قياســـي في 
قيمـــة الليـــرة وتآكل القـــدرة الشـــرائية للســـوريين، الذين يعيش 

الجزء األكبر منهم تحت خط الفقر.

امرأة تدلي بصوتها في محطة اقتراع بالعاصمة دمشق )أ ف ب(

معارضة الخــارج تنتقد االقتــراع وتصفه بالـ “مســرحية”
انتخابات تشريعية في سوريا وسط أزمة معيشية حادة

عمان - أ ف ب

دعـــا وزيـــرا خارجية األردن ومصـــر أمس األحد إلـــى إيجاد حل 
سياسي للنزاع في ليبيا بعيدا عن التدخات الخارجية. 

وقال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع نظيره المصري ســـامح شكري “كلنا قلقون من المآل 
الذي تسير نحوه األمور، أقلمة األزمة الليبية سيجعل من األمور 
أكثـــر صعوبة وأكثر تعقيدا وبالتالي نحن ندعم كل الجهود التي 
تهـــدف التوصـــل إلى حل سياســـي يحفظ وحدة وتماســـك ليبيا 

ويحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات اإلقليمية”.
 وأضـــاف “نحـــن ندعـــم كل قـــرارات األمـــم المتحـــدة المتعلقـــة 
الـــى تســـوية سياســـية يصنعهـــا الليبيـــون، ودعمنـــا  بالوصـــول 
مخرجـــات مؤتمر برلين وإعان القاهرة ومســـتمرون بالتنســـيق 
مـــع أشـــقائنا بما يحفـــظ أمن ليبيـــا وأمن مصر ويحـــول دون ان 

تعاني المنطقة برمتها من تبعات تدهور األمور في ليبيا”.
 مـــن جهتـــه، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة المصـــري ســـامح شـــكري أن 
“األوضـــاع في ليبيـــا وتطوراتها والتدخات الخارجية والســـعي 
مـــن قبـــل الميليشـــيات المتطرفـــة وجلـــب المقاتليـــن األجانـــب 
المتطرفيـــن إلـــى هـــذه الســـاحة يشـــكل تهديـــدا جســـيما لألمـــن 

القومي المصري واألمن القومي العربي”. 

وأضاف أن باده “تسعى إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد 
توافق ليبي ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة وإستقرار وأمن 
وســـامة األراضـــي الليبيـــة وتحقيق إرادة الشـــعب الليبي بعيدا 
عن تدخات الميليشيات المتطرفة واألطراف الخارجية التي ال 
تســـعى إال لزعزعة اإلســـتقرار واإلنقضاض على مقدرات الشعب 

الليبي الشقيق”.

الصفدي مع شكري أثناء مؤتمر صحافي في عمان )أ ف ب(

بعيدا من التدخالت الخارجية وبمنأى عن الصراعات اإلقليمية
األردن ومصر يدعوان إلى “حل سياسي” في ليبيا

عمان - أ ف ب

جـــدد العاهـــل األردني الملـــك عبد هللا 
بـــاده  موقـــف  األحـــد  أمـــس  الثانـــي 
الرافـــض لخطط إســـرائيل ضم أراض 
مـــن الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، مؤكدا 
أن ذلك يقوض فرص تحقيق الســـام 
واالســـتقرار في المنطقة، على ما أفاد 

بيان صادر عن الديوان الملكي.
وقـــال البيـــان، إن الملـــك عبـــدهللا أكد 
الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقباله  خـــال 
قصـــر  فـــي  شـــكري  ســـامح  المصـــري 
الحســـينية فـــي عمـــان األحـــد أن “أي 
الجانـــب  أحـــادي  إســـرائيلي  إجـــراء 
لضـــم أراض فـــي الضفة الغربيـــة، أمر 
مرفـــوض، ومن شـــأنه تقويض فرص 

فـــي  واالســـتقرار  الســـام  تحقيـــق 
المنطقـــة”.  وأكـــد الملك “موقف 
القضيـــة  الثابـــت تجـــاه  األردن 

الفلسطينية وضرورة تحقيق 
السام الشامل والعادل 

الـــذي  الدولتيـــن،  حـــل  أســـاس  علـــى 
الفلســـطينية  الدولـــة  إقامـــة  يضمـــن 
والقابلـــة  الســـيادة  ذات  المســـتقلة، 
للحيـــاة، على خطوط الرابع من يونيو 
القـــدس  وعاصمتهـــا   ،1967 العـــام 
الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذر  الشـــرقية”. 
المصـــري ســـامح شـــكري فـــي مؤتمـــر 
صحافي مشـــترك مع نظيـــره األردني 
أيمـــن الصفـــدي من خطـــورة “أي ضم 
مســـار  علـــى  الفلســـطينية  لألراضـــي 
الســـام وحل الدولتين”. وأكد شكري 
الســـتئناف  وســـيلة  إيجـــاد  “ضـــرورة 
العملية السياسية بما يؤدي إلى إقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشـــرقية”. من جهته، قـــال الصفدي 
بـــأن الضـــم  “نحـــذر مـــرة أخـــرى 
سيقتل حل الدولتين وسيجعل 
مـــن خيـــار الدولة الواحـــدة مآال 

حتميا”.

العاهل األردني يجدد رفضه خطط الضم اإلسرائيلي
القدس المحتلة - أ ف ب

أجلت القاضيـــة التي تترأس محكمة 
تنظـــر فـــي تهـــم فســـاد موجهـــة إلـــى 
رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
جلســـات  األحـــد،  أمـــس  نتنياهـــو 
االستماع إلى األدلة إلى يناير المقبل. 
وفـــي نســـخة مـــن محضـــر الجلســـة 
التي لـــم يتواجد فيها نتنياهو األحد، 
حـــددت القاضيـــة ريفـــكا فريدمـــان- 
للمراحـــل  زمنيـــا  جـــدوال  فيلدمـــان، 
التاليـــة مـــن المحاكمـــة، تضمنت نصا 
رئيـــس  تقديـــم  إلـــى وجـــوب  يشـــير 
الـــوزراء التماســـا كتابيـــا بحلـــول 18 
أكتوبـــر.  ولطالما نفـــى نتنياهو التهم 
واالحتيـــال  بالرشـــوة  تتعلـــق  التـــي 

وخيانة األمانة ووجهت إليه. 
وبدأت أولى جلســـات محاكمة 

رئيس الوزراء في 24 مايو 
تأجيـــل  بعـــد  الماضـــي، 
بســـبب  شـــهرين؛  لنحـــو 

إجـــراءات اإلغـــاق الحتـــواء جائحة 
“كوفيد - 19”. 

تحديـــد  بـــدون  القاضيـــة  وذكـــرت 
مواعيـــد دقيقـــة أن “علـــى الجانبيـــن 
االستعداد لجلسة الشهادة ابتداء من 
شـــهر يناير بواقع 3 جلسات أسبوعيا 

أيام اإلثنين والثاثاء واألربعاء”. 
إلـــى  الموجهـــة  االتهامـــات  وتنـــص 
وزراء  رئيـــس  أول  وهـــو  نتانياهـــو 
توجـــه له التهم وهو في منصبه، على 
أنـــه تلقى هدايا مـــن أنواع فاخرة من 
والمجوهـــرات  والشـــمبانيا  الســـيجار 
بقيمـــة 700 ألـــف شـــيكل )180 ألـــف 
يـــورو( مـــن أثريـــاء مقابـــل خدمـــات 

مالية أو شخصية.
وتوقع أستاذ القانون اإلسرائيلي 
تــكــون  أن  بـــــرزيـــــاي  ــاد  ــ غــ
إجـــــــــــــراءات الـــمـــحـــاكـــمـــة 

“طويلة ومملة”.

إرجاء محاكمة نتنياهو بتهم فساد إلى العام المقبل

أمير الكويت يخضع 
لعملية جراحية ناجحة

ــؤون الـــديـــوان األمــيــري في  ــر شـ أعــلــن وزيـ
الكويت، أمس األحد، أن أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح، أجرى عملية 
بالنجاح،  تكللت  اليوم  هذا  صباح  جراحية 

نقال عن وكالة األنباء الكويتية.
ويوم السبت، أصدر الديوان بياًنا، أعلن فيه 
دخول الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
إلى المستشفى، إلجراء بعض الفحوصات.

وقال وزير الديوان األميري - عقب ذلك - 
بولي  باالستعانة  أميري  أمر  صدور  تم  إنه 
أمير  اخــتــصــاصــات  بعض  لممارسة  العهد 

البالد الدستورية مؤقًتا.

بغداد - وكاالت : استهدف عدد من  «
صواريخ الكاتيوشا، أمس، المنطقة 

الخضراء في وسط بغداد، حيث 
كان وزير الخارجية اإليراني محمد 

جواد ظريف يلتقي مسؤولين 
عراقيين، في هجوم معتاد في 

العراق ولكن نادرا ما يقع في 
وضح النهار. وتضم المنطقة 

الخضراء شديدة التحصين وسط 
العاصمة بغداد، مقار المؤسسات 

الحكومية العراقية، وسفارة 
الواليات المتحدة. وتعرضت 

المصالح األميركية في العراق إلى 
36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر 

الماضي، تتهم واشنطن فصائل 
موالية إليران بالوقوف ورائها. 

ونشرت الواليات المتحدة، التي 
يوجد آالف من جنودها في العراق، 

منظومة “سي رام” المضادة 
للصواريخ بداية العام الجاري، 

واستخدمتها للمرة األولى بداية 
يوليو، بحسب ما أكد مسؤول 

أمني عراقي لوكالة “فرانس برس”. 
وهذه المنظومة تقوم بعملية 

مسح ألي صاروخ أو مقذوف 
وتفجره في الهواء بإطالق آالف 
الرصاصات في أقل من دقيقة. 

لكن صوت هذه المنظومة 
لم ُيسمع األحد في المنطقة 

الخضراء، بحسب شهود. ويأتي 
هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عنه، مع بداية أسبوع 
دبلوماسي مكثف للعراق. والتقى 
ظريف األحد نظيره العراقي فؤاد 
حسين، ورئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، ورئيس الجمهورية 
برهم صالح، كما يفترض أن يلتقي 

المسؤولين األكراد في إقليم 
كردستان العراق في وقت الحق.

بغداد.. صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء تزامًنا مع زيارة ظريف
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انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران

هجوم سابق استهدف السفارة األميركية في المنطقة الخضراء.

الكويت - كونا



أصـــدر وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمن المؤيد قراًرا بشـــأن الئحة مكافآت 
تكريـــم الوفـــود المشـــاركة مـــن األنديـــة 
والـــدورات  البطـــوالت  فـــي  الرياضيـــة 

والمشاركات الخارجية الرسمية.
المقدمـــة  بالمكافـــآت  القـــرار  ويختـــص 
من الـــوزارة ألفراد األنديـــة الوطنية في 
األلعـــاب الجماعية أو الفردية الحاصلين 
فـــي  األولـــى  الثالثـــة  المراكـــز  علـــى 

المشاركات الخارجية.
وبحســـب القرار، فإن المكافآت تشمل 3 
فئـــات من وفود األندية وهي: الالعبون: 
األفراد المسجلون في الكشوفات بصفته 
)العب(، الجهازان الفني والطبي )مدرب، 
مساعد مدرب، محلل، اختصاصي عالج 
طبيعـــي، ممـــرن( وغيرهـــم مـــن التابعين 

اإلداري  الجهـــاز  الثالثـــة:  والفئـــة  لهـــم، 
والتحكيمـــي واإلعالمـــي تحـــت مســـمى 
)رئيس الوفـــد، إداري، تجهيـــزات، حكم، 
إعالمي(. وســـتوزع المكافآت عبر نسب 
مختلفـــة لـــكل فئـــة، وبحســـب البطولـــة 
قاريـــة،  وإقليميـــة،  عربيـــة  )خليجيـــة، 

دولية(.

وتهـــدف الالئحـــة لتقديـــم حافـــز للفـــود 
المشاركة الذين يساهون بإنجازاتهم في 
رفع مكانـــة مملكة البحرين في المحافل 
فـــي  لالســـتمرار  ودعمهـــم  الرياضيـــة، 
تحقيـــق اإلنجـــازات، باإلضافة إلى وضع 
آليـــة محـــددة لتنظيـــم صـــرف المكافآت 

انطالًقا من مبدأ الشفافية والمساواة.

الئحة لمكافآت تكريم الوفود بالمشاركات الخارجية الرسمية

من المشاركات الخارجية ألنديتنا

أعلنـــت اللجنـــة المنظمة لدورة األلعـــاب األولمبية “طوكيو” 
بشـــكل رســـمي عن المواعيد الجديدة لمنافســـات كرة اليد، 
التي ستقام في العام 2021 بعدما تم ترحيل انطالقها من 

هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا.
وسيشـــارك منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة اليـــد فـــي هـــذه 
البطولـــة إثـــر تقلده الميدالية الذهبية في القارة اآلســـيوية 
بعـــد تغلبه على كوريـــا الجنوبية في البطولـــة التي أقيمت 
في قطر بالعام الماضي، وسيكون منتخبنا ضمن أفضل 12 
منتخًبا على مستوى العالم في أولمبياد طوكيو التي تأهل 

إليها ألول مرة في تاريخه. 
وضمنـــت منتخبات الدانمـــارك، مصر، إســـبانيا واألرجنتين 
مشـــاركتها فـــي هـــذه الـــدورة، إضافـــة لليابان “مســـتضيف 
البطولـــة”، فيمـــا ســـتحدد الحًقـــا هويـــة المنتخبات الســـتة 

المكملة. 
وســـتنطلق المنافســـات يـــوم 24 يوليـــو وتســـتمر حتـــى 1 
أغســـطس عبر الدور التمهيدي، بواقع بواقع 6 مباريات في 
كل جولـــة، على أن تبدأ بعـــض المباريات في الصباح الباكر 

وتنتهي عصًرا. وســـيكون يوم 3 أغسطس موعًدا النطالق 
دور الثمانيـــة بإقامـــة 4 مباريـــات تبـــدأ فـــي الصبـــاح الباكر 
كمـــا هـــو الحال في الـــدور التمهيدي، علـــى أن يكون يوم 5 
أغسطس إقامة الدور قبل النهائي، ويوم 7 أغسطس ختام 
البطولـــة بإقامة مباراة تحديـــد المركزين الثالث والرابع ثم 

المباراة النهائية.

الختـــام أغســـطس  و7  البدايـــة  ضربـــة  يوليـــو   24
المواعيد الجديدة لكرة اليد بطوكيو 2021

أصدر االتحاد البحرينـــي للكرة الطائرة تعديال جديدًا على 
جـــدول منافســـات الـــدور نصف النهائـــي لكأس ســـمو ولي 

العهد بعدما قرر تأجيل موعد مباراة المحرق وداركليب.
وبموجـــب التعديل الجديد ســـتقام المواجهة بين الفريقين 
يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 4 أغســـطس 2020 الســـاعة 6:00 
مســـاء بعدما كان مقررا لها أن تقام يوم األربعاء 22 يوليو 

.2020
ويأتـــي تأجيل موعد المباراة بســـبب وجـــود حالة مخالطة 
ألحـــد العبـــي نـــادي المحـــرق لمصابيـــن بفايـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19-( وهـــو ما يســـتدعي االلتـــزام بالحجر الصحي 
االحتـــرازي وعـــدم قـــدرة الالعـــب علـــى خـــوض المواجهة 
باإلضافـــة إلـــى بعـــض المخالطيـــن اآلخريـــن مـــن الالعبين 

والجهازين الفني واإلداري.
ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني من نوعه بعدما قام االتحاد 
بتأجيل مباراة النجمة واألهلي التي كان مقررا لها أن تقام 
23 يوليو 2020 حتى أرجأت إلى تاريخ 6 أغسطس 2020.
ويبـــدي اتحـــاد الكـــرة الطائـــرة مرونـــة كبيـــرة فـــي تأجيـــل 

المباريات انطالقا من حرصه على سالمة جميع الرياضيين 
وفي إطار دعمه للجهود الوطنية الرامية للتصدي لفايروس 
كورونـــا، كما أن طلب نادي المحـــرق بالتأجيل يأتي حرصا 

منه للحفاظ على سالمة العبيه والعبي األندية األخرى.

من لقاء سابق هذا الموسم بين المحرق وداركليب

ثاني تأجيل بسبب “كورونا” بنصف نهائي أغلى الكؤوس
موعد جديد للقاء المحرق وداركليب
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االجتماعيــة جميــل حميــدان  والتنميــة  العمــل  وزيــر  أصــدر 
قراًرا بتســجيل الجمعيــة البحرينية للطــب الرياضي والعلوم 
الرياضيــة فــي ســجل قيــد الجمعيــات واألنديــة االجتماعيــة 

والثقافية.

وجـــاء قـــرار الترخيـــص بعـــد 
االطـــالع على كافـــة القوانين 
والمراســـيم واللوائح الخاصة 
بهـــذا اإلطـــار، باإلضافـــة إلـــى 

النظام األساسي للجمعية.
أســـماء  قائمـــة  وتتكـــون 
مؤسســـي الجمعية البحرينية 
والعلـــوم  الرياضـــي  للطـــب 
الرياضيـــة من: جمـــال محمد 
صالح عبـــدهللا، مـــي إبراهيم 
خليفة مطر، فـــارس ذوالفقار 
نور الدين، هبـــه مؤمن محمد 
فاضـــل الريفي، عبـــدهللا أنور 
عبدهللا جاســـم الجودر، راشد 
حميـــد محمـــد بافوتـــي، علي 
رضـــا مرتضـــى غلـــوم نوشـــاد 
كراســـي، ناجـــي علـــم الديـــن، 
النـــا داون بولدنق بيترز ونور 

محمد عبدهللا جناحي.
أهـــداف  أبـــرز  وتتلخـــص 
المســـاهمة  فـــي  الجمعيـــة 
الطـــب  خدمـــات  بتطويـــر 
الرياضـــي  واألداء  الرياضـــي 
بالتنســـيق  البحريـــن  بمملكـــة 
المختصـــة،  الجهـــات  مـــع 
البحريـــن  مملكـــة  تمثيـــل 
ذات  الدوليـــة  المحافـــل  فـــي 
العالقة، المستهمة بنشر وعي 
الرياضـــي  اإلعـــداد  مفهـــوم 
قبل المشـــاركات، نشر الوعي 

المجتمعي بأهمية الرياضة.
عضويـــة  يخـــص  وفيمـــا 
الجمعيـــة فإنهـــا تنقســـم إلـــى 
3 أقســـام: العضويـــة العاملـــة، 
العضوية المشاركة والعضوية 

الفخرية.

تأسيس الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية

بعد اختيار ســموه ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية

عدنـــان درجـــال: المنشـــآت الرياضيـــة بالبصـــرة جاهـــزة

“سيدتي” تسلط الضوء على إنجاز ناصر بن حمد

العراق متمسك باستضافة “خليجي 25”

ســـلطت مجلة “ســـيدتي” التي تعتبـــر من أقوى 
المجـــالت العربيـــة، الضـــوء علـــى إنجـــاز ممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب 
مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة باختيار سموه ضمن أفضل 50 شخصية 
مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية عبر موقع 
“ســـايكل نيوز” أحد أشـــهر المواقـــع المتخصصة 
فـــي رياضـــة الدراجـــات الهوائية على مســـتوى 

العالم.
  وخصصـــت مجلة “ســـيدتي” زاوية “شـــخصية 
اليوم” لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
حيـــث حظـــى اإلنجـــاز على أصـــداء كبيـــرة في 
الوطـــن العربـــي، ووضعتـــه المجلـــة علـــى صدر 

صفحاتها في زاوية “شخصية اليوم”.
  والقـــت زاويـــة “شـــخصية اليـــوم” المخصصـــة 

لســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة، إقبال 
كبيـــر جـــدًا مـــن القـــراء علـــى مســـتوى الوطـــن 
العربي، حيث يعتبر الموضوع أحد أهم األخبار 

التي القت اقبال كبير من القراء.
  وأكـــدت بـــدور المالكي، التـــي خصصت زاوية 
“شخصية اليوم” لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، أن مجلة “ســـيدتي” تعتز وتفتخر بنشـــر 
األخبار المتعلقة بســـموه علـــى صفحاتها، حيث 

يعتبر سموه الملهم للشباب البحريني.
  وأوضحـــت بـــدور المالكي أن مجلة “ســـيدتي” 
حريصـــة علـــى نشـــر كافـــة الفعاليـــات المتعلقـــة 
بســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة الذي 
يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث 
شـــهدت زاوية “شخصية اليوم” إقبال واسع من 
القراء الذين أشـــادوا بشخصية سموه وحرصه 

على نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية.

جدد العراق تمســـكه باســـتضافة كأس 
الخليـــج العربـــي لكرة القدم الخامســـة 
والعشـــرون فـــي مدينة البصـــرة والتي 
مـــن المقـــرر أن تقـــام البطولـــة بشـــهر 

ديسمبر من العام المقبل 2021.
وأكـــد وزير الشـــباب والرياضـــة عدنان 
درجـــال لصحيفـــة “فوتبـــول” العراقية 
ســـعي الحكومـــة الجاد إلقامـــة بطولة 

خليجي 25 في البصرة.
وأوضـــح درجـــال “إن الحكومـــة تولي 
الحـــدث  الســـتضافة  كبيـــرًا  اهتمامـــًا 
الخليجـــي المهـــم علـــى أرض العـــراق، 
لمـــا تحملـــه هـــذه البطولـــة مـــن أهمية 
بالنسبة للخليجيين عمومًا وللعراقيين 
خصوصـــًا كونهـــا تمثـــل إرثـــًا حقيقيـــًا 
ألبنـــاء المنطقـــة، واصفـــًا قرار رؤســـاء 

االتحـــادات الخليجية بإســـناد البطولة 
للعـــراق فـــي اجتماع الدوحـــة بالمفرح 

للغاية”.
وأضاف، أن الجميع يعرف مدى محبة 
وشـــغف جميـــع العراقييـــن باحتضـــان 
البطولة على أرضهم وبين جماهيرهم، 
وتطلعهم باعتزاز الســـتضافة أشقائهم 

من دول الخليج بكل محبة ووفاء.
وحـــول جاهزيـــة البصـــرة مـــن حيـــث 
المنشـــآت الرياضيـــة والبنـــى التحتيـــة 
أكد درجال: أن المدينة تملك منشـــآت 
ومالعـــب علـــى أعلـــى مســـتوى، حيث 
يوجـــد ملعب جـــذع النخلة بســـعة 65 
ألـــف متفـــرج وملعـــب الفيحاء بســـعة 
ملعـــب  وســـيكون  متفـــرج،  آالف   10
الميناء األولمبي بسعة 30 ألف متفرج 
مـــن ضمـــن المالعـــب التي تســـتضيف 
بتوفيـــر  متعهـــدًا  البطولـــة،  مباريـــات 

كافـــة المســـتلزمات الضرورية إلنجاح 
البطولة من النواحي اإلدارية واألمنية 
المســـتويات،  وبأعلـــى  والتنظيميـــة 
كل  حديـــث   25 خليجـــي  ليكـــون 
الخليجيـــة  اإلعالميـــة  األوســـاط 

والعربية والعالمية.
وتابـــع “أن العراقيين ينتظرون بشـــوق 
كبير مجيء موعـــد إقامة خليجي 25 
بالبصـــرة، وأن هـــذه البطولـــة ســـتكون 
واحـــدة مـــن أنجـــح بطـــوالت الخليـــج 
على مدى تاريخها وستحظى باهتمام 
جماهيري غفير تمأل مدرجات مالعب، 
وســـيرى العالم بإكمله محبة العراقيين 

لكرة القدم.
يذكـــر أن آخر مرة أقيمـــت فيها بطولة 
كأس الخليـــج على األراضـــي العراقية 
كانـــت عـــام 1979، وتـــوج فيها أســـود 

الرافدين باللقب.
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فتح السينما في البحرين... بين مؤيد ومتحفظ
اإلجـــراءات االحترازية  قــرارات  في ظل 
الدولة منذ بداية جائحة  التي قامت بها 
كورونا، تم اتخاذ قرار بمنع وإغالق دور 
المواطنين  سالمة  على  حرًصا  السينما؛ 
وبعد  لكن  االجتماعي،  للتباعد  وتحقيًقا 
مــرور أشهر عدة على وجــود تلك األزمة 
ولعدم وضوح وقت محدد النتهائها، هل 
السينما  دور  فــتــح  ــادة  إلعــ الــوقــت  حـــان 
ــرى خــصــوًصــا بــعــد قــيــام بعض  مـــرة أخــ
الدول المجاورة بفتحها؟ وما اإلجراءات 
تم  إذا  اتباعها  يجب  الــتــي  االحــتــرازيــة 
ــرار، فـــي نــظــر الــشــبــاب  ــقــ ــ ــذا ال ــاذ هــ اتـــخـ

البحريني؟
يــقــول عــمــر عــيــد، طــالــب بــكــلــيــة تقنية 
تستعد  أن  الطبيعي  من  إن  المعلومات، 
الطبيعية  الحياة  ممارسة  إلعــادة  الــدول 
االستعدادات،  تلك  ضمن  ومن  تدريجًيا، 
فأنا  بالبحرين،  السينما  لفتح  االستعداد 
ــد تــلــك الــفــكــرة كــثــيــًرا، إذ إن الــنــاس  أؤيـ
التي  الترفيهية  األمور  إلى بعض  بحاجة 
تهون عليهم شهورا مضت من إجراءات 
األخذ  مع  بالطبع  وذلــك  الصحي،  الحجر 
من  وللتقليل  االحــتــرازيــة،  بـــاإلجـــراءات 
يتم  أن  يمكن  التذاكر  عند شراء  التجمع 

وتوزيع  اإلنترنت  عبر  إلكترونًيا  الحجز 
االجتماعي  للتباعد  وتحقيًقا  الكمامات، 
األشخاص  من  معينة  نسبة  تحديد  يتم 
المسموح لهم بالحضور في قاعة السينما.

طالب  حــمــيــدان،  محمد  ــرأي  الـ ويخالفه 
بكلية اإلعالم، فيقول “وجود دور السينما 
أهمية  أكثر  يعتبر  ال  الحالي  الوقت  في 
إذ  المواطنين،  سالمة  على  الحفاظ  من 

والــوبــاء  غــيــر مستقر  ــازال  مــ الــوضــع  إن 
بالخوف  شــعــوري  أن  غــيــر  هـــذا  منتشر. 
وعـــــدم الــطــمــأنــيــنــة ســيــالحــقــنــي أثــنــاء 
وجودي بقاعة السينما وحولي الكثير من 
األشخاص ولن أشعر باألمان واالستمتاع 
نور حسن  الطالبة  أما  كالسابق”.   بوقتي 
السينما  دور  فــتــح  ــم  ت “إذا  ــه  إنـ فــقــالــت 
الــبــحــريــن فــيــجــب االلـــتـــزام بجميع  فـــي 

وتشديدها،  بــل  االحــتــرازيــة  ــراءات  اإلجــ
فــمــثــاًل يــجــب تــــرك مــســافــة كــافــيــة بين 
إلى  السينما إضافة  قاعة  األشخاص في 
تقليل عدد األفالم المعروضة، واألهم هو 
لــدور السينما من  منع دخــول أي شخص 
دون الكمامات والقفازات وضرورة تعقيم 
وأضافت  الــيــوم”،  طــوال  العرض  قاعات 
األشخاص  بعض  يشعر  أال  الممكن  “مــن 
بــاالســتــمــتــاع فــي ظــل وجــــود مــثــل تلك 
الــقــوانــيــن واإلجــــــراءات، ولــكــن البـــد من 
تطبيقها؛ حفاًظا على سالمة المواطنين”.

وعلى الرغم من قيام بعض الدول بإعادة 
بالقرار  يعتبر  أنه ال  إال  السينما  فتح دور 
ــمــوضــوع من  ــهــيــن، فــيــجــب مـــراعـــاة ال ال
الجوانب ووضع مصلحة وسالمة  جميع 

المواطن فوق جميع األولويات.
وبين مؤيد للموضوع ومتحفظ 

اتخاذ  تــم  إذا  فإنه  عليه، 
السينما  دور  بفتح  قــرار 
هناك  ستكون  فبالتأكيد 

ووقائية  احترازية  تدابير 
تناسب الظروف التي نمر 
وجــود  ظــل  فــي  حالًيا  بها 

األزمة.

نور الحسنمحمد حميدانعمر عيد

اإلفراط في القيام بشيء واحد يعد ممال 
وخانقا.

يتطلب النظام الغذائي الخاص بك اهتماًما 
فورًيا.

تحصل بسهولة على العديد من الفرص 
الستكمال مشاريعك.

تعاون غير مثمر مع عدد من الزمالء اليوم 
وتراجعات.

وعكة صحية تخرج منها معافى وتحتاج الراحة.

تحتاج إعادة هيكلة أسلوبه في التفكير والعمل.

عليك أن تتخلى عن التبذير، وهو ما سيضر 
بميزانيتك.

ضع التمرينات الرياضية ضمن روتينك اليومي. 

ستشعر بخيبة أمل هذه الفترة وذلك بسبب 
تشتت خطوات.

هناك الكثير من األمور الطارئة على عالقتك 
بمديرك. 

وضعك الصحي جيد ما عليك سوى الحذر من 
السكريات.

أزمة طارئة مع العائلة سرعان ما تنتهى بسالم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

ســّجل الفنان حسين الجســمي ديو مع الفنانة بلقيس، 
من ألحان فايز الســعيد وكلمات الشــاعر فــزاع، وقال 
السعيد: “ســيجمع ديو جديد، من كلمات فزاع وألحاني 

بين الفنان حسين الجسمي وبلقيس”.
ويشــكل هذا النبأ واحدا من مفاجــآت صيف العام 2020 

غير المتوقعــة، في انتظار اإلعالن عن موعد طرح “الديو” بين 
الســاهر وبلقيس، وأشــار الســعيد إلى أن مطلع األغنية يستهل بعبارة “يلي 

من أسبابك”.

يشــارك الفنــان عصام الســقا فــي فيلم “مــش أنا” 
بطولة الفنان تامر حســني وحال شيحة وسوسن بدر 
وماجد الكدواني، وكان الفيلم قد توقف خالل األشهر 
الماضية؛ بســبب انشــغال عدد من أبطالــه بأعمال 

موســم رمضان الماضي وانتشار فيروس كورونا، لكن 
تصويــره انطلق حاليا.  وتدور قصة فيلــم “مش أنا” حول 

حالة نفســية تصيب “حســن”، الذى يجســده الفنان تامر حسني، وتربطه 
عالقة قوية جدا بوالدته المريضة، وهي الفنانة سوسن بدر.

تشــارك الفنانة أمينة خليل في 4 أفالم هذا العام دفعة 
واحدة وتعيش حالة من النشــاط الفني، وتنتظر عرض 
فيلم “صاحب المقام” للنجمة يســرا وآســر ياســين، 
المقرر عرضه على إحدى المنصات اإللكترونية يوم 30 

يوليو الجــاري، من تأليف إبراهيم عيســى وإخراج ماندو 
العدل، ويشــارك فــي بطولته كل من الفنــان بيومي فؤاد، 

وريهام عبد الغفور، ونســرين أميــن، ومحمود عبد المغنــي وإنجي المقدم. 
وتجســد أمينة خليل في الفيلم شــخصية زوجة بطل العمل، والذي يلعب 

دوره الفنان آسر ياسين.

نشاط أمينة خليلمش أنا“يلي من أسبابك”

”JE T’AIME BAHRAIN“ السيد والفرنسي واين يطلقان
أطلــق الخبيــر اإلذاعــي أحمد الســيد بالتعاون مــع الفنان الفرنســي الموهوب 
.“ JE T’AIME BAHRAIN“  كارل واين أغنية عالمية في حب البحرين بعنوان

واين  الفرنسي  الفنان  مع  السيد  وتشارك 
ــي كــتــابــة األغــنــيــة الـــتـــي تــتــحــدث عن  فـ
البحرين، وتم عبرها  روعة وجمال مملكة 
الحضارية  المنجزات  مــن  الــعــديــد  عــرض 
لعاهل  الزاهر  العهد  التي تحققت في ظل 
الـــبـــالد صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة، إذ تم تأدية هذه األغنية 
واالنجليزية  الفرنسية،  هي:  لغات،  بثالثة 
الفرنسي  والفنان  السيد  ويسعى  والعربية 
المستوى  على  األغنية  هــذه  تسويق  إلــى 
العالمي، من خالل بثها في جميع المحطات 
اإلعالمية،  والمنصات  واإلذاعية  المتلفزة 
لها،  انتشار  أعلى  الذي يحقق  الشكل  على 
على  البحرين  مملكة  مكانة  من  يعزز  بما 

خريطة العالم.
لأللعاب  البحريني  المجلس  رئيس  وأشــاد 

آل  بن محمد  الشيخ سلمان  القتالية سمو 
خليفة بفكرة إطالق هذه األغنية العالمية 
جسدتها  التي  البحرين،  مملكة  حــب  فــي 
أحمد  ــي  ــ اإلذاعـ للخبير  الــوطــنــيــة  الــــروح 
السيد، من خالل فكرة تأليف هذه األغنية 
بــمــشــاركــة الــفــنــان الــفــرنــســي كـــارل وايـــن، 
البحريني  الشباب  إبــداع  أن  مؤكدا سموه 
ال ينضب أبدا، وأن عطاءهم متواصل في 
سموه  مضيفا  العزيز،  الوطن  هــذا  خدمة 
متميزة  بأفكار  يتمتع  البحرين  شباب  أن 
ما شهدته  على  للتأكيد  يسعى من خاللها 
ــمــاء فــي مختلف  الــبــحــريــن مــن تــطــور ون
هذه  تحقق  أن  سموه  متطلعا  المجاالت، 
النجاح  العالمية  األغنية الوطنية بأهدافها 
الكبيرة  الجهود  سموه  مــقــدرا  المطلوب، 
السيد  أحمد  ــي  اإلذاعـ الخبير  بذلها  التي 

والفنان الفرسي كارل واين وجميع الطاقم 
المعاون إلطالق هذه األغنية الوطنية في 

“حب البحرين”.
آل  محمد  بــن  سلمان  الشيخ  سمو  وكـــان 
الفرنسي  والفنان  السيد  التقى  قد  خليفة 
في حلبة البحرين الدولية في شهر فبراير 
فيديو  لمقطع  تصويرهما  أثناء  الماضي، 
في  ركزا خالل تصوريهما  إذ  األغنية،  من 
البحرين  مملكة  حققته  مــا  على  الحلبة، 
نــجــاحــات ريــاضــيــة تــحــديــدا فــي ريــاضــة 
السنوي  احتضانها  خــالل  مــن  الــســيــارات، 
لتكون  واحـــد،  للفورموال  العالمي  لسباق 
الرياضة على  لهذه  البحرين وجهة رئيسة 

مستوى العالم.
دعم  نثمن  “بــدايــة،  السيد  قــال  من جهته، 
رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
خليفة  آل  محمد  بن  سلمان  الشيخ  سمو 
التي  الوطنية،  األغنية  هذه  إطالق  لفكرة 
كتابة  فــي  كبيرة  رغبة  مــن خــالل  جــاءت 

وحداثتها  البحرين  جمال  تعكس  أغنية 
وتنوعها الثقافي وتاريخها الثري“.

 Je“ ــعــائــدات أغــنــيــة وأضــــاف “ســنــتــبــرع ب
T’aime Bahrain” لدعم حملة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
المجلس  رئيس  الوطني  األمــن  مستشار 
الشيخ  ســمــو  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
ناصر بن حمد آل خليفة، “فينا خير”؛ تعبيرا 

عن حبنا وتقديرنا لمملكتنا الغالية.

20 يوليو
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ــنــك الــمــغــولــي  ــمــورل ــي جـــيـــش ت
يــنــتــصــر عــلــى جــيــش بــايــزيــد 
أباد،  عند جبق  العثماني  األول 
بهزيمة  المعركة  انتهت  حيث 
الــعــثــمــانــيــيــن وأســــر الــســلــطــان 

بايزيد األول.

 1944
نجاة أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كالوس شتاوفنبرج.

 1953
انعقاد أول مؤتمر لوزراء المال واالقتصاد العرب في مدينة شتورة اللبنانية.

 2015
ة ُيخلِّف 32 قتياًل. تفجيٌر في بلدة ُسروج بُمحافظة أورفة الُتركيَّ

 1864
مولد إريك أكسل كارلفلت، شاعر سويدي حاصل على جائزة نوبل.

 1994
وزير خارجية إسرائيل شمعون بيريز يقوم بزيارة إلى األردن.

طرحت النجمة 
دوا ليبا، كليب أغنية 
“Hallucinate” وهي 

واحدة من أغنيات 
ألبومها األخير 

Future Nostal�“
gia”، وقدمت 

الكليب بطريقة 
األنيميشن.

تم تقديم دراسة جديدة عن طبيعة الهدايا، وما أسوأ األنواع التي 
نحصل عليها أو نقوم بتقديمها لآلخرين، قام بها عدد من الباحثين 
وانطباع  الــهــدايــا  طبيعة  عــن  األمــيــركــيــة،  المتحدة  الــواليــات  فــي 

المتلقي بشأنها، وما األنواع التي يجب االبتعاد عنها.
وجاء في نتائج الدراسة أن أنواع الهدايا المقدمة بغرض مساعدة 
المتلقي على توفير المال تترك لديه أثرا سيئا يغطي على سعادته 
بتلقيها، ولذلك يجب عدم تقديمها أو توضيح الغرض منها بشكل 

مباشر.
كما وجد الباحثون أن تلقي الشخص هدية قيل له إنها ستساعده 
ذلك  استنتج  أنــه  أو  العملية،  حياته  في  المال  بعض  توفير  على 
بالدونية  للشعور  تدفعه  الــشــراء،  بــطــاقــات  هــدايــا  مثل  لــوحــده، 

والضيق.
بوضع سيئ  الشخص  تجعل  الهدية  هــذه  إن  بل  فقط،  هــذا  ليس 
يكون  المتلقي  أن  الدراسة  وجــدت  بينما  للمال،  حاجة  في  يتركه 

أكثر تقبال لنوع الهدايا المساعدة على توفير الوقت.

الهدايا الفاخرة ليست األفضل دائما
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عززت شركة ألمنيوم البحرين  )ألبا(، أكبر مصهر لأللمنيوم 
فـــي العالم باســـتثناء الصيـــن، مكانتها الرائـــدة في مجال 
ســـامة وصحـــة الموظفين من خـــال إطـــاق أول حملة 
ســـامة افتراضية لفصـــل الصيف – والتـــي تحمل عنوان 

“سامتنا بيدنا” – أمس األحد الموافق 19 يوليو 2020.
وتهـــدف هـــذه الحملة التي تســـتمر على مـــدى 6 أيام إلى 
حـــث الموظفين وعمـــال المقاولين على اتخـــاذ الخيارات 
الصحيحـــة للحفاظ على ســـامتهم وصحتهـــم مع دخول 

فصل الصيف.
وقـــد قـــام الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألبـــا، علـــي البقالي، 
بتدشين حملة السامة لفصل الصيف 2020 على المنصة 
االفتراضيـــة من خال كلمة وجههـــا عبر بث حي ألعضاء 
الهيئة اإلدارية والموظفين وعمال المقاولين في الشركة.
وخال كلمتـــه االفتتاحية، قال البقالـــي “في الوقت الذي 
ســـاهمت فيه جائحة كورونا بتغييـــر طريقة عملنا، ال زال 
خيارنـــا األول فـــي ألبـــا – ســـواء مـــن الموظفيـــن أو عمال 
المقاوليـــن – هـــو الحفاظ على الســـامة.ومع انطاق هذه 

الحملـــة، فإننـــا نهـــدف للتأكيـــد على أن توخي الســـامة ال 
يأتي صدفة، بل هو نتيجة لتضافر الجهود والعمل كفريق 

واحد”.
2020 تضـــم  الســـامة لصيـــف  بالذكـــر أن حملـــة  جديـــر 
العديـــد من العـــروض التوضيحية يقدمهـــا أعضاء اإلدارة 
التنفيذية والتي سيتم بثها من خال المنصة االفتراضية 
فـــي مختلف مواقـــع المصهر، إلى جانب زيارات الســـامة 

من قبل أعضاء الهيئة اإلدارية بالشركة.

أعلنت إيجل هيلز ديار، الشركة الرائدة المطّورة لمشروع 
مراســـي البحريـــن، عـــن إنجاز مشـــروع مراســـي بوليفارد 
وانتهـــاء إجراءات التســـليم للُماك، وذلـــك ضمن جهودها 
الســـاعية لإليفـــاء بالتزاماتها لهم. ويعد مراســـي بوليفارد 
ثالث مشـــروع يتـــم إنجازه في مجتمع مراســـي البحرين، 

بعد مشروع مراسى رزيدنسز ومراسى شورز رزيدنسز.
وبهـــذه المناســـبة، قالت الرئيـــس التنفيذي لشـــركة إيجل 
هيلز، لو بنغ “يســـعدنا أن نعلن عن إنجاز مشـــروع مراسي 
بوليفـــارد وتســـليم وحداتـــه للمالكيـــن األعـــزاء، وهو يعد 
إنجاز باهر لنا ويقربنا من تحقيق رؤيتنا الشاملة لمراسي 
البحرين. ونســـعى عبر مخططنا الرئيســـي إلعادة تعريف 
مفهـــوم الحيـــاة على شـــاطئ البحر، ولنجعل من مراســـي 
البحريـــن خيـــاًرا عقارًيا مفضـــًا للجمهور ومكوًنا رئيســـًيا 
للمشـــهد العقـــاري في المملكـــة. ومن هـــذا المنطلق، نتطلع 
مشـــاريعنا  وتدشـــين  المســـاعي  هـــذه  الســـتكمال  ُقدًمـــا 
المتبقية، بما في ذلك مشـــروع مراســـي جاليريا، وفندقّي 

فيدا والعنوان للشقق الفندقية”.
ومن جانبه، قال العضو المنتدب لشـــركة إيجل هيلز ديار، 

ماهـــر الشـــاعر “أود أن أهنـــئ الُمـــاك الجدد على اســـتام 
وحداتهـــم وانضمامهـــم ألســـرة مراســـي البحريـــن. ونحن 
على ثقة بأن بأسلوب الحياة المتميز الذي يقدمه مشروع 
مراســـي البحريـــن ســـينال اعجـــاب ورضـــا المســـتثمرين 
والُمـــاك، وذلـــك بفضل بنيتـــه التحتيـــة المتكاملة ووفرة 
المناظـــر الطبيعيـــة الخابة، والمرافـــق المتنوعة التي تقع 

على مقربة كبيرة من الشاطئ”.

أيـــام  6 مــــدى  ــى  ــل ع ــر  ــم ــت ــس وت  2020 ــف  ــي ــص ل ــُمـــاك ــلـ ــاء إجــــــــــــراءات الـــتـــســـلـــيـــم لـ ــ ــه ــ ــت ــ ان
“ألبا” تطلق أول حملة سالمة افتراضية“ إيجل هيلز ديار” تنجز “مراسي بوليفارد”
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هذه الصفحة برعاية

تشــمل العــروض: خدمــة الصيانة المجانيــة، التأمين والتســجيل المجاني، 
ضمان المصنع لمدة 6 سنوات، طالء الحماية من الصدأ وتظليل النوافذ.

بـــّرد على نفســـك هـــذا الصيف مع 
العروض المذهلة على سيارات “إم 
جي” من شركة الزياني للسيارات، 
“إم  لســـيارات  الحصـــري  المـــوزع 
جـــي” فـــي البحريـــن، التـــي أعلنت 
أخيًرا عن حزمة من العروض التي 
ال تقاوم علـــى جميع موديات “إم 
جـــي” الجديدة في الفتـــرة ما بين 
األول من شهر يوليو الجاري حتى 

نهاية الشهر ذاته. 
وتشـــمل العروض عدًدا من المزايا 
الحصريـــة لزبائـــن “إم جـــي”، منهـــا 
األسعار المخفضة على الموديات 
الجديـــدة )شـــاملة ضريبـــة القيمة 

والتأميـــن  والتســـجيل  المضافـــة( 
المجانيـــة  والصيانـــة  المجانـــي، 
لمدة 3 أعوام أو لمســـافة 60.000 
كمـــا  أواًل(،  يأتـــي  )أيهمـــا  كلـــم 
تمنـــح العـــروض الفرصـــة للزبائـــن 
لاستفادة من خدمة الطاء المانع 
العـــازل  النوافـــذ  وتظليـــل  للصـــدأ 
 Huper“ الجـــودة  عالـــي  للحـــرارة 
Optik” مجاًنـــا، عاوة على ضمان 
المصنـــع لمدة 6 أعوام أو لمســـافة 
200.000 كلم، وذلك مع كل عملية 
شراء لسيارة “إم جي” جديدة من 
أثنـــاء  للســـيارات  الزيانـــي  شـــركة 

فترة العروض.

“الزياني للسيارات” تطلق عروض “إم جي”
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أول بنك بالخليج يستخدم هذا النظام لرفع الكفاءة

بجميع المعدات والمستلزمات الضرورية

“الوطني” يعتمد حلول “بلومبرغ” للتداول والمخاطر

“إبراهيم كانو” تجهز نادًيا لكبار السن

أول  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أصبـــح 
بنـــك فـــي منطقة الخليـــج يعتمد حلول 
إلدارة  والمتكاملـــة  الشـــاملة  بلومبـــرغ 
المخاطـــر.  وإدارة  التـــداول  طلبـــات 
ويتيـــح نظـــام بلومبـــرغ إلدارة طلبـــات 
بلومبـــرغ  ونظـــام   )TOMS( التـــداول 
المخاطـــر  إلدارة  األصـــول  متعـــدد 
)MARS( للبنوك إمكانية إدارة الطلبات 
والمخاطـــر، وضمـــان اتســـاق البيانـــات 
بشـــكل فـــوري بيـــن المكاتـــب األماميـــة 

والوسيطة باستخدام حل واحد.
فـــي  المشـــّرعون والعاملـــون  لقـــد دأب 
مجال إدارة المخاطر منذ أكثر من عقد 
علـــى التأكيـــد علـــى الحاجـــة إلـــى إزالة 
الحواجز بين مكاتب المخاطر األمامية 
والوســـيطة، وبيانات وهيكلة المخاطر 
خـــال وفي نهاية يـــوم التداول. ونظرًا 
إلـــى أن الشـــركات غالبـــًا مـــا تســـتخدم 
األصـــول  لفئـــات  مختلفـــة  حلـــوالً 

المتنوعة، فإن توحيد النظم بين نماذج 
المخاطـــر المختلفة يصبح أكثر تعقيدًا. 
ومن شـــأن التكامل بين نظـــام بلومبرغ 
إلدارة طلبات التداول )TOMS( ونظام 
 )MARS( المخاطـــر  إلدارة  بلومبـــرغ 
أن يســـاعد البنـــوك فـــي مواجهـــة هـــذه 
التحديات ورفع مستوى الكفاءة، وذلك 
مـــن خـــال المزامنة بيـــن التـــداول في 
المكاتب األماميـــة وإدارة المخاطر في 
المكاتـــب الوســـيطة، ومزامنة العمليات 

والتطبيقات المؤسسية بشكل فوري.
وقـــال رئيـــس قســـم الســـيولة الماليـــة 
البنـــك، جعفـــر  فـــي  الســـوق  ومخاطـــر 
البحريـــن  بنـــك  فـــي  “نضـــع  حســـين 
الوطنـــي األتمتـــة علـــى رأس أولوياتنا، 
ونعمـــل باســـتمرار على تعزيـــز ضوابط 
إدارة المخاطـــر بما يتماشـــى مع أفضل 
الممارســـات العالميـــة. ولـــم يقتصر دور 
حزمـــة أدوات بلومبرغ على مســـاعدتنا 

فـــي تحقيق ذلك فحســـب، حيث تمكّنا 
بفضلها أيضًا من تعزيز الكفاءة، ما أتاح 
لنا تركيـــز جهودنا وموارنـــا على األمور 

التي تهم عماءنا”.
من جانبـــه، قال المديـــر العالمي لحلول 
بلومبـــرغ إل بـــي، فيل ماكابـــي “يتعين 
علـــى المتداوليـــن الوصول إلـــى بيانات 
لكـــي  الصحيحـــة  والمخاطـــر  التـــداول 
يكونوا قادرين على المنافســـة. ويتيح 
 MARSو TOMS الجمع بيـــن خدمتـــي
إمكانيـــة  للمتداوليـــن  بلومبـــرغ  مـــن 
التقييم الفـــوري لتأثير عمليـــة التداول 
علـــى ملـــف المخاطر فـــي دفاتـــر البنك 
العمـــاء، وإمكانيـــة إجـــراء  ومحافـــظ 
يســـتخدمها  التـــي  نفســـها  الحســـابات 

فريق إدارة المخاطر”.
مـــن جهتـــه، قـــال المديـــر اإلقليمـــي في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا – قسم 
المبيعـــات، بلومبـــرغ إل بـــي، بنياميـــن 

جروليموند “يسرنا اختيار بنك البحرين 
الوطني لشـــركة بلومبرغ لتكون شريكًا 
تقنيًا في عدد من المجاالت الرئيســـية. 
يفضل المتخصصون فـــي جميع أنحاء 
بلومبـــرغ  حلـــول  اســـتخدام  العالـــم 
للتـــداول والمخاطـــر لتحليل محافظهم 
مـــن  والحـــد  التجاريـــة واالســـتثمارية، 
للتحـــوالت  واالســـتعداد  االنكشـــاف، 
والتغيـــرات، وهـــو أمـــر شـــهدنا اهتمامًا 
متزايـــدًا بـــه مـــن العبين رئيســـيين في 

الشرق األوسط”.

بادرت شـــركة إبراهيم خليل كانو، بالتعاون مع وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية وجمعية البحرين لرعاية 
الوالدين، بإنشـــاء مشـــروع نادي إبراهيـــم خليل كانو 
االجتماعـــي للوالدين فـــي محافظة المحـــرق، والذي 
من المتوقع افتتاحه قريبا، وذلك انطاقا من إيمانها 
بالمســـؤولية االجتماعية وتقديرا لعطاء ومساهمات 
كبار السن والمتقاعدين الذين يمثلون ركيزة أساسية 
من ركائز التنمية الوطنية الشـــاملة وعنصرا مهما في 

المجتمع. 
تأتـــي هذه المبادرة فـــي إطار اهتمام ودعم الشـــركة 
إلـــى ترســـيخ  تهـــدف  التـــي  المبـــادرات  لمثـــل هـــذه 
المســـؤولية االجتماعيـــة والمســـاهمة المســـتمرة في 
خدمـــة المجتمـــع، وذلـــك مـــن خـــال توفيـــر مرافـــق 
وإتاحـــة  والمتقاعديـــن  الســـن  كبـــار  لفئـــة  متكاملـــة 

االجتماعيـــة  أنشـــطتهم  لممارســـة  لهـــم  الفرصـــة 
والثقافيـــة والرياضيـــة غيرها. يضـــم المبنى طابقين 
مســـتقلين األول للنســـاء والثانـــي للرجـــال مجهزيـــن 
باألثـــاث، واألجهـــزه الرياضيـــة وجميع المســـتلزمات 

الضرورية وغيرها. 
وقـــال رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة محمـــد إبراهيم 
كانو “لطالما أولت شـــركة إبراهيم خليل كانو اهتماما 
خاصـــا بالمبـــادرات التـــي تهدف إلى خدمـــة المجتمع 
البحرينـــي ودعـــم فئاتـــه المختلفـــة، وجـــاءت فكـــرة 
المشـــروع تلبية لرؤى وتوجيهات الحكومة الرشيدة 
بقيـــادة عاهـــل الباد حضـــرة صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
وولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، فيما يتعلق بتقدير هذه الفئة من 
المجتمع وإيائهـــا اهتماما خاصا، وكذلك من منطلق 
تقديرنـــا إلســـهامات كبـــار الســـن فـــي بنـــاء المجتمـــع 
والنهوض بـــه وتأكيدنا على حاجة هذه الفئة لبرامج 

مجتمعية متخصصة تعنى بتلبية حاجاتهم”.
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جعفر حسين

أكـــد رئيـــس جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة 
غســـان عواد، علـــى أن الجامعة حريصة 
علـــى تعزيز جـــودة التعليم الـــذي تقدمه 
مخرجاتهـــا  تطويـــر  فـــي  ذلـــك  ألهميـــة 
التعليمية، وتخريج طلبة ذوي مســـتوى 
هيئـــة  أعضـــاء  داعًيـــا  متميـــز،  علمـــي 
التدريس بالجامعـــة إلى ضرورة التنويع 
بالتدريـــس،  المتبعـــة  األســـاليب  فـــي 
من أجـــل زيـــادة التفاعـــل بيـــن المدرس 
والطلبـــة، خصوصـــا مع اســـتمرار تقديم 
المحاضرات الدراسية عن ُبعد عبر تقنية 

االتصال المرئي.
جـــاء ذلك على هامـــش فعاليات المؤتمر 
الرابـــع لتبادل ممارســـات التعليم المتميز 

الـــذي أقيـــم عبر تقنيـــة االتصـــال المرئي 
بتنظيـــم مـــن وحدة تطويـــر أداء أعضاء 
رئيـــس  وبمشـــاركة  التدريـــس  هيئـــة 
الجامعـــة ونخبـــة مـــن أعضـــاء الهيئتين 
تنـــاول  حيـــث  واإلداريـــة،  األكاديميـــة 
بعـــد،  عـــن  التعليـــم  موضـــوع  المؤتمـــر 
واالبتـــكار فـــي عمليـــة التعليـــم فـــي ظل 

جائحة كورونا “كوڤيد 19”.
ويأتي المؤتمر الذي تضمن مجموعة من 
الجلســـات التي تبادل خالها المشاركون 
أفضل الممارسات التعليمية عن بعد، في 
إطـــار الخطوات التي تقـــوم بها الجامعة 
لتطويـــر العمليـــة التعليمية بما يتناســـب 
مـــع التطـــورات العالميـــة، إذ اســـتعرض 

الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  المشـــاركون 
بهـــدف تبـــادل الطـــرق الحديثـــة للتعليم 
والمحتـــوى المثالـــي للمحاضـــرة المثالية 
والتأكيـــد علـــى أهمية نشـــر ثقافة التميز 

التدريسي في الجامعة.
وقدم رئيس الجامعة عرًضا حمل عنوان 
التعليـــم عن بعـــد - التحديات والفرص - 
تحـــدث فيه عـــن أبرز إنجـــازات الجامعة 
خـــال الفتـــرة الماضيـــة وأهميـــة تعزيـــز 
العمليـــة  فـــي  والتميـــز  اإلبـــداع  ثقافـــة 

التعليمية.
وصّرح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف 
إلى إيضاح األســـاليب العلميـــة الحديثة 
للتعليـــم المتطـــور ضمن فلســـفة التعليم 

الحديـــث، التـــي تجعـــل المتعلـــم محـــور 
العمليـــة التعليميـــة عبـــر توزيـــع الطلبـــة 
علـــى مشـــاريع تعليميـــة وبحثية وحثهم 
على البحث واالستقصاء للحصول على 
المعلومة، مبينا أن المؤتمر ســـلط الضوء 
فـــي  العلميـــة  الطـــرق  اســـتخدام  علـــى 
ترجمة األســـلوب التعليمي الحديث إلى 
واقـــع، وآليـــات تطويـــر األداء األكاديمي 
والبحـــث العلمي وتعزيز قـــدرة الجامعة 
علـــى تحقيـــق معاييـــر ضمـــان الجـــودة 
واالعتمـــاد األكاديمـــي، خاصـــة فـــي ظل 
تشـــهدها  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 

البحرين والعالم.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت مســـاعدة نائـــب 

الرئيـــس للشـــؤون األكاديميـــة والتطوير 
فائـــزة زيتونـــي، أن المؤتمـــر يهـــدف إلى 
مشـــاركة الخبـــرات الجيدة بين أســـاتذة 
احتياجـــات  علـــى  والتعـــرف  الجامعـــة، 

تطويـــر الهيئـــة األكاديميـــة، بمـــا يســـهم 
في تعزيـــز مخرجات العمليـــة التعليمية 
وينعكـــس بشـــكل إيجابـــي علـــى الطلبة 

وجودة المخرجات التعليمية.

“التطبيقية” تستعرض الطرق الحديثة للتعليم
الجيدة” “الــمــمــارســات  مؤتمر  مــن  الــرابــعــة  بالنسخة 
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مدرس مصري يعود بعد 7 أشهر من دفنه
فــي قصــة غريبــة أحدثــت ضجــة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
فــي مصــر، عاد مــدرس إلــى قريته 
كفــر الحصر التابعة لمركز الزقازيق 
بمحافظة الشرقية، بعد 7 أشهر من 
غيابه واســتالم أهله لجثة شــخص 

آخر ودفنه اعتقادا أنها له.
وذكــرت وســائل إعــالم مصريــة أن 
مديــر أمن الشــرقية، اللــواء عاطف 
مهــران، تلقــى إخطــارا يفيــد بعودة 
تغيبــه  بعــد  أســرته  إلــى  مــدرس 

ألشهرعدة.
مــن  يعانــي  المــدرس  أن  وتبيــن 
أمــراض نفســية منذ ســنوات وقبل 
نحــو 7 أشــهر تغيب عــن المنزل، إذ 
اعتــاد الخروج مــن المنزل والعودة 
بعــد أيــام عــدة، إال أنــه خــرج فــي 
المــرة األخيرة ومرت فتــرة طويلة 
دون أن يعود ما دفع أسرته للبحث 

عنه وإبالغ الشرطة.

تلقــت  البحــث،  عمليــات  وأثنــاء 
مستشــفى  مــن  إشــارة  األســرة 
بالعثــور  وأبلغوهــم  باإلســماعيلية، 
تتشــابه  متوفــى  شــخص  علــى 
مواصفاتــه مــع المــدرس المتغيــب، 
ونظرا لتحلــل الجثة وعدم وضوح 
معالــم الوجــه، اعتقد أفراد األســرة 
الذين عاينوا الجثة بالمشــرحة أنها 
تعود للمــدرس وبالفعــل اصطحبوا 
الجثــة إلــى القريــة وجــرت مراســم 

الدفن.
وقبل أيام، شاهد أحد شباب القرية 
شــوارعها،  فــي  يتجــول  المــدرس 
وتوجــه ناحيــة المقابــر فاصطحبــه 
وأعــاده إلى أســرته، وفقا لصحيفة 

“الوطن” المصرية.
التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 
الواقعــة  مصــر،  فــي  االجتماعــي 
تحت عنوان “األستاذ محمد جمال 

عايش”.

نقلــت الصحيفــة البريطانيــة “ذي صــن” 
عــن خبــراء، أن األطعمــة التــي تحتــوي 
على الملفوف أو مخلل الملفوف يمكنها 
أن تكــون مفيــدة للحمايــة ضد فيروس 

كورونا.
تنــاول  “إن  أوروبيــون  باحثــون  وقــال 
هذه األغذية قد يفســر ســبب انخفاض 
الوفيــات مــن كورونــا فــي بلــدان مثــل 
فالملفــوف  الجنوبيــة،  وكوريــا  ألمانيــا 
نظامهــم  مــن  كبيــرا  جــزءا  يشــكل 

الغذائي”.
وأضــاف الباحثــون، أن اللبــن يمكــن أن 
يحمــي مــن كورونــا أيضا، فالــدول مثل 
تســتهلكه  وتركيــا  وبلغاريــا  اليونــان 
بشــكل كبير، وقد شــهدت نســبة وفيات 

منخفضة أيضا.
فــي  الرئــوي  الطــب  األســتاذ  وأوضــح 
جامعــة مونبلييه، فرنســا وخبير ســابق 
جــان  العالميــة  الصحــة  منظمــة  فــي 
بوســك “إن نوع الحميــة الغذائية يمكن 
أن تلعب دورا مناعيا مهما ضد كورونا”.

قائمة أطعمة تحمي 
من “كورونا”

الوطنــي  المعهــد  مــن  باحثــون  وجــد 
تنــاول  أن  للســرطان  األميركــي 
البروتينــات النباتية يزيد من متوســط 
العمر المتوقع.  وامتدت الدراســة على 
مدى 16 سنة، حيث شارك فيها حوالي 
رجــل،  ألــف  و237  امــرأة  ألــف   180

تتراوح أعمارهم بين 50 و71 سنة.
وأظهــرت نتائج الدراســة، أن متوســط   

العمر المتوقع لألشخاص الذين تناولوا 
فــي  أطــول  كان  نباتيــة،  بروتينــات 
المتوســط، بنســبة 5 %، وفــق مجلــة “ 

JAMA” العلمية.
ونصح األطباء كبار السن أن يستبدلوا 
نظامهــم  فــي  الحيوانيــة  البروتينــات 
الغذائي بالبروتينات النباتية؛ للحصول 

على عمر أطول.

تعافت مســنة سعودية تجاوز عمرها 
107 أعــوام، مــن مضاعفــات إصابتها 
بعــد  المســتجد،  كورونــا  بفيــروس 
رحلــة عالج ورعايــة طبية فائقة في 

مستشفى شرق جدة.
لمستشــفى  التنفيــذي  المديــر  وأكــد 
شــرق جدة خالد الغامــدي، أن الحالة 
لمريضــة مســنة تبلــغ مــن العمــر 107 
و  المستشــفى،  أدخلــت  ســنوات 
فــي  شــديد  ضيــق  مــن  تعانــي  هــي 

إلــى  نقلهــا  اســتدعى  ممــا  التنفــس، 
قســم الطوارئ، حيث وتبين إصابتها 
بفيــروس كورونا المســتجد، مما أدى 
لحــدوث التهاب رئوي شــديد، وتمت 
الطبــي  الفريــق  قبــل  مــن  معاينتهــا 
استشــارية  بقيــادة  الباطنــة  بقســم 
هنــدي  ربــى  الباطنيــة  األمــراض 
وأخصائيــة األمــراض الباطنيــة بدور 
طبيــة  مســحة  عمــل  وتــم  العتيبــي، 

للمريضة على الفور.

العلماء يجدون طريقة إلطالة عمر المسنين

سعودية عمرها 107 أعوام تهزم “كورونا”

جانب من تدريبات الشرطة النسائية، في 
إطار  الجهود الهادفة إلى رفع الجاهزية 
األمنية، وذلك في ميدان قلعة الشرطة، 

خالل السبعينيات من القرن الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إنقــاذ طفــل مــن  تمّكــن رجــل مــن 
التقاطــه قبــل  بعــد  المــوت، وذلــك 
ارتطامه باألرض، عقب سقوطه من 
شــقته الواقعــة بالطابــق الخامــس، 
بمبنــى ســكني فــي الصين.وعــرض 
فيديو اســتجابة الرجل السريعة بعدما 
شــاهد طفال يبلغ من العمر عامين وهو 
يتدلــى بشــكل خطيــر مــن حافــة يصل 

ارتفاعها لما يقارب الـ30 مترا.
ووقعــت الحادثــة بمقاطعة جيانغســو، 
بالمنــزل،  لوحــده  الطفــل  كان  حيــث 
لنافــذة  وصــوال  كرســيا  تســلق  عندمــا 
مفتوحــة بإحدى الغرف. وبعدما ســقط 
علــى مكيــف هــواء مركب علــى إحدى 
حــواف المبنــى، ليقــع بعدهــا مــن هنــاك 
بيــن أيــدي أحد جيرانه وهو لي ديهاي، 
الــذي قــال “إن الطفــل نقل للمستشــفى 
إلجراء مجموعة من الفحوصات له، إذ 
تبّين أنه لم يتعرض إلصابات خطيرة”.

رياضيــة  مالبــس  ماركــة  غرمــت 
أسترالية لتلميحها إلى أن سراويلها 
“المضــادة  وقمصانهــا  الالصقــة 
مواجهــة  فــي  فعالــة  للفيــروس” 
وبــاء “كوفيــد - 19” علــى مــا قالــت 

السلطات األسترالية.
األســترالية  اإلدارة  وأوضحــت 
أن  بيــان  فــي  العالجيــة  للمنتجــات 
ماركــة “لورنــا جايــن”، التــي تحظــى 
والخــارج،  أســتراليا  فــي  بشــعبية 
دوالر  ألــف   40 حوالــي  غرمــت 
وقــال  دوالر(.  ألــف   28( أســترالي 
وزارة  فــي  المســاعد  الســكرتير 
الصحــة جــون ســكيريت “قــد يكون 
وخيمــة  عواقــب  كهــذه  إلعالنــات 
علــى المجتمع األســترالي من خالل 
إشــاعة شــعور خاطئ باألمان، ومن 
التخفيــف  إلــى  النــاس  دفــع  خــالل 
مــن يقظتهــم فــي مجــال إجــراءات 
والتباعــد  الصحيــة  النظافــة 

االجتماعي”.

إنقاذ طفل من الموت 
بعد سقوط مخيف

تغريم ماركة مالبس 
“مضادة لكورونا”

في حين تلقت سينما السيارات دفعة مع انتهاء إجراءات العزل العام تدريجيا 
وســط انتشــار مرض “كوفيد 19”، يمكن لمحبي الســينما في باريس اآلن تناول 
الــذرة المحمصــة )الفشــار( وهم يشــاهدون فيلما من قارب على نهر الســين.وفي 
إطــار خطــة “بــاري بالج” الســنوية لتحويــل أجزاء من نهر الســين إلى شــواطئ صناعية، 
تمكــن رواد الســينما يــوم الســبت من ركــوب 38 قاربا كهربائيا لمشــاهدة الفيلم الفرنســي 

الكوميدي “لو جران بان” مجانا.
ويمكــن لــكل قــارب اســتيعاب مــا يصل إلى 6 أشــخاص يعرفــون بعضهم البعــض. ويأمل 
المنظمون إقامة عروض مماثلة خالل احتفاالت باري بالج التي تستمر 6 أسابيع. وأعيد 

فتح دور السينما في فرنسا، لكن مستويات اإلشغال ال تزال منخفضة للغاية.

الباريسيون يشاهدون السينما من قوارب على نهر السين

نشرت العبة التنس الروسية السابقة ماريا شارابوفا مقطع فيديو جديد 
عبر صفحتها على “إنستغرام”.  ويظهر الفيديو الرياضية وهي تتدرب 

على رياضة المالكمة، وتؤدي دروسها على الشاطئ. وأعلنت العبة 
التنس الروسية ماريا شارابوفا، التي فازت في خمس بطوالت كبرى لكرة 

المضرب، اعتزالها عن عمر يناهز 32 عاما، في شتاء عام 2020. وحققت الشواطئ الصناعية على ضفتي نهر السين في وسط باريس وبحيرة باسان دو ال فيليت 
الصناعية في شمال شرق المدينة، نجاحا كبيرا منذ أطالقها عام 2002.

لفــت رئيــس البرتغــال مارســيلو 
ريبيلــو دي ســوزا، األنظــار علــى 
أحد الشواطئ العامة وهو يظهر 

من دون حراسة أو مرافقين.
ويظهر الرئيس على شاطئ بلدة 
البعيــدة  الســياحية  كاســكايس 
30 كيلومتــرا مــن لشــبونة، وهــو 

يخرج مرتديا الكمامة في ظل انتشــار فيروس كورونا، ويرتدي “الشــورت” ويحمل 
معــه حــذاءه وأغراضــه، بينمــا يتبــادل التحيــة مــع بعــض المواطنيــن ويصافحهــم 

بالمرفق تجنبا للوباء.
هذا وحقق المقطع المصور الذي نشــره مراســل لقناة “بي بي ســي” أكثر من مليوني 
ونصف مشــاهدة. وكان وزير الخارجية البرتغالي أوجوســتو ســانتوس ســيلفا، قال 
أخيــًرا “إن أبــواب البرتغــال مفتوحــة أمــام الســائحين لتكــون مــن بين أوائــل الدول 

األوروبية التي ترحب بعودة السائحين القادمين لها من القارة األوروبية”.
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تحسين األداء من خالل المقارنة المرجعية
Û  ربما يمكنني القول ومن واقع الخبرة العملية، سيدي القارئ، إن المقارنة

)benchmarking( وهــي  اإلنجليزيــة  باللغــة  كمــا تســمى  أو  المرجعيــة 
التســمية األكثر تداواًل واســتخداًما من قبل المشــتغلين في اإلدارة، هي 
األداة العمليــة ربمــا األكثــر فاعلية وقوة في مســاندة جهود المؤسســات 
التي تسعى إلى التحسين المستمر لعملياتها وخدماتها وحتى أنظمتها.

Û  فالمقارنــة المرجعيــة وكمــا يعّرفهــا معجــم المصطلحــات اإلداريــة هــي
’’العمليــة التــي يتــم من خاللهــا تقييم المنتجــات والخدمــات والعمليات 

والمنظمة ذاتها ومقارنتها مع أفضل مستويات األداء‘‘. انتهى.
Û  إذن فالمقارنة المرجعية هي وباألسلوب المبسط والعملي األداة التي توفر لنا 

اإلجابة على السؤال االستراتيجي والمهم جًدا: أين نحن من اآلخرين العاملين 
فــي ذات المجــال؟ هذا الســؤال الذي يشــغل القائــد اإلداري المهتم بالتحســين 

المستمر في أداء مؤسسته دائما، وفي هذا السياق استذكر الموقف التالي:
Û  بدأ مدير إدارة الجودة عرضه ألهم إنجازات المؤسسة خالل الثالث سنوات 

الماضيــة وأعلــن بــأن هنــاك تطوًرا الفًتا في مســتوى تقديــم الخدمات وهذا 
يترجم وبوضوح أننا على المسار الصحيح لتحقيق األهداف المرسومة. 

Û  وأشــار المدير ألهمية المقارنة خالل فترة زمنية محددة، ثالث ســنوات
مثاًل، لقياس التباين في األداء الفعلي للمؤسسة.

Û  فــي نهايــة العــرض بــدأ الحضــور بالمداخالت وتوجيــه األســئلة. وكانت
المداخلــة األكثــر أهميــة هــي تلــك التــي طرحهــا رئيــس مجلــس اإلدارة 
وهــي: أننــا نقيــس أداءنــا فــي إطار المؤسســة فقــط وحتى لــو كان ذلك 
التقييــم خــالل فتــرات زمنية مختلفة ونصل إلــى النتيجة بأننا األفضل، 
واألحســن، واألكثــر تطــوًرا.. الخ. مهــم أن نعرف أين وصلنــا ولكن األهم 
فــي رأيــي أن نعــرف أيــن وصــل اآلخــرون لنتعــرف علــى موقعنــا ونّقيم 
أداءنــا بصــورة أشــمل وأكثــر واقعيــة ونســتفيد مــن ذلك في التحســين 

المستمر ألداء مؤسستنا بعد أن نعترف بالنواقص ومن ثم عالجها. 

ما رأيك سيدي القارئ في مداخلة رئيس مجلس اإلدارة؟

ahmed.bahar@albiladpress.com
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