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أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
أن مشـــاريع التطوير التقنية واإلجرائية بجسر الملك 
فهد تشترك فيها الجهات الرسمية التي تمثل البلدين 

ومؤسسة جسر الملك فهد.
وعن االســـتفادة مـــن التطبيقات والتقنيـــات الحديثة 
والمشـــاريع التطوعية قال بأن هنـــاك عدة نقاط أولها 
التأمين، حيث تمـــت برمجته ويمكن لألفراد الدخول 
إلـــى موقـــع الحكومـــة اإللكترونيـــة إلنهـــاء إجـــراءات 
التأمين إلكترونًيا. وبين أن مؤسســـة جسر الملك فهد 
تعمل حالًيا بعد أن تمت ترسية مناقصة )أنظمة الدفع 
اإللكترونـــي( مـــع شـــركة STC البحريـــن علـــى تطوير 
خاصية دفع هذه الرســـوم مع الشركة، وكذلك دراسة 
وضـــع حلول إلكترونية أخرى من المقرر االنتهاء منها 

خالل هذا العام.
وذكـــر الوزير في عرضه لمرئياتـــه عن االقتراح برغبة 
بشـــأن العمـــل على أتمتـــة إجـــراءات عبـــور المركبات 
لجســـر الملـــك فهـــد عن طريـــق اســـتخدام التطبيقات 
e-( والتقنيـــات الرقميـــة الحديثـــة بنظـــام إجـــراءات

boarding( عنـــد الســـفر المقـــدم مـــن رئيســـة مجلس 
النواب فوزية زينل، والنواب عبدهللا الذوادي، وأحمد 
األنصـــاري وباســـم المالكي وعلي زايد، أنـــه يتم حالًيا 
التنســـيق مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

ألتمتـــة نظـــام تحويـــل المركبـــات لغير مالـــك المركبة، 
وجـــار الربط بيـــن جوازات الجانبين ومـــن المؤمل أن 
تصدر قرارات توضيحية بهذا الشـــأن في أقرب وقت 

ممكن.

تفعيل الربط بين جوازات الجانبين بجسر الملك فهد قريًبا
”STC“ وزيــر الداخليــة: “التخويــل” والتأميــن عبــر “الحكومــة اإللكترونيــة” والرســوم عنــد

تتزايد الضغوط على ورش الحدادة في البحرين مع تراجع الطلب بشـــكل 
كبيـــر وارتفـــاع أســـعار المـــواد بنســـبة 300 %، فـــي الوقت الـــذي يفكر فيه 

البعض ببيع محالتهم بسبب المنافسة الشرسة من العمالة الوافدة.

ارتفاع أسعار مواد ورش الحدادة 300 %

)02(

علوي الموسوي

علي الفردان

)14(

)08(

أطلقـــت غرفـــة البحرين، مع تصاعد التحديات بشـــأن جائحـــة “كورونا” 
فـــي المملكة، اســـتبياًنا يتعلـــق بأداء أعمال القطاع الخـــاص والتوقعات 
المســـتقبلية ألصحاب األعمال؛ بهدف رصد اآلثـــار االقتصادية لجائحة 

كورونا.

“الغرفة” تطلق استبياًنا لرصد آثار الجائحة
السنابس - الغرفة

)14(

أعلنـــت شـــؤون الطيـــران المدني عن إضافـــة جمهورية فيتنام االشـــتراكية إلى 
قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث تم تعليق دخول المســـافرين 
مـــن فيتنـــام إلى مملكة البحرين بدًءا من يـــوم الثالثاء الموافق 1 يونيو 2021، 

وفق إجراءات محدثة للمسافرين القادمين منها.

تعليق دخول المسافرين إلى البحرين من فيتنام
المنامة - بنا



وزير الداخلية: تفعيل الربط بين جوازات 
الجانبين بجسر الملك فهد قريًبا

الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  أكـــد 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن 
التقنيـــة  التطويـــر  مشـــروعات 
فهـــد  الملـــك  بجســـر  واإلجرائيـــة 
تشـــترك فيهـــا الجهـــات الرســـمية 
ومؤسســـة  البلديـــن  تمثـــل  التـــي 

جسر الملك فهد.
وعـــن االســـتفادة مـــن التطبيقات 
والتقنيات الحديثة والمشروعات 
التطوعية قال إن هناك نقاطا عدة 
أولهـــا التأميـــن، إذ تمـــت برمجتـــه 
ويمكن لألفراد الدخول إلى موقع 
إلنهـــاء  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 

إجراءات التأمين إلكترونًيا.
وبيـــن أن مؤسســـة جســـر الملـــك 
فهـــد تعمـــل حالًيـــا بعـــد أن تمـــت 
ترســـية مناقصـــة )أنظمـــة الدفـــع 
 STC شـــركة  مـــع  اإللكترونـــي( 
البحرين على تطوير خاصية دفع 
هذه الرســـوم مع الشركة، وكذلك 
دراســـة وضـــع حلـــول إلكترونيـــة 
أخـــرى مـــن المقـــرر االنتهـــاء منها 

خالل هذا العام.
عرضـــه  خـــالل  الوزيـــر  وذكـــر 
برغبـــة  االقتـــراح  عـــن  لمرئياتـــه 
بشأن العمل على أتمتة إجراءات 
عبور المركبات لجســـر الملك فهد 
عـــن طريق اســـتخدام التطبيقات 
الحديثـــة  الرقميـــة  والتقنيـــات 
 )e-boarding( إجـــراءات  بنظـــام 
عنـــد الســـفر المقـــدم مـــن رئيســـة 
زينـــل،  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس 
والنواب عبدهللا الذوادي، وأحمد 
األنصـــاري وباســـم المالكي وعلي 
زايـــد، أنـــه يتـــم حالًيـــا التنســـيق 
مـــع هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية ألتمتـــة نظام تحويل 
المركبـــة،  مالـــك  لغيـــر  المركبـــات 
جـــوازات  بيـــن  الربـــط  وجـــار 
الجانبيـــن ومن المؤمـــل أن تصدر 

قـــرارات توضيحيـــة بهـــذا الشـــأن 
في أقرب وقت ممكن.

اإليضاحيـــة  المذكـــرة  وفـــي 
لالقتـــراح برغبـــة فقد أكـــد النواب 
المقترحـــون أننـــا نعيـــش في عالم 
متغير، والحلول التقليدية لتقديم 
تعـــد  لـــم  للمواطنيـــن  خدمـــات 
تتناســـب وحلـــول تقـــدم التقنيـــة 
أيدينـــا،  بيـــن  اليـــوم  نراهـــا  التـــي 
فالتحول الرقمي الدافع لالقتصاد 
الرقمي أصبح أمًرا ملًحا في جميع 

القطاعات الخاصة والحكومية.
ولفتوا إلى أن من الضرورة بمكان 
النظـــر إلـــى التكنولوجيـــا الرقمية 
أصبـــح  الـــذي  الرقمـــي  والتحـــول 
علـــى  نتائجـــه  وصـــارت  واقًعـــا، 
النمـــو االقتصادي واعـــدة وكبيرة 
جًدا من جميـــع النواحي، كتطوير 

خدمات الزبائن وتحسين الكفاءة 
وإجـــراءات العمـــل وبنـــاء كـــوادر 
وطنية إبداعيـــة قادرة على إدارة 

العالم الرقمي بجدارة.
وقالـــوا: إن االقتـــراح برغبـــة جاء 
ليحقق توجه مملكة البحرين نحو 
التحـــول واالقتصـــاد الرقمـــي في 
إجراءات السفر والعبور عبر جسر 
الملك فهد من خالل نظام متكامل 
وتســـهيل  تســـريع  علـــى  يعمـــل 
عمليـــة الســـفر وتقديـــم الخدمات 
عاليـــة،  بكفـــاءة  للمواطنيـــن 
عبـــر االســـتفادة مـــن التطبيقـــات 
الحديثـــة،  الرقميـــة  والتقنيـــات 
بحيث يقوم المسافر بحجز ودفع 
رسوم الجسر والتأمين مسبًقا عن 
طريـــق التطبيق الخـــاص بذلك أو 
عـــن طريـــق البوابـــة اإللكترونيـــة 

عـــن بعـــد، وأخـــذ بطاقـــة الدخول 
ويقـــوم  للجســـر  اإللكترونيـــة 
بطاقـــة  بتمريـــر  عندهـــا  المســـافر 
الجســـر  مداخـــل  عنـــد  الدخـــول 
مـــرور  إجـــراءات  بذلـــك  ليســـجل 
المركبة عـــن طريق تمريـــر بطاقة 

الدخول.
األهـــداف  بيـــن  مـــن  أن  وتابعـــوا: 
المقتـــرح  هـــذا  مـــن  المرجـــوة 
التحـــول نحـــو االقتصـــاد الرقمـــي 
فـــي تقديـــم الخدمـــات، وتســـهيل 
وإجـــراءات  الكفـــاءة  وتحســـين 
أنظمة العمل، وبناء كوادر وطنية 
إبداعية قـــادرة علـــى إدارة العالم 
الرقمي بجدارة، وإدارة وتخفيف 
الزحـــام على الجســـر وفـــر الطاقة 
وتحديـــد  للجســـر،  االســـتيعابية 
بـــه  المســـموح  الفعلـــي  العـــدد 
للدخـــول والخـــروج المركبات من 
البحريـــن عند الطـــوارئ والحاالت 
االستثنائية واالحترازية واألمنية 
والمعرفة المســـبقة لحالة الجســـر 

قبل الوصول إلى بوابة العبور.
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المنامة - بنا

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة بالقيــادة العامــة، صبــاح أمــس، رئيس 
هيئة األركان العامة للقوات المســلحة بالمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة الفريــق األول الركــن فيــاض بــن حامــد الرويلــي، بحضور 
وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن عبــدهللا بــن حســن النعيمــي، 

ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

ورحب القائد العام برئيس هيئة 
األركان العامة للقوات المســـلحة 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
لـــه،  المرافـــق  الشـــقيقة والوفـــد 
مشـــيدا بعمق العالقات األخوية 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  المتينـــة 
الكبـــرى  بشـــقيقتها  البحريـــن 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
الثوابـــت  مـــن  انبثقـــت  والتـــي 
المشـــتركة  والـــرؤى  األخويـــة 
صلبـــة  قواعـــد  علـــى  المبنيـــة 
ُأسســـت عبـــر التاريخ، وتســـتمر 
مســـيرة هـــذه العالقـــة األخويـــة 
المباركة برعايـــة كريمة من لُدن 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، القائـــد األعلـــى، وأخيـــه 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
الملك ســـلمان بن عبـــد العزيز آل 
ســـعود عاهـــل المملكـــة العربيـــة 
وذلـــك  الشـــقيقة،  الســـعودية 
لتحقيق كل مـــا فيه خير ورفعة 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
وبفضـــل تلـــك الرعايـــة الكريمـــة 
تشـــهد هذه العالقـــة على الدوام 
جميـــع  علـــى  مســـتمرًا  تطـــوًرا 

األصعدة وفي كل ميادين العمل 
العســـكري وفـــي شـــتى مجاالت 
الدفاعـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
القائـــم بيـــن قوة دفـــاع البحرين 
بالمملكـــة  المســـلحة  والقـــوات 

العربية السعودية.
حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ 
علي بن راشـــد آل خليفة مساعد 
للقـــوى  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
البشـــرية، واللـــواء الركـــن طيـــار 
آل  عبـــدهللا  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
خليفة قائد ســـالح الجو الملكي 
البحرينـــي، واللـــواء الركن غانم 
إبراهيم الفضالة مســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان للعمليات، واللواء 
الركن صالح راشـــد السعد مدير 
واللـــواء  العســـكري،  التدريـــب 
يوســـف  محمـــد  بحـــري  الركـــن 
البحريـــة  ســـالح  قائـــد  العســـم 
الملكـــي البحرينـــي، وعـــدد مـــن 

كبار الضباط.
وقد غـــادر رئيس هيئـــة األركان 
العامة للقوات المسلحة بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة البالد 
مســـاء أمـــس األحـــد بعـــد زيارة 

رسمية إلى مملكة البحرين.

المشير: تطور مستمر للتنسيق 
العسكري والدفاعي مع السعودية

المنامة - الصناعة والتجارة السياحة

اجتمع وزير الصناعـــة والتجارة 
الســـياحة زايد الزياني بالرئيس 
االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي 
الوطني يوســـف البنخليل، إذ تم 
اســـتعراض عـــدد مـــن المواضيع 
المشـــتركة والمتعلقـــة بالتواصل 
اإلعالمـــي بيـــن الـــوزارة ومركـــز 

االتصال الوطني.
وأثنـــاء االجتمـــاع، أكـــد الوزيـــر 
رســـم  فـــي  المركـــز  دور  أهميـــة 
اإلعالميـــة  الخارطـــة  مالمـــح 
وتطويـــر  البحريـــن،  بمملكـــة 
الداخلـــي  االتصـــال  منظومـــة 
الضـــوء  وتســـليط  والخارجـــي، 

علـــى الوجـــه الحضـــاري لمملكة 
مـــن  تحقـــق  ومـــا  البحريـــن 
إنجازات وتطورات في مختلف 
االقتصادية  المجـــاالت، الســـيما 

منها.
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وأشـــاد 
مركـــز  وأهـــداف  باســـتراتيجية 
مؤكـــًدا  الوطنـــي،  االتصـــال 
اســـتعداد الوزارة التـــام للتعاون 
بالدعـــم  وتزويـــده  المركـــز،  مـــع 
والبيانـــات  والمعلومـــات  الـــالزم 
التي تسهل مهام عمله من خالل 
األجهـــزة المعنية بالـــوزارة، وبما 

يحقق أهدافه.

إشادة بدور “االتصال الوطني” 
في تطوير المنظومة اإلعالمية

992 بالغا بشأن الكالب الضالة... و“الشمالية” األعلى
ــن الــــحــــيــــوانــــات الـــســـائـــبـــة ــيـ ــوطـ ــتـ ــاء حـــديـــقـــة لـ ــ ــشـ ــ إنـ

قـــال وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة بـــوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي خالـــد أحمد حســـن إن الوكالة 
تلقـــت 922 بالًغا بشـــأن الـــكالب الضالة 
منـــذ مطلع العام الجـــاري )2021( ولغاية 
شـــهر أبريل الماضي، مشيًرا إلى أن عدد 
البالغـــات في شـــهر أبريـــل الماضي 251 
بالًغـــا مـــن مختلـــف محافظـــات مملكـــة 

البحرين.
وأوضح أن “عدد البالغات في المحافظة 
الشمالية هو األعلى بين المحافظات في 
شـــهر أبريل 2021 إذ بلغت 75 بالًغا، في 
حيـــن أن عـــدد البالغـــات فـــي محافظـــة 
المحـــرق بلـــغ 69 بالًغـــا، و40 بالًغـــا فـــي 
المحافظة الجنوبيـــة، أما أمانة العاصمة 
فقد بلغت عدد البالغات في شـــهر أبريل 
67 بالًغا. وذكـــر أن “عدد الكالب الضالة 

التـــي تـــم اصطيادهـــا فـــي شـــهر أبريـــل 
 Black Gold شـــركة  قبـــل  مـــن   2021
التـــي تم التعاقد معهـــا أخيرا للعمل على 
مـــدار الســـاعة لمدة 7 أيام في األســـبوع 
الصطيـــاد الـــكالب الضالـــة بيـــن األحياء 
الســـكنية، إذ بلغ عـــدد الكالب المصطاده 
163 كلبـــا مـــن أصـــل 251 بالًغـــا، إذ تـــم 
اصطياد 33 من أمانة العاصمة، و81 من 
محافظـــة المحـــرق و24 مـــن المحافظة 
الجنوبية و25 من المحافظة الشمالية”.

وأشـــار وكيل الثـــروة الحيوانيـــة إلى أن 
مجموع الـــكالب التي تم اصطيادها من 
شهر ديســـمبر 2017 ولغاية أبريل 2021 
بلغ 3381، إذ تم اصطياد 1058 من أمانة 
العاصمة، وتليها محافظة المحرق إذ تم 
اصطيـــاد 725، في حين بلغ عدد الكالب 
المحافظـــة  فـــي  اصطيادهـــا  تـــم  التـــي 

الجنوبية 765 وفي المحافظة الشمالية 
بلغت 833.

وأكد أن وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمرانـــي ماضية في عملها 
لمكافحـــة ظاهرة وجود الـــكالب الضالة 
بيـــن األحيـــاء الســـكنية، وذلـــك بتنفيـــذ 
عمليـــات التعقيـــم واإلخصـــاء الجراحي 

للكالب المصطـــادة من مختلف المناطق 
الســـكنية للحد من تكاثرهـــا بالتعاقد مع 

أحد العيادات البيطرية الخاصة.
وأوضـــح أنه تـــم تطويـــر عمليـــة التبليغ 
بحيـــث أصبحـــت إلكترونيـــة علـــى مدار 
الســـاعة لمواكبـــة الجهـــود الرســـمية في 
التحـــول الرقمي للخدمـــات المقدمة من 

الجهات الحكومية.
إلـــى أن هنـــاك مقتـــرح بإنشـــاء  مشـــيًرا 
لتوطيـــن  األليفـــة  للحيوانـــات  حديقـــة 

الحيوانات السائبة المعقمة جراحيا.
الحيوانيـــة  الثـــروة  وكالـــة  أن  وأكـــد 
أعـــدت خطـــة لمشـــروع معالجـــة ظاهرة 
الحيوانـــات الســـائبة والتـــي تركـــز علـــى 
المدنـــي  المجتمـــع  مشـــاركة  ضـــرورة 
بالتعـــاون مـــع الجمعيـــات األهليـــة ذات 

العالقة.

خالد حسن

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

علوي الموسوي

“التخويل” والتأمين عبر “الحكومة 
”STC“ اإللكترونية” والرسوم عند

دعوة لالبتعاد عن التجمعات والتكاتف لخفض انتشار الفيروس
ـــزام ـــى مســـتوى الوعـــي المجتمعـــي فـــي االلت ـــع: البحريـــن تراهـــن عل المان

دعا وكيل وزارة الصحة عضو الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
المانـــع،  وليـــد  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
البحرينـــي  المجتمـــع  أفـــراد  جميـــع 
بالتوجيهـــات  االلتـــزام  إلـــى ضـــرورة 
واإلجـــراءات الضروريـــة التـــي أعلـــن 
عنها الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، والتي 
أهابـــت بكل فرد مـــن أفـــراد المجتمع 
المجتمعيـــة  بالمســـؤولية  بالتحلـــي 
تجاه وطنـــه وأهله وأفـــراد المجتمع، 
عبـــر حزمـــة من القـــرارات التـــي تعزز 
الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة أفراد 
المجتمع البحريني، داعيًا إلى ضرورة 
التقيـــد الكامـــل وعـــدم التهـــاون فـــي 
تطبيق اإلجراءات خالل األســـبوعين 
االختـــالط  لتقليـــل  القادميـــن 

التصـــدي  فـــي  بفعاليـــة  والمســـاهمة 
للفيروس وخفض معدالت انتشاره.

أن  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وأوضـــح 
الراهنـــة  الصحيـــة  الظـــروف  تجـــاوز 
لفيـــروس كورونا ســـيتطلب العزيمة 
والثبـــات من عموم المجتمـــع، مؤكًدا 
بـــأن الحث علـــى تعزيز االلتـــزام بكل 
مطلـــب  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
أساســـي لتحقيق الهدف المنشود بما 
يحفـــظ صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
لبلـــوغ  تطلعـــه  عـــن  المانـــع  وأعـــرب 
الهـــدف وخفض األعـــداد، كما نجحنا 
 2020 العـــام الماضـــي شـــهر أكتوبـــر 
عبـــر االلتـــزام الجـــاد، حيـــث كشـــفت 
للمتابعـــة  الصحيـــة  المؤشـــرات 
بـــأن التـــزام الجميـــع فـــي  والتقييـــم 

الفتـــرة الواقعـــة مـــا بين 17 ســـبتمبر 
شـــهدت   2020 أكتوبـــر  و14   2020
انخفاًضـــا في أعـــداد الحاالت القائمة 

اليومية بنسبة بلغت 45 %.
تراهـــن  البحريـــن  إن  المانـــع  وقـــال 
على مســـتوى الوعـــي المجتمعي في 
التـــزام األفـــراد بالتعليمـــات الصادرة 

مـــن الجهات المعنية، وتحمل الجميع 
المســـؤول  فااللتـــزام  لمســـؤولياته، 
بالقـــرارات واإلجـــراءات االحترازيـــة 
واجًبـــا  يشـــكل  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
وطنًيـــا على كل فـــرد من أجل حماية 
نفســـه وأســـرته ومجتمعـــه والحفاظ 
العامـــة، كمـــا يســـهم  الســـالمة  علـــى 
االلتـــزام فـــي حماية أبطـــال صفوفنا 
األمامية من الكوادر الطبية ويخفف 
العـــبء عنهـــم كونهـــم خـــط الدفـــاع 
األول فـــي تحـــدي فيـــروس كورونـــا، 
منوًهـــا بأن التزام الجميع بمســـؤولية 
للجهـــود  األساســـي  المكمـــل  هـــو 
وركيـــزة  والتوصيـــات  والقـــرارات 
مهمـــة لنجـــاح كل الخطط بما يســـهم 
فـــي القضاء علـــى الفيـــروس وحفظ 

سالمة وصحة الجميع.

وليد المانع

المنامة - وزارة الصحة



مرفأ سترة...
20 عاما من العتمة

قـــال ممثـــل صيـــادي منطقـــة ســـترة محمـــد 
البصـــري إن مرفـــأ ســـترة الشـــمالي بالقريـــة 
والذي يخدم شـــريحة كبيرة مـــن الصيادين 
يـــزال  ال  طويلـــة،  ســـنوات  مـــن  وأهاليهـــم 
يعانـــي اإلهمال، والحاجة الماســـة للخدمات 
التـــي  والمرافـــق  واألساســـية  التكميليـــة 

يتفقدها المرفأ.
وأضـــاف البصـــري في تصريحـــه لــــ “البالد”: 
الكهربـــاء،  توفيـــر  الخدمـــات  هـــذه  أبســـط 
ودورات الميـــاه، والمخازن، والتي تعتبر من 
أساســـيات قيـــام المرافـــئ، حيـــث إن غيابها 
يسبب الضرر للبحارة، من هواة ومحترفين، 
وبأكثر مـــن جانب، خصوصا الكهرباء والذي 

تعتبر كاألكسجين للصيادين.
وأكمـــل “كررنـــا هـــذه المطالبـــات مـــرارا على 
مـــدى أكثير مـــن عشـــرين عامـــا، ولقد حضر 
النواب الممثلين لسترة في الدورات السابقة 

للمرفأ، وصرحوا وناشدوا، كما توفقنا بزيارة 
أكثـــر مـــن وزيـــر خدمـــي، ولقد حصلنـــا على 
بعض الخدمات التطويرية، ولكن بالتدرج”.

والخرائـــط  “الرســـومات  البصـــري  وزاد 
الهندســـية الخاصـــة بتطويـــر المرفـــأ جاهزة 
ومنذ فترة طويلة، ولكنهم يذكرون لنا دائما 
بأن التعطيل هو بسبب عدم وفرة الميزانية 
الخاصة لذلك بعد، ونحن نقبل هنا بالشـــيء 
ولو اليسير، خصوصا توصيل الكهرباء وهو 

مطلب رئيس لجميع صيادي سترة”.
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  هنـــا  “أذكـــر  وأردف 
المســـتمرة لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بأهمية 
النظر بحال الصيادين، وتصحيح أوضاعهم، 

ومتابعة احتياجاتهم”.

محمد البصري
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“حماس” بين النشوة واالنتصار )2-2(
Û  التــي باالنتصــارات  المنتشــين  لــرأي  تقديــًرا 

حققتها حركة حماس في مواجهتها العســكرية 
األخيــرة إلســرائيل؛ نعــود إلــى الخالصــة التــي 
أوردناهــا أمــس في نهاية الجــزء األول من هذا 
المقــال التــي تقــول: “القــوي إذا لــم ينتصــر فهو 

مهزوم، والضعيف إذا لم ُيهزم فهو منتصر”.
Û  ونعود إلى تلك االنتصارات لنؤكد مرة أخرى أن

االنتصار ال يتم تحقيقه، عسكرًيا أو سياسًيا، إال 
عندما يتم إنجاز األهداف المحددة والمرسومة 
مسبًقا  ألي من طرفي النزاع، وعليه فإن أهداف 
حمــاس فــي نزاعها المزمــن مع إســرائيل معلنة 
ومحــددة بكل وضوح فــي ميثاقها، المعروف بـ 
“عهــد حمــاس” الذي لم تتخل عنــه منذ إصداره 
في العام 1988 وتتلخص في “طمس إســرائيل 
أو حلهــا” وإنشــاء دولــة إســالمية علــى كامــل 
األراضــي الفلســطينية، كمــا يؤكــد الميثــاق  أن 
“حماس هي أحد فروع األخوان المســلمين في 

فلسطين”.
Û  حمــاس فــي المنازلــة األخيــرة لــم تتمكــن مــن

طمــس إســرائيل أو حلهــا، ولــم تســترجع شــبرا 
تنــِه  ولــم  الفلســطينية،  األراضــي  مــن  واحــدا 
قضيــة “حــي الشــيخ جــراح”، وظلــت انتهاكات 

اإلسرائيليين لبيت المقدس مستمرة.
Û  لقــد أطلقــت حمــاس علــى هــذه الجولــة اســم

الرابعــة مــن  المواجهــة  القــدس” وهــي  “ســيف 
نوعهــا التي تخوضها الفصائل الفلســطينية في 
غــزة  فــي مواجهة إســرائيل، وقــد كانت “حرب 
هــي   2008 العــام  فــي  نشــبت  التــي  الفرقــان” 
األولــى، أمــا الثانيــة فقــد كانت معركــة “حجارة 
الســجيل” ووقعــت فــي العــام 2012، والثالثــة 
أطلقــت عليهــا حمــاس اســم “العصــف المأكول” 

حدثت في العام 2014.
Û  51 فــي معركــة “العصــف المأكــول” التــي دامت

يوما، شــنت القوات اإلســرائيلية فيها قرابة 60 

ألًفــا و664 غــارة على قطاع غزة استشــهد على 
أثرها 2322 فلسطينًيا، بينهم 578 طفاًل، و489 
امــرأًة وجــرح نحــو 11 ألفــا آخريــن، وبلــغ عــدد 
الوحدات السكنية المهدمة كليًا 12 ألف وحدة، 

فيما بلغ عدد المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة.
Û  وكما حصل في الجولة األخيرة، فإن الرأي العام

العالمــي كان يهتــز لهول وفداحــة األضرار التي 
يتكبدهــا الغزاويــون نتيجــة لتلــك المواجهــات، 
فــكان دائًمــا ينتفــض وينهــض ليشــجب وليندد 
وليدعــوا إلــى نصــرة القضيــة الفلســطينية مــن 
خــالل المظاهــرات التــي تســاهم دون شــك في 
الدفــع بالقضيــة إلــى الواجهــة، ثــم تعــود األمور 
إلــى ســابق عهدهــا ويبــدأ الحديــث عــن إعــادة 

إعمار غزة ومن سيتحمل ويدفع تكلفته.
Û  إال أن المصداقية واإلنصاف تتطلب منا اإلقرار

بــأن هــذه الجولــة اختلفت عن ســابقاتها بحيث 
كشــفت عــن نجــاح حماس فــي تطويــر قدراتها 
أكثــر  المــرة  هــذه  المنازلــة  فكانــت  العســكرية، 
ضــراوة وقســوة، كمــا أنهــا أضافــت إلــى عمــق 
وحضــور القضيــة الفلســطينية كقضيــة وجــود، 
وحركــت بعــض القطاعــات مــن عــرب 48 فــي 

داخل إسرائيل كما لم يحصل من قبل.
Û  وعلــى ضــوء الميــالن الصــارخ لموازيــن القــوة

تحقــق  أن  يتوقــع  أحــد  فــال  إســرائيل  لصالــح 
الجولــة،  هــذه  فــي  ممــا حققتــه  أكثــر  حمــاس 

وبذلك يحق لها أن تفخر وتنتشي.
Û  ،لقد وقفت حماس وحيدة في المعركة األخيرة

يتفــرج عليها حلفائهــا قبل مناوئيها، بدون دعم 
مباشر من منافستها فتح، وبدون تدخل واسناد 
محســوس مــن حلفائهــا؛ فيلق القــدس اإليراني 
متواجد في ســوريا على بعد أمتار من الحدود 
اإلســرائيلية ولم يطلق رصاصة واحدة، والقوة 
متواجــدة  هللا  لحــزب  الضاربــة  الصاروخيــة 
علــى الحــدود اإلســرائيلية اللبنانيــة وقــد ظلت 

الســلطان  المؤمنيــن  وأميــر  هامــدة،  خامــدة 
أردوغــان اكتفــى بإطــالق صواريخــه الكالميــة 
االســتعراضية دون تحريــك جنــدي واحــد مــن 
جنود الجيش التركي )خامس أقوى جيش في 
العالم( المتواجدين داخل حدود سوريا وشمال 
العراق وليبيا وغيرها من المناطق.أما العواصم 
العربيــة أو معظمهــا فإنهــا لــم تكــن فــي الواقــع 
تتمنــى النصــر لحمــاس ألن ذلــك يعنــي انتصــار 

لإلخوان المسلمين وإليران.
Û  وال يســتطيع أحــد أن يمنــع الفلســطينيين  أو

أي فصيــل منهــم مــن ممارســة حقهــم الطبيعي 
فــي مواجهــة االحتــالل، أو أن يفــرض عليهــم 
وصايتــه، أو أن يرتــب أولوياتهــم نيابــة عنهــم، 
لكن ذلك ال يمنعنا من تأكيد قناعتنا بأن الشعب 
الفلســطيني رغم عدالة قضيته وصالبة إرادته 
لــن يســتطيع أن يقنع العالم بإزالة إســرائيل من 
الوجــود؛ إســرائيل كلهــا، “مــن النهــر إلــى البحر” 
كمــا تطالــب حماس، فإســرائيل أصبحــت جزًءا 
وجــوده  مدعومــا  متكامــل،  دولــي  نظــام  مــن 
بقــوة القوى العظمى وبشــرعية األمم المتحدة، 
وقــد ســبق لألســرة الدوليــة قبــل 30 عاًما فقط 
أن تصــدت لـــ صــدام حســين عندما قرر وباشــر 
فــي إزالــة دولة الكويت مــن الوجود بضمها إلى 

العراق.
Û  قضيتــه عدالــة  رغــم  الفلســطيني؛  الشــعب 

وصالبــة إرادتــه ال شــك يــدرك أنــه لن يســتطيع 
وحــده تحقيق النصر فــي مثل هذه المواجهات 
واســتعادة  قضيتــه  حــل  وأن  المتكافئــة،  غيــر 
عــن  تحقيقهــا  يمكــن  ال  المشــروعة  حقوقــه 
طريــق إطالق الصواريخ، بل مــن خالل الحوار 
الــرأي  إلــى  وباالحتــكام  الســلمية،  وبالوســائل 
العــام العالمي والعدالة الدولية التي تســتجيب 
شــريطة  والممكنــة؛  المنطقيــة  للمطالــب  عــادة 
حــل  إلــى  الفلســطينيون  أشــقاؤنا  يبــادر  أن 

خالفاتهــم، وتوحيــد صفوفهم، ووضــع القضية 
الفلســطينية فــي مســارها السياســي، وإفراغها 
من شــحناتها العاطفية والدينيــة، وإبعادها عن 
عبــاءة اإلخوان المســلمين ومناهجهــم، وإعادة 
النظــر فــي منظومــة عالقاتهــم الخارجيــة التي 
الحصــان  علــى  بالرهــان  البدايــة  منــذ  اتســمت 
الطــرف  جانــب  إلــى  واالصطفــاف  الخاســر 
الضــال؛ فمنــذ بدايــة األزمــة تحالــف أو وقــف 
المفتــي الحاج أمين الحســيني إلى جانب هتلر 
الماضــي،  القــرن  اربعينــات  فــي  وموســوليني 
مــروًرا بوقــوف ياســر عرفــات رئيــس منظمــة 
التحريــر الفلســطينية إلى جانب صدام حســين 
عندمــا احتــل األخيــر الكويت في العــام 1990، 
واليــوم بوقــوف إســماعيل هنيــة رئيــس حركة 
الــذي  اإليرانــي  النظــام  جانــب  إلــى  حمــاس 
يعيــش فــي حالــة عــداء وتصــادم مــع محيطــه 
الجغرافي العربي ويعاني من مقاطعة المجتمع 
الدولــي وعزلــه، هــذا التحالــف األخيــر بالــذات 
أضــر بالقضيــة الفلســطينية وحرمها مــن الكثير 
مــن دعــم وتعاطــف الــدول العربيــة فــي الوقت 

الحاضر.
Û  إلــى جانــب ذلــك، وبــكل صراحــة، فــإن العقــل

العربــي، وخصوًصــا الخليجــي منه أصبــح ينفر 
ويئــن مــن وطأة وثقل الخطــاب التعبوي الدائم 
المجازفــات  ومــن  القضيــة،  أصحــاب  لبعــض 
والمغامــرات العســكرية المتكــررة التــي تــؤدي 
المنطقــة،  فــي  االســتقرار  زعزعــة  إلــى  فقــط 
فكانــت مواقف األنظمة العربية إزاء التطورات 
األخيرة في الساحة الفلسطينية انما هي تعبير 
وانعكاس صادق لحجم التحوالت التي شهدتها 

المجتمعات العربية مؤخرا.
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عبدالنبي الشعلة

إبراهيم النهام

البصري لـ “            ”: توجيهات ملكية 
مستمرة بمتابعة احتياجاتنا



جـــاء ذلك خالل مشـــاركة رئيســـة مجلس 
النـــواب فوزيـــة زينـــل، ووزيـــر الخارجية، 
أمـــس، عبر االتصـــال اإللكترونـــي المرئي، 
دبلـــوم  برنامـــج  تدشـــين  حفـــل  فـــي 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة النيابية الذي تم 
إعـــداده بالتعاون بيـــن أكاديمية محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية 

ومجلس النواب.
وفي بداية الحفل، ألقت زينل كلمة أكدت 
فيهـــا أن هـــذا البرنامـــج المهـــم يكتســـب 
المفصلـــي  بالـــدور  تقـــاُس  فائقـــة  أهميـــة 
الذي تلعبُه الدبلوماســـية البرلمانية خدمة 
للسياســـة الخارجيـــة للوطـــن، وترســـيًخا 
للحضور الفاعل والمعزز للثقة التي تتمتع 

بها مملكة البحرين في الوسط الدولي.

تفعيل الدبلوماسية

وقالت إن التطورات المتسارعة في العالم 
ومـــا تحملـــه من تشـــابٍك وتـــالٍق للمصالح 
بيـــن الدول علـــى مختلف الصعـــد، تفرض 
تفعيـــاًل لجميـــع األدوات المتاحة من أجل 
دعـــم سياســـات الوطن وترســـيخ عالقاته 
الدبلوماســـية  تبـــرز  هنـــا  ومـــن  الدوليـــة، 
البرلمانية، كأداة مؤثرة في رفع مستويات 
التفاهـــم المتبـــادل بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والـــدول الصديقـــة والهيئـــات والمنظمات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، مـــن خالل النشـــاط 
لدعـــم  البرلمانـــي  والتنســـيق  والتعـــاون 

المصالح الوطنية وإعاقة ما يستهدفها.
وأضافت أن السلطة التشريعية استحثت 
القـــدرات، ووظفـــت اإلمكانـــات، ووضعْت 
الخطـــط واالســـتراتيجيات، وجعلـــت في 
أولويـــًة  البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  تفعيـــل 
ثابتـــة لـــكل المراحـــل، باعتبارهـــا واحـــدة 

مـــن أهـــم أدوات تنفيذ السياســـة الوطنية 
مـــن  ســـواء  الخارجـــي،  المســـتوى  علـــى 
خـــالل العالقـــات الثنائيـــة أو عبـــر العمـــل 

الدبلوماسي متعدد األطراف.
وأكدت أن العالقة بين العمل الدبلوماسي 
البرلمانـــي  الدبلوماســـي  والعمـــل  للدولـــة 
تعد عالقة تشـــاركية وتكاملية، تستهدف 
الوصـــول إلـــى غايـــات وأهـــداف محددة، 
خصوًصـــا مـــع ما ثبـــت من خـــالل الدالئل 
المشهودة من دور للدبلوماسية البرلمانية، 
فـــي التأثير على قـــرارات وإدارة المجتمع 
الدولـــي ضمـــن قضايـــاه المختلفـــة وفـــي 
الملفات السياســـية واالقتصادية واألمنية 

واالجتماعية والثقافية وغيرها.

موقع رائد 

فـــي  التشـــريعية  الســـلطة  أن  وأضافـــت 
مملكـــة البحريـــن أخـــذت موقعهـــا الرائـــد 
ودورهـــا الالفـــت فـــي القيـــام بمســـاهمات 
ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي، 
عبـــر مـــا أتيـــح لهـــا من أفـــق واســـع بفضل 
البـــالد،  لعاهـــل  اإلصالحـــي  المشـــروع 
فُتـــوَج ذلـــك بالعديـــد من اإلنجـــازات على 

المكانـــة  عـــن  المعبـــر  الحضـــور  مســـتوى 
المتقدمة لمملكـــة البحرين، في المنظمات 
واالتحادات البرلمانية الخليجية والعربية 
واإلقليمية والقارية واإلسالمية والدولية، 
والتأســـيس لقاعدة متينة، وتعاون متناٍم 
مـــع البرلمانـــات الصديقـــة، وبنـــاء شـــبكة 
يســـهم  بمـــا  معهـــا  العالقـــات  مـــن  متينـــة 
فـــي إنجاز خطـــوات تعـــود بالنفـــع للوطن 

وللمجتمع.
وقالـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب “إن هـــذا 
التطـــور فـــي أداء المؤسســـة التشـــريعية 
لمملكـــة البحرين في مجال الدبلوماســـية 
البرلمانية، يأتي مواكبة لألداء السياســـي 
المؤسســـات  لدولـــة  والمؤثـــر  الدقيـــق 
والقانون في ظل القيادة الحكيمة لجاللة 
الملـــك المفدى، حفظه هللا ورعـــاه، ولثقل 
تعمـــل  التـــي   - البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، حفظه 
هللا - مـــن أجل ترســـيخها، رعاية لمصالح 
الوطـــن، وتوظيفها من أجل تعزيز الســـلم 

واألمن الدوليين”.
وأضافـــت “إننـــا لنفخـــر اليـــوم بالسياســـة 

المنامة - وزارة الخارجية

قــال وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي إن السياســة الخارجيــة لمملكــة البحريــن ملتزمة بالتمســك بمبادئ حســن الجــوار وعدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية للدول وعدم الســماح ألية دولة بالتدخل في الشــؤون الداخلية لمملكة البحرين، والحرص على فض 

المنازعات بالطرق السلمية، وهي مبادئ أصيلة من مبادئ ميثاق األمم المتحدة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

ــي ــان ــم ــرل ــب ــا ال ــن ــود مــســيــرة عــمــل ــقـ رئــيــســة الــــنــــواب: ال مـــواقـــف طـــارئـــة تـ

وزير الخارجيةرئيسة مجلس النواب

الخارجيـــة لمملكـــة البحرين، التي رســـمت 
خًطـــا مـــن االعتـــدال والتـــوازن، وصنعـــت 
نموذًجـــا رفيًعـــا للـــدور الدبلوماســـي علـــى 
العالقـــات  تعميـــِق  عبـــر  العالـــم،  مســـتوى 
المتبادلـــة  الثقـــة  علـــى  القائمـــة  الدوليـــة 
واحتـــرام  المشـــتركة  المصالـــح  وتحقيـــق 
ســـيادة الدول وإبراز النهضة الشاملة التي 

تعيشها المملكة”.
وأكدت أن العالقة بين السلطة التشريعية، 
والحكومـــة، مـــن خـــالل ســـفارات مملكـــة 
البحريـــن في دول العالم، تمثل واحدة من 
أهـــم المرتكـــزات التـــي نرتقـــي مـــن خاللها 
بمســـتوى العطاء في مجال الدبلوماســـية 
البرلمانيـــة، وقـــد وجدنـــا تعاوًنا كبيـــًرا في 
هـــذا المجـــال، مكننـــا مـــن القيـــام بدورنـــا 
الدبلوماســـي البرلمانـــي، وأعاننا على حمل 
المســـؤولية الوطنية، الســـيما خالل تفشي 
جائحـــة كورونا، وبروز أنمـــاط جديدة من 

التواصل وعقد اللقاءات االفتراضية.
وقالت إن مســـار العمل الذي يتحرك إزاءه 
مجلـــس النواب في توظيف الدبلوماســـية 
البرلمانيـــة، ال تحـــده الظـــروف أو المواقف 
الطارئـــة، فنحن نســـير وفق إطـــار واضح، 
ونعمـــل علـــى صياغـــة رؤيـــة تطويرية في 
 - هللا  بـــإذن   - ستشـــكل  الراهـــن،  الوقـــت 
عالمة فارقـــة في المســـتقبل القريب على 
مســـتوى تنمية العالقات البرلمانية، سواء 
ضمن عالقات التنســـيق والتعـــاون الثنائي 

أو متعدد األطراف.

خارطة طريق 

أن  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة  وأكـــدت 
هنـــاك خارطة طريق واضحة نســـير عليها، 
وبرنامج عمـــل متواصل ومســـتمر، لتعزيز 
دور مجلـــس النواب، باعتباره صاحَب دور 
مركـــزي فـــي تفعيـــل السياســـة الخارجيـــة 
للبحريـــن، وثمـــة وعـــي بأهمية هـــذا الملف 
أكثر من أي وقٍت مضى، وما إقامة برنامج 
دبلـــوم الدبلوماســـية البرلمانيـــة اليـــوم، إال 
واحـــد مـــن حزمـــة برامـــج، نســـتهدف مـــن 
خاللهـــا زيـــادة المعرفـــة، واالطـــالع علـــى 
أفضـــل المفاهيـــم والقواعـــد واإلجـــراءات 
الدبلوماســـية  مجـــال  فـــي  والممارســـات 

البرلمانية.
وأعربـــت عـــن شـــكرها وتقديرهـــا للزيانـــي 
وفريق عملـــه المتميز، والذي يضم طاقات 
وطنية كفوءة، ُســـخرت جهودهـــا الرفيعة 
من أجـــل خدمـــة الوطن ورفعته، مشـــيدة 
بـــأداء العامليـــن فـــي أكاديميـــة محمـــد بن 
مبـــارك آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية 
لمســـاهمتهم المثمـــرة ودورهـــم الكبير في 
تقديـــم هـــذا البرنامـــج الثـــري، معربـــة عن 
التطلع لمزيد من التعاون والتنســـيق خالل 

الفترة المقبلة.

سياسة متفردة

لمملكـــة  أن  بتأكيـــد  كلمتهـــا  واختتمـــت 
خارجيـــة  سياســـية  مقومـــات  البحريـــن 
خاصـــة، تنفـــرد بهـــا عـــن الـــدول األخـــرى، 
وإن الدبلوماســـية البحرينيـــة تقـــف علـــى 
قاعـــدة متينة وتنطلق مـــن مرجعية غنية، 
مستمدة من رؤى وتصورات جاللة الملك، 
علـــى  القائمـــة  أدبياتهـــا  إذ صـــاغ جاللتـــه 
“المبـــادئ والقيـــم اإلنســـانية النبيلـــة التـــي 
تؤمـــن بهـــا المملكـــة وتتبناهـــا، متمثلة في 
التســـامح والتعايـــش والتآخـــي واالحترام 
المتبـــادل، والتزامـــا بالمواثيـــق والقوانيـــن 
الدولية، واالسهام في تعزيز األمن والسلم 
واالســـتقرار العالمي لخير وصالح شـــعوب 

العالم أجمع”.

تقوية العالقات

فيما ألقـــى وزير الخارجية كلمـــة عبر فيها 
عـــن الحـــرص المشـــترك لـــوزارة الخارجية 

عالقـــات  تعزيـــز  علـــى  النـــواب  ومجلـــس 
األهـــداف  وتحقيـــق  البنـــاء،  التعـــاون 
بالدبلوماســـية  االرتقـــاء  فـــي  المشـــتركة 
البرلمانيـــة النيابيـــة، وتعزيـــز دورهـــا فـــي 
تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة 
البحرين، تنفيـــًذا لرؤى وتوجيهات القيادة 
الحكيمـــة لصاحـــب الجاللـــة الملـــك ودعم 
رئيـــس  العهـــد  الولـــي  ومســـاندة صاحـــب 

مجلس الوزراء.
كمـــا أشـــاد بالتعـــاون الوثيـــق الـــذي جـــرى 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة بيـــن المســـؤولين 
فـــي أكاديميـــة محمد بن مبـــارك آل خليفة 
العامـــة  واألمانـــة  األكاديميـــة  للدراســـات 
لمجلـــس النـــواب وجميـــع المختصيـــن في 
الجانبيـــن إلنجـــاز هـــذا البرنامـــج المتميـــز 
الشـــامل الذي ســـوف يمكن من تعزيز دور 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة فـــي دعـــم جهود 
المصالـــح  تحقيـــق  فـــي  الخارجيـــة  وزارة 
العليا لمملكـــة البحرين، وتقويـــة العالقات 
االســـتراتيجية لمملكـــة البحرين مع الدول 

الشقيقة والصديقة.

تحديات سياسية

وأكـــد الزيانـــي أنـــه فـــي إطـــار توجيهـــات 
جاللـــة عاهل البالد، فإن مبادئ ومرتكزات 
البحريـــن  لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
ودبلوماسيتها الفاعلة وأهدافها وتوجهاتها 
المســـتقبلية، تتحـــدد فـــي ضـــوء األوضاع 
اإلقليمية والدولية والمتغيرات المتسارعة 
عالمًيا، وما تقتضيه المصلحة العليا لمملكة 
البحرين، وبما يتالءم مع حجم التحديات 
السياســـية واألمنيـــة واالقتصاديـــة، وبمـــا 
يضمـــن الحفـــاظ علـــى ســـيادة واســـتقالل 
المملكـــة وأمنهـــا واســـتقرارها وازدهارهـــا، 
وتعزيز مكانتها ودورها اإلقليمي والدولي، 
مع المحافظة على مميزات تلك السياســـة 
والمرونـــة  واالتـــزان  باالعتـــدال  المتســـمة 
واالنســـجام والتعـــاون البنـــاء مـــع مختلف 
المواثيـــق  إطـــار  فـــي  والشـــعوب  األمـــم 

والقوانين الدولية.
السياســـة  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأضـــاف 
الخارجيـــة لمملكـــة البحريـــن ترتكـــز علـــى 
مبـــادئ رئيســـة عـــدة يأتـــي فـــي مقدمتهـــا 
الحفـــاظ على ســـيادة المملكة واســـتقاللها 
الوطنيـــة،  ووحدتهـــا  إقليمهـــا  وصيانـــة 
والحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار المملكـــة 
بجميع الوســـائل المشروعة وفًقا للمواثيق 
الدولية، والعمل على حماية ودعم مصالح 
المواطنيـــن فـــي الخـــارج، والمســـاهمة في 
والوافديـــن  للمقيميـــن  الرعايـــة  تقديـــم 
جهـــود  وتعزيـــز  بشـــؤونهم،  واالهتمـــام 
تنميـــة االقتصاد الوطنـــي وتحقيق الرؤية 
االقتصاديـــة ٢٠٣٠، والوصول إلى الوحدة 
التعـــاون،  مجلـــس  دول  مـــع  االقتصاديـــة 
والتمسك بمبادئ العمل الخليجي المشترك 
التاريخيـــة  والصـــالت  الروابـــط  وتقويـــة 
مجلـــس  دول  مـــع  المشـــتركة  والمصالـــح 
والتضامـــن  بالعمـــل  واإليمـــان  التعـــاون، 
العربـــي واإلســـالمي المشـــترك باعتبارهما 
المملكـــة،  سياســـة  فـــي  أساســـا  ركيـــزة 
وباعتبار العالمين العربي واإلسالمي عمقًا 

استراتيجيًا لمنطقة الخليج العربي.

حسن الجوار

السياســـة  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ملتزمـــة  البحريـــن  لمملكـــة  الخارجيـــة 
بالتمســـك بمبـــادئ حســـن الجـــوار وعدم 
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للدول 
وعـــدم الســـماح أليـــة دولـــة بالتدخل في 
البحريـــن،  لمملكـــة  الداخليـــة  الشـــؤون 
والحـــرص على فض المنازعـــات بالطرق 
الســـلمية، وهي مبـــادئ أصيلة من مبادئ 

ميثاق األمم المتحدة.
وأضاف أن مملكة البحرين حريصة على 

العمـــل على توفير بيئـــة إقليمية ودولية 
واالســـتقرار  واألمـــن  الســـالم  يســـودها 
والتضامـــن  المســـتدامة  والتنميـــة 
والتعاون، ومشاركة المجتمع الدولي في 
جهوده لمكافحة اإلرهـــاب ومنع تمويله، 
وهـــي تســـعى لتعزيـــز العالقـــات الوديـــة 
والتعـــاون البنـــاء مـــع جميـــع دول العالم 
على أســـاس االحترام المتبـــادل القضية 

الفلسطينية
إلـــى أن المملكـــة تؤمـــن بالـــدور  وأشـــار 
البناء لألمـــم المتحدة ومنظمـــة التعاون 
العربيـــة  الـــدول  وجامعـــة  اإلســـالمي 
ومجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 
والمنظمـــات  االنحيـــاز  عـــدم  وحركـــة 
الدوليـــة واإلقليميـــة األخـــرى، وااللتـــزام 
بمواثيقهـــا وقوانينهـــا وقراراتهـــا، وتعمل 
علـــى الدفـــاع عـــن القضايـــا العادلـــة فـــي 
العالم، وفـــي مقدمتها الدفاع عن حقوق 
الشعب الفلســـطيني، ونشـــر قيم المحبة 
واإلخـــاء والتســـامح والتعايش الســـلمي 
بين األمم واألديان والطوائف، ومحاربة 

الفكر المتطرف والتعصب والغلو.
تســـعى  الخارجيـــة  وزارة  أن  وأوضـــح 
السياســـة  مرتكـــزات  لترســـيخ  جاهـــدة 
الخارجية التي تقـــوم على تعزيز حماية 
حقـــوق اإلنســـان فـــي المملكـــة، وتحقيق 
وتوفيـــر  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
الحماية الشـــاملة للبيئة، وإرســـاء أسس 

السالم واألمن واالستقرار العالمي.

شراكة وثيقة

الخارجيـــة  وزارة  اهتمـــام  علـــى  وشـــدد 
وســـعيها الجـــاد لتأســـيس شـــراكة وثيقة 
وبنـــاءة مـــع الســـلطة التشـــريعية لتعزيـــز 
دور الدبلوماســـية البرلمانية في الشـــؤون 
وعلـــى  والدوليـــة،  واإلقليميـــة  الوطنيـــة 
أهـــداف  فـــي تحقيـــق  الخصـــوص  وجـــه 
السياســـة الخارجيـــة للمملكـــة، إيماًنا بأن 
البرلماني عنصر فاعل ومهم لتحقيق هذه 
الغايـــة، والبد أن يكون علـــى معرفة تامة 
بالعمل الدبلوماســـي ومضامينه وأهدافه 
وتوجهاتـــه، وصـــواًل إلى أداء دبلوماســـي 

برلماني فاعل ومؤثر.
وعبر عن شـــكره وتقديره لكل من أســـهم 
في إنجـــاز متطلبات تنفيذ هـــذا البرنامج 
الطموح، مشـــيًدا بحرص واهتمام أعضاء 
البرنامـــج  هـــذا  بإنجـــاز  النـــواب  مجلـــس 
األكاديميـــة  بهـــذه  منهـــم  ثقـــة  المشـــترك 
المعرفيـــة  وقدراتهـــا  العاليـــة  وكفاءتهـــا 
والثقافيـــة، معرًبـــا عن الثقة بأنهم ســـوف 
يثرون هذا البرنامج بجهودهم وثقافتهم 
التطويـــر  مـــن  مزيـــد  نحـــو  وخبرتهـــم 
واالرتقاء، شاكًرا الوزراء والسفراء وكبار 
المسؤولين في الوزارة، وأصحاب الخبرة 
والمختصيـــن فـــي المجـــاالت السياســـية 
والبرلمانية، لموافقتهم الكريمة على دعم 
هذا البرنامج، وإثرائـــه بفكرهم وخبرتهم 

وتجربتهم العملية.
وقـــد شـــارك فـــي حفـــل التدشـــين، وزيـــر 
شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب غانم 
البوعينين، والنائب األول لرئيس مجلس 
الشـــورى جمـــال فخـــرو، ومســـاعد وزيـــر 
الخارجية عبدهللا الدوسري، ووكيل وزير 
الشـــيخ  السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
آل خليفـــة، ووكيـــل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
والمديـــر  المنصـــور،  توفيـــق  واإلداريـــة 
التنفيـــذي ألكاديمية محمد بـــن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية الشـــيخة 
منيـــرة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، وأعضاء 
مجلس النواب وســـفراء مملكـــة البحرين 
فـــي  المســـؤولين  وكبـــار  الخـــارج،  فـــي 
وزارة الخارجيـــة واألمانة العامة لمجلس 

النواب.



يؤكـــد معهـــد البحرين للتدريـــب على التعاون وااللتـــزام بتعليمـــات الفريق الوطني 
لمكافحة جائحة كورونا.

وقـــد قـــام المعهد على أثـــر ذلك بتعليـــق جميع الحصـــص العمليـــة المتبقية وجميع 
االمتحانـــات العمليـــة التـــي تتطلـــب حضـــور الطـــاب للمعهـــد حرصـــًا على ســـامة 
منتســـبيه ومتدربيـــه، فيما عدا االمتحانـــات الدولية، والتي صـــرح الفريق الوطني 
بإمكانيـــة عقدهـــا، والتي يتـــم تزويد المعهد بها من قبل المؤسســـة الدولية المانحة 
للشـــهادات المعتمـــدة، والتـــي تشـــترط حضور الطاب فـــي أجواء خاضعـــة للرقابة 

)Controlled assessment(
وفـــي ظـــل ذلـــك وحرصا مـــن المعهـــد علـــى ســـامة المتدربين، فـــإن المعهـــد يقوم 
بفحصهـــم بالفحص الســـريع لكوفيد 19 قبل الدخول إلـــى قاعة االمتحان، والتي ال 

يزيد عدد الطاب فيها عن 5 طاب، بالرغم من أنها تسع ألكثر من 24 طالبًا. 
كمـــا يقـــوم المعهد بفحص المراقـــب المتواجد مع الطاب قبـــل دخوله، عاوة على 

فحص جميع العاملين في المعهد بالفحص السريع لكوفيد 19.
وتم التواصل مع المؤسسة الدولية لمراجعتهم في هذا القرار و كان ردهم صريحا 

بأنه “لن يعتمد االمتحان عن بعد”.
وفي حال تعذر حضور الطاب لعذر مقبول كاإلصابة )ال قدر هللا( بفيروس كورونا 
أو المخالطـــة أو أي عـــذر آخـــر مقبول، حيث ســـيتم التنســـيق إلعـــادة االمتحان مع 

الجهة الدولية المانحة، وذلك بعد ملء وإحضار الوثائق المطلوبة.

مدينة عيسى - وزارة الرتبية والتعليم

نيابـــًة عن وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمي، شـــاركت األمين العام لمجلس 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفة في مؤتمر 
“التعلـــم والتعليم المبتكر 2021: دروس 
خـــال  عقـــد  والـــذي   ،”19 كوفيـــد  مـــن 
الفتـــرة مـــن 24 إلـــى 26 مـــن شـــهر مايو 
الجاري بمقر الجامعة األميركية بمملكة 
البحريـــن، وذلـــك برعايـــة وزيـــر التربية 
والتعليـــم، وبحضـــور علمـــاء وباحثيـــن 
ومعلمين وطاب ومهنيين وغيرهم من 

المهتمين بالتعلم والتدريس.
وفـــي كلمتهـــا، أعربت األميـــن العام عن 
خالـــص تقديرها وامتنانهـــا للتوجيهات 
الســـامية لعاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
التنســـيقية  للجنـــة  الوطنيـــة  وللجهـــود 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
19( بقيـــادة ومتابعـــة ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، والتي مّكنت 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي فـــي مملكة 
البحريـــن وبجدارة مـــن مواصلة تقديم 
العلـــم والمعرفـــة لطلبتهـــا، إذ حرصـــت 
خدماتهـــا  تحويـــل  علـــى  الجامعـــات 
التعليميـــة إلـــى منصات للتعلـــم عن بعد 
مثـــل زووم ومايكروســـوفت تيمز، وهو 
مـــا أدى إلـــى نجـــاح الفصـــل الدراســـي 
 -  2019 العـــام األكاديمـــي  مـــن  الثانـــي 
2020 والعـــام 2020 - 2021، والقـــدرة 
علـــى الموازنـــة بيـــن متطلبـــات الصحة 
العامـــة للموظفيـــن والطـــاب مع ضمان 
االســـتمرار السلس للدراســـة والتدريس 
العـــام أن  والبحـــث. وأضافـــت األميـــن 

هـــذا النجاح الكبيـــر في قطـــاع التعليم 
يعكس المكانة الرائدة لمملكة البحرين، 
الكـــوارث  مواجهـــة  علـــى  وقدرتهـــا 
واألزمات، مع االلتـــزام بالمحافظة على 

سامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وأوضحـــت أن العديـــد مـــن دول العالـــم 
اتجهـــت نحـــو التعلـــم الرقمـــي وجعـــل 
نظـــام “التعليـــم عن بعد” نظاما أساســـيا 
بديا عن نظام التعليم المباشـــر، بسبب 
جائحـــة كورونا )كوفيد 19( التي تواجه 
العالم أجمع، وأثرت ســـلبا على األنظمة 

التعليمية.
وقـــد ناقـــش مؤتمـــر “التعلـــم والتعليـــم 
المبتكـــر 2021: دروس مـــن كوفيد 19”، 
العديـــد مـــن الموضوعات، ومـــن بينهـــا: 
التعليم المدمـــج وعبر اإلنترنت، الذكاء 
مستقبل  التعليم،  في  االصطناعي 
الجودة  ضمان  قضايا  العالي،  التعليم 
واالعتماد، المكتبة اإللكترونية ومصادر 
الرقمي،  المحتوى  وإنشاء  التعلم 
الفصول االفتراضية، إدارة المختبرات، 
وتقييـــم  االفتراضي  التعلم  تحديات 

تقنيات التعلم اإللكتروني.

السياسات المعتمدة مكنت التعليم العالي من تقديم العلم “عن بعد”

local@albiladpress.com05

النعيمي: طرح منهج جديد خاص بالروبوت للمرحلتين اإلعدادية والثانوية
ـــوب ـــاة يوتي ـــر 14 قن ـــية عب ـــل الدراس ـــع المراح ـــا لجمي ـــاز 9340 درس إنج

أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمي أنه ضمن إنجازات قطاعات 
العـــام  خـــال  المختلفـــة  الـــوزارة 
الدراسي 2020 - 2021، واستعداًدا 
للعـــام الدراســـي المقبـــل، فـــي ظـــل 
الظـــروف االســـتثنائية الناجمـــة عن 
تفشـــي فيروس كورونـــا، وفي إطار 
التعليـــم،  اســـتدامة  علـــى  الحـــرص 
فقد قـــام القطاع المختص بالمناهج 
مـــن  العديـــد  واســـتحداث  بتطويـــر 
الكتـــب الدراســـية لجميـــع المراحل، 
ومـــن أهمها كتب مهـــارات الروبوت 
واإللكترونيـــات  بـــاي  وراســـبيري 
وفـــي  الثانويـــة،  للمرحلـــة  الرقميـــة 
المرحلـــة اإلعداديـــة كتـــاب مدخـــل 
إلى عالـــم الروبوت واإلنســـان اآللي 
والبرمجـــة اإلبداعية واإللكترونيات 

الرقمية. 
وأضـــاف الوزيـــر أنـــه ضمـــن جهـــود 
جبارة بذلتها الوزارة لتوفير التعليم 
بالوســـائل المناســـبة للوضع الصحي 
الراهـــن، فقد تم إعـــداد ورفع 9340 
درًسا لجميع المراحل الدراسية عبر 
14 قناة يوتيـــوب، كما نجح القطاع 
إعـــداد  فـــي  بالمناهـــج  المختـــص 
 8016 إلـــى  تصـــل  رقميـــة  دروس 
متلفـــًزا،  درًســـا   3352 منهـــا  درًســـا، 
و324 درًسا صوتًيا، إضافًة إلى 402 

درس للتربية الخاصة.
وأوضـــح أنه ضمـــن مشـــروع هيكلة 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، فقد عملت 
المبـــادرة المعنيـــة بالمناهـــج وطـــرق 
سياســـات  رســـم  علـــى  التدريـــس 

إعـــداد  تـــم  إذ  المطـــورة،  المناهـــج 
إطـــار وطنـــي للمناهج يحقـــق الرؤى 
الوطنية والعالميـــة التي ترتكز على 
تعزيز القيم وتاريخ مملكة البحرين، 
ورقتـــان  اإلطـــار  ســـبقت  حيـــث 
وتاريـــخ  القيـــم  حـــول  تأصيليتـــان 
مملكـــة البحريـــن، وتـــم ضمـــن هـــذه 
المبادرة أيًضا إعداد وثيقتي معايير 
القرائية والعددية اللتين تعززان من 
عمليات التأســـيس للطلبـــة وتوجيه 
التعليـــم فـــي هذيـــن المجاليـــن ممـــا 
ســـينعكس إيجاًبا علـــى المخرجات . 
وأشار الوزير النعيمي إلى أن تطوير 
المواد الدراســـية المختلفة قد شمل 
مقـــررات التربيـــة للمواطنة وحقوق 
اإلنســـان، إذ تم تفعيل وثيقة اإلطار 
التوجيهـــي العـــام لتعليـــم المواطنـــة 
وحقوق اإلنســـان، وتخصيص حصة 
فـــي  للمواطنـــة  للتربيـــة  مســـتقلة 
إلـــى  باإلضافـــة  األساســـي،  التعليـــم 
تطويـــر مجموعـــة من كتـــب التعليم 
األساســـي بتعزيـــز المبـــادئ والقيـــم 
اآلتيـــة )ســـيادة القانـــون، االعتـــدال، 
التســـامح، التفكيـــر الناقـــد، مهـــارات 
القرن 21، تكافؤ الفرص، نبذ العنف(، 
فضـــًا عـــن دروس جديـــدة ترتبـــط 
بسيادة واحترام القانون واالعتدال. 
كتـــب  تأليـــف  التطويـــر  شـــمل  كمـــا 
براعـــم العربية للحلقة األولى، حيث 
ُطبق كتاب الصـــف األول االبتدائي، 
ويجـــري اآلن تأليـــف كتـــاب الصـــف 
يحتـــوي  كمـــا  االبتدائـــي،  الثانـــي 
مشـــتركة  قصـــص  علـــى  البرنامـــج 
العربيـــة  براعـــم  لكتـــب  مصاحبـــة 

تـــم تأليفهـــا بـــدًءا من الصـــف األول 
االبتدائي، وتســـتمر تباًعا مع تطبيق 

الكتب الجديدة. 
وتعزيـــًزا لمهـــارات اإلنتـــاج الكتابي، 
فقـــد تم تأليف كتـــاب دروب الكتابة 
للصـــف الخامـــس االبتدائي، لتمكين 
الطلبة من عمليات اإلنتاج الكتابي.

كتـــب  أيًضـــا  التطويـــر  طـــال  وقـــد 
المـــواد االجتماعيـــة وكتـــب التربية 
األساســـي،  للتعليـــم  اإلســـامية 
وكتـــب الرياضيـــات للحلقـــة األولى، 
الثالثـــة،  للحلقـــة  العلـــوم  وكتـــب 
وتطبيـــق سلســـلة جديـــدة من كتب 
الثالثـــة  للحلقـــة  اإلنجليزيـــة  اللغـــة 
مهـــارات  ُتعـــزز   IMPACT بعنـــوان 
القـــرن الواحد والعشـــرين باإلضافة 
تعـــزز  اللغويـــة كمـــا  المهـــارات  إلـــى 
والتســـامح  واالنتمـــاء  العمـــل  قيـــم 
علـــى  الطلبـــة  وتشـــجع  والتعايـــش 
البحـــث العلمي واالبتكار، ويصاحب 
السلســـلة برنامج قصصي إلكتروني 
يتيح للطلبـــة القراءة خارج الفضاء 

المدرســـي بما يتناســـب مـــع التوجه 
نحو التعلم المدمج.

الثانويـــة، فقـــد  للمرحلـــة  وبالنســـبة 
قـــال الوزيـــر إنـــه تـــم تأليـــف مقـــرر 
والحضـــارة  )األدب   214 عـــرب 
فـــي العصـــر العباســـي واألندلســـي( 
التوجـــه  إلـــى  وتطبيقـــه، باإلضافـــة 
نحـــو تأليـــف مقـــرر جديـــد بعنـــوان 
تأليـــف  وتـــم  واألخـــاق(،  )األدب 
فـــي  االجتماعـــي  الســـلوك  كتابـــي 
فـــي  األســـرة  وأحـــكام  اإلســـام، 
اإلســـام، وتطبيقهما، كما تم تطوير 
كتاب تاريخ البحرين، وتأليف كتب 
جديـــدة في المـــواد االجتماعية هي 
تاريـــخ العالـــم الحديـــث والمعاصـــر، 
العربـــي،  الخليـــج  وجغرافيـــة 
يتنـــاول  إذ  الســـكانية،  والجغرافيـــا 
البعـــد  مـــن  الجغرافيـــا  األخيـــران 

التنموي.
ويضـــاف إلـــى ما ســـبق تطوير كتب 
األول  للمســـتويين  العلميـــة  المـــواد 
والثاني بالمرحلة الثانوية، والتعاون 
مع الشـــركاء مثـــل جامعـــة البحرين 
في عمليات التطوير لضمان سهولة 
انتقال الطالب من التعليم المدرسي 

إلى التعليم الجامعي.
وقـــد كان للمواد التطبيقية رصيدها 
ضمـــن عمليـــات التطويـــر، حيث تم 
تأليف كتاب اإلعام، وكتاب الثقافة 
العيـــش بســـام،  الشـــعبية، وكتـــاب 
والعمـــل علـــى تطويـــر مجموعة من 
الكتب في مجال الفنون، والتي من 
المؤمل االنتهـــاء منها وتطبيقها في 

العام الدراسي المقبل.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

5 طالب كحد أقصى لحضور االمتحانات الدولية

االثنين 31 مايو 2021 - 19 شوال 1442 - العدد 4612

إلزامية الحضور تفوِّت على طلبة “البحرين للتدريب” االمتحانات الدولية
ــلـــمـــعـــذوريـــن ــي اإلعـــــــــــادة لـ ــ ــب واجــــــــب فـ ــيـ ــغـ ــتـ عــــــدم الـ

فـــوت قرار معهـــد البحريـــن للتدريـــب بإلزامية حضور 
الطلبـــة لتأديـــة االمتحانـــات التحريريـــة الدوليـــة على 
التزامهـــم  نتيجـــة  االمتحـــان؛  الطلبـــة  مـــن  مجموعـــة 

بإجراءات الحجر والعزل، بين مخالط ومصاب.
ولفـــت الطلبة فـــي حديثهم لــــ “الباد” إلـــى أنهم طلبوا 
مـــن المعنيين في المعهد تمكينهم من عقد االمتحانات 
عـــن بعـــد، خصوصـــا كونهـــا امتحانات نظرية وليســـت 
تطبيقيـــة، إال أنه تم رفض طلبهـــم، باعتبار أن قرارات 
الفريق الوطني للتصـــدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
األخيرة استثنت من تعليق الحضور واالكتفاء بالتعلم 

عن بعد الحضور لامتحانات الدولية.
وأشـــار الطلبة إلى أن إلزامية الحضـــور مع عدم األخذ 
بعيـــن االعتبـــار وجود مجموعة مـــن الطلبة في الحجر 
والعزل، فـــوت على هؤالء تأدية االمتحان في الموعد 
المقرر، فضـــا عن أن إلزامية الحضور في اإلعادة لمن 
لديه عذر مقبول، سيشـــكل مصـــدر خطر لصحتهم في 

وقت تشهد فيه البحرين ارتفاعا غير مسبوق في عدد 
اإلصابـــات، مع فرض تمكـــن الطالب من الحضور وقت 

اإلعادة.
وذكر الطلبة أن ذلك يأتي في وقت تتجه فيه البحرين 

إلـــى اعتماد أنظمـــة التعلم عن بعد، وهو ما ال ينســـجم 
مـــع اإلصـــرار علـــى قـــرار إلزاميـــة الحضـــور، ويتطلـــب 
إعادة النظر في القرار المتخذ بما ينسجم مع الظروف 

الصحية االستثنائية الراهنة.

طالب يؤدون االمتحانات )ارشيفية(

األمين العام للتعليم العالي 
وزير التربية والتعليم

سيدعلي المحافظة

“العلوم التطبيقية” تحرز المركز 401 - 600 في تصنيف التايمز
استفادة 240 طالًبا من صندوق دعم الطالب في الجامعة

العلـــوم  جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  عقـــد 
التطبيقية جلسته الثالثة للعام الجامعي 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر   2021  -  2020
المرئـــي، بحضور رئيس المجلس وهيب 
الخاجة، ونائـــب رئيس المجلس فاطمة 
فايـــز  المجلـــس  وأعضـــاء  البلوشـــي، 
الســـادة، ورئيس الجامعة غســـان عواد، 
وعـــادل نـــاس، ووليـــد الخاجـــة، وغازي 

ناس.
وزيـــر  إلـــى  بالتهنئـــة  المجلـــس  وتقـــدم 
التربيـــة والتعليـــم رئيس مجلـــس أمناء 
مجلـــس التعليـــم العالـــي ماجد بـــن علي 
النعيمـــي علـــى الثقـــة الملكيـــة الســـامية 
بإعـــادة تشـــكيل مجلس التعليـــم العالي، 
وإلى الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفة بمناســـبة تعيينهـــا نائبا لرئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي 
وأمينـــا عامـــا لمجلـــس التعليـــم العالـــي، 
كمـــا هنأ مجلس األمنـــاء أعضاء مجلس 
التعليـــم العالي الجـــدد، وشـــكر القائمين 
علـــى  الســـابقين  المجلـــس  وأعضـــاء 
جهودهم الكبيرة التي بذلوها في سبيل 

خدمـــة العمليـــة التعليمية فـــي البحرين 
العالـــي  التعليـــم  منظومـــة  وتطويـــر 

البحرينية.
وناقـــش المجلـــس بنـــودا عـــدة كان على 
الصحـــة  تقريـــر  علـــى  االطـــاع  رأســـها 
والســـامة وجميـــع إجـــراءات الجامعـــة 
االحترازيـــة لمكافحـــة انتشـــار فيـــروس 
كورونا وكل مـــا يتعلق بمنظومة التعليم 
اإللكتروني للجامعة ونتائج تقييم طلبة 
الفصـــل الثانـــي للعـــام الجامعـــي 2020 - 
2021، وذلـــك من أجـــل التأكد من نجاح 

الجامعة في التعاطي مع هذه األزمة. 
مـــن جهـــة أخـــرى؛ هنـــأ الخاجـــة أعضـــاء 
وجميـــع  واألمنـــاء  اإلدارة  مجلســـي 
الجديـــد  باإلنجـــاز  الجامعـــة  منتســـبي 
الـــذي حققتـــه الجامعة بإحرازهـــا المركز 
401 - 600 فـــي تصنيف التايمز العالمي 
فـــي التأثيـــر وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المستدامة من بين أفضل 1115 جامعة 
رشـــحت لهـــذا التصنيـــف علـــى مســـتوى 
العالـــم، لتصبـــح من الجامعـــات المتميزة 
فـــي  خصوصـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
مؤشـــرات العمل الائق ونمـــو االقتصاد، 
والســـام والعـــدل والمؤسســـات القوية، 

والمســـاواة بين الجنسين، باإلضافة إلى 
القضاء على الفقر، والتعليم الجيد.

مـــن جهتـــه، عـــرض عـــواد تقريـــره عـــن 
تنـــاول  حيـــث  الجامعـــة،  إنجـــازات 
إحصاءات التحصيـــل األكاديمي للطلبة 
والتـــي   2021  -  2020 الثانـــي  للفصـــل 
أظهـــرت تحســـنا فـــي أداء الطلبـــة، كمـــا 
نـــوه بتكريـــم الجامعة من قبـــل محافظ 
العاصمة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة، إثـــر حصـــول الجامعـــة علـــى 
التعليمـــي  القطـــاع  عـــن  الثانـــي  المركـــز 
تقديـــرا لدورهـــا ومشـــاركتها فـــي تنفيذ 
خـــال  للمحافظـــة  التطوعيـــة  البرامـــج 
العام 2020، باإلضافة إلى حصول إحدى 
طالبـــات الجامعـــة علـــى المرتبـــة األولى 
عـــن فئة الشـــباب المتطوعين، كما أشـــاد 
بالمنـــح والدعـــم الـــذي يقدمـــه صنـــدوق 
دعم الطالب للطلبـــة المتفوقين والطلبة 
المتأثريـــن بجائحـــة كورونـــا، حيث قدم 
الصنـــدوق دعمـــا ألكثـــر مـــن 140 طالبـــا 
وطالبة في الفصل الثاني، باإلضافة إلى 
الدعـــم الذي قدمه ألكثـــر من 100 طالب 

في الفصل األول. 
مـــن جانبـــه، قـــدم خالـــد الغرايبـــة عرضا 

مفصـــا عـــن عمليـــة التعليـــم والتقييـــم 
اإللكترونـــي فـــي الجامعة خـــال الفصل 
الجـــودة  ضمـــان  وإجـــراءات  الثانـــي 
فعاليـــات  عـــن  فضـــا  بهـــا،  المتعلقـــة 
البحث العلمي وإعـــداد األوراق البحثية 
عـــرض  إلـــى  باإلضافـــة  المنشـــورة، 
علـــى  الجديـــدة  البحثيـــة  المشـــروعات 
الموافقـــة  أجـــل  مـــن  المجلـــس  أعضـــاء 

عليها.
بـــدوره، قـــدم مديـــر الشـــؤون اإلداريـــة 
والماليـــة عبـــدهللا الخاجـــة، تقريـــرا عـــن 

إجراءات الصحة والسامة يوضح نجاح 
الجامعـــة في التصـــدي لجائحـــة كورونا 
بفضل تكاتف منتسبيها والتزامهم الجاد 
بجميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة بما في 
ذلك التباعد االجتماعي ولبس الكمامات 
والتعقيـــم المســـتمر لأليدي، والمشـــاركة 
الفعالـــة فـــي حملـــة التطعيـــم مـــن خال 
حصول عـــدد كبير من أعضـــاء الهيئتين 

األكاديمية واإلدارية على التطعيم.
وفـــي اإلطار اطلع المجلـــس على التقدم 
المحرز في إنجاز الخطة االســـتراتيجية 

إلى حدود نهاية الفصل الثاني حيث بين 
التقريـــر الفصلـــي لتنفيذ االســـتراتيجية 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  كبيـــرا  تقدمـــا 
التشـــغيلية  الخطـــط  فـــي  المرســـومة 
واألقســـام  الدوائـــر  مختلـــف  قبـــل  مـــن 
الجامعـــة  أقـــر مجلـــس  بالجامعـــة، كمـــا 
الخطط التشغيلية للعام الجامعي القادم 
والموازنـــة العامـــة المرصـــودة لهـــا، على 
أن يتـــم رفعهـــا إلـــى مجلـــس اإلدارة من 
أجـــل إقرارها ومن َثم رفعها إلى مجلس 

التعليم العالي.

جامعة العلوم التطبيقية



تقـــدم عـــدد مـــن النـــواب باقتـــراح بقانون 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانون رقـــم )18( 
لســـنة 2006 بشـــأن الضمـــان االجتماعـــي، 
مضمونـــه أن يثبت بالبحث االجتماعي أن 
مجموع الدخل الشـــهري لطالب المساعدة 
االجتماعيـــة يقـــل عن الحـــد األدنى الالزم 
لتوفير متطلبات الحياة األساسية والبالغ 
500 دينـــار، وفي هذه الحـــال تكون قيمة 
المساعدة االجتماعية مكملة للدخل حتى 

يصبح كافيا لتوفير هذه المتطلبات.
وذّيـــل االقتراح الـــذي يتألف مـــن ديباجة 
النـــواب  مـــن  كل  بتوقيـــع  مـــواد  وثـــالث 
حطـــاب  الـــرزاق  وعبـــد  بوحمـــود  محمـــد 
القاضـــي  وعيســـى  النفيعـــي  وإبراهيـــم 
وأحمـــد الدمســـتاني، حيـــث نصـــت المادة 
األولـــى: يســـتبدل بنـــص الفقـــرة )ب( مـــن 
المـــادة السادســـة مـــن القانـــون رقـــم )18( 
لســـنة 2006 بشـــأن الضمـــان االجتماعـــي، 
بالبحـــث  يثبـــت  أن   - “ب  اآلتـــي:  النـــص 
االجتماعـــي أن مجمـــوع الدخـــل الشـــهري 
لطالـــب المســـاعدة االجتماعيـــة يقـــل عن 
متطلبـــات  لتوفيـــر  الـــالزم  األدنـــى  الحـــد 
الحياة األساســـية والبالغ خمســـمئة دينار، 
وفي هـــذه الحـــال تكون قيمة المســـاعدة 
االجتماعيـــة مكملـــة للدخل حتـــى يصبح 

كافيا لتوفير هذه المتطلبات”. 
فيمـــا نصـــت المادة الثانية علـــى أن “يلغى 
نص )المادة التاسعة( من القانون رقم )18( 

لسنة 2006 بشأن الضمان االجتماعي”. 
رئيـــس  “علـــى  الثالثـــة  المـــادة  فـــي  وورد 
فيمـــا  كل   - والـــوزراء  الـــوزراء  مجلـــس 
القانـــون،  هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ   - يخصـــه 
ويعمل بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المذكرة اإليضاحية 

وأوضـــح مقدمـــو االقتـــراح فـــي المذكـــرة 
اإليضاحيـــة المرافقة لالقتـــراح بقانون أن 
المـــأدة )4/ ج من الدســـتور تنـــص على أن 
تكفـــل الدولة تحقيـــق الضمان االجتماعي 
الالزم للمواطنين في حال الشـــيخوخة أو 
المـــرض أو العجـــز عـــن العمـــل أو اليتم أو 
الترمـــل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات 
التأميـــن االجتماعـــي والرعايـــة الصحيـــة، 
وتعمـــل علـــى وقايتهم مـــن براثـــن الجهل 

والخوف والفاقة.
وورد فـــي المذكـــرة أن كل مجتمـــع فـــي 
العالـــم يحـــوي علـــى فئـــات وشـــرائح منه 
تلقـــى اهتمامـــا خاصـــا مـــن قبـــل القانـــون 
واألفـــراد، بـــل مـــن الواجـــب علـــى الجميع 
معاملتهـــم بهـــذه المعاملـــة الخاصـــة، وأن 
هـــذه لمعاملة الخاصة ليس بالضرورة أنها 
تتبع من شـــفقة، بل على العكس، فإنه في 
كثير من األحيـــان يأتي التمييز والمعاملة 
الخاصـــة بدافـــع االحترام والتقديـــر النابع 
مـــن القلب علـــى كل ما يتـــم بذله من هذه 
الفئة ظل الظروف الصعبة واالســـتثنائية، 
والتـــي تحتم عليهم العيش في ظلها بغير 
إرادة منهـــم، وتشـــمل الفئـــات المنصـــوص 

عليها المادة الثالثة من القانون. 
وجـــاء فـــي المذكـــرة إن قانـــون الضمـــان 
االجتماعـــي قـــد تم ســـنه لتقديـــم اإلعانة 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  للفئـــات  الماليـــة 
علـــى  إعانتهـــم  بهـــدف  وذلـــك  لقانـــون؛ 
تأمين الحـــد األدنى من متطلبـــات الحياة 

األساسية. 

تغيير كبير

االقتصاديـــة  األوضـــاع  بـــان  وأفـــادت 
فـــي العالـــم شـــهدت في الســـنوات العشـــر 
األخيـــرة تغيـــرا كبيـــرا؛ األمـــر الـــذي جعل 
مـــن مصروفـــات الفرد واألســـرة تتضاعف 
وتزداد إلى درجة كبيرة، وبمقايل مدخول 
الفـــرد وإيراداتـــه التـــي لـــم تصـــل زيادتها 
10 % مـــن زيـــادة  إلـــى  فـــي ذات المـــدة 

المصروفات واألسعار. 
إلـــى  الحاجـــة  علـــى  يؤكـــد  الـــذي  األمـــر 
الوقـــوف على مدخول المواطن والســـعي 
إلى زيادته، بما يســـهم في تغطية النفقات 
المتزايـــدة والحـــد مـــن العجـــز والضائقـــة 
المالية التي يمر بها المواطن في ظل هذه 

الظروف الصعبة. 
وأكدت يأتي هذا االقتراح بقانون لتحديد 
لحيـــاة  متطلبـــات  لتوفيـــر  األدنـــى  الحـــد 
األساســـية، وذلـــك بتحديدهـــا بـــأن تكون 
بمقـــدر 500 دينـــار، والتي ســـتكون بالكاد 

تغطـــي نفقات أســـرة المواطنيـــن من هذه 
الفئـــات، وخصوصـــا أن ظروفهـــم تختلف 
عـــن غيرهم من أفـــراد المجتمع الذين هم 

في أحسن حاال عنهم. 
فـــي  الـــواردة  الشـــروط  أن  وأضافـــت 
هـــذا القانـــون الســـتحقاق إعانـــة الضمـــان 
الشـــريحة  مـــن  تجعـــل  االجتماعـــي 
المســـتفيدة مـــن هـــذا القانـــون محـــدودة 
إلـــى حـــد كبيـــر، األمر الـــذي لـــن يعمل من 
الصندوق المنشـــأ بنـــاء على هـــذا القانون 
يتحمـــل أعباء كبيرة ال يســـتطيع تغطيتها 
مـــن إيراداته التي يتلقاها، وبذلك ال يمكن 

القول بعدم إمكان إعمال هذه الزيادة. 
وبـــررت المذكـــرة إلغـــاء المـــادة التاســـعة 
مـــن هـــذا القانون، لـ “تالفـــي التعارض بين 
مواد القانون نفســـه، وذلك كـــون التعديل 
علـــى الفقرة )ب( من المادة السادســـة منه 
بتحديـــد الحـــد األدنـــى لتوفيـــر متطلبات 
الحيـــاة األساســـية يغنينـــا عـــن التفصيـــل 

الوارد في المادة التاسعة من القانون”. 

صعب التطبيق 

مـــن جهتهـــا رأت لجنـــة الشـــؤون الماليـــة 
واالقتصادية بمجلس النواب أن االقتراح 
بقانون بتعديل لبعض أحكام القانون رقم 
18 لســـنة 2006 بشأن الضمان االجتماعي 
سيترتب على تطبيقه أعباء مالية إضافية 
علـــى الميزانية العامة للدولـــة، كما أفادت 
أنه يفتقد للمعايير المحاسبية الصحيحة، 
ويفتقـــد إلى العدالة االجتماعية، حيث إن 
توزيـــع المســـاعدات االجتماعية يجب أن 

يكون بحسب حجم األسرة.
كمـــا أكدت أنه يصعب تطبيقه حاليا؛ نظرا 
العتمـــاد المخصصات المالية لبند الحماية 
االجتماعيـــة ضمن مشـــروع قانون اعتماد 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة الحالـــي، إال أنه 
من الممكن دراسة االقتراح أثناء مناقشة 
قانـــون اعتمـــاد الميزانيـــة العامـــة للدولـــة 

العامة.

إحصاءات دقيقة

من جانبـــه، أوضح المستشـــار االقتصادي 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  للجنـــة 
بمجلـــس النـــواب عبدهللا محمـــد الصادق 
أن تحديد الحد األدنـــى لمتطلبات الحياة 
األساســـية في أي مجتمع البد أن يســـتند 
إلـــى إحصـــاءات دقيقـــة عـــن واقـــع حـــال 
فـــي  المتواجـــدة  األســـر  ونفقـــات  دخـــل 
ذلـــك المجتمـــع، ويتـــم عـــادة تحديـــد هذا 
الحـــد األدنى لمتطلبات الحياة األساســـية 
باالعتماد على ما يطلق عليه “مســـح دخل 
ونفقـــات األســـر”، وهـــو يتـــم إجـــراؤه في 

مملكة البحرين كل عشر سنوات. 
وأضـــاف “تـــم إجـــراء آخـــر مســـح لنفقات 
ودخـــل األســـر بالبحريـــن في ســـنة 2014 
2015- وتقـــدم بيانات هذا المســـح إمكان 
لألســـر  الدخـــل  وســـيط  إلـــى  التوصـــل 
البحرينية، ومن ثم يمكن احتســـاب نصف 
وســـيط الدخل على أســـاس أنـــه يمثل ما 
يطلـــق عليـــه فـــي األدبيـــات االقتصاديـــة 
بخط الفقر وفقا لمعيار االتحاد األوروبي”.

وذكر أنه “يمكن االستعانة ببيانات المسح 
نفسه لتحديد حجم األسرة البحرينية في 
الفترة الحالية، وعدد العاملين في األسرة 
الواحـــدة. ومـــن ثـــم يمكـــن تحديـــد الحد 
األدنى لمتطلبات الحياة األساسية لألسرة 

البحرينية حسب عدد أفراد األسرة.
وأشـــار إلـــى أن  الحـــد األدنـــى لمتطلبـــات 
الحياة األساسية لألسرة مكونة من أربعة 
أفراد أعلى من متطلبات الحياة األساسية 
ألســـرة مكونة من فرديـــن، فضال أن الحد 
األساســـية  الحيـــاة  لمتطلبـــات  األدنـــى 
لألسرة البحرينية ينبغي أن يتم مراجعته 
بشـــكل دوري كل خمـــس ســـنوات تقريبا؛ 
لمواكبة تغيرات مســـتويات األسعار للسلع 
والخدمـــات من ناحية، والقدرة الشـــرائية 

لألسر البحرينية من ناحية أخرى”. 

بيانات اإلنفاق

وذكـــر أنه تم تحديـــد الحد األدنـــى الالزم 
األساســـية  الحيـــاة  متطلبـــات  لتوفيـــر 
المســـاعدة  لطالـــب  دينـــار  بخمســـمئة 
علـــى  االعتمـــاد  دون  مـــن  االجتماعيـــة 
بيانات اإلنفاق والدخل لألســـر البحرينية، 
ومن دون تحديد متوســـط حجم األســـرة 
وعـــدد  الحاليـــة،  الفتـــرة  فـــي  البحرينيـــة 
العاملين في األســـرة الواحـــدة، ومن دون 
إيجاد آلية؛ لتحديد الحد األدنى لمتطلبات 
الحياة األساسية لألسرة البحرينية حسب 
عـــدد أفـــراد األســـرة ســـيؤدي إلـــى إيجـــاد 
اختـــالالت ماليـــة واســـعة أثنـــاء التنفيـــذ 
باإلضافة إلى ما يترتب على ذلك تكاليف 
ماليـــة إضافيـــة في ظـــل برنامـــج التوازن 
المالـــي الذي يســـعى إلى زيـــادة اإليرادات 
غيـــر النفطية مـــن ناحية وتقليـــل النفقات 

التشغيلية من ناحية أخرى. 
وتابـــع أما بشـــأن المـــادة الثانيـــة، فتتعلق 
بإلغـــاء نـــص المادة التاســـعة مـــن القانون 
نفســـه والمتعلقة بوضع آليـــة لتحديد دفع 
الواحـــد،  للفـــرد  االجتماعيـــة  المســـاعدة 
ولألســـرة المكونـــة من فرديـــن، وبعد ذلك 
لـــكل فـــرد مـــن أفـــراد األســـرة التـــي يزيد 
عددهـــا عـــن ذلـــك. يبقـــى القول بـــأن هذه 
المبـــدأ منطقيـــة  مـــن حيـــث  اآلليـــة هـــي 
دوريـــة  حاجـــة  هنـــاك  ولكـــن  وســـليمة، 
للمســـاعدة  النقديـــة  القيمـــة  لمراجعـــة 
االجتماعية بشـــكل دوري وذلك باإلستناد 
إلى البيانات الحديثة لمسح دخل ونفقات 
األســـر البحرينيـــة خصوصـــا مســـح دخل 

ونفقات االسرة البحرينية 2014 2015-.

تغيرات مفاجئة

من جهتهـــا، أفادت وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية تحديد الحد األدنى لمتطلبات 
الحياة األساسية يتطلب دراسة مجموعة 
عديـــدة مـــن العوامـــل، والتـــي يتبلـــور من 
خاللها؛ لذا يجب أن تكون الدراسة متسعة 
لتشمل كل هده العوامل، مثل أنواع الدعم 
المقـــدم من الدولة ســـواء المباشـــر أو غير 
المباشر والخدمات التي تقدمها الحكومة 
للمواطنيـــن فـــي مختلف النواحي ســـواء 
الصحيـــة أو االجتماعية أو االقتصادية أو 
التعليميـــة وغيرهم من المجاالت األخرى؛ 
حتى يتبيـــن لجهة الدارســـة االجتياحات 
الالزمـــة لألســـرة، باإلضافة إلـــى أن أوجه 
الدراسة تختلف وفقا ألعداد أفراد االسرة 
المكونـــة لهـــا، فاحتيـــاج األســـرة المكونـــة 
مـــن فردين غيـــر ثالثة أو أربعة أشـــخاص 
وهكذا، األمر الذي يتطلب أن تســـتند إلى 

جهة متخصصة في هذا المجال. 
األدنـــى  الحـــد  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
لمتطلبـــات الحيـــاة األساســـية متغيـــر، وال 
يمكـــن ثباتـــه بموجب نـــص قانوني، حيث 
للمتغيـــرات  تحديـــده  فـــي  يخضـــع  إنـــه 
االقتصاديـــة التي تحيـــط بالمجتمع، األمر 
الذي يتطلب مرونة مستمرة في تحديده 
دون اللجـــوء إلـــى تغييـــر النـــص القانوني 
إلـــى إجـــراءات تشـــريعية  الـــذي يحتـــاج 

ودستورية عديدة. 
وأردفت أن حكومة مملكة البحرين تقوم 
دائمـــا بتطوير شـــبكة األمـــان االجتماعي، 
وفقـــا للمتغيـــرات االقتصاديـــة المحيطة، 
وذلـــك مـــن خـــالل تقديـــم مزايـــا نقديـــة 

الدخـــل  الفئـــات ذات  وعينيـــة تســـتهدف 
المحدود في المجتمع؛ بهدف حمايتها من 
تأثير التغيـــرات االقتصاديـــة المفاجئة أو 
الكـــوارث الطبيعية وغيرها مـــن األزمات، 
فعلـــى ســـبيل المثال ال الحصـــر، تم إجراء 
تعديـــل علـــى المادة التاســـعة مـــن القالون 
الضمـــان  بشـــأن   2006 لســـنة   18 رقـــم 
االجتماعـــي فـــي يوليـــو 2013 بصرف 70 
دينارا للفرد، 120 للفردين، ومبلغ 25 دينار 

لكل فرد يزيد عن ذلك. 
وتابعـــت أن الحكومـــة تواجـــه المتغيرات 
االقتصاديـــة المفاجئـــة بقـــرارات ســـريعة 
دون انتظار إلصدار قوانين، منها ما أقرته 
الحكومة بخصـــوص الدعم المالي )عالوة 
الغـــالء( منـــذ العـــام 2008 والتـــي لـــم يتم 
إيقافهـــا حتـــى اآلن، بـــل تـــم زيـــادة حدها 
االقصى إلى 100 دينار شهريا بدال من 50 
دينـــارا، ويتم صرف الحـــد األقصى لكافة 
األشـــخاص ممـــن ذوي الدخـــل المجـــدود، 
المســـجلين بالوزارة باإلضافة إلى دعمهم 
الكهربـــاء،  مـــن خـــالل تخفيـــض فاتـــورة 
بخصـــم قســـمة 10 % دينـــار شـــهريا كحد 
أدنى و20 دينارا شـــهريا كحـــد أقصى من 
مبلـــغ الفاتـــورة، إضافـــة إلـــى أنـــه فـــي كل 
عام وبمناســـبة شـــهر رمضـــان المبارك يتم 
صـــرف دفعـــة إضافية لـــكل المســـتفيدين 
من مســـاعدة الضمـــان االجتماعي؛ حرصا 
من القيادة الرشيدة على تخفيف األعياء 

المعيشية عن هذه الفئة. 

تحسين األوضاع

العمـــل علـــى تحســـين  يتـــم  أنـــه  وبينـــت 
أوضـــاع المواطنين ذوي الدخل المحدود، 
علـــى  االعتمـــاد  مـــن  بهـــم  واالنتقـــال 
المساعدات االجتماعية إلى عجلة اإلنتاج 
واالعتمـــاد علـــى الذات، األمـــر الذي يؤدي 
إلـــى تحســـين أوضاعهـــم المعيشـــية، مـــن 
خالل عـــدة مبـــادرات مثل مبـــادرة توفير 
فـــرص التوظيف، والحصول على وطائف 
ذات دخـــل مناســـب؛ حتى يتـــم إخراجهم 
من دائرة المساعدات االجتماعية، وكذلك 
أجـــور  مســـتوى  وتحســـين  رفـــع  مبـــادرة 
العامليـــن الذيـــن يعملـــون بأجـــور متدنية، 
باإلضافـــة إلـــى التدريـــب االســـتفادة مـــن 
المشـــاريع التي تقدمها الوزارة بالتنســـيق 
مـــع صندوق العمـــل )تمكين(، كمـــا أنه يتم 
تشجيع األشـــخاص ذوي الدخل المحدود 
على االنضمام إلى األسر المنتجة )برنامج 
خطوة(؛ من أجل رفع مســـتوى معيشتهم، 
وعدم االســـتمرار في برنامج المساعدات 

االجتماعية. 
وأوضحـــت أنـــه فـــي إطـــار تحديـــد الحـــد 
األدنـــى لمتطلبات الحياة األساســـية بمبلغ 
336 ألســـرة مكونـــة مـــن 6 أفـــراد أو أكثر، 
التـــي  العـــالوات األخـــرى  إلـــى  باإلضافـــة 
تصرفهـــا الدولـــة، فـــإن ذلـــك ربمـــا يجعـــل 
لألســـرة  تصـــرف  التـــي  المبالـــغ  أجمالـــي 
يتحـــاور حـــد 500 دينـــار التـــي يحددهـــا 
االقتـــراح بقانـــون )لتكـــون الحـــد األدنـــى 

لمتطلبات الحياة االساسية(.
وأشـــارت إلـــى أن المســـاعدة االجتماعيـــة 
هدفهـــا الدعـــم االقتصـــادي واألســـرة مـــن 
الحـــد  تأميـــن  علـــى  مســـاعدتهم  خـــالل 
االساســـية،  الحيـــاة  لمتطلبـــات  األدنـــى 
كمرحلـــة انتقالية يتم بعدهـــا الدخول إلى 
مرحلـــة االعتمـــاد الذاتـــي، والخـــروج مـــن 
دائرة المســـاعدات االجتماعية األمر الذي 

يدعـــم اإلنتاج ويعظـــم االقتصاد الوطني، 
والمقتـــرح المذكـــور سيشـــجع المواطنين 
لالعتمـــاد علـــى الدعـــم الحكومـــي وفقـــد 
الرغبـــة فـــي العمل واالبتعاد عـــن االعتماد 
على الذات، باإلضافة إلى تشجيع اآلخرين 
علـــى ذلـــك، مـــن خـــارج دائـــرة مســـتحقي 
المســـاعدات االجتماعية، مما سيؤثر سلبا 
علـــي عملية تعزيز ثقافـــة مجتمعية ترمي 
إلى االعتماد على تنميـــة القدرات الذاتية 

واالندماج في سوق العمل. 

دراسة مقارنة

حـــول  مقارنـــة  قانونيـــة  دراســـة  أوردت   
االقتـــراح بقانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
بشـــأن   2006 لســـنة   )18( رقـــم  القانـــون 
الخدمـــات  للجنـــة  االجتماعـــي  الضمـــان 

المالحظات القانونية التالية:
1 - انصـــب التعديـــل علـــى تحديـــد الحـــد 
األدنـــى الـــالزم لتوفيـــر متطلبـــات الحيـــاة 
األساســـية بمبلـــغ خمســـمئة دينـــار تغييرا 
للوضـــع القائـــم الـــذي لـــم يحدد فيـــه الحد 
األدنـــى المذكـــور في البند )ب( مـــن المادة 
السادســـة، وألغـــي المقترح بقانـــون المادة 
التاســـعة مـــن القانـــون الخاصـــة بـــأال تقل 
المســـاعدة االجتماعية شهريا عن سبعين 
دينارا للفرد الواحد. ومئة وعشرين دينارا 
فرديـــن، وخمســـة  مـــن  المكونـــة  لألســـرة 
وعشرين دينارا لكل فرد من أفراد األسرة 

التي يزيد عددها عن ذلك. 
لتوفيـــر  الـــالزم  األدنـــى  الحـــد  إن   -  2
تضطلـــع  األساســـية  الحيـــاة  متطلبـــات 
بتحديده الوزارة وذلـــك بناء على معايير 
ودراســـات خاصـــة بهـــا، وإن تحديـــد هذا 
الحـــد األدنـــى بنص قانوني قـــد ينفي عنه 
المرونـــة المطلوبـــة كما هو الوضـــع القائم. 
وخصوصـــا فـــي ظـــل التغير المســـتمر في 
األســـعار وااللتزامـــات والضرائـــب، وهـــذا 
ما ليـــس مالئما النص عليـــه بنص قانوني 
لمـــا يمتـــاز بـــه النـــص القانوني مـــن وجود 
إجراءات تشـــريعية في حال أريد تعديله 
بخالف القرار اإلداري الذي يمتاز بالمرونة 
وإمـــكان تعديلـــه كمـــا دعـــت الحاجـــة إلى 

ذلك.
التاســـعة سيســـبب  المـــادة  إلغـــاء  3 - إن 
خلال فـــي تطبيق القانون، حيث إن المادة 
التاســـعة هـــي أس المعيـــار الـــذي تســـتند 
للمســـاعدات  منحهـــا  فـــي  الـــوزارة  إليـــه 
المـــادة  وجـــود  دون  ومـــن  االجتماعيـــة. 
التاســـعة لي يكون باإلمـــكان إيجاد معيار 
الحـــد األدنى للمســـاعدة االجتماعية للفرد 
أو لألســـرة المكونـــة مـــن فرديـــن واألفراد 
الزيـــادة بعددهم، مما سيتســـيب في خلق 
إشـــكاالت عديـــدة ترافق تطبيـــق القانون 
وتضـــر بمصالـــح مســـتحقي المســـاعدات 

االجتماعية. 
4 - عـــدم مالئمة مكان التعديل، بمعنى أن 
المادة السادسة من القانون محل التعديل 
هي المادة الخاصة بشـــروط االســـتحقاق، 
وجـــب  التـــي  هـــي  التاســـعة  المـــادة  وأن 
التشـــريعية  اإلرادة  أرادت  إذا  تعديلهـــا 
رفع الحد األدنى للمســـاعدات االجتماعية 
للفرد، وليس المادة السادسة من القانون.

للدولـــة  العامـــة  للميزانيـــة  وبالرجـــوع   5-
للســـنتين 2020-2019 يتضـــح أن المبلـــغ 
المرصـــود لصنـــدوق الضمـــان االجتماعـــي 
هـــو 21.500.000 دينـــار لـــكل ســـنة علـــى 
حدة، وهذا قد يشـــكل اختـــالال في المبلغ 

المرصود في المذكرة االقتصادية.

المذكرة االقتصادية 

وجـــاء فـــي مذكـــرة اقتصاديـــة عـــن الحد 
األدنى للمعيشـــة الالزم لتوفيـــر متطلبات 
الحيـــاة األساســـية بمملكـــة البحرين التي 
أعدهـــا عبـــدهللا الصـــادق أن البنـــد )3( من 
المـــادة األولى مـــن قانون رقم )18( لســـنة 
2006 بشـــأن الضمـــان االجتماعي يتضمن 
تعريفـــا للضمـــان االجتماعي على أســـاس 
أنه هو المساعدة االجتماعية التي تقدمها 
الدولـــة للمواطنيـــن مـــن أفـــراد وأســـر من 
الفئـــات المنصوص عليها في هذا القانون؛ 
بهدف مســـاعدتهم على تأمين الحد األنى 

من متطلبات الحياة األساسية. 
المســـاعدات  موضـــوع  أن  إلـــى  وأشـــار 
االجتماعية النقدية يدخل ضمن ما يسمى 
بمكافحـــة الفقر أو العوز االجتماعي. ولقد 
درجت الـــدول بمختلـــف درجـــات تقدمها 
على تقديـــم مســـاعدات اجتماعية نقدية 
الكافـــي  الدخـــل  مـــن  المحرومـــة  للفئـــات 
فـــي مجتمعاتها وذلك بقصـــد توفير الحد 

األدنى من متطلبات الحياة األساسية.
وذكـــر الصادق أن الحد األدنـــى لمتطلبات 
الحيـــاة األساســـية ذات طابـــع اجتماعـــي 
يتغيـــر حســـب مســـتوى الدخـــل الوطنـــي 
فـــي المجتمـــع، وبالطبـــع حســـب ثقافتـــه 
وظروفـــه االجتماعيـــة. كمـــا أن المنظمات 
الدوليـــة، ومنهـــا البنك الدولـــي يؤكد على 
أهميـــة المســـاعدات االجتماعيـــة النقدية 
األدنـــى  الحـــد  توفـــر  أنهـــا  أســـاس  علـــى 
لمتطلبات الحياة األساسية لألسر الفقيرة 
واألقل دخال حســـب الظروف االقتصادية 

واالجتماعية للمجتمع.

مستوى المعيشة

وأشـــار إلى أن تعبير مستوى المعيشة في 
مجتمع معين إلى كمية الســـلع والخدمات 
المجتمـــع  ذلـــك  أفـــراد  يســـتطيع  التـــي 
شـــراءها، وأن مســـتوى المعيشـــة يعتمـــد 
علـــى كمية الســـلع والخدمات المســـتهلكة 
فـــي المجتمـــع، ســـواء كانـــت تلـــك الســـلع 
والخدمـــات تـــم إنتاجهـــا محليـــا أو تمـــت 

استيرادها من الخارج. 
مســـتوى  أن  إلـــى  المذكـــرة  فـــي  ويشـــير 
المعيشـــة بالمعنـــى الضيـــق إلـــى مســـتوى 
المعيشـــة المادي فيما يتعلق بكمية الســـلع 
والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع، 
ومنهـــا كمية ونوعيـــة الغذاء المســـتهلكة، 
وحجم ونوعية الســـكن، وحجـــم ونوعية 
ســـيارات  مـــن  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
أخـــرى،  واتصـــاالت  ووســـائل مواصـــالت 
وحجـــم ونوعيـــة خدمات الصحـــة العامة 
الخدمـــات  ونوعيـــة  وحجـــم  المتاحـــة، 
ونوعيـــة  وحجـــم  المتوفـــرة،  العالجيـــة 
خدمـــات التعليم، وحجم ونوعية خدمات 

الترفيه وما نحو ذلك. 
ويمكـــن قياس هذه الســـلع والخدمات من 
خالل ما يسمى بالناتج المحلي اإلجمالي. 

نصيب الفرد 

وبين أنه يتم اســـتخدام متوســـط نصيب 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مـــن  الفـــرد 
باألســـعار الثابتة لقياس متوسط مستوى 

المعيشة للفرد.
بالمعنـــى  المعيشـــة  مســـتوى  أن  ـــن  وبيَّ
الواسع، فيشمل باإلضافة الى كمية السلع 
والخدمـــات التـــي يمكـــن قياســـها بالناتج 
المحلي اإلجمالـــي خدمات أخرى ال يمكن 
قياســـها ضمـــن الناتـــج المحلـــى اإلجمالي 
المتعـــارف عليـــه حاليـــا مثـــل االســـتمتاع 
التلـــوث، والشـــعور  الخاليـــة مـــن  بالبيئـــة 
بالرضـــا، واألمان، والتســـامح، والســـعادة، 

وغير ذلك من هذه الخدمات. 

إبراهيم النفيعي عبدالرزاق حطاب أحمد الدمستاني محمد بوحمود عيسى القاضي

رفع الحد األدنى للموافقة على طلبات المساعدة لـ 500 دينار
“العمــــــل”: المقتـــــرح تشجيــــــع لالعتمــــــاد علــــــى الدعــــــم الحكـــومــــــي وتــــــرك العمـــل

2015 فــي  ديــنــار  ــف  ألـ  15.5 الــبــحــريــنــيــة  لــأســرة  ــوي  ــن ــس ال الــدخــل  مــتــوســط 

“مالية النواب”: تطبيقه سيزيد من األعباء على الميزانية العامة 

الصادق: ال قانون حاليا يحدد خط الحد األدنى للمعيشة في البحرين

سيناريو الوزارة يحتسب 527 إلى 659 دينارا ألسرة من أربعة أفراد
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 التفاصيل على الموقع اإللكتروني

ليلى مال اهلل



قــال رئيــس لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة بمجلــس النــواب 
فاضــل الســواد إن اللجنة أنجــزت 131 موضوعا في الــدور الثالث من 

الفصل التشريعي الخامس من أصل 173 تمت دراسته.

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافي 
لجنـــة  إنجـــازات  اســـتعرض  الـــذي 
الشؤون التشريعية والقانونية خالل 
الـــدور الثالث من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس الـــذي أوضح فيـــه ان عدد 
الموضوعـــات المحالـــة الـــى اللجنـــة 
بصفـــة اصلية بلـــغ 52 موضوعا منها 
اقتراحـــا  و17  برغبـــة  اقتراحـــا   20
بقانـــون  مشـــروعا  و12  بقانـــون 
واقتـــراح تعديل دســـتور ومرســـوم 
الشـــورى،  لمجلـــس  وقـــرار  بقانـــون 
وتم انجاز 29 من هذه الموضوعات 

وتبقى 23 موضوعا أخرى.
وبينـــت اإلحصائيـــة ان اللجنة تلقت 
121 موضوعا بصفة غير أصلية منها 
68 اقتراحـــا بقانـــون و33 مشـــروعا 
و8  بقانـــون  مرســـوما  و12  بقانـــون 
قـــرارات لمجلـــس النـــواب تـــم انجاز 
104 منهـــا وتبقـــي لـــدى اللجنـــة 17 

موضوعا.
خـــالل  عقـــدت  اللجنـــة  ان  وبيـــت 
الـــدور الفائت 34 اجتماعا وأصدرت 
30 تقريـــرا، وأجـــرت مراســـالت مـــع 
الجهـــات المعنيـــة بلـــغ عددهـــا 217 

مراسلة.
جميـــع  إحالـــة  تمـــت  انـــه  وذكـــر 
الموضوعـــات المنجـــزة إلـــى مجلس 
الموضوعـــات  عـــن  أمـــا  النـــواب، 
المتبقيـــة لـــدى اللجنة فهـــي بانتظار 

اراء الجهات المختصة حولها.

 تعديل دستوري
للجنـــة  ورد  بأنـــه  الســـواد  وأفـــاد 
مقترحان بتعديل للدســـتور مقدمان 

مـــن النـــواب تم البـــت فـــي أحدهما، 
الجهـــات  مرئيـــات  وانتظـــار  وفـــي 
التعديـــل  فـــي  للبـــت  المختصـــة 

الدستوري االخر.

 اجتماعات مثمرة 
وحـــول اجتماعات اللجنـــة، قال إنها 
تمتـــاز بتفاعـــل أعضائهـــا وحرصهـــم 
على حضور جميع االجتماعات التي 
تعقـــد، إال فـــي بعض الظـــروف التي  
تطـــرأ علـــى أعضـــاء اللجنـــة حيـــث 
لكـــن  العضـــو،  غيـــاب  معـــه  يتحتـــم 
الغيابات كانت بعذر لظروف المهمات 
الرسمية أو المسائل الصحية، مؤكدا 
أن اللجنة عقدت جميع االجتماعات 
التـــي تـــم تحديدها بنصـــاب مكتمل 
بحضـــور مثمـــر ومتعاون مـــن جميع 

األعضاء.

 المناقشة العامة 
وحـــول موضـــوع المرســـوم بقانـــون 
الداخليـــة  الالئحـــة  تعديـــل  بشـــأن 
آليـــة  وتنظيـــم  النـــواب،  لمجلـــس 
المناقشـــة العامة قـــال النائب فاضل 
الســـواد إنـــه ال يعلـــم ســـبب تغييـــر 
الموضـــوع  حـــول  آلرائهـــم  النـــواب 
فضـــال عـــن أعضـــاء لجنـــة الشـــؤون 
التشـــريعية والقانونيـــة التـــي كانت 
بالموافقـــة ومـــن ثـــم  الرفض، حيث 
تمـــت الموافقـــة باإلجمـــاع عليه في 

اجتماع اللجنة.
وتابـــع ان أعضـــاء مجلـــس النـــواب 
يمارسون اعماال سياسية ولكل منهم 
رأيـــه الخـــاص، مؤكـــدا انـــه لـــم يكن 

هناك أي ضغط لتغييـــر آراء النواب، 
بمهنيـــة  آراءنـــا  “قدمنـــا  مســـتدركا 

وحرفية فيما يتعلق بالتعديل”
وقـــال إنـــه تبيـــن للجنة أن مرســـوم 
أن  للجنـــة  تبيـــن  العامـــة  المناقشـــة 
مـــع  يتوافـــق  بقانـــون  المرســـوم 
الدستور واســـتوفى جميع الشروط 
الدستورية والقانونية وتم الموافقة 
عليـــه باإلجمـــاع مـــن قبـــل اللجنـــة، 
لـــم  صحيـــح  المرســـوم  أن  مؤكـــدا 
يحد من صالحيـــات أعضاء مجلس 

النواب بل أبقى عليها ونظمها.
 وذكر ان إشاعة أن النواب يجردون 
أنفســـهم مـــن صالحياتهـــم النيابيـــة 
إن  حيـــث  خاطئـــة،  معلومـــة  هـــي 
دســـتور مملكة البحريـــن الصادر في 
التنفيذيـــة  والالئحـــة   2002 ســـنة 
لمجلس النـــواب لم تكن تحوي على 
أحكام للمناقشة العامة، والتي تمت 
إضافتهـــا في الالئحـــة الداخلية بعد 
مخرجـــات الحوار التوافـــق الوطني 
،كأداة دســـتورية للرقابة على أعمال 

الحكومة.
وأكد السواد ان المناقشة العامة غير 
مجدية، مستعرضا تجربة المناقشة 

العامة لوزير التربية التي استغرقت 
12 ســـاعة تقريبـــا، والتـــي لـــم يتـــم 
الخـــروج منها بما يفيد الشـــعب ولم 
فـــي طلـــب  الـــواردة  ينجـــز محـــاور 
مســـتوى  عـــن  فضـــال  المناقشـــة، 
الكلمـــات واأللفاظ لبعض النواب في 
المناقشة التي ال تتناسب والمجتمع 
والشـــعب البحرينـــي  تـــم التلفظ بها 
ال  أن  يجـــب  وكان  المناقشـــة  فـــي 

تطلق في بيت الشعب.
وحـــدد  جـــاء  المرســـوم  أن  وتابـــع 
عـــدد االعضـــاء الذين يجـــب عليهم 
ان يناقشـــوا الحكومـــة، 10 أعضـــاء 
ويجب ان ال تزيد مناقشـــة كل منهم 
عن 5 دقائـــق. وفيها يكون األعضاء 
الطلـــب  موقعـــي  مـــن  جميعهـــم 
متوافقيـــن علـــى محـــاور المناقشـــة 
وعليهـــم بتوزيـــع األدوار فيما بينهم 
محـــور  إلـــى  نائـــب  كل  ويتطـــرق 
مختلـــف، وبذلك تكون 5 دقائق لكل 
عضو كافية لمناقشـــة أي محور، أما 

تكرار الكالم فال جدوى منه.

   قانون التقاعد 
وأفـــاد الســـواد بـــأن اللجنـــة نظـــرت 
الى مرسوم مشاريع قوانين جاءت 

فـــي الـــدور  الثالـــث فـــي مـــا يتعلق 
فـــي قانـــون التقاعـــد وتعديل بعض 
األحـــكام ، ونظـــرت اللجنة في هذه 
اصليـــة  غيـــر  بصفـــة  الموضوعـــات 
فقـــط ورأت ان جميعهـــا متوافقـــة 
مـــع أحـــكام الدســـتور مـــن الناحيـــة 

الدستورية.

 مجانية الصحة 
وذكـــر الســـواد ان عـــدد مـــن أعضاء 
المجلـــس تقدمـــوا بتقديـــم مقتـــرح 
بتعديـــل دســـتوري بشـــأن بمجانيـــة 
فـــي  وجـــاء  الصحيـــة،  الخدمـــات 
التعديـــل أن الدولة هـــي من تتكفل 
بالخدمات الصحية ولم تتطرق إلى 
مجانتيهـــا، مضيفـــا أن هنـــاك خالفا 
بيـــن مجلـــس  النـــواب والحكومـــة 
حول مجانيـــة الخدمـــات الصحية، 
وبالتالـــي رأى النواب  يجب أن ترد 
عبارة المجانية في المبدأ الدستوري 

بشأن الخدمات الصحية.

  قانون المحاماة 
وعـــن قانـــون المحاماة ذكـــر أنه في 
األصل هو مقترح شـــوري من ســـنة 
2008 ورد الـــى مجلـــس النواب في 

مشـــروع  صيغـــة  فـــي   2012 ســـنة 
بقانون وباقي فـــي مجلس النواب، 
حـــاول النـــواب الســـابقون تحريـــك 
المشـــروع إال ان هناك عقبات حالت 

دون ذلك. 
واكد أن لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
فـــي  مـــا  بذلـــت  بذلـــك  والقانونيـــة 
صيغـــة  بأفضـــل  للخـــروج  وســـعها 
ممكنـــة للقانون، في الوقت الذي لم 
نتلق ردا من وزارة العدل والشؤون 
المخاطبـــات  رغـــم  اإلســـالمية، 
حـــول  مرئيـــات  بشـــأن  العديـــدة 
القانـــون، فـــي حيـــن تلقينـــا ردا من 
الحكومة وهيئة اإلفتاء والتشـــريع 

القانوني بخصوص القانون.
وأضـــاف “تم إحالة القانون لمجلس 
النـــواب، ولكن قبل التطرق له وقبل 
رأينـــا  واألســـس  المبـــادئ  مناقشـــة 
هجومـــا من قبـــل أعضـــاء المجلس 
ال نعلم ســـببه، وتم سحب المشروع 
بناء على رغبة وزير العدل والشؤون 
اإلسالمية، وهناك اجتماعات لتلقي 
مرئياتهم ،ســـنحاول إخراج القانون 

من في الدور األخير”.

السواد: “المناقشة العامة” غير مجدية واللجنة وافقت عليها باإلجماع
34 اجتماعـــا و30 تقريـــرا و131 موضوعـــا “لتشـــريعية” النـــواب فـــي دور االنعقـــاد الثالـــث
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تضمن االقتراح بقانون بشـــأن تعديل 
المـــادة 391 مـــن قانـــون اإلجـــراءات 
الجنائيـــة الصـــادر بالمرســـوم رقم 46 
لسنة 2002 تعديل المدد التي يستلزم 
القانـــون انقضاءهـــا لكـــي يحكـــم برد 
اعتبـــار المحكـــوم عليه بحيـــث يكون 
رد االعتبـــار فـــور االنتهـــاء مـــن تنفيذ 
العقوبـــة بالنســـبة للمحكـــوم عليه في 
جنحة ،اما بالنسبة للمحكوم عليه في 
جناية  فيكـــون رد االعتبار بعد مضي 
ســـنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة 

بدال من مدة سنتين.
مـــن  كل  بقانـــون  باالقتـــراح  وتقـــدم 
النائب إبراهيم النفيعي والنائب أحمد 
الدمســـتاني والنائب أحمـــد االنصاري 
والنائب محمد بوحمود والنائب خالد 

بوعنق. 

نص االقتراح بقانون

ويتضمـــن التعديل في المـــادة األولى 
أن يســـتبدل بنـــص المـــدة )391( مـــن 
قالـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة الصـــادر 
لســـنة   46 رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 

2002، النصوص األتية:
يجب لرد االعتبار:

أ. أن نكـــون العقوبة قـــد نفذت تنفيذا 
كامـــال أو صـــدر عنها عفو أو ســـفطت 

بمضي المدة. 
ب- أن يكـــون فـــور االنتهاء من تنفيذ 
عليـــه  للمحكـــوم  بالنســـبة  العقوبـــة 
بعقوبـــة جنحـــة مـــع مراعـــاة أحـــكام 

المادة 399 من هذا القانون.
ج- أن يكـــون قد انقضـــى على تاريخ 
انتهاء تنفيـــذ العقوبة أو صدور العفو 
مدة ســـنة واحـــدة بالنســـبة للمحكوم 
عليـــه بعقوبـــة جنايـــة، وتضاعف هذه 
المـــدة فـــي حالتـــي الحكـــم للعـــود أو 

سقوط العقوبة بمضي المدة.
د - أن يكـــون قـــد انقضـــى على تاريخ 

انتهاء تنفيـــذ العقوبة أو صدور العفو 
مدة ســـنة واحـــدة بالنســـبة للمحكوم 
عليـــه بعقوبة جنحـــة متى كان الحكم 
قـــد اعتبـــر المحكـــوم عليـــه عامـــدا، ال 
تضاعـــف هذه حالـــة ســـقوط العقوبة 

بمضي المدة. 
ونصـــت المـــادة الثانيـــة “علـــي رئيس 
مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء كل فيمـــا 
القانـــون  هـــذا  أحـــكام  نفيـــد  يخصـــه 
ويعمـــل به مـــن اليـــوم التالـــي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية”.

المذكرة االيضاحية 

االيضاحيـــة  المذكـــرة  فـــي  وجـــاء 
لالقتراح بقانـــون ان المادة )20/أ( من 
دســـتور مملكـــة البحريـــن، تنص على 
أنه: “ال جريمة وال عقوبة إال بناء على 
قانـــون، وال عقـــاب إال علـــى األفعـــال 
الالحقـــة للعمـــل بالقانون الـــذي ينص 
عليهـــا “إن مســـألة رد االعتبـــار باتـــت 

تكرارا للعقاب”.
وأضافـــت “إن المحكوم في الفترة ما 
بين انقضاء عقوبته وحتى رد اعتباره 
يتعـــرض إلى عقـــاب مجتمعي يتمثل 
فـــي العزلـــة واالســـتثناء مـــن العمـــل 
والتوظيـــف، فال يســـتطيع أن يعمل ال 
فـــي القطـــاع الخاص وال فـــي القطاع 
العـــام وال فـــي أي مـــكان، ويفقد بذلك 
استقراره الحياتي والمادي والنفسي، 

ورغـــم أهميـــة الفتـــرة التـــي يقضيهـــا 
المحكـــوم بيـــن الجماعـــة لالســـتيثاق 
واســـتقامته  واعتدالـــه  ســـلوكه  مـــن 
بالنسبة للمجتمع، إال أن ذلك من شأنه 
إبقـــاء المحكـــوم تحت طائلـــة عقوبة 
مجتمعيـــة مـــن شـــأنها إهـــدار كرامته 
اإلنســـانية، وكذلـــك أن اآلثـــار الفردية 
على المحكومين ضررها كبير قياســـا 
على المصلحة التي يتوخاها المشرع 

في صيانة مصالح الجماعة. 

أهداف االقتراح

أن  اإليضاحيـــة  المذكـــرة  فـــي  وورد 
االقتـــراح بقانـــون يهـــدف إلـــى إلغـــاء 
االعتبـــار  رد  بطلـــب  الخاصـــة  المـــدة 
بالنســـبة لعقوبـــات الجنـــح ليصبح رد 
االعتبـــار مباشـــرة بعد قضـــاء العقوبة 
بحكـــم القانون فـــي الجنـــح، وتقصير 
مدة رد االعتبار في الجنايات والجنح 
المحكوم فيها بالعود بطلب المحكوم 
إلى ســـنة واحدة، مع مراعاة مضاعفة 
المـــدة فـــي حـــال العـــود فـــي الجناية 
وســـقوط العقوبة بمضي المدة، وذلك 
ليتمكن المحكوم من االندماج بشـــكل 
أســـرع في المجتمع ويصـــون كرامته 
اإلنســـانية ويضمـــن للمجتمـــع بشـــكل 
أفضل عـــدم تكـــراره أو التجـــاءه إلى 

الجريمة. 
االقتـــراح  “ويأتـــي  المذكـــرة  وأوردت 

بقانون اتســـاقا مـــع توجيهـــات عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، والتـــي تحث على 
ســـرعة اندمـــاج المحكـــوم عليهم بعد 
تنفيـــذ العقوبـــات المقضي بهـــا عليهم 
مـــع المجتمـــع والتوســـع فـــي تطبيـــق 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة الـــوارد 
النـــص عليهـــا فـــي القانـــون رقـــم )18( 
لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير 
البديلة، وقد شـــهدت اآلونـــة األخيرة 
بالفعل التوســـع فـــي تطبيق العقوبات 
التوجيهـــات  لتلـــك  نفـــاذا  البديلـــة 

السامية،
وجـــاء االقتـــراح بقانـــون لســـرعة رد 
االعتبار للمحكوم عليهم الذين قضوا 
لكـــي  عليهـــم  بهـــا  المقضـــي  العقوبـــة 
يستطيعوا استئناف متطلبات الحياة 
واالندمـــاج مـــع باقـــي أفـــراد المجتمع 

كأحد أفراده األسوياء.

“الوطنية لحقوق اإلنسان”

مـــن جهتها، بينت المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق االنســـان فـــي مرئياتهـــا على 
مـــع  تتفـــق  أنهـــا  بقانـــون  االقتـــراح 
األهـــداف والمبادئ التي يقـــوم عليها 
االقتراح بقانون والتي ترمي حســـبما 
وردت فـــي مذكرتـــه اإليضاحيـــة إلى 
فـــي  عليـــه  المحكـــوم  دمـــج  ســـرعة 
المجتمع بعد تنفيذ العقوبة المقررة أو 

بعد صدور العفو عنه، وذلك من خالل 
إلغاء المدة الخاصة بطلب رد االعتبار 
فـــي الجنـــح لمن نفـــذ العقوبـــة تنفيذا 
كامـــال، وقصر مدة تقديـــم الطلب في 
المحكـــوم فيهـــا  الجنايـــات، والجنـــح 
بالعـــود، وفي حـــال صـــدور العفو في 
تلـــك الحـــاالت إلى ســـنة واحـــدة، مع 
مراعاة مضاعفة المدة في حالة العود 
وســـقوط العقوبـــة بمضـــي المـــدة في 
الجنايـــات، وســـقوط العقوبـــة بمضي 
المـــدة فـــي الجنح أيضا، مما ســـيمكن 
المحكوم عليه من االندماج وممارسة 
اســـتقراره  علـــى  والحفـــاظ  العمـــل، 
الحياتـــي والمادي والنفســـي وكرامته 

اإلنسانية.
وتـــرى المؤسســـة أن تقليـــل مـــدة رد 
االعتبار الواردة فـــي االقتراح بقانون 
الجنائيـــة  السياســــية  مـــع  تتماشـــى 
المعاصـرة القائمة على وجوب سرعة 
إدمـــاج المحكـــوم عليه فـــي المجتمع، 
بالنســـبة  بالجـــاي  لحـــق  مـــا  ومحـــو 
للمستقبل، من خالل تنظيف صحيفة 
ســـوابقه الجنائية، حيث إن ذلك يؤثر 
المحكـــوم عليـــه  تمتـــع  علـــى  إيجابـــا 
بحقوقـــه المقررة، مما يلـــزم أن تكون 
فتـــرة الحرمـــان مـــن بعـــض الحقـــوق 
الجريمـــة ودون  متناســـبة وخطـــورة 
بحقوقـــه  تمتعـــه  بضمـــان  المســـاس 

األساسية. 

وتستحســـن المؤسســـة علـــى اللجنـــة 
المختصـــة إعـــادة النظـــر فـــي صياغة 
الدراســـة،  محـــل  المـــادة  نـــص  بنـــود 
لتكـــون مرتبـــة ومتسلســـلة من حيث 
الموضـــوع الـــذي تعالجـــه، بحيث يتم 
تخصيص فقرة خاصة لجرائم الجنح، 
وفقـــرة  الجنايـــات،  لجرائـــم  وأخـــرى 
أخيـــرة تتنـــاول األحـــكام المشـــتركة، 
من خالل نقل البنـــد )د( ليصبح ضمن 
البنـــد )ب( أو يليـــه علـــى أقـــل تقديـــر، 
لتكون المادة في مجملها تستقيم وما 
يتناسب والصياغة القانونية في هذا 
الشـــأن، مع مراعاة تعديـــل أية أحكام 
واردة فـــي قانـــون العقوبـــات متصلـــة 

بالموضوع محل االقتراح بقانون. 

جمعية المحامين 

وفي مرئياتها حـــول االقتراح بقانون 
البحرينيـــة  المحاميـــن  جمعيـــة  رات 
الغاء الفقرة المتعلقة بسقوط العقوبة 
بمضي المدة فـــي الفقرة ج من المادة 
كـــون  وذلـــك  المـــدة  مضاعفـــة  دون 
سقوط العقوبة بمضي المدة ناتج عن 
أســـباب ال يد للمحكوم عليه فيها مثل 
ان يكـــون خـــارج المملكـــة طـــول هذه 
المـــدة وال يعلم بالحكـــم الصادر بحقه 
كذلـــك قد يكـــون راجعا الـــى التقصير 
أو اهمـــال او اغفال التنفيذ من الجهة 

المناط اليها تنفيذ العقوبة.

ــوم فـــي جــنــايــة ــك ــح ــم ــل ــد عــــام ل ــعـ ــة وبـ ــح ــن ــج ــوم ب ــك ــح ــم ــل ــون مـــبـــاشـــرة ل ــكـ يـ

اقتراح بقانون لتعديل مدد رد اعتبار المحكوم عليه

ليلى مال اهلل

خالد بوعنقمحمد بوحمودأحمد االنصاريأحمد الدمستانيإبراهيم النفيعي

فاضل السواد

ليلى مال اهلل



“الصحة” تخالف 38 مطعًما ومقهى من أصل 192
تنبيـــه بعـــض المحـــات بتطبيـــق بعـــض اإلجـــراءات القابلـــة للتصحيـــح

أعلنـــت إدارة الصحـــة العامة بـــوزارة الصحة عن مخالفة 
38 مطعمـــا ومقهى إثر مخالفتها لإلجـــراءات االحترازية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ) كوفيد - 19( بالتنســـيق مع 
وزارة الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة، 
وهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، حيـــث تم خالل 
الزيـــارات التفتيشـــية رصـــد عـــدم تقيدهـــا باإلجـــراءات 
واالشـــتراطات التنظيميـــة والصحيـــة الواجـــب تطبيقها 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، وتـــم علـــى غرارهـــا اتخاذ 
للجهـــات  المطاعـــم  هـــذه  إلحالـــة  الالزمـــة  اإلجـــراءات 

القانونية.
وخـــالل الزيـــارة التفتيشـــية التـــي قـــام بهـــا المفتشـــون 
بمختلـــف محافظـــات مملكـــة البحريـــن أمـــس األول في 
إطـــار تكثيف الحمالت التفتيشـــية والتأكـــد من تطبيقها، 
تم زيارة 192 مطعًما ومقهى، وتم التشديد على التوعية 

باإلجـــراءات االحترازيـــة والقـــرارات التـــي أعلـــن عنهـــا 
الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا والتي 
مـــن ضمنها غلق هذه المنشـــآت واقتصـــار تقديم الخدمة 

من خالل الطلبات الخارجية والتوصيل فقط.
وبينت الوزارة أنه نظًرا لمخالفة تلك المطاعم لإلجراءات 
واالشـــتراطات التنظيميـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القرار 
الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن االشتراطات الصحية 
الواجـــب تطبيقها في المطاعـــم والمقاهي الحتواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19(، ورصد مخالفات 
للتعليمـــات الصـــادرة بهـــذا الشـــأن، تـــم تطبيـــق القوانين 
حيـــال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري 
الضبـــط القضائـــي قامـــوا بالتنســـيق مع مأمـــوري الضبط 
القضائـــي بـــوزارة الداخليـــة ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة متمثلة بـــإدارة التفتيش، وتـــم ضبط مخالفة 

المطعم وغلقه إدارًيا لمدة أسبوع.

أمـــا بشـــأن بقيـــة المحـــال التـــي تمـــت الرقابـــة عليها في 
كافـــة المحافظـــات، فقـــد تم تنبيـــه بعض المحـــالت ممن 
لوحـــظ لديهم قصور فـــي آلية تطبيق بعـــض اإلجراءات 
والتـــي هي قابلـــة للتصحيح، فتم تصحيحهـــا في الحال 
مـــن قبل أصحاب تلـــك المحال. ودعا المفتشـــين الجميع 
إلـــى مواصلة االلتزام والتحلي بروح المســـؤولية العالية، 
واإلبـــالغ الفـــوري عـــن أي مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم 
رصدهـــا، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين 
الصحـــة العامـــة وللتحقـــق من التـــزام األفـــراد وأصحاب 
المطاعم والمقاهي وبقية المحالت ذات العالقة بالصحة 
العامـــة باإلجـــراءات االحترازية واالشـــتراطات الصحية 
الواجـــب تطبيقها، وهو األمر الذي يعد مرتكزا مهما للحد 
مـــن انتشـــار الفيروس كورونـــا، حيث تتواصـــل الزيارات 
الميدانيـــة ويتـــم بذل أقصى الجهـــود واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.

المنامة-وزارة الصحة

المنامة  - بنا

تنفيـــًذا لقرارات اللجنة التنســـيقية 
وتوصيـــات الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
بتوجيهـــات جهـــاز  - 19( والتزامـــا 
إلزاميـــة  بشـــأن  المدنيـــة  الخدمـــة 
الفحـــص الســـريع لفيـــروس كورونا 
لموظفي الجهات الحكومية، بدأت 
وزارة اإلعـــالم، صباح امس األحد، 
الســـريع لجميـــع  الفحـــص  بإجـــراء 
الموظفيـــن المتواجدين في العمل، 
وفق إجـــراءات احترازيـــة وتدابير 
وســـالمة  صحـــة  لضمـــان  وقائيـــة 

جميع الموظفين.
وكانـــت الـــوزارة قد نظمت ورشـــة 
تدريبيـــة لفريـــق الفحـــص الـــدوري 
بمشـــاركة 20 متطوعـــا ومتطوعـــة 

مـــن موظفـــي الـــوزارة، حيث جرى 
مـــع  التعامـــل  آليـــة  اســـتعراض 
باألســـلوب  الســـريعة  الفحوصـــات 
الصحيح، وأفضل الممارســـات في 
مجال تنظيم حمـــالت الفحوصات 
الطبيـــة وضمان ســـالمة الموظفين 

والعاملين.
وشـــهدت قاعة الفحص السريع في 
الـــوزارة إقباالً كبيرًا من الموظفين، 
التزامـــا منهم بالمســـاهمة في الحد 
من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا 
المجتمـــع،  وصحـــة  ســـالمة  علـــى 
حيث أشادوا بسالســـة اإلجراءات 
وجهـــود فريـــق المتطوعيـــن الذين 
يقومـــون بتنظيـــم وإجـــراء عمليـــة 

الفحص.

20 متطوًعا يجرون الفحص السريع لموظفي “اإلعالم”

المنامة - المجلس االعلى للقضاء

أصـــدرت األمانـــة العامـــة للمجلس 
األعلى للقضاء بناًء على توجيهات 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس 
أعضـــاء  لكافـــة  تعميًمـــا  كورونـــا، 
وموظفـــي  القضائيـــة  الســـلطة 
األمانة الموجودين في مقار العمل 
إلجراء الفحص الســـريع أســـبوعيا 
مـــع إلزامية الفحص قبل مباشـــرة 
العمـــل فـــي المحاكـــم والمكاتـــب، 
وذلك حفاظا على صحة وســـالمة 
القضـــاة والموظفيـــن والمراجعين 
والحرص على توفير وضمان بيئة 

عمل آمنة.
وقال األمين العام للمجلس األعلى 
الكعبـــي:  علـــي  القاضـــي  للقضـــاء 
إن األمانـــة العامـــة وفـــرت جهـــاز 

االختبـــار الذاتي لفيـــروس كورونا 
الســـريع مـــع تضميـــن اإلرشـــادات 
المهمة عن كيفية اســـتخدام جهاز 
الفحص، وأضاف أن األمانة العامة 
طبقت سياســـة العمل مـــن المنزل 

بنسبة 70 % من عدد الموظفين.

“األعلى للقضاء”: إجراء الفحص السريع بمقرات العمل أسبوعًيا

تعليق دخول المسافرين إلى البحرين من فيتنام
بـــدءا مـــن غـــد... و “PCR” ألصحـــاب التأشـــيرات و10 أيـــام حجـــر احتـــرازي

أعلنت شؤون الطيران المدني عن إضافة جمهورية فيتنام االشتراكية إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث تم تعليق 
دخــول المســافرين مــن فيتنــام إلــى مملكــة البحريــن بدًءا من يــوم الثالثــاء الموافق 1 يونيــو 2021، وفق إجــراءات محدثة للمســافرين 

القادمين منها.

ويتعيـــن علـــى جميـــع المســـافرين القادميـــن 
من جمهوريـــة فيتنام االشـــتراكية إلى مملكة 
البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة 
إقامة ســـارية المفعـــول، تقديم شـــهادة تثبت 
نتيجـــة الفحص المختبـــري لفيـــروس كورونا 
)PCR( تحوي رمز كيو آر )QR code( قبل 48 
ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار 
إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وبعد 
10 أيـــام من الوصول ويتوجب عليهم تطبيق 
الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي لعشـــرة أيام في 
مســـاكنهم المسجلة بأســـمائهم أو مساكن أحد 

أفـــراد عائلتهم أو األماكـــن المخصصة للحجر 
الصحـــي المرخصـــة من قبـــل الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وشـــددت شـــؤون الطيران المدني على أهمية 
اتبـــاع كافـــة القـــرارات الصـــادرة عـــن الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، 
وااللتزام بتفعيل تطبيق “مجتمع واعي” لكافة 
القادمين عبر مطار البحرين الدولي مع توقيع 
تعهـــد بإقرار االلتـــزام بالتعليمات الصادرة من 
وزارة الصحـــة بالعـــزل الذاتي لحين حصولهم 
علـــى نتيجة الفحـــص المختبري عند الوصول 

اإلجـــراءات  كافـــة  مواصلـــة  إلـــى  إضافـــًة 
االحترازية المعلن عنها مسبًقا.

يذكر أن الدول المدرجة على القائمة الحمراء 
هي الهند وباكســـتان وسيريالنكا وبنغالديش 
ونيبـــال وفيتنام، حيث يتـــم إضافة الدول أو 
إزالتها من هذه القائمة بحســـب تقييم الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
وفـــق المعاييـــر الخاصة بذلك مـــن حيث مدى 
انتشـــار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة 
هذه القائمة وتحديثها بشـــكل دوري بحســـب 

المستجدات.

المنامة - بنا

Vacancies Available
EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac
39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com

 RED LINE CAR CLEANING AND UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
 suitably qualified applicants can contac

77122434  or  redline.bh1@gmail.com 

BAIT ALKHAIR COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39045992  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ABN TWATI CAR AUTO REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

33410146  or  DHOOMMIRZA@GMAIL.COM 

PALMA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

POWER MOTOR MOTOR-CYCLE REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

39807408  or  MAHMOOD_YZF@LIVE.COM 

Gulf Nights Restaurant for Steam and Grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33279136  or  ABEERALOMARI920@GMAIL.COM 

NASEEM ALBAHAR FOR SHISHA AND TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

Alarefi Jewellery Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

37777745  or  ABBAS_A123@HOTMAIL.COM 

ASIMA SUPPORT ACTIVITESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
33844431  or  FMW79@HOTMAIL.COM 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33180666  or  dt.rasheed@gmail.com 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

FATA S.p.A. - Bahrain Branch 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

38751665  or  H.JALIL@fataepc.com 

Eighty Nine Dresses 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35347733  or  QASSEM.HADDAD@HOTMAIL.COM 

ALLURE BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17795854  or  ALLURE.BH@GMAIL.COM 

LA PARIS BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

37788025  or  CHEFSAAD40@GMAIL.COM 

LA PARIS BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

37788025  or  CHEFSAAD40@GMAIL.COM 

RAJ R FOOD DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

LETHAL PERFORMANCE Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

36333219  or  LP.GARAGE@HOTMAIL.COM 

AL AREES MEN SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
66966114  or  NOUR909@HOTMAIL.COM 

Abu hazar air conditioning and refrigeration W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36345192  or  ALIHAZAR1234@GMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

J R S CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33334227  or  SAAD.IN.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contac

17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac
17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

Alabraaj Restaurant - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Alabraaj Restaurant - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Al Abraj Restaurent 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Trans Arabia International Trading WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17009230  or  JOSE.MATOS@TAICO.ME 

Jiang Yue Internation Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39871023  or  347894956@QQ.COM 

House Tayeb Perfumes and oud w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
35971968  or  ABRAAWI1@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contac
13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  khanptpm1@gmail.com  
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علي الكعبي

المنامة - بنا

اختتمت فعاليات المؤتمر األول لصحة المرأة والطفل الذي أقيم على مدار ثالثة أيام بنظام االتصال المرئي تحت رعاية  الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” الدكتورة مريم الجالهمة وبتنظيم من أديوكيشن بالس بالتعاون مع المستشفى الملكي للنساء واألطفال.

 وشـــهد المؤتمر مشـــاركة واســـعة من 
داخـــل وخارج مملكـــة البحرين تحت 
شـــعار “بدايـــة واعدة لمســـتقبل مثمر” 
واحتوى على العديد من المحاضرات 
منهـــا أمراض النســـاء وطـــب األطفال 
طـــب  فـــي  الدقيقـــة  والتخصصـــات 
األطفـــال والعقـــم، والـــوالدة وجراحة 
حيـــث  الـــوالدة،  وحديثـــي  األطفـــال 
تحـــدث فـــي المحاضـــرات العديد من 

األطباء من داخل وخارج البحرين.
 وشـــاركت الجالهمة في المؤتمر عبر 

كلمة ألقتها للمحاضرين والمشاركين، 
مشـــيدة بجهود أديوكيشن بالس في 
ســـبيل مواصلـــة االرتقـــاء واالهتمـــام 
بالنســـاء  المتعلـــق  الطبـــي  بالجانـــب 
واألطفـــال ودور المستشـــفى الملكـــي 

للنساء واألطفال.
 وأكـــدت  أن هذه المؤتمرات تســـاهم 
فـــي إيجاد طرق صحية آمنة للنســـاء 
واألطفال في ظل المشـــاركة الواسعة 
مـــن المتحدثيـــن مـــن داخـــل وخـــارج 
البحريـــن وهـــو ما يســـاهم فـــي بلورة 

أهـــداف تنظيـــم المؤتمـــرات وتأكيـــد 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن فـــي تنظيـــم 

مختلف الفعاليات الطبية.
 بـــدوره أشـــاد مديـــر عام أديوكيشـــن 
بـــالس الدكتور أمين عبـــدهللا  بالدور 
البارز الـــذي لعبته اللجنة المنظمة في 
إخراج المؤتمر بأفضل صورة والجهود 
البـــارزة التـــي بذلهـــا المتحدثيـــن فـــي 
المؤتمـــر، مبينـــًا أن أديوكيشـــن بالس 
حريصة على المســـاهمة فـــي تحقيق 

أهداف المؤتمر.

 وخصصـــت اللجنـــة المنظمـــة اليـــوم 
عـــن  للحديـــث  المؤتمـــر  مـــن  األخيـــر 
الـــوالدة وجراحـــة األطفـــال وحديثي 
الوالدة، حيث احتوى على العديد من 
الجوانـــب المتعلقـــة بالمحوريـــن منها 
التطرق إلى مســـتجدات عالج سكري 
الحمل والوقاية من اإلصابة بجلطات 
األوردة العميقـــة فـــي التوليـــد وطيف 
المشـــيمة الملتصقة من تشـــخيص ما 
قبـــل الـــوالدة إلى العـــالج، إضافة إلى 
حديثـــي الوالدة فـــي جائحة فيروس 

كورونـــا ومســـتجدات عـــالج متالزمة 
مـــع  والتعامـــل  التنفســـية  الضائقـــة 

حديثـــي الـــوالدة مـــع اســـتبعاد إنتـــان 
الرضع.

التحـــــدث عـــــن حديثـــــي الـــوالدة خـــــال كــورونـــــا وعـــــاج “الضائقـــــة التنفسيـــــة”

استعراض مستجدات عالج “سكري الحمل” والوقاية من الجلطات



القيد : 77622  -  التاريخ: 2021/05/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة نجمه يونايتد لسحب السيارات  ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة  نجمــة يونايتــد لســحب الســيارات  ذ.م.م المســجلة 

بموجب القيد رقم 77622 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1
من :  شركة نجمة يونايتد لسحب السيارات  ذ.م.م  

                     UNITED STAR TOPULL CARS CO. WLL
إلى :  شركة نجمة يونايتد للخدمات ذ.م.م  

                     UNITED STAR SERVICES WLL 
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن إلغاء ترخيص مكتب توظيف

يعلــن مكتــب شــركة  دولفيــن لأليــدي العاملــة ذ.م.م  والمســجل بقيــد تجاري رقــم 92248 فرع 
01 والمرخــص مــن قبل هيئة تنظيم ســوق العمل للجمهــور الكريم عن إلغاء الترخيص الصادر 
بشأنه لمزاولة نشاط مكتب التوظيف ، وعليه يدعو صاحب المكتب المواطنين والمقيمين من 
عمالء المكتب ممن لديهم مطالبات مالية أو تعاقدات أو متعلقات أخرى تجاه المكتب لتقديم 

مطالباتهم إليه على العنوان التالي:
السيد / ناجي حسين حسن محمد  أو السيدة / فاطمة حسين حسن 

رقم التواصل: 36646766
Dairex1@hotmail.com :البريد اإللكتروني

المكاتــب األماميــة إلدارة  الرئيــس مــن خــالل  العمــل  أو مراجعــة مقــر هيئــة تنظيــم ســوق 
التراخيص بالطابق األول أو عن طريق إرسال المطالبات بالبريد على:

 licensing@lmra.gov.bh وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ هــذا االعــالن الســترداد حقوقهــم 
وتسوية متعلقاتهم ومطالباتهم المالية. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 82424  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 2-92458

اسم التاجر: ايمان السيد سلمان محمد عبدهللا
االسم التجاري الحالي: عالم هيروشيما للصيانة

االسم التجاري الجديد: عالم هيروشيما للمقاوالت

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الزيرة للمشاريع التكنولوجيا ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 127727 

 – ذ.م.م  التكنولوجيا  للمشاريع  الزيرة  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
وتعيين  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،  127727 رقم  القيد  بموجب  المسجلة 
للشركة. بهذا يعلن المصفي  الزيره مصفيا  السادة / محمد عابد عبدالرسول 
الشركات  قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

محمد عابد عبدالرسول الزيره 
   info@ezloanbh.com

39922822

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 75079  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 2-71185

اسم التاجر: عيسى احمد عيسى يتيم
االسم التجاري الحالي: مطعم يمي إن تمي

االسم التجاري الجديد: برد تاون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 54101 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / طارق محمد علي زاهد علي شبر محمد علي باعتباره المصفي القانوني 
لشركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبية ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات 
مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 54101 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية 
وفقا ألحكام  ذلك  و  التجاري،  السجل  من  و شطبها  اختيارية  تصفية  الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ 29 / 5 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
  CR2021 -81950   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عيد حسن احمد عيد

االسم التجاري الحالي : برايم أوبجكتس
 االسم التجاري الجدي د: جيمبر انترناشيونال كونسلتنج

 رقم القيد : 1-126897

التاريخ : 2021/5/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2021 -82188 إعالن رقم
تنازل او بيع -  عن المحل التجاري  

بطلب  زاي  يوسف  ابراهيم  خان  باز  شير  فراموش  ادناه   المعلن  إلينا   تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد عامر سياب محمد سياب سلطان محمد 
منهاس فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 134017  - 1  

االسم التجاري : مطعم كابل للبخاري 

القيد   58645 - 2
التاريخ   25 - 05 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة غرانديور كونستراكشين ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  المسجلة بموجب  ذ.م.م  السادة اصحاب شركة غرانديور كونستراكشين 
رقم 58645 - 2 طالبين تغيير االسم التجاري من غرانديور كونستراكشين ذ.م.م 

الى اباسكوس بلدرز كوالج ذ.م.م
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة  خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فيديلتي لإلدارة واإلستشارات التسويقية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القانوني  المصفي  باعتباره    CHARLES HUBERT DALMEIDA  / السيد 
كشركة  ،المسجلة  ذ.م.م  التسويقية  واإلستشارات  لإلدارة  فيديلتي  لشركة 
إنتهاء  إشهار  طالبا   ،  104159 رقم  القيد  بموجب   محدودة  مسؤولية  ذات 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

2001

AMAN VILLAS 13دوار

Broker's license 3 Property Manager's license 23 Approved Valuer license A

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting
مساحات البناءمساحات الفلل
m2 334405245261m2

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

��������
36155800
حسن حمزة

 م  البناء م  األرضالتصميمــرقم الفيال

117
119
146

C
C
C

403.2 m

404.9 m

390.2 m

245.0 m

245.0 m

245.0 m

BD السعر

150,000

150,000

150,000

المتبـــقي

�

القيد : 77622  -  التاريخ: 2021/05/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة نجمه يونايتد لسحب السيارات  ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة  نجمــة يونايتــد لســحب الســيارات  ذ.م.م المســجلة 

بموجب القيد رقم 77622 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1
من :  شركة نجمة يونايتد لسحب السيارات  ذ.م.م  

                     UNITED STAR TOPULL CARS CO. WLL
إلى :  شركة نجمة يونايتد للخدمات ذ.م.م  

                     UNITED STAR SERVICES WLL 
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن إلغاء ترخيص مكتب توظيف

يعلــن مكتــب شــركة  دولفيــن لأليــدي العاملــة ذ.م.م  والمســجل بقيــد تجاري رقــم 92248 فرع 
01 والمرخــص مــن قبل هيئة تنظيم ســوق العمل للجمهــور الكريم عن إلغاء الترخيص الصادر 
بشأنه لمزاولة نشاط مكتب التوظيف ، وعليه يدعو صاحب المكتب المواطنين والمقيمين من 
عمالء المكتب ممن لديهم مطالبات مالية أو تعاقدات أو متعلقات أخرى تجاه المكتب لتقديم 

مطالباتهم إليه على العنوان التالي:
السيد / ناجي حسين حسن محمد  أو السيدة / فاطمة حسين حسن 

رقم التواصل: 36646766
Dairex1@hotmail.com :البريد اإللكتروني

المكاتــب األماميــة إلدارة  الرئيــس مــن خــالل  العمــل  أو مراجعــة مقــر هيئــة تنظيــم ســوق 
التراخيص بالطابق األول أو عن طريق إرسال المطالبات بالبريد على:

 licensing@lmra.gov.bh وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ هــذا االعــالن الســترداد حقوقهــم 
وتسوية متعلقاتهم ومطالباتهم المالية. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 82424  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 2-92458

اسم التاجر: ايمان السيد سلمان محمد عبدهللا
االسم التجاري الحالي: عالم هيروشيما للصيانة

االسم التجاري الجديد: عالم هيروشيما للمقاوالت

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الزيرة للمشاريع التكنولوجيا ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 127727 

 – ذ.م.م  التكنولوجيا  للمشاريع  الزيرة  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
وتعيين  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،  127727 رقم  القيد  بموجب  المسجلة 
للشركة. بهذا يعلن المصفي  الزيره مصفيا  السادة / محمد عابد عبدالرسول 
الشركات  قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

محمد عابد عبدالرسول الزيره 
   info@ezloanbh.com

39922822

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 75079  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 2-71185

اسم التاجر: عيسى احمد عيسى يتيم
االسم التجاري الحالي: مطعم يمي إن تمي

االسم التجاري الجديد: برد تاون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 54101 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / طارق محمد علي زاهد علي شبر محمد علي باعتباره المصفي القانوني 
لشركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبية ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات 
مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 54101 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية 
وفقا ألحكام  ذلك  و  التجاري،  السجل  من  و شطبها  اختيارية  تصفية  الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ 29 / 5 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
  CR2021 -81950   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عيد حسن احمد عيد

االسم التجاري الحالي : برايم أوبجكتس
 االسم التجاري الجدي د: جيمبر انترناشيونال كونسلتنج

 رقم القيد : 1-126897

التاريخ : 2021/5/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2021 -82188 إعالن رقم
تنازل او بيع -  عن المحل التجاري  

بطلب  زاي  يوسف  ابراهيم  خان  باز  شير  فراموش  ادناه   المعلن  إلينا   تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد عامر سياب محمد سياب سلطان محمد 
منهاس فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 134017  - 1  

االسم التجاري : مطعم كابل للبخاري 

القيد   58645 - 2
التاريخ   25 - 05 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة غرانديور كونستراكشين ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  المسجلة بموجب  ذ.م.م  السادة اصحاب شركة غرانديور كونستراكشين 
رقم 58645 - 2 طالبين تغيير االسم التجاري من غرانديور كونستراكشين ذ.م.م 

الى اباسكوس بلدرز كوالج ذ.م.م
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة  خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فيديلتي لإلدارة واإلستشارات التسويقية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القانوني  المصفي  باعتباره    CHARLES HUBERT DALMEIDA  / السيد 
كشركة  ،المسجلة  ذ.م.م  التسويقية  واإلستشارات  لإلدارة  فيديلتي  لشركة 
إنتهاء  إشهار  طالبا   ،  104159 رقم  القيد  بموجب   محدودة  مسؤولية  ذات 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

2001

AMAN VILLAS 13دوار

Broker's license 3 Property Manager's license 23 Approved Valuer license A

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting
مساحات البناءمساحات الفلل
m2 334405245261m2

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

��������
36155800
حسن حمزة

 م  البناء م  األرضالتصميمــرقم الفيال

117
119
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C
C
C

403.2 m

404.9 m

390.2 m

245.0 m

245.0 m

245.0 m

BD السعر

150,000

150,000

150,000

المتبـــقي

�

القيد : 77622  -  التاريخ: 2021/05/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة نجمه يونايتد لسحب السيارات  ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة  نجمــة يونايتــد لســحب الســيارات  ذ.م.م المســجلة 

بموجب القيد رقم 77622 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1
من :  شركة نجمة يونايتد لسحب السيارات  ذ.م.م  

                     UNITED STAR TOPULL CARS CO. WLL
إلى :  شركة نجمة يونايتد للخدمات ذ.م.م  

                     UNITED STAR SERVICES WLL 
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن إلغاء ترخيص مكتب توظيف

يعلــن مكتــب شــركة  دولفيــن لأليــدي العاملــة ذ.م.م  والمســجل بقيــد تجاري رقــم 92248 فرع 
01 والمرخــص مــن قبل هيئة تنظيم ســوق العمل للجمهــور الكريم عن إلغاء الترخيص الصادر 
بشأنه لمزاولة نشاط مكتب التوظيف ، وعليه يدعو صاحب المكتب المواطنين والمقيمين من 
عمالء المكتب ممن لديهم مطالبات مالية أو تعاقدات أو متعلقات أخرى تجاه المكتب لتقديم 

مطالباتهم إليه على العنوان التالي:
السيد / ناجي حسين حسن محمد  أو السيدة / فاطمة حسين حسن 

رقم التواصل: 36646766
Dairex1@hotmail.com :البريد اإللكتروني

المكاتــب األماميــة إلدارة  الرئيــس مــن خــالل  العمــل  أو مراجعــة مقــر هيئــة تنظيــم ســوق 
التراخيص بالطابق األول أو عن طريق إرسال المطالبات بالبريد على:

 licensing@lmra.gov.bh وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ هــذا االعــالن الســترداد حقوقهــم 
وتسوية متعلقاتهم ومطالباتهم المالية. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 82424  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 2-92458

اسم التاجر: ايمان السيد سلمان محمد عبدهللا
االسم التجاري الحالي: عالم هيروشيما للصيانة

االسم التجاري الجديد: عالم هيروشيما للمقاوالت

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الزيرة للمشاريع التكنولوجيا ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 127727 

 – ذ.م.م  التكنولوجيا  للمشاريع  الزيرة  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
وتعيين  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،  127727 رقم  القيد  بموجب  المسجلة 
للشركة. بهذا يعلن المصفي  الزيره مصفيا  السادة / محمد عابد عبدالرسول 
الشركات  قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

محمد عابد عبدالرسول الزيره 
   info@ezloanbh.com

39922822

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 75079  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 2-71185

اسم التاجر: عيسى احمد عيسى يتيم
االسم التجاري الحالي: مطعم يمي إن تمي

االسم التجاري الجديد: برد تاون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 54101 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / طارق محمد علي زاهد علي شبر محمد علي باعتباره المصفي القانوني 
لشركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبية ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات 
مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 54101 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية 
وفقا ألحكام  ذلك  و  التجاري،  السجل  من  و شطبها  اختيارية  تصفية  الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ 29 / 5 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
  CR2021 -81950   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عيد حسن احمد عيد

االسم التجاري الحالي : برايم أوبجكتس
 االسم التجاري الجدي د: جيمبر انترناشيونال كونسلتنج

 رقم القيد : 1-126897

التاريخ : 2021/5/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2021 -82188 إعالن رقم
تنازل او بيع -  عن المحل التجاري  

بطلب  زاي  يوسف  ابراهيم  خان  باز  شير  فراموش  ادناه   المعلن  إلينا   تقدم 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد عامر سياب محمد سياب سلطان محمد 
منهاس فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 134017  - 1  

االسم التجاري : مطعم كابل للبخاري 

القيد   58645 - 2
التاريخ   25 - 05 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة غرانديور كونستراكشين ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  المسجلة بموجب  ذ.م.م  السادة اصحاب شركة غرانديور كونستراكشين 
رقم 58645 - 2 طالبين تغيير االسم التجاري من غرانديور كونستراكشين ذ.م.م 

الى اباسكوس بلدرز كوالج ذ.م.م
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة  خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فيديلتي لإلدارة واإلستشارات التسويقية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القانوني  المصفي  باعتباره    CHARLES HUBERT DALMEIDA  / السيد 
كشركة  ،المسجلة  ذ.م.م  التسويقية  واإلستشارات  لإلدارة  فيديلتي  لشركة 
إنتهاء  إشهار  طالبا   ،  104159 رقم  القيد  بموجب   محدودة  مسؤولية  ذات 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 
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 التاريخ: 30/05/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021-83274 إعالن رقم  

 تسجيل اسم تجاري

 تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتاب مرفقــا به ما يعزز 

اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   حسن عيسى حسن سلمان     

االسم التجاري الحالي:  الديراوي لتصليح أجهزة التكييف المركزي
االســـــم التجـــاري الجديد :  هوكا ستور

   قيد رقم : 27453-9
 

38344464
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إن حـــرص صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، على ضـــرورة تكاتف وتعاون جميـــع المواطنين 
ومـــن يعيش على كامل تـــراب المملكة، يأتي ليؤكد االهتمـــام والمتابعة من 
لـــدن جاللتـــه لوضعنا الصحي الذي نعيشـــه، وأننا ســـنتمكن مـــن تجاوز هذه 

الجائحة الصحية التي عصفت بالعالم أجمع بإذن هللا تعالى.
ولـــم تكن طمأنة جاللته للجميع بأن المملكة ســـتتخطى هذه الجائحة فقط 
رســـالة اطمئنـــان للجميـــع، بـــل إنـــه فكر عميـــق ورؤيـــة مســـتقبلية لمنظومة 
صحيـــة قادرة على تجاوز أصعب األزمـــات الصحية، وإن توجيهات جاللته 
بـــأن تكـــون كامل قدرات وإمكانيات الدولة تحت تصرف ومســـؤولية فريق 
البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه هللا، الـــذي يعمل ليال ونهـــارا من أجل 
مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، هي أعظم داللة بأن صحة اإلنســـان من 

أولويات جاللته.

وهنا يجب علينا جميعا االقتداء بالتوجيهات الملكية السامية نحو االلتزام 
التـــام باإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة، وأن نلتـــف حـــول وطننـــا الغالي 
لنحميـــه ونحمـــي أنفســـنا ونتكاتف صغيـــرًا وكبيـــرًا لنتجـــاوز تداعيات هذه 
الجائحـــة الصحيـــة، وأن نعزز مبدأ المســـؤولية المجتمعيـــة لتحقيق واحدة 
مـــن أهـــم قيم الحياة وهـــي أن يتحمل الفرد في مجتمعه المســـؤولية تجاه 

نفسه واآلخرين.
وال يفوتنـــي هنا إال أن أثمن العمل الرائع والمتميز والجهد الكبير الذي يقوم 
بـــه أبطـــال الصفـــوف األماميـــة وجميع مـــن يعمل فـــي القطـــاع الصحي في 
حربهـــم ضد جائحـــة كورونا، هذه الجهود المشـــهود لها منـــذ انطالق األزمة 
الصحيـــة والتي كانت محـــالً للتقدير واالعتزاز من جاللة الملك وولي عهده 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وجميع المواطنيـــن والمقيمين علـــى أرض مملكتنا 
الغاليـــة، فكلنـــا من خلفكم متعاونون ومتماســـكون لنصل إلى منطقة األمان 

بإذن هللا تعالى.. حفظ هللا البحرين وحكومتها وشعبها.

د. خالد زايد

جاللة الملك مركز أمان الدولة

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

للتواصل: 17111483

أدب الطفل في الخليج يحتاج إلى الشجاعة والقوة
قـــرأت مؤخـــرا إحصائيـــة تبيـــن عـــدد الكتـــب التـــي ألفـــت أو ترجمـــت 
لألطفال والشباب في الثالث سنوات األخيرة في موضوعات متعددة 
مثـــل القصص والكتب الدينيـــة واآلداب األجنبية والرحالت والتاريخ 
والتراجـــم والدراســـات االجتماعيـــة والتكنولوجيـــا والطـــب والصحـــة 
والمســـرحيات والتمثيليات والشعر واألناشيد والفنون الجميلة، ورغم 
كثـــرة مـــا يقدم للطفـــل الخليجي مـــن كتب ومجـــالت، إال أن معظم ما 
يقدم مازال بعيدا نوعا ما عن المســـتوى المطلوب من حيث المحتوى 
واالقتـــراب مـــن الواقـــع المعاش للطفـــل والناس من حولـــه “من وجهة 
نظري”، فالكثير من األدب الذي يكتب للطفل في مجتمعاتنا الخليجية 
غالبيته أدب تسلية وترفيه أكثر منه أدب توجيه وتثقيف، أدب معرفة 
وبناء لإلنســـان الذي ســـيحمل على عاتقه في الســـنوات القادمة مهمة 
التطويـــر وخدمة مجتمعه، على اعتبار أن األطفال والشـــباب ســـواعد 

المستقبل وكنوزه.
الطفـــل فـــي األدب العربـــي كمـــادة أدبيـــة موجهـــة له ومعـــدة خصيصا 
على نســـق تربوي وفني يســـتوعب اهتمامه وتطلعاته ويثري وجدانه 

وخيالـــه البكـــر بما يتـــالءم وإمكانيـــات فهمـــه وتذوقه، ويولـــد حوافز 
التنشئة الصالحة، وكما يقول األديب التونسي الراحل محمد العروسي 
المطـــوي، إذا أقررنـــا بـــأن عالـــم الطفولة أصبـــح متميزا ولـــه خصائصه 
واهتماماتـــه، فـــإن هـــذا العالـــم الصغير واســـع فســـيح، فباإلضافة إلى 
مـــا يتطلبه من اســـتجابة لميولـــه في التخيل واالكتشـــاف والتوق إلى 
معرفـــة مـــا حولـــه، فإنه ينبغـــي أن يهيأ للمســـتقبل الذي ينتظـــره، وإذا 
اختلفـــت اآلراء والمذاهـــب حول ما يقدم إلـــى الطفل من غذاء ذهني 
وثقافـــي، فـــإن المتفـــق عليه هو أن يكـــون ذلك الغـــذاء مالئما لمراحل 
نمـــوه مـــداركا وســـنا، والتغذيـــة النافعة هـــي التي تجمع بين ســـالمتها 

الصحية ومالءمتها التركيب الجسماني.

أدب الطفل في الخليج يحتاج إلى الشجاعة والقوة ليؤكد على الشخصية  «
العربية والعبقرية الفذة، وتشجيع الطفل على احترام وحب لغته العربية 
الفصحى بدل تلويث عقله بقصص ال تفيده تربويا ولغويا وهي كثيرة مع 

األسف الشديد، كما دخلت علينا موضة جديدة محدودة المدى وهي دخول 
كل من هب ودب ميدان الكتابة لألطفال.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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كتبت صحيفة “آرمان”، في 26 مايو 2021 متساءلة: ما هي مهمة رئيسي اآلن في 
ســـاحة بدون منافس في االنتخابات الرئاســـية لعام 2021؟ ومن هو الفائز في هذه 

اللعبة حًقا؟ “الولي الفقيه أم الشعب أم َمن ُرفضت أهليتهم؟”.
ســـؤال مـــن شـــقين... فعلى الرغم مـــن أن هذه الصحيفـــة الحكوميـــة التابعة لزمرة 
اإلصالحيين لها مصالح معينة في إثارة هذا السؤال وال تعمم سؤالها وال تركز على 
القضية الرئيسية، بيد أنه بالتأمل في السؤال يمكننا أن ندرك بسهولة من هو الفائز 
ومن هو الخاســـر من وراء سياســـة اإلقصاء واالنكماش. إذا أردنا اإلجابة على هذا 
الســـؤال في كلمة واحدة، فالبد من القول إن الفائز الرئيسي هو الشعب والمقاومة 

اإليرانية، والخاسر األول واألخير فيها هو خامنئي.
بـــادر خامنئـــي مرتكـــًزا على ضغط مجلس صيانة الدســـتور الرجعـــي باتخاذ إجراء 
يضـــرب بـــه رقًمـــا قياســـًيا جديـــًدا في القمـــع بتاريخ هـــذا النظـــام الفاشـــي الحافل 
مت على عقلـــه أيام قوته،  بالنكبـــات، إذ تخلـــى عـــن كل األوهام المتطرفـــة التي خيَّ
وعلـــى حـــد قول المنتمين للولي الفقيه، فإنه أعلـــن مقدًما نتيجة االنتخابات، حتى 
ا كان يسمى بـ “جمهورية الولي الفقيه” في الثقافة الحكومية، ومارس  أنه تخلى عمَّ

إرادته وهيمنته.
بمعنى أنه أوال وقبل كل شيء قال للمواطنين ولمن يعيلهم، إن ما كان موجوًدا في 

الحكومة باسم االنتخابات حتى اآلن ليس أكثر من وهم وال أساس له من الصحة، 
ألن هناك ديكتاتورا ُيدعى الولي الفقيه؛ يظهر في اللحظة الحاســـمة ويعمل خارج 

نطاق قانونه بعصا الرقابة المبررة بحًثا عن المصلحة.
ويســـن القانون وينتهكه وفًقا لما يخدم أطماعه السلطوية، وليس مسؤوال أمام أي 
شـــخص ســـوى نفســـه وميوله، لكن تعريف الولي الفقيه ووظيفته كان مختلًفا عن 
ذلك منذ اليوم األول، وإال لما سميت بـ “السلطة المطلقة للولي الفقيه”، وفي النهاية 
نجد أن الديكتاتورية المطلقة والجموح في ممارسة السلطة قد تم تغليفهما بورق 
فضي من النفاق وطرحت في المجتمع حتى اآلن باســـم االنتخابات، فعندما يكون 
الشخص في نظاٍم ما فوق القانون ويتخذ القرارات خارج نطاق القانون، فلن تكون 

نتيجة تمتعه بصالحيات ال حصر لها سوى هذه النتيجة.
لمـــاذا نقـــول إن خامنئـــي هـــو الخاســـر الرئيســـي؟ لألســـباب التاليـــة: أوال: تخلـــي 
خامنئي عن العبثية الســـابقة المتعلقة باالنتخابـــات وعن ادعائه بأنه ال يتدخل في 
االنتخابـــات، وكشـــف النقاب عن الصـــورة المفضوحة لالســـتبداد الدينـــي وعرضها 
للمالحقـــة القضائيـــة، ثانيـــا: الحقيقـــة هـــي أن خامنئي أطلـــق النار على نفســـه بهذا 
اإلجـــراء، فموقفـــه اآلن ال يمكـــن مقارنتـــه حتـــى باليـــوم الســـابق إلعـــالن أســـماء 

المرشحين للرئاسة. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

خامنئي الخاسر الرئيسي في سيرك االنتخابات )1(

“سباُق” اإلعالنات الخادعة!
حظي الُمســـَتهِلك في اآلونة األخيـــرة بالحماية الُمتعاظمة باعتبارها واحدة من 
الخدمات الُمســـتحصلة للمواطن والُمقيم على حد ســـواء من الجهات الرســـمية 
أو مـــن ِقَبـــل مؤسســـات المجتمـــع المدنّي المحيطـــة بهما التـــي ُتجّنبهمـــا الغّش 
الالمشـــروع واالســـتغالل الجشـــع وتحميهما مـــن االحتكار التجـــاري واالحتيال 
المالـــي ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن األعمـــال الُمنافيـــة للقانـــون المتوافق عليـــه والتي 
ترتبـــط ارتباطًا وثيقًا بضروريات حمايتهما وحفظ حقوقهما ورعاية مصالحهما 
وتشـــجيعهما على خلق البيئات التنافســـّية النظيفة في األســـواق المفتوحة بما 
يتماشـــى مـــع حاجاتهمـــا بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، بعـــد أْن احتال مكانة 
مهمـــة في القطاع االقتصادي الذي يســـتهدف تقديم المنتجـــات بما يتوافق مع 
االحتياجات الشـــخصّية وجعـــل الرضا المطلب األول أليـــة منظومة اقتصادّية، 
فضالً عن تسليط األضواء على الممارسات التي تشمل كيفّية الشراء واإلجابة 
علـــى االستفســـارات وأســـئلة “بمـــاذا، َمْن، أيـــَن، ولمـــاذا”، عالوة على اســـتيعاب 
المتطلبات والقرارات المتعارف عليها حاضرًا بـ “إدارة الشـــراء والتســـويق” وكل 
قضاياهـــا ذات العالقـــة بالســـالمة والصحة العامة ومقاضـــاة المنتجات وحقوق 
الخصوصّية والتداخالت الحاصلة بين الُمســـَتهِلك والتاجر التي تضمن ســـالمة 

المنتجات والعقود والممارسات غير العادلة.
حماية المســـتهلك Consumer Protection التي تعمل على إبعاد المســـتهلكين 
عن المنتجات غير اآلمنة أو ذات النوعية الرديئة بما تبرزه من خداع في الدعاية 
والتصنيـــف والتغليـــف أو في اإلجراءات المهنية التي تحّد من المنافســـة؛ يأتي 
دور حماية المستهلك الرقابي بارزًا “بل وثقيالً بعض الشيء” بعد شيوع ظاهرة 
اإلعالنـــات المضّللـــة التي ُتضّخم الفوائـــد المزعومة للُمنتج وتختـــرع المميزات 
التخّيليـــة لـــه، إلـــى حيـــث تتصـــارع الشـــركات الُمصنعـــة التـــي تنتـــج العالمات 
التجاريـــة فيمـــا بينها بعد أْن صّيرت الُمســـتهلك ُعرضة ألخطار الغّش والتضليل 
بســـبب كّم الرســـائل اإلعالنية وانعدام ضمان ســـالمة الُمنتج وفقـــدان البيانات 
المتاحـــة والتحايـــل فـــي األســـعار، فضـــالً عـــن تداخل أوقـــات التوزيـــع وأضرار 
عمليـــات التعبئة والتغليف وإخـــالل المقاييس واألوزان واألحجـــام والمكونات 
ورداءة النقـــل والتخزين التي غالبـــًا ما ترافقها موجات الترويج الخادعة ببياٍن 
مزوٍر أو ادعاٍء كاذٍب يؤدي إلى خلق انطباع مضلل في طبيعة السلعة وتركيبها 
ومصدرهـــا ووزنهـــا وحجمهـــا أو طريقـــة تصنيعهـــا أو تاريـــخ إنتاجهـــا وانتهـــاء 
صالحيتها أو شروط استعمالها أو جهة إنتاجها أو نوع ومكان تقديمها. “المقال 

كامال في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري

حماس... وبروباغندا االنتصار
أؤمـــن أشـــد اإليمان بـــأن حركـــة المقاومة اإلســـالمية “حماس” ال تمثل الشـــعب 
الفلسطيني وال حتى قطاع غزة، وال تمتلك حق اتخاذ القرار باسم الفلسطينيين، 
وما زادني يقينًا بذلك ســـكان القطاع أنفسهم الذين ظهروا في مقابالت متلفزة 
علـــى مختلـــف القنـــوات بعيد انتهاء حـــرب الـ 11 يومـــًا بين حماس وإســـرائيل، 
والذيـــن أجمعـــوا فـــي مجملهـــم علـــى عدم دعـــم حمـــاس وتبرؤهم منهـــا بل من 
جميع األطياف السياســـية الفلســـطينية بدعوى تمثيلهم مصالحهم الشـــخصية 

والحزبية فقط دون االكتراث بالشعب الفلسطيني ومطالبه.
حماس حاولت طمس وقائع ونتائج األحداث األخيرة بحملة واســـعة وسلســـلة 
مـــن االحتفـــاالت فرحًا بما أســـمته فوزًا وانتصـــارا، لكن بنظرة ومقارنة بســـيطة 
جـــدًا نـــرى أن الواقع واألرقـــام ال تعكس أبًدا تفوقا في الكفة الحمســـاوية ال من 
حيث الخســـائر البشـــرية التي تجاوزت المئتي شـــهيد من الجانب الفلســـطيني 
مقابـــل 12 قتيـــال فقط مـــن الجانب اإلســـرائيلي، وال في الخســـائر المادية التي 
تمثلـــت في تدمير آالف البيوت والمبانـــي والضرر الكبير في البنى التحتية في 
غزة مقابل خســـائر تجارية مؤقتة تمثلت في وقف بعض األنشـــطة االقتصادية 

في إسرائيل. 
وإذا مـــا كانـــت حماس تـــرى أن قبول إســـرائيل الهدنة والتوصـــل التفاق إطالق 
النـــار فـــورًا، فأعتقـــد أن حمـــاس تعلم حق المعرفـــة أن هذا االتفـــاق جاء نتيجة 
الضغوط الدولية الكبيرة ومســـاعي الســـالم الجبارة التي قامـــت بها العديد من 

الدول وعلى رأسها مصر، وهو ما ينفي تفوقا وانتصارا أتت به حماس.
حمـــاس فـــي ظاهر خوضها غمار حربها األخيرة غيـــرة ودفاعا عن األقصى، لكن 
فـــي واقـــع األمر رعونـــة مطلقة ومصالـــح حزبية، فهـــي لم تتســـبب إال في قتل 
وتهجيـــر الفلســـطينيين وخراب غزة، فتفـــوق تل أبيب العســـكري المطلق واقع 

معروف للجميع ومن الحماقة أن تحاول حماس مجاراته. 
ال أدعـــو بالتأكيـــد لالستســـالم والتفريط بالحقوق الفلســـطينية، لكـــن في نفس 
الوقت ال أرى في المواجهة العسكرية حالً وهي التي دائمًا ما رجحت إسرائيل 
وكبـــدت الفلســـطينيين الخســـائر الفادحـــة، لكـــن اعتمـــاد الســـبل الدبلوماســـية 
يبقى الخيار األنجع واألمثل بالنســـبة للفلســـطينيين في ظل التفوق العســـكري 

اإلسرائيلي وما غير ذلك يبقى عبثًا في حياة وأرواح الفلسطينيين.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان



تعاقـــد نـــادي النصر رســـميا مع العب 
لتدعيـــم  الجشـــي  حســـين  االرتـــكاز 
صفـــوف الفريق األول للكـــرة الطائرة 

في الموسم المقبل 2021 - 2022.
وأنهـــى النصـــر التعاقـــد مـــع الجشـــي 
ليمثـــل  األهلـــي  النـــادي  مـــن  قادمـــا 
صفـــوف أبنـــاء الجفيـــر في الموســـم 
البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة  القـــادم 
ســـيرجيو جونيـــا الـــذي تعاقـــد معـــه 
النـــادي رســـميا بعدمـــا أشـــرف علـــى 
الموســـم  فـــي  داركليـــب  تدريـــب 
المنصـــرم وقاده لتحقيـــق لقب كأس 

سمو ولي العهد.
وكان النصر أبرم صفقات محلية عدة 
بعد تجديد التعاقد مع حسن ضاحي 
ضـــارب مركـــز )3( كما تـــم التعاقد مع 
صانع األلعاب حســـين الجشـــي قادما 

من المحرق وضـــارب االرتكاز محمد 
عمـــر قادمـــا مـــن البســـيتين، ويهدف 
مـــن وراء تلـــك الصفقات إلـــى تعزيز 
صفوفه للمنافســـة بقوة على األلقاب 
ظهـــر  بعدمـــا  المقبـــل  الموســـم  فـــي 
بصـــورة جيدة في الموســـم المنصرم 
مقارنة بالمواسم التي سبقته ليحتل 
المركـــز الخامـــس في الترتيـــب العام 

ألنديـــة  راشـــد  بـــن  عيســـى  لـــدوري 
الدرجة األولى.

الالعبيـــن  مـــن  الجشـــي  ويعتبـــر 
االرتـــكاز  مســـتوى  علـــى  المتميزيـــن 
حيـــث مثل العديد من األندية أبرزها 
النجمـــة واألهلـــي، وكان محط أنظار 
العديـــد من األندية التي كانت ترغب 
فـــي الظفـــر بخدماته قبـــل أن يلتحق 
بنـــادي النصر الذي يعتبر أحد أقطاب 

اللعبة على مستوى المملكة.

حسين الجشي

ليـدعــــــم صفــوف طــائـــــرة الجفيـــــر المــوســم المقبــل

النصــر يتعاقــد مــع حسيــن الجشــي
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االتحاد البحريني لكرة القدم

شــارك الحكــم الدولــي لكــرة الصاالت حســين البحار فــي إدارة 
مباريــات ملحق منطقــة “Asian” للتصفيات اآلســيوية المؤهلة 
بليتوانيــا 2021، إذ أقيمــت  لكــرة الصــاالت  العالــم  إلــى كأس 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  خورفــكان  مدينــة  فــي  التصفيــات 

المتحدة في الفترة 20 حتى 25 مايو الجاري.

 4 التصفيـــات  فـــي  وأقيمـــت 
ذهـــاب  )مباراتـــان  مباريـــات 
شـــارك  إذ  إيـــاب(،  ومباراتـــان 
البحار في إدارة مباراة الذهاب 
بيـــن منتخبـــي فيتنـــام ولبنان، 
ثالًثـــا،  حكًمـــا  بصفتـــه  وذلـــك 
كمـــا شـــارك فـــي إدارة مبـــاراة 
منتخبي تايلند والعراق، وذلك 

بصفتـــه حكًما ثانًيـــا إلى جانب 
الحكـــم “لي بو فـــو” من الصين 

تايبيه الذي كان حكًما أوالً.
مباريـــات  إدارة  فـــي   وشـــارك 
التصفيـــات 9 حكام آســـيويين 
البحـــار،  مـــن ضمنهـــم حســـين 
كأس  إلدارة  مرشـــحين  وهـــم 

العالم لكرة الصاالت 2021.

البحــار يديــر ملحــق التصفيـات 
اآلسيوية لمونديال الصاالت

االتحاد البحريني لكرة القدم

أكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون اإلدارية والمالية علي البوعينين، جاهزية اللجنة المنظمة لمباريات المجموعة C من 
التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آســيا 2023، والتي سيســتضيفها االتحاد البحريني لكرة القدم بنظام التجمع 

في الفترة 3 وحتى 15 يونيو المقبل بمشاركة منتخبنا الوطني.

وأشار البوعينين إلى أن اللجنة المنظمة 
لالســـتضافة  االســـتعداد  أتـــم  علـــى 
المنتظـــرة بمشـــاركة 5 منتخبـــات، مبيًنا 
عملية التنسيق والمتابعة المستمرة بين 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم والجهات 
الحكوميـــة ذات العالقـــة كافـــة، مؤكـــًدا 
وجـــود تعاون مثمر بين جميع األطراف 

في سبيل إنجاح االستضافة.
 ولفـــت البوعينين إلى أن النجاح الكبير 

احتضـــان  فـــي  االتحـــاد  ســـجله  الـــذي 
لـــكأس  األولـــى  المجموعـــة  مباريـــات 
وبشـــهادة   2021 اآلســـيوي  االتحـــاد 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم يشـــكل 
حافًزا للجان المنظمة والتنفيذية للعمل 
علـــى  اســـتضافة مثاليـــة  تقديـــم  نحـــو 
جميـــع المقاييـــس، خصوًصا مـــع وجود 
تجربة ســـابقها خاضتها فرق العمل في 
اللجـــان كافـــة مـــن خـــالل كأس االتحاد 

شـــروطه  ســـتطبق  والتـــي  اآلســـيوي، 
االحترازية واإلجـــراءات الوقائية كافة 
علـــى مباريـــات التصفيـــات مـــن خـــالل 

نظام الفقاعة الطبية.
 وبيـــن أن نظـــام الفقاعـــة الطبيـــة يأتي 
توافًقا مـــع متطلبات االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة القـــدم حـــول تنظيـــم المباريـــات 
بنظـــام التجمـــع، وألهميتـــه الكبـــرى في 
ســـبيل التنظيـــم دون أي إصابـــات بمـــا 

يعكـــس الجهـــود الطبيـــة المميـــزة التي 
تقـــوم بهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل 

جائحة كورونا.
 وذكـــر نائب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم للشؤون اإلدارية والمالية أن 
جميـــع اللجان التنفيذيـــة تواصل عملها 
الكبيـــر مـــع بدء العـــد التنازلـــي النطالق 

المباريـــات، معرًبـــا عـــن الثقـــة بالكـــوادر 
البحرينيـــة كافة العاملـــة كالً في مجال 
اختصاصها خالل مباريـــات التصفيات، 
للظهـــور علـــى أفضـــل صـــورة تنظيميـــة 
ممكنـــة وبمـــا تعكـــس المكانـــة الرياديـــة 
لمملكـــة البحرين فـــي احتضان مختلف 

الفعاليات الكبرى.
 وبيـــن أن فرق العمل جاهزة الســـتقبال 
الوفـــود تباًعـــا ســـوءا مـــن المنتخبـــات 
المشـــاركة أو ممثلـــي االتحاد اآلســـيوي 
لكرة القدم والحكام، على أن تبدأ بعدها 
االجتماعـــات التحضيريـــة النهائية قبل 

صافرة البداية يوم 3 يونيو المقبل.

ــة الـــتـــصـــفـــيـــات الــــمــــزدوجــــة ــ ــاف ــ ــض ــ ــت ــ ــي الس ــ ــازل ــ ــن ــ ــت ــ بـــــــدء الــــعــــد ال

البوعينين يؤكد جاهزية االتحاد البحريني لكرة القدم

تطبيق نظام الفقاعة 
الطبية.. إجراءات 

احترازية.. وتنسيق 
مستمر مع الجهات

“أحمرنا قدها” انعكاس لالهتمام وستحفز الالعبين 

انعكاسات إيجابية واسعة على الفريق في مواصلة تسجيل اإلنجازات

رئيس االتحاد البحريني يشيد بدعم خالد بن حمد

ناصر بن حمد يشيد بجائزة اللعب النظيف لفيكتوريوس للدراجات

االتحـــاد  إدارة  رئيـــس مجلـــس  أشـــاد 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة بتوجيهـــات النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
إلطـــالق الحملـــة اإلعالميـــة الوطنيـــة 
لمنتخبنـــا  دعًمـــا  “#أحمرنا_قدهـــا”، 
الوطنـــي األول لكرة القدم الســـتكمال 
المزدوجـــة  التصفيـــات  فـــي  مشـــواره 
المؤهلـــة إلى كأس العالم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
وأكد الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة 
خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  توجيهـــات  أن 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، انعـــكاس للدعـــم 
الكبيـــر الـــذي يوليه ســـموه لالتحادات 

إذ  الوطنيـــة،  ومنتخباتهـــا  الرياضيـــة 
إن هـــذا الدعـــم يأتي تســـخيًرا للجهود 
كافة مـــن أجل تحفيز العبي المنتخب 
الوطنـــي للظهور اإليجابـــي التصفيات 
المرحلـــة  إلـــى  والمؤهلـــة  المزدوجـــة 
الثالثـــة مـــن التصفيات، مبيًنـــا أن هذه 
التوجهـــات تأتـــي متوافقـــة مـــع الرؤى 
التطويرية لممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
األمن الوطنـــي رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، معرًبـــا عـــن بالـــغ 
الفخـــر واالعتـــزاز بالدعم الـــذي يقدمه 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
الرســـمي  االلتفـــاف  أن  إلـــى  وأشـــار   
بـــه  الـــذي يحظـــى  الواســـع  والشـــعبي 
ومـــع  الفتـــرة  هـــذه  خـــالل  المنتخـــب 

التـــي  الداعمـــة  اإلعالميـــة  الحملـــة 
انتشـــرت علـــى أوســـع نطاق، ســـتكون 
عامـــالً إيجابًيـــا لمشـــوار المنتخب في 
طريـــق حصد بطاقة التأهـــل، مبيًنا أنه 
يحتـــم علـــى الجميـــع فـــي بيـــت الكرة 
نحـــو  االســـتثنائي  العمـــل  البحرينيـــة 
مواكبـــة االســـتحقاق المهـــم، وتحقيق 

التطلعات المنشودة.
 وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
حملـــة  إن  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
“#أحمرنـــا قدهـــا” ستســـاند المنتخـــب 
داخل المســـتطيل األخضر، وتشجعهم 
علـــى بـــذل قصـــارى الجهـــود لتحقيـــق 

أفضل النتائج.

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
بالغ ســـعادته بحصـــول فريق فيكتوريـــوس البحرين 
للدراجـــات الهوائيـــة علـــى جائزة اللعـــب النظيف في 
طواف إيطاليا. وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن فريـــق فيكتوريـــوس البحريـــن للدراجات 
الهوائيـــة يعمل كمنظومـــة احترافية متكاملة وجميع 
أفـــراد الفريـــق هدفهـــم تحقيـــق اإلنجـــازات لمملكتنا 
الغاليـــة والمســـاهمة فـــي الترويج االقتصـــادي للبالد 

وتحقيق الرؤية االقتصادية )2030(.
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أن المتتبـــع لمســـيرة فريـــق فيكتوريـــوس البحريـــن 
للدراجـــات الهوائيـــة يدرك حجـــم العمـــل الكبير الذي 
يقـــوم به أفراد الفريق من فنيين وإداريين ودراجين 
وغيرهـــم، حيث يســـير الجميع وفق خطة مدروســـة 
وبعيدة المدى، حيث أن العديد من األهداف تحققت 
فـــي المشـــاركات الماضيـــة خاصـــة أن الفريـــق حقـــق 

العديد من اإلنجازات في مختلف مشاركاته العالمية.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة إلى 
أن جائـــزة اللعـــب النظيف في طواف إيطاليا ســـوف 
يكـــون لهـــا انعكاســـات إيجابية واســـعة علـــى الفريق 

في مواصلة تســـجيل اإلنجازات فـــي الفترة المقبلة، 
واإلداري  الفنـــي  الجهازيـــن  بعطـــاء  ســـموه  مشـــيدًا 
والدراجيـــن طوال الفتـــرة الماضية ومتمنيـــًا للفريق 

دوام التوفيق والنجاح.

االتحاد البحريني لكرة القدم

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ خالد بن حمد الشيخ علي بن خليفة
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 علي البوعينين

حسن علي

نفى عضو مجلس إدارة نادي المحرق ورئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة 
عبدالرحمن جمعة استقالته من النادي. 

حديـــث  فـــي  جمعـــة  وقـــال 
ســـبورت”  “البـــالد  لــــ  مقتضـــب 
عبـــر الواتســـاب إن مـــا يثار عن 
اســـتقالته غيـــر صحيـــح وإنـــه 
مجرد إشاعة ال يعلم من يروج 
لهـــا داخـــل أروقـــة النـــادي دون 
أن يدلـــي بمزيد مـــن التفاصيل 
اإلضافية بشـــأن مالبسات تلك 

اإلشاعة.
وكان مصـــدر مطلع قـــد أوضح 
اســـتقالة  ســـبورت”  “البـــالد  لــــ 
عبدالرحمـــن جمعة دون معرفة 
مـــن  االســـتقالة  كانـــت  إذا  مـــا 

اللعبـــة  جهـــاز  رئاســـة  منصـــب 
مجلـــس  عضويـــة  أم  فقـــط 
اســـتقال  حـــال  وفـــي  اإلدارة، 
جمعـــة فعـــال فإن غيابه يشـــكل 
بعـــد  المحـــرق  لنـــادي  خســـارة 
أن تـــرأس جهاز الكـــرة الطائرة 
ســـنوات عدة وأعاد النادي إلى 
الواجهـــة مـــن جديـــد بعـــد فوز 
المحـــرق ببطولـــة الـــدوري فـــي 
الموســـم قبل الماضـــي 2019 - 
2020 بقيادة المـــدرب الوطني 
محمد المرباطي بعد غياب دام 
8 سنوات عن التتويج باللقب.

وفي حال صحة نبأ االســـتقالة 
فإنه مـــن المؤمل أن تقابل تلك 
االستقالة برفض مجلس إدارة 
نـــادي المحرق باعتبـــاره كفاءة 
إداريـــة وشـــخصية محرقاوية 

قدمت الكثير للقلعة الحمراء.

ــة ــل إضافيـ ــاعة دون تفاصيـ ــرد إشـ ــا مجـ ــال إنهـ قـ
جمعـة ينفـي استقالتـه مـن المحـرق

حسن علي

عبدالرحمن جمعة

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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لتثبيــت هدنة غزة.. لقاءات مصرية إســرائيلية في القاهرة وتل أبيب

وفد مصري لمتابعة صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس األحد، وفدا أمنيا بمتابعة صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس. في حين زار وزير 
الخارجية اإلســرائيلي، غابي أشــكنازي، القاهرة وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية المصري ســامح شــكري وكبار المســؤولين، وبالتزامن أجرى 
مديــر المخابــرات العامــة المصريــة اللــواء عباس كامل زيارة لتل أبيب واألراضي الفلســطينية. وقال رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو 

“طرحت في لقائي مع مدير المخابرات المصرية المطالبة باستعادة الجنود المحتجزين في غزة”.

المصـــري،  التلفزيـــون  وأعلـــن 
السيســـي  المصـــري  الرئيـــس  أن 
أرســـل وفـــدا أمنيا رفيع المســـتوى 
الفلســـطينية  إلســـرائيل والمناطق 
لبحـــث تثبيت وقـــف إطـــاق النار 

وإعادة اإلعمار.
وأكـــد أن الوفـــد األمنـــي المصـــري 
ســـيناقش ســـبل التوصـــل لتهدئـــة 
شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة 

ودفع جهود إنهاء االنقسام.
مـــن جانبـــه، ذكـــر حســـين الشـــيخ 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
عبـــاس  الوزيـــر  أن  الفلســـطينية، 
كامـــل مديـــر المخابـــرات المصرية 
للتشـــاور  فلســـطين  إلـــى  ســـيصل 
حـــول  الفلســـطينية  القيـــادة  مـــع 
العـــدوان  بعـــد  المســـتجدات  آخـــر 
لـــه  تتعـــرض  مـــا  األخيـــر، وبحـــث 
مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك 
ملـــف إعـــادة إعمـــار غـــزة، والحوار 

الفلسطيني الوطني.
فيمـــا ذكـــرت مصـــادر مـــن حركـــة 
فتـــح أن الوفـــد المصري ســـيجري 
الفصائـــل  قـــادة  مـــع  مشـــاورات 
للتهدئـــة  للتوصـــل التفـــاق شـــامل 
ووقف متبادل إلطاق النار تمهيدا 
للوصـــول لترتيبات إلحيـــاء عملية 

السام.
وزيـــر  بحـــث  ذاتـــه،  الســـياق  فـــي 
غابـــي  اإلســـرائيلي،  الخارجيـــة 
أشـــكنازي، فـــي القاهـــرة أمـــس مع 
شـــكري،  ســـامح  المصـــري  نظيـــره 
النـــار  ووقـــف  التهدئـــة  ملفـــات 
للوصـــول التفـــاق طويـــل  تمهيـــدا 
للهدنـــة وإعـــادة أســـرى ومفقودين 
إســـرائيليين لدى حماس فضا عن 

خطة إعادة إعمار غزة.
وتعد زيارة أشكينازي إلى القاهرة 
األولـــى لوزيـــر خارجيـــة إســـرائيل 

منذ 13 عاما.
وجاء فـــي بيان لـــوزارة الخارجية 
أشـــكينازي  زيـــارة  أن  المصريـــة 
أتـــت في إطـــار “تواصـــل مصر مع 
الفلسطيني واإلسرائيلي  الجانبين 
لتثبيـــت وقـــف إطـــاق النـــار بيـــن 

إسرائيل وقطاع غزة”.
وبحثـــا الوزيـــران، بحســـب البيان، 
“ســـبل العمل علـــى تســـهيل عملية 
إعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة بشـــكل 

عاجل خال المرحلة المقبلة”.
وقـــال البيان إن شـــكري أكد خال 
اللقاء ضرورة “مراعاة الحساســـية 
بالقـــدس  المرتبطـــة  الخاصـــة 

األقصـــى  والمســـجد  الشـــرقية 
اإلســـامية  المقدســـات  وجميـــع 
والمســـيحية )...( وأهميـــة التحرك 
خـــال الفترة المقبلـــة التخاذ مزيد 
من التدابير التي تهدف إلى تعزيز 
التهدئة”، وإعادة مسار المفاوضات 

السياسي بين الطرفين. 
قـــد  المصريـــة  الوســـاطة  وكانـــت 
نجحـــت فـــي الوصـــول قبـــل أيـــام 
فـــي  النـــار  التفـــاق هدنـــة ووقـــف 
 11 بعـــد  الفلســـطينية.  األراضـــي 
هـــو  مـــن تصعيـــد عســـكري  يومـــًا 
األعنـــف بيـــن الفصائل وإســـرائيل 

منذ 2014.
وقام مســـؤولون أمنيون مصريون 
بجـــوالت مكوكيـــة عقـــدوا خالهـــا 
لقـــاءات مـــع الطرفين اإلســـرائيلي 

خالهـــا  ناقشـــوا  والفلســـطيني 
احتـــواء التصعيـــد واالتفـــاق على 
هدنة ووقـــف النـــار، وبعدها يمكن 
والملفـــات  الخافـــات  مناقشـــة 
التوتـــر  تســـبب  التـــي  العالقـــة 

والتصعيد.
وكانـــت إســـرائيل وحركـــة حماس 
فـــي قطـــاع غـــزة توصلتـــا فـــي 20 
مايـــو إلى وقـــف إلطاق النـــار عبر 
جهـــود مصرية ودخل حيز التنفيذ 
فجر الجمعـــة 21 مايو بعد تصعيد 
خلف 254 شهيدا فلسطينيا بينهم 

66 طفا ومقاتلون.
وفي الجانب اإلســـرائيلي قتل 12 
شـــخصا بينهم طفل وفتـــاة عربية 
علـــى مـــا أكـــدت خدمـــة الطـــوارئ 

واإلسعاف.

القاهرة/ القدس المحتلة ـ وكاالت

طهران ـ أ ف ب

أعلـــن محامـــي الفرنســـي بنجامان 
بريير الموقوف في إيران منذ مايو 
2020، أن موكله ســـيحاكم بتهمتي 
“التجسس” و “الدعاية ضد النظام” 

السياسي اإليراني.
دهقـــان  ســـعيد  المحامـــي  وقـــال 

لوكالـــة “فرانـــس بـــرس” إنه في 
أكـــدت  التحقيـــق  ختـــام 

الماحقات  العامة  النيابة 
ضد المواطن الفرنسي.

وأوضح أن “المدعي العام 
يعد بيان االتهام وسيرســـله 

إلـــى المحكمة الثوريـــة لمواصلة 
بحـــق  القضائيـــة”  اإلجـــراءات 
الفرنســـي المعتقل في سجن وكيل 
آباد في مشهد بشمال شرق إيران.

وبحســـب القوانيـــن اإليرانيـــة، فإن 
المـــدان بالتجســـس يواجـــه عقوبة 
تصـــل إلـــى اإلعـــدام، فـــي حيـــن أن 

عقوبـــة المدان بالدعاية ضد النظام 
هي السجن ما بين 3 أشهر وسنة.

وصـــدر إعـــان إحالـــة برييـــر علـــى 
المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته 
مفتوحـــة  رســـالة  برييـــر  بانديـــن 
فـــي مجلـــة “لـــو بـــوان” الفرنســـية، 
ناشـــدت فيها الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون العمل من 
أجل إطاق ســـراح شقيقها 
المســـجون  الثاثينـــي 
والـــذي  أســـاس”  “دون 
أصبـــح على حـــد قولهـــا “أداة 

مفاوضات تتخطاه”.
وأفـــاد دهقـــان أن بريير كان يواجه 
يثبتهمـــا  لـــم  أخرييـــن  تهمتيـــن 
التحقيق، هما “اإلفساد في األرض”، 
إيـــران  فـــي  التهـــم  أخطـــر  إحـــدى 
ويعاقب عليها باالعدام، واستهاك 

الكحول التي تعاقب بالجلد.

إيران تحاكم فرنسيا موقوفا منذ عام بتهمة التجسس

تل أبيب ـ وكاالت

أفادت وســـائل إعام إســـرائيلية بأن 
حـــزب “هناك مســـتقبل” بزعامة يائير 
البيـــد قـــد يعلـــن فـــي غضـــون األيام 
القليلـــة المقبلة عن تشـــكيل حكومة 
حـــزب  بمشـــاركة  جديـــدة  ائتافيـــة 

“يمينا” برئاسة نفتالي بينيت.
وتتوقـــع صحف إســـرائيلية أن يعلن 
“هناك مستقبل” عن تشكيل “حكومة 
المقبـــل،  األربعـــاء  جديـــدة  تغييـــر” 
الثانـــي مـــن يونيـــو، فـــي آخـــر يـــوم 
لســـريان التفويض الرئاسي بتشكيل 

الحكومة الممنوح لابيد.
البيـــد  يتنـــاوب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
وبينيت في منصب رئيس الحكومة 

الجديدة.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت أفـــادت فيه 
بـــأن بينيـــت  وســـائل إعـــام عبريـــة 
خـــال اجتمـــاع عقدته أمـــس األحد 

أبلـــغ  الكنيســـت  فـــي  “يمينـــا”  كتلـــة 
أعضاء حزبه بنيته تشـــكيل حكومة 
التغييـــر”  “معســـكر  مـــع  ائتافيـــة 
المعارض لرئيس الوزراء زعيم حزب 

“الليكود” بنيامين نتنياهو.
وأعرب بينيت ألعضاء حزبه، حسب 
التقاريـــر، عن قناعته بعجـــز نتنياهو 
عن تشكيل حكومة جديدة حتى مع 

دعـــم “يمينـــا”، موضحا أنـــه ال يختار 
بيـــن االنضمـــام إلـــى “حكومـــة يمين” 
و “حكومـــة تغيير”، بـــل بين التحالف 
مـــع البيـــد أو التوجـــه إلـــى خامـــس 
انتخابـــات علـــى التوالي خـــال نحو 

عامين.
أصـــدره  بيـــان  فـــي  “يمينـــا”  وأكـــد 
عقـــب االجتمـــاع أن أعضـــاء الحزب 
أعربـــوا باإلجماع عـــن دعمهم لجهود 
بينيت الرامية إلى تشـــكيل “حكومة 
توجـــه  وتفـــادي  وفعالـــة”  مســـتقرة 

الباد إلى االنتخابات.
ولم يحضر المشرع أميخاي شيكلي، 
وهو من األعضاء السبعة عن “يمينا” 
فـــي الكنيســـت، اجتمـــاع أمـــس، كما 
اإلســـرائيلية  الــــ12  القنـــاة  أفـــادت 
بـــأن المشـــرع اآلخـــر عن الحـــزب نير 
االســـتقالة  إمـــكان  يـــدرس  أوربـــاخ 

من الكنيســـت كي ال يدعم “معســـكر 
التغيير”.

ويأتـــي علـــى خلفية عـــرض نتنياهو 
علـــى بينيـــت ورئيـــس حـــزب “األمل 
اقتراحـــا  ســـاعر  جدعـــون  الجديـــد” 
يمينيـــة  حكومـــة  بتشـــكيل  يقضـــي 
جديدة ســـيتولون رئاستها بالتناوب، 

لكن ساعر رفض هذه المبادرة.
اتفاقـــا  “يمينـــا”  إبـــرام  حـــال  وفـــي 
ســـيحصل  البيـــد،  مـــع  ائتافيـــا 
“معســـكر التغيير” على 57 مقعدا في 
الكنيســـت، وســـيتيح الدعـــم خـــارج 
االئتـــاف مـــن قبـــل “القائمـــة العربية 
الموحـــدة” لـــه حصـــد 61 مقعـــدا، أي 
الغالبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، 
أعضـــاء  بيـــن  محتمـــا  تمـــردا  لكـــن 
“يمينا” أو “األمل الجديد” قد يقوض 

هذه المساعي.

إســرائيل حكــم  انتــزاع  مــن  تقتــرب  والمعارضــة  المحــك..  علــى  “الليكــود”  زعيــم 
“حكومة تغيير” ائتالفية ستطيح بنتنياهو األربعاء

واشنطن ـ وكاالت

أعلن الرئيـــس األميركي جو بايدن، 
اتصـــاال  أجـــرى  أنـــه  األحـــد،  أمـــس 
هاتفيـــا مـــع الرئيـــس الصينـــي شـــي 
جيـــن بينغ، وذلـــك فـــي أول مكالمة 
معـــه منـــذ تولـــي بايـــدن منصبه في 

يناير 2021.
وقـــال بايـــدن، فـــي كلمـــة ألقاها 

أمـــس فـــي واليـــة ديافيـــر 
الذكـــرى  يـــوم  بمناســـبة 
ســـاعة  منـــذ  “أجريـــت 
مكالمة طويلة مع الرئيس 

شـــي. وأكدت بوضوح أنه ال 
يمكننـــا أال ندعـــو لحمايـــة حقوق 

اإلنسان في كل أنحاء العالم”.
ولـــم يجر بايدن قبل ذلك منذ توليه 
الرئاســـة األميركية مكالمات هاتفية 
الرئيـــس  مـــع  رســـميا  عنهـــا  أعلـــن 
الصيني، لكنه التقاه مرارا في شغل 
منصـــب نائب الرئيس األميركي في 

إدارة باراك أوباما.
وحذر بايدن ســـابقا الـــدول الغربية 
مـــن  معهـــا  المتحالفـــة  واألطـــراف 
صارمـــة  اســـتراتيجية  “منافســـة 
وطويلة األمد” مع الصين، كما اعتبر 

أن مواجهتها أكبر تحد إلدارته.
وأخيـــًرا، قال الرئيـــس األميركي 
إن نظيـــره الصينـــي يعتقد أن 
باده ستتمكن من “امتاك” 
الواليات المتحدة بحلول 

العام 2035.
بدورهـــا، قالـــت الصيـــن علـــى 
لســـان وزيـــر خارجيتهـــا، وانـــغ يي، 
إنهـــا تســـعى إلى حوار مـــع الواليات 
المتحـــدة لخدمـــة مصالح البشـــرية 
الطـــرف  تحـــدي  تريـــد  جمعـــاء وال 
األميركـــي، معتبرة أن ســـبب التوتر 
بين الجانبين يعود إلجراءات إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترامب.

بايدن يجري أول اتصال مع الرئيس الصيني
بانكوك ـ أ ف ب

عثـــر على الســـفير األوكراني أندري 
بيشـــتا )45 عامـــا( فـــي تايلنـــد ميتا 
أمـــس األحـــد في جزيرة كـــوه ليبي 
)جنـــوب( الســـياحية، إذ كان يقضي 
إجـــازة مع ابنه كما أعلنت الشـــرطة 
فيمـــا لم تحدد أســـباب وفاته حتى 

اآلن.
وأعلنت الشرطة التايلندية 

أنـــه عثـــر عليـــه ميتـــا في 
غرفته في مجمع فندقي 
وهـــي  ليبـــي،  كـــوه  فـــي 

جزيـــرة ســـياحية يقصدهـــا 
الســـياح بكثـــرة؛ بســـبب مياههـــا 

الزرقاء الصافية.
وجـــاء فـــي بيـــان نســـب إلـــى نائب 
المتحدث باســـم الشـــرطة الوطنية 
كيسانا فاثانشـــاروين أن “التحقيق 
لـــم يظهـــر أي دليـــل علـــى  األولـــي 

هجوم أو مداهمة أو عنف”.

الطبـــي  الفريـــق  أعضـــاء  وارتـــدى 
مـــكان  إلـــى  أوال  وصلـــوا  الذيـــن 
لفحـــص  واقيـــة  مابـــس  الحـــادث 
الجثة على ســـبيل االحتيـــاط بينما 
اســـتجوبت الســـلطات نجل السفير 
أوســـتاب، الذي كان ينـــزل معه في 

نفس الغرفة.
إلـــى  خلـــد  والـــده  إن  وقـــال: 
النوم مســـاء اليوم السابق، 
لكنه اســـتيقظ فجرا وهو 
يتقيـــأ قبل أن يغمى عليه 
بحســـب ما أفاد فاثانشاروين، 
الـــذي أضـــاف أنـــه تـــم اســـتجواب 

شهود آخرين أيضا.
ونقل جثمان أندري بيشـــتا أوال إلى 
مستشـــفى محلـــي إلجراء تشـــريح 
قبل أن ينقل إلى مستشفى للشرطة 
في العاصمة بانكوك إلجراء تحقيق 

معمق أكثر حول أسباب الوفاة.

العثور على السفير األوكراني في تايلند ميًتا

قتيالن و20 جريًحا في 
إطالق نار في فلوريد

قــتــل شــخــصــان وأصـــيـــب 20 عــلــى األقـــل 
بجروح أمس األحد، حين قامت مجموعة 
بـ “إطــاق النار عشوائيا على  من 3 أفــراد 
في  موسيقية  حفات  قاعة  خــارج  حشد 
ميامي بوالية فلوريدا األميركية، على ما 

أفادت الشرطة المحلية.
ــا  ــقـ ــد “وفـ ــ ــي-داي ــامــ ــ ــي وقــــالــــت شــــرطــــة مــ
حفا  تستضيف  القاعة  كانت  للمحققين، 
ــعــديــد مـــن الــمــنــظــمــيــن أمــامــهــا”،  وكــــان ال
ــارة اقــتــربــت مـــن أمـــام  ــيـ مــضــيــفــة أن “سـ
ــدأوا  ــرج مــنــهــا 3 أشــخــاص بـ الــصــالــة وخــ

بإطاق النار عشوائيا على الحشد”.
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نتانياهو والبيد.. تنافس محموم على زعامة إسرائيل

سامح شكري يتباحث مع غابي أشكنازي في القاهرة

عدن ـ وكاالت

اعتبـــر وزير اإلعام اليمني معمر 
اإلرياني، أمس األحد، أن “اتخاذ 
الحديـــدة  موانـــئ  الحوثييـــن 
المفخخـــة،  للـــزوارق  منطلقـــا 

انقابا على اتفاق السويد”.
وأضـــاف اإلريانـــي فـــي تغريـــدة 
عبـــر “تويتر”: “تصاعـــد الهجمات 
اإلرهابيـــة للحوثييـــن فـــي البحر 
زوارق  باســـتخدام  األحمـــر 
لهـــا  تصـــدى  والتـــي  مفخخـــة، 
مـــن  تؤكـــد  التحالـــف،  وأفشـــلها 
جديد الخطـــر الكبير الذي مازال 
أمـــن  علـــى  الحوثيـــون  يمثلـــه 

وسامة السفن التجارية وحركة 
الماحـــة البحرية في واحدة من 

أهم الممرات الدولية”   .
وأشـــار إلى أن “اتخاذ الحوثيين 
للتخطيـــط  كقواعـــد  الموانـــئ 
للهجمـــات اإلرهابية  والتحضيـــر 
المفخخـــة  للـــزوارق  ومنطلقـــا 
الُمســـيرة عن بعد، يؤكد انقابهم 
الســـويد،  اتفـــاق  علـــى  الكامـــل 
واســـتغاله لتنفيذ أجندة النظام 
لنشـــر  وسياســـاته  اإليرانـــي 
الفوضى واإلرهـــاب في المنطقة 

وتهديد المصالح الدولية”.

اإلرياني يتهم الحوثيين بـ “االنقالب” على اتفاق السويد

طهران ـ أ ف ب

حـــّذر مســـؤول كبير في الســـلطة القضائيـــة في إيران 
أمس األحد المرشحين لانتخابات الرئاسية اإليرانية 

المقررة في يونيو، من تجاوز “الخطوط الحمراء”.
واإليرانيـــون مدعـــوون إلى صناديـــق االقتراع في 18 
يونيـــو النتخـــاب خلف للرئيس حســـن روحانـــي الذي 
يمنعه الدستور من الترشح لوالية ثالثة على التوالي.

وقـــال مدعـــي عام طهـــران علي القاصي مهـــر وفق ما 
نقلـــت عنـــه وكالة “ميـــزان أونايـــن” الرســـمية التابعة 
للســـلطة القضائية، إن “المرشحين يجب أال يتجاوزوا 
الخطوط الحمراء للنظام في حماتهم وخطاباتهم”. 

وأكد القاصي مهر أنه على العكس “سنهتّم بهم بحزم” 
محـــّذًرا خصوًصـــا مـــن شـــّن أي هجـــوم على “ســـمعة” 
المحافـــظ  رئيســـها  ُيعتبـــر  التـــي  القضائيـــة،  الســـلطة 
المتشـــدد ابراهيـــم رئيســـي األوفـــر حًظـــا للفـــوز فـــي 

االنتخابات.
ومـــن بين “الخطوط الحمراء” األخرى التي لم يذكرها 
مدعـــي عام العاصمة، التشـــكيك في مبـــدأ الجمهورية 
اإلســـامية أو مبدأ “والية الفقيه”، الذي يمنح السلطة 

الدينية وصاية على السياسة.

القضاء اإليراني يحذر مرشحي 
الرئاسة من تجاوز “الخطوط الحمراء”

ميامي ـ أ ف ب



تنتظــر دور العــرض فــي مصــر والخليج العربــي فيلم 
ماما حامل، الذي أطلقت شــركات نيوسينشــري وأفالم 
مصر العالمية وســينرجي فيلمز وماجيك بينز اإلعالن 

الرسمي له، الذي يعد بجرعة مكثفة من الكوميديا.
والفيلــم من بطولــة: ليلى علوي وبيومــي فؤاد ومحمد 

ســالم وحمدي الميرغني. ومن المنتظــر أن ينطلق الفيلم 
في دور العــرض المصرية ابتداًء من 2 يونيو والخليــج العربي 3 يونيو، ويقدم 

اإلعالن لمحات من قصة الفيلم.

طرحــت النجمــة اللبنانيــة نانســي عجــرم اإلعــالن 
الترويجــي األول أللبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 

بمسيرتها الفنية، عبر حسابها في “انستغرام”.
وقــد زين اإلعالن صوت نانســي عجــرم وهي تتحدث 

عن الموســيقى؛ كونهــا المالذ األخير لهــروب الناس 
مــن واقعهم. وبهــذا اإلعالن تكون قــد انطلقت الحملة 

الترويجية الخاصة باأللبوم كما وعدت جمهورها، وقد تعاونت فيه مع كبار 
الشعراء والملحنين ويتضمن مفاجآت كبيرة على الصعيد الموسيقي.

قالــت الفنانة الســعودية وعــد: إن خادمتها ســرقت بعض 
مجوهراتها باهظة الثمن وهربــت. ولفتت إلى أنها أبلغت 

سلطات األمن للقبض عليها. 
وقالت “لكل جمهوري اللي سأل عني، وعن سبب اختفائي، 

منــذ أول أمس وأنا فــي دوامة كبيرة، فقــد قامت خادمتي 
بســرقة 4 أســوار مــن مجوهراتــي الغاليــة، وســرقت بعض 

متعلقاتي الشخصية األخرى وهربت”. وأضافت “هذه الخادمة سلوكها غير جيد، 
والحظُت ذلك فقد كانت تغلق كاميرات المراقبة باستمرار من دون سبب“.

سرقة وعدجديد نانسي عجرم“ماما حامل”

tariq.albahar@albiladpress.com13

يجري العمل حاليا على 
فيلم سيرة ذاتية عن 

المغنية والممثلة 
 .”Cher” الشهيرة

وسيقوم بكتابة 
الفيلم “ايريك 
روث”، الذي 
كتب أفالما 

ناجحة 
مثل: 

 Forrest“
Gump” و 

 A Star“
 ”is Born

وغيرها.

tariq_albahhar

توزيع جوائز “بيلبورد الموسيقية 2021”
هيمن المغني الكندي ذا ويكند على جوائز حفل بيلبورد 
الموسيقية، التي أقيمت أخيرا على الهواء مباشرة من 
حصل  إذ  إنجلوس،  لــوس  فــي  مايكروسوفت  مسرح 
على 10 جوائز من بينها أفضل ألبوم وأفضل أغنية. كما 
مغني وصاحب  وأفضل  فنان،  أفضل  جائزة  على  حاز 

أفضل أغنية ضمن 100 أغنية.
وذكرت وكالة األنباء البريطانية بي ايه ميديا أن الحفل 
أنجليس،  لــوس  فــي  مايكروسوفت  مسرح  فــي  أقيم 

وقام بتقديمه المغني نيك جوناس.
وحصل مغني الراب الراحل بوب سموك )20 عاًما( على 
بيلبورد  ألبومات  أفضل  قائمة  في  ألبوم  أفضل  جائزة 
الـ200 عن ألبوم “شوت فور ذا ستارز، ايم فور ذا مون”. 
وكان سموك قد قتل في لوس انجليس العام الماضي 
والدة  جاكسون،  اودري  وتسلمت  منزله.  اقتحام  بعد 
ســمــوك، الــجــائــزة، ووصــفــت ابنها بـــ “الــمــحــارب”. وحــاز 
فريق “بي تي سي” الكوري الجنوبي على جائزة األغنية 

األكثر مبيًعا عن أغنية “ديناميت”.
واختتم فريق األخوة جوناس الحفل بعرض قدموا من 
خالله أغاني “ليف بيفور يو الف مي” و “ونلي هيومان”. 

ــريــك على  وحــصــل الــمــغــنــي الــكــنــدي دي
لتسلم  وصــعــد  العقد،  فــنــان  جــائــزة 

الـــجـــائـــزة ومـــعـــه ابـــنـــه ادونـــيـــس 
سنوات.  ثــالث  العمر  من  البالغ 
على  بينك  المغنية  وحــصــلــت 
جائزة إيقونة بيلبورد، وصعدت 
ابنتها ويليو  الجائزة مع  لتسلم 

ساجي البالغ 9 أعوام.
ــازت فــرقــة الــبــوب الــكــوري “بي  وفـ

تي إس” بأربع جوائز بما فيها جائزة أفضل أغنية مبيعا 
الفرقة في  بها  أكبر عدد جوائز تفوز  الحفل، وهو  في 
 7 المكونة من  الفرقة  الحدث على اإلطــالق. وحصلت 
وأفضل  مبيعا،  أغنية  أفضل  جــوائــز  على  أعــضــاء، 
ثــنــائــي/ مــجــمــوعــة، وأفــضــل فــنــان مــن حيث 
مبيعات أغنية، وأفضل فنان اجتماعي، أما 

باقي الجوائز فهي كالتالي:
The Weeknd :األفضل على اإلطالق*

Pop Smoke :أفضل مغني جديد*
The Weeknd :أفضل مغني*

Taylor Swift :أفضل مغنية*
BTS :أفضل فرقة*

 Billboard 200: أفضل مغني في*
Taylor Swift

 100 أغـــنـــيـــة ضـــمـــن  ــل  ــضــ *أفــ
The Weeknd :أغنية

ــيـــة اونــــاليــــن:  ــنـ *أفــــضــــل أغـ
Drake

أغنية  مبيعات  *أفــضــل 
BTS :لمغني

*أفـــضـــل أغــنــيــة في 
 The اإلذاعـــــــــــــات: 

Weeknd
*أفـــضـــل فـــنـــان في 

ــيـــال مــيــديــا  الـــســـوشـ
BTS :)بالتصويت(

 100 ــة  ــيــ ــ ــن أغــ *أفـــــضـــــل 
The Weeknd :لمغني

ــة قــــنــــوات  ــكــ ــ ــب أعــــلــــنــــت شــ
تــلــفــزيــون أبــوظــبــي الــتــابــعــة 
ألبــــوظــــبــــي لــــــإعــــــالم، عــن 
عـــرض الــمــوســم الــثــالــث من 
المشوقة  الدراما االجتماعية 
“المنصة 3”، وذلك ابتداًء من 
قناة  على  حــصــرًيــا  يونيو   1
 ADTV وتطبيق  “أبــوظــبــي” 
الليل  منتصف  عند  الرقمي، 
 11( بتوقيت دولــة اإلمــارات 

مساًء بتوقيت البحرين(. 
الثالث  الــمــوســم  ويستكمل 
األول  الــمــوســمــيــن  ــداث  ــ أحــ
قائمة  تصدرا  بعدما  والثاني 
ــال الـــدرامـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــثــــر األعـ أكــ
ــي الــمــنــطــقــة.  ــ ــدة فـ ــاهــ ــشــ مــ
ــف جـــائـــحـــة كـــورونـــا  ــوقــ ــ وت
ــرم ونـــاصـــر  ــ الـــعـــالـــم، لـــكـــن كـ
والـــــفـــــريـــــق فــــــي الـــمـــنـــصـــة 
في  قدًما  المضي  يواصلون 
الحقيقة،  عــن  البحث  مهمة 
من  لهجمات  يتصدون  بينما 

كل اتجاه.

ويــحــاول نــاصــر فهم دوافــع 
ــاء الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــن ــ حـــمـــد أث
المنصة،  ضد  قضائية  دعوى 
ــاولـــة  ــل كــــــرم مـــحـ ــ ــواصــ ــ ــ وي
مــكــان  وفـــي  آدم.  مــســاعــدة 
للتعامل مع  آخر، تكافح يارا 
العمل  ورشــة  بيع  بعد  الوباء 
الــخــاصــة بــهــا، عــنــدمــا بــدأت 
رهيب.  بشكل  تسوء  األمــور 
أســوأ مخاوف  وتتحول  هذا 
ويتحرك  حقيقة،  إلـــى  كـــرم 
فــــريــــق الـــمـــنـــصـــة بـــســـرعـــة 
ــتــخــفــيــف مــــن األضــــــــرار.  ــل ل

النهاية قريبة ولكن لمن؟
جزأيه  في  “المنصة”  وقــّدم 
امتداد  على  والثاني  األول 
20 حــلــقــة، أحـــداًثـــا درامــيــة 
ــٌد  ــدور بــيــن عــالــمــيــن، واحـ ــ ت
المستقبل  ــى  إل يتطلع  آمــن 
ويـــــطـــــوره واآلخـــــــــر فـــاقـــد 
الماضي  في  وغــارق  لألمان 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــراعـ ــ ــه وصـ ــ ــل ــ ــاك ــشــ ومــ

المستمرة.

“أبوظبي” تعرض حصرًيا “المنصة 3”
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الحمدان في لجنة تحكيم الكتاب المسرحي بالكويت
تقديرا لجهوده المسرحية المتميزة والمؤثرة على الصعيدين الخليجي 
البحريني  المسرحي  والــبــاحــث  الناقد  وتكليف  اختيار  تــم  والــعــربــي، 
يوسف الحمدان خالل العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ من قبل المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت عضوا في لجنة تحكيم اإلخراج 
تحكيم  في  مشاركته  جانب  إلــى  السنوية،  الــدولــة  لجائزة  المسرحي 
مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل من سن 6 إلى 18 )نطلق 
الهيئة  تنظمها  والتي  عشرة  الثالثة  النسخة  النمطية(  ونتجاوز  الخيال 
العربية للمسرح، كما شارك في عضوية لجنة تحكيم تحدي القراءة فرع 
اإلمــارات  دولــة  رئيس  نائب  أطلقه  عربي  مشروع  أكبر  ضمن  البحرين 
العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ 
العالم  في  الطالب  لــدى  الــقــراءة  لتشجيع  مكتوم؛  آل  راشــد  بن  محمد 

العربي. 
ويعتبر الحمدان من أهم النقاد الخليجيين والعرب الذين تم اختيارهم 
لرئاسة لجان التحكيم وضمن عضويتها في مهرجانات مسرحية عدة، 
من بينها مهرجان عكاظ الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية برعاية 
العام  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
الهيئة  ومهرجان   ،٢٠١٧
الذي  للمسرح  العربية 
أقـــيـــم بــالــجــزائــر في 
يناير من العام نفسه. 

يذكر أن الحمدان  «
يشغل اآلن منصب 

رئيس اتحاد 
جمعيات 

المسرحيين 
البحرينيين.

كيف تفقد الوزن الزائد بعد شهر رمضان والعيد؟
ــيــًا ــروات وعـــــدم األكـــــل ل ــ ــض ــ ــخ ــ ــه وال ــواكـ ــفـ ــى الـ ــل ــز ع ــي ــرك ــت ال

بعــد أن انتهــى شــهر رمضان والعيد مازلنا نفكر جديا فــي الريجيم، مع أن البعض بدأ 
فعليا في ذلك، فقد قد حان الوقت للحصول على وزن مناســب واالعتماد على األكل 
الصحــي للحصــول علــى انطالقــة جديــدة، وهذه نصائــح للحمية الغذائية للمســاعدة 

!ndtv.com على فقدان وزنك بسرعة بحسب موقع

لقد حــان الــوقــت إلزالـــة كــل ”الـــزيـــادات“ 
غير المرغوبة التي حصلت عليها بسبب 
رمضان  شهر  في  الطعام  تناولك  طريقة 
الــســنــة  ــبـــارك، ولــديــنــا جــمــيــعــا رأس  ــمـ الـ

الجديدة لنتطلع إليها.
كـــان عــيــد الــمــيــالد هــو الــوقــت المناسب 
للوليمة مثل الملوك على األطعمة الدهنية 
لها،  نهاية  ال  الــتــي  والــحــلــويــات  والغنية 
ولكن اآلن بعد أن انتهى، ينظر الكثير منا 
بحذر إلى كل وزن العطلة الذي اكتسبناه، 
فـــي مـــحـــاولـــة إلخـــفـــائـــه تــحــت طــبــقــات 
من  ولكن  الدافئة.  المالبس  من  إضافية 
العام الجديد الخاص بك على  أجل بدء 
مــذكــرة أكــثــر صحة وأصــلــح، قــد ترغب 
في العودة إلى تناول الطعام النظيف. لم 
انطالقة  على  للحصول  بعد  األوان  يفت 
على تلك القرارات السنة الجديدة والبدء 
في الحصول على الشكل وجزء كبير من 
أن تصبح الئقا هو تناول الطعام الصحي. 
عن  يبحثون  الــنــاس  مــن  الكثير  وهــنــاك 

اإللهام لمساعدتهم 
عـــــــــــلـــــــــــى 

الــحــصــول عــلــى الــشــكــل، والــحــمــد لــلــه، 
الصغيرة  الغذائية  النصائح  بعض  وهناك 
على  تساعدهم  أن  يمكن  التي  والسهلة 
تحقيق ذلك تماما، قد يكون من الصعب 
فقدان الوزن الزائد بعد رمضان، لذلك من 
أهداف واقعية، وتأكد من  المهم تحديد 
على  والحفاظ  وزنـــك،  بانتظام  التحقق 
مــراقــبــة عـــدد الــســعــرات الــحــراريــة التي 
تستهلك كل يوم، وإذا كان يجب عليك، 

تناول الوجبات الكبيرة باعتدال.
وهــنــا بــعــض الــنــصــائــح الــنــظــام الــغــذائــي 
السهل التي قد تساعدك على فقدان كل 

هذا الوزن بعد رمضان:
- شرب الماء الدافئ: المياه الدافئة هي 
ونعرف  المشروبات،  أفضل  مــن  واحـــدة 
ســعــرات  أي  دون  مــن  ــمــاء  ال أن  جميعا 
الغذائي  التمثيل  تعزز  قد  ولكن  حرارية، 
الليمون  بعض عصير  بك، اضف  الخاص 
الدافئ  الماء  من  كوب  أول  إلى  الطازج 
من  السموم  طــرد  أجــل  من  الصباح،  في 
الـــنـــظـــام الـــخـــاص بـــك وبـــدء 
ــل  ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــ ــل ــمــ عــ

الغذائي.

من  الساخنة:  الشوكوالته  عن  االبتعاد   -
المغري الوصول إلى الشوكوالته الساخنة 
ــتــعــاد عــنــهــا، من  ولــكــن يــجــب عــلــيــك االب
أجل تقليل الوزن بعد رمضان. وبدال من 
الدافئة منخفضة  المشروبات  ذلك، اختر 
السعرات الحرارية واألطباق مثل القرفة 
مع الماء الدافئ والزعفران مع الحليب أو 

الفلفل األسود وحليب الكركم.
الكثير  الــنــهــار:  فــي  الطعام  تــنــاول   -
من الناس غير منتظمين في أوقات 
األكــــل، ولــكــن إذا كــنــت تــبــحــث عن 
تأكل  أن  المهم  فمن  الـــوزن،  فــقــدان 
واالبتعاد عن  النهار  أقرب وقت  في 
األطعمة عالية السعرات الحرارية أو 
الليل. قد  العالية في  الكربوهيدرات 

ترغب في إنهاء العشاء قبل الساعة 
خفيفة  ــبـــة  وجـ ــاول  ــ ــن ــ وت ــاء  مـــسـ  7
اللوز  من  مثل حفنة  صحية صغيرة 
أو بعض الحساء منخفض السعرات 
بالجوع  شعرت  حــال  في  الحرارية، 

في الليل.
الفواكه والخضروات:  التركيز على   -
تشمل أكبر عدد ممكن من الخضروات 
والفواكه في وجبات الطعام الخاصة 
بك، قم بتخزين الخضروات منخفضة 
السعرات الحرارية والسلبية السعرات 
الخاصة  الطعام  وجبات  في  وعملها 
وبشبع  ممتلئ  الــبــقــاء  أجـــل  مــن  بــك 
ــول وتــحــمــيــل الــعــنــاصــر  ــ لـــفـــتـــرة أطــ

الغذائية األساسية والفيتامينات.

ترجمة: طارق البحار
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مـــع  البحريـــن،  غرفـــة  أطلقـــت 
بشـــأن  التحديـــات  تصاعـــد 
جائحـــة “كورونـــا” فـــي مملكـــة 
منطلـــق  ومـــن  البحريـــن، 
حرصهـــا على اســـتقرار الســـوق 
التجاريـــة،  والمؤسســـات 
اســـتبياًنا يتعلـــق بـــأداء أعمـــال 
والتوقعـــات  الخـــاص  القطـــاع 
المســـتقبلية ألصحاب األعمال؛ 
بهدف رصد اآلثـــار االقتصادية 
علـــى أصحـــاب األعمـــال جـــراء 
ارتفاع اإلصابات، وقياس قدرة 
علـــى  التجاريـــة  المؤسســـات 
االستمرار من خالل تأقلمها مع 
األوضـــاع االقتصاديـــة القائمة، 
وخططهـــا لتجاوز هـــذه المحنة 
وتحويـــل التحديات إلى فرص 

ومنح. 
مواصلـــة  الغرفـــة  أكـــدت  و 
خطواتهـــا الراميـــة لتعزيـــز دور 
عبـــر  وذلـــك  الخـــاص،  القطـــاع 
رصـــد التحديـــات والصعوبـــات 
تواجـــه  التـــي  والمعوقـــات 

مـــن خـــالل  أصحـــاب األعمـــال 
ترصـــد  مؤشـــرات  عـــدت 
فـــي  والتغيـــرات  االتجاهـــات 
والتعـــرف  المؤسســـات  أداء 
على الخطـــوات التي قامت بها 
المؤسســـات مـــن أجـــل ضمـــان 
استمرارية العمل بتبني األفكار 
الجديدة القـــادرة على مواجهة 
مـــا نشـــهده مـــن تأثيـــرات على 

الواقع االقتصادي. 
وشـــددت الغرفـــة علـــى أهميـــة 
االســـتبانة،  فـــي  المشـــاركة 
خصوًصا مع ما تشهده البحرين 
من آثار ملحوظة بشأن جائحة 
كورونـــا، الذي ســـتطرح نتائجه 

على الجهات المعنية. 
الغرفـــة  ألعضـــاء  ويمكـــن 
الوصـــول إلـــى االســـتبانة عبـــر 
عبـــر  أو  اإللكترونـــي  الموقـــع 
تطبيـــق الهاتف الذكـــي، إضافة 
إلى رابط االستبانة عبر قنوات 
الغرفـــة فـــي مواقـــع التواصـــل 

االجتماعي.

“الغرفة” تطلق استبياًنا لرصد اآلثار االقتصادية للجائحة

2021 أبــريــل   31 حــتــى  يــنــايــر   1 مــن  ــرة  ــت ــف ال فــي 

تؤجــل قروض األفراد والمؤسســات للمــرة الرابعة على التوالي

“دار القرار” يستلم طلبات تحكيم بـ 27.7 مليون دوالر

“المصارف”: أقساط القروض المؤجلة منذ تفشي الجائحة 5.1 مليار دينار

استلم قسم سكرتارية التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة “ دار القــرار”، 7 طلبــات تحكيــم بقيمــة بلغــت نحو 27.7 
مليــون دوالر فــي الفتــرة من 1 يناير حتى 31 أبريــل 2021، وتعلقت المنازعات 
بشــأن اإلخالل بعقود بيع وحدات ســكنية وعقارية وعقود االســتئجار، وكذلك 

اإلخالل بعقود تنفيذ أعمال مقاوالت وكذلك إخالل بعقد شراء سيارات. 

وشـــملت جنســـيات األطـــراف كل مـــن 
الكويتيـــة،  الســـعودية،  )البحرينيـــة، 
الطلبـــات  فحـــص  تـــم  وقـــد  الهنديـــة( 
والتأكـــد مـــن اختصـــاص المركـــز فيها. 
وبهـــذه المناســـبة، قـــال األميـــن العـــام 
المكلـــف لمركز التحكيم التجاري لدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج “دار 
“المركـــز  إن  المقهـــوي  ناصـــر  القـــرار”، 
اســـتمر فـــي المحافظـــة علـــى وتيـــرة 
بمعـــدل  التحكيـــم  طلبـــات  اســـتالم 
منازعتيـــن لـــكل شـــهر رغـــم تأثيـــرات 
الجائحـــة، وهو مـــا يعد انعكاًســـا للثقة 
المتناميـــة آلليـــة الفصل فـــي النزاعات 

وفًقا لنظام المركز”. 
وتابـــع “يعتبـــر إدراج شـــرط التحكيـــم 
في العقود ضمانة لســـرعة فض النزاع 
خصوًصا إذا كان هذا الشرط ذا صبغة 
الحاصـــل  هـــو  كمـــا  دولـــي  واعتـــراف 
في شـــرط التحكيـــم لـ “دار القـــرار”، ما 
يعطي الحماية والضمان ألي اســـتثمار 
ســـواء كان محلي أو دولي مما يســـهم 
فـــي جـــذب المزيـــد مـــن االســـتثمارات 
األجنبية”.  وتعتبر أحكام المركز ملزمة 
ونهائيـــة وغيـــر قابلة للطعـــن بالطريق 
العادي أو غير العادي، كما يحظر إقامة 
دعوى مبتدئة بطلب بطالنه، ويجســـد 

الحكـــم مفهوم اللجـــوء إلـــى التحكيم 
ضمن آليات وقواعد المركز. 

ويشـــهد المركز تســـارع وتيرة القضايا 
المحالة إليـــه وهو ال يعكس نمو حجم 
النزاعات التجارية في منطقة الخليج 
بقـــدر ما يعكس حجيـــة تنفيذ أحكامه 
بـــدول مجلس التعـــاون، ويقوم المركز 
بدور رقابـــي على العمليـــة التحكيمية 

منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز 
حتـــى االنتهـــاء منهـــا بصـــدور الحكـــم 
التحكيمـــي فـــي النـــزاع، وذلـــك ضماًنا 
لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام 

الحياد واالستقالل بين األطراف. 
الشـــركات  جميـــع  المقهـــوي  ودعـــا 
والمؤسســـات الخليجيـــة العاملـــة فـــي 
ســـواء  والعـــام  الخـــاص  القطاعيـــن 
فـــي المجـــال الخدماتـــي أو التطويـــر 
االســـتيراد  والغـــاز،  النفـــط  العقـــاري، 
والتصديـــر، البناء والتشـــييد، التصنيع 
أو المجاالت األخرى االســـتثمارية إلى 
إدراج شـــرط التحكيم في تعاقداتهم، 
مبيًنـــا أن التحكيـــم )القضـــاء الخـــاص( 
فـــي  الدولـــة  لقضـــاء  موازًيـــا  أصبـــح 
فصـــل المنازعـــات التجاريـــة والماليـــة 
وحياديـــة  بســـرعة  واالســـتثمارية 
وســـرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة ال 

يقبل الطعن عليها.

البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  أكـــدت 
أن البنـــوك البحرينية علـــى اختالف 
أنواعها وأنشـــطتها تواصل النهوض 
بدورهـــا الوطنـــي فـــي دعـــم الجهود 
الوطنيـــة بمواجهـــة جائحـــة كورونا، 
مشيرة الجمعية إلى أن أحدث معالم 
هـــذا الدور البـــارز هو مبـــادرة البنوك 
لتأجيل أقســـاط عمالئها وفقا لما تم 
االتفـــاق عليه مـــع مصـــرف البحرين 
المركزي وللمرة الرابعة على التوالي، 
تأجيـــل  فتـــرات  مجمـــوع  ليصبـــح 

القـــروض مـــا يقارب الســـنتين، إذ إن 
إجمالـــي أقســـاط القـــروض المؤجلة 
منذ تفشـــي الجائحة، لزبائـــن البنوك 
ومؤسســـات التمويل بلـــغ حتى اآلن 
ما مجموعه 5.1 مليار دينار بحســـب 
تقريـــر حديـــث صـــدر عـــن مصـــرف 

البحرين المركزي. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للجمعيـــة 
العاملـــة  البنـــوك  إن  القاســـم  وحيـــد 
مقدمـــة  فـــي  كانـــت  البحريـــن  فـــي 
الـــدور  ذات  الوطنيـــة  المؤسســـات 

الدولـــة  جهـــود  دعـــم  فـــي  األبـــرز 
خـــالل  مـــن  الجائحـــة،  بمواجهـــة 
للتوجيهـــات  الفاعلـــة  االســـتجابة 
الملكيـــة الســـامية ومجلـــس الوزراء 
الموقـــر ومصرف البحريـــن المركزي، 
وتقديـــرا منها للجهـــود الكبيرة التي 
تبذلها الحكومة مـــن أجل توفير كل 
الدعـــم لالقتصـــاد الوطنـــي وجميـــع 
األنشـــطة االقتصاديـــة وللمواطنيـــن 
والمقيميـــن مـــن أجـــل التخفيف من 

تأثيرات الجائحة.

المنامة - دار القرار

المنامة - جمعية المصارف

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين 
تربح 5.7 نقطة

عند  أمــس  الــعــام  البحرين  مؤشر  أقفل 
 5.73 بارتفاع وقدره  مستوى 1,538.42 
نقطة. وتداول المستثمرون 1.53 مليون 
دينار،  ألف   283.71 قدرها  بقيمة  سهم، 
تــم تــنــفــيــذهــا مــن خـــالل 36 صــفــقــة، إذ 
أسهم  على  تعامالتهم  المستثمرون  ركز 
أسهمه  قيمة  بلغت  الــذي  البنوك  قطاع 
 47.99 نسبته  ما  أي  دينار  ألف   136.14
% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 

قدرها 479.50 ألف سهم.
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ناصر المقهـوي

 وحيد القاسم

“بيتك” البحرين يطلق برنامج “حياة أفضل” خاص بالموظفين
أطلــق بيــت التمويــل الكويتــي - البحريــن “بيتــك”، برنامــج “حيــاة أفضــل” 
Hintsa Perfor- (الخــاص بالموظفيــن، والــذي تــم إعــداده بالشــراكة مــع 

mance(، الشــركة العالميــة الرائــدة في مجال التدريب الشــخصي لتعزيز 
الصحة واألداء لألفراد والمؤسسات. 

ويهـــدف البرنامـــج الـــذي تـــم إطالقـــه 
حديثا إلـــى دعم وتمكين موظفي بيت 
التمويـــل الكويتي – البحرين لتحســـين 
وحياتيـــة  صحيـــة  أهـــداف  وتحقيـــق 
شـــاملة من خـــالل نهـــج متكامـــل قائم 
بصـــورة  ومعـــد  علمـــي  أســـاس  علـــى 
شخصية وفقا الحتياجات وقدرات كل 
شـــخص. ويركـــز البرنامج علـــى تمكين 
الموظفين من إطـــالق كامل إمكاناتهم 
وتحقيـــق  أفضـــل  بحيـــاة  لالســـتمتاع 
أداء عاٍل ومســـتدام في جميع جوانب 
الحيـــاة، إذ يركـــز علـــى تعزيـــز العناصر 

الرئيســـة للصحـــة بما في ذلك النشـــاط 
والتعافـــي،  النـــوم  التغذيـــة،  البدنـــي، 
الميكانيـــكا الحيويـــة، الطاقـــة العقليـــة 
العامـــة  الصحـــة  النفســـية،  والصحـــة 
يشـــمل  والـــذي  الشـــخصي  والجوهـــر 
هوية الشـــخص وأهدافه وقدرته على 

التحكم في جوانب حياته. 
 ويتكون البرنامج من فرعين رئيســـين 
وهمـــا: “برنامـــج الفريـــق “ و “البرنامـــج 
الرقمـــي “، إذ يشـــتمل “برنامـــج الفريق” 
على ندوات افتراضية تفاعلية شهرية 
للمشـــاركين فـــي البرنامج، ومناقشـــات 

إلـــى  باإلضافـــة  جماعيـــة،  وأنشـــطة 
جلســـات تدريـــب فرديـــة مـــع مدربيـــن 
 Performance قبـــل  مـــن  معتمديـــن 
Hintsa، فـــي حيـــن ســـيتيح “البرنامج 
الرقمـــي” لجميـــع موظفي بيتـــك القيام 
بتحميل تطبيـــق “حياة أفضل” الخاص 
 Hintsa Performance بشـــركة 
فـــي  الموظفيـــن  لمســـاعدة  والمصمـــم 
الوصـــول إلـــى أهدافهـــم الصحيـــة، كما 
ويتيـــح التطبيق للموظفين البقاء على 

تواصل دائم مـــع المدربين عبر المنصة 
الرقمية. 

وقالـــت رئيـــس إدارة الموارد البشـــرية 
في “بيتك” البحرين سارة زين العابدين 
 - الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  فـــي  “إننـــا 
رأس  فـــي  االســـتثمار  نضـــع  البحريـــن 

المـــال البشـــري علـــى قائمـــة أولوياتنـــا 
ويعـــد ذلك ركيزة أساســـا ضمن تطوير 
اســـتراتيجيات أعمالنـــا. كمـــا أننا نؤمن 
بـــأن صحـــة ورفاهيـــة جميـــع موظفـــي 
بيـــت التمويل الكويتـــي - البحرين هي 
أولوية رئيسة وذات قيمة استراتيجية 
بالنســـبة لنا كمؤسسة”. وأضافت “نحن 
 Hintsa علـــى ثقة من أن شـــراكتنا مـــع
Performance ستســـهم فـــي تحســـين 
وستســـاعد  الموظفيـــن،  وأداء  صحـــة 
التعـــرف  علـــى  بيتـــك  عمـــل  فريـــق 
والوصـــول إلـــى إمكاناتهـــم الكاملـــة ما 
ســـيؤدي بـــدوره لدفـــع وتعزيـــز نموهم 

المهني”. 
وتابعـــت زيـــن العابديـــن “يســـعدنا أن 
Hint�  نتعاون مع شـــركة مرموقة مثل

وتنفيـــذ  لتطويـــر   sa Performance

هـــذا البرنامـــج والـــذي يوفـــر لموظفي 
البحريـــن   - الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت 
بحيـــاة  لالســـتمتاع  الالزمـــة  األدوات 
أفضـــل، حيـــث يهـــدف البرنامـــج إلـــى 
رفـــع مســـتوى الصحـــة لـــدى منتســـبي 
البنك، ما يؤدي بال شـــك إلى تحســـين 
مستوى األداء واإلنجاز داخل وخارج 
نطاق العمل وبشـــكل مســـتدام، وذلك 
فـــي ســـبيل تحقيق أفضل مســـتويات 
االنســـجام بين الحيـــاة العملية وحياة 
الفرد الشـــخصية”. وأضافت “ســـيمنح 
التمويـــل  بيـــت  أعضـــاء  البرنامـــج 
الكويتـــي - البحريـــن الفرصـــة لتحديد 
برنامجهـــم الصحـــي والحياتـــي الـــذي 
علـــى  التركيـــز  خـــالل  مـــن  يناســـبهم 
األهـــداف واالحتياجـــات واألولويـــات 

الشخصية لهم”.

المنامة - بيتك البحرين

سارة زين العابدين

بالشراكة 
مع “هينتسا 

بيرفورمنس” الرائدة 
بالتدريب الشخصي

الحـــدادة  ورش  علـــى  الضغـــوط  تتزايـــد 
فـــي البحريـــن مـــع تراجـــع الطلـــب بشـــكل 
كبيـــر وارتفاع األســـعار، فـــي الوقت الذي 
يفكـــر فيـــه البعـــض ببيع محالتهم بســـبب 

المنافسة الشرسة من العمالة الوافدة.
مؤسســـة  صاحـــب  حســـن  ماهـــر  وقـــال 
قائمـــة  لديـــه  الـــذي  التجاريـــة،  كويتيـــان 
المنافســـة  مـــن  متضـــررة  ورش  بأســـماء 
األجنبية وارتفاع األسعار، إن أسعار بعض 
منتجات الحديد التجارية والتي تستخدم 
في ورش اللحام وفبركة الحديد ارتفعت 
300 % فـــي األســـابيع الماضية، ما يجعل 

الورش أمام ضغوط كبيرة.
وأشـــار حســـن إلـــى أن الزبائـــن ال يتقبلون 

زيادة في أســـعار المنتجات النهائية، مثل 
المداخـــن وحواجـــز الســـاللم وغيرهـــا من 
المنتجـــات، فـــي الوقـــت الذي يخســـر فيه 
أصحـــاب الـــورش األعمال لصالـــح العمالة 
الوافدة التي تعمل دون ســـجالت تجارية 
وبمواصفـــات تصـــل لمرحلـــة الغـــش فـــي 
المنتج، إذ يتم استخدام حديد غير جديد 
يتـــم جلبه من مكبات الخـــردة أو المتبقي 
مـــن أعمـــال الشـــركات وليس مـــن موردي 

منتجات الحديد.
أن  المثـــال  ســـبيل  علـــى  حســـن  وذكـــر 
قواطع رقائق الحديد التي تســـتخدم في 
المداخـــن كانـــت قبـــل أســـبوعين بنحـــو 5 

دنانير ووصلت اآلن إلى نحو 11 دينارا.
يديرهـــا  التـــي  الـــورش  أن  إلـــى  ولفـــت 
المنتجـــات  بتصنيـــع  تقـــوم  بحرينيـــون 

باستخدام مواد حديد جديدة من موردي 
الحديد المعروفين في البحرين.

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  حســـن  ودعـــا 
البحريـــن بدارســـة أوضاع الـــورش والتي 
تضم ورش الحديـــد وورش النجارة التي 

تعاني هي األخرى.
وبيـــن أن بعـــض العمالـــة األجنبية اتخذت 
إن  حتـــى  للحـــام،  ورًشـــا  المنـــازل  مـــن 
منطقة الســـكراب خلف “ألبا” والتي يمكن 
الحصـــول علـــى بعـــض مخلفـــات الحديـــد 
الزائـــدة عن حاجة الشـــركات فيها، أصبح 
مـــن الصعب العثـــور على كميـــات منها، إذ 
يقـــوم اآلســـيويون بجمعها قبـــل أن تصل 

للسكراب الستخدامها في منتجاتهم.
وللوقـــوف على حقيقـــة ارتفـــاع منتجات 
عـــن  تختلـــف  والتـــي  التجاريـــة  الحديـــد 

حديد التســـليح، توجهت “البالد” بالسؤال 
إلـــى المدير العام لشـــركة العصيمي محمد 
صبري، والتي تســـتورد منتجـــات الحديد 
مـــن دول عديـــدة، إذ أوضـــح أن ارتفـــاع 
األســـعار بدأ منـــذ بداية العـــام 2021، لكن 
وتيرة االرتفاع زادت في الفترة األخيرة.

وبيـــن أن أســـعار الحديـــد تحددها عوامل 
تتعلـــق بالســـوق العالمية والتـــداوالت في 
األســـواق، إذ يعتبـــر خـــام الحديـــد ســـلعة 

عالميـــة تحـــدد أســـعار العـــرض والطلـــب 
العالمي وعوامل مختلفة.

الـــدوالر  ســـعر  تغييـــرات  أن  وأوضـــح 
وارتفاعـــه يؤثـــر علـــى أســـعار الحديد إلى 
جانب ارتفاع الطلب في الســـوق العالمية 

مقابل قلة المعروض.
وأشـــار صبـــري إلـــى أن أســـعار منتجـــات 
الحديـــد ارتفعـــت مـــرات عدة في األشـــهر 

الماضية.

وتابـــع “كلفـــة الشـــحن اليـــوم مهولـــة مـــن 
الصيـــن وتركيـــا واليابان”، مشـــيرا إلى أنه 
ليس كل ما تطلبه شـــركات توريد الحديد 
تحصل عليه؛ بسبب مستوى الطلب وقلة 

العرض.
واختتـــم بقوله “إن متوســـط خام الحديد 
ســـابقا كان بنحـــو 80 دوالرا للطـــن، لكـــن 
المعـــدالت تصـــل اليـــوم إلـــى قرابـــة 190 

دوالر”.

مناشــدات لغرفــة التجــارة والصناعــة للنظر فــي أوضاعها

تراجع بأعمال ورش الحدادة وارتفاع أسعار المواد 300 %

علي الفردان
منافسة أجنبية 

غير عادلة ألصحاب 
األعمال البحرينيين



“لولو” يحتفل بمهرجان “الطعام العظيم” البريطاني
يعـــرض “لولـــو هايبـــر ماركـــت” أفضـــل 
الفتـــرة  فـــي  البريطانيـــة  المأكـــوالت 
مـــن 26 مايـــو إلـــى 1 يونيـــو - األجبان 
الكريميـــة وعصائـــر الفواكـــه والعصائر 
ورقائـــق  الكالســـيكية  والحلويـــات 
والبســـكويت  المجمـــدة  البطاطـــس 
والشـــوكوالته وغيـــر ذلـــك الكثير. وتم 
العظيـــم”  “الطعـــام  مهرجـــان  افتتـــاح 
فـــي 26 مايـــو في لولو بمجمـــع الجفير 
مـــن قبـــل الســـفير البريطانـــي رودريك 

دروموند.
وســـيتمكن المتســـوقون مـــن تحقيـــق 
أقصى اســـتفادة من أفضـــل المأكوالت 
التـــوت  مـــن  الصيفيـــة،  البريطانيـــة 
المجمـــد المعبـــأ إلـــى الشـــاي، والحليب 
العضـــوي البريطانـــي، والزبـــادي اللذيذ 
والخبز. وسيشـــمل العـــرض الترويجي 
8 متاجـــر لولو هايبر ماركت الموجودة 

في البحرين.
المنتجـــات  مـــن  العديـــد  وضـــع  وتـــم 
البريطانيـــة فـــي أرفـــف المتاجـــر، أكبر 
محالت الســـوبر ماركت فـــي البحرين، 

لهذا العرض الترويجي. يمكنك بسهولة 
تحضير وجبة بريطانية تقليدية، مثل 
الســـمك ورقائق البطاطـــس، من خالل 
البريطانيـــة  األطبـــاق  مـــن  االختيـــار 
مـــن  كل  فـــي  المقدمـــة  الكالســـيكية 

قسمي المأكوالت الساخنة والباردة.
عالمـــات  أيًضـــا  المتاجـــر  وعرضـــت 
والنظافـــة  بالجمـــال  خاصـــة  تجاريـــة 
مثـــل الصابـــون والمنظفـــات ومنتجات 

التنظيف المنزلي.

رودريـــك  البريطانـــي  الســـفير  وقـــال 
درومونـــد “لقـــد ســـررت جـــًدا بافتتـــاح 
#األســـبوع البريطانـــي فـــي متجر لولو 
هايبـــر ماركت في مجمـــع الجفير. كان 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الخيـــارات المثيـــرة 
فـــي  التوزيـــع  مركـــز  مـــن  لالهتمـــام 
تضمنـــت  والتـــي  المتحـــدة،  المملكـــة 
المنتجات العضوية والصحية والعديد 
البريطانيـــة  التجاريـــة  العالمـــات  مـــن 

الشهيرة”.

في الفترة من 26 
مايو إلى 1 يونيو
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

المهندســـين  جمعيـــة  شـــاركت 
البحرينيـــة فـــي اجتمـــاع مجلـــس 
الخليجـــي  الهندســـي  االتحـــاد 
رئيـــس  برئاســـة  بوفـــد  متمثلـــة 
الجمعية ضياء توفيقي وعضوية 
جـــواد الجبل وريـــم العتيبي، الذي 
عقـــد عـــن بعـــد وذلـــك بتاريـــخ 29 
فتـــرة  بعـــد  إذ عقـــد   ،2021 مايـــو 
جـــراء جائحـــة  ألنشـــطته  توقـــف 

كورونا.
العامـــة  األمانـــة  إدارة  وتعهـــد 
لالتحـــاد فـــي كل دورة إلى إحدى 
المشـــاركة  الهندســـية  الهيئـــات 
إذ  األبجـــدي،  التسلســـل  حســـب 
تســـتضيف ســـلطنة عمـــان حاليـــا 

هـــذه الدورة متمثلـــة بأمينها العام 
تتولـــى  كمـــا  الصولـــي.  خميـــس 
البحرينيـــة  المهندســـين  جمعيـــة 
منصـــب نائـــب األمين العـــام حيث 
عهـــد إلـــى نائـــب رئيـــس الجمعيـــة 

محمد الخزاعي هذا المنصب.
وبحـــث االجتماع األمـــور المتعلقة 
بإعادة األنشـــطة إلـــى االتحاد بعد 
توقفها وتوزيع فرق العمل وإعداد 
خطة عمـــل جديدة للتنســـيق بين 
الخليجيـــة  الهندســـية  الجمعيـــات 
االفتراضيـــة  األنشـــطة  وإقامـــة 
فـــي الوقـــت الجـــاري والتخطيـــط 
للفعاليات االعتيادية عندما تسمح 

الظروف الصحية.

الخزاعي نائًبا لألمين العام لـ “الهندسي الخليجي”

“جي إف إتش العقارية” تفوز بجائزتين مرموقتين
عالمًيا ــمــعــروفــة  ال  ”Luxury Lifestyle Awards“ ضــمــن 

أعلنــت أخيــًرا شــركة جــي إف إتــش العقاريــة، التــي تمثــل النشــاط العقــاري 
 Luxury“ لمجموعة جي إف إتش المالية، حصولها على جائزتين ضمن جوائز
Lifestyle Awards” المعروفة عالمًيا، وهي جوائز عالمية تعتمد على اختيار 

وتحديد وتكريم وترويج أفضل البضائع والخدمات الفاخرة حول العالم.

وضمن فئات العقارات لهذه الجوائز، 
العقاريـــة  إتـــش  حصلـــت جـــي إف 
على جائزة “أفضل أماكن المعيشـــة 
الفاخـــرة والراقيـــة، البحريـــن” عـــن 
مشـــروعها “هاربـــر هايتـــس”، وذلك 
عقب ترشيحها بنجاح ضمن أكبر 4 

من 14 شركة مرشحة. 
وحصلـــت جـــي إف إتـــش العقاريـــة 
على جائزة “أفضل مشـــروع سكني 
فاخر، البحرين” لمشـــروعها “هاربور 
رو”، الـــذي تـــم ترشـــيحه ضمن أكبر 
4 مـــن 8 شـــركات مرشـــحة. ويعتبر 

مشروع “هاربور رو” واحدا من أكثر 
مشروعات المنطقة طموحا ورؤية. 
وتعليقـــا علـــى الفـــوز، قـــال الرئيس 
التنفيـــذي بالوكالة لشـــركة جي إف 
إتـــش العقاريـــة، طـــالل المحـــروس 
بهاتيـــن  للغايـــة  فخوريـــن  “نحـــن 
المســـتمر  والتكريـــم  الجائزتيـــن 
لمشـــاريعنا  االســـتثنائية  للطبيعـــة 
Lux- جوائـــز  تعتبـــر  “التطويريـــة. 

واحـــدة   ”ury Lifestyle Awards
مـــن أعلى وأشـــهر الجوائـــز العالمية 
ألعلـــى  ضمانـــا  وتوفـــر  المرموقـــة، 

الريـــادي  التفـــوق  وتمثـــل  جـــودة، 
واإلبـــداع. كمـــا تؤكد هـــذه الجوائز 
االســـتثنائية  الطبيعـــة  علـــى 
المتعددة  لمشـــاريعنا والمجتمعـــات 
االستخدامات التي نقوم بتوفيرها. 

نشـــعر باالمتنان تجاه هـــذا التكريم 
والعمـــل الجـــاد المتواصـــل، التفاني 
وااللتزام من جانب شـــركائنا وفرق 
العمـــل لدينـــا ومن خالل مشـــاريعنا 

الحائزة على جوائز”.

إحـــدى  البحريـــن،  ســـوليدرتي  دشـــنت 
كبريـــات شـــركات التأميـــن فـــي مملكـــة 
التابعـــة  الشـــركات  وإحـــدى  البحريـــن، 
لمجموعة ســـوليدرتي القابضة، تماشًيا 
ومســـؤوليتها  المســـتمر  التزامهـــا  مـــع 
تجـــاه المجتمـــع فـــي مكافحـــة انتشـــار 
 ،)COVID 19( فيروس كورونا المستجد
برنامجها الجديد “التامين على الحياة”، 
تتعلـــق  التـــي  المخاطـــر  يغطـــي  الـــذي 
حدوثهـــا على حياة أو وفـــاة المؤمن له 
البرنامـــج  هـــذا   .)COVID 19( ويشـــمل 
يوفـــر الحماية الالزمة في ظل الظروف 

الصحية الحرجة الراهنة. 
مميـــزات  البرنامـــج  هـــذا  ويقـــدم  كمـــا 
عديـــدة منهـــا؛ أقســـاط مرنـــة وتغطيـــة 
وتعويضـــات   ،)COVID 19( لــــ  عالميـــة 
ماديـــة في حالة وفـــاة أو حدوث إعاقة 

المؤمن عليه. 
قســـم  رئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التأميـــن الصحي والتأميـــن على الحياة 
فـــي ســـوليدرتي البحريـــن راشـــد تـــرك 
“كجزء من جهودنا المستمرة في توفير 

لعمالئنـــا  والحمايـــة  الســـالمة  برامـــج 
المنتجـــات  علـــى  حصولهـــم  وتســـريع 
الطبيـــة الضرورية، يســـعدنا تقديم هذا 
البرنامج الجديد “التأمين على الحياة”. 
وأضـــاف “لقـــد تـــم تصميم وطـــرح هذا 
احتياجـــات  مـــع  ليتناســـب  البرنامـــج 
عمالئنا خالل األوضاع الحالية المتعلقة 
بجائحـــة فايـــروس كورونا، كمـــا أن هذا 
المنتـــج يتم طرحه بأســـعار مناســـبة تم 

دراستها بعناية”.

“سوليدرتي” تدشن “التأمين على الحياة” الجديد

احتفـــل بنـــك البحرين والكويـــت، بالفائزين 
االثنين بجائزة “الهيرات” البالغة ربع مليون 
دينـــار بحريني لكل فائـــز، والتي ذهبت إلى 
كل مـــن وديعة ســـيد عباس شـــبر وحســـين 
علي ســـبت ســـلمان، بواقع 250 ألـــف دينار 

لكل منهما.
وقـــام البنـــك باســـتقبال الفائزيـــن في حفل 
وأفـــراد  الفائزيـــن  علـــى  يقتصـــر  خـــاص 
مقربيـــن من أســـرهم، وجـــرى االحتفاء بهم 
فـــي حفـــل أقيـــم وفقـــا لتوصيـــات الفريـــق 
الوطنـــي للتصـــدي لجائحة )كوفيـــد 19( بما 
فـــي ذلك االلتـــزام التام بإجـــراءات التباعد 

االجتماعي.
وعبـــر اتصـــال مرئي للفائزين، قـــام الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت 
عبدالرحمن ســـيف، بتوجيه تحيته وتهانيه 
للفائزيـــن، كمـــا أعرب عـــن ســـعادته بتقديم 
هـــذه الجائزتين بقيمـــة 250 ألف دينار لكل 
مـــن حســـاب  المحظوظيـــن  الفائزيـــن  مـــن 
الهيـــرات، همـــا: وديعـــة ســـيد عبـــاس شـــبر 
وحســـين علي ســـبت ســـلمان، ناقال خالص 
التهانـــي القلبية لـــكال الفائزيـــن وعائالتهم. 
وأكـــد ســـيف في تصريح له بهذه المناســـبة 
أنـــه “منـــذ إنشـــائه فـــي العـــام 2001، تمكن 
حســـاب الهيـــرات مـــن تغييـــر حيـــاة الكثير 
مـــن عمالئنـــا المخلصيـــن، ونحـــن فخورون 
هـــذه  أحدثتـــه  الـــذي  اإليجابـــي  بالتحـــول 

الجوائـــز في حياتهم وعائالتهم. وعلى هذا 
النحو، فإننا نهدف إلى االستمرار في تقديم 
المزيـــد مـــن الجوائز وفرص اســـتثنائية من 

بنك البحرين والكويت”.
وتـــم االتصـــال بالفائزيـــن من قبـــل الرئيس 
التنفيذي شـــخصًيا قبيل عيد الفطر السعيد 
ليزف لهما خبر الفوز. يشار إلى أن السحب 
يـــوم  جـــرى  هـــذه  الهيـــرات  جوائـــز  علـــى 
الخميس 6 مايو 2021، تحت إشراف روان 
جناحي من وحدة حماية المستهلك بوزارة 

الصناعـــة والتجارة والســـياحة، إضافة إلى 
أعضاء اإلدارة التنفيذية للبنك، ممثلين عن 
إدارة التدقيـــق الداخلـــي والرقابة الداخلية 
والتســـويق والخدمـــات المصرفيـــة لألفراد 

في البنك.
وأثنـــاء االحتفال، تحدثـــت وديعة وهي أم 
لـ 5 أطفال، بلغة تعكس البســـاطة والسعادة 
عندمـــا قالت “لقد دعوت هللا كثيًرا في ليلة 
القـــدر أن يحقـــق لـــي أحالمـــي ولـــم أصدق 
نفســـي أنه بعدها مباشـــرة تلقيـــت المكالمة 
التي تخبرني بالفوز بتلك الجائزة الضخمة 
التـــي لم أكن أتخيلها أبـــًدا. أحمد هللا كثيرا 
علـــى هـــذه الجائزة وأشـــعر باالمتنـــان لبنك 
البحريـــن والكويـــت حيـــث إننـــي وزوجـــي 

عمالء مخلصين للبنك لسنوات عديدة”.
أمـــا حســـين ســـبت وهـــو متقاعـــد، فوصـــل 
شـــعوره حيال الفوز بتلك الجائزة الضخمة 
بالقـــول “الحمـــد لله، مازلـــت ال أصدق حتى 
اآلن أني ربحت. أنا ســـعيد بشكل ال يصدق 
بالفعـــل وأنا وعائلتـــي ممتنيـــن للغاية لهذه 
الجائـــزة التـــي ســـوف تحقـــق الكثيـــر مـــن 
البحريـــن  بنـــك  أشـــكر  أن  وأود  أحالمنـــا. 
والكويـــت وأشـــجع الجميع على االشـــتراك 
فـــي حســـاب الهيـــرات المميـــز وأال يفقـــدوا 
األمـــل أبـــًدا فـــي تحقيـــق أحالمهـــم مهمـــا 

كانت”.
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“متالزمة كورونا”واألطفال.. دراسة تحسم الجدل الكبير
أظهــرت دراســة جديــدة أن خطــر إصابــة األطفال 
بفيــروس كورونــا المســتجد لمــدة طويلــة “ضئيــل 
للغاية”، وفق ما نقلت صحيفة “الصن” البريطانية.
وال يؤثــر “كوفيــد 19” على األطفال بصورة كبيرة، 
علــى اعتبار أن هذا الفيروس يســتهدف باألســاس 

كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة.
ويصاب بعض األشــخاص بكورونا لمدة طويلة، إذ 
يعانون ألشــهر من اإلرهاق وضباب الدماغ وضيق 
التنفــس، إال أن هنــاك حاليــا القليــل مــن األبحــاث 
حــول مــا إذا كان ما يســمى بـ “متالزمــة كورونا” أو 

“كوفيد طويل األمد” يؤثر على األطفال.
هــذا وأظهــرت دراســة جديــدة، أجريت علــى أكثر 
مــن 2500 طفــل، مدى مرونة الصغــار في مواجهة 

كورونا.
وقالــت البروفيســور إيمــا دنــكان، من “كليــة كينغز 
لنــدن”: “يحــدث هــذا األمــر عندمــا يعانــي األطفال 
المصابون بكوفيد من أعراض ألكثر من 4 أسابيع، 
لكن الدراســة وجدت أن النســبة أقل بكثير مقارنة 

مع البالغين”.

وأضافــت “فــي األطفال، نتحدث عن أقل من حالة 
وســط كل 20 طفال. وبالنسبة لألعراض التي تزيد 
عــن 8 أســابيع فهــي أقــل مــن 2 %”، مــا يعنــي أن 

النسبة “ضئيلة للغاية”.
ووجــدت الدراســة أن األطفــال يتعافــون، عمومــا، 
من فيروس كورونا المستجد، في أقل من 7 أيام.

تمكن ضرير صيني في العقد الخامس من العمر من تحقيق رقم قياسي في 
رياضة تسلق الجبال.

وبحســب “رويتــرز”، فقد تســلق تشــانغ هونــغ )46 عاما( أعلى قمــة في العالم 
من الجانب النيبالي، ليصبح أول ضرير في آســيا والثالث في العالم يتســلق 

جبل إيفرست.
وقــال تشــانغ “بغــض النظــر عمــا إذا كنــت معاقــا أو طبيعيــا، ســواء كنــت قد 
فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، ال يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك 

دائما إكمال شيء ال يمكن لآلخرين القيام به”.
ونجح تشــانغ في إكمال عملية تســلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، 

في 24 مايو، وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم الخميس.
وولد تشــانغ في مدينة تشونغتشــينغ جنوب غربي الصين، وفقد بصره وهو 

في سن 21 عاما بسبب الغلوكوما.

ضرير صيني يتسلق جبل “إيفرست”

ألــف   160 بـــ  كورونــا  فيــروس  أودى 
شــخص فــي غضــون 8 أســابيع، وأغــرق 
المستشــفيات وأدى إلــى إغــالق العديــد 

من األعمال التجارية في الهند.
أخــرى  أزمــة  مــن  الخبــراء  ويحــذر 
محدقــة مــع ازديــاد الجوع في أوســاط 
يعانــون  زالــوا  مــا  الذيــن  الهنــد،  فقــراء 
مــن تداعيــات أول إغــالق فــرض العــام 

الماضي.
وقالت أنجالي باردواج من حملة “الحق 
في الحصول على الغذاء” لفرانس برس 
“إنها أزمة مزدوجة يواجهها الفقراء في 
البــالد، هنــاك أزمــة صحيــة وأزمة أخرى 

اقتصادية”.
وكشــفت دراســة أعدتها جامعــة “عظيم 
 230 نحــو  أن  بنغالــور  فــي  بريمجــي” 
مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر )أي 
أنهم يعيشــون على أقــل من 375 روبية 
أو ما يعادل 5 دوالرات يوميا( في العام 

األول من الوباء.

“كورونا” يفاقم الجوع 
بين الفقراء في الهند

حفل موسيقي بال تباعد بهدف إجراء اختبار علمي 
لمستوى األمان تجاه عدوى “كوفيد 19” وإمكانات 

إعادة فتح تدريجي لإلغالق العام بسبب وباء 
كورونا، في باريس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــن  البريطانيــة  الشــرطة  تمكنــت 
إلقــاء القبــض علــى تاجــر المخــدرات 
بعــد  ســتيوارت  كارل  البريطانــي 
مشــاركته لصورة يحمل فيها بأصابعه 

قطعة جبن من نوع ستلُتن.
تعرفــت  إم”  إف  “بــس  لقنــاة  ووفقــا 
البالــغ مــن  الشــرطة علــى ســتيوارت، 
العمــر 39 عامــا، بعــد اختــراق برنامــج 
التــي  الصــورة  وتحليــل  المراســلة 

وضعهــا أثنــاء محادثة علــى االنترنت، 
األصابــع،  بصمــات  بمقارنــة  وقامــت 

والتعرف على هويته.
وبحســب القناة، حكم على ستيوارت، 
بالسجن 13 عاًما و6 أشهر في محكمة 
التــاج فــي ليفربــول، بعــد أن أقــر أنــه 
مذنــب فــي التآمــر لتوريــد الكوكاييــن 

والهيروين وإكستاسي والكيتامين.

القبض على تاجر مخدرات.. بفضل الجبن
أكــدت رئاســة الحكومــة البريطانية أمس األحد أن رئيس الوزراء بوريس جونســون 
عقــد قرانــه الســبت علــى خطيبتــه كاري ســيموندز فــي ما وصفتــه وســائل اإلعالم بـ 

“حفل سري”.
)56 عامــا(  وكانــت صحيفتــا “ميــل أون صنــداي” و”ذي صــن” ذكرتــا أن جونســون 
المعــروف بحياتــه العاطفيــة الحافلــة تــزوج مــن ســيموندز )33 عامــا( فــي كاتدرائية 

ويستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.
روبــرت  بعــد  أثنــاء واليتــه  يتــزوج  بريطانــي  رئيــس وزراء  ثانــي  هــو  وجونســون 
جينكينســون الــذي تولــى رئاســة الحكومــة قبــل قرنين وتــزوج فــي 1822 بينما كان 

يشغل هذا المنصب.

بوريس جونسون يعقد قرانه في “حفل سري”

عرض أزياء لالحتفال بمرور 50 عاًما على مسيرة المصمم البوركينابي 
باثي ويدراوغو في أبيدجان )أ ف ب(

وكان جونسون وسيموندز ينتظران منذ أشهر عقد قرانهما بعدما اضطرا العام الماضي 
لتأخير خطتهما بسبب وباء كوفيد19-. وكانا قد أعلنا خطوبتهما في ديسمبر 2019 ورزقا 

بصبي يبلغ من العمر عاما واحدا ويحمل اسم ويلفريد.

العالميــة  الحــرب  خضــم  فــي 
بيــل  األميركــي  تــرك  الثانيــة، 
غوســيت جامعتــه لكــي يلتحــق 
بجيــش بــالده الــذي انخــرط في 
إعــالم  وســائل  وذكــر  الحــرب. 
أميركيــة أن غوســيت )97 عامــا( 

التحــق بكليــة لينكولــن، لكــن األمــر انتهــى به في ســالح الجو األميركي قبــل أن يتم 
دراســته الجامعيــة. وبعــد أن وضعت الحرب أوزارها، لم يعد غوســيت إلى الجامعة 
ففضــل عوضــا عــن ذلك العمل في إدارة شــركة العائلة. ومرت ســنوات العمر ســريعا 
فــي العمــل، فوجــد غوســيت نفســه في التســعينات من عمــره، لكنه لم ينــس العودة 
إلى الجامعة. ويمثل الرجل األميركي هذا نموذجا يحتذى في التمسك بحلم إكمال 
الدراســة الجامعيــة حتــى بعد مضي عقــود طويلة من الزمن. أكمل جوســيت درجة 
مشــاركته فــي اآلداب فــي العــام 2020، لكنــه اضطــر إلى انتظــار حفل التخــرج لعام 
2021؛ بسبب جائحة كورونا. وفاجأته الكلية أيضا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.

عمره 97 عاًما.. وينال شهادة جامعية

ال يؤثر “كوفيد19-” على األطفال بصورة كبيرة

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:18

 11:36 

3:03 

6:26

7:56 

نمط التفكير والعمل عن بعد...
Û  قبل أن نقوم بمشاهدة الموقف دعنا سيدي القارئ نتحدث قليال

mind�  عن مصطلح نمط التفكير أو كما يطلق عليه باإلنجليزية
set. وهنــاك معــان أخرى لهذا المصطلح مثــل العقلية، أو طريقة 
التفكير.. الخ. الذي يمكننا أن نذكره في هذا السياق هو أن هناك 
فئتيــن فيمــا يخص نمط التفكير وكيفيــة التعامل معه كما تقول 

بعض المصادر.
Û  فهناك أولئك الذين يعتقدون بأن ســماتهم الشــخصية غير قابلة

للتغييــر أو التحديــث وهــم يمتلكــون عقليــة ثابتــة كمــا تصفهــم 
هــذه المصــادر. وهنــاك األخرى التــي تعتقد أن بإمكانهــا تغيير أو 
تحســين أو تحديــث ســماتها الشــخصية مــع مــرور الوقت وهذه 
الفئــة تمتلــك عقليــة متطــورة. واآلن ســيدي القــارئ إليــك هــذا 
الموقــف وأتــرك لــك الحكــم لتســكين هذا المســؤول ضمــن الفئة 

المناسبة.
Û  بدايــة أود أن أشــكر إدارة الجامعــة علــى اســتضافتي وإتاحــة

الفرصــة لــي لاللتقــاء بكم والتحــدث إليكم عن موضــوع هو في 
الواقــع ودون أي منافــس موضــوع الســاعة. تابــع المديــر العــام 
حديثــه لطلبــة الدراســات العليــا: أقصد موضوع العمــل عن بعد. 
فهــذا النظــام فــرض نفســه علينا بقــوة وال نملك خيــارا آخر، فهو 
األسلوب أو النظام األنجح بعد أن أبعدنا فيروس كورونا أو أبعد 

معظمنا عن مكاتبنا قسرا. تابع المدير:
Û  الهــادئ الماضــي  “فلســفات  االختصاصييــن  أحــد  يقــول  فكمــا 

ال يناســب الحاضــر”. لــذا فالعمــل مــن المنــزل هــو الحــل. أنــا مــن 
المؤمنيــن بمنهجيــة اإلدارة بالنتائج التــي تركز في تقييم األداء 
علــى النتائــج التــي تــم تحقيقهــا أكثــر مــن التركيــز على وســائل 
تحقيقها كما تقول بعض المصادر وتؤكدها خبرتنا وهذا يؤهلني 
ألقول لكم وبثقة إن العمل من المنزل ال يقل أهمية وفعالية عن 

وجودنا في مكاتبنا بل إنه أكثر فعالية في بعض األحايين. 
Û  عاد المدير إلى مكتبه والحظ عدم وجود بعض العاملين فخاطب

مســؤول الموارد البشرية بشيء من االستياء والغضب: أين هم 
الموظفون؟! كان الجواب: إنهم يعملون من المنزل سيدي بسبب 
الظــروف الصحيــة الحالية. صمت المدير للحظــات وتمتم قائاًل: 

نعم، العمل من المنزل إنه أسلوب الذين... 
Û  أســتذكر في هذا الســياق مقولة ســتيفن كوفي “كي نغير أنفسنا

بفعاليــة علينــا أوال أن نغيــر رؤيتنــا لألمــور”. مــا رأيــك ســيدي 
القارئ؟!
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