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الرياض - واس

البحريــن تؤيد القرار: يلبــي مقتضيات الضرورة الشــرعية

السعودية تقصر الحج على المواطنين والمقيمين

أمـــس،  والعمـــرة،  الحـــج  أعلنـــت وزارة 
قصـــر إتاحـــة التســـجيل للراغبيـــن فـــي 
أداء مناســـك الحـــج لعـــام 1442هـ على 
المواطنين والمقيمين داخل الســـعودية 
فقـــط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في 
ظل ما يشـــهده العالم أجمع من استمرار 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  تطـــورات 
مشـــددة  جديـــدة،  تحـــورات  وظهـــور 
علـــى ضرورة أن تكـــون الحالة الصحية 
للراغبين في أداء مناســـك الحج خالية 
من األمـــراض المزمنة، وأن تكون ضمن 
الفئـــات العمرية مـــن )18 إلـــى 65 عامًا( 
للحاصليـــن على اللقـــاح، وفق الضوابط 
واآلليـــات المتبعـــة فـــي المملكـــة لفئات 

التحصين.
 وأكد وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 

التـــام  البحريـــن  تأييـــد مملكـــة  خليفـــة 
للقـــرار الـــذي اتخذتـــه المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، فـــي ظل مـــا يشـــهده العالم 
من اســـتمرار تطورات الجائحة وظهور 
تحـــورات جديدة له، الفتًا إلى أن القرار 

الصـــادر عـــن وزارة الحـــج والعمرة جاء 
حافظًا لشعيرة الحج، وملبيًا لمقتضيات 
الضرورة الشـــرعية التـــي تحفظ النفس 
البشـــرية، وداعمًا للمتطلبـــات والمعايير 

الدولية لمكافحة هذا الوباء.

دعت شـــركة نفط البحريـــن )بابكـــو( المقاولين المؤهلين للمنافســـة 
علـــى إنشـــاء محطـــة وقـــود جديـــد فـــي مدينـــة حمد ضمـــن جهود 
الشركة لتوسعة خدماتها في المملكة. وستكون مدة العقد 7 أشهر، 
ويشـــترط علـــى المقـــاول الذي سيشـــارك مـــن الدرجـــة )B أو أعلى( 

مسجال من وزارة األشغال كمقاول بناء.

“بابكو” تبني محطة 
وقود في “دوار 14”

أظهرت بيانات حديثة ارتفاع واردات 
الجديـــدة  الســـيارات  مـــن  البحريـــن 
بنحو 6 % مع تصاعد التفاؤل بعودة 
مـــع  االقتصـــادي  للنشـــاط  تدريجيـــة 
ارتفـــاع عدد المتطعميـــن ضد جائحة 
“كوفيـــد 19” التـــي ضربـــت مختلـــف 
القطاعـــات االقتصادية حـــول العالم. 
أن  إلـــى  مالحيـــة  بيانـــات  وتشـــير 
البحرين اســـتوردت منـــذ بداية العام 
لغايـــة  وذلـــك  ســـيارة   14,654 نحـــو 
نهاية شـــهر مايو الماضـــي، مقارنة مع 
13,761 مركبـــة فـــي ذات الفتـــرة من 

العام 2020.

ارتفاع واردات 
السيارات الجديدة 

بالبحرين 6 %

)14(
)14(

)10(

طالـــب عـــدد من أولياء األمور وذوي الشـــأن للمصابين باضطراب طيف 
التوحـــد عبـــر صحيفة “البـــالد” الجهات المســـؤولة بتفريغ أحـــد األبوين 
العامليـــن للبقاء مع الطفل في المنزل، لرعايته والحفاظ على ســـالمته، 
خصوصا مع ظروف اإلغالق الراهنة. وأشـــار رئيس جمعية التوحديين 
زكريا الهاشـــم لـ “البالد” إلى صعوبة ما تعانيه أســـر المصابين باضطراب 
التوحـــد بعـــد قـــرار إغالق مراكـــز التربيـــة الخاصة. وأوضـــح أن “هنالك 
كثيـــرا من أولياء األمور موظفون في القطاعين العام والخاص، ويبقى 

ابنهم التوحدي في البيت بال معيل”.

ذوو التوحديين: أطفالنا 
بحاجة ألن نكون بجانبهم

)08(

0614101312

منتخبنا الوطني يواصل تدريباتهأمل البلوشي... الشغوفة برسم الجدارياتالعراق: توقيف ضابطي جماركالبحرين تترأس اجتماع “دار القرار”ضبط 112 طردا من “التمباك”
تمكنت جمارك المنافذ البحرية  «

بميناء خليفة بن سلمان من 
ضبط 112 طردا تحتوي على 

مادة التبغ الممنوعة “التمباك”، 
التي تقدر قيمتها بنحو 90 ألف 

دينار، والقبض على عدد من 
المتورطين بالواقعة.

عقد مجلس إدارة مركز التحكيم  «
التجاري لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية “دار القرار” 
اجتماعه رقم )79( عن بعد برئاسة 

ممثل مملكة البحرين، سامي 
محمد شريف زينل وبحضور جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة.

أعلنت السلطات العراقية أمس  «
أنها أوقفت ضابطي جمارك 

يعمالن في ميناء أم قصر في 
جنوب البالد الذي يشكل منفذا 

أساسا لواردات العراق، بتهمة 
تلقيهما رشوة بعد العثور على 

مبلغ 3 آالف دوالر بحوزتهما.

بفرشاة رسم في يدها،  «
وموسيقى تصدح حولها، 

وإلهام يجول في رأسها، تقدم 
الفنانة البحرينية أمل البلوشي 

لوحاتها الجدارية النابضة 
بالحياة، والتي اشتهرت بفضل 

ألوانها المذهلة.

يواصل منتخبنا الوطني  «
األول لكرة القدم سلسلة 

تدريباته التحضيرية للجولة 
األخيرة من التصفيات 
المزدوجة المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022 وكأس 
آسيا 2023.

تغطية - المكتب اإلعالمي

نشـــر ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، على 
حســـاب ســـموه فـــي “اإلنســـتغرام”، صـــورا لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، مع 

سموه، أثناء ممارسة ركوب الدراجات الهوائية.
وكتب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تعليقا على 
الصور “التمرين كان مع داعم الرياضة األول، عسى عمره 
طويل، ويدوم عزه، يا جماعة كم إحنا محظوظين فيه”.
وقبـــل نشـــر الصـــور بســـاعات، نشـــر ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة مقطعا مصورا على حســـاب ســـموه، 
يشـــارك فيـــه المتابعين بظهـــوره باللباس الخـــاص لفريق 
فيكتوريـــوس البحرين للدراجات الهوائية، وقال ســـموه 
الخـــاص  اللبـــاس  هـــو  اللبـــاس  هـــذا  أن  يعلـــم  “الجميـــع 
بالدراجـــات، ولكـــن أريدكـــم أن تتوقعوا مع من ســـيكون 

التمرين”.
وحظيـــت الصـــور بانتشـــار واســـع فـــي مواقـــع التواصل 
االجتماعي منذ أن نشرهم سموه على حسابه الشخصي.

جاللة الملك يمارس ركوب الدراجات
ناصر بن حمـد: 

التمريـن كـان مـع 
داعـم الرياضـة األول
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أكد وزيـــر العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميدان أن الـــوزارة تتابع عن 
كثب وتيرة إنشاء المرافق االجتماعية 
الجديـــدة وفـــق األهـــداف والمحـــاور 
التي اشـــتمل عليهـــا برنامج الحكومة 
2019 - 2022، والمتمثلـــة  للســـنوات 
فـــي تلبيـــة االحتياجـــات التطويريـــة 

فـــي محافظات مملكـــة البحرين، وأن 
العمـــل مســـتمر علـــى متابعـــة تنفيذ 6 
مشروعات إنشـــائية جديدة بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة األشغال وشؤون 
العمرانـــي؛  والتخطيـــط  البلديـــات 
متنوعـــة  خدمـــات  تقديـــم  لمواصلـــة 
لجميـــع فئـــات وشـــرائح المجتمع في 
عـــدد مـــن المناطـــق لتســـهيل حصول 
الخدمـــات  هـــذه  علـــى  المواطنيـــن 
بالقـــرب مـــن مناطـــق ســـكنهم بأيســـر 
وأســـرع الســـبل، وهي مجمـــع اإلعاقة 
الشـــامل في عالـــي، مجمـــع الخدمات 
االجتماعية في مدينة عيسى، مجمع 
الرعاية االجتماعيـــة في مدينة حمد، 
الشـــامل،  االجتماعـــي  البديـــع  مركـــز 
ومركـــز اجتماعـــي شـــامل بمحافظـــة 
العاصمة، إلى جانب إنشـــاء ناد نهاري 
لرعايـــة الوالديـــن بمركـــز جـــد حفص 

االجتماعي.
هـــذه  إنشـــاء  إن  حميـــدان  وقـــال 
المشـــروعات يأتي لتلبيـــة احتياجات 
المواطنيـــن، في إطار الســـعي لتطوير 
نـــوع ومســـتوى الخدمـــات التنمويـــة 
خصوصـــا  الحكومـــة،  تقدمهـــا  التـــي 
لفئـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة )ذوي 
العزيمة( وكبـــار المواطنين، فضًل عن 
توفيـــر احتياجات األســـر من مختلف 
الرعايـــة  وخدمـــات  المســـاعدات 

والتأهيل االجتماعي.
ووجـــه حميـــدان الشـــكر إلـــى جميـــع 
الشركاء والداعمين لهذه المشروعات 
التنمويـــة، ومنهـــا الصنـــدوق الكويتي 
للتنمية االقتصاديـــة العربية، لتمويله 
بناء وتشـــييد مجمع اإلعاقة الشـــامل 
فـــي  االجتماعيـــة  الرعايـــة  ومجمـــع 
الخدمـــات  ومجمـــع  حمـــد،  مدينـــة 
االجتماعية في مدينة عيسى، وكذلك 
شـــركة ألمنيوم البحرين )البا( لتبرعها 
بتمويـــل الجزء األكبر مـــن كلفة مركز 
البديـــع االجتماعي الشـــامل، وشـــركة 
يوســـف بن أحمد كانو علـــى مبادرتها 
بتمويل بنـــاء وتجهيز مركز اجتماعي 

شامل في المنامة.
ويعتبـــر مجمـــع اإلعاقـــة الشـــامل من 
أكبـــر المراكـــز المتخصصـــة التي توفر 
أوجـــه الرعايـــة والتأهيل لألشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة )ذوي العزيمـــة( وإعـــادة 
تأهيلهـــم فـــي موقع واحـــد على أرض 
تبلـــغ مســـاحتها حوالـــي 20 ألـــف متر 
مربـــع، إذ يتكون مـــن 10 مباٍن لتقديم 

وتعليـــم  ورعايـــة  عـــلج  خدمـــات 
ذوي  لألشـــخاص  تأهيـــل  وإعـــادة 
اإلعاقـــة كالمصابيـــن بمتلزمـــة داون 
والتلـــف  والتوحـــد  والبكـــم  والصـــم 
الدماغـــي واألمراض العقليـــة. ويأتي 
تمويل المشـــروع بدعم من الصندوق 
الكويتي للتنميـــة االقتصادية العربية 
ضمن برنامج التنمية الخليجي، وجار 
وتأثيـــث  تجهيـــز  الســـتكمال  العمـــل 

المجمع.
وفيما يتعلق بمشـــروع مجمع الرعاية 
االجتماعية في مدينة حمد، الذي يتم 
تنفيـــذه بدعم مـــن الصندوق الكويتي 
للتنميـــة االقتصاديـــة العربيـــة ضمـــن 
برنامـــج التنميـــة الخليجـــي، فيهـــدف 
إلـــى تقديـــم أفضـــل خدمـــات الرعاية 
االجتماعية والنفســـية والصحية عبر 
مراكز متخصصة للرعاية االجتماعية، 
ومراكز اإليواء، حيث يضم المشروع 
6 مبـــاٍن لإليـــواء تشـــمل: دار رعايـــة 
األحداث )للبنين والبنات( ودار األمان 
لرعايـــة المتعرضـــات للعنـــف األســـري 
واالتجـــار بالبشـــر )للرجال والنســـاء(، 
االجتماعيـــة،  للرعايـــة  الكرامـــة  ودار 
المشـــتركة، ومـــن  الخدمـــات  ومبنـــى 
المتوقـــع االنتهاء من أعمال التشـــييد 

في يناير من العام 2022.
وبالنســـبة لمشـــروع مجمـــع الخدمات 
عيســـى،  مدينـــة  فـــي  االجتماعيـــة 
والـــذي يتـــم تنفيـــذه ضمـــن برنامـــج 
التنمية الخليجي بدعم من الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
فيتضمن إعادة بنـــاء وتجهيز المراكز 
القائمـــة حاليا بمنطقة مدينة عيســـى 
بمبـــاٍن متطـــورة تضم 6 مباٍن تشـــمل 
دارا لرعاية المسنين ومركزا اجتماعيا 
ومركـــز التأهيـــل األكاديمـــي والمهني 
الخدمـــات  ومبنـــى  اإلعاقـــة  لـــذوي 

المشـــتركة إضافـــة إلى تطويـــر مبنى 
بنك البحرين والكويت لذوي اإلعاقة، 
ومبنى الروضة، ومن المتوقع أن يتم 
التشـــغيل في النصف الثاني من العام 

.2022
أما مشـــروع مركز البديـــع االجتماعي 
الشـــامل فيهدف إلـــى تقديم خدمات 
بطاقـــة  االجتماعيـــة  الحمايـــة 
اســـتيعابية تبلـــغ 550 مواطنـــا يوميا، 
ويقـــدم مختلف خدمات المســـاعدات 
األســـري،  واإلرشـــاد  االجتماعيـــة، 
وتنفيـــذ األحكام القضائية الســـتقبال 
إلـــى  والمطلقـــات،  المطلقيـــن  أبنـــاء 
احتياجـــات  جميـــع  رصـــد  جانـــب 
األســـرة البحرينيـــة من خـــلل البحث 
االجتماعـــي الميداني الشـــامل، فضل 
األســـرة،  تنميـــة  برامـــج  تقديـــم  عـــن 
ناديـــا اجتماعـــي  المركـــز  إذ يتضمـــن 
نهاريـــا لكبـــار المواطنيـــن، وآخـــر لفئة 
األطفال والناشـــئة يقـــدم خدماته في 
مجـــال تنميـــة الطفولة، كما ســـيخدم 
المركـــز الباحثين عن عمل عبر مكتب 
التوظيف والتدريب وتقديم التوجيه 
واإلرشـــاد المهنـــي وخدمـــات التأمين 

ضد التعطل.
حفـــص  جـــد  نـــادي  إنشـــاء  تـــم  كمـــا 
جـــد  مركـــز  فـــي  للوالديـــن  النهـــاري 
حفص االجتماعي، بطاقة اســـتيعابية 
تقـــدر بأكثـــر من 100 مســـن ومســـنة، 
والعمـــل جـــاٍر حالًيـــا لتتولـــى إحـــدى 
إدارتـــه  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 
على غرار جميع األندية النهارية التي 
أنشـــأتها الـــوزارة ضمن مبدأ الشـــراكة 

المجتمعية الفاعلة.
وانطلًقـــا مـــن مبـــدأ شـــراكة القطـــاع 
القطـــاع  مـــع  المجتمعيـــة  الحكومـــي 
الخاص، فقد تقرر البدء بإنشـــاء مركز 
اجتماعي شـــامل بمحافظة العاصمة، 
يتكـــون من قاعة احتفاالت وفعاليات 
وناٍد نهاري اجتماعي لرعاية الوالدين، 
وقسم لألسر المنتجة، وأقسام لتقديم 
خدمات البحث االجتماعي واإلرشـــاد 
االجتماعيـــة،  والمســـاعدة  األســـري 
إضافة إلى أقســـام لخدمـــات الطفولة 
واألســـرة وحاضنات لألســـر المنتجة، 
المنتجـــة  لألســـر  مجمًعـــا  وكذلـــك 
والمشروعات المنزلية، علًما أن المركز 
ســـيقدم خدماته إلى جانب الخدمات 
التي يقدمها مركز المنامة االجتماعي 

الواقع في منطقة الجفير.

مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  عقـــد 
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا 
اجتماًعـــا مرئًيـــا عن بعـــد مع وفد 
 Hydro“ رفيع المستوى من شركة
Solar Energy Ltd” البريطانيـــة 

.Steve White برئاسة
وفـــي بدايـــة اللقاء، أشـــاد ميرزا 
فـــي  للشـــركة  العريقـــة  بالخبـــرة 
المتجـــددة  الطاقـــة  مشـــروعات 
خصوصـــا الطاقة الشمســـية، من 
ومشـــروعات  خدمـــات  خـــلل 
شـــركة  نفذتهـــا  عالمًيـــا  رائـــدة 
Hydro Solar Energy Ltd فـــي 

المملكة المتحدة وخارجها.
ميـــرزا  قـــدم  اللقـــاء،  وخـــلل 
اإلنجـــازات  عـــن  مرئًيـــا  عرًضـــا 
التـــي تحققت فـــي قطاع الطاقة 
الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة 
والشـــوط الكبيـــر الـــذي قطعتـــه 
المملكـــة فـــي تحقيـــق األهـــداف 
المتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة 
وكفـــاءة الطاقة، وســـلط الضوء 
علـــى أهم المبـــادرات التي تعمل 
خـــلل  تحقيقهـــا  علـــى  الهيئـــة 
العـــام 2021، وأبرز المشـــروعات 
التي ســـيتم البدء بالعمـــل عليها 

خلل العـــام، والمناقصـــات التي 
من المتوقع طرحها لمشـــروعات 
كبـــرى ستســـهم بشـــكل كبير في 
لتحقيـــق  المملكـــة  جهـــود  دعـــم 
الموضوعـــة  الوطنيـــة  األهـــداف 
الطاقـــة  مـــوارد  نصيـــب  لزيـــادة 
الكلـــي  المزيـــج  فـــي  المتجـــددة 
بحلـــول   %  5 بنســـبة  للطاقـــة 
 %  10 إلـــى  ترتفـــع   2025
بحلـــول 2035، وذلـــك من خلل 
التعاون بيـــن الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص لتحقيق الرؤى 
واألهداف الموضوعة والمرجوة 

من الخطط الوطنية للطاقة.
الوفـــد  ناقـــش  جانبهـــم،  مـــن 
المتميـــزة  والحلـــول  الخدمـــات 
التـــي  الشـــركة،  تقدمهـــا  التـــي 
تطرحها من خلل مجمل خبرات 
اختصاصية عالمية في مجاالت 
الطاقة الشمســـية وطاقـــة المياه 
الفـــرص  وتقنياتهمـــا، ونوقشـــت 
وأوجـــه  الممكنـــة  االســـتثمارية 
التعـــاون المشـــترك لدعـــم جهود 
بقطـــاع  النهـــوض  فـــي  الهيئـــة 
الطاقـــة المســـتدامة فـــي مملكـــة 

البحرين.

 Hydro“ ميرزا يبحث التعاون مع
Solar Energy Ltd” البريطانية
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شركة خاصة تستثمر 3.5 مليون دينار إلنشاء وتشغيل المشروع

خلف: تصاميم سوق مدينة حمد توشك على االنتهاء

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
البلديـــات والتخطيط العمراني 
التصاميـــم  أن  خلـــف  عصـــام 
والرسومات الهندسية لمشروع 
الشـــعبية  حمـــد  مدينـــة  ســـوق 
في ضوء االعتمـــاد النهائي من 
قبل الوزارة، مشـــيرا إلى أنه تم 
االنتهـــاء من التصاميم من قبل 
المســـتثمرة  المطـــورة  الشـــركة 
لتطويـــر  مولـــز  ذا  للســـوق 

العقارات.
فـــي  خلـــف  الوزيـــر  وأوضـــح 
التكلفـــة  أن  لـــه  تصريـــح 
االجمالية إلنشـــاء الســـوق تبلغ 
نحـــو 3.5 مليون دينار ســـتقوم 
الشركة باســـتثمارها في إنشاء 
وتشـــغيل الســـوق، مشـــيرا إلى 
مـــع  الشـــراكة  اســـتراتيجية  أن 
إنشـــاء  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 
حققـــت  المركزيـــة  األســـواق 
نتائـــج متقدمـــة كما هـــو الحال 

في سوق المحرق المركزية.
وقال إن مشـــروع سوق مدينة 
حمد الشـــعبية، الـــذي يقام على 
 12303 مســـاحتها  تبلـــغ  أرض 
معلمـــا  يعـــد  مربعـــة،  أمتـــار 
إذ  متكامـــل،  تجاريـــا  خدميـــا 
روعـــي فـــي تصميم المشـــروع 
الشـــعبي  الطابـــع  يأخـــذ  أن 
ليعكـــس  الحديثـــة؛  بالطريقـــة 
تـــراث البحريـــن، مـــع اســـتثمار 
المثلـــى  بالطريقـــة  المســـاحات 
لتحقيـــق أهداف المشـــروع وما 
مـــن خدمـــات لألهالـــي  يوفـــره 

مدينة حمد ومرتادين الســـوق، 
ســـيكون  المشـــروع  أن  مؤكـــدا 
إضافـــة خدمية مهمـــة للمنطقة 

الغربية والشمالية عموما.
أن  خلـــف  الوزيـــر  وأوضـــح 
المشـــروع تضمن إنشـــاء قســـم 
الســـوق المركزية الشعبية على 
األقســـام الثلثة الرئيسة: قسم 
الســـمك،  وقســـم  الخضـــروات، 
وقســـم اللحـــوم، وكذلـــك علـــى 
مســـاحات لعـــدد مـــن المحـــلت 

التجارية لمختلف األنشطة.
وقال الوزير إن التصميم راعى 
والجماليـــة  العمليـــة  الناحيـــة 
مـــع  التســـوق  عمليـــة  لتســـهيل 
مراعاة الجوانـــب ذات الطبيعة 
المركزيـــة  لألســـواق  الخاصـــة 

التقليدية الشـــعبية مع تحديث 
وحدات المشروع؛ ليتناسب مع 
رغبات المســـتأجرين من الباعة 
وكذلك المتســـوقين من العامة؛ 
وذلك من خلل االســـتفادة من 
التجربة السابقة لمشروع سوق 

المحرق المركزية.
وبين أن التصاميم والرسومات 
المقدمة توضح توزيع مكونات 
وعناصر الســـوق علـــى إجمالي 
بــــ  المقـــدرة  البنـــاء  مســـاحة 
 3 علـــى  مربـــع  متـــر   28,462.3
علـــى  األرضـــي  الـــدور  أدوار، 
 12294.7 إجماليـــة  مســـاحة 
متـــر مربـــع مخصـــص لمواقـــف 
ســـيارة   290 لنحـــو  ســـيارات 

ولخدمات المشروع.

وتابع بأنه ســـيتم إنشـــاء الدور 
إجماليـــة  مســـاحة  علـــى  األول 
 %  50 مربـــع،  متـــر   11082.6
منها مخصصة ألقســـام الســـوق 
وهي 28 وحدة لســـوق الخضار 
و16 وحدة لســـوق اللحوم و16 
وحدة لسوق السمك إضافة إلى 

عدد من المحلت التجارية.
وأردف خلـــف أن “مجموع عدد 
الوحـــدات يبلـــغ 60 وحـــدة، كما 
أن 50 % مـــن الـــدور لمعـــرض 
تجزئة، أما الـــدور الثاني فيقام 
على مســـاحة إجمالية 5085.0 
مخصـــص   %  50 مربـــع،  متـــر 
لمعرض تجزئة والباقي لسطح 

المبنى”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

جميل حميدان

حميدان: متابعة تنفيذ 6 مراكز اجتماعية جديدة للمواطنين
ــق الــبــحــريــن ــاط ــن ــة بــمــخــتــلــف م ــل ــام ــر خـــدمـــات تــنــمــويــة ش ــي ــوف ت

مدينة عيسى - وزارة العمل



“الفضاء” ُتلحق مجموعة من المهندسين في مختبرات مرموقة
ــد ــمـ ــخ نـــــــاصـــــــر بــــــــن حـ ــ ــ ــي ــ ــ ــش ــ ــ ــو ال ــ ــ ــم ــ ــ تـــــنـــــفـــــيـــــذا لـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات س

تحرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
على تعزيز التعاون الدولي في مجال 
الفضـــاء؛ للحاق بركب الـــدول الرائدة 
فـــي هـــذا المجـــال، إذ يعتبـــر التعاون 
الدولـــي فـــي مجـــال الفضاء مـــن أحد 
ركائز تحقيق األهداف االستراتيجية 
للهيئة، فهو أحد الطرق المثلى لتنمية 
وتطويـــر قطاع الفضـــاء بوتيرة ثابتة 
ومتســـارعة. وتمثـــل تعـــاون الهيئـــة في 
مـــع  تفاهـــم  ومذكـــرات  اتفاقـــات  توقيـــع 
مجموعة مـــن وكاالت الفضاء والمنظمات 
الدوليـــة مـــع فتـــح قنـــوات للتعـــاون مـــع 
الشـــركات العالميـــة الرائـــدة فـــي مجاالت 

الفضاء. 
وتأتي مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء ووكالـــة اإلمـــارات للفضاء 
كأحد النماذج الناجحة للتعاون المنشـــود، 
والذي يدعم تبـــادل المعلومات والخبرات 
وتنفيذ المشروعات والبحوث العلمية في 
مجـــال علوم الفضـــاء وتطبيقاتـــه تحقيًقا 
فـــي  وللمســـاهمة  المشـــتركة  لألهـــداف 

التنمية المستدامة.
وفي ضوء التوجيهات الحكيمة لمستشار 
األمن الوطني قائد الحرس الملكي األمين 
العام لمجلس الدفاع األعلى ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، قامـــت الهيئة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء وبالتنســـيق مـــع 
األشـــقاء بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
مختبـــرات  فـــي  عمـــل  فـــرص   5 بتوفيـــر 
الفضـــاء التابعـــة لوكالة اإلمـــارات للفضاء 
وشركة “الياه ســـات” لالتصاالت بالتعاون 
مع جامعـــة خليفـــة للعلـــوم والتكنولوجيا 
الظـــروف  مـــن  الرغـــم  علـــى  بأبوظبـــي، 
االســـتثنائية التـــي يعيشـــها العالم بســـبب 

جائحة “كوفيد 19”. 
وتأتـــي الفـــرص العملية لتســـاهم في رفع 
مســـتوى الخبـــرات لمنتســـبي الهيئـــة مـــن 
بعـــد تخرجهـــم من برامج الماجســـتير في 
تقنيـــات ونظـــم الفضـــاء، إذ ســـتتاح لهـــم 
فـــرص العمـــل على تطويـــر وبنـــاء األقمار 
مـــن  عـــدد  فـــي  والمشـــاركة  الصناعيـــة 

مشروعات الفضاء. 
وعـــن الفرص الوظيفية التـــي أتيحت لها، 
قالـــت مهندســـة الفضـــاء عائشـــة الحـــرم: 
بدايًة أشكر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، 
وجامعـــة  للفضـــاء،  اإلمـــارات  ووكالـــة 
خليفـــة وشـــركة اليـــاه ســـات لالتصـــاالت 
علـــى ثقتهـــم بقدراتـــي وإتاحـــة فرصتين 
ثمينتيـــن لـــي همـــا محـــل تقديـــر واعتزاز 
كبيريـــن. وأضافـــت: أتيحـــت لـــي الفرص 

للعمـــل علـــى 3 أقمـــار صناعيـــة أحدها في 
مرحلـــة االختبـــارات النهائيـــة للتأكـــد مـــن 
ســـالمة القمـــر الصناعي، إذ أشـــرفت على 
تنظيـــم وإدارة فريـــق الطلبة المســـاهمين 
فـــي هـــذا المشـــروع، أمـــا القمـــر الصناعي 
الثاني فهو “ظبي سات” الذي سيكون في 
مداره التشغيلي في نهاية يونيو الجاري، 
وكلفـــت للعمل على إعداد خطة تشـــغيلية 
متكاملة ومن ثم تولي مهمة تشغيل القمر 
الصناعي، خصوصا تشـــغيل نظام التحكم 
وتحديـــد االتجاهات. أما القمـــر الصناعي 
الثالـــث فتم تكليفـــي للعمل علـــى تصميم 
نظام التشغيل الخاص به، هذا إضافة إلى 
عـــدد من المهمات األخرى مثل المســـاهمة 
في اإلشـــراف على مشروعات تخرج عدد 
من طلبة البكالوريوس في مجال تصميم 
نظام التحكم وتحديد االتجاهات لألقمار 
الصناعيـــة متناهيـــة الصغـــر. وكذلـــك تـــم 
تسميتي عضًوا في لجنة “مراجعة مفهوم 
المهمة” الخـــاص بالمهام الفضائية، إضافة 
إلـــى عـــدد مـــن المهـــام األخـــرى المتعلقـــة 
بعلـــوم الفضاء فـــي مختبرات الياه ســـات 

بجامعة خليفة. 
وقـــال مهنـــدس الفضاء يعقـــوب القصاب: 
تعد فرصة العمل التي أتيحت لي من أهم 
الفـــرص التي تســـاهم في تعزيـــز خبراتي 
العملية فـــي مجال بناء األقمار الصناعية، 
خصوًصـــا أن هذا المجال متجدد ويحتاج 
إلـــى التطوير والبحث المســـتمر. إن عملي 
ســـات”  “اليـــاه  مختبـــرات  مـــع  بالتعـــاون 
والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  خليفـــة  بجامعـــة 
على تشـــغيل القمر الصناعي “ظبي سات” 
ســـاهم في تطويـــر مهاراتي ومعارفي في 
المجاالت ذات الصلة، خصوًصا في أنظمة 

التحكم وتحديد االتجاهات. 
وأضـــاف: تضمنـــت المهـــام المســـندة إلـــي 
عـــدًدا مـــن المشـــروعات المختلفـــة مثـــل 
إعـــداد تقاريـــر الســـالمة للقمـــر الصناعـــي 
والنظـــم  العالميـــة،  اإلطـــالق  لشـــركات 
الميكانيكية لألقمار الصناعية، إضافة إلى 
عدد مـــن األبحـــاث العلمية المشـــتركة مع 
جامعـــة خليفـــة للعلـــوم والتكنولوجيا في 
مجـــال األقمار الصناعيـــة متناهية الصغر، 
ما ســـيعزز مـــن خبراتي البحثيـــة في هذا 
المجـــال ويســـاهم في اكتســـاب مزيد من 
الخبرات التي ســـأقوم بنقلها لفريق الهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء، إذ نعمـــل جميًعا 
لتكون مملكـــة البحرين في مصاف الدول 

الرائدة في مجال علوم الفضاء. 
وقالت مهندســـة الفضاء أمينة البلوشـــي: 

أواًل أتوجه بالشـــكر لكل الجهـــات الداعمة 
لتنفيذ هـــذه المبادرة المتميـــزة والمتمثلة 
فـــي العمل فـــي مختبرات الفضـــاء والتي 
ســـمحت لنـــا بالمشـــاركة فـــي تنفيـــذ عدد 
مـــن مشـــروعات تصميـــم وبنـــاء األقمـــار 
الصناعيـــة. وبالنســـبة لمســـاهمتي العملية 
فقـــد تركـــزت علـــى تنفيـــذ مراجعـــات مـــا 

قبل اإلطالق للمهام الفضائية بما تشـــتمل 
عليه من االختبارات البيئية والتحقق من 
سالمة األقمار الصناعية، إلى جانب مهام 

التشغيل والتحكم.
وعـــن دوره فـــي المبـــادرة، حدثنا مهندس 
الفضـــاء أشـــرف خاطر قائـــاًل “أتاحـــت لنا 
المبـــادرة الفرصـــة لتنميـــة قدراتنا وصقل 

األقمـــار  تقنيـــات  مجـــال  فـــي  مهاراتنـــا 
الصناعيـــة متناهيـــة الصغـــر، والعمل على 
إعداد برمجيات المحـــاكاة لهياكل األقمار 
مالءمتهـــا  مســـتوى  لقيـــاس  الصناعيـــة 
لعمليـــات اإلطـــالق وإمـــكان تحملهـــا بيئة 
إعـــداد  إلـــى  إضافـــة  القاســـية،  الفضـــاء 
بحصـــر  الخاصـــة  التقنيـــة  المســـتندات 

نتائـــج عمليـــات المحـــاكاة لتضمينهـــا في 
وســـالمة  بأمـــن  الخاصـــة  المســـتندات 
العمليات الفضائية، وهذه الخبرة ال تتوافر 
إال للقلة، فكل الشكر للهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء على ســـرعة تنفيذهـــا للتوجيهات 
ســـمو  للشـــباب  األول  للداعـــم  الحكيمـــة 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”.
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محمد الستراوي

سيد علي المحافظة
التقاعد... 

إحصاءات وأرقام

عوائد ومصروفات الهيئة بعد إشراك األجانب (تقديرية):

عمر الصناديق التقاعدية في 3 سيناريوهات:

السيناريو الثالث: بعد اإلصالحات المستعجلة:السيناريو الثاني: بعد اإلصالحات الطارئة السيناريو األول: قبل اإلصالحات الطارئة:

2024
نفاد الصندوق العام

2030
نفاد الصندوق الموحد

2086
نفاد الصندوق الموحد

2033
نفاد الصندوق الخاص

 اشتراكات المتقاعدين (2018):

340
مليون دينار

عوائد االستثمارات (2019): 

154
مليون دينار

مصروفات التقاعد (2018):

555
مليون دينار

اشتراكات األجانب (تقديري):

200
مليون دينار

زيادة المتقاعدين قبل وبعد قرار التقنين:

العدد:

82672
مـــتقـــاعــــد

الكلفة:

18.9
مليون دينار

العدد:

45837
مـــتقـــاعــــد

الكلفة:

4.4
مليون دينار

فئة معاش 500 دينار فأقل: كافة المشتركين:

الجدلية واإلشكالية في عالقة التعليم بسوق العمل
Û  كان، ومــا يزال، النقاش والجدل محتدمين حول مســؤولية

ومقــدرة ســوق العمل علــى امتصاص واســتيعاب مخرجات 
التعليــم المتدفقــة عليهــا بحًثا عن فــرص عمل، بحيث ظلت 
هذه الجدلية بمثابة الشــغل الشــاغل للمسؤولين عن التعليم 
وسوق العمل واألكاديميين واالقتصاديين، ليس على نطاق 
دول مجلس التعاون فقط ولكن على مستوى العالم بأسره. 

Û  ،وحتــى عهــد قريــب كان االتجــاه الســائد، وربمــا مــا يــزال
هــو تحميــل النظــام التعليمــي مســؤولية إخفــاق بعــض مــن 
مخرجاتــه فــي االنضمــام إلــى ســوق العمــل، واتهــام النظــام 
ذاتــه بالعجــز عــن تلبيــة متطلبــات هــذه الســوق ومجــارات 
المســتجدات التــي تشــهدها بتالحــق واضطراد؛ مــن منطلق 
أن التعليــم الجيــد يجــب أن ُينتــج مخرجــات جيــدة تندمج 

كلها وبسهولة في سوق العمل!
Û  للعمــل والشــؤون ومــن واقــع ممارســتي وتجربتــي وزيــرا 

االجتماعيــة لمــدة تزيــد علــى 7 ســنوات؛ فإننــي وجــدت أن 
نســبة الذيــن يجــدون صعوبة في االندماج في ســوق العمل 
مــن مجمل الخريجين فــي دول مجلس التعاون ال تزيد عن 
مثيالتها حتى في الدول المتقدمة، مع ذلك فإن هذه النسبة 
ظلت تخلق أو تشكل حجم البطالة، التي تعتبر علمًيا وعملًيا 
حالــة طبيعيــة وأحياًنــا صحيــة مــا دامــت باقيــة فــي حدود 
النســب المعقولــة والمقبولــة، إال أنهــا إذا اســتمرت وارتفعت 
تصبــح خطيــرة ومقلقــة، وقــد تتحــول إلــى تهديــد حقيقــي 

للترابط االجتماعي واالستقرار االقتصادي والسياسي. 
Û  وحالــة البطالــة التــي واجهتنــا، ومــا تــزال، فــي دول مجلس

اختــالل  أو  اقتصــادي  كســاد  عــن  ناتجــة  ليســت  التعــاون 
أو اختــالف وتفــاوت بيــن معــدالت النمــو الســكاني والنمــو 
فــي  االســتثمار  حجــم  فــي  تــدٍن  أو  شــح  أو  االقتصــادي، 
األنشــطة االقتصاديــة بمــا يــؤدي إلــى عرقلة خلــق مزيد من 
فــرص العمــل، فالعكــس في هذه الحالة هــو الصحيح؛ إذ إن 

دول المجلــس شــهدت مراحــل مــن الطفــرات االقتصاديــة، 
ومــرت، ومــا تزال تمر بفترات من التطور والنمو االقتصادي 
االســتثمارات  مــن  ســخي  تدفــق  جانــب  إلــى  المتســارع، 
المرافــق  مختلــف  وتأســيس  التحتيــة،  البنــى  تشــييد  فــي 
والمشــروعات واألنشــطة االقتصاديــة أدت كلهــا إلــى خلــق 
وتوفيــر كــم هائــل من فــرص العمل يفــوق بأضعــاف المرات 
مقــدرة الســوق على ملئها واســتيعابها. مع ذلــك فقد واجهنا 
ما يســمى بـ “البطالة الهيكلية” نتجت عن التغيرات الهيكلية 
التي طرأت على البنية االقتصادية لدولنا، والتي تؤدي في 
العــادة إلــى عــدم التوافق بيــن فرص العمــل المتوافرة وبين 

مؤهالت وخبرات وسلوكيات الباحثين عن العمل.
Û  وال خــالف أو شــك في أن العبء األكبــر، ولكن ليس العبء

كلــه، يقع على كاهل المؤسســات التعليمية لتزويد وتســليح 
والمهــارات  المعــارف  مــن  ممكــن  قــدر  بأكبــر  الخريجيــن 
والســلوكيات األساســية المطلوبــة فــي ســوق العمــل، إال أن 
التحــدي أو المعضلــة تكمــن فــي أن هــذه المتطلبات تتوســع 
وتتزايــد وتتغيــر بتغيــر طبيعــة وظــروف األســواق، كمــا أن 
المعارف والمهارات المطلوبة تتغير وتتطور بدورها حســب 
تطــور األســواق ونموهــا أيًضــا، إلــى جانــب أن الكثيــر مــن 
الوظائف والمهن تأخذ في االختفاء واالندثار بشــكل ســريع 
ومفاجــئ فــي الكثيــر مــن األحيــان، وتبــرز في الوقــت ذاته، 
وبشــكل ســريع ومفاجئ أيًضا وظائف ومهن جديدة تحتاج 

إلى مهارات مختلفة.
Û  وبســبب تطــور ســوق العمــل وآلياتــه وتوقعاتــه فقــد يبــدو

أن الفجــوة بيــن هذه الســوق ومخرجــات العمليــة التعليمية 
مرشحة للتمدد والتوسع، إال أن الواقع يشير إلى خالف ذلك، 
فقد توثقت العالقة بين الطرفين وأصبحت عالقة “طردية”، 
وصار على ســبيل المثال الفضل يعود للمؤسسات التعليمية 
التــي زودت وتــزود الســوق وتضــخ فيــه مخرجــات تتحول 

االقتصاديــة  للنشــاطات  ورافعــات  محــركات  إلــى  بدورهــا 
واإلبــداع واالبتــكار وخلــق مزيــد من فــرص العمــل؛ وتجعل 
الســوق فــي حاجة إلى مزيــد من مثل هــذه المخرجات، في 
الوقــت نفســه فــإن مفهوم االرتبــاط بين مســتوى مخرجات 
التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل أصبــح غامــض المعالــم، 
وبقيــت حلقة االتصــال بينهما تكمن فــي التأهيل والتدريب 
التــي يتــم مــن خاللهــا تعزيــز قــدرات الخريــج وتمكينــه من 
تطوير وتوظيف ما اكتســبه من معارف ومهارات واالرتقاء 

بها بحيث تستجيب وتتالءم مع احتياجات سوق العمل.
Û  كل هــذه الحقائــق ال يجب أن تدعونــا إلى التأخر أو التغافل

عــن ضــرورة االســتمرار في عملية االنتقال الســريع من نظم 
التعليم التقليدية إلى نظم التعليم الحديثة، واالنتقال بنمط 
التعليم من االستناد على المناهج المقررة إلى االعتماد على 
مصــادر معرفيــة حديثــة، وبشــكل أســاس االنتقــال بالتعليم 
مــن نمــط التلقين والحفظ إلى نمــط التحفيز وصقل ملكات 
البحث عن المعرفة، واالستقصاء، والتفكير والنقد واإلبداع 
وتنميــة المواهــب والقــدرات عنــد المتعلميــن، وأن ُتغــَرس 
فيهــم الثقافــات أو المهــارات التــي أصبحــت تعــرف اآلن بـــ 
“مهارات القرن الواحد والعشرين” أو “المهارات الناعمة” مثل 
المهــارات القياديــة، ومهارات التواصــل، والقدرة على اتخاذ 
القــرار والتأقلــم مع المتغيرات، وتعزيــز روح الفريق الواحد، 
والتعــاون بدال من التنافس فيمــا بينهم، إلى جانب القدرات 
الدراســات  وتقليــص  والتطبيقيــة،  واالبتكاريــة  التحليليــة 
الفنيــة  األدبيــة واالجتماعيــة والتركيــز علــى التخصصــات 
والتقنيــة مثــل االتصــاالت، وتقنيــة المعلومــات، والبرمجــة 
وتحليل البيانات، والتحليل المالي والرقمي، وعلوم الطاقة 
البديلــة والمتجــددة، وأمــن المعلومــات أو األمــن الســبراني، 
والتســويق بوســائل ومنصــات التواصــل الرقمــي، والــذكاء 

الصناعي وما شابه.

Û  البشــرية حققتــه  الــذي  والتقنــي  العلمــي  للتقــدم  ونتيجــة 
واالعتمــاد المتزايــد على التكنولوجيــا الحديثة في عمليات 
االنتــاج بمــا في ذلــك اعتمــاد الروبوتــات والــذكاء الصناعي 
فــي قطاعات متعــددة ومتوســعة من األنشــطة االقتصادية 
فقــد بــدأت التوقعــات تتحقق في صورة اختفــاء الكثير من 
الوظائــف مــن ســوق العمــل؛ وكان منتدى االقتصــاد العالمي 
قــد نشــر أخيــرا بحوثا أشــار فيهــا إلى أن 75 مليــون وظيفة 
ســوف تختفي خالل الســنوات الخمــس المقبلة، وأن معظم 
هــذه الوظائــف هــي التــي يغلــب عليهــا النمــط التكــراري. إال 
أن األبحــاث ذاتهــا أشــارت فــي المقابــل إلــى أن 130 مليون 
ذاتهــا  لألســباب  وخلقهــا  توليدهــا  ســيتم  جديــدة  وظيفــة 
المتعلقــة بالتقــدم العلمي والتقني، والتي ســتقل فيها نســبة 

االعتماد على اإلنسان مقابل األجهزة في اإلنتاج.
Û  والعمــل التعليــم  عــن  المســؤولين  فــإن  ذلــك،  جانــب  إلــى 

والتخطيــط، وكذلــك االقتصادييــن واألكاديمييــن داهمتهــم 
بنهاية العام 2019، كما داهمت العالم بأسره، جائحة كورونا 
التــي لــم تكتــف بعرقلــة العمليــة التعليميــة وبتعطيــل آليات 
إنتاج فرص العمل الجديدة بل أدت إلى إغالق هذه اآلليات 
وإلــى قــذف المالييــن مــن العاملين إلى خارج أســوار ســوق 
العمــل وإلــى مجاهــل البطالــة واليــأس والضيــاع. ونتيجــة 
انتعشــت مفاهيــم  التباعــد االجتماعــي  لتطبيــق ضــرورات 
ونظــم وأســاليب التعلــم عــن بعــد والعمــل عــن بعــد؛ والتــي 
أمــام تحديــات جديــدة  التعليــم  عــن  المســؤولين  وضعــت 
فرضت عليهم المبادرة والتحرك الســريع الســتنباط أساليب 
ووســائل جديــدة تمكنهــم مــن االســتمرار في عمليــة تطوير 
التعليــم بغيــاب إمكانــات التفاعــل المباشــر والتعــاون بيــن 
طالبي العلم، وهي من العناصر الرئيسة في النظام التعليمي 

الحديث.
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*كيف كانت البداية؟

كانـــت البدايـــة كمـــا ذكرنـــا مـــن خـــال 
تقديم خدمات فنية وتصميمية للعائلة 
واألصدقـــاء، واآلن بعـــد فتـــرة قصيرة 
أصبحنـــا فريقـــا كاماً يقارب العشـــرين 
بيـــن مصمـــم ومهندس بحريني شـــاب، 
500 مشـــروع  مـــن  أكثـــر  علـــى  عملنـــا 
بيـــن التجـــاري والســـكني والحكومـــي 
والمقاهـــي والمطاعـــم والفنادق ونعمل 
اآلن على أكثر من 15 مشـــروعا شهريًا 
وفزنـــا بعدد من الجوائز في مســـابقات 

دولية.
ويقـــول الشـــريكان محمـــد ومعصومة: 
الخبـــرة التـــي اكتســـبناها قبـــل إنشـــاء 
الشـــركة دعمـــت عملنـــا وكانـــت عامـــا 
مساعدا لتخطي خطوات كثيرة. يقول 
محمـــد: عملـــت فترة بعـــد تخرجي في 
شـــركة مقـــاوالت وبعدهـــا فـــي شـــركة 
تطويـــر عقـــاري، ونجحـــت فـــي فتـــرة 
مهـــارات  اكتســـبت  أن  جـــدا  قصيـــرة 
فـــي عملي حتـــى أصبحت مدير قســـم 
أمـــا  الشـــركة،  فـــي  العقـــاري  التطويـــر 
معصومـــة فعملت في مكتب هندســـي 
وعملـــت علـــى التصميمـــات والديكـــور 

الداخلي والخارجي.
أم  إنشـــاء شـــركة  ثـــم جـــاء  ويـــردف: 
ســـكوير وبدأ العمل بشـــكل أكبر وعلى 
نطاق أوسع إلى أن امتد نشاط الشركة 
ليصل إلى دول الخليج العربي، وسعيا 
منا في تزويد السوق المحلية بخيارات 
ســـكنية مميـــزة وجذابـــة قمنـــا بالعمـــل 
مـــع العديـــد مـــن المطوريـــن العقاريـــن 
فـــي المملكـــة خـــال الخمـــس ســـنوات 
الماضية، واليوم نخطو خطوتنا األولى 
في إحـــداث التغيير الذي نطمح له من 
خال باكـــورة نشـــاطاتنا فـــي التطوير 
ســـرايا   ســـكوير  إم  مشـــروع  العقـــاري 

المكون من 9 فلل غير متصلة.
 ويتوفـــر نوعان من الفلل حيث يتكون 
النـــوع األول مـــن صالتيـــن ومطبخيـــن 
حمامـــات،  وأربـــع  نـــوم  غـــرف  وأربـــع 
ونموذج آخر مكون من صالة ومجلس 
ومطبخيـــن وثاث غرف نـــوم وخمس 

حمامـــات وموقـــف لســـيارتين فـــي كا 
النموذجيـــن بمســـاحة أرض 300 أمتار 
مربعة ومســـاحة بناء 282 أمتار مربعة 

للقسيمة الواحدة. 
وتبدأ أسعار الفلل المتوقع انتهاؤها مع 
بدايـــة 2022 مـــن 160 ألف دينار فقط، 
ويتوفر كل نوع من توزيع المســـاحات 
بنموذجيـــن مختلفيـــن مـــن التصاميـــم 
بمجمـــل 4 خيرات مختلفة للمواصفات 
وقد بدأنا استقبال طلبات الحجز على 
الفلـــل مـــن اآلن. ويقـــع المشـــروع على 
مســـاحة إجمالية قدرهـــا 2,737  امتار 

مربعـــة بمنطقـــة أبـــو قـــوة القريبـــة من 
جميـــع الخدمات حيث يبعد المشـــروع 

عن المنامة بضع دقائق فقط. 
وتقـــول معصومـــة: نثـــق فـــي النجـــاح 
العتمادنـــا اوالً علـــى المولـــى ســـبحانه 
وتعالـــى، وبعـــده خبرتنـــا وقدرتنا على 
التميـــز وحرصنـــا علـــى ارضـــاء العميل 
ونطمـــح  لتطوير المزيد من المشـــاريع 

في المستقبل.
غيرنـــا  عـــن  نتميـــز  محمـــد:  ويوضـــح 
بتقديـــم  الســـوق  فـــي  ومنافســـينا 
تصاميـــم مختلفة ال تتوفـــر عند غيرنا، 

ونقـــدم للمالـــك خيـــارات متعـــددة بين 
الحديثـــة والكاســـيكية لـــكل تفاصيل 

التصميمات. 

 الشراكة في العمل بين األزواج

*يؤكـــد “ المختـــص التونســـي فـــي علم 
نجـــاح  أن   ،“ األبيـــض  أحمـــد  النفـــس  
المشـــاريع التجارية بين األزواج رهين 
أي  وأن  والشـــفافية،  الثقـــة  مبـــدأي 
خلـــل يطرأ علـــى ذلك يمكـــن أن يجعل 
مدخـــرات العائلـــة فـــي خطـــر، كان هذا 

سؤالنا للزوجين او الشريكين؟
الشـــريك  يســـاعد  محمـــد:”  ويجيـــب 
ناجـــح،  تشـــغيل  بـــدء  فـــي  التجـــاري 
ويســـمح بتقاســـم عبء العمل والجمع 
بيـــن المهـــارات المختلفـــة، أيضـــا يمكن 
خـــال  مـــن  العمـــل  إثـــراء  للشـــريك 
وجـــود شـــخص يعتمد عليه ويتقاســـم 

معـــه المجهـــود والمســـؤولية، وهـــو ما 
يجعـــل الشـــراكة بيـــن الزوجين ناجحة 
فـــي بعـــض األحيـــان خصوصـــا إذا تـــم 

التخطيط لها جيدا.
أن  شـــك  ال  معصومـــة:  وتعّقـــب 
الضغوطـــات النفســـية كثيـــرة والجهود 
والمنـــزل  العمـــل  بيـــن  التوفيـــق  فـــي 
كبيرة، وال ســـيما في ظل هذه الشراكة 
أمـــر ليس بالســـهل لكن وجود شـــخص 
يشاركك األفكار ويساندك في القرارات 

يؤدي إلى نتائج أفضل.
واتفق االثنان على  أمور عدة وهي:

إن تعـــدد المهارات عند الطرفين يصب 
فـــي مصلحة المشـــروع وال بد أن يعمد 
وتعلـــم  نفســـيهما  لتطويـــر  الطرفـــان 
التـــي  واألدوات  الجديـــدة،  المهـــارات 
تساعدهما على تخطي العقبات ليصا 

بمشروعهما لبر األمان.
ونصائـــح  آراء  تقبـــل  أيًضـــا  ويجـــب 
بطريقـــة  ومناقشـــتها  اآلخـــر،  الطـــرف 

مهنية كي تصب في مصلحة العمل.
وجود الشـــريك يشكل دافعا لاستمرار 
لكـــن يجـــب على الزوجين أال يتكاســـا 
إذا رغبا في إنجاح المشروع، مهما كان 
بسيًطا وصغيًرا، فهو يتطلب كثيرا من 

الجهد خاصة في البداية.
يجـــب أن يفصـــل الزوجـــان عاقتهمـــا 
الزوجيـــة وعاقتهما في العمل، ألن أي 
تدخـــل بين العاقتين قد يؤدي لفشـــل 
أحدهمـــا أو كاهمـــا، بل يجـــب التعامل 
بمهنيـــة بعيـــًدا عـــن أي عواطـــف خال 

العمل.
ضـــرورة وجود قيمة مشـــتركة  وهدف 
نهائـــي متناســـق وهو أمر بالـــغ األهمية 
بيـــن  التجـــاري  المشـــروع  بـــدء  عنـــد 

الزوجين. 
وفـــي النهايـــة شـــركة إم ســـكوير هـــي 
عنوان لمطور جدير بالثقة؛ اسم يحمل 

العديد من القيم.

محمد هالل وزوجته معصومة

هبة محسن |  تصوير : رسول الحجيري

علـــى الرغـــم من أنها ســـنوات قليلة بمقيـــاس العمر ولكنهـــا كتجربة تمتلئ بتفاصيـــل ونجاحات 
نستطيع أن نطلق عليها نموذجا ملهما لكثير من شبابنا.

المهنـــدس المعماري محمد هالل وزوجته المهندســـة المعماريـــة معصومة قروف بدأت قصتهما 
قبـــل التخـــرج مـــن جامعـــة البحريـــن بعامين، اشـــتركا فـــي تخطيط واحـــد وهدف واحـــد، وهو 
االنخـــراط فـــي الحياة العمليـــة قبل التخرج، وبالفعل نفذا أعماال هندســـية فـــي مجال الديكور، 
بـــدأت باألهـــل واألصدقـــاء. ولمهارتهمـــا الواضحة والتميز فـــي أعمالهما التي تـــم تنفيذها تطور 
العمل إلى شركات ومنازل ومكاتب خاصة... ونتيجة لهذه المهارة التي ظهرت مالمحها وتجلت 
بوضـــوح حيـــن جاء التخرج من الجامعـــة وحصل االثنان على أفضل مشـــروعين للتخرج ضمن 

المشروعات العشرة األوائل.
صحيفة “البالد” التقت الشـــريكين محمد ومعصومة، مؤسســـي شـــركة “ام ســـكوير” التي كانت 
بدايتها العام 2013 كشـــركة تصميم داخلي، مســـلطًة الضوء على مســـيرة نجاحهما، وفيما يلي 

نص اللقاء.

محمد هالل وزوجته معصومة: “ام سكوير سرايا” أولى خطواتنا بمجال التطوير العقاري
ــة الـــمـــشـــروعـــات ــح ــل ــص ــي م ــ ــدى الـــطـــرفـــيـــن يـــصـــب ف ــ ــارات لـ ــ ــه ــ ــم ــ ــدد ال ــعـ تـ

ــم لــعــمــلــنــا ــهـ ــل إنــــشــــاء الـــشـــركـــة داعـــــــم مـ ــبـ ــة قـ ــب ــس ــت ــك ــم ــا ال ــنـ ــراتـ ــبـ خـ

ــات فـــــي الــمــســتــقــبــل ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــد مـــــن الـ ــ ــزيـ ــ ــح  لـــتـــطـــويـــر مـ ــ ــم ــطــ ــ ن

ــا مـــشـــتـــركـــا ــ ــدفـ ــ ــل الــــتــــخــــرج كـــــــان هـ ــ ــب ــ ــل ق ــ ــم ــ ــع ــ االنـــــــخـــــــراط فـــــي ال

ــاح ــج ــن ــل ــن الـــعـــمـــل عــــامــــل أســــــــاس ل ــ ــة الــــزوجــــيــــة عـ ــ ــاق ــ ــع ــ فـــصـــل ال

ــل ــم ــع ال بـــيـــئـــة  ــي  ــ فـ ــة  ــيـ ــابـ ــجـ إيـ ــائـــج  ــتـ ــنـ لـ ــي  ــضـ ــفـ ُيـ اآلخـــــــر  آراء  تـــقـــبـــل 
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الصالح: دعم بحريني ال محدود للبرامج الوطنية الوقائية
اإليـــدز بمـــرض  المصابيـــن  لجميـــع  المجانـــي  العـــاج  توفيـــر 

شـــاركت وزيرة الصحة فائقـــة الصالح 
عن ُبعـــد في االجتماع رفيع المســـتوى 
بشـــأن فيروس نقص المناعة البشـــرية 
“اإليـــدز”، الـــذي عقـــد خـــال الفترة من 
8 إلـــى 10 يونيو الجـــاري في الجمعية 
العامـــة بمقـــر األمـــم المتحـــدة بمدينـــة 
نيويـــورك وفًقا لقـــرار الجمعيـــة العامة 
75/260، بحضـــور عـــدد مـــن الزعمـــاء 
مـــن  والـــوزراء  الحكومـــات  ورؤســـاء 
والشـــخصيات  العالـــم  دول  مختلـــف 

الدولية المهمة.
الصالـــح،  الوزيـــرة  مشـــاركة  وخـــال 
أكـــدت فـــي كلمتهـــا ضـــرورة مواصلـــة 
وتعزيز دعـــم الجهود الدولية للحد من 
انتشـــار مرض نقص المناعة المكتسبة 
“االيـــدز” وصـــواًل إلـــى تحقيـــق الغايات 
واألهـــداف المنشـــودة لبرنامـــج األمـــم 
المتحـــدة لإليـــدز، التـــي تتمثـــل في أن 
يكـــون العاج متاحا للجميـــع والقضاء 
على انتقـــال الفيـــروس وحماية جميع 
المتعايشـــين مع المرض وعدم التمييز 

بينهم بسبب إصابتهم.
كما أكـــدت الصالـــح أن مملكة البحرين 
تولـــي اهتمامـــا بالغـــا من خـــال الدعم 
الامحـــدود للبرامـــج الوطنية الوقائية 
عمومـــا ولبرنامج مـــرض نقص المناعة 
المكتســـبة خصوصـــا، والحـــرص علـــى 
الـــازم  المســـتدام  التمويـــل  توفيـــر 
لتحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة 
والحمايـــة االجتماعيـــة للمصابين بهذا 
المرض واستمراره وعدم تأثره بالرغم 
مـــن الظـــروف التـــي تمـــر بهـــا األنظمـــة 
الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( بجميـــع دول العالم، مثنية 
في الوقت ذاته على التآزر الدولي الذي 
تبديه البحرين للتقليل من خطر مرض 
نقص المناعة المكتســـبة كوباء عالمي، 
وتأكيـــد االلتـــزام الرفيع المســـتوى من 
خال دعـــم الجهـــود الدوليـــة لتحقيق 

ذلك مع حلول العام 2030.
الصالـــح  الوزيـــرة  واســـتعرضت 

اإلجراءات التي اتخذتها البحرين على 
جميع المستويات الصحية من الرعاية 
الصحيـــة األولية والثانويـــة، من خال 
توفير التغطية الشاملة لرعاية مرضى 
نقص المناعة المكتســـبة والوقاية منه، 
إلـــى جانـــب وضـــع سياســـات لفحـــص 
الفئات األكثـــر عرضة للمرض وتحويل 
الحـــاالت للعـــاج ومتابعة اســـتكمالهم 
له وتوفير العـــاج المجاني للمواطنين 
والمقيميـــن على حد ســـواء بما يضمن 
وحقـــوق  المســـاواة  مبـــدأ  احتـــرام 
االنســـان، منوهة بالتـــزام المملكة ببناء 
القـــدرات مـــن الكـــوادر المؤهلـــة للعمل 
نقـــص  مـــرض  برنامـــج مكافحـــة  فـــي 
الوضـــع  ومتابعـــة  المكتســـب  المناعـــة 
الوبائـــي عبـــر متابعة مؤشـــرات األداء 
وتشـــجيع البحـــث العلمي والدراســـات 
علـــى  وحرصهـــا  بالمـــرض،  المتعلقـــة 
تنفيـــذ اســـتراتيجيات تضمـــن التكامل 
الوطنـــي  البرنامـــج  بيـــن  والتنســـيق 
المكتســـب  المناعـــة  نقـــص  للمـــرض 
مثـــل  األخـــرى  البرامـــج  مـــع  “االيـــدز” 

البرنامج الوطني لمكافحة السل.
وتطرقت إلى أهمية اإلعان السياسي 
المســـار  “علـــى   2016 العـــام  الصـــادر 

الســـريع للتعجيـــل بمكافحـــة فيـــروس 
نقص المناعـــة البشـــرية والقضاء على 
 ”2030 العـــام  بحلـــول  االيـــدز  وبـــاء 
واالســـتراتيجية العالمية لإليدز 2021 
- 2026، وما أشـــار اليـــه الهدف الثالث 
من أهداف التنمية المستدامة المتمثل 
بضمـــان تمّتـــع الجميـــع بأنمـــاط عيـــش 
صحيـــة وبالرفـــاه، فضـــا عـــن تحقيق 
بيـــن  بالمســـاواة  المتعلقـــة  األهـــداف 
الجنســـين وتمكيـــن المـــرأة، والحد من 
أوجـــه التفـــاوت، واألهـــداف المتصلـــة 
وبالمجتمعـــات  العالميـــة  بالشـــراكات 

العادلة والسلمية الشاملة.
منطلـــق  ومـــن  البحريـــن  أن  وبينـــت 
االلتزام بهذه االستراتيجيات والغايات 
والخطط، فقد أصدرت في العام 2017 
قانونـــا خاصـــا لحماية المتعايشـــين مع 
المـــرض وصـــون حقوقهـــم فـــي تلقـــي 
التعامـــل  وتجريـــم  والعمـــل  العـــاج 
معهـــم بـــأي صـــورة مـــن صـــور التمييز، 
كمـــا تم إعادة تشـــكيل اللجنة الوطنية 
المناعـــة  نقـــص  مـــرض  مـــن  للوقايـــة 
البشـــري في العام 2019 برئاســـة وزير 
الصحة وعضويـــة ممثلين من مختلف 
الجهات الحكومية وممثلي مؤسســـات 

المجتمع المدنـــي بما فيهم ممثلين عن 
المتعايشين مع المرض. 

اســـتراتيجية  خطـــة  وضـــع  تـــم  كمـــا 
متعـــددة القطاعـــات وإدماجها بخطط 
الـــوزارات، وإشـــراك ممثلي مؤسســـات 
الخـــاص  والقطـــاع  المدنـــي  المجتمـــع 
والمتعايشـــين بالفيـــروس والمتأثريـــن 
بـــه في اعداد هـــذه الخطـــة، ما يعكس 
الشـــراكة المجتمعيـــة بين المؤسســـات 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة لتحقيق 

أهدافنا في التعامل مع هذه الوباء.
كمـــا أكـــدت الصالـــح اســـتمرارية العمل 
لتنفيذ الخطة االســـتراتيجية لمكافحة 
اإليـــدز 2020 - 2025، بما ينســـجم مع 
 2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة 
 2016 للصحـــة  الوطنيـــة  والخطـــة 
 -  2019 الحكومـــة  وبرنامـــج   2025  -
2022، إذ تتمثـــل رؤيـــة اســـتراتيجية 
اللجنـــة فـــي االنتقـــال إلى حقبـــة تندر 
فيهـــا اإلصابـــة بفيروس نقـــص المناعة 
بمملكـــة البحريـــن، وإذا وقعت العدوى 
ال ســـمح هللا فإن المرضى ســـيتمتعون 
برعاية صحية مســـتمرة لتحقيق أعلى 

مستوى من الصحة.

الجفير - وزارة الصحة

المنامة - بنا

صـــرح نائب رئيـــس األمن العام 
بـــأن عددا مـــن المعزين، خرجوا 
أمـــس فـــي شـــكل مســـيرة غيـــر 
المقبـــرة،  باتجـــاه  قانونيـــة، 
لمـــا يعـــرف بــــــ “كســـر الفاتحـــة” 
قامـــت  الشـــرطة  أن  موضحـــا 
القانونيـــة  الضوابـــط  بتطبيـــق 
المقـــررة في مثل هذه الحاالت، 

حيث أمرتهم بالتفرق.

يعـــد  األمـــر،  هـــذا  أن  وأوضـــح 
واإلجـــراءات  للقانـــون  مخالفـــا 
االحترازيـــة المعمـــول بهـــا مـــن 
قبـــل الفريق الوطني الطبي من 
أجـــل حماية الصحة والســـامة 
العامـــة للمجتمـــع، مشـــيرا إلـــى 
اتخـــاذ  علـــى  العمـــل  جـــار  أنـــه 
اإلجـــراءات القانونيـــة المقررة، 

بحق المخالفين.

خروج عدد من المعزين في مسيرة غير 
قانونية والشرطة تأمرهم بالتفرق

المنامة - بنا

صـــرح رئيـــس نيابـــة المحافظـــة 
الجنوبية بأن النيابة العامة تلقت 
يـــوم األربعـــاء الموافـــق 9 يونيو 
2021 إخطـــارًا من مركز اإلصاح 
مصابـــًا  نزيـــل  بوفـــاة  والتأهيـــل 
تلقيـــه  أثنـــاء  كورونـــا  بفيـــروس 

العاج بمستشفى السلمانية.
وذكـــر رئيـــس النيابـــة أن النيابـــة 
العامة ســـبق أن تلقـــت إخطارات 
بحالـــة النزيـــل وقامـــت بمتابعـــة 
مـــا  وكذلـــك  الصحيـــة  حالتـــه 
اإلجـــراءات  مـــن  اتخـــاذه  تـــم 
االحترازيـــة والطبيـــة والمتمثلـــة 
ظهـــور  بعـــد  النزيـــل  عـــزل  فـــي 
نتيجته، ثم نقله بتاريخ 29 مايو 
المستشـــفى  فـــي  للعـــاج   2021
وتلقيه الرعايـــة الصحية، إلى أن 
فـــارق الحيـــاة نتيجـــة مضاعفات 
إصابتـــه بفيـــروس كورونـــا،  وتم 
التابـــع  الشـــرعي  الطبيـــب  نـــدب 
إلدارة األدلـــة الماديـــة الـــذي وقع 
المتوفـــى  علـــى  الطبـــي  الكشـــف 
)رحمـــه هللا( وانتهى فـــي تقريره 

إلى أن الوفاة ناشـــئة عن إصابته 
بالتهاب رئوي حاد نتيجة إصابته 
بفيـــروس كورونا، فتـــم التصريح 

بدفن الجثة.
وكانت النيابـــة العامة قد انتقلت 
إلى مركز اإلصاح والتأهيل يوم 
األربعاء الموافق 28 أبريل 2021 
اإلجـــراءات  كل  علـــى  واطلعـــت 
االحترازيـــة المتخـــذة مـــن مركـــز 
اإلصـــاح والتأهيل وزيـــارة عدد 
مـــن المباني واألقســـام واالطاع 
علـــى األوراق والمســـتندات ذات 

العاقة.
 كما أجـــرت مقابات مع عدد من 
النـــزالء، وتبيـــن مـــن خـــال تلـــك 
الزيارة أن اإلجراءات االحترازية 
اإلصـــاح  مركـــز  مـــن  المتخـــذة 
والتأهيـــل جـــاءت متطابقـــة مـــع 
قـــرارات إدارة الصحة العامة في 
شـــأن مكافحة الجائحـــة والفريق 
النيابـــة  الوطني.وتقـــدم  الطبـــي 
العامة لذوي المتوفى )رحمه هللا( 

خالص التعازي والمواساة.

“النيابة”: النزيل فارق الحياة 
نتيجة مضاعفات “كورونا”

85773 مخالفة عدم لبس كمامة منذ بدء الجائحة
ــال الـــتـــجـــاريـــة ــ ــح ــ ــم ــ ــواق وال ــ ــ ــاألس ــ ــ ــة لـــمـــاحـــقـــة الـــمـــخـــالـــفـــيـــن ب ــيـ ــنـ دوريـــــــــات أمـ

الشـــرطة  مديريـــات  تواصـــل 
األمنيـــة  واإلدارات  بالمحافظـــات 
المعنيـــة جهودهـــا المبذولـــة لتحقيق 
الجهـــود  وضمـــن  العامـــة  الســـامة 
الوطنيـــة للتصدي لتداعيـــات جائحة 
كورونـــا والعمـــل علـــى تحقيـــق أمـــن 
وسامة المواطنين والمقيمين كافة، 
مشددة على أهمية االستمرار بالتقيد 
بتعليمـــات وتوصيات الفريق الوطني 
لفيـــروس كورونـــا،  للتصـــدي  الطبـــي 
وإنجـــاح جهـــود مملكـــة البحرين في 
مواجهـــة الجائحـــة لخفـــض مســـتوى 
انتشار الفيروس بما يسهم في حفظ 
صحة وسامة المواطنين والمقيمين 
االســـتثنائي،  الظـــرف  هـــذا  وتجـــاوز 
مؤكـــدة أن الواجـــب الوطنـــي يحتـــم 
على كل فرد في المجتمع أن يضطلع 
بدوره ومسؤوليته من خال االلتزام 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  باإلجـــراءات 

للوصول إلى النتائج المرجوة.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، قامـــت مديريات 
واإلدارات  بالمحافظـــات  الشـــرطة 
األمنيـــة المعنيـــة ومنذ بـــدء الجائحة 
وحتى تاريخ 9 يونيو الجاري باتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية حيـــال 85773 
الوجـــه  لبـــس كمامـــة  عـــدم  مخالفـــة 
فـــي األماكـــن العامـــة، واتخـــاذ 9974 
إجراًء للحفـــاظ على معاييـــر التباعد 
االجتماعي، والقيـــام بــ 11665 حملة 

توعوية.
كما تلقى مركز اإلسعاف الوطني منذ 
بـــدء الجائحـــة 16690 باغـــا خاصـــا 
بجائحـــة كورونـــا، إذ باشـــرها واتخذ 
اإلجـــراءات الازمة عـــن طريق فريق 
متخصـــص ومؤهل للتعامـــل مع هذه 
الحـــاالت، فيمـــا قامـــت آليـــات إدارة 
النقـــل بــــ 37603 حـــركات تـــم خالها 
نقل 101952 حالة منذ بدء الجائحة.
في ذات السياق، تتابع اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي دورها فـــي الحد من 
انتشـــار الفيـــروس، إذ قامت منذ بدء 
323064 عمليـــات  الجائحـــة بتنفيـــذ 
للمبانـــي  مختلفـــة  وتعقيـــم  تطهيـــر 

والشـــوارع  الحكوميـــة  والمنشـــآت 
والطرقـــات وغيرها، مع مواصلة عقد 
الطـــرق  بشـــأن  التدريبيـــة  الـــدورات 
الصحيحـــة لتنفيـــذ عمليـــات التطهير 
المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي  والتعقيـــم 
والمنشـــآت الحكومية وأماكن العمل، 
وبلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي الدورات 
التـــي نظمهـــا الدفـــاع المدنـــي 2238 
من المؤسســـات والشـــركات الخاصة 
ومختلـــف الجهـــات الحكوميـــة، فيما 

شـــهر  منـــذ  المتطوعيـــن  عـــدد  بلـــغ 
مـــارس العام الماضي 6134 متطوعا، 
باإلضافـــة إلى اإلشـــراف علـــى 2283 
عمليـــة تطهيـــر وتعقيـــم شـــارك فيهـــا 
المتطوعـــون، كمـــا تم تدريـــب 1230 
الكـــوادر والمتطوعيـــن  مـــن  شـــخصا 
 107 وتنفيـــذ  المســـاجد،  لتعقيـــم 
عمليات تطهير وتعقيـــم بالتعاون مع 

شركات التنظيف.
الشـــرطة  مديريـــات  باشـــرت  كمـــا 

العمليـــات  وإدارة  بالمحافظـــات 
برئاسة األمن العام واإلدارات األمنية 
مـــن  الميدانيـــة  إجراءاتهـــا  المعنيـــة، 
خال نشـــر الدوريات األمنية )الراكبة 
والمواقـــع  األســـواق  فـــي  والراجلـــة( 
التجاريـــة؛ للتأكـــد من تنفيـــذ قرارات 
إغـــاق  بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة 
جميع المحـــال الصناعيـــة والتجارية 
التي تقدم ســـلعا أو خدمات مباشـــرة 
للجمهـــور، إذ تهـــدف هـــذه القـــرارات 

بشـــكل أساســـي إلـــى تأميـــن الصحة 
والسامة العامة والحد من تداعيات 

جائحة كورونا.
الشـــرطة  مديريـــات  وتشـــير 
األمنيـــة  واإلدارات  بالمحافظـــات 
المعنيـــة إلى أنـــه ضمـــن جهودها في 
الفريـــق  وتوصيـــات  قـــرارات  تنفيـــذ 
الوطنـــي الطبـــي، فإنهـــا تدعـــو جميع 
إنهـــاء  إلـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
دون  إلكترونـــي  بشـــكل  الخدمـــات 

الحاجـــة للحضـــور الشـــخصي، وفـــي 
حال تطلب األمـــر الحضور يتم حجز 
التباعـــد  لتحقيـــق  مســـبقة  مواعيـــد 
االجتماعـــي ومنـــع االزدحـــام، كما أنه 
تـــم قصـــر دخـــول المراجعيـــن لمراكز 
الخدمة على الحاصلين على التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا وأتموا 14 
يومـــا بعـــد الجرعة الثانيـــة، باإلضافة 
للمتعافيـــن مـــن الفيـــروس، ومـــن هم 

فوق 18 عاما فقط.

المنامة - وزارة الداخلية



البرلمـــان  ألعضـــاء  كيـــف  وتســـاءل: 
اإليطالـــي المحترميـــن التحـــول وتغيير 
المعطيـــات  حســـب  وآرائهـــم  مبادئهـــم 
والتوجهـــات؟ فهم أنفســـهم مـــن يقفون 
مع احترام سيادة القانون وإدانة جميع 
أعمـــال التخريـــب والعنـــف واإلرهـــاب، 
فـــي المجتمعـــات األوربيـــة. وأضاف أن 
مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات 
وســـيدي عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يحكم 
بالقانـــون والدســـتور، وينتهـــج تصديـــر 
الســـالم والوئـــام للعالـــم، ال الخـــراب أو 
الثـــورات، كالكثيـــر مـــن الـــدول الراعية 
حقـــوق  لمبـــادئ  والمغتصبـــة  لإلرهـــاب 
اإلنســـان، والتـــي أولـــى بكم كنـــواب أن 
توجهـــوا أنظاركـــم لهـــا، إن كان بالفعـــل 
هدفكـــم الســـامي نشـــر الســـالم وحفظ 
حقوق اإلنســـان فقـــط. وأكد أن صاحب 
الجاللة الملك أشـــرك الشـــعب قبل أكثر 
مســـتقبل  صياغـــة  فـــي  عامـــا   20 مـــن 
البحريـــن، عبـــر االســـتفتاء علـــى ميثاق 
العمل الوطنـــي والذي كان بداية تحول 
مملكـــة البحريـــن والنهضـــة الحضاريـــة 
واالقتصادية واالجتماعية، ولعل أبرزها 
النهضـــة بمبادئ حقوق اإلنســـان بجميع 
أو  بيـــن جنـــس  التفرقـــة  جوانبـــه دون 
عرق أو أصل أو لون، ومن هذا المنطلق 
عملت دوما أجهزة مملكة البحرين على 
احترام القانون وتطبيقه بعدالة، عالوة 
علـــى محاســـبة المقصريـــن فـــي تطبيق 
القانـــون، إذ تتمتـــع الســـلطة القضائيـــة 
باستقاللية عالية كونها الضامن لتطبيق 
وحفـــظ  الحريـــات  وحمايـــة  القانـــون 
واإلصـــالح.  العدالـــة  ورمـــز  الحقـــوق، 
وشـــدد علـــى رفضـــه القاطـــع بالســـماح 
لهؤالء النواب أن يتدخلوا في الشـــؤون 
الداخلية لمملكـــة البحرين، وأن يحملوا 
رايـــة الدفـــاع عـــن عـــدد مـــن الخارجين 
عـــن القانون والراعيين لإلرهاب، والذي 
حاولـــوا العبـــث بالســـلم األهلـــي بمملكة 
البحريـــن وترويع المدنييـــن، واالعتداء 

وقتـــل رجال األمن، إضافـــة إلى والئهم 
لجهـــات خارجية والعمـــل تحت أمرتهم 
لقلب نظام الحكـــم في مملكة البحرين، 
وعلى الســـادة نواب البرلمـــان اإليطالي 
إعـــادة النظر فـــي الفئة الـــذي يحاولون 
الدفاع عنها، وعليهم أيضا اإلجابة على 
هذا الســـؤال، هـــل سيســـمحون بتدخل 
عـــدد مـــن النـــواب األجانـــب في شـــئون 
مـــن  عـــن مجموعـــة  والدفـــاع  بالدهـــم 
اإلرهابييـــن والخارجيـــن عـــن القانون؟ 
ودفـــاع النـــواب األربعـــة عنهـــم يعكـــس 
مـــدى ميولهـــم إلى جانب هـــذه الجهات 
ومـــدى  لإلرهـــاب،  الراعيـــة  الخارجيـــة 
دعمهـــم للحملـــة الممنهجـــة ضـــد مملكة 
تاريخهـــا  نســـف  ســـبيل  فـــي  البحريـــن 
اإلنســـان.  حقـــوق  بمجـــال  وإنجازاتهـــا 
وفيمـــا يتعلق بالمحاكمات أكد البناي أن 
المدانـــون يخضعـــون لمحاكمـــات عادلة 
وفـــق القوانين والمعايير الدولية، حيث 
أولـــى دســـتور مملكـــة البحريـــن أهميـــة 
خاصة لضمان المحاكمة العادلة وخفض 
الحقـــوق بحســـب المـــادة )20( البنـــد “أ” 
و “ج” والتـــي أشـــارت أنـــه ال جريمة وال 
عقوبة إال بناء على قانون والمتهم برئ 
حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية 
تؤمن له الضمانات الضرورية لممارســـة 
حـــق الدفاع في جميع مراحل التحقيق 
والمحاكمـــة وفـــق القانـــون، إضافة إلى 
أن قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة يؤكـــد 
الضمانات الدســـتورية بشـــأن حق الفرد 

في التمتع بمحاكمة عادلة.
وردا علـــى ســـوء المعاملـــة والتعذيـــب 
فـــي الســـجون، أشـــار إلـــى أن الحكومة 
الداخليـــة  بـــوزارة  متمثلـــة  البحرينيـــة 
حريصـــة علـــى حفـــظ حقوق الســـجناء 
أو  بذلـــك  يقصـــر  مـــن  كل  ومحاســـبة 
يمارس التعذيب على أي فرد ومعاقبته 
دون تهـــاون، األمـــر الـــذي أكـــده تقريـــر 
المســـتقلة لتقصـــي  البحرينيـــة  اللجنـــة 
الحقائـــق والتـــي تشـــكلت مـــن خبـــراء 
دولييـــن بالتعـــاون مـــع مجلـــس حقـــوق 
اإلنســـان التابـــع لألمم المتحدة. وأشـــار 
إلى أن اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل 
أثبتت جاهزيتها فـــي مواجهة فيروس 
كورونـــا وحمايـــة الســـجون، مـــن خالل 
إنشـــاء مركز للحجر والعـــالج، وقدرتها 
على اســـتيعاب الحاالت القائمة، باتباع 
كل اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 

وفـــق البروتوكول الطبـــي، الفتا إلى أن 
البحريـــن مـــن الدول القالئل فـــي العالم 
مراكـــز  ســـالمة  علـــى  حافظـــت  التـــي 
اإلصالح والتأهيل وتمكنت من تجنيبها 
موجات انتشـــار الفيروس، حيث قامت 
باالنتهـــاء مـــن تطعيـــم كافـــة الراغبيـــن 
بأخـــذ اللقـــاح فـــي المراكـــز بنســـبة 100 
%، عـــالوة علـــى إحـــراز اإلدارة العامـــة 
لإلصالح والتأهيل جائزة أول مؤسســـة 
فـــي  األوســـط  الشـــرق  فـــي  إصالحيـــة 
مجال التنفيـــذ واالمتثال لبروتوكوالت 
الصحـــة والســـالمة والنظافـــة الدوليـــة 
ضـــد فيروس كورونا، كأفضل مؤسســـة 
طبقت اإلجراءات االحترازية، بحســـب 
وأطلقتهـــا  العالميـــة،  الطبيـــة  المعايـــر 
BUREAU VERI� الفرنســـية  (الشـــركة 
الجـــودة  بمعاييـــر  المختصـــة   )TAS
العالميـــة داللة على مـــا تتمتع به اإلدارة 
من قـــدرات في مجال االرتقـــاء بالعمل 
وتطبيـــق  األداء،  مســـتويات  وتطويـــر 
البحرين لمعايير حقوق اإلنســـان. وأتت 
إلـــى  والدبلوماســـيين  الســـفراء  زيـــارة 
مركز اإلصـــالح والتأهيل “جو” كخطوة 
جريئة ومتقدمة إلبراز الواقع الحقوقي 
وعـــرض مســـتوى الرعاية التـــي يتلقاها 
النـــزالء، لتؤكد قـــوة ومتانـــة المنظومة 
الحقوقيـــة بمملكـــة البحريـــن، وتعكـــس 
مســـتوى الشـــفافية وااللتـــزام بتطبيـــق 
مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان وفـــق المعايير 
والمقاييـــس الدوليـــة، وخطـــوة لتأكيـــد 
الحمـــالت  جميـــع  وتكذيـــب  الحقائـــق 
الغاشـــمة علـــى مملكـــة. ولفـــت إلـــى أن 
مملكـــة البحرين كانت مـــن أوائل الدول 
بالمنطقة التي طبقـــت قانون العقوبات 
البديلـــة وعملـــت بـــه، لالرتقـــاء بمبـــادئ 
حقوق اإلنسان، ولقي استحسانا محليا 
وإشادة دولية، فهذا القانون يطبق وفق 

معاييـــر محددة وليس وفق أشـــخاص، 
 5 العقوبـــة علـــى  مـــدة  حيـــث ال تزيـــد 
ســـنوات وال تقـــل عن ســـنة، عالوة على 
مـــدى خطـــورة الجريمة حيـــث ال يطبق 
على الذين تتوافر بهم الخطورة األمنية 
أو اإلرهابيـــة، فهـــذا القانـــون ال يختلـــف 
عـــن مثيلـــه فـــي الـــدول الغربيـــة، األمر 
الـــذي ينطبق تماما على نظام الســـجون 
مملكـــة  اعتمدتـــه  والـــذي  المفتوحـــة 
البحرين مؤخرا. وأشـــاد البناي باألوامر 
الملكيـــة الســـامية، خصوصـــا في وقت 
انتشـــار جائحـــة كورونـــا حيـــث أصـــدر 
جاللتـــه عفـــوا عـــن 901 مـــن الســـجناء، 
عـــالوة علـــى إصـــدار عفـــو أخـــر بحـــق 
154 بمناســـبة االحتفـــال بقـــدوم شـــهر 
رمضـــان المبـــارك في عـــام 2020، فضال 
عن اإلفـــراج عن 91 آخرين في رمضان 
مملكـــة  أطلقـــت  كمـــا   ،2021 الماضـــي 
البحريـــن ســـراح العديـــد من الســـجناء 
كإجراء احتـــرازي لحمايتهم، كما عودنا 
صاحب الجاللة الملك على إصدار العفو 
السامي في جميع المناسبات على مدار 
العـــام. وبالحديث عن ملف المحكومين 
واالدعـــاءات الكاذبـــة بشـــأن المحكـــوم 
عليهم بالمؤبد، أشار البناي إلى أنه تمت 
إدانـــة المتهمين بتهم تشـــكيل مجموعة 
إرهابية تعمل علـــى قلب النظام لصالح 
دولـــة أجنبيـــة، إضافـــة إلى تهـــم أخرى 
إلنشـــاء  تســـعى  مجموعـــة  بتأســـيس 
جمهوريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن تحت 
مســـمى “االئتالف من اجل الجمهورية”، 
أمـــا البقيـــة الذين ذكرت أســـماؤهم في 
رســـالة النـــواب اإليطالييـــن فجميعهـــم 
متهمـــون بتهـــم إرهـــاب وعليهـــم أحكام 
بحكـــم  يتعلـــق  وفيمـــا  المـــدة.  طويلـــة 
اإلعـــدام الصـــادر بحـــق المدانييـــن، أكد 
أنـــه تم تنفيـــذ الحكم لقتلهـــم رجل أمن 
وتهديـــد الســـلم األهلـــي، حيث خضعت 
هذه األحكام للتشـــريع الجنائي كغيرها 
مـــن القوانيـــن العقابيـــة في ســـائر دول 
العالـــم، علمـــا بـــأن تنفيذ حكـــم اإلعدام 
نـــادر في البحرين، باعتـــراف المنظمات 
الدولية هي أنها األقل عالميا، إذ لم تنفذ 
البحريـــن منـــذ االســـتقالل العـــام 1971 
ســـوى 10 حـــاالت إعـــدام فقـــط، وهـــذا 
دليل قاطع على احترام المملكة لحقوق 
اإلنســـان وتطبيق القانون واألخذ بروح 

القانون غالبا.

عمار البناي

المنامة - وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
المتابعـــة  إطـــار  فـــي  أنـــه  واألوقـــاف 
المستمرة التي يقوم بها الفريق الوطني 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
فقـــد تبين وجـــود حالة قائمـــة لفيروس 
كورونا في أحد المســـاجد في محافظة 

المحرق.
وحفاًظـــا على مقتضيات الصحة العامة 
وحمايـــًة للمصليـــن، قررت الـــوزارة بعد 
التنســـيق مـــع الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيروس كورونا غلق المسجد، 
بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى تتمكن 

الفـــرق المعنية مـــن القيـــام بعملية تتبع 
بعمليـــة  القيـــام  وكذلـــك  المخالطيـــن 
التعقيـــم والتأكد من اتخـــاذ اإلجراءات 
االحترازيـــة بشـــكل صحيـــح ووضعهـــا 

موضع التنفيذ.
 وشـــددت الوزارة علـــى متابعتها تنفيذ 
بالمســـاجد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
التفتيشـــية  للحمـــالت  وتكثيفهـــا 
واتخاذ مـــا يلزم لحفظ صحة وســـالمة 
المصلين، مؤكدة أن االلتزام بالتعليمات 
واإلجـــراءات االحترازيـــة اليوم تفرضه 

المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

غلق مسجد أسبوًعا لوجود حالة قائمة
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البوعينين: نفخر بإنجازات البحرين في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
أشـــاد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفـــاع واألمن الوطني محمد السيســـي 
البوعينيـــن باإلنجاز الوطنـــي الذي حققته 
وزارة الداخليـــة بقيـــادة وزيـــر الداخليـــة 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة رئيس 
لجنة محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب 
وتمويله وغســـل األمـــوال باعتمـــاد تقرير 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  الثانـــي  المتابعـــة 
مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، 
وفي تنفيذ المعايير الدولية خالل إجتماع 
الشـــرق  لـــدول  المالـــي  العمـــل  مجموعـــة 
 ،)MENAFATF( األوسط وشـــمال إفريقيا
مؤكدا أن مرسوم “حظر ومكافحة غسيل 
الشـــؤون  لجنـــة  مررتـــه  الـــذي  األمـــوال” 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
انعكس بشـــكل واضح علـــى جهود مملكة 
البحرين في تحديث التشـــريعات لحماية 
المنظومة الوطنية لحظر ومكافحة غسل 
األموال وتجريم تمويل انتشـــار التســـلح، 
وذلـــك بإحرازهـــا تقدمـــا في هـــذا المجال 

مـــن خـــالل رفـــع درجـــات امتثالهـــا وفقـــا 
لتوصيات مجموعة العمل المالي.

ومكافحـــة  “حظـــر  مرســـوم  أن  وأضـــاف 
غســـيل األمـــوال” عملـــت اللجنـــة بشـــكل 
أبعـــاده  فـــي  والنظـــر  لمناقشـــته  مكثـــف 
ونتائجـــه وذلـــك بعـــد أخذ مرئيـــات وزارة 
االختصـــاص،  ذات  والجهـــات  الداخليـــة 
والـــذي كانـــت أبـــرز النتائـــج المتوقعة من 
الثانـــي  المتابعـــة  تمريـــره اعتمـــاد تقريـــر 
غســـل  مكافحـــة  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
األموال وتمويل اإلرهاب، وتنفيذ المعايير 
الدوليـــة خـــالل اجتمـــاع مجموعـــة العمل 
لـــدول الشـــرق األوســـط وشـــمال  المالـــي 
إفريقيـــا، ما جعل مجلـــس النواب حريصا 
على تمريره عبـــر التصويت عليه من قبل 
مجلس النـــواب وإقراره مـــن قبل مجلس 
الداخليـــة  وزارة  أن  موضحـــا  الشـــورى، 
ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني كان بينهم تعاون وثيق ومشـــترك 
في جميع مراحل إقرار المرسوم، وهو أمر 
يعزز مبدأ التعاون بين الســـلطات ويرتقي 

باألعمال الوطنية في سبيل تحقيق رفعة 
البحرين داخليا وخارجيا.

وأشـــار النائب السيســـي إلـــى أن البحرين 
ماضيـــة بشـــكل جاد فـــي االلتـــزام بتنفيذ 
غســـل  بمكافحـــة  الخاصـــة  التوصيـــات 
األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح، 
بقيادة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة 
وتمويلـــه  اإلرهـــاب  ومكافحـــة  التطـــرف 
وغســـل األمـــوال، وبالعمـــل المشـــترك في 

الجانـــب التشـــريعي مـــع مجلـــس النواب، 
عبـــر سلســـلة كبيرة مـــن الجهـــود الحثيثة 

المبذولة في هذا الجانب.
لجنـــة  وتشـــكيل  إنشـــاء  أن  وأضـــاف 
متخصصـــة للدفع بالجهـــود التي تقوم بها 
مملكـــة البحريـــن فـــي هـــذا المجـــال يأتي 
لحفـــظ وتعزيـــز مكانتهـــا علـــى الخارطـــة 

العالمية.
وأكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
جهـــود  أن  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
مملكـــة البحريـــن فـــي إصـــدار العديـــد من 
القوانيـــن والتشـــريعات الجديـــدة، ووضع 
توصيـــات  مـــن  مســـتمدة  عمـــل  خطـــط 
التقاريـــر الدوليـــة، والعمـــل الحثيـــث مـــع 
الســـلطة التنفيذيـــة، أثمـــر بتحقيق العديد 
مـــن اإلنجـــازات واإلشـــادات الدولية التي 
جعلتنـــا نفخـــر بالمنظومة التشـــريعية في 
البحريـــن واآلليـــات الوطنية التي وضعت 
الستكمال التحسينات على األنظمة ورفع 
درجات االمتثال وفقا ألحدث مستجدات 
.)FATF( توصيات مجموعة العمل المالي

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

البحريـــة  المنافـــذ  جمـــارك  تمكنـــت 
بمينـــاء خليفـــة بن ســـلمان من ضبط 
112 طـــردا تحتـــوي على مـــادة التبغ 
تقـــدر  التـــي  “التمبـــاك”،  الممنوعـــة 
دينـــار،  ألـــف   90 بحوالـــي  قيمتهـــا 
والقبـــض على عـــدد مـــن المتورطين 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  بالواقعـــة 

مديرية شرطة المحافظة الشمالية.
وتشـــير التفاصيل إلى أنـــه عند قيام 
ضباط الجمـــارك بدورهم في معاينة 
وتفتيش البضائع، تم االشـــتباه بعدد 

مـــن الطـــرود، وعند إجـــراء التفتيش 
الدقيق تـــم ضبط 112 طردا تحتوي 
إذ  الممنوعـــة،  التمبـــاك  مـــادة  علـــى 
بلـــغ وزن الكميـــة المضبوطـــة 4480 
كيلوغراما، وبالتعاون والتنســـيق مع 
مديريـــة شـــرطة محافظة الشـــمالية 
المتورطيـــن  األشـــخاص  تـــم ضبـــط 

بالواقعة.
تـــم  أنـــه  الجمـــارك  شـــؤون  وأكـــدت 
التحفـــظ علـــى جميـــع المضبوطـــات 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

ضبط 112 طردا من “التمباك” بـ 90 ألف دينار

محمد السيسي البوعينين

ــى رســــالــــة الـــــنـــــواب اإليـــطـــالـــيـــيـــن ــلـ ــرد عـ ــ ــ ــاي ي ــ ــن ــ ــب ــ ــار ال ــ ــم ــ ــب ع ــ ــائ ــ ــن ــ ال

المدانون يخضعون لمحاكمات عادلة وفق القوانين والمعايير الدولية

محرر الشؤون المحلية

أكــد رئيــس اللجنــة النوعيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان، عضو لجنة الشــؤون الخارجيــة والدفاع واألمــن الوطني بمجلــس النواب 
النائب عمار البناي أن رسالة النواب األربعة أعضاء البرلمان اإليطالي حملت جملة من التناقضات في طياتها، والسيما في مجال 
حقوق اإلنسان بمملكة البحرين، إذ أقر النواب بعدد من الخطوات اإليجابية التي اتخذتها مملكة البحرين في حماية األفراد من 
تبعــات جائحــة فيــروس كورونــا، وتطبيق البحرين لقانون العقوبات البديلة واإلفراج عن عدد كبير من الســجناء، والعمل بمبادئ 
حقوق اإلنسان، وعلى النقيض تماما حملت الرسالة ذاتها ومن النواب أنفسهم جملة من االتهامات الموجهة إلى مملكة البحرين 

والتي تزعم بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان، وما يؤكد ازدواجية آراء هؤالء النواب.

إحالة 52 مقهى ومطعما مخالفا للجهات القانونية
فـــي إطـــار تكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية للتأكـــد من 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا ) كوفيـــد 19(، واصلـــت إدارة الصحـــة العامة 
بـــوزارة الصحـــة زياراتهـــا التفتيشـــية لمتابعـــة التزام 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحية والقرارات األخيرة 
المنصوص عليها، إذ قام مفتشو قسم مراقبة األغذية 
الجمعـــة الموافق 11 يونيو الجاري، بزيارة تفتيشـــية 
شـــملت 174 مطعًما ومقهى تقدم أطعمة ومشروبات 
اإلجـــراءات  52 منهـــا واتخـــاذ  تـــم خاللهـــا مخالفـــة 
الالزمـــة؛ إلحالـــة هـــذه المطاعـــم للجهـــات القانونيـــة. 
وبينـــت الـــوزارة أنه نظـــًرا إلى مخالفة تلـــك المطاعم 
المنصـــوص  التنظيميـــة  واالشـــتراطات  لإلجـــراءات 
عليهـــا في القرار الوزاري رقم 51 لســـنة 2020 بشـــأن 

االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيد 19(، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا 
الشـــأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة، 
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أن مأمـــوري الضبـــط القضائـــي 

قاموا بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
تـــم  الزيـــارات  خـــالل  إنـــه  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
تكثيـــف التوعيـــة باإلجراءات االحترازيـــة والقرارات 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والجهـــات ذات الصلـــة، 
والتأكـــد من تطبيق هذه المطاعـــم لجميع اإلجراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
وخالل الزيارات التفتيشـــية تم تنبيه بعض المحالت 
ممـــن لوحـــظ لديهـــا قصـــور فـــي آليـــة تطبيـــق بعـــض 

اإلجراءات التي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها 
في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.

ودعـــت الصحة العامـــة الجميع إلـــى مواصلة االلتزام 
والتحلـــي بروح المســـؤولية العاليـــة، واإلبالغ الفوري 
عـــن أي مخالفات أو تجـــاوزات يتم رصدها، موضحة 
أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة 
وللتحقـــق مـــن التـــزام األفـــراد وأصحـــاب المطاعـــم 
والمقاهـــي وبقيـــة المحـــالت ذات العالقـــة بالصحـــة 
واالشـــتراطات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  العامـــة 
الصحيـــة الواجـــب تطبيقهـــا، وهـــو األمـــر الـــذي يعـــد 
مرتكـــًزا مهمـــا للحد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا، إذ 
تتواصل الزيارات الميدانية ويتم بذل أقصى الجهود 
واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة؛ لضمان صحة وســـالمة 

الجميع.
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أعلنـــت وزارة العـــدل والشـــؤون 
اعتمـــاد  واألوقـــاف  اإلســـامية 
محاضـــر جلســـات المحاكم ضمن 
خدمـــة االســـتعام عـــن الدعاوى 
القضائيـــة المتاحة ضمن خدمات 
الدعـــاوى القضائيـــة المقدمة من 
الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  الـــوزارة 
www.( اإللكترونيـــة  للحكومـــة 

.)bahrain.bh
وقـــال الوكيل المســـاعد لشـــؤون 

محمـــد  والتوثيـــق  المحاكـــم 
االســـتعام  إن خدمـــة  بوجيـــري 
ســـتتيح االطـــاع علـــى محاضر 
المدنيـــة  الدعـــاوى  جلســـات 
بعـــد  والشـــرعية  والتجاريـــة 
اعتمادهـــا مـــن الســـادة القضـــاة، 
مبيًنا أن المحاضر السابقة سيتم 
إدراجها ضمن خدمة االســـتعام 
علـــى مراحـــل، هـــذا إضافـــة إلـــى 
اســـتحداث إمـــكان االطاع على 
المتخـــذة  اإلجـــراءات  مســـار 

للطلبـــات المقبولة أمـــام المحاكم 
وكذلـــك  والشـــرعية،  المدنيـــة 
أســـباب الرفـــض فـــي حـــال عدم 

قبولها.
كما أعلن الوكيل المساعد لشؤون 
خدمـــة  أن  والتوثيـــق  المحاكـــم 
االستعام عن الدعاوى القضائية 
ســـُتمكن المحاميـــن والمتقاضين 
كذلـــك مـــن االطـــاع علـــى حالـــة 
يتعلـــق  فيمـــا  التنفيـــذ  ملفـــات 
بشـــأن  المتخـــذة  باإلجـــراءات 

الطلبات المقبولة وكذلك أســـباب 
باســـتخدام  الطلبـــات،  رفـــض 
رقـــم ملـــف التنفيـــذ، إضافـــة إلى 
إمـــكان متابعة حالة الطلبات عبر 
الرابـــط الُمرســـل في حـــال نجاح 
تقديم الطلب، إذ ســـيتم تحديث 
البيانـــات المتضمنة داخل الرابط 
أي  اتخـــاذ  عنـــد  تلقائـــي  بشـــكل 

إجراء قضائي بشأنها.
أهميـــة  بوجيـــري  وأكـــد 
التـــي  الجديـــدة  االســـتحداثات 

تأتي في إطار التطوير المســـتمر 
المرتبطـــة  اإللكترونـــي  للتحـــول 
بإجـــراءات المحاكـــم، منوها في 
هذا الصـــدد بمقترحـــات التطوير 
المقدمـــة مـــن الســـادة المحامين 
خدمـــة  فـــي  التوســـع  بهـــدف 
االســـتعام اإللكترونـــي وتيســـير 
المحاميـــن  أمـــام  اإلجـــراءات 
والمراجعيـــن  والمتقاضيـــن 
وتوفير البيانات ذات الصلة على 

مدار الساعة.

أكد وزير العدل والشـــؤون اإلسامية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علي آل 
خليفـــة تأييـــد مملكـــة البحريـــن التام 
للقرار الـــذي اتخذته المملكـــة العربية 
حـــج  موســـم  باقتصـــار  الســـعودية 
المملكـــة  علـــى مواطنـــي  العـــام  هـــذا 

والمقيميـــن فيهـــا، في ظل ما يشـــهده 
العالم من اســـتمرار تطـــورات جائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 
19( وظهور تحورات جديدة له، الفًتا 
إلـــى أن هـــذا القرار الصـــادر من وزارة 
الحـــج والعمرة جـــاء حافًظا لشـــعيرة 
الحـــج، وملبًيـــا لمقتضيـــات الضـــرورة 

الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، 
وداعًما للمتطلبـــات والمعايير الدولية 

لمكافحة هذا الوباء. 
تؤكـــد  البحريـــن  مملكـــة  إن  وقـــال 
دعمها ومســـاندتها المســـتمرة للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة في كل ما 
تتخذه من قرارات وإجراءات تضمن 

ســـامة وأمـــن وصحـــة حجـــاج بيـــت 
هللا الحـــرام، رافًعـــا شـــكره وتقديـــره 
إلـــى خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي 
عهـــده األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود على هذا اإلجراء 
االحترازي الحيـــوي الذي يحفظ على 

ضيـــوف الرحمـــن ســـامتهم وأمنهـــم، 
منوها بجهود حكومة المملكة العربية 
السعودية في خدمة حجاج بيت هللا 
الحـــرام، والعنايـــة بهم علـــى األصعدة 
كافـــة بمـــا يمكنهم من أداء مناســـكهم 
آمنـــة  أجـــواء  فـــي  وســـهولة  بيســـر 

ومطمئنة.

المنامة - بنا

تأييـــد بحرينــي لقــــرار السعوديـــة بشــــأن الحــــج
ــاج ــج ــح ــة ال ــامـ الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــفــس الــبــشــريــة وضـــمـــان سـ
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الشيخ خالد بن علي

المنامة - بنا

بشأنها خطوة  أي  اتــخــاذ  عند  تلقائيا  ــرابــط  ال داخــل  البيانات  تحديث  ــدل”:  ــع “ال

االطالع إلكترونًيا على محاضر الجلسات القضائية بشأن “الطلبات”

محمد بوجيري

المنامة - أمانة العاصمة

أكدت أمانة العاصمة في بيان صحافي أمس، عقبت فيه على الخبر المنشور في صحيفة “البالد” عدد السبت 12 يونيو الجاري بعنوان )جرف 
بيــوت تاريخيــة فــي ســترة عمرها 900 ســنة(، أنها ملتزمة بإزالة التعديات اإلنشــائية فيمــا يقع ضمن اختصاصاتها؛ لما لها من تأثير ســلبي على 

المنطقة والتسبب في التلوث البيئي وإعاقة حركة السير وتشويه المنظر الجمالي. 

وأوضحـــت أمانـــة العاصمـــة أنها 
أزالـــت المخالفـــات فحســـب مـــن 
ولـــم  بالخبـــر  المذكـــور  الموقـــع 
تقـــم بإزالـــة المبنى كمـــا ذكر في 
تلقـــت  إذ  الخبريـــة،  الصياغـــة 
شـــكوى واردة بشـــأن وجود تعٍد 

مـــن قبـــل إحـــدى المنشـــآت فـــي 
منطقة ســـترة على الطريق العام 
من جهة، وعلـــى عقار خاص من 
جهة أخـــرى، وتبين بعد الكشـــف 
الميداني أنهـــا عبارة عن حظيرة 
مـــواد  مـــن  مبنيـــة  للحيوانـــات 

األلمنيـــوم  وصفائـــح  الخشـــب 
)الجينكـــو(، وعليـــه وبعـــد التأكد 
الجويـــة  الخرائـــط  نظـــام  مـــن 
وملكية العقار تم إخطار صاحب 
تصحيـــح  بضـــرورة  المخالفـــة 
الوضـــع فـــورا، إال أن المالـــك لـــم 

تتـــم  ولـــم  لإلخطـــار،  يســـتجب 
مراجعـــة األمانة ولـــم يتم توفير 
أي مســـتندات حديثة تشـــير إلى 
ملكية العقـــار باســـتثناء فريضة 
شرعية يعود تاريخها إلى 1989.

قامـــت  وعليـــه  البيـــان:  وتابـــع 

األمانـــة بإزالة المـــواد غير القابلة 
خـــارج  والموجـــودة  للترخيـــص 
أوليـــة  كمرحلـــة  الملـــك  حـــدود 
وحـــث المالك على إزالة ما تبقى 
من مخالفات فـــي الطريق العام، 
االجـــراءات  اســـتكمال  وجـــار 
التعديـــات  إلزالـــة  الازمـــة 
الموجوده حســـب قانون إشغال 
الطريـــق العامـــة رقـــم )2( لســـنة 

.1996

وأورد البيـــان أن إزالة المنشـــآت 
رقـــم  القانـــون  أحـــكام  تتبـــع 
يحـــدد  الـــذي   1977 لســـنة   )13(
اإلجـــراءات المطلـــوب اتخاذهـــا 
بشـــكل مســـبق؛ إلزالـــة المنشـــآت 
إخطـــار  تشـــمل  التـــي  المخالفـــة 
ماك العقارات واللجوء للجهات 
وقـــوع  حـــال  فـــي  القضائيـــة 
المنشـــآت المخالفة داخل حدود 

األماك الخاصة.

ــة” ــن س  900 عـــمـــرهـــا  ســـتـــرة  ــي  ــ ف تـــاريـــخـــيـــة  بـــيـــوت  “جــــــرف  عـــلـــى  ردا 

أمانة العاصمة: أزلنا المخالفات دون المساس بالمنشآت القائمة



طالب عدد من أولياء األمور وذوي الشأن للمصابين باضطراب طيف التوحد عبر 
صحيفة “البالد” الجهات المسؤولة بتفريغ أحد األبوين العاملين للبقاء مع الطفل 
في المنزل، لرعايته والحفاظ على سالمته، خصوصا مع ظروف اإلغالق الراهنة.

ــيــس جــمــعــيــة الــتــوحــديــيــن  ــار رئ ــ وأشـ
إلــى صعوبة  “الــبــاد”  لـــ  الهاشم  زكــريــا 
باضطراب  المصابين  أســر  تعانيه  مــا 
التوحد بعد قرار إغاق مراكز التربية 

الخاصة.
أولياء  من  كثيرا  “هنالك  أن  وأوضــح 
العام  القطاعين  في  موظفون  األمــور 
التوحدي في  ابنهم  والخاص، ويبقى 
هذه  أن  نعلم  وكما  معيل،  بــا  البيت 
ــى عــنــايــة كبيرة  الـــحـــاالت تــحــتــاج إلـ
لضمان سامته، ما ُيدخل األب واألم 
أن  بين  العمل،  أربــاب  مع  دوامــة  في 
يتركه  أو  الــمــنــزل  فــي  يــرعــى طــفــلــه 
لذا  العيش،  لقمة  على  بحًثا  وحــيــًدا 

العمل  وأربـــاب  أصحاب  تعاون  نأمل 
ــــحــــاالت، مـــن خــال  مـــع مــثــل هــــذه ال
أو  الــمــنــزل،  فــي  بالعمل  مــســاعــدتــهــم 

أحدهما على األقل )األم(”.
الــطــفــل  ــة  ــامــ “ســ ــم  ــاظـ ــكـ الـ وأردف 
التوحدي تتطلب وجود أحد المعيلين 
الراهنة  الــظــروف  أن  خصوًصا  معه، 
غير واضحة المعالم خال هذه الفترة 

بالنسبة للتوحديين وذويهم”.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــالــت أم سحاق 
يحتاج  الــتــوحــد  طــفــل  إن  )مــوظــفــة( 
إلى وقت ورعاية ومتابعة 24 ساعة، 
صباحا  الــثــامــنــة  مــن  “أعــمــل  مضيفة 
ــَا، ما  ــســادســة مــســاء يــومــي وحــتــى ال

الذي  فالوقت  والسبت،  الجمعة  عــدا 
أقضيه مع ابني )5 سنوات( قليل جًدا، 
وال يعطيه حقه في المتابعة والرعاية 

المطلوبة”.
وأضــافــت “تــطــور ابــنــي إســحــاق في 
وجـــــــودي يـــكـــون ســـريـــعـــا وأفـــضـــل، 
خصوًصا أن لدي المعرفة بحالته وبما 
ــدّي أطــفــاال  يــحــتــاج، نــاهــيــك عــن أن لـ
مني  يستحقون  المدرسة  في  آخرين 
أكثر  إسحاق  لكن  المستمرة،  الرعاية 

منهم نظًرا لحالته”.
أنني تعلمت من مركز  “لــوال  وأردفــت 
الوضع  لكان  المهارات  بعض  التوحد 
أصــعــب بــكــثــيــر، ولــقــد وجــهــت بناتي 
وهن  معينة  بأساليب  معه  للتعامل 
متجاوبات مع ذلك، لكنهن وفي نهاية 

األمر يبقين صغيرات”.
وعلقت بأن “الوضع ازداد صعوبة مع 

الطفل موجود  لكن  الجائحة،  ظروف 
في البيت باستمرار، واألم واألب غير 
موجودين بسبب ارتباطهم في العمل، 
ــو تــوكــل الــمــهــمــة هــــذه ألشــخــاص  ــ ول
ــة، فــمــن الــصــعــب  ــل ــعــائ آخـــريـــن مـــن ال
ــارات بسبب  ــزيـ ذلـــك مــع انــخــفــاض الـ
االحترازية، وبسبب عدم  اإلجــراءات 

إلمامهم بحالة الطفل بشكل دقيق”.
)موظف  الصفار  أحمد  قال  ذلــك،  إلى 
ولديه طفل توحدي عمره 11 سنة( إن 
الطفل بحاجة ألحد األبوين باستمرار؛ 
ــر مــعــرفــة لــلــتــعــامــل مع  ــثـ ألنـــهـــم األكـ
تحمله  على  واألقدر  المزاجية،  حالته 
والتجاوب معه، الفًتا إلى أن االعتماد 

على الخدم أو غيرهم غير مجد.
التي  التمارين  مواصلة  أن  وأوضـــح 
للطفل  مهمة  المراكز  في  قائمة  كانت 
أن  مــؤكــًدا  حالته،  لتحسن  التوحدي 

لـــذلـــك، وعليه  ــرب  ــ ــويـــن هـــم األقـ األبـ
 % 70 من ضمن  أحدهما  إدراج  فإن 

بعد  عن  العاملين  الموظفين  من 
كان  لو  حتى  رئيس،  مطلب 

المفرغ رجًا.
وأشار إلى أن تفرغ األم 
ــأوالد ولــمــســؤولــيــات  ــ ل
ــرة  ــاشــ ــ ــب ــمــ ــ الــــبــــيــــت ال
يــتــطــلــب مــتــابــعــة من 
التوحدي  للطفل  األب 
ــى  ــ ــل لـــــــــلـــــــــوقـــــــــوف عــ

احـــتـــيـــاجـــاتـــه، وتـــطـــور 
الصفار  مختتما  حالته، 

ستنتهي  مــتــى  نــعــلــم  “ال 
ظروف الجائحة، فاالستعجال 

ملح،  أمر  المطلب  هذا  تنفيذ  في 
األحـــداث  ألن  االنــتــظــار،  يتحمل  وال 

وتطوراتها في تزايد مستمر”.

ذوو التوحديين لـ “^”: أطفالنا بحاجة ألن نكون بجانبهم
ــد الــمــعــيــلــيــن معه ــ ــل الـــتـــوحـــدي تــتــطــلــب وجــــود أح ــف ــط الـــهـــاشـــم: ســامــة ال

جلسة عن “إعادة تشكيل التعلم والتدريب لمواجهة سوق العمل بعد الجائحة”
ــم الــعــالــي ــي ــل ــع ــت ــات ال ــسـ ــؤسـ ــن مـ ــ شــــــارك فــيــهــا مـــتـــحـــدثـــون يــمــثــلــون عـــــــدًدا م

والــتــدريــب  الــبــحــوث  لجنتا  نــظــمــت 
ــلــتــدريــب جلسة  ل ــبــحــريــن  ال بــمــعــهــد 
عن  “زووم”  برنامج  عبر  افتراضية 
والــتــدريــب  التعليم  تشكيل  ــادة  “إعــ
لــمــواجــهــة ســـوق الــعــمــل بــعــد جائحة 
متحدثون  فيها  شـــارك   ،”19 كوفيد 
التعليم  مؤسسات  من  عــدًدا  يمثلون 
العالي في مملكة البحرين، وبحضور 
عدد من مدربي المعهد واألكاديميين 
لمختلف  الــمــنــتــســبــيــن  ــتــربــويــيــن  وال
التعليمية  والـــجـــهـــات  ــمــؤســســات  ال

المشاركة. 
العام  المدير  أكــدت  كلمتها،  وخــال 
معهد  أن  ــعــجــاوي  ال ســمــاح  للمعهد 
ــتــدريــب يـــحـــرص على  ــل ــبــحــريــن ل ال
النقاشية  للجلسات  تنظيمه  استمرار 
خالها  من  ُتطرح  التي  االفتراضية، 
ــنـــاويـــن مــهــمــة ُتـــعـــنـــى بــتــحــديــات  عـ
ــال إلــــى الـــواقـــع  ــقـ ــتـ وإشــــكــــاالت االنـ
فــرضــتــه جائحة  ــذي  ــ ال االفـــتـــراضـــي 
“كوفيد 19” على مختلف المؤسسات 
العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي  التعليمية 
تنظيم  فــي  بـــدأ  المعهد  أن  مضيفًة 
من  متنوعة،  ألهداف  الجلسات  هذه 
مؤسسات  بين  الــروابــط  تعزيز  بينها 
التعليم والتدريب من جهة والقطاع 
الــصــنــاعــي مــن جــهــة أخــــرى، وتــبــادل 
وجهات النظر المختلفة بشأن أفضل 
كــمــا أن  بــعــد،  التعلم عــن  مــمــارســات 
لمناقشة  فرصة  توفر  الجلسات  هذه 
ــى الــتــعــلــيــم  ــ تـــأثـــيـــرات االنـــتـــقـــال إلـ
التعليم  سياسات  على  االفــتــراضــي 
التوظيف  فـــرص  وعــلــى  ــتــدريــب  وال
العمل، مشيرًة  واالنــدمــاج في ســوق 

ــذه الــجــلــســة تـــهـــدف إلــى  ــــى أن هــ إل
ــتــعــرف عــلــى الـــمـــهـــارات الــجــديــدة  ال
الــمــطــلــوبــة فــي ســـوق الــعــمــل، وعلى 
للخريجين في  المتاحة  العمل  فرص 

فترة ما بعد الجائحة. 
مدير  بأعمال  القائم  قدمت  بعدها، 
والــعــلــوم  الــهــنــدســة  شـــــؤون  إدارة 
بعنوان  ورقـــة  طــوق  زيــنــب  بالمعهد 
ــيــم  ــتــعــل ــي ال ــ ــد فـ ــ ــدي ــجــ ــ “الــــنــــظــــام ال
خالها  تحدثت  المهني”،  والتدريب 

كانت  التي  التدريب  ممارسات  عــن 
مــرحــلــة ما  الــمــعــهــد فــي  فــي  مطبقة 
انتقلت  ثم   ،”19 “كوفيد  قبل جائحة 
لــلــحــديــث عــن اإلجــــــراءات الــتــي تم 
التي  التحديات  لمواجهة  اتــخــاذهــا 
استعرضت  كما  الــجــائــحــة،  فرضتها 
خطة العمل التي تم تطبيقها للتغلب 

على تلك التحديات. 
عميد  قدمها  التي  الثانية  الورقة  أما 
كلية البحرين للمعلمين تيد بورينتون 

ــتــعــلــيــم لــعــمــالــة  ــوان “ال ــنـ وحــمــلــت عـ
يشكله  لما  فيها  فتطرق  الــمــعــرفــة”، 
مــفــهــوم عــمــالــة الــمــعــرفــة مــن أهمية 
ألنــظــمــة ومــنــاهــج الــتــعــلــيــم، مــؤكــًدا 
بالمهارات  الخريجين  تزويد  ضرورة 
الجديدة التي يطلبها سوق العمل في 

المرحلة الحالية. 
بــعــدهــا تــحــدث الــمــديــر األكــاديــمــي 
ومحاضر  اإللكتروني  التعلم  لتعزيز 
البحرين  بجامعة  الصيدلة  في  أول 

الطبية كولن غرين غراس عن أفضل 
التعليم عن  مــجــال  فــي  الــمــمــارســات 
بعد، إذ أكد وجود أنواع عدة من هذا 
التعليم  بينها  من  التعليم،  من  النوع 
المتزامن  غــيــر  والــتــعــلــيــم  الــمــتــزامــن 
وكذلك التعليم الذي يتم خاله دمج 

نوعي التعليم. 
ــرق إلـــــى بـــعـــض الـــمـــمـــارســـات  ــطــ ــ وت
التعليمية وسياسات التعليم التي تم 
تطبيقها في جامعة البحرين الطبية، 

وأفضل تلك الممارسات التي نجحت 
فـــي دمــــج الــطــلــبــة بــشــكــل أكــبــر في 

العملية التعليمية. 
ــم تــحــدثــت رئـــيـــس قــســم الــلــغــات  ثـ
التربية  ــوزارة  ــ ب اإلنــســانــيــة  والــعــلــوم 
جهود  عن  المجذوب  سحر  والتعليم 
ــوزارة لــدعــم مــمــارســات الــتــدريــب  ــ الـ
والتعليم عن بعد، ومن بينها التعليم 
والتعليم  الشخصي،  الــحــضــور  عبر 
مشيرًة  بعد،  عن  والتعليم  المدمج، 
كانت  السياسات  هذه  جميع  أن  إلى 
الجائحة  ولــكــن  للتنفيذ،  مــطــروحــًة 
السياسات  بــهــذه  العمل  مــن  عجلت 
تطلب  ذلــك  أن  مضيفًة  وتطبيقها، 
لمواجهة  التعليم  نظام  تعديات في 

التحديات التي فرضتها الجائحة. 
يشار إلى أن هذه الجلسة االفتراضية 
جلسات  سلسلة  ضمن  الخامسة  تعد 
نقاشية تقوم بتنظيمها لجنة البحوث 
التدريب  لجنة  مع  بالتعاون  بالمعهد 
المعنية  واألقــســام  اللجان  من  وعــدد 
الجلسة  هذه  ناقشت  إذ  المعهد،  في 
عـــدًدا مــن الــمــحــاور، أبــرزهــا: تكييف 
االحتياجات  لتلبية  المؤسسة  نظام 
ــوعــة لــلــمــتــعــلــمــيــن، واعـــتـــمـــاد  ــن ــمــت ال
تــتــاءم مع  ســيــاســات تعلم جــديــدة 
ــب بعد  ــدريـ ــتـ وضــعــيــة الــتــعــلــيــم والـ
الجائحة، وطرح برامج جديدة يمكن 
أن تتماشى مع متطلبات سوق العمل 
في المرحلة الجديدة، والتركيز على 
تحتاجها  الــتــي  الــجــديــدة  الــمــهــارات 
وظائف ما بعد الجائحة، إضافة إلى 
مناقشة أفضل الممارسات في التعلم 

عن بعد.

المنامة-معهد البحرين للتدريب

الجلسة النقاشية بمعهد البحرين للتدريب حول إعادة تشكيل التعلم والتدريب لمواجهة سوق العمل بعد الجائحة
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Vacancies Available
DR. BEHZAD PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  PRECISION EQUIPMENT SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17686807  or  BEHZAD@BATELCO.COM.BH 

GOLDEN PEN STATIONARY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 38000966  or  goldenpen.bh@gmail.com 

ALKITTAN TEXTILES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17178721  or  ALGISMA.HAMD@GMAIL.COM 

ALKITTAN TEXTILES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17178721  or  ALGISMA.HAMD@GMAIL.COM 

BOX IT RESTAURANTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  info@boxitbh.com 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Dr.hind alfayez dental center 

has a vacancy for the occupation of

  DENTIST 

 suitably qualified applicants can contact

 77177141  or  ALFAYEZCLINIC@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Delmon house for publishing and distribution 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17406620  or  SJ.EA@LIVE.COM 

ALMUSTAQBAL PROMOTION, ADVERTISEMENT, & TRANSLATION COMPANY (PAR 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 77111133  or  EMADALDDIN@HOTMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 77507777  or  INFO@NOORALDIYAR.COM 

ROZ by ema boutique 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38760006  or  EMANMIRZA1982@GMAIL.COM 

Kyoto Interior Design Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM 

SA CONSULTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR TECHNICAL AFFAIRS 

 suitably qualified applicants can contact

 38386045  or  BAHRAIN@STOUGHTON.XYZ 

Buhejji Commercial World 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36466297  or  BOHIJI@YAHOO.COM 

AL YOSR AUTO SERVESES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39130137  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

MARSH (BAHRAIN) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17226002  or  PAUL.TOLFREY@MARSH.COM 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17377000  or  KHALID@WAELPHARMACY.COM 

OutSource Cleaning Service 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

FASTCOM. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742233  or  FOUAD.AWWAD@ME.COM  

إبراهيم النهام
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أحمدي نجاد: أعلى مسؤول لمنع التجسس كان جاسوسا إلسرائيل

استبعاد طلب الريجاني تبرير إقصائه من االنتخابات

اســـتبعد مجلـــس صيانة الدســـتور 
الســـابق  الرئيـــس  طلـــب  الســـبت 
لمجلـــس الشـــورى علـــي الريجاني 
تبريـــرا علنيـــا لعدم منحـــه األهلية 
الرئاســـية  االنتخابـــات  لخـــوض 
المقـــررة األســـبوع المقبـــل، معتبرا 

أن القانون ال يلزمه القيام بذلك.
شـــخص   600 نحـــو  أصـــل  ومـــن 
تقدموا بترشـــيحهم الى انتخابات 
18 يونيـــو الختيـــار خلـــف للرئيس 
منـــح  روحانـــي،  حســـن  المعتـــدل 
المجلـــس األهليـــة لـ 7 فقـــط، منهم 
المتشـــددين،  المحافظيـــن  مـــن   5
يتقدمهم رئيس الســـلطة القضائية 
يبـــدو  الـــذي  رئيســـي  إبراهيـــم 

المترشح األوفر حظا للفوز.
واســـتبعد المجلس، وهو هيئة غير 
منتخبـــة مـــن 12 عضـــوا غالبيتهم 
مترشـــحين  المحافظيـــن،  مـــن 
بارزيـــن مثـــل المحافـــظ المعتـــدل 
الريجاني، الرئيس السابق لمجلس 
الشـــورى ومستشار المرشد األعلى 
للجمهورية اإلسالمية آية هللا علي 
خامنئي، والرئيس السابق محمود 
األول  والنائـــب  نجـــاد،  أحمـــدي 

لروحاني إسحاق جهانغيري.
وفـــي حيـــن كان اســـتبعاد أحمدي 
فـــي  واجهـــه  لمـــا  تكـــرارا  نجـــاد 
إقصـــاء  شـــكل   ،2017 انتخابـــات 
الريجانـــي الـــذي ســـبق لـــه خوض 
االنتخابـــات الرئاســـية العام 2005 
ويعـــد مـــن أبـــرز وجـــوه السياســـة 
اإليرانيـــة على مدى أعوام، إضافة 

إلى جهانغيري، مفاجأة.
ونشـــر الريجانـــي بيانـــا أمـــس عبر 
تويتـــر، دعـــا فيـــه مجلـــس صيانـــة 
الدســـتور إلـــى أن يكشـــف “رســـميا 
التـــي  األســـباب”  كل   )...( وعلنيـــا 
ترشـــيحه،  اســـتبعاد  إلـــى  دفعـــت 
معتبـــرا أن التقاريـــر المتعلقـــة بـــه 

وبعائلته “تبّين أنها خاطئة”.

وتعقيبـــا على ذلك، أكـــد المتحدث 
علـــي  عبـــاس  المجلـــس  باســـم 
أهليـــة  درس  أن  كدخدائـــي 
المترشـــحين اســـتند إلـــى “وثائـــق 
دقيقـــة وموثـــوق بهـــا”، وذلـــك في 
تعليـــق على تويتر تناقلته وســـائل 

إعالم محلية.
قانـــون  يحـــدد  “لـــم  وأضـــاف 
شـــيئا  الرئاســـية  االنتخابـــات 
علـــى  االعتـــراض  بخصـــوص 
العلنـــي عـــن  االســـتبعاد والكشـــف 

أسبابه”.
صيانـــة  مجلـــس  اســـتبعاد  وكان 
األســـماء  مـــن  للعديـــد  الدســـتور 
انتقـــادات  موجـــة  أثـــار  البـــارزة 
أبرزهـــا مـــن أحـــد أعضائـــه آية هللا 
شـــقيق  الريجانـــي،  آملـــي  صـــادق 
للســـلطة  الســـابق  والرئيـــس  علـــي 

القضائية.
علـــى صعيـــد آخـــر، كشـــف الرئيس 
اإليرانـــي الســـابق محمـــود أحمدي 
تغلغـــل  إلـــى  إشـــارة  فـــي  نجـــاد، 
أجهـــزة  إلـــى  اإلســـرائيلي  النفـــوذ 
المخابـــرات واألمن في إيـــران، أن 

أعلى مســـؤول في البالد لمكافحة 
التجسس كان جاسوسا إلسرائيل.
وعزا نجاح الموساد بتنفيذ عمليات 
كبيـــرة داخل طهران، واالســـتيالء 
النوويـــة  الوثائـــق  أهـــم  علـــى 
والفضائية من مراكز حساسة، إلى 
أن أعلـــى مســـؤول تولـــى مكافحة 
التجســـس اإلســـرائيلي فـــي وزارة 
المخابرات اإليرانية هو نفسه كان 

جاسوسا إلسرائيل.
كما اعتبـــر أن هناك “عصابة أمنية” 
رفيعة المســـتوى في إيـــران، قائاًل 
“هـــذه العصابـــة األمنيـــة الفاســـدة 
عليها أن تشـــرح دورها في اغتيال 
والتفجيـــرات  النووييـــن  العلمـــاء 
في نطنز. لقد ســـرقوا وثائق مهمة 
وفـــي  آبـــاد  تورقـــوز  فـــي  للغايـــة 
منظمة الفضاء. هذه ليست مزحة، 
هـــذه وثائق أمن البـــالد، لقد جاؤوا 

وأخذوها”.
وتســـاءل “هل كانـــت ورقة واحدة 
ليضعوهـــا فـــي جيوبهـــم ويفـــروا؟ 
لقـــد كانت شـــاحنات مـــن الوثائق، 
فكيف فروا مـــن البلد مع كل نقاط 

التفتيـــش الموجـــودة؟ كيـــف غادر 
المحملـــة  الشـــاحنات  مـــن  العديـــد 

بالوثائق البالد؟”.

ألمانيا تدعو للمرونة في 

مفاوضات “النووي”

األلمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  حـــث 
فـــي  المشـــاركين  مـــاس،  هيكـــو 
المحادثـــات الجاريـــة بفيينا بشـــأن 
اإلســـراع  علـــى  النـــووي،  االتفـــاق 

وعدم المماطلة.
لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  ولفـــت 
رويتـــرز، إلى ضـــرورة تحلي جميع 
األطراف المشاركة في المفاوضات 
بجولتهـــا  أمـــس  اســـتأنفت  التـــي 

السادسة، بالمرونة والبراغماتية.
وتأتـــي تلك الدعـــوة، فيما اتجهت 
األنظـــار إلـــى العاصمة النمســـاوية، 
الجولـــة  انطـــالق  شـــهدت  التـــي 
السادســـة مـــن المحادثات، وســـط 
تفـــاؤل حـــذر، الســـيما أن عددا من 
الملفـــات مـــا يـــزال عالقـــا بـــال حل، 
أبرزها مسألة العقوبات األميركية، 
على الرغم من أن واشـــنطن رفعت 
الخميس عقوبات عن 3 مسؤولين 
وشـــركتين فـــي إيران، فـــي خطوة 
حســـن نية، إال أن المتحدث باســـم 
الخارجية اإليرانية ســـعيد خطيب 

زاده، لم يعتبرها كذلك.
تويتـــر  علـــى  تغريـــدة  فـــي  وقـــال 
“عمليات شطب الواليات المتحدة 
بمحادثـــات  تتعلـــق  ال  االنتقائيـــة 
خطـــة العمـــل الشـــاملة المشـــتركة 
)االتفـــاق النـــووي( وال ينظـــر إليهـــا 

على أنها إشارات حسن نية”.
وكان وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
فـــي  أكـــد  قـــد  بلينكـــن  أنتونـــي 
األســـبوع  ســـابقة  تصريحـــات 
الماضـــي أن العديـــد مـــن العقوبات 

لن ترفع عن طهران.

عواصم - وكاالت

محمود أحمدي نجادعلي الريجاني

القدس - وكاالت

قتـــل عنصـــر فـــي حـــرس الحـــدود 
اإلسرائيلي بالرصاص أمس السبت 
امـــرأة كانـــت تحمل ســـكينا وتتجه 
إســـرائيلية متمركـــزة  قـــوات  نحـــو 
عنـــد نقطة عبور إلى الضفة الغربية 

المحتلة، وفق ما أفادت الشرطة.
إن  اإلســـرائيلية  الشـــرطة  وقالـــت 
العنصر الذي كان موجودا عند معبر 
قلنديـــا بين القدس والضفة الغربية 
طلـــب من المـــرأة التوقـــف من دون 
جدوى قبل أن يطلق النار، من دون 

أن تدلي بتفاصيل إضافية.
وأوردت وكالة األنباء الفلســـطينية 
“وفـــا” أن المـــرأة هـــي ابتســـام خالد 
عـــن  ونقلـــت  عامـــا(،   27( كعابنـــة 
شـــقيقها أنهـــا اعتقلت العـــام 2015 

وأمضـــت 18 شـــهرا فـــي الســـجون 
اإلسرائيلية. 

الجمعـــة  فلســـطيني  فتـــى  وقتـــل 
برصاص جنـــود إســـرائيليين خالل 
تظاهـــرة  هامـــش  علـــى  صدامـــات 
مناهضـــة لالســـتيطان قـــرب نابلس 
بشـــمال الضفـــة الغربيـــة. كمـــا قتـــل 
فـــي  الخميـــس  فلســـطينيين   3
قـــوات  مـــع  النـــار  إلطـــالق  تبـــادل 
عمليـــة  تنفـــذ  كانـــت  إســـرائيلية 
مطلوبيـــن  فلســـطينيين  العتقـــال 
فـــي مدينـــة جنيـــن بشـــمال الضفة. 
وتكـــررت المواجهات في األســـابيع 
األخيـــرة فـــي الضفـــة الغربيـــة فـــي 
غمرة التظاهرات بالقدس الشـــرقية 

المحتلة.

استشهاد فلسطينية في الضفة الغربية

الرياض - واس

أعلنـــت وزارة الحـــج والعمرة، أمس، 
قصـــر إتاحة التســـجيل للراغبين في 
1442هــــ  لعـــام  الحـــج  أداء مناســـك 
علـــى المواطنيـــن والمقيميـــن داخل 
الســـعودية فقـــط، بإجمالـــي 60 ألـــف 
حـــاج؛ فـــي ظـــل مـــا يشـــهده العالـــم 
أجمع من اســـتمرار تطـــورات جائحة 
فيـــروس كورونـــا وظهـــور تحـــورات 
جديـــدة، مشـــددة علـــى ضـــرورة أن 
للراغبيـــن  الصحيـــة  الحالـــة  تكـــون 
فـــي أداء مناســـك الحـــج خاليـــة من 
األمـــراض المزمنـــة، وأن تكون ضمن 
 65 إلـــى   18( مـــن  العمريـــة  الفئـــات 
عامـــا( للحاصليـــن على اللقـــاح، وفق 
فـــي  المتبعـــة  واآلليـــات  الضوابـــط 

المملكة لفئات التحصين.
الحكومـــة  إن  بيـــان  فـــي  وقالـــت 
ســـالمة  دومـــا  تولـــي  الســـعودية 

الحجـــاج وصحتهـــم وأمنهـــم حرصا 
بالغـــا وعنايـــة تامة، وتضـــع ذلك في 
مقدمـــة أولوياتهـــا، مـــع تقديمهـــا كل 
تيســـر  التـــي  الالزمـــة  التســـهيالت 
لضيوف الرحمن أداء مناســـك الحج 

والعمـــرة، وتمّكنهم مـــن الوصول إلى 
المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، 
إذ تشـــرفت المملكة خالل الســـنوات 
العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد 

على 150 مليون حاج.

تقنيــن عــدد الحجاج لـــ 60 ألفــا حرصا على ســامتهم
السعودية: قصر الحج على المواطنين والمقيمين

كاربيس باي - وكاالت

دفـــع قـــادة الدول الســـبع الكبـــرى، ســـعيا للتصـــدي للصين أمس 
الســـبت في اليـــوم الثاني من قمتهم، بخطة عالمية بشـــأن البنى 
التحتيـــة موجهـــة إلـــى الـــدول الفقيـــرة، بعدما تعهدوا بتســـخير 

وسائل كبرى لمكافحة األوبئة في المستقبل.
ويحـــرص رؤســـاء دول وحكومـــات ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليـــا 
المتحـــدة  والواليـــات  واليابـــان  وكنـــدا  المتحـــدة  والمملكـــة 
المجتمعـــون في كاربيس بـــاي بجنوب غرب إنجلترا حتى اليوم 
األحد، على إظهار توافقهم، ولو أن التوتر بشأن إيرلندا الشمالية 

ألقى بظالله على وحدة الصف بينهم.
وبعـــد االتفـــاق في شـــأن ردهم علـــى الوباء، باشـــر القادة الشـــق 
الدبلوماســـي من اجتماعاتهم، ســـاعين لتأكيد موقفهم بمواجهة 
التحديات التي تطرحها الصين وروسيا، وهو هدف رئيس ألول 
زيـــارة للرئيـــس األميركي جو بايدن إلى الخارج بعد عهد ســـلفه 
دونالد ترامب. وأقرت مجموعة السبع بهذا الصدد خطة عالمية 
واســـعة النطـــاق مـــن البنـــى التحتيـــة للـــدول الفقيرة والناشـــئة 
طرحها جو بايدن لتكون منافسة لخطة “طرق الحرير الجديدة” 

الصينية سواء في أميركا الالتينية أو إفريقيا أو آسيا.
وتســـعى خطة “إعادة بناء العالم بشـــكل أفضل” لمســـاعدة هذه 

الـــدول فـــي النهـــوض بعد وباء كوفيـــد 19 بالتركيز علـــى المناخ 
والصحة والقطاع الرقمي ومكافحة التباين االجتماعي، على ما 

أعلن البيت األبيض في بيان.
وترى اإلدارة األميركية أن من الممكن تخصيص مئات مليارات 

الدوالرات للخطة، السيما بفضل القطاع الخاص.
ويخصـــص قـــادة الـــدول الســـبع الذيـــن ينضـــم إليهـــم نظراؤهم 
مـــن كوريـــا الجنوبيـــة وجنـــوب إفريقيـــا وأســـترالية والهند عبر 
اإلنترنت، قســـما من الوقت لمسائل السياسة الخارجية، وأكدوا 

أنهم يعتزمون تأكيد “قيم” الديمقراطيات الليبرالية.

جانب من لقاء قادة مجموعة السبع

مســتقبا األوبئــة  لمكافحــة  خطــة  إقــرار 
“السبع” تسعى للتصدي للصين في البنى التحتية

الجزائر - وكاالت

أمـــس  جزائريـــون  ناخبـــون  أدلـــى 
الســـبت بأصواتهم في إطار انتخابات 
الحـــراك  يرفضهـــا  مبكـــرة  تشـــريعية 
المطالـــب بتغييـــر النظـــام وجـــزء مـــن 
المعارضة على خلفية قمع متزايد من 

السلطات.
وهناك ترقب لنســـبة المشـــاركة بعدما 
االنتخابيـــان  االســـتحقاقان  شـــهد 
العـــام  الرئاســـي  )االقتـــراع  الســـابقان 
2019 واالســـتفتاء الدســـتوري العـــام 
2020(، نسبة امتناع غير مسبوقة عن 
التصويـــت بلغـــت 60 % و76 % على 

التوالي.
لكـــن الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون رأى 
فـــي تصريـــح لصحافييـــن بعـــد قيامه 
باالقتـــراع فـــي مركـــز بســـطاوالي في 
الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، 

أن هذه النسبة “ال تهم”.
وقـــال “ســـبق أن قلت إنه بالنســـبة لي 

فإن نســـبة المشاركة ال تهم، ما يهمني 
أن مـــن يصـــوت عليهم الشـــعب لديهم 
الشـــرعية الكافية ألخذ زمام الســـلطة 

التشريعية”. 
وتابع “رغم ذلك، أنا متفائل من خالل 
مـــا شـــاهدته فـــي التلفزيـــون الوطني 
بأن هناك إقباال خصوصا لدى الشـــباب 

والنساء. أنا متفائل خيرا”. 
ونقـــل مدونون على مواقـــع التواصل 
التصويـــت  أوراق  صـــور  االجتماعـــي 
كمـــا حدثـــت  الشـــوارع،  فـــي  مرميـــة 
مواجهـــات محـــدودة بيـــن مواطنيـــن 

ورجال األمن.

الجزائريون ينتخبون أول برلمان بعد الحراك
دبي - العربية.نت

أعتبر وزيـــر الدفاع التركي خلوصي 
أكار، بعـــد زيـــارة مفاجئة إلـــى مطار 
معيتيقـــة، أمـــس الســـبت، أن قـــوات 
قـــوات  “ليســـت  ليبيـــا  فـــي  بـــالده 
أجنبيـــة”، علـــى حـــد وصفـــه. وأكـــد 
أن قـــوات بـــالده قامـــت بنشـــاطات 
عســـكرية وتدريبية واستشارية في 
البالد، موجها االتهامات إلى الجيش 
الليبـــي وأنصاره بأنهم ســـبب األزمة 
الليبيـــة. كما أضاف أن بـــالده وليبيا 
تربطهـــا عالقات تاريخيـــة منذ 500 

عام.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن 
ســـلطات مطار معيتيقة لم تكن على 
علـــم برحلة الوزير التركي الذي جاء 
عبر رحلة مجهولة قادما من صقلية.

كذلـــك، أفـــادت بـــأن الجنـــود األتراك 
فقـــط كانـــوا على علم بتلـــك الزيارة، 
الليبييـــن  الحـــراس  مـــن  وطلبـــوا 

يكونـــوا  أال  معيتيقـــة  قاعـــدة  فـــي 
موجودين بمكان هبوط الطائرة.

وأشـــارت المعلومـــات إلـــى أن وزيـــر 
الدفاع ورئيس المخابرات التركيين 
توجهـــا فـــور وصولهمـــا لمقـــر قيـــادة 
غـــرب  المتمركـــزة  التركيـــة  القـــوات 

قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس.
مـــن جانبهـــا، قالـــت وســـائل إعـــالم 
تركية رســـمية إن الوفد التركي ضم 
وزراء الخارجية والدفاع والداخلية 
ورئيـــس  االســـتخبارات  ورئيـــس 
دائـــرة االتصـــال برئاســـة الجمهورية 

ومتحدث الرئاسة.

تركيا: قواتنا في ليبيا ليست أجنبية
بغداد - أف ب

أعلنت السلطات العراقية أمس أنها 
أوقفت ضابطي جمارك يعمالن في 
مينـــاء أم قصـــر فـــي جنـــوب البالد 
الذي يشـــكل منفذا أساسا لواردات 
العـــراق، بتهمـــة تلقيهما رشـــوة بعد 
دوالر  آالف   3 مبلـــغ  علـــى  العثـــور 

بحوزتهما.
وذكـــر مصـــدر فـــي هيئـــة النزاهـــة 
الحكومية المعنية بمكافحة الفساد 
فـــي العراق أن مديـــر منفذ أم قصر 
الشـــمالي وهـــو برتبـــة عميـــد أوقف 
أمـــس علـــى ذمـــة التحقيـــق “بتهمة 
ـــة مقابل تســـهيل  تســـلم مبالـــغ ماليَّ
مرور شـــاحناٍت عبـــر المنفذ بصورة 

مخالفة للضوابط”.
وتحـــّدث المصـــدر عن “ضبـــط مبلغ 
الرشـــوة داخـــل غرفـــة مكتبـــه وهو 
ألـــف دوالر إضافة إلـــى مبالغ أخرى 

لم يتم تحديد مصدرها”. 

رئيـــس  هـــو  الثانـــي  والموقـــوف 
لجنـــة المطابقة لتدقيـــق المعامالت 
الجمركيـــة واإلعفـــاء بيـــن المنافـــذ 
الحدوديـــة والجمـــرك، وهـــو برتبـــة 
عميـــد أيضا. وقـــال المصدر نفســـه 
إنـــه أوقف بعـــد “ضبط مبالـــغ مالية 
فـــي غرفة مكتبـــه مخبأة في ســـلة 
 2100 قيمتهـــا  وتبلـــغ  المهمـــالت” 

دوالر.
وفـــي المجموع، خســـر العراق 450 
مليار دوالر جراء الفســـاد نقل ثلثها 

إلى خارج البالد، منذ العام 2003.

العراق: توقيف ضابطي جمارك تلقيا رشاوى

مسلحون يقتلون 53 
قرويا بشمال نيجيريا

ــعـــرفـــون  ــون يـ ــحـ ــلـ ــسـ قـــتـــل لــــصــــوص مـ
بسرقتهم للماشية 53 شخصا في والية 
زامـــفـــارا الــنــيــجــيــريــة، وفـــق مـــا أفـــادت 
الحلقة  فـــي  أمــــس،  ــشــرطــة وســـكـــان  ال
األخيرة ضمن سلسلة أعمال العنف التي 

تشهدها المنطقة المضطربة.
الــمــســلــحــيــن يطلق  ــرات  ــشـ عـ واقـــتـــحـــم 
كاداوا  قرى  “قطاع طرق”  عليهم محليا 
وكواتا ومادوبا وغاندو سامو وساوالوا 
الخميس  زورمــي،  منطقة  في  وأسكاوا 

والجمعة، مطلقين النار على السكان.

كانو - وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

حناجر كاذبة وقلوب تحمل أطنانا من الحقد على البحرين
ما حصل يوم األربعاء الماضي من تجمعات غير قانونية إثر مراسم 
دفـــن المدعو حســـين أحمد عيســـى بـــركات الذي توفي بالســـلمانية 
وكان ضمن الحاالت القائمة لفيروس كورونا حســـب ما بينت وزارة 
الداخليـــة، يبيـــن لنا باليقيـــن واإلحصائيـــات الدقيقـــة والمفصلة أن 
“الخيانة والعمالة” مازالت على قيد الحياة، وتتحرك مستجيبة لعدد 
من المنبهات التي تأتي من الخارج، إنها ليست بالمرض الوقتي كما 
كنـــا نتصور، وأكبر دليل على هذا خـــروج الفئة الضالة في تجمعات 
غير قانونية في ظروف تشكل خطرا على الصحة والسالمة العامة 
وتجـــاوزا لإلجراءات االحترازيـــة المقررة من قبـــل الفريق الوطني 
الطبي، وكل من شاهد الفيديو “المقرف” سيسترجع تماما ما حصل 
فـــي 2011 باألفكار واألقوال والمواقف، فالمشـــاركون والمحرضون 
في التجمع المذكور تعطى لهم صفة الطابور الخامس، ألنهم ذائبون 
في حياة المجتمع البحريني بالوجه المزيف والمســـتعار، ويحلمون 
بإرجاعنـــا إلـــى الـــوراء بتنظيـــم المســـيرات والتي هي في أساســـها 

مصنع لألكاذيب والفبركات.

ولعل من حقنا أن نســـأل لماذا الخروج في تجمعات ومسيرات غير 
قانونيـــة في مثل هـــذا التوقيت والعالم يقف صفـــا واحدا لمواجهة 
جائحـــة كورونـــا، وبالرغـــم مـــن تأكيـــد المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان أن “النزيـــل كان ضمـــن الحـــاالت القائمة لفيـــروس كورونا، 
وكان قد تلقى جرعتي اللقاح المضاد للفيروس خالل شهري فبراير 
ومـــارس 2021، وبعد أن تم اكتشـــاف إصابتـــه بفيروس كورونا في 
29 مايـــو 2021 تم تحويله على الفور إلى مجمع الســـلمانية الطبي، 
وكان يتلقـــى رعايـــة صحيـــة متكاملة ويحصل على أدويته بشـــكل 
منتظم، إال أن حالته الصحية ظلت غير مستقرة، وعليه قرر الفريق 
الطبـــي المعالـــج وضعه على جهاز التنفس االصطناعي، إال أنه فارق 
الحيـــاة نتيجـــة مضاعفـــات إصابته بفيـــروس كورونـــا”، إال أن الفئة 
الضالـــة والطابـــور الخامـــس يبيعـــون ويوزعون الحقـــد على الوطن 
كقطـــع الغيـــار، ومهمـــا فعـــل وقدم لهـــم هذا الوطـــن العزيز الشـــامخ 
ســـيبقون هكذا.. حناجر كاذبة وقلوب تحمل أطنانا من الحقد على 

البحرين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

النائب الُمقلد
مـــا إن ُيصدر نائب بيانـــا صحافيا مهما للنـــاس، حتى يتهافت 
بعـــض الزمالء إلطالق سلســـلة من البيانات الشـــبيهة بســـرعة 
ميديـــا”  “السوشـــال  ومنصـــات  الصحـــف  ليشـــغلوا  خارقـــة، 
والمغردين، ويقيموا الدنيا وال يقعدوها بوضع أقرب للتنافس، 

ومحاولة أخذ السبق اإلعالمي والشعبي منه لخدمة الناس.
وإذا كانـــت المصلحة العامة الهدف كما يردد البعض، فلماذا ال 
توحـــد الجهـــود بينهم؟ ولماذا ال تتكتل؟ ولمـــاذا ال تتفق لتعبر 
عن رؤية واحدة لخير ومصالح المواطن؟ ونحن على مشارف 

انتهاء العام الثالث من عمر المجلس التشريعي الحالي.
وأشـــير أيضـــا إلـــى تجييـــش بعضهـــم حســـابات إخباريـــة في 
التواصـــل االجتماعـــي لذات الغرض، فما إن يصـــدر البيان من 
النائب الُمقلد، حتى تتســـارع هذه الحســـابات في الترويج له 
بشـــكل كثيف، وكأنه هـــو صاحب المبادرة األولـــى، وهو ليس 

كذلك.
نؤكـــد مجـــددا أهمية توحيد النواب صفوفهـــم دومًا في طرح 
احتياجـــات النـــاس، وفـــي ســـن القوانيـــن المبشـــرة بالحيـــاة 
الجديـــدة والمختلفة، وفي كل المهمات األخرى، بدال من فتح 

الجبهات الفردية، خاوية النتائج.
الناخبـــون بدورهم مدعـــوون لالنتباه لمثل هذه المســـرحيات 
التي يظهر بها بعض النواب أنفسهم للعامة، وكأنهم في سباق 
الضاحيـــة، كالً يحـــاول أن يســـبق اآلخر ببيـــان أو تغريدة، مع 

إضفاء بعض البهارات والتعديالت عليها لذر الرماد بالعيون.
يفعلون ذلك متناســـين الكثير من األمور الالزمة لنجاح األمر، 

أهمها واقعية هذه المطالب.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فـــي أبجديات السياســـة من غير المقبـــول أبدًا أن تكيـــل بمكيالين، بمعنى 
أوضح وأبسط، ال يمكن أن تستنكر وتحرم على اآلخرين ما تحلله وتبيحه 
لنفســـك، قاعدة بســـيطة عجزت األحزاب الفلسطينية وعلى رأسها القائمة 
العربية الموحدة في إســـرائيل عن اســـتيعابها وتطبيقها بعد أن ذهبت في 
مشاركتها السياسية في إسرائيل لحد المشاركة في الحكومة اإلسرائيلية 
والتحالـــف مـــع أحزاب ال تقترب منها أبدًا ال فـــي اآليديولوجيات وال حتى 

األهداف والسياسات.
منصـــور عبـــاس وهو رئيس هذه القائمة التي تمثل أحد أحزاب العرب في 
إسرائيل بعدما تحالف مع اليميني نفتالني بينيت في تشكيل ائتالف في 
حكومة إســـرائيلية بهدف اإلطاحة برئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو 
ظهر عبر شاشات التلفاز متحدثًا بعبرية فصيحة يبرر أسباب هذا التحالف 
والمشاركة في حكومة عدوه اللدود، حيث قال إن من شأن هذه الخطوة 

ضمان وضع أفضل لما فيه مصلحة الفلسطينيين في إسرائيل.
عجبـــي مـــن عبـــاس وقائمته التـــي تحالفت مـــع غريمهم وعدوهـــم األزلي 
بحجـــة تحســـين أوضاعهم كونهـــم مواطنين قســـرًا كما يدعـــون في دولة 
إسرائيل تاركين ومتناسين ومتجاهلين جميع مبادئهم وشعاراتهم الرنانة 

فقـــط في ســـبيل مصلحة الفلســـطينيين فـــي داخل إســـرائيل كما يدعون، 
كمـــا أعجـــب مـــن كل من علقـــوا المشـــانق للـــدول العربية التـــي طبعت مع 
إســـرائيل وكالوا لها أفظع التهم وأقبحها فيما اختاروا الصمت وتجاهل ما 
فعله الفلســـطينيون أنفسهم من مشاركة في العملية السياسية والحكومة 

اإلسرائيلية.
يومـــا عـــن يـــوم أزداد إيمانًا واقتناعًا بسياســـة األحزاب الفلســـطينية التي 
تتخـــذ مـــن البراغماتية الميكافيليـــة منهجًا معتمدًا في سياســـاتها تتحرى 
بـــه النفعيـــة الخاصـــة والمتاجرة الحزبيـــة بالقضيـــة، فهم يحاولـــون دائمًا 
إسقاط رؤيتهم الخاصة الخاضعة لمصالحهم حول كل ما يتعلق بالقضية، 

مبيحين لشخوصهم كل ما حرموه ومنوعوه على اآلخرين.
علـــى الطـــرف اآلخـــر تـــم تأجيـــل المباحثـــات التـــي كان من المفتـــرض أن 
تســـتضيفها مصر نهاية هذا األســـبوع بين الفصائل الفلســـطينية والســـبب 
اختـــالف المصالـــح بين فتح وحمـــاس، خصوصًا فيما يتعلـــق باالنتخابات 
القادمـــة التـــي تســـعى فيهـــا حمـــاس الســـتثمار نتائـــج الحـــرب األخيـــرة 
ضـــد إســـرائيل لصالحهـــا، فعن أية فلســـطين وأيـــة مصلحة تحديـــدًا أنتم 

تتحدثون؟.

بدور عدنان

“القائمة العربية” أول حزب فلسطيني في الحكومة اإلسرائيلية

bedoor.articles
@gmail.com

وجه رؤســـاء تحرير الصحف المحلية البحرينية رســـالة إلى رئيس البرلمان 
األوروبـــي “ديفيـــد ساســـوني”، عبروا فيها عـــن رفضهم البالغ لقـــرار البرلمان 
بشـــأن حرية الـــرأي والتعبيـــر والصحافة فـــي مملكة البحريـــن، وهو موقف 
وطني راســـخ يؤكد دور الصحافة الوطني في الدفاع عن البحرين وشـــعبها 
وسيادتها الوطنية، وهو الموقف الذي تتمسك به الصحافة لُمجمل القضايا 

البحرينية.
لقـــد اعتمـــد البرلمـــان األوروبـــي فـــي قـــراره على مجموعـــة مـــن المعلومات 
الخارجيـــة ولم يلجأ إلى استســـقاء معلوماته من مصادرها الحقيقية، وهذا 
ديـــدن المنظمـــات الخارجيـــة التـــي تبتغـــي تحقيـــق جملة من األهـــداف من 
وراء إصـــدار مثل هـــذه التقارير، وأولها التدخل في شـــؤون البلدان والعمل 
على نشـــر االضطرابات وتمزيق وحدة مجتمعها وتليين حبل التماســـك بين 
أفرادهـــا، وكان على البرلمان القـــدوم إلى البحرين والنظر بأحوال الصحافة 

عن قرب ومن ثم إصدار تقريرها عن ذلك.
بجانب هذا الدور الطليعي للصحافة البحرينية فإن لها أدواًرا أخرى تتمثل 

بمســـاهمتها فـــي التنميـــة الوطنية وتســـليط األضواء على ُمجمل األنشـــطة 
والفعاليات المحلية، وهذا المســـار أحدث تطوًرا إيجابًيا للصحافة الوطنية 
من ورقية وإلكترونية، وهي أدوار تتمتع بتقدير واحترام القيادة السياسية 
لِمـــا حققته المهنة اإلعالمية من اإلحاطة بأوضاع البالد بكل مجاالتها، وهو 

تقدير تفتخر به الصحافة المحلية. 
إن أبـــرز مـــا تحتاجـــه التقاريـــر الصادرة عـــن المنظمـــات الخارجية اســـتقاء 
المعلومـــات والبيانات واإلحصاءات من مصادرها الحقيقية، ويقينا إن هذه 
المنظمـــات ال تعنيها الديمقراطية ومبادئ حقوق اإلنســـان وحياة البشـــر إال 
فـــي بلدانهـــا األوروبية، وهي ال تســـتهدف الحقيقة من هـــذه القرارات، ففي 
أوروبا وإيران والكثير من الدول اآلسيوية واألفريقية ممارسات عنيفة وال 
إنســـانية ال يتم تســـليط الضوء عليها أو انتقادها؛ فهـــذه المنظمات ظاهرها 

حق وباطنها باطل كونها تهدف إلى التفتيت والتفريق ال البناء والتعمير. 
إن صحافة البحرين ستكون بالمرصاد ألي تدخل خارجي سواء كان إعالميا أو  «

سياسيا يستهدف سيادة البحرين وشرعيتها الوطنية.

عبدعلي الغسرة

موقف وطني راسخ

البحرين وما أدراك ما البحرين
بـــكل روح رياضيـــة تقبل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
نتيجـــة المنتخـــب الوطنـــي، موجها ســـموه تهنئة للفريـــق النظير 
ومرســـخا درســـا مفاده أن الرياضة فوز وخســـارة، وأن الخســـائر 
ال تعنـــي دومـــا النهايات، وقد تكون الخســـائر بدايـــة لنجاح وفوز 
جديـــد، فاإلنســـان غالبـــا مـــا يتعلم من الخســـارة كونها تتـــرك أثرا 
شـــديدا وكبيـــرا في النفـــوس، لكن األســـوياء قـــادرون دوما على 

إنجاح المعادلة وتحويل أية خسارة إلى فوز قريب.
ويظل وســـم “عشـــان هذا العلم” قريبا من القلوب ليس في مجال 
الرياضة فحسب، إنما في كل المجاالت التي يعمل فيها اإلنسان، 
وهـــو دائما تذكـــرة للجميع بـــأن خيرنا يجب أن يكـــون لهذا العلم 
الـــذي أعطى الكثير لنا، فنحـــن نعيش جميعا تحت ظل هذا العلم 
وبقيادة مليكه ودفاع جيشـــه العظيم وعطـــاء حكومته بوزاراته 
كاملة التي تعمل على خدمة المواطنين وتقديم األفضل لهم في 

كل حين. 

ومضة

سيظل هذا الوسم ساريا، وأية محاوالت لتشتيت جهود المخلصين  «
ستبوء بالفشل، فالكل يعلم تماما وكله يقين أن ما تقوم به الدولة 

من جهود يكتب بماء من ذهب، وأن محاوالت تأليب الصفوف ال 
يتبعها سوى الخونة الذين غالبا ال يطمر فيهم ال جزاء وال معروف، 

والكل يعلم أن ال أحد يستحق أن يعيش تحت راية هذا العلم مادام 
ينكر فضله وخيره ويعمل على تشتيت جهود مخلصيه تحت أية 

ذريعة كانت، وبدفع من كارهين مغتاظين لم يستطيعوا أن يواكبوا 
ما وصلنا له من إنجاز، فقاموا برمي الفتات للجرذان للخروج من 

الجحور، الكل يعلم وال خالف في ذلك، فالموضوع اآلن أن البحرين 
تثبت تقدمها في نهجها الوطني وسعيها الدائم إلى التفوق 

والوصول إلى اإلنجاز، وهو ما يفقد الكائدين صوابهم بين الفينة 
واألخرى، فتذكروا دوما أهمية وحدتنا “عشان هذا العلم وعشان هذا 

الوطن”.

سمر األبيوكي



نظــم فريــق كورونــا رايــدرز للدراجــات الهوائيــة جولة رياضية فــي منطقة 
ديار المحرق تحت شعار )عشان هذا العلم(؛ تضامنا مع المنتخب البحريني، 
ودعما لمبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الوطنية، التي تهدف 

إلى تعزيز اللحمة الوطنية ورفع الروح الرياضية بالمعنويات العالية.

وحضـــر هـــذه الجولـــة رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي للدراجـــات الهوائيـــة الشـــيخ 
خالد بـــن حمد آل خليفـــة، وإدارة فريق 
كورونا رايدرز ســـهير المهندي وعيســـى 
ربيعـــة وعبدالعزيز المرشـــد مع عدد من 

قيادات الفريق واألعضاء.
وانطلقـــت الجولـــة برفـــع علـــم البحرين 
على الداجـــات الهوائية، مؤكدين ســـمو 
هذه الراية في ظل هذا الوطن وشعبة.

وقال الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
إن مثـــل هـــذه الجـــوالت عبـــر الدراجات 
تعزيـــز  تؤكـــد  وطنيـــة  غايـــة  الهوائيـــة 

المواطنـــة مـــن خـــال معرفة أبنـــاء هذا 
الشـــعب الكريـــم بمناطـــق هـــذا الوطـــن 
واالعتـــزاز بـــه والفخـــر لمـــا آل إليـــه من 
تطـــور وتنميـــة ونهضـــة عمرانيـــة راقية 

في ظل قيادتنا الحكيمة.
ســـهير  اإلداري  العضـــو  أوضحـــت  كمـــا 
المهندي أن جوالت الفريق المستمرة في 
مختلـــف مناطق البحرين حققت أهدافا 
ســـامية تمثلـــت فـــي اعتـــزاز الدراجيـــن 
بوطنهـــم من خال جوالتهم ومشـــاهدة 
النهضـــة العمرانية التي تتمتع بها مملكة 
البحريـــن والتميز لما توفره من خدمات 

والمناطـــق  والممـــرات  الطـــرق  علـــى 
السياحية المطلة على السواحل، والتي 
تؤكـــد اعتزازنا وفخرنا برفع راية وطننا 

لنقول “عشان هذا العلم”.
كما قـــال العضـــو اإلداري عيســـى ربيعة 
إن جوالتنا دائما تسمو بالهدف الوطني 
مـــن خـــال البرامـــج التي تطـــرح خال 
والتـــي  فيهـــا،  ننطلـــق  التـــي  الجـــوالت 
أســـبوعية  تكـــون  أن  علـــى  نحـــرص 
بمشـــاركة عـــدد من األعضـــاء من مملكة 
البحريـــن وغيرهـــا مـــن الـــدول العربيـــة 
واألجنبيـــة، إذ نفخـــر بمصاحبتهـــم فـــي 

مختلـــف مناطـــق البحريـــن حيث نحقق 
األهـــداف الوطنيـــة لنقـــول للعالـــم هـــذه 
هي البحريـــن راية العز والكـــرم والفخر 

بالعلم.
مـــن جانب آخر، أفاد عبدالعزيز المرشـــد 
بأعضائـــه  رايـــدرز  كورونـــا  فريـــق  بـــأن 

المملكـــة علـــى  لهـــذه  جميعهـــم ســـفراء 
أرضهـــا، فـــكل جولة من جوالتـــه ينطلق 
عـــدد مـــن األعضـــاء مـــن خيـــرة شـــباب 
البحريـــن بأخاقهم وطيبهـــم وتعاملهم، 
فهـــي مبادئ وعـــادات وتقاليـــد نترجمها 
من خـــال معاماتنـــا المتبادلـــة في كل 

جولـــة، وهـــي تؤكد طيبة أهـــل البحرين 
لنقول جميعا “عشان هذا العلم”.

وتســـتمر جـــوالت فريق كورونـــا رايدرز 
إذ يرحـــب  مـــن كل أســـبوع،  بجولتيـــن 
االنضمـــام  يحـــب  مـــن  بـــكل  الفريـــق 
إليـــه والتعـــرف علـــى أفضـــل المناطـــق 
البحرينيـــة التـــي تشـــهد تطـــورا عمرانيا 
متميزا نفخر به، إذ يســـير الجميع بهدف 

وطني )عشان هذا العلم(.
رايـــدرز  كورنـــا  فريـــق  إدارة  وترحـــب 
بالراغبيـــن باالنضمـــام إليهـــا من النســـاء 
والفتيـــات ومـــن الرجـــال والشـــباب، إذ 
الهاتـــف  علـــى  فقـــط  االتصـــال  عليهـــم 
والهاتـــف  بوراشـــد(   -  33250041(
لمتابعـــة  ســـعود(؛  بـــو   -  35508752(

الجوالت األسبوعية والمشاركة فيها.

رئيس اتحاد الدراجات يشارك في “عشان هذا العلم”

صورة جماعية للمشاركين

أبـــرم نـــادي النصـــر الثقافـــي والرياضـــي 
اتفاقية رعاية مع شركة المنزل التايلندي 
للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022.

وجـــرت مراســـم توقيع االتفاقية مســـاء 
يـــوم الخميـــس الماضي بحضـــور رئيس 
نـــادي النصـــر عبداألميـــر  مجلـــس إدارة 
المنـــزل  شـــركة  جانـــب  ومـــن  عطيـــة 
محمـــد  التنفيـــذي  الرئيـــس  التايلنـــدي 
عبدالجليـــل، وبحضور عـــدد من أعضاء 
وأعضـــاء  النصـــر  نـــادي  إدارة  مجلـــس 

مجلس إدارة شركة المنزل التايلندي.
وبهـــذه المناســـبة أعـــرب عطية عـــن بالغ 
ســـعادته بهـــذا الدعم المقدم مـــن المنزل 
التايلنـــدي لدعم النادي العريق من خال 
رعايـــة الفريـــق األول للكـــرة الطائرة كما 
أعرب عبدالجليل عن بالغ ســـعادته بهذه 

المناسبة. 
يذكـــر أن محمـــد عبدالجليل من عشـــاق 

طائرة النصر.

النصر يوقع عقد رعاية مع المنزل التايلندي

لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  يواصـــل 
التحضيريـــة  تدريباتـــه  سلســـلة  القـــدم 
للجولة األخيرة من التصفيات المزدوجة 
المؤهلـــة إلـــى كأس العالـــم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
ويخـــوض األحمـــر تدريبـــات يومية على 
الفتـــرة  خـــال  األهلـــي  النـــادي  اســـتاد 
المســـائية، تحت قيادة المدرب البرتغالي 

هيليو سوزا.
وكان منتخبنا قد خضع للراحة اإلجبارية 
خـــال الجولـــة الثامنة التـــي أقيمت يوم 
الجمعة الماضي، ومع تبقي جولة وحيدة 
علـــى المجموعـــة الثالثـــة، فـــإن منتخـــب 
العـــراق يتصـــدر برصيـــد 17 نقطـــة، ثـــم 
إيـــران 15 نقطة، منتخبنا 12 نقطة، هونغ 
كونغ 5 نقاط، فيما أنهى منتخب كمبوديا 
مبارياته بنقطة واحدة في المركز األخير.

وتقلصت آمال منتخبنا في بلوغ المرحلة 
الموندياليـــة،  التصفيـــات  مـــن  النهائيـــة 
خصوصـــا مـــع فـــارق األهـــداف الكبير مع 
المنتخـــب اإليرانـــي )22 هدفـــا( من جهة، 
ووضعية المراكز الثانية في المجموعات 
المتبقية. ويتأهل من هذه التصفيات 12 

منتخًبا إلـــى المرحلة النهائية وهم أبطال 
المجموعات الثماني باإلضافة إلى أفضل 

4 يحتلون المركز الثاني.
فـــي  األخيـــر  لقـــاءه  األحمـــر  وســـيلعب 
التصفيات أمام هونـــغ كونغ يوم الثاثاء 

المقبل، وستلعب إيران مع العراق.

من التدريبات

المزدوجــة التصفيــات  مــن  األخيــرة  للجولــة  تحضيــًرا 
منتخبنا الوطني يواصل تدريباته
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طرحت وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة مناقصـــة الســـتبدال 
العشـــب الصناعـــي فـــي ماعب 
كـــرة القـــدم لعـــدد مـــن األنديـــة 

المحلية.
وجـــاء فـــي تفاصيـــل المناقصة 
“تتطلـــع وزارة شـــؤون الشـــباب 
النجيـــل  الســـتبدال  والرياضـــة 
وهـــي  ماعـــب   8 لــــ  الصناعـــي 
البديع، االتحـــاد، النجمة، مدينة 
حمـــد  مدينـــة  مركـــز  عيســـى، 
ســـترة،  اإلتفـــاق،  النموذجـــي، 
األهلي، مـــع جميع األعمال التي 
باإلضافـــة  المشـــروع  تخـــص 
فـــي  المشـــاركة  كيفيـــة  إلـــى 

المناقصة...”.
ووفقـــا للمناقصـــة فـــإن أعمـــال 
االستبدال تشمل تركيب طبقة 
مطاطية، وإزالة جميع العشـــب 
حاليـــا  الموجـــود  الصناعـــي 
وتركيب عشـــب صناعي جديد 
وإزالـــة  الملعـــب  منطقـــة  فـــي 

وإعادة تركيب جميع الملحقات 
الخاصـــة بالماعـــب مثل شـــباك 
المرمـــى واألعـــام، والعديد من 

األمور األخرى.
ويعتبـــر خبـــر اســـتبدال ماعب 
كـــرة القـــدم لعـــدد مـــن األنديـــة 
بمثابة بشـــارة خير ومـــن بينهم 
اشـــتكى  الـــذي  البديـــع  نـــادي 
مســـؤولوه أكثـــر مـــن مـــرة مـــن 

سوء أرضية الملعب.
شـــؤون  وزارة  أن  إلـــى  يشـــار 
الشباب والرياضة هي المسؤولة 
بعـــد  الرياضيـــة  المنشـــآت  عـــن 
نقل عدد مـــن اختصاصاتها إلى 

الهيئة العامة للرياضة.

استبدال أرضيات مالعب 8 أندية
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عسكر:تجســد جــزءا مهمــا مــن هويتنــا ورموزنــا الوطنيــة

ســتقام فــي رومــا اإليطالية وبــث المراســم عبــر اليوتيوب

الهيئة العامة للرياضة تدشن الهوية والشعار

15 يونيو سحب قرعة بطولة العالم تحت 21

أعلنـــت الهيئـــة العامـــة للرياضـــة عـــن 
تدشين الهوية والشعار الرسمي للهيئة، 
الـــذي تـــم اعتمـــاده مـــن قبـــل مجلـــس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، وذلك في 
االجتمـــاع األول لمجلـــس اإلدارة الذي 
ترأســـه النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة. 
وجاء شعار الهيئة العامة للرياضة على 
صورة درع يرمز إلـــى البطولة والقوة، 
به مســـاحة حمراء على شـــكل مثلثات 
متداخلـــة داللـــة علـــى علـــم المملكـــة، 
إضافـــة إلى اللون الذهبـــي والذي يعبر 

عن اإلنجاز والنجاح. 
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عبدالرحمـــن عســـكر “يســـعدنا إطـــاق 
الهوية والشـــعار الرسمي للهيئة العامة 
للرياضة، والتي تجسد جزءا مهما من 
هويتنـــا ورموزنا الوطنيـــة، التي ترتكز 
إلـــى االرتقـــاء بالمنظومـــة الرياضيـــة، 
من خـــال وضـــع النظـــم والسياســـات 
التكنولوجيـــا  وتوظيـــف  الجديـــدة، 
والمتطـــورة،  الحديثـــة  والتقنيـــات 
خدمـــة لتحقيق مزيد من المكتســـبات 

والمنجزات في المجال الرياضي”. 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  وأضـــاف أن 
برئاســـة سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة قـــد رســـمت رؤيتها بـــأن تكون 
للرياضـــة،  عاصمـــة  البحريـــن  مملكـــة 
وحددت رســـالتها وهـــي نهضة القطاع 
الرياضـــي وازدهـــاره فنًيـــا واقتصادًيا 
وثقافًيـــا، على الشـــكل الـــذي يمكن من 
خاله رســـم المســـار الجديـــد للرياضة 

البحرينية وفق القوانين والتشـــريعات 
تنفيـــذ  علـــى  واإلشـــراف  الجديـــدة 
التـــي ترفـــع مـــن  الخطـــط والبرامـــج، 
جـــودة العمل بالجهـــات الرياضية ذات 
العاقـــة، وزيادة التنســـيق مع الجهات 
الحكوميـــة لتنفيـــذ المشـــروعات، بمـــا 
يحقـــق نهضـــة تنموية شـــاملة في هذا 
القطـــاع، تنقـــل الرياضـــة إلـــى مرحلـــة 
الشـــكل  علـــى  والصناعـــة،  االحتـــراف 
الذي يســـهم في رفع مســـتوى االلعاب 
الرياضيـــة وكفـــاءة منتســـبي الرياضة 

مـــن إدارييـــن وفنييـــن ورياضيين؛ من 
الرياضـــي  أجـــل الوصـــول لاحتـــراف 
تضـــاف  التـــي  اإلنجـــازات  وإحـــراز 
لســـجل  المشـــرفة  النتائـــج  لسلســـلة 
الرياضة البحرينيـــة”، مؤكدا أن الهيئة 
للترويـــج  الجهـــود  لتوحيـــد  ستســـعى 
والتســـويق لمملكـــة البحريـــن كوجهـــة 
مثاليـــة الحتضـــان مختلـــف البطوالت 
العالمية والمحافـــل الرياضية الدولية، 
بما يعزز موقعها على خارطة الرياضة 

العالمية.

أعلن االتحاد الدولـــي للكرة الطائرة عن 
موعـــد ســـحب قرعـــة منافســـات بطولة 
العالـــم تحت 21 عاما، التي ســـتقام في 
إيطاليـــا وبلغاريـــا خـــال الفتـــرة من 23 

سبتمبر لغاية 3 أكتوبر المقبلين.
وســـتجرى القرعـــة يوم الثاثـــاء المقبل 
15 يونيو الجاري عبر الواقع االفتراضي 
لجميع المنتخبات المشـــاركة في مدينة 
رومـــا اإليطاليـــة، وســـيتم بـــث مراســـم 
اليوتيـــوب  قنـــاة  عبـــر  القرعـــة  ســـحب 
الخاصة باالتحاد الدولي للكرة الطائرة.

ووّجه االتحاد الدولي الدعوة الرســـمية 
لجميـــع االتحـــادات المشـــاركة علـــى أن 
يقـــوم بإرســـال الرابـــط الرســـمي للحفل 

قبل انطاقه.
وتأهـــل منتخبنا الوطني للشـــباب تحت 
21 عـــام إلى بطولـــة العالـــم، على ضوء 
تصنيفـــه المتقـــدم ونتائجه فـــي بطولة 
العالـــم تحت 21 عاما التي اســـتضافتها 
مملكـــة البحرين فـــي 2019 إثر تحقيقه 
اختيـــار  ليتـــم  عالميـــا؛  الثامـــن  المركـــز 
منتخبنا من بين صفوة منتخبات العالم 
الستة عشر للمشاركة في بطولة العالم، 
التي سيشـــارك فيهـــا منتخب جديد من 

فئة الشباب مواليد 2001 وما فوق.
المـــدرب  الشـــباب  منتخـــب  ويقـــود 
البرازيلي راميريز، وتضم قائمته األولية 
21 العبـــا وهـــم جعفـــر موســـى جعفـــر، 

حسين محمد عيسى )النصر(، عبدالغني 
عبدالمجيـــد، أحمد صـــادق، علي محمد 
جواد، محمد عبدالعظيم علي )النجمة(، 
محمد هادي حســـين، إسماعيل عبدهللا 
المنصـــوري، بـــدر محمـــد ناصر، حســـين 
علـــي إســـان )المحـــرق(، عبـــدهللا محمد 
حســـن  حســـين،  ناصـــر  حســـن  جعفـــر، 

أحمـــد محمد، عيســـى حســـين عيســـى، 
حســـن علـــي الورقـــاء )داركليب(، ســـيد 
أمين مصطفى، مجتبى حســـن إبراهيم 
)التضامـــن(، محمـــد جعفر عيســـى )بني 
جمرة(، سيد هاشم سيد عيسى، حسين 
عبدالرضـــا حســـن، )النبيه صالـــح(، علي 

حسين )اتحاد الريف(.

المركز اإلعالمي - الهيئة العامة للرياضة
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ــا واســـعـــة عـــن أنـــــواع أفــــام الـــرعـــب وعـــنـــاصـــره وجــــذوره ــانـــورامـ ــاب بـ ــت ــك ــع ال ــض ي

صــدر عــن المركــز العربي للدراســات والبحوث في القاهــرة كتاب جديد لكاظم مؤنس بعنوان “لذة الخوف وغواية المثير في ســينما الرعب”، 
والكتاب دراسة سيكوسيسيولوجية تتمحور حول سؤال أساس يبحث في األسباب التي تدفع بالمرأة لمشاهدة أفالم الرعب، وكل عمليات 
الذبــح والنحــر والقتــل، وهــو أمــر ال يتســق بــرأي الكثيرين مــع طبيعتها التي جبلــت عليها، كما يضع الكتاب بانوراما واســعة عــن أنواع أفالم 

الرعب وعناصره وجذوره التأريخية ومراحل تطوره فضال عن عالقته باألدب القوطي.

يقول المؤلف عن هذه التجربة الثرية:
لـــم تحـــظ المكتبـــة العربية بكتـــاب مثل 
بقيـــت  الثقافـــي  فضائنـــا  ففـــي  هـــذا، 
صناعـــة الرعـــب ومـــا يـــدور فـــي فلكهـــا 
شـــأننا أميركيـــا أو غربيا علـــى األقل في 
إطـــار الصناعة الســـينمائية، ومع أن نوع 
الرعب فـــي نظرية األجنـــاس الفلمية ما 
زال يتقدم في شباك التذاكر بال منافس 
منـــذ أكثـــر مـــن 3 عقود مـــن الزمـــن، بيد 
أن النقـــد لـــم يتوقف 

أمامـــه كثيرا ولـــم يتناوله فـــي محطات 
جادة، لـــذا مازال هذا النـــوع غامضا کما 
هـــي طبيعتـــه يتوســـط منطقـــة رماديـــة 
لـــم تحـــدد مالمحـــه ولـــم تثبـــت أصوله 
مـــن  إال  تطـــوره،  ومراحـــل  وتحوالتـــه 
بعـــض اإلضـــاءات القليلـــة التـــي لم ترق 
إلـــى ما وصل إليه النوع على الصعيدين 
ســـواء،  حـــد  علـــى  والحكائـــي  التقنـــي 
خصوصـــا أنه منفتح علـــى تمثل مالمح 
أنـــواع ســـينمائية مســـتقلة  وخصائـــص 
عنه، فيتشابك معها ويجسر بين 
بنياتـــه وبنياتهـــا، ولـــه قـــدرة 
فريـــدة علـــى التعالـــق بغيـــره 
من المجاالت التعبيرية، لذلك 
نجده صامدا ومتماسكا حتى 
اليوم، وجمهوره آخذا بالتزايد.

ويضيـــف كاظـــم: لـــم يكـــن هـــو 
الـــذي دفعنـــي  الســـبب الوحيـــد 
لدراســـة هـــذا الموضوع بـــل، إني 
احتضنـــت فكرة لســـنوات تراءت 
من أثـــر اهتمامي بالســـينما والنقد 
أخـــرى،  جوانـــب  إلـــى  وصناعتهـــا 
فقـــد ألحت علـــي هذه الفكـــرة التي 
لم أســـتطع التخلص منهـــا والمتمثلة 

بســـؤال كان ينقـــر كالطيـــر فـــي ذاكرتي 
كلمـــا تركته أعاده الطـــرق لي وهو: لماذا 
تتعـــرض المـــرأة ألفـــالم الرعب؟ ســـؤال 
يحيلني إلى ســـؤال آخر أن المرأة جبلت 
على طينـــة مختلفة، تلفظ العنف وتكره 
مشـــاهد الدماء والتقطيع والذبح وآكلة 
لحـــوم البشـــر. المـــرأة بطبيعتهـــا رقيقـــة 
حنينة رومانســـية ميالـــة للهدوء وتحب 
الســـالم. إذن مـــا الذي يدفعها لمشـــاهدة 
كل هـــذا العنـــف الصاخـــب الدامـــي؟ مـــا 
الذي تبحث له؟ ما الذي تجده أو تتمناه 

فتراه في أفالم الرعب؟ 
هذه األســـئلة وغيرهـــا كانت تحاصرني 
وتشـــدني إليهـــا علـــى الـــدوام. تلك هي 

خلـــف  كمنـــت  التـــي  األســـاس  الفكـــرة 
هـــذه الدراســـات التي أثرت اســـتكمالها 
لتخـــرج بيـــن يـــدي القـــارئ الكريـــم في 
هـــذا الكتاب، المكـــون من 3 فصول كان 
في أساســـه الفصل الثالث الذي تعرض 
للتساؤالت الســـابقة الذكر، وهو دراسة 
سیكوسیسيولوجية )نفسية اجتماعية( 

تعاطـــت مـــع 150 امرأة كعينـــة، وكلهن 
ويحرصـــن  الرعـــب  ألفـــالم  محبـــات 
علـــى مشـــاهدة هـــذه األفـــالم فـــي دور 
العـــرض وفـــي البيـــوت، ولـــم يغفل هذا 
المنجز العلمـــي من البحث في عدد من 
النظريـــات ذات الصلـــة بأصـــل الرعـــب 
وجـــذوره وأول األفـــالم وما هي وكيف 
بـــدأت فـــي العالـــم، ويســـتجلي الكتاب 

المســـاحة الواســـعة فـــي الـــدب العالمي 
لتحديـــد، صـــالت نـــوع الرعـــب بالـــدب 
منـــذ الحكايات األولى فـــي مطلع القرن 
الســـابع عشـــر، كذلـــك توقـــف عنـــد أهم 
النظريات التي تعرضت لميول اإلنسان 
نحو العنف أو تحفيزه من دون أن نغادر 
تلـــك التـــي تـــدرس اآلثـــار الناجمـــة من 
تعرض النســـاء لهذا النـــوع من األفالم، 
ومـــا عالقة طبيعتها األنثوية مشـــاهدة 
نـــوع الرعب ومـــا هي اإلشـــباعات التي 

يحققها. 
مؤلـــف  هـــو  مؤنـــس  كاظـــم  أن  يذكـــر 
مسرحية “وجود” التي حقق بها مسرح 
جلجامـــش المركز الثالث فـــي مهرجان 
قرطاج الدولـــي للمونودراما في دورته 
الثالثـــة، التـــي عقـــدت في تونس شـــهر 

مارس الماضي.

المؤلف كاظم مؤنس

غالف الكتاب

أقامت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب 
في دورته الخامســة المقامة بأســيوط برئاســة رئيس 
اتحاد المســرحيين األفارقة الناقد الفني هيثم الهواري، 
ــا الســم الراحل الفنان ســناء شــافع ابن  تكريًمــا خاصًّ

محافظة أســيوط في حفل ختام المهرجــان؛ لما له من 
إسهامات بارزة في مجال المسرح.

شــافع ممثــل ومخرج مســرحي مصري، وهو أحــد أبناء قرية موشــا التابعة 
لمحافظة أسيوط، حيث ولد، وعاش بها ما يقارب 10 سنوات.

خرجت الممثلة العمانية فخرية خميس عن صمتها؛ 
لتتحدث عن رحلة عالجها من مرض ســرطان الثدي، 

بعد مرور أشهر من بدء تلقيها العالج. 
ونشــرت فخرية فيديو عبر حســابها الخاص بموقع 

التواصــل االجتماعــي، أظهرت فيه يدهــا أثناء تلقيها 
اإلبرة المناعية، مشيرة إلى أنها تحصل على إبرة مناعية 

كل 3 أسابيع، وأوضحت أن المرض يتالشى، بعد انتهاء الفحوصات الالزمة، 
وشكرت كل من دعمها وسأل عنها في رحلتها العالجية.

أعلــن الممثل الشــاب مصطفــى درويش عــن تصوير 
أول مشــاهد الجزء الثاني من مسلســل “بـ 100 وش” 
خالل أيام، وستجمع المشاهد األولى بينه وبين الفنان 
شريف دسوقي، بعد تعافيه من عملية بتر قدمه خالل 

األيام الماضية.  يذكر أن الفنان شــريف دسوقي كان قد 
أجرى جراحة لبتر ســاقه اليســرى في أحد المستشــفيات، 

قبل نقله إلى مستشــفى دار الشــفاء بالقاهرة الســتكمال عالجه على نفقة 
الدولة، وفًقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جديد درويشحالة فخريةتكريم شافع
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صدر مسلسل الرعب النفسي 
القصير الجدير بالمشاهدة 

)Lisey’s Story( والُمقتبس من 
رواية للمؤلف ستيفن كينغ على 
“Apple TV Plus”، وتحكي فية 
األرملة “ليزي” المطاردة من قبل 

رجل خطير مهووس بعمل زوجها 
المتوفى، من تمثيل النجمة 

جوليان موور.

tariq_albahhar

أمل البلوشي.. الفنانة الشغوفة برسم الجداريات بقوانينها الخاصة

وتؤكـــد “الجداريـــات تمنحني حرية 
للتعبير عن نفســـي، وهو شيء كنت 
أشـــعر أننـــي ال أســـتطيع فعلـــه علـــى 
قطـــع صغيـــرة مـــن الورق”. وتشـــرح 
“لقـــد عانيـــت فـــي الكلية مـــع قواعد 
التصميـــم الداخلـــي. لقـــد كانت بيئة 
ســـلبية حًقـــا بالنســـبة لي”. ودرســـت 
أمـــل التصميم الداخلي في الجامعة 
وعلـــى الرغم من أنها كانت شـــغوفة 
بمـــا درســـته، إال أنهـــا شـــعرت بأنهـــا 

“مقيـــدة للغايـــة بالقواعـــد”، فأصبـــح 
القيـــود  هـــذه  مـــن كل  الفـــن منفـــًذا 
بالنســـبة لها، وأعطاهـــا حرية للتعبير 
عـــن نفســـها متـــى مـــا شـــعرت بذلك، 
وتقـــول “ســـمح الرســـم لـــي بإنشـــاء 
قواعـــدي وقوانينـــي الخاصـــة وبناء 

شيء لنفسي”.
وإضافة للجداريات الشخصية التي 
ترسمها في منزلها، تتلقى أمل أيًضا 
طلبات لرسم الجداريات في كل من 

األماكن العامة والخاصة، مثل الفلل 
السكنية. 

يذكر أن مشـــهد الرسم الجداري في 
البحريـــن يزدهـــر حالًيـــا، مـــع ظهـــور 
مزيـــد مـــن الفنانين الذين يرســـمون 
الجداريات ويبدعون في فن الشارع، 
بمن فيهـــم الفنانـــون المحليون مثل 
مصطفى حلواشي، سارة رضا، أرنو، 
كوجـــاك، ومـــاري لـــو، الذيـــن اتحدوا 
 ”The Dirty Hands Crew“ لتشكيل

فـــي العام 2018. ومع تنامي مجتمع 
الرســـم الجداري، هنـــاك مزيد ومزيد 
من الفنانات الالتي يتركن بصماتهن 
فـــي أرجاء المملكة، ويســـعد أمل أن 
تكـــون من بينهـــن، وأنها قـــادرة على 
رسم وعرض تصاميمها الخاصة في 

جميع أنحاء بلدها. 
عندمـــا يتعلـــق األمـــر بما تهـــدف إلى 
التعبير عنه من خالل فنها الجداري، 
فإن هـــدف أمل الرئيـــس هو تصوير 

إذ  الفـــن،  مـــع  تأتـــي  التـــي  الحريـــة 
تقـــول “ال توجد حـــدود وقواعد في 
الفـــن، وال يتعيـــن عليـــك اتبـــاع نوع 
معيـــن من الفـــن أو موضـــوع معين، 
وال يجـــب أن يكـــون فنـــك مرتًبـــا أو 
مفهوًمـــا، عليك فقط أن تترك أجزاء 
منك في أعمالـــك الفنية، وأن تجعل 
الناس يشعرون بشيء ما عند النظر 
إليهـــا”.  وغالًبـــا مـــا تجد أمـــل مصدر 
وعواطفهـــا  أفكارهـــا  فـــي  إلهامهـــا 

وكل األســـئلة التي تدور في رأســـها. 
تعـــرض كل جداريـــة مـــن جداريـــات 
أمل رســـالة معينة أو شـــعوًرا معيًنا، 
وتختلـــف كل جداريـــة عـــن األخرى. 
بعض من جدارياتها تعبر عن عاطفة 
معينـــة كالفرح والتأمل، على ســـبيل 
المثـــال. وغالًبا ما ينبـــع إلهامها أيًضا 
من حبها لرسم الناس، وتقول ”كيف 
أراهـــم وكيف أترجم مشـــاعرهم في 

اللوحة!“.

بفرشــاة رســم في يدها، وموســيقى تصدح حولها، وإلهام يجول في رأســها، تقدم 
الفنانة البحرينية أمل البلوشــي لوحاتها الجدارية النابضة بالحياة، التي اشــتهرت 
بفضــل ألوانهــا المذهلــة، وتعرضها على صفحتها على تطبيق انســتغرام، حيث يجد 

المشاهد مقتطفات من عملية الرسم الخاصة بها، وبعضا من أبرز جدارياتها.

لطالمــا كان الفــن حاضــًرا فــي حيــاة أمل، بدًءا بالرســومات التي كانت ترســمها في 
المدرسة عندما كانت ما تزال طفلة صغيرة. مع نضوجها اتخذت مساًرا فنًيا جديًدا 
في رســم الجداريات باســتخدام أنابيب كبيرة من طالء األكريليك؛ ألنها أرادت أن 
ترسم على نطاق أكبر.  عن ذلك تقول أمل في لقاء مع “sekkamag”: “الجداريات 
تمنحني حرية للتعبير عن نفسي، وهو شيء كنت أشعر أنني ال أستطيع فعله على 
قطع صغيرة من الورق”.  وبدأت أمل برسم الجداريات ألول مرة في غرفة نومها، 
حيــث زينــت جــدران غرفتهــا بلوحــات مختلفــة تعبر عــن نفســها وأفكارهــا. وتتمتع 
الفنانة الشــبابة بالقدرة على تصوير مشــاعر الناس وأفكارهم التي ال يســتطيعون 

التعبير عنها من خالل لوحاتها الجدارية.

أسامة الماجد

“لذة الخوف وغواية المثير في سينما الرعب” لكاظم مؤنس
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المنامة - إن جي إن

أطلـــق مركز “إن جـــي إن” للتدريب 
تدريبيـــا  برنامجـــا  والتطويـــر 
مـــن  البحرينـــي  الشـــباب  لتأهيـــل 
حديثـــي التخـــرج والباحثيـــن عـــن 
عمـــل، على متطلبات ســـوق العمل 
والوظائف ما بعـــد جائحة كورونا، 
ودعمـــا للجهـــود الوطنيـــة الراميـــة 
إلـــى تأهيـــل وبناء قـــدرات الكوادر 
الوطنيـــة وتعزيـــز تنافســـيتها فـــي 
مجـــال الحصول علـــى فرص عمل 

مجزية.
ويأتـــي هـــذا التدريـــب الـــذي يقام 
عن بعد في إطار برنامج المهارات 
الوظيفيـــة للبحرينييـــن الباحثيـــن 
التخـــرج  وحديثـــي  العمـــل  عـــن 
الـــذي صممـــه مركـــز “إن جـــي إن” 
لتزويد المشـــاركين فيه بالمهارات 
األساســـية لبيئة األعمـــال وتحقيق 

النجاح الوظيفي.
وقال الرئيـــس التنفيذي لمركز “إن 
جـــي إن” يعقـــوب العوضي إن هذا 
التدريـــب يأتي في إطار مســـاهمة 
المركز في تجهيز الشباب البحريني 

القتناص فرص التوظيف الناشـــئة 
كورونـــا.  جائحـــة  وبعـــد  خـــال 
وأضـــاف “يتغير عالـــم األعمال في 
يومنا هذا بســـرعة كبيرة لم يسبق 
أن شـــهدتها البشـــرية عبر التاريخ، 
وبعـــض الدراســـات تشـــير إلـــى أن 
المهـــارات  مـــن   % 35 نســـبته  مـــا 
المطلوبة لوظائف اليوم ستختلف 
اختاًفـــا تاًما بحلـــول العام 2022، 
ومما الشـــك فيه أن هذه المهارات 
ســـتختلف اختاًفـــا كلًيـــا أيًضا بعد 
ســـنوات قليلـــة أخرى، لذلـــك علينا 
العمـــل؛ ليكـــون الشـــباب البحريني 
في قلب هذه التغيرات ويســـتفيد 

منها، ال أن تؤثر سلبا عليه”.

“إن جي إن” تدرب البحرينيين على متطلبات السوق

المنامة - دار القرار

التحكيـــم  مركـــز  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
التجـــاري لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
القـــرار” اجتماعـــه  العربيـــة “دار  الخليـــج 
رقـــم )79( عن بعد برئاســـة ممثـــل مملكة 
البحريـــن ســـامي زينـــل وبحضـــور جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة. 
وهنـــأ زينـــل كا مـــن ممثل دولـــة الكويت 
وممثل ســـلطنة عمـــان بتعيينهـــم أعضاء 
فـــي مجلـــس اإلدارة، مفتتًحـــا االجتمـــاع 
بالترحيب بهم مع تقديم الشكر والعرفان 
إلـــى الممثليـــن الســـابقين ومشـــيًدا فـــي 
الوقـــت ذاتـــه بما أنجـــزه المجلـــس خال 
الفتـــرة المنصرمة والجهـــود المبذولة من 
موظفـــي األمانة العامة لتحقيق األهداف 

اإلستراتيجية للمركز. 
وتـــم خـــال االجتمـــاع المصادقـــة علـــى 
األميـــن  وقـــام   ،)78( االجتمـــاع  محضـــر 
العام بإستعراض تنفيذ قرارات االجتماع 

الســـابق واإلجراءات المتبعة لتنفيذ تلك 
القـــرارات، كما اطلـــع المجلس على تقرير 
عـــن أعمـــال ونشـــاط المركـــز والميزانيـــة 
التشـــغيلية مـــن 1 ينايـــر إلـــى 30 أبريـــل 
2021 والمتضمن حركة تســـجيل دعاوى 
التحكيم وتســـجيل المحكمين والخبراء 
وأنشـــطة المركز مـــن البرامـــج والدورات 

التدريبيـــة، فيمـــا االطاع علـــى البيانات 
المالية وتقرير مدققي الحســـابات للسنة 
المنتهيـــة 2020 واعتمادها وكذلك عرض 
التقرير الســـنوي لنشـــاط واعمـــال المركز 
للعام 2020 واعتمـــاده. كما تم المصادقة 
المصروفـــات  ميزانيـــة  مشـــروع  علـــى 

واإليرادات بشكلها النهائي للعام 2021.

االجتماع عقد عن بعد

االطالع على أعمال ونشــاط المركز والميزانية التشــغيلية
البحرين تترأس إجتماع مجلس إدارة “دار القرار”

المنامة - بورصة البحرين

فـــي  البحريـــن،  بورصـــة  أعلنـــت 
إطـــار جهودها لدعم االســـتدامة، 
عـــن إطاق مبادرة إعـــادة تدوير 
e-( اإللكترونيـــة  المخلفـــات 
waste( بالتعـــاون مـــع المجلـــس 
التـــاج  للبيئـــة، ومصانـــع  األعلـــى 
إلعـــادة   )Crown Industries(
والباســـتيك.  المعـــادن  تدويـــر 
إلـــى  المبـــادرة  هـــذه  وتهـــدف 
المخلفـــات  بشـــأن  الوعـــي  نشـــر 
الطـــرق  ودعـــم  اإللكترونيـــة 
المائمة إلعادة تدوير المخلفات 
اإللكترونيـــة منتهيـــة الصاحيـــة 
البحريـــن  ببورصـــة  والخاصـــة 
وشـــركة البحرين للمقاصة بشكل 

صديق للبيئة وأكثر مسؤولية. 
وقال الرئيـــس التنفيذي لبورصة 

بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  البحريـــن 
إبراهيـــم آل خليفـــة “أطلقنا هذه 
المبـــادرة في إطـــار جهودنا لدعم 
االســـتدامة؛ بهـــدف نشـــر الوعي 
مـــن  التخلـــص  أهميـــة  بشـــأن 
بشـــكل  اإللكترونيـــة  المخلفـــات 

مائـــم، مـــا يســـاعد فـــي حمايـــة 
البيئـــة، كمـــا نعمـــل علـــى جوانب 
عدة لدعم رفع تقارير االستدامة 
واإلفصاح، إذ نتطلع إلى أن تكون 
البورصـــة مثـــاال يحتـــذى بـــه منذ 
إصدار دليـــل معايير االســـتدامة 

العام الماضي”. 
من جانبه، أشار المبعوث الخاص 
لشـــؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلـــس األعلى للبيئة محمد بن 
مبـــارك بن دينه إلـــى أن المجلس 
يدعـــم مثل هـــذه المبـــادرات؛ لما 
لها من أهمية في المحافظة على 
البيئة واالســـتدامة في البحرين، 
ولمـــا لهـــا مـــن دور فـــي تشـــجيع 

عادات االستهاك السليمة.   

الشيخ خليفة بن إبراهيم

بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للبيئــة ومصانــع التاج
“البورصة” تطلق إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية

أشــهر  5 فــي  مركبــة  ألــف   14.6 تســتورد  المملكــة 

الشــركة دعت المقاولين المؤهلين للمنافســة على المشــروع

ارتفاع واردات السيارات الجديدة بالبحرين 6 %

“بابكو” تبني محطة وقود جديدة في “دوار 14”

أظهــرت بيانــات حديثة ارتفــاع واردات البحرين من الســيارات الجديدة بنحو 
6 % مــع تصاعــد التفاؤل بعودة تدريجية للنشــاط االقتصــادي مع ارتفاع عدد 
المتطعمين ضد جائحة “كوفيد 19” التي ضربت مختلف القطاعات االقتصادية 

حول العالم.

وتشير بيانات ماحية إلى أن البحرين 
نحـــو  العـــام  بدايـــة  منـــذ  اســـتوردت 
14654 ســـيارة لغاية نهاية شـــهر مايو 
الماضي، مقارنة مع 13761 مركبة في 

ذات الفترة من العام 2020.
وبلغـــت نســـبة االرتفـــاع فـــي واردات 
الســـيارات قرابـــة 6.3 %، إذ تعـــد هذه 
النســـبة إيجابيـــة فـــي أول مؤشـــرات 
الســـنة  يصـــادف  والـــذي   2021 العـــام 
الثانيـــة مـــن ظهـــور وبـــاء كورونـــا في 
العالـــم والبحريـــن، الـــذي شـــهدت فيه 
إجـــراءات احترازيـــة عديـــدة شـــملت 

أغاق األنشطة االقتصادية.
ويعانـــي قطـــاع الســـيارات مـــن تراجع 

المبيعات في الســـنوات الماضية، وقد 
أدت جائحة “كوفيد 19” إلى مزيد من 
الضغوط على القطاع، في حين يشـــير 
أحـــد مديري شـــركات الســـيارات التي 
تقوم بالتصدير للخارج وبيع السيارات 
الجديـــدة محليـــا، إلى أن وجـــود قيود 
علـــى األجانـــب فيما يتعلـــق بالحصول 
علـــى التمويـــات الجديدة مـــن البنوك 
لشـــراء الســـيارات أثـــر علـــى المبيعات 
وأدى إلـــى تراجعهـــا، واألمر يصب في 

صالح السيارات المستخدمة.
كمـــا تأثـــرت ســـيولة الشـــركات العاملة 
فـــي مختلـــف القطاعـــات، مـــا أدى إلى 
إخفـــاق في الدفـــع وبالتالي عدم طلب 

سيارات جديدة لبعض الشركات.
ويشـــير عاملـــون فـــي الســـوق إلـــى أن 
بعـــض “موديـــات” الســـيارات تأثـــرت 
إمدادتهـــا أيضـــا فـــي الســـوق المحلية 
مـــن  كثيـــرا  إن  إذ  الجائحـــة،  بســـبب 
المكونـــات تأتـــي مـــن الصيـــن، حيـــث 
اختفت فـــي األشـــهر القليلـــة الماضية 
بعـــض الموديـــات مـــن صالـــة العرض 
ســـواء على المســـتوى المحلي أو على 

مستوى الخليج، ما فتح الفرصة للعمل 

فـــي ســـوق بيـــع الســـيارات الخارجية. 

ففـــي حـــال حـــدوث شـــح فـــي بعـــض 

المجـــاورة  األســـواق  فـــي  الموديـــات 

يقـــوم الموردون في البحرين ببيع هذا 

النوع غيـــر المتوافر للدولـــة المجاورة 

وتحقيق مكاسب.

دعـــت شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو( 
المقاوليـــن المؤهلين للمنافســـة على 
إنشاء محطة وقود جديد في مدينة 
حمـــد ضمن جهود الشـــركة لتوســـعة 

خدماتها في المملكة.
فإنـــه  المشـــروع،  تفاصيـــل  وفـــي 
ســـيتكون مـــن بنـــاء محطـــة خدمـــة 
جديدة )محطة بنزين( تقع في مدينة 
حمـــد دوار 14 فـــي مملكـــة البحرين، 
اإلجماليـــة  األرض  مســـاحة  تبلـــغ  إذ 
للمشروع 5502 متر مربع. وسيشمل 
مشـــروع بناء محطة الخدمة مكتب 
ســـوبرماركت  ومبنـــى  مبيعـــات، 
)برادة(، متجرا لمطعم خدمة سريعة، 

ومقهـــى، ومحات تجاريـــة، ورعاية 
السيارات وغسيل السيارات، ومظلة 
للمضخـــات ومرافـــق الخدمات وبناء 
الجدار للمحطة، ومواقف السيارات، 
والخدمـــات  الخارجيـــة  واألعمـــال 
تحـــت األرض بمـــا في ذلـــك خزانات 

الوقود. 
أشـــهر،   7 العقـــد  مـــدة  وســـتكون 
ويشترط على المقاول الذي سيشارك 
من الدرجة “B أو أعلى” مســـجا من 

وزارة األشغال كمقاول بناء. 
المقـــاول  لـــدى  يكـــون  أن  ويجـــب 
أيضـــا خبـــرة في إنجـــاز مشـــروعات 
خـــال  الوقـــود  خدمـــة  محطـــات 

الســـنوات العشـــر األخيرة. وبحســـب 
الدعـــوة للمناقصـــة التي بـــدأت أمس 
األول، فإنه ســـيتعين على المقاولين 
الراغبين في المنافســـة تســـديد مبلغ 
4 آالف دينـــار كضمان ابتدائي صالح 
لمـــدة 180 يوما ورســـوم قدرها 100 
دينار، إذ يتم إغاق باب التقديم في 

تاريـــخ 4 يوليو قبل فتـــح العطاءات 
بتاريخ 5 يوليو المقبل، وذلك حسب 
مجلـــس  فـــي  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
الحكومية  والمزايـــدات  المناقصـــات 
المســـؤول عـــن مراقبـــة المشـــتريات 
والشـــركات  للمؤسســـات  العامـــة 

الحكومية.
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السعودية: 
تمديد تأشيرات 

الزيارة مجانًا

السعودية،  الخارجية  وزارة  أطلقت 
بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية 
والمالية، خدمة إلكترونية تتيح للزوار 
ــارج الــمــمــلــكــة تــمــديــد صالحية  مـــن خــ
تأشيراتهم التي لم يتم االستفادة منها 
القدوم من  تعليق  وانتهت خالل فترة 
الدول العشرين التي سبق اإلعالن عنها 
1442هــــ،  الثانية   جــمــادى   20 بــتــاريــخ 

الموافق 2 فبراير  2021. 

يعقوب العوضي

علي الفردان

علي الفردان

الوجيه عبداهلل ناس... رحلة كفاح ونجاح
لطالمـــا كانـــت مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة مـــن 
مملكـــة  لهـــا  تولـــي  التـــي  المهمـــة  المشـــروعات 
البحريـــن اهتماًما كبيًرا وتخصـــص لها ميزانيات 
وأولويـــة للتنفيذ. وتعتبـــر مجموعة ناس واحدة 
من أهم شركات البناء في المنطقة ومن أنجحها، 
كمـــا أنهـــا من الشـــركات التـــي تركت لهـــا بصمات 
واضحـــة في تنفيـــذ هذه المشـــروعات على مدى 
األعـــوام الماضيـــة، وفـــازت بترســـية مناقصـــات 
لتنفيـــذ مشـــروعات البنية التحتيـــة ومنها إحدى 

المناقصات بقيمة 29.66 مليون دينار.
أســـس المرحـــوم الوجيـــه رجل األعمـــال عبدهللا 
بـــن أحمد ناس، مجموعة ناس القابضة في العام 
1963، وتضم المجموعة عدًدا من الشـــركات في 
مجال الصناعة والبناء والتشييد. وقد بدأ حياته 
المهنيـــة منـــذ أن كان عمره 15 عاًما فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، وعاد إلـــى البحرين في العام 

1963 لتبدأ مع عودته تأسيس مجموعة ناس.
وتوفـــي الوجيـــه فـــي 29 يوليـــو 2013. وكان قد 

ولـــد فـــي العـــام 1936 بالمحـــرق، وبـــدأ دراســـته 
في مدرســـة البديع، وفي ســـن الــــ 12 عاًما انتقل 
إلى المدرســـة الصناعية في المنامـــة، التي كانت 
أول مدرســـة صناعيـــة فـــي البحريـــن. وبـــدأ فـــي 
تلـــك الفترة يعمـــل في أحـــد الكراجـــات لتصليح 
الســـيارات حيـــث كان يعمـــل بعـــد انتهـــاء اليـــوم 

الدراسي. 
وعندمـــا بلـــغ ناس األب مـــن العمـــر 15 عاًما غادر 
إلى المملكة العربية السعودية وعمل مساعًدا في 
شـــركة بناء في مدينة الجبيـــل الصناعية، وهناك 
تعلـــم الكثير من مهـــارات إدارة األعمال التجارية 
ومجاالت البناء والتشييد، كما استطاع أن يقوم 
بترجمـــة وثائـــق المزايدات والعطـــاءات الخاصة 
بمشـــروعات البنـــاء مـــن اإلنجليزية إلـــى العربية، 
بعـــد ذلك عرضت عليه إحدى شـــركات البناء في 
المنطقة الشرقية بالسعودية العمل معها فاستمر 
فـــي العمـــل طـــوال 10 ســـنوات حتـــى عـــاد إلـــى 
البحرين في العام 1963 فأسس المجموعة. وفي 

العام 1970 توسعت المجموعة وضمت نشاطات 
أخـــرى متخصصة، وســـاهمت المجموعة بصورة 
كبيـــرة فـــي تطويـــر البنيـــة التحتيـــة والتجاريـــة 
مـــن  بعـــدد  والقيـــام  البحريـــن  فـــي  والصناعيـــة 
المشروعات في القطاعات االقتصادية الرئيسة. 
وعن تأسيس مجموعة ناس، يقول رجل األعمال 
رئيـــس مجلـــس إدارة المجموعـــة رئيـــس غرفـــة 
تجارة وصناعة البحرين سمير عبدهللا ناس، في 
فيديـــو نشـــره على حســـابه على االنســـتغرام “إن 
والـــدي أســـس الشـــركة مع جدي وعمـــي في تلك 
الفتـــرة، وفـــي أول عام لتأســـيس الشـــركة نفذوا 
مشـــروعات عـــدة منيـــت بخســـائر، ولذلـــك طلب 
جدي عدم االســـتمرار في الشـــركة وأخذ حصته، 
في حين استمر والدي وعمي شركاء في الشركة 
حتـــى العام 1970”، مضيًفـــا أن والده انفصل عن 

عمه بالعام 1970 واستمر في الشركة.
وتحـــدث ناس االبـــن عن أمنيـــة المرحـــوم والده 
العاميـــة  باللغـــة  عليهـــا  يطلـــق  دراجـــة،  بشـــراء 

“ســـيكل”، وطلـــب من جـــده شـــراءها إال أن جده 
دعـــاه للعمل والحصـــول على المـــال الكافي ومن 
ثم اقتنائها، موضحا أن والده ذهب لتقديم طلب 
للعمل في مصفاة التكرير )الريفاينري( في شركة 
بابكـــو فحصـــل علـــى وظيفـــة قـــراءة العـــدادات 
فـــي منتجـــات التكريـــر. واختتم ناس بـــأن والده 
المرحـــوم كان ذكًيـــا ولديـــه قوة بديهيـــة ويتعلم 
بســـرعة إضافـــة الختاطه مع اإلنجليـــز العاملين 
فـــي بابكو فـــي تلك الفترة فاكتســـب مهـــارة في 

اللغة اإلنجليزية.

الراحل أسس أهم 
شركات البناء في 

المنطقة

المحرر االقتصادي



“التطبيقية” تواصل التقدم على سلم التصنيفات العالمية
التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة  ســـجلت 
إلـــى  يضـــاف  جديـــدة  عالمًيـــا  إنجـــاًزا 
مســـيرتها المتميزة والحافلة باإلنجازات 
مختلـــف  علـــى  واإلداريـــة  األكاديميـــة 
المســـتويات المحلية والعربية والدولية، 
الجديـــد  التصنيـــف  فـــي  تقدمـــت  إذ 
 QS العالميـــة  إس”  “كيـــو  لمؤسســـة 
 ،World University Rankings 2022
وحصـــدت المركـــز 591 - 600 مـــن بيـــن 
أفضـــل جامعـــات العالـــم لتكـــون من بين 
أفضـــل 18 جامعـــة عربيـــة ومـــن أوائـــل 
الجامعات في مملكة البحرين والجامعة 
هـــذا  تدخـــل  التـــي  الوحيـــدة  الخاصـــة 
التصنيـــف لســـنتين متتاليتيـــن وتحقـــق 
مراكـــز متقدمة وتنافس جامعات عربية 

وعالمية عريقة.
وبهـــذا اإلنجـــاز الجديـــد تكـــون الجامعة 
قـــد أكملـــت عقـــًدا مبهـــًرا مـــن التميز في 
مختلف المجاالت العلميـــة واألكاديمية، 

ففـــي تصنيـــف QS للجامعـــات العالميـــة 
للعـــام 2021 تـــم تصنيفهـــا بالمرتبة 651 
- 700، باإلضافـــة إلـــى تصنيفهـــا ضمـــن 
أفضل 150 جامعة ناشـــئة تحت عمر 50 
عاما على مســـتوى العالم، كما أنها تعتبر 
الجامعـــة الوحيـــدة في مملكـــة البحرين 
فـــي  نجـــوم   4 ترتيـــب  علـــى  الحاصلـــة 
تصنيـــف QS Stars العالمـــي، وحاصلـــة 
علـــى المركـــز 29 في تصنيـــف “كيو إس” 
للجامعـــات العربيـــة، والمركـــز 401 فـــي 
التأثيـــر  العالمـــي فـــي  التايمـــز  تصنيـــف 
وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، 
والمركـــز 37 عربًيـــا فـــي تصنيـــف جرين 
ماتريك للجامعـــات الخضراء والصديقة 

للبيئة. 
نجحـــت  المحلـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
الجامعـــة باجتيـــاز المراجعة المؤسســـية 
من قبل هيئة جـــودة التعليم والتدريب، 
إذ أظهر التقرير الرسمي للهيئة استيفاء 

الجامعـــة لجميـــع المعاييـــر والمؤشـــرات 
حصـــول  إلـــى  إضافـــة  هـــذا  المطلوبـــة، 
الجامعـــة علـــى االعتمـــاد المؤسســـي من 
مجلـــس التعليـــم العالـــي، كمـــا أنهـــا أول 
جامعـــة فـــي البحريـــن والخليـــج العربي 
تحصـــل علـــى شـــهادة اآليـــزو الخاصـــة 
التعليميـــة  المؤسســـات  إدارة  بأنظمـــة 

لسنتين متتاليتين.
مجلـــس  رئيـــس  هنـــأ  المناســـبة  وبهـــذه 
األمناء وهيب الخاجـــة، رئيس الجامعة 
غســـان عـــواد وجميع منتســـبي الجامعة 

بهـــذا اإلنجـــاز، مشـــيًرا إلـــى أن الحفـــاظ 
علـــى هذه المرتبة الرفيعة عربًيا وعالمًيا 
لـــم يأت محـــض الصدفة، بـــل نتاج لعمل 
جـــاد ودؤوب لجميـــع العاملين بالجامعة 
الجامعـــات  إلـــى مصـــاف  بهـــا  للوصـــول 
العالميـــة، متقدًمـــا بالشـــكر والتقدير إلى 
وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي، 
وأعضاء مجلس التعليم العالي واألمانة 

علـــى  العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة 
جهودهـــم الحثيثـــة فـــي تطويـــر التعليم 
دعـــم  علـــى  الدائـــم  ودأبهـــم  بالبحريـــن 

المنظومة التعليمية.
من جانبه، صرح رئيس الجامعة بأن هذا 
اإلنجـــاز يأتـــي في إطـــار رؤيـــة الجامعة 
للمضـــي في تحقيق الريـــادة في التعليم 
العالـــي وضمن مســـاعي الجامعة لتعزيز 

مكانتها بين الجامعات العربية والعالمية 
بما يخدم استراتيجيتها التي تركز على 
خلـــق طالـــب جامعـــي مؤهـــل أكاديمًيـــا 
وفًقـــا لمعايير ضمان جودة التعليم، وبما 
يتوافق مع استراتيجية مجلس التعليم 

العالي بمملكة البحرين.
بـــدوره أوضـــح نائـــب رئيـــس الجامعـــة 
وخدمـــة  والماليـــة  اإلداريـــة  للشـــؤون 
أن  أحمـــد  يوســـف  محمـــد  المجتمـــع 
علـــى  تأسيســـها  منـــذ  دأبـــت  الجامعـــة 
التركيز على نوعية البرامج وجودتها، إذ 
تتميـــز باعتماد مبدأ التركيز على التنوير 
المعرفـــي للطلبة من خالل اســـتراتيجية 
اعتمـــاد المناهـــج التي تضـــع الطالب في 
قلـــب العمليـــة التعليميـــة والعمـــل علـــى 
توفير المواد، وقد مثل الجامعة الرئيس 
عواد ومحمد يوســـف بحضور احتفاالت 
مؤسسة QS بهذه المناسبة التي أقيمت 

في إمارة دبي.

تقدمت بالمركز 
591 - 600 في 
“كيو إس” ألفضل 

الجامعات
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

إنســـترمنتس،  بنينســـال  أعلنـــت 
جديـــدة  محليـــة  شـــركة  وهـــي 
الســـاعات  بتصميـــم  مختصـــة 
الفاخـــرة التي يتـــم تصنيعها في 
سويســـرا بأعلى معايير الجودة، 
عـــن عزمها إطالق أول مجموعة 
لهـــا ســـتتضمن ســـاعات غـــوص 
فاخرة ضمن تشـــكيلة استثنائية 
لتمنـــح  نوعهـــا؛  مـــن  وفريـــدة 
مرتديها إطاللـــة أنيقة وعصرية 

بأسعار تنافسية.
وتطمح الشركة إلى نقل صناعة 
البحريـــن  لمملكـــة  ســـاعاتها 
تدريجًيا خالل الســـنوات الثالث 
علـــى  المحافظـــة  مـــع  المقبلـــة، 
ظـــل  فـــي  خصوًصـــا  فخامتهـــا، 
المتعلقـــة  الوطنيـــة  المبـــادرات 
الناشـــئة؛  الصناعـــات  بدعـــم 
الوطنـــي،  باإلقتصـــاد  لالرتقـــاء 
كالمبادرة التـــي يقدمها صندوق 
العمـــل “تمكين”، وبنـــك البحرين 
للتنمية، ومبادرة وزارة الصناعة 
“صنـــع  والســـياحة  والتجـــارة 

فـــي البحريـــن”، وعـــزم مصـــرف 
البحريـــن المركزي إصدار توجيه 
المؤسســـات  تمويـــل  بشـــأن 
مـــا  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
يؤكـــد البيئة الجاذبة لالســـتثمار 

واالبتكار في مملكة البحرين.

“بنينسال إنسترمنتس” تطلق 
ساعات فاخرة واستثنائية

ــف الـــشـــابـــات الــبــحــريــنــيــات ــي ــوظ ــرص ت ــ لـــزيـــادة ف

“زين” و ”جمعية التدريب” توقعان اتفاقية تعاون

وقعــت زيــن البحريــن، اتفاقيــة تعاون مشــترك مع جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشــرية، في اجتماع افتراضي عبر المنصــة اإللكترونية “زووم”. ومن 
خالل هذه المبادرة، تهدف زين البحرين إلى زيادة فرص تدريب وتوظيف الشابات في مختلف إدارات الشركة من خالل برنامج “زين لتمكين الشباب”. وتماشًيا 
مع استراتيجية زين البحرين للنهوض بالمرأة، تم تصميم البرنامج بحيث يوفر فرص العمل وتمكين الشابات البحرينيات بأحدث المهارات المستوحاة من منتدى 

االقتصاد العالمي 2025 مع التركيز على تعزيز المهارات وخلق قوة عاملة مستقبلية تنافسية تساهم بشكل مباشر في رؤية البحرين 2030.

وقع اتفاقية الشـــراكة المدير التنفيذي 
إلدارة االتصـــال المؤسســـي وعالقـــات 
البحريـــن  “زيـــن”  فـــي  المســـتثمرين 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية البحرين 
البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب 
أحمـــد محمـــود عطيـــة. والهـــدف مـــن 
هذه الشـــراكة هو اســـتقطاب الشابات 
البحرينيات من الفئة العمرية 20 - 24 
عاًما لالستفادة من البرنامج من خالل 
اكتســـاب الخبـــرة أثنـــاء العمـــل علـــى 
المهـــارات التـــي يتطلبهـــا ســـوق العمل 
والتعـــرف عن قرب علـــى طبيعة مكان 

العمل.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال مديـــر عالقات 
شـــؤون الموظفيـــن وتطويـــر الشـــباب 
محمـــد  البحريـــن  “زيـــن”  شـــركة  فـــي 
عيســـى “ُتثمـــن زيـــن البحريـــن الـــدور 
المهم الـــذي تقوم به جمعيـــة البحرين 
البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب 
فـــي  التدريـــب  لتطويـــر  ومســـاهماتها 
مـــن  توليـــه  ومـــا  البحريـــن  مملكـــة 
لمـــا  البشـــري؛  بالعنصـــر  اهتمـــام كبيـــر 
تمتلكه مـــن خبرات وكفـــاءات وطنية 
متميـــزة، وهو مـــا يتناســـب بالفعل مع 
متطلبـــات وطموحات بيئـــة العمل في 
زيـــن البحرين، ونطلـــع ألن تحقق هذه 
التنمويـــة إلعـــداد  االتفاقيـــة أهدافهـــا 
الشباب وفق مقومات حديثة معاصرة 
ســـوق  فـــي  األمثـــل  الخيـــار  ليكونـــوا 

العمل”.
من جانب آخر، قالت مديرة االستدامة 
والشـــمولية في “زين” البحرين فاطمة 
حيـــدر “لطالمـــا جســـدت شـــراكتنا مـــع 
وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة 

الموارد البشرية التزامنا في دعم النمو 
فـــي المملكة، ونحن فـــي زين البحرين 
نحـــرص علـــى مواكبة متطلبـــات رؤية 
البحريـــن 2030 مـــع االتفاقية األخيرة 
بالشـــابات،  النهـــوض  برنامـــج  بشـــأن 
الشـــباب  لتزويـــد  تعاونـــا  ونواصـــل 
والشابات بمزيد من الفرص التي تعزز 
من إمكاناتهم ونموهم بما يتماشى مع 
اســـتراتيجية التنـــوع واالندماج لدينا؛ 
فيمـــا نواصـــل إطـــالق البرامـــج التـــي 
تعمل على النهوض بهم وتمكين جميع 

الشرائح في مجتمعنا المحلي”.
مـــن جانبه، قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة 
الموارد البشـــرية أحمـــد محمود عطية 
“ُنقـــدر جهـــود زيـــن البحريـــن وثقتهـــم 
بفكـــرة  ونرحـــب  بالجمعيـــة،  الكبيـــرة 
البرنامـــج الرائـــدة التي تؤكد مســـتوى 
البرامـــج المتميـــزة التـــي تطلقهـــا زين 
البحريـــن لتمكيـــن الشـــباب البحريني، 

الســـيما أن الفكرة في تشجيع الفتيات 
بالبرنامـــج ستســـاهم  االلتحـــاق  علـــى 
الفـــرص  تكافـــؤ  مبـــدأ  تحقيـــق  فـــي 
والتـــوازن بين الجنســـين، خصوصا أن 
البرنامـــج يركـــز علـــى فئـــة الحاصالت 
على الشـــهادات الجامعية والدراســـات 
العليا، ما يضع المرأة أمام تحٍد إلثبات 
جداراتهـــا فـــي تحقيـــق التـــوازن بيـــن 
العمل والدراســـة والحياة االجتماعية، 
وهـــو ما يتســـق مـــع أهـــداف الجمعية 
التـــي تولي، ومنـــذ تأسيســـها؛ اهتماًما 
بتنميـــة مهـــارات المـــرأة والشـــباب بما 
يسهم في دعم رؤى وتوجهات القيادة 

الرشيدة”.
وواصـــل عطية تصريحـــه بقوله “تقدر 
الجمعيـــة أيًضـــا الجهود الكبيـــرة التي 
احتياجـــات  إدمـــاج  لجنـــة  بهـــا  تقـــوم 
بقيـــادة  للجمعيـــة  التابعـــة  المـــرأة 
الدكتورة حورية الديري متطلعين إلى 
إشـــراك األعضاء وأســـرهم لالســـتفادة 

مـــن البرنامج الذي يوفر فرًصا متميزة 
والتدريـــب  العمـــل  علـــى  للحصـــول 

والتوجيه المستمر”.
وشـــهد البرنامـــج انطالقـــة مميـــزة من 
خالل لقـــاء تعريفـــي نظمتـــه الجمعية 
عبـــر منصـــة االتصـــال المرئـــي، تضمن 
“زيـــن”  مـــن  مســـؤولين  اســـتضافة 
فـــي  الراغبـــات  لتعريـــف  البحريـــن 
االلتحاق بالبرنامج بشـــروط التسجيل 
ومعاييـــر االختيار، مـــع عرض لقصص 
نجـــاح مجموعـــة مـــن الفتيـــات الالتي 
ســـبق لهـــن المشـــاركة فـــي البرنامـــج، 
اســـتعرضن خاللها الدروس المستفادة 
مهاراتهـــن  فـــي صقـــل  البرنامـــج  مـــن 

الشخصية والوظيفية.
يذكـــر أن طرفـــي االتفاقيـــة قـــد فتحا 
باب التســـجيل للشـــابات الراغبات في 
االلتحـــاق بالبرنامـــج عبر موقـــع “زين” 
البحريـــن اإللكترونـــي الرســـمي، تحت 

رابط برنامج زين لتمكين الشباب.

“المطار” تقيم حفل وداع للرئيس التنفيذي السابق  لـ “باس”
ــة ــدمـ ــخـ الـ مـــــن  عــــامــــا   18 ــد  ــ ــع ــ ب ــل  ــ ــم ــ ــع ــ ال عـــــن  ــد  ــ ــاع ــ ــق ــ ت ــد  ــيـ ــمـ ــحـ ــمـ الـ

قامت شــركة مطار البحرين، الجهة المســؤولة عن إدارة وتشــغيل مطار البحرين الدولي، بتكريم 
الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين )باس( سلمان المحميد، الذي تقاعد عن العمل بعد 
18 عاما من الخدمة في الشــركة. وحضر التكريم الذي اســتضافه الرئيس التنفيذي لشــركة مطار 
البحريــن محمــد البنفــالح، كل مــن الرئيس التنفيذي الحالي لشــركة خدمات مطــار البحرين محمد 
خليل، والرئيس التنفيذي إلدارة التطوير والشــؤون الفنية والهندســية عبدهللا جناحي، والرئيس 

التنفيذي لعمليات المطار بالنيابة هيتارث مانكودي.

شـــكره  عـــن  البنفـــالح  أعـــرب  المناســـبة  وبهـــذه 
وتقديـــره للجهـــود القيمـــة واالســـهامات الفاعلة 
للمحميـــد فـــي تطويـــر الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
شـــركة خدمـــات مطار البحرين )بـــاس( في مطار 
البحريـــن طـــوال مســـيرته المهنيـــة إضافـــة إلـــى 
الكفاءة العالية التي ترجمت إلى نتائج ملموسة 
في ضمان تشغيل مطار البحرين الدولي بمنتهى 
السالسة والكفاءة طوال مسيرته المهنية، مثنًيا 
علـــى الـــدور المحـــوري الـــذي لعبـــه المحميد في 

ترســـيخ روح التعـــاون والتآزر بين شـــركة مطار 
البحرين وشـــركة خدمات مطار البحرين )باس(، 
متمنًيـــا للمحميد مزيدا من التقدم واالزدهار في 

خططه المستقبلية.
انطـــالق  العـــام  هـــذا  “شـــهد  البنفـــالح  وأضـــاف 
العمليات التشغيلية في مبنى المسافرين الجديد 
ليشكل خطوة كبرى في مسيرة نمو قطاع النقل 
الجوي في المملكة. وتعتبر شركة خدمات مطار 
البحرين )باس( أحد المســـاهمين االستراتيجيين 

في تطور الخدمات المقدمة في المطار الجديد؛ 
بفضل ما تتمتع به من خبرات واســـعة باإلضافة 

إلى الدعم المتواصـــل الذي تقدمه ألجل تحقيق 
أهدافنا وخططنا المستقبلية”.

مـــن جانبـــه، قـــال المحميد “خالل فتـــرة خدمتي 
)بـــاس(  البحريـــن  مطـــار  خدمـــات  شـــركة  فـــي 
تمتعـــت بعالقة مميزة ومبنية على ركائز المهنية 
مطـــار  شـــركة  إدارة  مـــع  المتبـــادل  واالحتـــرام 
البحريـــن، التـــي أســـهمت فـــي تطويـــر الخدمات 
المقدمـــة إلـــى المســـافرين والعابريـــن فـــي مطار 
البحريـــن الدولـــي، معرًبـــا عـــن شـــكره وتقديـــره 
لشـــركة مطـــار البحرين علـــى هذا التكريـــم الذي 
يعبر عن عمق العالقات الوثيقة بين الشـــركتين، 
متمنًيـــا كل التوفيق والســـداد للرئيـــس التنفيذي 
الحالـــي لشـــركة خدمات مطـــار البحريـــن )باس( 
محمـــد خليـــل، فـــي مواصلـــة الشـــراكة المثمـــرة 
النمـــو  مـــن  آفـــاق جديـــدة  إلـــى  بهـــا  والوصـــول 
واالزدهـــار ومواصلة الشـــركة المثمرة مع شـــركة 
مطار البحرين في تعزيز تجربة المســـافرين في 

مطار البحرين الدولي”.
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“البوارح” تشتد... 
عواصف وموجات 

غبارية بدول المنطقة

رحيل رائد الكاريكاتير 
عبدالسالم مقبول

تشــير آخــر مخرجــات النمــاذج العدديــة المســتلمة 
إلــى توقعــات بحــدوث اشــتداد كبيــر علــى ســرعة 
الريــاح الشــمالية الغربيــة التي تعرف محلًيا باســم 
ريــاح البــوارح، وذلك طيلــة أيام األســبوع الحالي، 
الســيما مــع بدايتــه؛ ما يتســبب في حدوث تشــكل 
للموجــات الغبارية والعواصف الرملية على العديد 

من دول الخليج العربي.
ووفــق موقــع “طقس العرب” وبحســب المخرجات 
العدديــة المســتلمة، يتوقــع أن تصل ريــاح البوارح 
إلــى البحريــن، وتكــون نشــطة الســرعة ومصحوبة 
بهبات قوية، لتتراوح ســرعة الرياح الثابتة ما بين 
35 و40 كــم/ ســاعة، والهبــات تقتــرب مــن حاجــز 
الـ70 كم/ ســاعة، وتعمل الرياح النشــطة على إثارة 
الغبــار واألتربــة، كمــا تكــون محملــة باألتربــة نظــًرا 
لمصدرها الصحراوية؛ ما يعمل على سيادة أجواء 

مغبرة بحدة متفاوتة.
ريــاح  ســرعة  علــى  اشــتداد  يحــدث  أن  ويتوقــع 
مطلــع  خــال  الســعودية  شــرق  علــى  البــوارح 
األســبوع، وتزيــد ســرعة الريــاح الثابتة عــن حاجز 
الـــ50 كــم/ ســاعة، والهبــات تفــوق ســرعتها حاجــز 
الـــ 75ك م؛ مــا يتســبب بانتقــال الموجــات الغباريــة 
مــن الكويت نحو شــرق المملكــة، إضافًة إلى تكون 
بعض الموجات الغبارية بشكٍل محلي، وتؤثر رياح 
البــوارح المحملــة بالغبــار علــى العاصمــة الريــاض 
على شــكل رياح شــمالية تدفع بالموجــات الغبارية 
نحــو العاصمــة الريــاض، وينبــه مــن خطــر حــدوث 
تــدنٍّ في مــدى الرؤية األفقية، وربمــا انعدامها في 

 .”sabq“ أجزاء من المملكة، بحسب موقع

بعد رحلة طويلة من العطاء، توفي الفنان ورســام 
الكاريكاتيــر عبدالســام مقبــول عن عمــر يناهز 69 
عامــا، بعــد مســيرة حافلــة باإلبداعــات الفنيــة فــي 

الصحافة والمسرح والفنون التشكيلية.
كان الراحل يمتلك حسا فنيا تبدو فيه الرؤى أكثر 
حضــورا وتألقــا، مــن خــال مــا ينتجــه مــن أعمــال 
ورســومات  متحركــة،  مضاميــن  ذات  تشــكيلية، 
فــي  االجتماعيــة  لألوضــاع  ناقــدة  كاريكاتيريــة 

سياق موضوعي متميز.
أعمالــه وتاريخه وإبداعاتــه تتحدث عنه، فقد كان 
قيمــة وقامــة في مجاله، لــه بصماته التي ال تخفى 
علــى األنظــار فــي الرســم الكاريكاتيــري ولوحــات 
الفنــون التشــكيلية وديكــورات بعــض المســرحية 

الشهيرة.
فــي  للكاريكاتيــر  رســاما  مســيرته  الراحــل  بــدأ 
الســبعينات بمجلــة مــرآة األمــة، وهــو مــن مواليــد 
البكالوريــوس فــي هندســة  1952 وحاصــل علــى 
الديكور 1979 من المعهد العالي للفنون المسرحية، 

والماجستير في فنون اإلعام من أميركا 1983. 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قبيل ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جيانشــيا،  يــو  الصينيــة  دخلــت 
موسوعة جينيس لألرقام القياسية، 
كصاحبــة أطــول رموش فــي العالم، 
إذ وصل طول أحد رموش جيانشيا 

إلى 20.5 سنتيمتر.
وعرضــت موســوعة جينيس مقطع 
فيديــو عبــر حســابها الرســمي علــى 
ومــا  جيانشــيا  يظهــر  انســتغرام 
تتمتــع به من رموش طويلة بشــكل 

استثنائي. 
ويأتي تســجيل جيانشيا لهذا الرقم 
القياســي بعدما حققت اللقب سابقا 
بأطول رموش بطول 12.5 ســم في 
زاد  ســنوات   5 مــرور  وبعــد   ،2016
طــول رموشــها فــي الجفــن األيســر 

العلوي ليصل إلى 20.5 سم.
إنهــا  الصينيــة  المــرأة  وقالــت 
غيــر  رموشــها  لطــول  انتبهــت 
العــادي ألول مــرة فــي 2015، ثــم 
اســتمرت في النمــو حتى وصلت 

لما هي عليه اآلن.

ال تعــزز المانجــو زيــادة الــوزن؛ ألنهــا 
مليئة بفيتامينات “C”  و “A” وتحتوي 
على الحديد والبوتاسيوم والنحاس، 
باإلضافــة إلى الخصائص الخالية من 
الدهون والصوديوم والكوليسترول، 
وتحتــوي المانجو علــى األلياف التي 
كمــا  بالشــبع،  الشــعور  علــى  تســاعد 

تساعد على شد البطن.
المانجو فاكهة حلوة ولكنها منخفضة 
في مؤشر نسبة السكر في الدم )أقل 
مــن 55(، مــا يجعلها مناســبة لمرضى 
علــى  المانجــو  وتحتــوي  الســكري، 
مانجيفيريــن،  باســم  يعــرف  مركــب 
وهــو أحد مضادات األكســدة المهمة، 
ويساعد في تنظيم مستويات السكر 

في الدم عن طريق خفضها قلياً.
زيــادة  تعتبــر  الحمــل،  فتــرة  فــي 
مــن  الحمــل  وســكري  الــوزن 
يعــد  عندئــذ  الرئيســة،  المشــكات 

تجنب المانجو فكرة جيدة.

أطول رموش 
بالعالم

المانجو... كنز من 
الفيتامينات

أشارت تقديرات مبكرة إلى أن موسم اإلنفلونزا للعامين 2020 و2021 كان غير 
موجــود عمليــا، إذ شــهدت الفتــرة األخيــرة انخفاًضا حاًدا في حــاالت اإلنفلونزا، 
وقــد أظهــرت البيانــات أن عدًدا من ســاالت اإلنفلونــزا لم يتم العثــور عليها من 
.”STAT“ الباحثين خال العام الماضي، ما يشير إلى أنها انقرضت، وفًقا لتقرير
يشرح التقرير أن ارتداء األقنعة وإغاق المدارس وقيود السفر، وتعقيم اليدين 
بشــكل مســتمر، قــد أدى إلــى وصــول معــدالت انتقــال اإلنفلونزا إلى مســتويات 
متدنيــة جــدا، مثل إحدى ســاالت فيــروس النمط )أ( H3N2، إضافة إلى ســالة 

مــن  فيروس النمط )ب( Yamagata.أخــرى 
ولــم يتــم رصــد أي من هاتيــن الســالتين منذ 
مــارس 2020، إذ لم ترصد أي معلومات 
عــن انتشــارهما فــي مواقــع قواعــد 
المســتخدمة  الدوليــة  البيانــات 

لمراقبة تطور الفيروسات.
ولكن عالم األحياء الحســابي 
لـــ  يذكــر  بيــدور  تريفــور 
احتماليــة  هنــاك  أن   ”STAT“
كبيرة أن السالتين انقرضتا 
ولكــن العالم مكان كبير، على 
حــد تعبيــره، مضيًفــا أنــه “فــي 
الســابق كان هناك ظهور واضح 
فيــروس  مــن  أســاف   6 لنحــو 

H3N2، ولكن 3 فقط صمدت”.

بسبب قيود كورونا... انقراض ساللتين من فيروس اإلنفلونزا

منظر لوالية الحمراء في سلطنة عمان، وكأن جيش الطبيعة بمواجهة 
جيش البنيان.

أبــل قريًبــا لإلعــان عــن جهــاز  تســتعد شــركة 
التســريبات  أحــدث  وأكــدت   .”iPad mini 6“
المصــورة ثاثية األبعاد أن اإلصدار الجديد من 
أجهزة “iPad mini” يأتي بنفس مامح تصميم 

.”iPad Air“
وكشفت العديد من التقارير السابقة عن خطط 
أبــل لدعــم “iPad mini 6” هــذا العــام بتصميــم 
عــن  ُكِشــف  حديثــا  نشــر  تقريــر  وفــي  جديــد، 

التصميم المتوقع ألصغر أجهزة أبل اللوحية.
وتؤكد الصور ثاثية األبعاد أن تصميم “iPad mini 6” يحاكي جهاز “iPad Air” للعام 
2020 مــع حجــم أصغــر، إذ يختفي الــزر الرئيس من تصميم الجهاز لــذا يأتي الجهاز 

بحواف مميزة بتصميم أنحف.
كمــا يحاكــي حجــم “iPad mini 6” اإلصــدار الســابق مــن السلســلة تقريًبــا، إذ يأتــي 

اإلصدار الجديد بارتفاع أكبر بنسبة 3 مم وأيًضا نفس الزيادة في عرض الجهاز.

عودة جهاز “iPad mini” بتصميم جديد الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:13
 11:37 

03:03 

06:30
 

08:00
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