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أكـــد ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة أن على الجميع مســـؤولية مشتركة 
لحمايـــة كل فرد مـــن المجتمع، فالكل يدرك اآلن خطورة الوباء 
وأهميـــة االلتزام باإلجـــراءات االحترازية كافـــة وعدم التهاون 
بالتعليمـــات الصـــادرة للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس ومواجهة 
التحـــورات الجديـــدة األشـــد خطـــورة منـــه خصوصـــا المتحور 

الحالي “دلتا”.
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه بقصر الرفـــاع أمس، نائـــب رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبدهللا آل خليفة، ووزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة.
وأضاف ســـموه أن العمل مستمر لوضع الحلول المناسبة لدعم 
القطاعـــات المتأثـــرة مـــن تداعيـــات الفيـــروس والدفـــع بعجلة 

التنمية نحو المسارات المنشودة. خدمة الوطن.

االلتزام باإلجراءات يكفل التصدي للمتحورات األشد خطورة
ســمو ولي العهد رئيس الوزراء: استمرار وضع الحلول لدعم القطاعات المتأثرة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد: بالروح الوثابة والعزيمة والصبر سننتصر في مواجهة الفيروس
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“CF BRAVE” في الطليعةارتفاع الحاويات بميناء “خليفة” 5 %
أظهرت بيانات مالحية حديثة  «

ارتفاع حجم مناولة الحاويات 
في ميناء خليفة بن سلمان، 
العصب اللوجستي للتجارة 

وحركة البضائع. وأوضحت األرقام 
أن حجم المناولة ارتفع منذ بداية 

العام الجاري قرابة 5 %.

حققت منظمة فنون القتال  «
المختلطة التي أطلقها سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
BRAVE CF، إنجازًا ُمهًما، إذ 

أصبحت رسمًيا هي الُمروج األكبر 
لرياضة فنون القتال الُمختلطة 

في أوروبا.

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار تنفيذ القانون ومكافحة 
الجريمـــة، تمكنـــت إدارة مكافحة 
بـــاإلدارة  اإللكترونيـــة  الجرائـــم 
العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمن 
مـــن  واإللكترونـــي  االقتصـــادي 
القبض على رجل وامرأة )41 و 35 
عامـــا( إثر قيامهما باالحتيال على 
عـــدد مـــن الوافديـــن، بتســـجيلهم 
ألخـــذ التطعيم المضـــاد لفيروس 

كورونا مقابل مبالغ مالية.
وأكـــدت إدارة مكافحـــة الجرائـــم 
رصـــد  لـــدى  أنـــه  اإللكترونيـــة 
الواقعـــة، تـــم على الفور مباشـــرة 
والتحـــري،  البحـــث  عمليـــات 
والتي أســـفرت عن تحديد هوية 
عليهمـــا،  والقبـــض  المذكوريـــن 
مشـــيرًة إلـــى أنـــه تم اتخـــاذ كافة 
المقـــررة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

رجل وامرأة يحتاالن على 
وافدين بتسجيلهم 

للتطعيم مقابل المال
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الصراع يتصاعد بين الكاظمي و “الحشد”
يتصاعد الصراع بين رئيس الوزراء  «

العراقي مصطفى الكاظمي وفصائل 
الحشد الشعبي يومًا بعد يوم. فقد 

كشفت تقارير أن ميليشيات كحزب 
الله والنجباء والعصائب تريد التخلص 

نهائيًا من أحمد أبورغيف، الضابط 
الرفيع بمكتب رئيس الحكومة.

هاشم: على الهيئة تدارك الخطأ وتوضيح األسباب
“التأمينات” تصاب بـ “عدوى” احتجاب التقارير

علــى نهــج هيئة تنظيم ســوق العمل، توقفــت هيئة التأمينات االجتماعية عن إصدار تقاريرها الســنوية 
والربع ســنوية منذ نهاية العام الماضي، حيث كان آخر تقرير منشــور لها عبر موقعها الرســمي هو تقرير 
الربــع الرابــع مــن العــام 2020، فضًل عن مــرور أكثر من عامين على آخر تقرير البيانات المالية الســنوية 

منشور عبر موقعها.

إن  هاشـــم  فـــالح  النائـــب  وقـــال 
المتابع لموقع الهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعـــي يـــرى أن آخـــر تقاريرهـــا 
كان فـــي بدايـــة العـــام الحالـــي وهـــو 
التقرير المعني بالربع الرابع عن العام 
الماضي، ما يعني أن الهيئة لم تنشـــر 
تقريرهـــا عـــن الربـــع األول مـــن العام 
الجـــاري، وهو ما ينبغـــي على الهيئة 
تداركه والعمل على نشر التقرير إلى 
جانب االســـتمرار في نشـــر تقاريرها 
الهيئـــة  علـــى  أن  وأكـــد  الدوريـــة. 
توضيح األسباب التي أدت إلى عدم 
نشـــر التقرير في موعده، بما يتزامن 
مع انقطاع تقرير هيئة تنظيم ســـوق 
العمل، واللذين من خاللهما يستطيع 

ذوو الشـــأن واالختصـــاص اســـتنتاج 
التطورات في السياسات التشغيلية 
في مـــا يعنى بالمواطنين ومســـتوى 

األجـــور، وكذلـــك مســـتوى التشـــغيل 
للعمالـــة الوافدة في القطاع الخاص، 
عـــدا عن ما تبينـــه من مدى ما توفره 
من تغطية حمائية للمشـــتركين فيها 

من مجموع المواطنين.
وأشـــار إلـــى أن تقارير الهيئـــة تفتقر 
أعـــداد  منهـــا  مهمـــة،  عـــدة  لعناصـــر 
العمالـــة الوافـــدة فـــي القطـــاع العام، 
وتوزيع عـــدد المؤمن علیھم حســـب 
فئـــة مـــدة الخدمـــة، وأعـــداد المؤمن 
علیھـــم حســـب النشـــاط االقتصادي، 
وكذلك اتساع تصنيف فئات األجور 
التـــي تصل إلـــى 200 دينـــار بدال من 
50 ديناًرا وهو ما كان معمواًل به قبل 

العام 2010.

فالح هاشم
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أشـــار المحامـــي محمد الـــذوادي إلى 
أن عقوبـــة خـــروج عدد مـــن المعزين 
قانونيـــة  غيـــر  مســـيرة  شـــكل  فـــي 
باتجـــاه المقبـــرة الحبس مـــدة ال تقل 
عـــن 3 أشـــهر وال تزيد عن 3 ســـنوات 

والغرامـــة التي ال تقل عـــن ألف دينار 
وال تزيد عن 10 آالف دينار، للمشارك 
في التجمعات والمســـيرات المخالفة 
للقانون في ظـــل الظروف واألوضاع 

الصحة الراهنة.

10 آالف دينار غرامة خروج المعزين في مسيرة
مروة خميس

)05(

سيدعلي المحافظة

المعديـــة  أكـــد  استشـــاري األمـــراض 
بالمستشـــفى العســـكري عضو الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
المقـــدم طبيـــب منـــاف القحطاني أنه 
ومن خـــالل االنضباط وزيـــادة وتيرة 
التطعيـــم في األيام العشـــرة الماضية 
والبـــدء ببرنامج “الجرعة المنشـــطة” 

لوحظ انخفـــاض في الحاالت القائمة 
وعدد اإلصابات اليومية المسجلة.

تتلقـــى  التـــي  الحـــاالت  أن  وأضـــاف 
العـــالج بالعنايـــة المركـــزة والوفيـــات 
انخفضـــت بشـــكل كبيـــر فـــي األيـــام 
الماضيـــة، وبيـــن أن نســـبة المتعافين 

بدأت بالزيادة التدريجية.

القحطاني: 10 أيام من االنضباط 
والتطعيم خفض اإلصابات

محرر الشؤون المحلية



أكـــد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
البـــاد  عاهـــل  اعتـــزاز  أن  خليفـــة  آل 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، بالجهـــود الوطنية للتعامل 
مـــع فيـــروس كورونـــا دافٌع لنـــا جميًعا 
لمزيد من البذل والعطاء، ونّوه ســـموه 
بأنه يثمن عالًيـــا صبر وتكاتف الجميع 
والتزامهـــم الدؤوب بمـــا يدعم الجهود 
الوطنيـــة التي ستســـتمر بروح الفريق 
الواحـــد للتصـــدي للفيـــروس والتقليل 
من آثـــاره في المجـــاالت كافة واضعة 
أمـــام عينهـــا صحـــة وســـامة الجميـــع 

أولوية قصوى.
وأشـــار ســـموه إلى أن المرحلة الراهنة 
مـــن التعامـــل مع فيـــروس كورونا تعد 
مرحلة دقيقة تســـتوجب مـــن الجميع 
إدراك المســـؤولية التي تقع عليهم في 
الحـــد مـــن معـــدالت االنتشـــار بمـــا في 
ذلـــك اإلقبال على التطعيم والجرعات 
المنشـــطة منه فـــي وقتهـــا المحدد مع 
االلتزام باإلجـــراءات االحترازية كافة 

التي حددها الفريق الوطني الطبي.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
الرفـــاع أمـــس، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء سمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
الملـــك  جالـــة  وممثـــل  خليفـــة،  آل 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ونائـــب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزير 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 

خليفة.
الجميـــع  علـــى  أن  ســـموه  وأوضـــح 
مســـؤولية مشـــتركة لحمايـــة كل فـــرد 
اآلن  يـــدرك  فالـــكل  المجتمـــع،  مـــن 
خطـــورة هذا الوبـــاء وأهميـــة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة كافـــة وعدم 
التهاون بالتعليمات الصادرة للحد من 
انتشار الفيروس ومواجهة التحورات 
الجديدة األشـــد خطورة منه خصوصا 
المتحور الحالي “دلتا”، مشـــيًرا إلى أن 
المملكـــة تتابـــع بشـــكل مســـتمر تطـــور 
وســـيتم  عالمًيـــا  الفيـــروس  انتشـــار 
دائًمـــا اتخاذ الخطوات المناســـبة على 
الصعيد المحلي لحماية الوطن وأبنائه 

وكل من يقيم فيه.
وأضاف سموه أن العمل مستمر لوضع 
القطاعـــات  لدعـــم  المناســـبة  الحلـــول 
الفيـــروس  تداعيـــات  مـــن  المتأثـــرة 
والدفع بعجلة التنمية نحو المســـارات 

المنشودة.
كمـــا أعرب ســـموه عن خالـــص تعازيه 
والمقيميـــن  البحريـــن  أبنـــاء  لـــكل 
ممـــن فقـــدوا عزيـــزا بســـبب الجائحة، 
ســـائًا ســـموه المولى جلـــت قدرته أن 
يتغمدهـــم بواســـع رحمتـــه ويســـكنهم 
فســـيح جناته، وأن يمن على الحاالت 
القائمة بالشـــفاء العاجل، داعًيا المولى 
العلـــي القديـــر أن يرفع هـــذه الجائحة 
عن مملكة البحرين وعن العالم أجمع.

وأكـــد ســـموه أن التعامل مـــع فيروس 
كورونـــا شـــكل تحدًيا اســـتثنائًيا قابله 
مســـؤول  وبحـــٍس  مضاعـــف  جهـــد 
الوطنـــي  الفريـــق  أفـــراد  جميـــع  مـــن 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
والعامليـــن في الصفـــوف األمامية من 
الكـــوادر الطبيـــة والجهـــات المســـاندة 
والمتطوعيـــن، والـــذي لـــه محلـــه مـــن 
التقدير واالعتزاز، فهم قدموا النموذج 
المشـــرف الذي سيكون ملهًما لألجيال 
أجـــل  مـــن  واإلخـــاص  التفانـــي  فـــي 
الوطـــن وصحـــة وســـامة المواطنين 

والمقيمين.
وأشار ســـموه إلى أننا اليوم نمر بتحٍد 
تمـــر بـــه دول العالـــم كافة، ومـــا يصنع 
النجـــاح فيه هو االلتزام الذي تقتضيه 
المســـؤولية الوطنية؛مـــن أجـــل صحة 
وســـامة المجتمـــع وأفـــراده كأولويـــة 
قصوى، مؤكًدا سموه أن االلتزام اليوم 
واجب وطني، ويتطلب عزًما متجدًدا 
والوصـــول  المرحلـــة  هـــذه  لتجـــاوز 
لألهداف المنشودة، مشدًدا أنه بالروح 

والثبـــات  والصبـــر  والعزيمـــة  الوثابـــة 
سننتصر في مواجهة الفيروس.

وأعـــرب ســـموه عـــن الشـــكر والتقدير 
الوطنـــي  حســـهم  علـــى  للمواطنيـــن 
قدمـــت  التـــي  المشـــرفة  ومواقفهـــم 
والتعـــاون  للوعـــي  رائًعـــا  نموذًجـــا 
واالســـتجابة لكل متطلبـــات التصدي 
أبنـــاء  إيمـــان  أن  مضيًفـــا  للجائحـــة، 
ووعيهـــم  بالمســـؤولية  البحريـــن 
مرتكـــز  يشـــكل  الوطنـــي  بدورهـــم 
النجـــاح لمواجهـــة مختلـــف الظـــروف 

والمستجدات وتجاوزها بنجاح.
كمـــا عقـــد ســـموه بحضـــور عـــدد مـــن 
كبـــار المســـؤولين اجتماًعـــا عـــن ُبعـــد 
مـــع الفريق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيد 19( بحضور 
رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريـــق الوطني الطبي الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
وعـــدد من أعضـــاء الفريـــق والعاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكوادر 
الطبيـــة والجهـــات المســـاندة، إذ نقـــل 

سموه للجميع تحيات صاحب الجالة 
لعطائهـــم  جالتـــه  وتقديـــر  الملـــك، 
المخلصـــة  الوطنيـــة  وجهودهـــم 

للتصدي للجائحة.
كمـــا أعرب ســـموه عـــن الشـــكر الكبير 
لهـــم على ما يقومون به من دور مميز 
وجهـــد اســـتثنائي لـــه كل التقدير من 

الجميع.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب رئيـــس وأعضاء 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
فـــي  والعاملـــون  كورونـــا  لفيـــروس 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف 
عـــن  المســـاندة،  والجهـــات  الطبيـــة 
جالـــة  لتقديـــر  امتنانهـــم  عظيـــم 
الملك، وشـــكرهم وتقديرهم لصاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الوزراء على ما يوليه ســـموه 
مـــن اهتمـــام بـــكل مـــا يتعلـــق بصحـــة 
وســـامتهم،  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
مشـــيرين إلـــى أن هـــذا االهتمـــام كان 
الدافـــع األكبـــر لهـــم لبـــذل مزيـــد مـــن 

العطاء في خدمة الوطن.

ســمو ولي العهد رئيس الوزراء: العمل مستمر لوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من “كورونا”

سمــوه نقل ألعضاء الفريــق الوطنــي تحـيــات 
وتقـدير جـــالة العـاهل لجهـودهم وعطائهــم

اعتزاز جاللة الملك بالجهود الوطنية دافع لمزيد من العطاء

المنامة- بنا

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يتلقى 

شكر السيسي

ــوزراء  ال رئيس  العهد  ولــي  تلقى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة،  ــ ب ســـلـــمـــان 
رئيس  مــن  جــوابــيــة  شكر  برقية 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
على  رًدا  السيسي،  عبدالفتاح 
التي  والمواساة  التعزية  برقية 
ضحايا  في  إليه  سموه  بها  بعث 
ــقــطــار الــــذي وقــــع في  حــــادث ال

محافظة القليوبية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئان الملكة اليزابيث الثانية

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة إلى صاحبـــة الجالة 
الملكـــة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأيرلندا الشـــمالية ورئيســـة الكومنولث، وذلك بمناسبة االحتفال 

بذكرى عيد مياد جالتها.
أعرب جالته وسموه في البرقيتين عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم 
لها بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب المملكة المتحدة وشـــمال 

ايرلندا الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
وأشـــاد جالته وســـموه بعمق العاقات التاريخية التي تربط بين 

البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور وازدهار.

المنامة - بنا
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جاللة الملكة اليزابيث الثانيةجاللة الملك

الفريق الوطني 
يشكر جاللته وسموه 

الهتمامهما 
بصحة المواطنين 

والمقيمين

إيمان أبناء البحرين 
بالمسؤولية 

ووعيهم بدورهم 
الوطني يشكل 

مرتكز النجاح

الصفوف األولى 
سطروا نموذجا 

مشرفا وملهما 
لألجيال في 

تحديهم للوباء

التعامل مع 
كورونا بالمرحلة 

الراهنة يستوجب 
المسؤولية من 

الجميع

االلتزام باإلجراءات 
يكفل التصدي 

للمتحورات   
األشد خطورة 
خصوصا “دلتا”

بالروح الوثابة 
والعزيمة والصبر 
والثبات سننتصر 

في مواجهة 
الفيروس

المنامة - بنا
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التوسع في عمليات التحول الرقمي للخدمات العامة
إشـــادة كبيـــرة بالنجـــاح الالفـــت لورشـــة العمـــل اإلقليميـــة لخبـــراء الحكومـــة اإللكترونية

أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية محمد القائد على 
النجاح الالفت الذي حققته ورشـــة العمل 
اإلقليميـــة لخبـــراء الحكومـــة اإللكترونية 
الحكومـــة  بتقريـــر  الخاصـــة   )REGE 21(
اإللكترونيـــة التابع لألمـــم المتحدة، والتي 
استضافتها مملكة البحرين ممثلة بالهيئة.
حظيـــت  قـــد  الورشـــة  أن  إلـــى  واشـــار   
باإلشادة من قبل المشاركين والمتحدثين 
الذيـــن أعربـــوا عن اســـتفادتهم مـــن كافة 
الموضوعـــات والمقترحـــات التي طرحت 
حظيـــت  كمـــا  الورشـــة،  جلســـات  خـــالل 
بأشـــاد ممثلي إدارة الشـــؤون االقتصادية 
واالجتماعية )UNDESA( باالمم المتحدة 
والذيـــن أكـــدوا أن الورشـــة مكنتهـــم مـــن 
واقتراحـــات  إلـــى مالحظـــات  االســـتماع 
دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة 
المتحـــدة  األمـــم  تقريـــر  حـــول  العربيـــة 

للحكومة الإللكترونية بصورة مباشرة.

تبادل الخبرات

والتـــي  اإلقليميـــة  الورشـــة  أن  أكـــد  كمـــا 
عقـــدت عبـــر تقنية االتصـــال المرئـــي، قد 
توصلـــت إلـــى مجموعـــة مـــن المقترحات 
والتوصيـــات ومنهـــا ضـــرورة أن تحـــرص 
التعـــاون الخليجـــي ودول  دول مجلـــس 
فـــي  االســـتمرار  علـــى  العربيـــة  المنطقـــة 
عمليـــة التحول الرقمـــي للخدمات العامة 
بتصنيفهـــم  االهتمـــام  مـــن  أكبـــر  بدرجـــة 
ضمـــن تقريـــر األمـــم المتحـــدة، والتركيـــز 
علـــى جانب الطلـــب في التحـــول الرقمي 
أكثـــر من جانب العـــرض ومواءمة أجندة 
واستراتيجيات التحول الرقمي الوطنية 

الورشـــة  وأوصـــت  ذلـــك.  علـــى  القائمـــة 
بأهميـــة تعزيـــز التعاون وتبـــادل الخبرات 
والـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  بيـــن 
المنطقـــة والعالـــم من أجل دعـــم عمليات 
التحول الرقمي في العالم، والتركيز على 
االتجاهـــات الرقميـــة العالميـــة والتقنيات 
الناشـــئة ومواءمتها مع احتياجات الناس 

لالستثمار في هذه التقنيات.
وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي القائـــد والـــذي 
 REGE( ترأس أعمـــال الورشـــة اإلقليمية
المســـتوى  رفيعـــة  الورشـــة  أن  إلـــى   )21
قـــد ضمت فـــي نســـختها لهذا العـــام قادة 
الحكومـــة اإللكترونيـــة فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي والمنطقة العربية وكبار 
وخبـــراء   )CIOs( المعلومـــات  مســـؤولي 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وممثلـــي  واألكاديمييـــن  القـــرار  وصنـــاع 
األمم المتحدة والمســـؤولين الحكوميين 
مـــن جميع أنحاء العالـــم، مؤكدا أن إقامة 
الورشة ُيعد بمثابة استمرار إلطار وتنفيذ 
أهداف مسح الحكومة اإللكترونية لألمم 
المتحـــدة، والـــذي يعتبـــر المؤشـــر الرقمي 
العالمـــي األكثر شـــهرة وقبـــوالً في مجال 

الحكومة الرقمية، فضالً عن أداة التطوير 
الرقمي األكثر فاعلية للمقارنة مع البلدان 

األخرى.
 وقد ناقشـــت الورشـــة اإلقليميـــة القضايا 
والتحديـــات المرتبطة بتطويـــر الحكومة 
اإللكترونية، كما تم خاللها تبادل الخبرات 
المتصلة بتعلم أفضل الممارسات وتبادل 
المعرفة المرتبطة بمؤشر تنمية الحكومة 
 )EGDI( اإللكترونية التابع لألمم المتحدة

وتأثيره على العالم اليوم.
الترحيبـــة  كلمتـــه  فـــي  القائـــد  وتحـــدث 
عـــن أهمية تقريـــر األمم المتحـــدة لتنمية 
الحكومة اإللكترونية، ودوره في أنه يمهد 
الطريـــق أمـــام الدول لالتجاه المســـتقبلي 
نحـــو الحكومة الرقمية، وأنـــه يقدم رؤية 
لتحديـــد االتجاهـــات الدوليـــة فـــي مجال 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
مشـــددا علـــى أهميـــة التعـــاون بيـــن دول 
والمنطقـــة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
االقتصاديـــة  الشـــؤون  وإدارة  العربيـــة 
UNDE� )واالجتماعيـــة لألمـــم المتحـــدة 

SA(، وأهميـــة أن يحظـــى التقرير بجدية 
مـــن قبـــل كافـــة دول المنطقـــة مـــن خالل 

إدارجـــه ضمـــن اســـتراتيجياتها الوطنيـــة 
.)KPIs( ومؤشرات األداء الرئيسية

التقـــدم  كلمتـــه  خـــالل  ناقـــش  كمـــا 
التكنولوجـــي الـــذي حققتـــه العديـــد مـــن 
دول المنطقـــة ومنهـــا اإلنجـــازات الرقمية 
التكنولوجيـــة  االبتـــكارات  توجيـــه  فـــي 
وخدمـــات  الســـحابية  الحوســـبة  مثـــل 
الجيـــل الخامـــس والـــذكاء االصطناعـــي 
واســـتخراج البيانات والشـــركات الناشئة 
فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال التكنولوجية 
وكيف ساهمت هذه التطورات في مجال 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت في 
تســـريع عملية تنويع االقتصاد في العديد 
مـــن بلـــدان المنطقة، مشـــددا علـــى كيفية 
دعـــم التقـــدم التكنولوجـــي لجهـــود هـــذه 
الحكومات لمواجهـــة التحديات المتعلقة 
بكوفيـــد19�، كما تنـــاول أخيرا التحديات 
اإلقليمية فـــي انعكاس الصورة الحقيقية 
للتقـــدم التكنولوجـــي فـــي تقريـــر األمـــم 
المتحـــدة. بعـــد ذلـــك، تطـــرق المتحـــدث 
الرئيســـي في الورشـــة الســـيد فينســـينزو 
أكـــوارو رئيـــس فـــرع الحكومـــة الرقميـــة 
والحكومـــة  العامـــة  المؤسســـات  شـــعبة 
الرقميـــة )DPIDG( إدارة األمـــم المتحـــدة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  للشـــؤون 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــن   )UNDESA(
إلـــى مجموعـــة مـــن الموضوعات شـــملت 
الحديث عن القياس والمؤشرات الدولية 
ومنظور حول المؤشـــرات، والمنهج الذي 
يقـــوم عليـــه تقريـــر األمـــم المتحدة،كمـــا 
قـــدم لمحة ســـريعة عن تطويـــر الحكومة 
اإللكترونيـــة العالميـــة، ومبـــادرة البيانات 
البيئية والحوكمة والتحسينات المقترحة 

لربط األنظمة المفتوحة )-( وغيرها.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األمين العام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
آل خليفـــة بمكتبهـــا، عـــدًدا مـــن 
أعضـــاء لجنـــة التعليـــم بغرفـــة 
تجارة وصناعـــة البحرين، وهم 
رئيـــس مجلـــس أمناء مدرســـة 
مـــي  الشـــيخة  البحريـــن  بيـــان 
مجلـــس  ورئيـــس  العتيبـــي، 
أمناء جامعـــة العلوم التطبيقية 
وهيـــب الخاجة، وعضو مجلس 

الشورى فاطمة الكوهجي. 
وخالل اللقاء، أشـــادت الشيخة 
دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
آل خليفـــة بتعـــاون مؤسســـات 
ومؤسســـات  الخـــاص  التعليـــم 
تنفيـــذ  فـــي  العالـــي  التعليـــم 
اللجنـــة  وقـــرارات  توجيهـــات 
التنســـيقية لمكافحـــة فيـــروس 
كورونا )كوفيـــد١٩( بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
العـــام  بنجـــاح  تّوجـــت  والتـــي 
الدراســـي مـــن خـــالل توظيـــف 

فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
التعليم، واالســـتفادة من أحدث 
التقنيات في تكنولوجيا التعليم 
التعليميـــة  الخدمـــات  وجـــودة 

المقدمة للطلبة.
عـــن  العـــام  األميـــن  وأعربـــت 
اعتزازهـــا بالدور المهـــم للقطاع 
التعليـــم،  مجـــال  فـــي  الخـــاص 
مؤكـــدًة حرص مجلـــس التعليم 
العالي على توفير كل المقومات 
التي تمّكنه من مواصلة االرتقاء 
بنوعيـــة التعليم وفاعليته وفق 

المستويات العالمية.
أعضـــاء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
بلقـــاء  اعتزازهـــم  عـــن  اللجنـــة 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
بدعمهـــا  منوهيـــن  العالـــي، 
الخـــاص  التعليـــم  لمؤسســـات 
ومؤسســـات التعليـــم العالي من 
أجـــل تقديـــم خدمـــات تعليمية 
ومتميزة، وجهودها  مســـتدامة 
فـــي  االســـتثمار  تشـــجيع  فـــي 
التعليـــم، وحرصها على تخريج 
طلبة مؤهليـــن أكاديمًيا ومهنًيا 
كل  لهـــا  متمنيـــن  وشـــخصًيا، 

التوفيق والسداد.

توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم
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بحثــت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة بنت عبدهللا زينل فــي اتصال هاتفي أمس )األحد( مــع رئيس مجلس األمة في 
دولــة الكويــت الشــقيقة مــرزوق الغانم عددا من الملفــات والمســتجدات المرتبطة بالمنظومة العربيــة، ضمن اإلعداد 
للمحاور التي ستطرح في االجتماع المزمع انعقاده مع رئيس البرلمان األوروبي ديفيد ساسولي نهاية الشهر الجاري.

ويأتـــي عقد عدد من االجتماعات متابعة 
الحـــادي  المؤتمـــر  وتوصيـــات  لقـــرارات 
البرلمانـــي  لالتحـــاد  الطـــارئ  والثالثيـــن 
االتحـــاد  رئيـــس  فـــّوض  إذ  العربـــي، 
البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني 
االتحـــادي فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة صقر غبـــاش، مرزوق 
الغانـــم لزيـــارة سويســـرا “جنيـــف”، وعقد 
اجتمـــاع مـــع رئيـــس االتحـــاد البرلمانـــي 
مـــع  وآخـــر  باتشـــيكو،  دوراتـــي  الدولـــي 
رئيس البرلمان األوروبي؛ لمناقشة قضايا 

المجموعة الجيوسياسية العربية.
وتنـــاول االتصال المواقـــف التي يتخذها 
البرلمـــان األوروبي إزاء الوضع الحقوقي 
في الدول العربية، مؤكدة رئيسة مجلس 

النـــواب أن القرارات والمواقف التي دأب 
البرلمـــان األوروبـــي علـــى اتخاذهـــا ضـــد 
مملكـــة البحرين، بعيدة عـــن الموضوعية 
والمصداقية، وتتسم بازدواجية المعايير؛ 
الواقعيـــة،  للحقائـــق  الدائـــم  لتجاهلهـــا 
والتقدم الحقوقي المتنامي للبحرين في 
مجال رعايـــة حقوق اإلنســـان، واإلصرار 
على اســـتقاء المعلومـــات من قبل جهات 
أهـــداف فئويـــة ومتطرفـــة هدفهـــا  ذات 
النيـــل مـــن المملكـــة، األمـــر الـــذي يؤكـــده 
غيـــاب التفاعـــل اإليجابـــي مـــع الدعوات 
مجلـــس  وجههـــا  التـــي  كافـــة  الرســـمية 
النـــواب للبرلمان األوروبـــي لزيارة مملكة 
البحرين، واالطالع عن كثب وقرب على 
الرائـــدة، والتعـــرف  الحقوقيـــة  التجربـــة 

على الحقائق في أرض الواقع.
أن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأكـــدت 
المنظومـــة الحقوقية في مملكة البحرين 
تشـــهد تطـــورا وتقدمـــا بـــارزا، فـــي ظـــل 
الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من 
لدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والجهـــود 
الحثيثـــة للحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وضمنـــت زينـــل النقـــاط التـــي بحثتها مع 
الغانـــم  مـــرزوق  األمـــة  مجلـــس  رئيـــس 
لطرحهـــا فـــي اجتمـــاع رئيـــس البرلمـــان 
األوروبـــي، تأكيـــد موقـــف بيـــت الشـــعب 
فـــي مملكـــة البحريـــن الرافـــض للمواقف 

والقرارات غيـــر الدقيقة والمتحيزة التي 
يتبناها بعـــض أعضاء البرلمان األوروبي، 
ودعوتـــه مجـــددا لالنفتـــاح علـــى الصعد 
كافة مع المؤسسة التشريعية في مملكة 
يقـــف  كـــي  المملكـــة  وزيـــارة  البحريـــن، 
البرلمـــان األوروبي بنفســـه علـــى أوضاع 
حقـــوق اإلنســـان، بعيـــًدا عن الســـبل غير 

الموثوقـــة، والتي ال تســـتقيم ومســـارات 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  المشـــترك  العمـــل 
واألوروبيـــة، ومـــا تربطهـــم مـــن عالقات 

تعاون وثيقة ومتجذرة.
وأشـــارت إلـــى ضـــرورة تحقيـــق التقارب 
في العالقات العربيـــة األوروبية، وتبادل 
المجـــاالت  فـــي  والتجـــارب  الخبـــرات 
الحيويـــة، والتعاون فيمـــا يتصل بمصادر 
الطاقـــة المتجـــددة والمســـتدامة، مؤكدة 
فـــي  أولويـــة  يمثـــل  الموضـــوع  هـــذا  أن 
سياســـات الدول الخليجية والعربية، في 
ظـــل البرامـــج الوطنيـــة الســـاعية لزيادة 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة، إلـــى إجمالي 
اســـتخدامات الطاقة بحلول العام 2030، 
توافقـــا مـــع أهـــداف التنمية المســـتدامة 

العالمية.
ونوهـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب خـــالل 
االتصال بمساندة الجهود العربية الرامية 
لدعم القضية الفلسطينية، ونيل الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مبدأ 
حل الدولتين، واســـتنادا لمبادرة الســـالم 
العربية، وقرارات الشـــرعية الدولية ذات 
الصلـــة، وتأكيد رفض االعتـــداءات كافة 
التي يتعرض لها الفلســـطينيون، وإخالء 

منازلهم واالستيالء عليها.
وتطرقـــت للمحادثات التـــي تجرى خالل 
النـــووي  الملـــف  بشـــأن  الراهنـــة  الفتـــرة 
اإليراني، مؤكدة ضرورة وضع الهواجس 
مـــن  والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمخـــاوف 
البرنامج النـــووي اإليراني بعين االعتبار، 
ومراعـــاة أال تـــؤدي التســـويات فـــي هـــذا 
الملف لإلضرار بالدول العربية وشعوبها.

وأعربت زينل عن تمنياتها لمرزوق الغانم 
التوفيـــق والنجاح فـــي االجتماعات التي 
ســـيجريها ممثـــال عـــن االتحـــاد البرلماني 
العربـــي، والخـــروج بنتائـــج طيبـــة تصب 
فـــي تحقيـــق مصالـــح الـــدول والشـــعوب 

العربية.

القضيبية - مجلس النواب

زينل تبحث مع الغانم موقف البحرين من قرارات البرلمان األوروبي
ــر الــدقــيــقــة ــ ــي ــ ــزة وغ ــيـ ــحـ ــتـ ــمـ ــف الـ ــواقـ ــمـ ــلـ مــــؤكــــدة رفــــــض الـــــنـــــواب لـ

فوزية زينل

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح أن التقديــر الكبير والثناء المتواصــل من لدن عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للجهود المخلصة التي يبذلها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وما تقوم به الكوادر الوطنية ضمن فريق البحريــن، ُيعد حافًزا ودافًعا لمضاعفة العطاء، 
وتعزيــز العمــل للقضــاء علــى جائحة كورونــا )كوفيد 19(، بما يحمي مملكــة البحرين، ويحفــظ المواطنين والمقيمين، 

ويضمن سالمتهم وأمنهم الصحي.

وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن 
تأكيـــد جاللـــة الملـــك أن الوضـــع الصحي 
في مملكـــة البحرين بخيـــر، وأن البحرين 
تمضي نحـــو التعافي من الوبـــاء بتكاتف 
ألخـــذ  اإلقبـــال  علـــى  وحرصهـــم  أبنائهـــا 
الوقائيـــة،  بالتدابيـــر  التطعيـــم وااللتـــزام 
بـــكل  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  ُيترجـــم 
اُتخـــذت  التـــي  والخطـــوات  اإلجـــراءات 
للقضـــاء على الفيروس فـــي إطار الحملة 
الوطنية للتصـــدي لجائحة كورونا بقيادة 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفـــي تصريـــح لـــه بمناســـبة لقـــاء ســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء بكبار 
الوطنـــي  الفريـــق  وأعضـــاء  المســـؤولين 
الطبـــي للتصـــدي لجائحـــة كورونـــا، ونقل 
ســـموه لهم تحيات وتقديـــر جاللة الملك، 
لفت رئيس مجلس الشورى إلى أن التميز 
الذي تحققه مملكة البحرين في خطواتها 
يأتـــي  الجائحـــة،  علـــى  للقضـــاء  الثابتـــة 
نتيجة لتوجيهات جاللة الملك، وانعكاسا 
لإلمكانـــات العاليـــة والخدمـــات العالجية 
المتكاملة التي ســـخرتها مملكة البحرين، 

حرًصـــا علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين. 

بالـــدور  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــا 
الريـــادي الـــذي يبذلـــه ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء وما يوليه ســـموه 
من اهتمام مستمر بكل الجوانب المتعلقة 
األوضـــاع  خصوًصـــا  كورونـــا،  بجائحـــة 
الصحيـــة للمواطنيـــن والمقيمين، وتوفير 
للجميـــع،  مجاًنـــا  اللقاحـــات  مـــن  العديـــد 
مثمًنـــا حرص ســـموه على وضـــع الحلول 
المناســـبة لدعـــم القطاعـــات المتأثـــرة من 

الـــذي يؤكـــد  األمـــر  الجائحـــة،  تداعيـــات 
الرعايـــة واالهتمـــام بمختلـــف القطاعـــات 

والمجاالت.
وذكـــر أن ما شـــهدته مملكـــة البحرين من 
انخفـــاض في أعـــداد اإلصابات والوفيات 

أعـــداد  وتزايـــد  الماضيـــة،  األيـــام  خـــالل 
المتعافين من الفيروس، يبعث على الفخر 
واالعتـــزاز باإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
تـــم اتخاذهـــا في هذا الشـــأن، إلـــى جانب 
بقـــرارات  وااللتـــزام  المجتمعـــي،  الوعـــي 
اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الفريق 

الوطني الطبي للتصدي للجائحة.
وأوضـــح أن جهـــود الكـــوادر العاملـــة في 
الصفـــوف األماميـــة، ومـــا تحظـــى به من 
مساندة من مختلف الجهات والمؤسسات 
المعنية، تتطلب دعمها بشـــكل أكبر خالل 
الفتـــرة الحاليـــة، وذلك من خـــالل اإلدراك 
بالمســـؤولية الفردية والمجتمعية، مؤكًدا 
أن جميـــع فئـــات وشـــرائح المجتمع عليها 
واإلرشـــاد  الوعـــي  وتعزيـــز  التعاضـــد، 
بضـــرورة أخـــذ التطعيمـــات إلـــى جانـــب 

الجرعـــة التحفيزيـــة مـــن اللقـــاح حســـب 
توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
للجائحـــة، بمـــا يحصـــن المجتمـــع ويبنـــي 

مناعة مجتمعية ووقائية.
وبيـــن الصالح أن شـــعب البحريـــن العزيز 
أثبـــت في العديد مـــن المحطات الوطنية 
تالحمـــه، ووحدتـــه في مواجهـــة مختلف 
الوطـــن  مصلحـــة  ووضـــع  التحديـــات، 
مرتكًزا أساســـا فـــي كل الخطوات، مؤكًدا 
أن القضاء على جائحة “كورونا” سيشكل 
منجـــًزا وطنًيـــا ونجاًحـــا كبيـــًرا تفخـــر به 

البحرين.
ودعا رئيـــس مجلس الشـــورى المولى عز 
وجـــل أن ُيلهـــم ذوي ومحبـــي المتوفيـــن 
بســـبب الجائحة الصبر والســـلون وحسن 
المصابيـــن  جميـــع  علـــى  ويمـــن  العـــزاء، 

بالفيروس بالصحة والشفاء العاجل.

القضيبية - مجلس الشورى

الصالح: التميز بالقضاء على الجائحة نتيجة لتوجيهات جاللة الملك

علي الصالح

ــن ــرري ــض ــت ــم ــم ال ــدعـ ــس الــــــــوزراء لـ ــيـ ــود ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـ ــهـ ــن جـ ــم ــث ن



أن  الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب  أكـــد 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
ســـامة  يولـــي  خليفـــة  آل  حمـــد 
وصحـــة المواطنيـــن أهميـــة كبـــرى 
وأولـــى منـــذ بـــدء جائحـــة فيروس 
كورونـــا، مشـــدًدا علـــى ثقـــة شـــعب 
للفريـــق  ســـموه  بقيـــادة  البحريـــن 
الوطنـــي والـــذي يعمل بـــكل تفاني 
وجهد واحترافية مـــن أجل تجاوز 
هـــذه األزمـــة. وقـــال الكوهجـــي إن 
نقل سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
الملـــك  جالـــة  ودعـــم  لتحيـــات 
للعاملين بالصفـــوف األمامية يمثل 
دفعـــة ألبناء الوطن للعمـــل بعزيمة 
وقـــوة مـــن أجـــل خدمـــة البحرين. 
ســـموه  بدعـــم  الكوهجـــي  ونـــوه 
للقطاعـــات المتضـــررة والمواطنين 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بســـبب 

والقـــرارات األخيـــرة وعـــدم تضـــرر 
عجلـــة االقتصـــاد والتنمية وضمان 
استمرار القطاعات المتوقفة حاليًا، 
مؤكـــدا ان البحريـــن قدمـــت طوال 
للقطاعـــات  الكبيـــر  الدعـــم  االزمـــة 
المتضـــررة والمواطنيـــن من خال 
الحـــزم الماليـــة. واثنـــى علـــى دعم 
الســـلطة  مـــع  الحكومـــة  وتعـــاون 
دعـــم  صيغـــة  إليجـــاد  التشـــريعية 

للقطاعات المتضررة والمواطنين.

ندوة “^” عن أقساط “مزايا” وتقييم الخدمات اإللكترونية
تنظــم صحيفــة البــاد ندوة عــن بعد الســتعراض تأثير قرار تأجيل األقســاط 
فــي إقبــال المواطنين على االســتفادة من برنامج “مزايــا”، وتقييم الخدمات 

اإللكترونية المرتبطة بالبرنامج وأسعار البيوت والشقق.

وتلتئم الندوة اليوم )االثنين( من الســـاعة 
8:30 مساء الى 10 مساء.

وســـتبث مناقشـــات النـــدوة عبـــر منصات 
و  “زووم”،  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــاد” 

“اليوتيوب”، والموقع اإللكتروني.
 شراكة بالبث

كمـــا أبرمـــت “الباد” شـــراكة مع الحســـاب 
المتخصـــص في شـــؤون المـــال واألعمال 

بالبحرين باإلنســـتغرام )بحرين فايننشـــال 
تايمـــز(، وهـــو حســـاب إخبـــاري اقتصادي 
معـــروف، وســـيبث وقائع الندوة مباشـــرة 

.)bftbahrain( :”عبر “اإلنستغرام اليف
   الضيف الرئيس

وســـيكون الضيف الرئيـــس بالندوة رئيس 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
بمجلس النواب ومؤســـس شـــركة مســـكن 

للتطوير العقاري محمود البحراني.
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
النـــدوة  منســـق  اإللكترونـــي  والمحتـــوى 
الزميل راشـــد الغائب إن مصرف البحرين 
البنـــوك  لجميـــع  تعميمـــا  أصـــدر  المركـــزي 

وشـــركات التمويـــل لتوفيـــر خيـــار تأجيل 
أقســـاط القـــروض لكل األفراد والشـــركات 
 31 فـــي  6 أشـــهر إضافيـــة تنتهـــي  لمـــدة 
ديسمبر 2021، دون احتساب رسوم على 
التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة 
في ســـعر الفائدة، وتبحث نـــدوة صحيفة 
البـــاد تأثيـــر هذا القـــرار وتداعيـــات فترة 
الجائحة على مدى االقبال لاســـتفادة من 
مشـــروع مزايا الذي يوفر حلواًل إســـكانية 

تتمثل في تأمين بيوت وشقق.
وأشـــار إلى أن تغطية هذه الندوة ستنشر 
مختلـــف  يتنـــاول  الـــذي  “مزايـــا”  بملحـــق 

موضوعات السكن االجتماعي.

  محاور الندوة
- تأثير قرار تأجيل األقســـاط على اإلقبال 

لاستفادة من برنامج مزايا.
- هـــل توجـــد مبالغة في أســـعار بيع بيوت 

مزايا؟
- تقييـــم الخدمات اإللكترونيـــة المرتبطة 

ببرنامج مزايا.

  االستفسارات
ويمكن لجميع الراغبين متابعة مناقشـــات 
أو  “زووم”  وصلـــة  وطلـــب  النـــدوة 
“اليوتيـــوب” عبـــر “الواتســـاب”. كمـــا يمكن 
توجيـــه االستفســـارات عبـــر هـــذا الرقـــم: 

.38400407

تعقد اليوم 
بمشاركة رئيس 
“مالية النواب” 

محمود البحراني
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البحرين سلكت نهًجا مغايًرا في حفظ األرواح وحصر األضرار
البناي: اعتزاز جاللة الملك بالجهود الوطنية يعكس كفاءة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في التعامل مع الجائحة

أكــد  رئيــس اللجنــة النوعيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان عضــو لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي بمجلــس النــواب النائب عمــار البناي أن 
اعتزاز عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالجهود 
الوطنيــة للتعامــل مــع فيــروس كورونــا بقيــادة  ولــي العهــد رئيــس الــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، يعكس كفاءة سموه 

واحترافيته في إدارته لهذه جائحة.

وأشـــاد بدعـــم ورعايـــة جالـــة الملـــك 
خـــال  البحرينـــي  للشـــعب  المســـتمر 
الجائحـــة، وتولـــي ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس الوزراء شـــخصيا ملـــف فريق 
البحرين وإشـــرافه العـــام على اللجان 
للتصـــدي لجائحـــة كورونـــا  الوطنيـــة 
والتصـــرف بكافة اإلمكانيـــات لتقليل 
تبعات الجائحة وحصر أضرارها ليهنأ 
المواطن البحريني بالسامة في حله 

وترحاله.
اآلمـــال  عقـــد  الجميـــع  أن  وأضـــاف 

والطموحات والثقة بإدارة ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مـــن 
خـــال تســـطير اإلنجـــازات بمواجهـــة 
هـــذه الجائحـــة، إذ ســـلكت البحريـــن 
حفـــظ  فـــي  تســـامى  مغايـــرًا  نهجـــًا 
بإشـــادة  األضـــرار،  وحصـــر  األرواح 

وتقدير المجتمع الدولي قاطبة.
وثمن البناي دعم جالة الملك وســـمو 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء المســـتمر 
ألبطال الصفوف األمامية والمساندين 
لهـــم فـــي كل القطاعـــات، والذيـــن هم  

محـــل اعتـــزاز وتقدير وفخـــر للوطن، 
لمـــا يقدمونه من تضحيات جليلة في 
ســـبيل حماية المجتمـــع البحريني من 
تداعيـــات هـــذه الجائحة،  مســـطرين 
بذلك أسمى آيات الوفاء واإلخاص. 
وأضـــاف أن البحريـــن فخـــورة بعطاء 
أبنائهـــا وخصوصـــا أبطـــال الصفـــوف 

وقتهـــم  كرســـوا  اللذيـــن  األماميـــة، 
وجهدهـــم في ســـبيل خدمـــة الوطن، 
كســـد منيـــع، حيـــث ســـيخلد التاريـــخ 
عطائهـــم ووفائهـــم بأحـــرف من ذهب 

في تاريخ البحرين.
وأكد البناي أن مملكة البحرين ماضية 
بمحاربة الفيـــروس، وحماية المجتمع 
األرواح  حفـــظ  بهـــدف  البحرينـــي، 
والعـــودة إلى الحيـــاة الطبيعية، وذلك 
بتكاتف جميع فئات المجتمع في هذه 
المرحلـــة العصيبـــة والمفصليـــة، حول 
القيـــادة والفريـــق الوطنـــي من خال 
واإلجـــراءات  بالتعليمـــات  االلتـــزام 
الوقائيـــة االحترازيـــة، واإلقبـــال على 
أخـــذ اللقاح، واالبتعـــاد عن التجمعات 
بهـــدف  منهـــا،  العائليـــة  وخصوًصـــا 
النهوض مجددا وتســـريع زمن العودة 

إلى الحياة الطبيعية

الكوهجي: ثقة تامة بقيادة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء لتجاوز الجائحة

“أصدقاء الصحة” تحاضر عن مخاطر السمنة
نظمت جمعية أصدقاء الصحة محاضرة 
عن بعد عن مخاطر اإلصابة بداء السمنة 
المفرطة وكيفية الوقاية منها، خصوصا 
للمصابيـــن  بالنســـبة  ظـــل خطرهـــا  فـــي 
المصابيـــن  ووضـــع  كورونـــا،  بفيـــروس 
بهـــذا الـــداء ضمـــن أولويات المرشـــحين 
للحصـــول علـــى الجرعة التنشـــيطية من 
لقاح كورونا. وأدارت المحاضرة رئيســـة 
جمعيـــة أصداء الصحة استشـــارية طب 
العائلة كوثر العيد، وتحدث فيها كل من 
استشـــاري الجراحـــة العامـــة والمناظيـــر 
والســـمنة عامـــر الـــدرازي، واختصاصية 

التغذية العاجية أريج السعد.

وجرى خال المحاضرة تعريف “السمنة” 
بأنهـــا حالـــة طبيـــة تتراكم فيهـــا الدهون 
الزائدة بالجســـم إلى درجة تتسبب معها 
فـــي وقـــوع آثـــار ســـلبية علـــى الصحـــة، 
مؤديـــة بذلـــك إلـــى انخفـــاض متوســـط 
عمر الفرد المأمول أو إلى وقوع مشـــاكل 

صحية متزايدة. 
اإلصابـــة  احتمـــال  مـــن  الســـمنة  وتزيـــد 
بالعديد من األمراض المصاحبة للسمنة، 
خصوصا أمراض القلب، وســـكري النمط 
الثانـــي، وصعوبات التنفـــس أثناء النوم، 
وأنـــواع معينـــة من الســـرطان، والفصال 

العظمي.
وبينـــت المحاضرة أنـــه األطباء يوصون 

لعـــاج  الدوائيـــة  بالتدخـــات  عمومـــا 
للســـمنة إذا لـــم تنجـــح البرامـــج األخرى 
وممارســـة  الغذائـــي  بالنظـــام  الخاصـــة 
الرياضـــة وعنـــد اســـتيفاء أحـــد المعايير 
التالية: مؤشـــر كتلة الجســـم 30 أو أكثر، 
أو ارتفـــاع مؤشـــر كتلـــة الجســـم عن 27 

مـــع اإلصابة بمضاعفـــات صحية متعلقة 
بالســـمنة مثـــل داء الســـكري أو ارتفـــاع 

ضغط الدم وانقطاع النفس النومي.
فـــي  المشـــاركون  األطبـــاء  وأوضـــح 
المحاضـــرة أن العاج األســـاس للســـمنة 
يتكون مـــن الحمية الغذائيـــة والتمارين 
الرياضيـــة، إذ قـــد تـــؤدي برامـــج الحمية 
الغذائيـــة إلى إنقاص الـــوزن على المدى 
القصير، إال أن االحتفاظ بهذه الخســـارة 
في الوزن يمكن أن يمثل مشكلة، وعادة 
مـــا يتطلـــب هـــذا أن تصبـــح التدريبـــات 
المحتـــوي  الغذائـــي،  والنظـــام  البدنيـــة 
على ســـعرات حراريـــة أقل، جـــزءا ثابتا 
مـــن نمـــط حيـــاة الفـــرد، مـــع ماحظة أن 

معـــدالت النجاح في الحفاظ على الوزن 
بعـــد نقصانـــه منخفضة وتتـــراوح بين 2 
و20 %. واســـتعرضت المحاضـــرة نبـــذة 
مـــع  للســـمنة،  الدوائيـــة  العاجـــات  عـــن 
تأكيـــد أن أدوية إنقـــاص الوزن يجب أن 
ُتســـتخدم مع النظام الغذائي وممارســـة 
الرياضـــة والتغيـــرات الســـلوكية، وليس 
بـــدال منها. وأشـــارت المحاضـــرة إلى أنه 
قـــد تكون هنـــاك دواع طبيـــة للتدخات 
الدوائيـــة لعـــاج الســـمنة مثـــل أن تكون 

 27 مـــن  أعلـــى  الشـــخص  جســـم  كتلـــة 
الســـمنة  بمضاعفـــات  مصابـــا  ويكـــون 
أو عرضـــة لإلصابـــة بهـــذه المضاعفـــات 
ويتطلـــب نزول وزن في فترة محدودة، 
إذ تضـــاف العاجـــات الدوائية كوســـائل 
مســـاندة إلى أنماط الحيـــاة الصحية من 
غـــذاء ورياضة لضمان االســـتمرارية في 
نـــزول الـــوزن، والمحافظـــة علـــى الـــوزن 
وتجنـــب مضاعفـــات الســـمنة، إذ تكـــون 

تأثيرات األدوية لفترة محدودة.

المنامة - جمعية أصدقاء الصحة

معدالت النجاح 
في الحفاظ على 
الوزن بعد نقصانه 

2 إلى 20 %

االثنين 14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة  1442 - العدد 4626

محمود البحراني

محرر الشؤون المحلية

عمار البناي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

حمد الكوهجي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

شــارك المجلــس األعلــى للمرأة في مؤتمر الروتاري الدولــي الثامن الذي أقيم 
عــن بعــد برعايــة كريمة من ولي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكّي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  واســـتعرضت 
للمـــرأة أفنـــان الزيانـــي مســـيرة المجلس 
وعملـــه منـــذ نشـــأته قبـــل نحـــو 20 عامـــا 
الوطنيـــة  اآلليـــة  باعتبـــاره  اآلن  وحتـــى 
الرســـمية المعنيـــة بمتابعـــة تقـــدم المرأة 
البحرينيـــة ضمـــن إطـــار تنفيـــذ الخطـــة 
البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 
الـــوزارات والمؤسســـات  وبالتعـــاون مـــع 
الرســـمية ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص 

ومؤسسات المجتمع المدني.
البحرينيـــة  المـــرأة  أن  الزيانـــي  وأكـــدت 
تحظى بدعم ومساندة القيادة الرشيدة، 
مســـتذكرة بذلـــك خطـــاب جالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا 
أمـــام الســـلطة التشـــريعية العـــام 2017، 
والذي أشار فيه بتجاوز المرأة البحرينية 

البحرينيـــة لمراحـــل التمكيـــن التقليدية. 
كما أشـــادت بدور صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
فـــي قيـــادة المجلـــس األعلى للمـــرأة مما 
يـــدل على أقصـــى درجات التـــزام الدولة 

تجاه تقدم المرأة.
وأوضحت أن ما وصلت إليه المرأة اليوم 
من تقدم يســـتند على ضمانات دستورية 
واضحة تعزز مبدأ التوازن بين الجنسين. 
كما وأكدت أن المجلس األعلى للمرأة منذ 
إطـــاق الخطة الوطنيـــة للنهوض بالمرأة 
البحرينيـــة، حـــدد المشـــاركة االقتصادية 
للمرأة كمحور أســـاس لتحقيـــق النهوض 

بالمرأة.
باإلضافة إلى ذلك، فإن الكثير من التقدم 
الفـــرص  بتكافـــؤ  يتعلـــق  فيمـــا  المحـــرز 

للمرأة يرجع إلـــى تنفيذ النموذج الوطني 
للتوازن بين الجنسين. والذي يعد كإطار 
حوكمـــة متكامل لتطبيقـــات التوازن بين 
الجنســـين مـــن خـــال تفعيل السياســـات 
والموازنـــات وإدارة المعرفـــة والتدقيـــق 
والمراقبـــة وصـــوالً لقياس األثـــر المحقق 

على المستوى الوطني.
وأوضحـــت أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
أطلـــق العديـــد مـــن المبـــادرات النوعيـــة 
الداعمـــة للمشـــاركة االقتصاديـــة للمـــرأة، 

بمـــا فـــي ذلـــك إنشـــاء لجنـــة “المـــرأة في 
ومركـــز  الماليـــة”،  التكنولوجيـــا  مجـــال 
تنمية قـــدرات المرأة البحرينية “ريادات” 
للتنميـــة،  البحريـــن  بنـــك  مـــع  بالتعـــاون 
واســـتحداث محفظة “ريادات” بالتعاون 
لتنميـــة  “تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  مـــع 
المشـــاركة االقتصادية للمـــرأة البحرينية 
الصغيـــرة  التجاريـــة  األنشـــطة  ودعـــم 
والمتوســـطة فـــي البحرين، واســـتحداث 
مبـــادرة امتيـــاز الشـــرف لرائـــدة األعمال 

البحرينيـــة، وإطـــاق برنامـــج “صـــادرات 
المـــرأة” لدعـــم وصـــول المـــرأة لألســـواق 

العالمية.
ولفتت إلـــى أن تلك المبادرات انعكســـت 
على واقـــع المشـــاركة االقتصادية للمرأة 
البحرينيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وصول نســـبة 
التجاريـــة  للســـجات  المـــرأة  امتـــاك 
إلـــى %43 مـــن إجمالـــي عدد الســـجات 
فيمـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  التجاريـــة 
بلغـــت نســـبتها 28 % مـــن إجمالـــي عـــدد 
المســـتثمرين فـــي بورصـــة البحرين وأن 
39 % من الشـــركات التي اســـتفادت من 
دعم “صادرات البحرين” تملكها وتديرها 

نساء.
كمـــا وأثنـــت الزيانـــي على جهـــود مملكة 
البحرين في التصدي لجائحة كوفيد 19، 
بناء على تجربـــة البحرين ألكثر من عقد 
مـــن الزمان فـــي تنفيـــذ الخطـــة الوطنية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة والمبـــادرات 
االســـتباقية الداعمة الستدامة المشاركة 
االقتصاديـــة لها أثنـــاء الجائحـــة، فكانت 

مملكـــة البحريـــن علـــى ســـبيل المثـــال ال 
الحصـــر من أوائل الـــدول في العالم التي 
طبقـــت سياســـة العمل مـــن المنـــزل على 
مستوى الدولة لألمهات في القطاع العام 
من خال توجيـــه ملكي ُأعلن في مارس 
2020. وقـــد تبنتـــه الجهـــات الحكوميـــة 
ذات الصلـــة وتم توســـيعه إلى 70 % من 
القوى العاملة. هذا باإلضافة إلى عدد من 
التدابيـــر واإلجراءات الداعمـــة التي يتم 
مرجعتهـــا بصفـــة دائمة ومســـتمرة لتلبية 

احتياجات األفراد وأصحاب األعمال.
واختتمت الزياني كلمتها باإلشادة بالدور 
المحوري للمـــرأة البحرينية األم و لعاملة 
الصفـــوف  فـــي  والعاملـــة  المتطوعـــة  و 
األماميـــة بتفـــاٍن و إصـــرار علـــى خدمـــة 
وحمايـــة أرواح وأمن وراحـــة المواطنين 
والمقيميـــن على ســـواء. موجهـــة التحية 
ورجالهـــا  البحريـــن  لقيـــادة  واإلمتنـــان 
ونســـائها الذين صمدوا وعملوا متحدين 
فريـــق  هـــو  واحـــد  كفريـــق  ومتناغميـــن 

البحرين.

“المجلس األعلى” يستعرض مسيرة تطور المشاركة االقتصادية للمرأة أمام مؤتمر “الروتاري”

الزياني: ما وصلت إليه المرأة من تقدم يستند على ضمانات دستورية واضحة



أشـــار المحامـــي محمـــد الـــذوادي إلى 
أن عقوبـــة خـــروج عـــدد مـــن المعزين 
في شـــكل مسيرة غير قانونية باتجاه 
المقبرة الحبس مدة ال تقل عن 3 أشهر 
وال تزيد عن 3 ســـنوات والغرامة التي 
ال تقـــل عن ألف دينار وال تزيد عن 10 
آالف دينـــار، للمشـــارك فـــي التجمعات 
والمسيرات المخالفة للقانون في ظل 
الظروف واألوضاع الصحية الراهنة.

وقال: “ال شـــك أن خروج أو مشـــاركة 
أو  المســـيرات  فـــي  األفـــراد  بعـــض 
توقـــع  المرخصـــة،  غيـــر  التجمعـــات 
بهـــم في شـــباك المســـؤولية القانونية 
العقـــاب،  طائلـــة  تحـــت  وتجعلهـــم 
خصوصـــا في ظـــل الظـــروف الراهنة 

بســـبب مـــا يعانـــي مـــن المجتمـــع مـــن 
تداعيـــات فيروس كورونـــا، والتي قد 
تؤثر ســـلبًا على الجهـــود المبذولة من 
أجهـــزة الدولة ومؤسســـاتها لمكافحة 
المســـؤولية  تكـــون  وعليـــه  الوبـــاء، 

القانونية في هذه الحالة مشددة”.
وبين أن المشـــرع في مملكة البحرين 
وازن بيـــن حريـــة الـــرأي والتعبير من 
جهـــه وحفـــظ األمـــن واالســـتقرار من 
جهـــه أخـــرى، ويتضح ذلـــك من خالل 
اســـتقراء نصـــوص وأحـــكام القانـــون 
أجـــاز  فقـــد  المســـألة،  لهـــذه  المنظـــم 
القانون لألفـــراد الخروج والتعبير عن 
آرائهم تطبيقًا لحقهم في حرية الرأي 
والتعبيـــر المكفـــول بموجـــب نصوص 
الدســـتور، وجعل االجتماعات مباحة 
بالشـــروط واألوضـــاع المقـــررة قانونًا 

طبقـــًا لما جاء في نـــص المادة األولى 
من المرســـوم رقـــم )18( لســـنة 1973 
بشأن االجتماعات العامة والمسيرات 

والتجمعات.
وأضـــاف: فـــي ذات الوقـــت  لـــم يترك 
هـــذا الحـــق مشـــاعا للعبـــث فيـــه دون 
نصـــوص  وفـــق  نظمـــه  بـــل  ضابـــط، 
القانـــون حفاظـــًا علـــى أمـــن المجتمع 
فـــي  العمـــل  ضـــوء  فـــي  واســـتقراره 
دولة المؤسســـات والقانون، واشترط 
القانـــون اســـتخراج إذن كتابي خاص 
مـــن رئيس األمـــن العام أو مـــن ينوب 
عنـــه لتنظيـــم التجمعات والمســـيرات 
طبقاً  لما جاء في المادة )11( من ذات 
القانـــون والمعدلـــة بموجب المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )22( لســـنة 2013، هـــذا 
معاقبـــة  علـــى  القانـــون  نـــص  وقـــد 

الداعـــون أو المنظمـــون لالجتماعـــات 
المخالفة للقانون بعقوبة الحبس مدة 
ال تزيـــد علـــى 3 شـــهور أو بغرامـــة ال 
تتجاوز 100 دينار أو بالعقوبتين معًا، 

كما نص أيضًا على عقوبة المشاركين 
فـــي هـــذه التجمعات بعقوبـــة الحبس 
مـــدة ال تزيـــد علـــى شـــهر أو بغرامة ال 
تزيـــد علـــى 20 دينـــارا أو بالعقوبتيـــن 
معًا متى قامت الشـــرطة بتحذيريهم 
وعصـــوا األمـــر الصادر بالتفـــرق، طبقًا 
لما جـــاء في المادة رقم )13( من ذات 

القانون.
مـــن جانـــب آخـــر، وفي ظـــل الظروف 
الراهنة،لفت إلى أن القرارات الصادرة 
شـــددت  المختصـــة  الجهـــات  مـــن 
بضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية 
واالحترازيـــة مـــن فيـــروس كورونـــا، 
ضـــرورة  علـــى  كذلـــك  شـــددت  كمـــا 
منـــع التجمعـــات حفاظًا علـــى الصحة 
العامة، وعليه فإن أي شخص يخالف 
اإلجراءات قد يعرض نفسه للمساءلة 

القانونية الـــواردة في نصوص قانون 
الصحـــة العامة الصـــادر بالقانون رقم 

)34( لسنة 2018.
جـــاء ذلك على خلفية خروج عدد من 
المعزين في شكل مسيرة غير قانونية، 
باتجاه المقبرة، في حين أن الشـــرطة 
قامـــت بتطبيـــق الضوابـــط القانونيـــة 
المقـــررة في مثل هذه الحاالت، حيث 
أمرتهم بالتفرق، ويعد مخالفا للقانون 
واإلجـــراءات االحترازية المعمول بها 
من قبـــل الفريـــق الوطنـــي الطبي من 
أجل حماية الصحة والســـالمة العامة 
للمجتمـــع، وقـــد تم العمل علـــى اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة المقـــررة، بحق 

المخالفين

10 آالف دينار غرامة خروج المعزين في مسيرة بالمقبرة
ــوات ــن س  3 ــن  عـ تـــزيـــد  وال  أشـــهـــر   3 ــن  عـ ــل  ــق ت ال  لـــمـــدة  ــس  ــب ــح ال الــــــــذوادي: 
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حمالت تفتيشية توقع بـ 46 مطعًما ومقًهى مخالًفا
ــاوزات ــات أو تجـ ــن أي مخالفـ ــوري عـ ــاغ الفـ ــو لإلبـ ــة تدعـ ــة العامـ الصحـ

فـــي إطـــار تكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية للتأكـــد مـــن 
لفيـــروس  للتصـــدي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، واصلـــت إدارة الصحـــة العامـــة 
بـــوزارة الصحـــة زياراتهـــا التفتيشـــية لمتابعـــة التـــزام 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحية والقـــرارات األخيرة 
المنصـــوص عليهـــا، وقـــد قـــام مفتشـــو قســـم مراقبـــة 
األغذية يوم الســـبت المنصرم، بزيارة تفتيشية شملت 
211 مطعًما ومقهى يقدم أطعمة ومشـــروبات تم فيها 
مخالفـــة 46 منهـــا، حيث تم اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة 

إلحالة المطاعم للجهات القانونية.
المطاعـــم  تلـــك  لمخالفـــة  نظـــًرا  أنـــه  الـــوزارة  وبينـــت 
المنصـــوص  التنظيميـــة  واالشـــتراطات  لإلجـــراءات 
عليهـــا في القـــرار الوزاري رقم 51 لســـنة 2020 بشـــأن 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقهـــا في المطاعم 
والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
)كوفيد19-(، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا 
الشـــأن، تم تطبيـــق القوانين حيـــال المطاعم المخالفة، 
ولفتـــت الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا 

بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وقالـــت وزارة الصحـــة إنـــه خالل الزيـــارات تم تكثيف 
التوعية باإلجراءات االحترازية والقرارات والتعليمات 

الصادرة عـــن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا والجهـــات ذات الصلـــة، والتأكـــد مـــن تطبيـــق 
هـــذه المطاعم لكافة اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
الوقائيـــة. وفـــي الزيـــارات التفتيشـــية تـــم تنبيه بعض 
المحـــالت ممـــن لوحظ لديهـــم قصور في آليـــة تطبيق 
بعـــض اإلجـــراءات والتـــي هي قابلـــة للتصحيـــح، فتم 

تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
ودعـــت الصحـــة العامة الجميـــع إلى مواصلـــة االلتزام 
والتحلي بروح المسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري عن 

أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه 
الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق 
مـــن التزام األفراد وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية 
المحـــالت ذات العالقـــة بالصحـــة العامـــة باإلجـــراءات 
االحترازية واالشـــتراطات الصحيـــة الواجب تطبيقها، 
وهـــو األمـــر الـــذي يعد مرتكـــًزا هامـــًا للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، حيث تتواصـــل الزيـــارات الميدانية 
ويتم بـــذل أقصى الجهود واتخـــاذ اإلجراءات الالزمة 

لضمان صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف أنـــه فـــي 
إطـــار المتابعـــة المســـتمرة التي 
يقوم بها الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا، فقد 
تبين وجود حالة قائمة لفيروس 
كورونـــا فـــي أحد المســـاجد في 

المحافظة الجنوبية.
وحفاًظا على مقتضيات الصحة 
العامـــة وحمايـــة للمصلين، فقد 
الـــوزارة بعـــد التنســـيق  قـــررت 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  مـــع 
للتصدي لفيـــروس كورونا غلق 
المســـجد، وذلك بشـــكل مؤقت 
تتمكـــن  حتـــى  أســـبوع  لمـــدة 
الفرق المعنية من القيام بعملية 

تتبع المخالطيـــن وكذلك القيام 
مـــن  والتأكـــد  التعقيـــم  بعمليـــة 
اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة 
بشـــكل صحيح ووضعها موضع 

التنفيذ.
وشددت وزارة العدل والشؤون 
علـــى  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
اإلجـــراءات  تنفيـــذ  متابعتهـــا 
وتكثيفها  بالمساجد  االحترازية 
واتخـــاذ  التفتيشـــية  للحمـــالت 
ما يلـــزم لحفظ صحة وســـالمة 
االلتـــزام  أن  المصليـــن، مؤكـــدة 
واإلجـــراءات  بالتعليمـــات 
تفرضـــه  اليـــوم  االحترازيـــة 
المســـؤولية الدينيـــة والواجـــب 

الوطني.

غلق مسجد أسبوًعا لوجود مصاب بين المصلين
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يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي

بنك اإلسكان

بخالص العزاء والمواساة إلى

السيد أحمد نظير ماشاء الّله شكيب

الموظف بإدارة العمليات
 

وإلى جميع أفراد عائلته الكريمة

بوفاة المغفور له بإذن الّله تعالى

))والده((
 داعين الّله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

محمد الذوادي

مروة خميس

البوعينين:  قناة “الجزيرة” معول هدم للبيت الخليجي
التجمعـــات غيـــر القانونيـــة تقـــوض جهـــود التصـــدي لــــ “كورونـــا”

أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي  محمد السيســـي البوعينين، 
مـــن  المدعومـــة  القطريـــة  الجزيـــرة  قنـــاة  “أن 
منظمـــات وجهـــات إرهابيـــة مـــا زالـــت تتمادى 
وتتعنـــت فـــي تدخلها الســـافر بشـــؤون مملكة 
البحريـــن”، مشـــيرا إلى “أنها تتعمـــد التحريض 
وإثـــارة الفتنـــة والقالقـــل بيـــن أفـــراد المجتمع 
البحرينـــي ألغراض خبيثة هدفها التفريق بين 
مكونات الشـــعب، األمر الذي ُيسهم في زعزعة 
استقرار وأمن المنطقة، وال يتسق مع متطلبات 
التوافـــق الخليجي وال يراعـــي المصلحة العليا 

لدول مجلس التعاون الخليجي”.
وشـــدد علـــى “أن األوان آن لوضـــع حد حاســـم 
لمثـــل تلـــك التصرفـــات الالمســـؤولة مـــن قناة 
دأبـــت على بث األكاذيب والســـموم، بدعم من 
جهات إرهابية دون االكتراث لحســـن الجوار”، 
موضحـــًا في الوقت نفســـه “أن تلـــك األكاذيب 
مســـيرة  المزعومـــة  القنـــاة  تلـــك  أن  تؤكـــد 
وليســـت مخيرة، وذلـــك بالنظر بتصرفاتها غير 
المدروســـة واعالمهـــا غيـــر المهني الـــذي وجه 
الســـتهداف الدول العربية والخليجية تحديدا 
وفـــق نهج خبيـــث األمر الذي يجعلنا نتســـاءل 
عـــن المســـتفيد الحقيقـــي مـــن تلـــك السياســـة 

االعالمي غير المتزنة “.
ولفت السيســـي البوعينين إلى “أن ما تقوم به 
القناة من تحريض متواصل، يؤكد االستهداف 
الممنهج للبحرين والنهج العدائي ضد شـــعبها، 
لـــدى  بـــات مكشـــوفًا  وأن أكاذيبهـــا وخداعهـــا 
الجميـــع وال يمكن أن يؤثر على قوة وتماســـك 
الشـــعب البحرينـــي الـــذي يقـــف خلـــف قيادته 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة”.

من جانب آخر، أبدى رئيس اللجنة “اســـتنكاره 
القانونيـــة  غيـــر  والمســـيرات  التجمعـــات  مـــن 
التـــي تقـــوم بهـــا فئـــة قليلـــة مـــن األشـــخاص 
الالمســـؤولين خالل مراسم الدفان وخصوصًا 
في مثـــل األوضاع الصحيـــة الحالية، ضاربين 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  بقـــرارات 
لفيـــروس كورونا عرض الحائط ودون اكتراث 
لمـــا تـــؤدي إليـــه تلـــك التجمعـــات مـــن انتشـــار 
الفيـــروس األمـــر الـــذي يهـــدد الصحـــة العامـــة 
وال يراعـــي مشـــاعر أهالـــي المتوفييـــن نتيجة 
الصحـــي ألهـــداف ومـــآرب  الوضـــع  تســـييس 
أخـــرى، مؤكدا “أن المســـؤولية الكبرى تقع في 
الوقت الراهن على الدعاة والمشـــايخ والكتاب 
والخطبـــاء وأئمـــة المنابـــر في اســـتغالل كافة 
الوســـائل لتعزيز المســـؤولية الدينية والفردية 
تجاه البحرين وشعبها في ظل الوضع الصحي 
التـــي تمر بـــه المملكة تحديدا، والـــذي يتطلب 
مســـؤولية كبيرة من كل مواطـــن باإلبتعاد عن 
التجمعـــات والتـــي تمثـــل بؤرة وباء إلســـتمرار 
تفشـــي الوباء والـــذي ســـيكون المتضرر األول 

والرئيـــس هم المنقادين خلـــف تلك التجمعات 
غير القانونية”.

وشدد النائب السيسي “على دور أولياء األمور 
الكبير في هـــذه المرحلة عبر اإلهتمام بأبنائهم 
عبـــر توعيتهـــم مـــن خطـــورة اإلنقيـــاد خلـــف 
المتآمرين والمتاجرين بهؤالء الشباب لتحقيق 
مآرب أخرى، والذي ســـيكون ضحيتهم الكبرى 
هـــو هـــذا الوطـــن الـــذي بـــذل الكثيـــر فـــي ظل 
حماية وتعزيز الصحة العامة، والرســـالة اليوم 

هي رسالة أبوية قبل ان يقع الفأس بالرأس”.
الداخليـــة،  وزارة  “بجهـــود  السيســـي  وأشـــاد 
ويقظـــة وجاهزيـــة وبديهيـــة قـــوات األمن وما 
اتســـمت مـــن ضبـــط النفـــس أثنـــاء تعاملها مع 
مثـــل هـــذه الظواهر في ظـــل الوضـــع الصحي 
االســـتثنائي الحالي”، الفتًا إلى “أن ذلك يشكل 
خطـــرًا كبيـــرًا علـــى الصحـــة والســـالمة العامة 
وتجـــاوز لإلجراءات االحترازيـــة المقررة األمر 
الـــذي يقوض من جهـــود البحرين في التصدي 

للجائحة”.
وثمـــن رئيـــس اللجنة “جهـــود البحريـــن بقيادة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، المتواصلـــة للقضـــاء علـــى 
الجائحـــة في أقـــرب وقت، مســـتذكرًا في هذا 
الصـــدد “مـــا أكده جاللتـــه بأن الوضـــع الصحي 
فـــي البحرين بخير، األمر الذي يســـتدعي معه 
دعـــم جهود فريق البحرين، بقيـــادة ولي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، المتواصلة ليل نهار 
للحفـــاظ على صحة وســـالمة الجميـــع” مؤكدًا 
“أن الظـــروف والتحديـــات الماثلة فـــي الوقت 
الراهن وانتشـــار فيـــروس كورونا يتطلب معها 
الترابط القوي للعبور من األزمة إلى بر األمان”.

مكتب النائب محمد السيسي البوعينين

محمد السيسي



ســـعًيا للتكامل ما بين الرؤى، اســـتقبلت رئيسة 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة، وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف، 
بحضور ممثلي الجهتيـــن في متحف البحرين 
الوطنـــي؛ وذلـــك لتباحـــث تطـــورات العمل في 
عـــدد مـــن المشـــروعات المشـــتركة، ولتنســـيق 
التحتيـــة  البنـــى  تعزيـــز  أجـــل  مـــن  المســـاعي 
الثقافيـــة. وناقـــش الطرفـــان خـــال االجتماع 
مشـــروع استعادة الهوية البصرية لمبنى بلدية 
المنامة، إذ أكدت الشـــيخة مي أهمية االعتناء 
بالمامـــح الجماليـــة والعناصـــر المعماريـــة لهذا 

التاريخـــي، مؤكـــدًة أهميـــة اســـتعادة  المبنـــى 
الهويـــة البصريـــة التـــي ينفـــرد بها هـــذا المعلم، 
ومـــا يجســـد هذا التوجه من رهـــان على ذاكرة 

المكان. 
كمـــا تناول اللقاء المســـاعي من أجل اســـتثمار 
فضـــاء مدرســـة المنامة الثانويـــة للصناعة؛ من 
أجـــل تحويلـــه إلـــى مقـــر لصناعة اإلبـــداع في 
المنطقـــة، عبر إعـــادة تأهيـــل المعمـــار الثقافي 
الحتضـــان  وتهيئتـــه  للمدرســـة،  التاريخـــي 
الصناعـــات الثقافيـــة واإلبداعية، التي تشـــكل 

التوجه االقتصادي األسرع نمًوا في العالم.
إلـــى جانـــب ذلـــك، تمـــت متابعة آخـــر تطورات 
مشروع االرتقاء بشارعي الشيخ حمد والشيخ 

عبـــدهللا بمدينـــة المحـــرق العريقة، إذ أشـــارت 
الشـــيخة مي خال اللقاء إلى أهمية تحســـين 
الهويـــة الجماليـــة والبصرية لهذين الشـــارعين، 
اللذيـــن سيؤسســـان لتطويـــر تجربـــة األهالـــي 
والـــزوار في المنطقة، وسيجســـدان اســـتكمااًل 
لهويـــة المدينـــة العريقـــة وأصالة مســـار اللؤلؤ 
المزمع اســـتكمال أعماله أواخـــر العام الجاري. 
كمـــا ناقش اللقاء ملـــف “المـــدارس التاريخية” 
في مملكـــة البحرين، مـــع تأكيد أهميـــة تكامل 
األدوار مـــا بين مختلـــف الجهـــات المعنية؛ من 
أجـــل اســـتعادة األدوار الوظيفيـــة بقلـــب هـــذه 
المدارس التي تشكل مامح السيرة التعليمية 

الرائدة في مملكة البحرين.
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للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  أشـــادت 
واآلثـــار الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
بالمشاريع الفائزة بمسابقة “جليس المحّرق” 
مؤكـــدة أن المقاعـــد التـــي صّممهـــا الفائزون 
ســـيتم تنفيذها ووضعهـــا في أماكن محددة 
على موقع “مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد 
جزيرة” المسجل على قائمة التراث العالمي 
لمنظمة اليونيســـكو، وذلك خال اســـتقبالها 
للفائزين بالمســـابقة في مبنـــى الهيئة أمس، 
بحضور مدير عام الثقافة والفنون الشـــيخة 
ها بنت محمد آل خليفة. وشكرت الشيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة الفائزيـــن على 
مشـــاركتهم وتقديمهـــم لتصاميـــم إبداعيـــة 
ومبتكـــرة تتماشـــى مـــع مشـــاريع النهـــوض 
المحـــّرق  لمدينـــة  العمرانـــي  بالمشـــهد 
التاريخيـــة، مؤكـــدة أن الهيئـــة تســـعى دومًا 

للعمـــل مـــع الفنانيـــن وأصحـــاب اإلبداعـــات 
ضمـــن مشـــاريعها وســـترى األعمـــال الفائزة 
النور مع اســـتكمال موقع مســـار اللؤلؤ نهاية 
هـــذا العام، وهو موقع يشـــكل رافدًا لصناعة 
ســـياحة ثقافيـــة مســـتدامة وتنميـــة ترتقي 
بالمجتمـــع المحلـــي وبمكانـــة البحريـــن على 

المستوى اإلقليمي.
بالمســـابقة  الفائـــزون  توّجـــه  مـــن جانبهـــم، 
بالشـــكر إلـــى الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
للثقافـــة واآلثـــار  البحريـــن  خليفـــة ولهيئـــة 
علـــى إتاحة الفرصة للجمهور للمشـــاركة في 
تجميل مامح مدن البحرين، مؤكدين على 
أهمية مشاركة الفنانين في المشهد الثقافي 

والحضاري في المملكة.
والفائـــزون فـــي المســـابقة هـــم: روان عبـــد 
لمقعـــد  تصميمهـــا  عـــن  هللا  عبـــد  الرحمـــن 
حامـــد  اللؤلـــؤ،  أشـــكال  مـــن  مســـتوحى 

Civil Ar� “بوخمســـين وعلـــي كريمـــي مـــن 
chitect” عـــن تصميـــم مقعد مســـتوحى من 
الجـــدران الحجريـــة لقلعـــة بو ماهر، حســـام 
يوســـف عـــن مقعـــد مســـتوحى مـــن ســـفن 

الـــداو التقليديـــة، نـــورة فريدون عـــن مقعد 
بعنـــوان “التـــواء متـــوازن” ومســـتوحى من 
عايشـــها  التـــي  القاســـية  الغـــوص  ظـــروف 
العباســـي  نـــادر  اللؤلـــؤ،  البحـــارة وغواصـــو 

عـــن تصميم مقعـــد يعكس التفاعـــات التي 
مدينـــة  فـــي  االجتماعيـــة  الحيـــاة  شـــكلت 
المحرق، وأخيرًا فضيلة الشـــهابي وحســـين 
عيســـى من آرتيريور للتصميم الداخلي عن 
تصميم مقعد يكشـــف عن تفاعـــات الحياة 
االجتماعية في بيوت المحرق القديمة. هذا 
وكانـــت الهيئة قـــد نظمت مســـابقة “جليس 
األشـــغال  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المحـــّرق” 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، 
مشـــاريع  ســـّتة  بالمســـابقة  فـــازت  حيـــث 
لمقاعـــد عامة على مســـار اللؤلـــؤ في مدينة 
المحّرق. وسعت مســـابقة “جليس المحرق” 
إلـــى تفعيل دور الجمهـــور، ليس في تصميم 
المقاعـــد فحســـب، بل فـــي اقتـــراح مواقعها 
علـــى المســـار ليكون مائمـــًا مـــع التفاعات 
مـــا بين المـــكان وأفراد المجتمـــع وجماليات 

المناظر الطبيعية والعمرانية.

ــار الـــلـــؤلـــؤ” ــ ــس ــ ــع اســـتـــكـــمـــال “م ــ ــور م ــ ــن ــ ــرى ال ــتـ ــات الـــفـــائـــزة سـ ــروعـ ــشـ ــمـ الـ

الشيخة مي تشيد بتصاميم الفائزين بمسابقة “جليس المحّرق”
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إزالة 60 شحنة من األتربة و12 أخرى من األشجار المتساقطة
أكــد وكيــل شــؤون البلديــات فــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمرانــي الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة اســتمرار عمــل فريــق الطــوارئ فــي 
البلديــات لتنظيــف الشــوارع والميادين من مخلفــات موجة الغبــار والرياح القوية 

التي اجتاحت مملكة البحرين خالل يومي الجمعة والسبت الماضيين. 

وقال “وكيل البلديات” إن أمانة العاصمة 
والبلديـــات الثـــاث أزالـــت خـــال يومي 
الجمعة والســـبت 60 شـــحنة من األتربة 
الشـــوارع  فـــي  تجمعـــت  التـــي  والغبـــار 
العامـــة والمياديـــن والواجهـــات البحرية 
عبـــر أعمال الكنـــس التي باشـــرتها أمانة 

العاصمة والبلديات الثاث. 
وأشـــار إلـــى أن “أمانـــة العاصمـــة قامـــت 
بإزالة 16 شـــحنة مـــن األتربة فيما أزالت 
بلديـــة المحـــرق 14 شـــحنة بينمـــا أزالت 
شـــحنة   15 الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة 
والبلدية الشـــمالية 15 شحنة من األتربة 

التـــي تجمعت فـــي الشـــوارع والميادين 
العامة. وأضاف “كما تم إزالة 12 شـــحنة 
مـــن األشـــجار والشـــجيرات المتســـاقطة 
وعدد 56 إعاًنا من اإلعانات المتضررة 
جـــراء موجـــات الريـــاح”، مشـــيرا إلى أن 
المنطقـــة الشـــمالية كانت أكثـــر المناطق 
التـــي تأثـــرت فيها اإلعانـــات من موجة 
المنطقـــة  بلديـــة  أزالـــت  الريـــاح، حيـــث 
الشـــمالية 50 إعاًنـــا فيمـــا أزالـــت أمانـــة 
العاصمة 3 إعانات والبلدية الجنوبية 3 
إعانات.  وأوضح “وكيل البلديات” بناء 
على توجيهات وزير األشـــغال وشـــؤون 

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
خلـــف فقد تم توجيه البلديات بتشـــكيل 
فرق الطوارئ فـــي أمانة العاصمة وبقية 
لتجهيـــز  الغبـــار  موجـــة  قبـــل  البلديـــات 
االســـتعدادات الازمـــة لمواجهـــة موجة 
الغبار، حيث بدأت الفرق العمل مع بداية 
موجـــة الغبـــار موزعة علـــى المحافظات 

األربع.
وأكد “وكيل البلديات” أنه تم االنتهاء من 
إزالة مخلفات موجة الغبار من األشـــجار 

“موضًحـــا  ســـقطت  التـــي  واإلعانـــات 
فـــرق  مـــن أن عمـــل  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
الطـــوارئ مســـتمر خال هـــذه األيام من 
أجل اســـتكمال أعمال الكنـــس وتنظيف 
الشوارع العامة والميادين حسب الخطة 

الموضوعة من قبل الوزارة”.
وأضـــاف “تـــم إزالـــة النســـبة األكبـــر مـــن 
الغبـــار فـــي الشـــوارع العامـــة والميادين 
غيـــر أن أعمـــال الكنس مازالت مســـتمرة 

الى حين االنتهاء منها بصورة تامة”.
وتابـــع “كمـــا أن فـــرق الطـــوارئ مازالـــت 
مستمرة في عملها بصورة يومية إلى أن 
يتم االنتهاء من أعمال الكنس والتنظيف 
وإزالـــة كميـــات الغبـــار المتجمعـــة علـــى 

أطرف الشوارع بصورة نهائية”.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد علـــى أن من ضمن 
أعمـــال  هـــي  الطـــوارئ  فريـــق  خطـــة 
العامـــة  للمرافـــق  الشـــاملة  التنظيفـــات 

والواجهـــات  والمماشـــي  والحدائـــق 
البحريـــة”.  وقـــال “تـــم اســـتخدام عـــدد 
مـــن اآلليات فـــي أعمـــال الكنـــس وإزالة 
إلـــى  باإلضافـــة  واألشـــجار  اإلعانـــات 
الكنـــس اليدوي” مؤكدا فـــي الوقت ذاته 
“على أن أعمال النظافة مســـتمرة حسب 
الخطـــة الموضوعة إلـــى أن يتم االنتهاء 
مـــن إزالـــة جميـــع مخلفات موجـــة الغبار 

األخيرة”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

طوارئ “البلديات” 
مستمر في تنظيف 

الشوارع من مخلفات 
موجة الغبار

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن إدانتهـــا 
الحوثـــي  مليشـــيا  إطـــاق  الشـــديدة 
اإلرهابيـــة طائرة مســـيرة مفخخة على 
المملكـــة  فـــي  بمدينـــة عســـير  مدرســـة 
العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء 
المدنييـــن  يســـتهدف  متكـــرر وممنهـــج 
وينتهـــك  المدنيـــة  واألعيـــان  اآلمنيـــن 

القانون الدولي اإلنساني.

وأكدت الوزارة وقـــوف مملكة البحرين 
الكبـــرى  لشـــقيقتها  الكامـــل  ودعمهـــا 
لـــكل مـــا  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
تتخـــذه المملكة من إجـــراءات للتصدي 
لميليشـــا الحوثـــي اإلرهابيـــة وأعمالهـــا 
االجرامية، داعيـــة المجتمع الدولي إلى 
إدانـــة االعتـــداءات اإلرهابيـــة المتكررة 
التي تعرقل الجهود الرامية إلى الحفاظ 

على األمن واالستقرار اإلقليميين.

البحرين تدين إطالق الحوثيين 
طائرة مفخخة على مدرسة في عسير

صحة الموظفين من أولويات اإلدارة العليا
وزيـرة الصحـة تتفقد إجراءات الفحص السـريع للموظفين في مقر الوزارة

تفقـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
بمعيـــة وكيل الوزارة وليد المانع  صباح 
أمـــس، عملية الفحـــص الـــدوري لجميع 
موظفـــي مبنـــى وزارة الصحـــة بمنطقة 
الســـنابس في أبراج الخيـــر، حيث تأتي 
اإلجراءات التـــي تطبقها الوزارة تنفيًذا 
للقرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
اللجنـــة  وموافقـــة  العـــرض  بعـــد   )19
التنســـيقية، والتزامـــًا بتوجيهـــات جهاز 
الخدمة المدنية بشـــأن إلزامية الفحص 
لموظفـــي  كورونـــا  لفيـــروس  الســـريع 

الجهات الحكومية.
واطلعـــت الصالح، علـــى إجراء الفحص 
الســـريع الـــذي يجرى لجميـــع الموظفين 
الموجودين في العمل، وفق اإلجراءات 
التـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 

جميـــع  وســـامة  صحـــة  ضمـــان  تعـــزز 
الموظفين.

وفـــي جولتهـــا أثنـــت علـــى ســـير عملية 
الفحص الســـريع للموظفين وما شهدته 
من تنظيم، مشـــيدة بجهـــود الموظفين 
الـــذي ســـاهموا فـــي إنجـــاز واســـتكمال 
متطلبـــات الفحـــص للتأكـــد من ســـامة 
جميـــع الموجوديـــن في مقـــرات العمل، 
منوهة بضـــرورة الحفاظ علـــى التدابير 
التـــي  الســـامة  وإجـــراءات  الوقائيـــة 
وضعهـــا الفريق الوطني الطبي لمجابهة 
الجائحـــة وتوخـــي الحـــذر بمـــا يحد من 

انتشار العدوى. 
كمـــا أعربـــت عـــن حـــرص وزارة الصحة 
علـــى الحفـــاظ علـــى ســـامة موظفيها، 
وأكدت أن صحتهم من أولويات اإلدارة 

العليا بالوزارة.
لفريـــق  أســـندت  قـــد  الـــوزارة  وكانـــت 

الســـريع  “لاختبـــار  الـــدوري  الفحـــص 
الـــوزارة،  موظفـــي  مـــن   ”19 لكوفيـــد 
مســـؤولية تنفيـــذ الفحوصات الســـريعة 
وأفضـــل  الصحيـــح،  باألســـلوب 
الممارســـات إلنجـــاز جميـــع الفحوصات 
ســـامة  ضمـــان  أجـــل  مـــن  الطبيـــة 
الموظفين والعاملين. وخصصت وزارة 
الصحـــة عدد مـــن المحطات الســـتقبال 
الموظفيـــن القادمين للعمل مع أول يوم 

في األسبوع من موعد الدوام الرسمي، 
حيـــث قـــام جميـــع الموظفيـــن بإجـــراء 
الفحص السريع في هذه المحطات، في 
إطار التزامهم بالمســـاهمة في الحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، وحرصًا على 
ســـامة وصحـــة الجميـــع. وقد أشـــادوا 
بساسة اإلجراءات وجهود فرق العمل 
مـــن مختلـــف اإلدارات الذيـــن يقومـــون 

بتنظيم وإجراء عملية الفحص.

وزيرة الصحة تتفقد إجراءات الفحص السريع لجميع الموظفين المتواجدين في مقر الوزارة

السنابس - وزارة الصحة

ــامــة ــمــن ــى بــلــديــة ال ــن ــمــب ــادة الـــهـــويـــة الــبــصــريــة ل ــعـ ــتـ تــأكــيــد أهــمــيــة اسـ

“الثقافة” و“األشغال” تتباحثان عن تطورات العمل بالمشروعات المشتركة



“التأمينات” تلحق “سوق العمل” في “عدوى” احتجاب التقارير
علـــى نهـــج هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، 
توقفـــت هيئة التأمينـــات االجتماعية عن 
إصدار تقاريرها الســـنوية والربع ســـنوية 
منـــذ نهاية العام الماضـــي، حيث كان آخر 
تقرير منشـــور لها عبر موقعها الرسمي هو 
تقريـــر الربع الرابع مـــن العام 2020، فضًل 
عـــن مرور أكثر من عامين على آخر تقرير 
البيانـــات الماليـــة الســـنوية منشـــور عبـــر 

موقعها.
وقال النائب فلح هاشم إن المتابع لموقع 
الهيئـــة العامة للتأمين االجتماعي يرى أن 
آخر تقاريرها كان في بداية العام الحالي 
وهـــو التقريـــر المعنـــي بالربـــع الرابـــع عـــن 
العام الماضي، ما يعني أن الهيئة لم تنشر 

تقريرها عن الربع األول من العام الجاري، 
وهو ما ينبغي على الهيئة تداركه والعمل 
على نشـــر التقريـــر إلى جانب االســـتمرار 

في نشر تقاريرها الدورية.
وأكـــد أن علـــى الهيئـــة توضيح األســـباب 
التـــي أدت إلـــى عـــدم نشـــر التقريـــر فـــي 
موعـــده، بمـــا يتزامن مـــع انقطـــاع تقرير 
واللذيـــن  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 
الشـــأن  ذوو  يســـتطيع  خللهمـــا  مـــن 
واالختصـــاص اســـتنتاج التطـــورات فـــي 
يعنـــى  مـــا  فـــي  التشـــغيلية  السياســـات 
بالمواطنيـــن ومســـتوى األجـــور، وكذلـــك 
مســـتوى التشـــغيل للعمالـــة الوافـــدة في 
القطـــاع الخـــاص، عـــدا عـــن مـــا تبينه من 
تغطيـــة حمائيـــة  مـــن  توفـــره  مـــا  مـــدى 
للمشتركين فيها من مجموع المواطنين.

التأميـــن  هيئـــة  تقاريـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
االجتماعـــي فـــي البحريـــن تفتقـــر لعـــدة 
عناصـــر مهمـــة فـــي هـــذا الجانـــب، منهـــا 
أعـــداد العمالة الوافدة فـــي القطاع العام، 
وتوزیـــع عـــدد المؤمن علیھم حســـب فئة 
مـــدة الخدمـــة، وأعـــداد المؤمـــن علیھـــم 
وكذلـــك  االقتصـــادي،  النشـــاط  حســـب 
اتســـاع تصنيف فئـــات األجور التي تصل 
إلى 200 دينار بدال من 50 ديناًرا وهو ما 

كان معمواًل به قبل عام 2010.

وعاد ليؤكد أهمية هذه التقارير حتى في 
صورتها الحالية، وضرورة اســـتمراريتها، 
كحق للعامة والمتخصصين والدارســـين 
وكذلـــك واضعـــي السياســـة العامـــة ومن 

ضمنهـــم أعضاء الســـلطة التشـــريعية في 
الحصـــول علـــى المعلومـــة مـــن المصـــادر 

الرسمية. 
ولفـــت إلـــى أن هذا األمر يأتـــي في وقت 
باشـــرت فيـــه الهيئة بتنفيذ مـــا نص عليه 
المرســـوم بقانـــون رقم )21( لســـنة 2020 
بشـــأن صناديـــق ومعاشـــات التقاعـــد في 
القوانين واألنظمة التقاعدية والتأمينية، 
والذي مـــن المتوقـــع أن تكشـــف التقارير 
عـــن بعض مـــن آثـــار تطبيقـــه، وكذلك ما 
نحـــن مقدمـــون عليه بمناقشـــة مشـــروع 

بقانون لتعديل قانون التقاعد.
وقـــال إن لهذه التقارير أهمية بالغة أيًضا 
الســـيما فـــي ظل مـــا نواجهه هـــذه األيام 
مـــن أثر الجائحـــة وهو ما يقر بـــه العديد 
من التقارير الدولية والمحلية على سوق 

العمـــل عامة ومنها العمـــال، وبذلك أعداد 
المشتركين ومستوى أجورهم.

وأشـــار إلى تقارير منظمـــة العمل الدولية 
التـــي تحدثت عن تأثيرات الجائحة على 
ســـوق العمل ومـــا ترتب عليهـــا من زيادة 
فـــي  الفجـــوة  العاطليـــن وزيـــادة  أعـــداد 
الدخـــل، وهو ما يتضح أيًضا في دراســـة 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن علـــى 

المستوى المحلي.
واختتم أن أهمية إصدار هذه التقارير ال 
تقتصـــر فقط على الهيئة وإنما تنســـحب 
أيًضـــا على االتحـــادات العماليـــة؛ انطلقا 
من واجبهـــا تجاه من تمثلهـــم، داعًيا إلى 
ضـــرورة أن تكون تقاريـــر الهيئة وغيرها 
العمـــل  بســـوق  المتعلقـــة  التقاريـــر  مـــن 

والتأمينات أكثر شمولية وتفصيل.

فالح هاشم

طرح مناقصة إلنشاء مبنى إضافي بـ “البسيتين االبتدائية”
ــا ــي دراس ــاً  ــص ف  19 عــلــى  ــوي  ــت ــح وت طـــوابـــق   3 يــضــم 

أعلنت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، طرح مناقصة مشروع إنشاء مبنى أكاديمي إضافي بمدرسة 
البسيتين االبتدائية للبنين من مجلس المناقصات والمزايدات، على أن يتم فتح العطاءات المقدمة للمشروع بعد االنتهاء 

من اإلجراءات المطلوبة.

ويأتي المشروع في إطار الدعم المستمر 
الـــذي تقدمـــه وزارة  الوثيـــق  والتعـــاون 
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيط 
والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة  العمرانـــي 
لتمكينها من تنفيذ خطتها االستراتيجية 
بالتوســـع في المـــدارس الحاليـــة بغرض 
اســـتيعاب أكبـــر عدد ممكن مـــن الطلب 
بهـــدف توفيـــر المقعـــد الدراســـي لجميع 
الطلب وتقريب الخدمات التعليمية من 
مناطق ســـكنهم والتخلـــص تدريجيًا من 

الفصول المتنقلة في هذه المدارس.
الـــوزارة راعـــت فـــي تصميـــم  يذكـــر أن 

المبنى األكاديمي اإلضافي أن يتناســـب 
مـــع المتطلبـــات الحديثة لـــوزارة التربية 
والتعليـــم بما يواكـــب التطـــور التعليمي 
بيئـــة  وتوفيـــر  المملكـــة  فـــي  المســـتمر 
ورفـــع  التعليـــم،  فـــي  وممتعـــة  مريحـــة 
الطاقة االستيعابية للمدرسة من 1,112 
إلـــى 1,532 أي بزيـــادة تبلـــغ نحـــو 420 
طالبـــا بعـــد االنتهاء من تنفيذ المشـــروع 
يمكـــن مـــن خللهـــا الزيـــادة المســـتقبلية 
لعـــدد الطلب بالمدرســـة هـــذا باإلضافة 
إلى التخلص من الفصول المتنقلة، حيث 
سيتم إنشاء المبنى األكاديمي اإلضافي 

علـــى جـــزء مـــن األرض الخاصـــة بعقـــار 
المدرســـة بمســـاحة تبلـــغ 949.76 متـــرا 
مربعـــا وتبلـــغ مســـاحة البنـــاء 3,048.93 

مترا مربعا.
ويتكـــون المبنـــى مـــن 3 طوابـــق تحتوي 
علـــى عدد 19 فصـــلً دراســـيًا إلى جانب 
فصـــلً واحدًا للطلب مـــن ذوي العزيمة، 
للتربيـــة  ومعمـــل  للتكنولوجيـــا  معمـــل 
األســـرية، مختبـــر للحاســـب اآللي، غرفة 
للمدرســـين و3 مكاتب ُأخرى للمشرفين، 
باإلضافـــة إلى الخدمات المشـــتركة مثل 

دورات المياه وغرف االستراحة.

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات

هاشم: على الهيئة 
تدارك الخطأ وتوضيح 

األسباب

local@albiladpress.com07

ابراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

مساكــن تنتظــر توصيــل البنيــة التحتيـــة منـــذ 2012
 زارت “البالد” بمعية رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي حي النعميات 
فــي مدينــة خليفة للوقوف على حال المســاكن الجديدة هنالك، والتي يشــكو 
مالكهــا غيــاب الخدمــات البنية التحتية بشــكل كامل منذ العــام 2012 للبعض 

منها.

وتبـــدو المنطقـــة منـــذ الوهلـــة األولى 
صحراويـــة وبل أي بنـــى تحتية تذكر، 
ســـواء شـــوارع أو أرصفة أو شـــبكات 
للكهرباء أو الماء، كما أوضح التميمي 
بأنهـــا  “الصحيفـــة”  لــــ  حديثـــه  أثنـــاء 
خاويـــة علـــى عروشـــها مـــن شـــبكات 
الصرف الصحي، وبـــأن الضرر الجاثم 
علـــى كثيرين هنالك كبيـــر وفادح وبه 

تعطيل تام لحياتهم وألسرهم.
وتتـــوزع البيوت فـــي الحـــي المذكور 
بشـــكل متباعـــد وغير منظـــم، وأغلبها 
جاهـــز ولكنهـــا تنتظـــر الخدمـــات، كما 
وبعـــض  والغبـــار،  األتربـــة  تكســـوها 
باأللـــواح  مغلقـــة  منهـــا  الشـــبابيك 
الخشـــبية، حيث أوضـــح التميمي بأن 
الســـبب حمايتها بعـــد تعرضها ألعمال 

سرقة وتخريب وتكسير.
وبين بأن المجلس البلدي طالب ببناء 
عدد من الشـــوارع الرئيسية في الحي 
منـــذ العـــام 2013 لكـــن الحـــال ال يزال 
كما هو عليه. وتبدو الطرقات الرملية 
في الحـــي على امتـــداده مـــن البداية 
وحتى النهاية، وهـــو أمر يصعب على 
الساكنين كثيرًا خلل موسم األمطار، 
حيث تحول األمطار من دخول حتى 
العمال من الدخول والعمل االنشائي.

وصرح التميمي قائل: بأن على وزارة 

األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمراني أن تكون جادة في اإلســـراع 
برفع مستوى الشوارع الداخلية للحي 
على مســـتوى ضفاف البيوت التي تم 
بناؤهـــا كمـــا هـــو وارد فـــي المخطـــط 
الرئيســـي، حيث إنها وبوضعها الراهن 
ستكون معرضة لدخول مياه األمطار 
بســـاكنيها،  يضـــر  بشـــكل  بداخلهـــا 
خصوصا وأنها على مســـتوى اقل من 

الشارع الرئيسي العام لذات السبب.
ولفـــت إلـــى أن: مـــن المتوقـــع دخـــول 
والعقـــارب  والثعابيـــن  الحشـــرات 
والجرابيـــع والـــكلب الضالـــة لبيـــوت 
الســـاكنين مـــع مـــرور الوقـــت، بســـبب 
غياب الخدمات والشـــوارع واألرصفة 
والتشـــجير وغيره، حيـــث إن المنطقة 
بوضعهـــا الراهن جرداء، ومعرضة ألن 
تكون أعشاشـــا لهذه القوارض القاتلة 

والضارة.
مـــن  “العديـــد  التميمـــي:  وأضـــاف 
الســـاكنين بحـــي النعميـــات تعرضـــت 
منازلهـــم وال تـــزال لعوامـــل التعريـــة، 
والتي تضر بالجبس واألسقف والصبغ 
وبنيـــة البيت ككل، والتـــي كلفت أحد 
المـــلك أكثـــر مـــن 4000 دينـــار، بل إن 
حتى حديد األبواب الخارجية صدأة، 

وتكسر الزجاج الملبس لها”.
وذكـــر بأن: “هنالك بيـــوت أكملت اآلن 
ثمانـــي وتســـع ســـنوات وهـــي تنتظـــر 

منهـــا  والتـــي  الرئيســـية  الخدمـــات 
الكهرباء والماء”.

بـــدوره، كشـــف بـــو عيســـى وهـــو أحد 
ملك البيـــوت الجاهزة، لــــ “البلد” عن 
أن بعـــض الجهات الخدميـــة متباطئة 
فـــي أداء واجبهـــا في الحـــي، والضرر 
يطـــال جميـــع أصحـــاب البيـــوت هنـــا، 
مردفـــا “فمســـكني على ســـبيل المثال 
جاهـــز مـــن منتصـــف رمضـــان، األمـــر 
الـــذي اضطرني لوضع محـــول كهرباء 
متنقل يشـــغل مـــراوح مؤقتـــه لتبريد 

البيت، بســـبب بدء حدوث التشققات 
فـــي الجـــدران والجبس، جـــراء تفاقم 

الحرارة والرطوبة”.
وتابـــع بـــو عيســـى: “أقطـــن حاليـــًا مع 
عائلتـــي المكونة من ســـبعة أفراد في 
شـــقة إيجـــار ، وأدفـــع أقســـاطا بنكية 
لبنك اإلسكان وللبنوك التجارية نظير 
بنـــاء هـــذا البيـــت والـــذي أعجـــز عـــن 
النزول به حتى اللحظة، بسبب غياب 

الخدمات الرئيسية”.
وعلـــق التميمـــي هنـــا بالقـــول: “هنالك 
بعـــدد  ملصقـــة  كهربـــاء  محطـــات 
مـــن البيـــوت وال يفصلهـــا عـــن العـــداد 
الرئيســـي للبيـــت ســـوى أمتـــار قليلة، 
إال أن الهيئـــة ترفـــض تزويدها بالتيار 

الكهربائي ألسباب متعددة”.
وفـــي لقاء مع المواطن أحمد العجمي 
قال “ثلث سنوات وأنا أنتظر توصيل 
والبنيـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  خدمـــات 
التحتيـــة األخرى كالشـــوارع الموصلة 
للبيـــت، واليـــزال الحال كمـــا هو عليه، 

ناهيـــك عن أن لدي جيـــران ينتظرون 
بفترات أطول مني، وضررهم أكثر”.

صيـــف  أول  “هـــذا  العجمـــي  وأردف 
يدخـــل علـــي وبيتـــي جاهـــز بالكامل، 
بالحـــرارة  يكمـــن  الرئيســـي  والضـــرر 
والرطوبـــة التـــي يمتلـــئ بهـــا البيـــت، 
ناهيـــك عـــن أرطـــال األغبـــرة واألتربة 
التـــي تهـــب مـــن كل االتجاهـــات، كمـــا 
فـــي  الرمليـــة  الشـــوارع  طبيعـــة  أن 
الحـــي، تحول دون وصول الســـيارات 

الصغيرة للمساكن”.
لحـــي  تابعـــة  لمنطقـــة  زيـــارة  وفـــي 
وزارة  “البـــلد”  رصـــدت  النعميـــات 
األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، حيث أوضح التميمي بأنها 
تزود بعض المباني التجارية الجديدة 
بالخدمـــات بشـــكل تفضيلـــي وفـــردي 
وبوقـــت قياســـي علـــى حســـاب مبان 
أخرى، مؤكدًا بأن ذلك يضع المجالس 
البلديـــة فـــي حـــرج كبيـــر، ويؤثر على 

مصداقيتها لدى المواطنين.
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مواطنون يسكنون 
بشقق إيجار 

وبيوتهم جاهزة 
ولكن بال كهرباء



طالب عدد من أصحاب حمالت الحج 
والعمـــرة بإدراجهـــم ضمـــن القطاعات 
االقتصاديـــة المتضـــررة، مؤكديـــن أن 
80 % من المكاتب تم إغالقها بسبب 
ظـــروف جائحة كورونـــا، وأن األعباء 
وااللتزامـــات الماليـــة عليهـــم تراكمت 

بشكل كبير.
وقـــال صاحـــب حملـــة العهـــد الزاهـــر 
عدنان مـــال هللا إن أصحـــاب حمالت 
الحـــج والعمـــرة هـــم الشـــريحة األكثر 
تضررا من الجائحة، ولم تعوض حتى 
اللحظـــة، ولـــم تـــدرج فـــي القطاعـــات 

االقتصادية المتضررة.
وأضاف مال هللا لـ “البالد” أن “السبب 
الـــذي تتعـــذر به الجهات الرســـمية هو 
أن لدينا رخصة وليس ســـجال تجاريا، 
بالرغـــم مـــن أن الرخصـــة صـــادرة من 
وزارة العـــدل والشـــؤون واإلســـالمية 
مصالحنـــا  كل  أن  أضـــف  واألوقـــاف، 
واقفـــة ومشـــلولة بشـــكل كامـــل، مـــع 
التزامنـــا بدفـــع اإليجـــارات والرواتب 

والرسوم والفواتير االعتيادية”.
وتابـــع “رســـوم تجديـــد الرخصـــة 75 
دينـــارا، ولقـــد تعثرت فـــي توفير هذا 
المبلـــغ لفترة؛ ألنني ال أملك شـــيئا في 
حســـابي البنكي بسبب تراكم الديون، 
فأنـــا بنهايـــة األمـــر مواطـــن متقاعـــد 
ومدخولي محدود، وإن عدم خروجنا 

لحملـــة شـــهر محـــرم ســـتؤدي لخراب 
ديار”.

وأردف مـــال هللا “80 % مـــن مكاتـــب 
حمالت الحج والعمرة أغلقت أبوابها؛ 
الديـــون وااللتزامـــات  بســـبب تراكـــم 
الدعـــم  وجـــود  وعـــدم  الماليـــة، 
الحكومـــي، وحتـــى لو رغبـــوا بالعودة 
للعمل مجددا، فسيتم إلزامهم بتأجير 
عناويـــن  ووضـــع  جديـــدة  مكاتـــب 

كالمعتاد”.
من جهته، قال صاحب حملة المواسم 
للحـــج والعمرة جاســـم أبـــل “تم طرق 
باب الوزارة فـــي بداية الجائحة ولقد 
المخصـــص  وجـــود  لعـــدم  اعتـــذروا 
لذلـــك، ثم ذهبنا لتمكين التي اعتذرت 
أيضـــا ألن لدينا رخصة وليس ســـجال، 

ولقـــد تواصلنا مع الجهـــات المختصة 
األخـــرى، ولكـــن - ولألســـف الشـــديد - 
لـــم نحصل على أي دعـــم، بخالف كل 

القطاعات األخرى”.
وأضـــاف أبل “يحـــدث ذلك بالرغم من 
أننـــا نقـــوم بخدمـــات جليلـــة للحجاج 
ومعتمـــري بيـــت هللا الحـــرام، وعلينـــا 
ضـــرر بالـــغ ومســـتمر ودائـــم، وإن في 

القلب غصة”.
بـــدوره، قال صاحـــب حملة المحفوظ 
للحـــج والعمـــرة محمـــد محفـــوظ إن 
هـــذا القطاع هـــو األكثر حاجـــة للدعم 
الحكومـــي، وليـــس بمعـــزل عـــن بقية 
القطاعـــات االقتصاديـــة التـــي تغـــذي 
االقتصـــاد الوطنـــي، وتقـــدم الخدمـــة 

الدينية المهمة للناس طوال العام.

مـــن  “العديـــد  محفـــوظ  وأضـــاف 
أصحـــاب هـــذه الحمالت ليـــس لديهم 
والبعـــض  تذكـــر،  أخـــرى  مداخيـــل 
اآلخـــر متقاعـــدون، وعليـــه كأصحاب 
النظـــر  الحكومـــة  نناشـــد  للحمـــالت 
لحالنـــا، خصوصـــا أننـــا بـــال تأميـــن أو 
تقاعد، ناهيك عن أننا خســـرنا الكثير، 
فالبعـــض مســـتأجر عمـــارات ومخازن 
بشـــكل ســـنوي بمكـــة المكرمـــة، ولقـــد 
جـــاءت النتائـــج علـــى الجميع بشـــكل 

عكسي، أضر بهم وبعوائلهم”.
قـــال محمـــود  وفـــي ســـياق متصـــل، 
للحـــج  الكاظـــم  حملـــة  مـــن  الكاظـــم 
الدينيـــة  الرحـــالت  إن  والعمـــرة 
تعطلـــت وتأثـــرت بشـــكل كبيـــر منـــذ 
بدايـــة الجائحة، وتزايدت مع تفشـــي 

الفيـــروس واتخـــاذ الـــدول القـــرارات 
المترابطـــة باإلجـــراءات الوقائية لمنع 
انتشـــاره، األمر الذي أضر بهذا القطاع 
بشكل مباشر، بخالف قطاعات السفر 
والســـياحة التـــي هـــي قريبة منـــه، إذ 

دعمت حكوميا بمرحلة معينة.
أصحـــاب  “التـــزام  أن  الكاظـــم  وأكـــد 
الحمـــالت بســـداد رواتـــب الموظفيـــن 
الذيـــن هـــم مســـؤولون عـــن عوائلهم، 
وبســـداد الفواتيـــر وبقيـــة االلتزامات 
األخـــرى حملهـــم أعبـــاء ماليـــة كبيرة، 
فـــي الوقت الذي لـــم يدرجوا به حتى 
اللحظـــة ضمـــن القطاعـــات المتضررة 
رخصـــة  حملهـــم  بســـبب  اقتصاديـــا؛ 
وليـــس ســـجال، وعليـــه نأمـــل التفاتـــه 
الحكومة لدعم هذا القطاع وإنقاذه”.

وختاًمـــا، أكد النائب إبراهيم النفيعي، 
الذي تقدم حديثا بمبادرة طالب فيها 
الحكومـــة بتعويـــض أصحاب حمالت 
الحـــج والعمـــرة، أن هـــذا القطاع الذي 
يقـــدم الخدمـــات الدينيـــة لبيـــت هللا 
الحرام ولـــزوار المدينـــة المنورة على 
مـــدار العـــام، يتطلب الوقفـــة والدعم، 
مـــع تزايـــد األعبـــاء الماليـــة والديـــون 
علـــى أصحـــاب الحمـــالت، ومالحقـــة 

البنوك والمصارف لهم.
القطـــاع  أن  إلـــى  النفيعـــي  وأشـــار 
المذكـــور حيوي ومهـــم، وليس بمعزل 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  بقيـــة  عـــن 
النشـــطة األخرى، متأمـــال إدراجه في 

حزم الدعم الحكومية.

عدنان مال الله

80 % من مكاتب حمالت الحج والعمرة أغلقت أبوابها بسبب الجائحة
ــا ــادي ــص ــت ــررة اق ــتـــضـ ــمـ ــات الـ ــاعـ ــطـ ــقـ ــاع ضـــمـــن الـ ــطـ ــقـ ــة بــــــــإدراج الـ ــب ــال ــط م

احتراق مساكن المواطنين بين بيروقراطية اإلجراءات وتأخر التعويض
ــز مــتــخــصــص لـــمـــعـــالـــجـــة آثـــــــار حــــــــوادث الـــحـــريـــق ــ ــرك ــ ــي: لـــتـــأســـيـــس م ــ ــاق ــ ــح ــ إس

قبل شــهور عدة، تلقت “البالد” اتصاًل من مواطن يشــكو فيه احتراق شــقته في المحرق؛ بســبب ماس كهربائي بمكيف غرفة النوم الرئيســة. 
الحتــراق أبــاد ببســاطة معظــم مرافــق الشــقة البســيطة، التي تقطنهــا عائلته بقوام 5 أفــراد، مدخولها دون المتوســط، وتنتظر لســنوات 

استالم وحدة سكنية، كما هو حال غيرها.

رب األســـرة وببســـاطة، وجد نفســـه 
- كغيره من هذه الحاالت المؤســـفة 
- فـــي دوامـــة ال غـــرار لهـــا، ال يعرف 
مـــاذا عليـــه أن يفعـــل، وكيـــف، وأي 
بـــاب يطـــرق، وســـط غياب اإلرشـــاد 
للحاالت الشبيهة، أو آلية التعويض، 
ووســـيلتها، والفترة الزمنية الالزمة 

لها.
ذات الســـيناريو، تكـــرر لعائلـــة فـــي 
مدينـــة حمـــد، وفـــي توبلـــي، وفـــي 
ذات  وتســـتمر  الشـــرقي،  الرفـــاع 
حـــوادث  والســـيناريو،  الحكايـــة، 
فجائيـــة تتعـــرض لهـــا بعـــض األســـر 
البحرينية على غفلة، تفضي لتدمير 
ألســـنة  بســـبب  والمســـكن  الشـــقة 
النيـــران، ولكن ما الحلـــول المجدية 
والمنقـــذة فـــي مثـــل الحـــاالت التي 
تضـــع األســـر محـــدودة الدخـــل في 

وضع ال تحسد عليه؟
وفـــي يـــوم أمـــس تحديـــًدا، تلقـــت 
“البـــالد” اتصااًل من مواطن محرقي، 
يكنـــى بــــ “بـــو مـــروان” يشـــكو فيـــه 
حريـــق  الســـيناريو،  ذات  وبأســـف 
كهربائـــي  مـــاس  بســـبب  فجائـــي 
بالمكيـــف، أتلـــف محتويات الشـــقة، 

وعطل حياة أفراد األسرة.

ويضيـــف بو مـــروان فـــي حديثـــه لـ 
“البـــالد” أن “موظف هيئـــة الكهرباء 
قـــام بنـــزع فيـــوز الكهربـــاء وطلـــب 
منـــا أن نحضـــر مقاوال على حســـابنا 
بعمليـــات  يقـــوم  لكـــي  الخـــاص 
اإلصـــالح الالزمة قبل إعـــادة التيار 
الكهربائـــي مـــره ثانيـــة، علًمـــا أنهـــم 
عتبوا علينا قطعنـــا للتيار الكهربائي 
عنهـــا بعـــد حـــدوث الحريـــق، وهـــو 
إجـــراء احتـــرازي منـــا لمنـــع حدوث 

مصيبة أخرى”. 

وأضاف “إجـــراءات إصـــدار التقرير 
اطلعـــت  مـــا  حســـب  بهـــا  الخـــاص 
ســـيحتاج لقرابـــة األســـبوعين. مـــن 
الضرورة سن آلية واضحة وسريعة 
لتعويض المواطنين المتضررين، إذ 
ال تســـاعدهم مداخيلهـــم المحدودة 
في وضـــع الحلول الالزمة لألســـرة، 
ســـواء في إصالح الشقة المحترقة، 
أو توفير سكن بديل لألسرة إلى أن 

يوجد حل نهائي لذلك”.
بعـــض النواب والبلديين والنشـــطاء 
االجتماعييـــن في منصات التواصل 
االجتماعـــي يجتهـــدون بيـــن الفينة 
واألخرى، لكي يطالبـــون ويوصلون 
حقيقـــة الصـــورة عمـــا تعانيـــه بعض 
األســـر البحرينيـــة المتعففـــة، التـــي 
غالًبـــا ما تقطن شـــققا لإليجار، وعن 
معاناتهـــا األكبـــر مـــع حـــدوث حريق 
يضعهـــم بمفترق طريـــق صعب ومر 

من االختيار والحلول الشائكة.
وفي هذا الســـياق، أكـــد النائب علي 
إنشـــاء  لمقتـــرح  دعمـــه  إســـحاقي 
يكفـــل  الـــذي  الطـــوارئ  صنـــدوق 
تعـــرض  عنـــد  البحرينيـــة  العوائـــل 
“أســـاند  قائـــال  للحريـــق،  منازلهـــم 
مقتـــرح العمل على إنشـــاء صندوق 

يعنـــى  فاعـــل 
األســـر  بكفالة 
ينيـــة  لبحر ا

تعرضت  الذيـــن 
منازلهم للحريق”.

وأردف 
إسحاقـــــــــــي 

“بالرغم من 
وزارة  أن 
لعمـــــــــــل  ا
والشؤون 

االجتماعية 
تقوم بهـــذا األمر، 

إال أننـــا نطمح لوجود 
مركـــز متخصـــص لمعالجـــة آثـــار 

حـــوادث الحريـــق، إذ ُيعد هذا 
النـــوع مـــن المشـــكالت وارد 
لحظـــة”. أي  فـــي  الحـــدوث 

هـــذا  يكـــون  أن  “البـــد  وزاد 
الصنـــدوق على أتم االســـتعداد 
اأُلســـر  النتشـــال  والجهوزيـــة 
مـــن هذه األزمـــة، إذ يتـــم توفير 

مســـكن مالئم لهم على الفور؛ ألن 
هذه الحوادث فـــي الغالب تعرض 

المنـــازل للتلف التـــام أو الجزئي، ما 
يجعل المكوث فيها متعذًرا”.
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Vacancies Available
DR. BEHZAD PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of
  PRECISION EQUIPMENT SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac
17686807  or  BEHZAD@BATELCO.COM.BH

 MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

Tacosta del Paris W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

33858115  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

Tacosta del Paris W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GANGPUSHER 
 suitably qualified applicants can contac

33858115  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

WAHAT SAAR GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34483074  or  ALIALI1984BH@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

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

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

13300023  or  human.resources@binrajab.co 

ALKARNOS CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39855768  or  MEFTAHCO67@YAHOO.COM 

C PLUS FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33343833  or  MOHD.ALAWAINATI@GMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ST.CHRISTOPHER’S SCHOOL ‘ISA TOWN’ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

ABDULRAHMAN MOHAMMED GHNAIM HILAL BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contac

17241414  or  GHUNEEM@BATELCO.COM.BH 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

CRISPY CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17262998  or  SSALEH@AMERCIANA.BH 

2000 WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

17784189  or  INFO@2000WORKSHOP.COM 

MASALA VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
39148048  or  EBUSHEHAB@GMAIL.COM 

Eastern jalabiat 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33171517  or  m.almuraisi6@gmail.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

USMANS WORLD Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33322872  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

Purple Swirl Express W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
36556188  or  ppgroup2009hr@gmail.com 

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17404855  or  aljabriya2016@gmail.com  
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علي إسحاقي
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

تحـديـــث
Update

07
2021
JUN

نسبة الحجوزات

 الفلل المتوفــــــــــرة 

.no م  البناء م  األرضالتصميمــرقم الفيال

.01

.02

117
146

C
C

403.2 m

390.2 m
245.0 m

245.0 m

BD السعر

150,000

150,000

%
��

الحجوزات

��
المتوفــــــر

AMAN VILLAS 13دوار

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

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

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting

مساحات البناءمساحات الفلل
m2 334405245261m2

��������
36155800
حسن حمزة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
ٕاعالن رقم )74403( لسنة 2021

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
برادات األمثل ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم 
ٕاليهــا الســيد / حســن عيد راشــد بوخمــاس باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 
برادات األمثل ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجب القيد 
رقــم 134468، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و 
شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

     CR2021 -88248 إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حنان حسن علي حنجافه

االسم التجاري الحالي : الستريشنز للتصميم و خدمات االنترنت
االسم التجاري : توب رايت للتصميم و خدمات الدعم

رقم القيد   : 46817  -  1

التاريخ : 10 / 6/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة السجل التجاري

  CR2021- 88808   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدمت إلينا المعلن ادناه: رناد بســام يوســف ســليمان الســعدي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى عبير خليف محمد الغديرعلي

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

رقم القيد :116843 – 2
االسم التجاري :خباز فريج الطيبين

التاريخ : 2021/6/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة السجل التجاري

  CR2021- 87211   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة فاطمه عوض علي حسن بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد / السيدة بسمه سعيد عبدالكريم المرزو ق

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

رقم القيد : 109370 – 2
االسم التجاري :   مطعم و مقهى بيت فيروز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   000   لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سبرت للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / شــركة ســبرت للمقــاوالت والتجــارة ذ.م.م باعتباره المصفــي القانوني 
لشــركة ســبرت للمقــاوالت والتجــارة ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية 
محــدودة - بموجــب القيــد رقــم 86045 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة 
الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

التاريخ : 6 /2021/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة السجل التجاري

  CR2021- 85316   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه السيد/الســيدة محمــد علــي جاســم الحايكــي بطلــب 
تحويــل المحــل التجاري التالي إلى الســيد / الســيدة حســن محمد علي جاســم 

الحايكي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد :138002 – 1  

االسم التجاري :   زي زي كافيه

القيد   139362     -   التاريخ : 13 /2021/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   86167   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم شركة المدينة للزجاج والمرايا ذ.م. م

 MD  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد
JAHANGIR ALOM ALI HAIDOR   ، مالــك شــركة المدينــة للزجــاج والمرايا ذ.م.م المســجلة 

بموجب القيد رقم 139362   طالبا تغيير اسم الشركة ليكون:
من: شركة المدينة للزجاج والمرايا ذ.م.م

AL MADINA GLASS & MIRRORS CO W.L.L
إلى: شركة دايموند ستار للزجاج ذ.م.م

DIAMOND STAR GLASS CO. W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ : 10 / 2021/6
  CR2021- 86889   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقدمت إلينا المعلنة ادناه السيدة: امنة محمد رفيق علي حسين بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد عبدهللا محمد رفيق علي حسين

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

رقم القيد :  87326 – 2
االسم التجاري : ديمورا للستائر  

رقم القيد :  3 - 87326
االسم التجاري :  ديمورا للتجارة  

رقم القيد :   4 - 87326
االسم التجاري :  ديمورا للديكور الداخلي 

القيد  52910    -   التاريخ  10 - 6 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد رضيه خانم 
عبــد العظيــم عبــد العليم خــان ل مركز قصر مرحبا التجاري )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب 
القيد رقم 52910 طالبا تحويل الفرع االول والثاني والخامس من المؤسســة الفردية إلى شــركة 
ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 50000 خمســين الف عيني لتصبح الشــركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
MOHAMMED ALTHAF MUSBA     -   رضيه خانم عبدالعظيم عبدالعليم خان 

MOHAMMED AKEEF MUSBA   -    ABDULQADIR JAILANI KOBATTE 
وتغيير االسم التجاري للفرع االول والخامس من مركز قصر مرحبا التجاري

الى شركه مرحبا مارت ذ.م.م.
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

 تبحث عن عقـــــار في المحرق؟
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هّمتي: عقوبات إضافية بحال فوز المتشــددين باالنتخابات

واشنطن تعتزم إدراج الصواريخ واإلرهاب بمفاوضات إيران

كشــف مســؤولون أميركيــون وأوروبيــون أن إدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن مصرة علــى إضافة برنامــج الصواريخ الباليســتية والدعم 
اإليراني للجماعات اإلرهابية كاتفاق ملحق يجب على إيران التفاوض عليه، وفًقا لعدة مسؤولين، بينما تريد إيران أن تضمن أن ال يتم إلغاء 

االتفاق النووي مستقبال من قبل أي إدارة جمهورية.

والواليـــات  إيـــران  وأحـــرزت 
فـــي كل  كبيـــًرا  تقدًمـــا  المتحـــدة 
قضيـــة تقريًبا قيد المناقشـــة في 
االجتماعـــات غير المباشـــرة على 
مدار الشـــهرين الماضيين، كما أن 
الواليـــات المتحدة منحت الضوء 
األخضر لكوريا الجنوبية لإلفراج 
عـــن األمـــوال اإليرانيـــة المقدرة بـ 
7 مليـــارات دوالر، ودفعـــت إيران 
حصتهـــا لألمم المتحـــدة من هذه 
األموال، وفقا لما أوردته صحيفة 

“واشنطن بوست” األميركية.
ومـــع بـــدء الجولـــة السادســـة من 
المحادثات ظلت إدارة بايدن غير 
متأكـــدة ممـــا إذا كانـــت أقرب إلى 
اتفـــاق نهائي مما كانـــت عليه في 
البدايـــة. وقال مســـؤول كبير في 
اإلدارة إنـــه كان هنـــاك تقـــدم “في 
كل قضيـــة، فـــي كل مـــرة نلتقـــي 
فيهـــا”، وأضـــاف المســـؤول، الذي 
الكشـــف عـــن هويتـــه، أن  رفـــض 
الفجـــوات المتبقيـــة يمكن ســـدها 

“في غضون أسابيع”.
وتابـــع المســـؤول “لكـــن 70 أو 80 
% مـــن التقـــدم ال يهـــم، المهم أنه 
يجب التغلـــب على انعـــدام الثقة 

األساسي بين الجانبين”.

عراقجي يستبعد التوصل 
التفاق

الوفـــد  مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس 
عبـــاس  المفـــاوض  اإليرانـــي 
أن  يعتقـــد  ال  “إنـــه  عراقجـــي 
بملـــف  المتعلقـــة  المفاوضـــات” 
إيـــران النووي “يمكـــن أن تتوصل 
إلـــى نتيجـــة هـــذا األســـبوع”، في 
وقـــت دعـــي اإليرانيـــون للتوجـــه 

الـــى صناديـــق االقتـــراع فـــي 18 
يونيو النتخاب رئيســـهم. وصرح 
عراقجـــي بختام اليـــوم األول من 
الجولة السادســـة مـــن المحادثات 
في فيينـــا “شـــخصيا ال أعتقد أنه 
يمكننـــا التوصـــل إلـــى نتيجة هذا 

األسبوع”. 
وفي نهاية االجتماع في العاصمة 
روســـيا  ممثـــل  قـــال  النمســـوية، 
إن  أيضـــا  أوليانـــوف  ميخائيـــل 
“بضعـــة  يحتاجـــون  المفاوضيـــن 
أســـابيع إضافيـــة لترتيـــب النـــص 
علـــى  بيـــان  حســـب  الموجـــود”، 

تويتر.

توقع عقوبات إضافية بحال 
فوز المتشددين

إلى ذلك اعتبر المرشح اإلصالحي 
عبد الناصر هّمتي أن فوز منافس 
مـــن المحافظين المتشـــددين في 
اإليرانيـــة  الرئاســـية  االنتخابـــات 
المقررة األسبوع المقبل، قد يؤدي 
الى فرض عقوبـــات إضافية على 
الجمهورية اإلســـالمية، وذلك في 

مناظرة تلفزيونيـــة ثالثة وأخيرة 
أجريت بين المرشحين.

المناظـــرة  فـــي  همتـــي  ووجـــه 
الثالثة انتقـــادات الى المحافظين 
مقدمهـــم  وفـــي  المتشـــددين، 
منصـــب  يشـــغل  الـــذي  رئيســـي 
منـــذ  القضائيـــة  الســـلطة  رئيـــس 

العام 2019.
ســـيد  “أســـألك  همتـــي  وقـــال 
رئيســـي، أنـــت األبرز بيـــن األفراد 
الخمســـة المرشـــحين ضـــدي، مـــا 
ســـيحصل في حال آلت الســـلطة 
الى المتشـــددين؟ ماذا ســـيحصل 
اذا آلـــت إليـــك؟ دعنـــي أقول ذلك 
بوضـــوح: ســـيتم فـــرض عقوبات 

جديدة مع إجماع دولي أقوى”.
وســـبق للمحافظيـــن المتشـــددين 
أن وجهـــوا انتقـــادات الى حكومة 
روحاني على خلفية إفراطها في 
التعويـــل علـــى االتفـــاق ونتائجه، 
الســـيما بعـــد انســـحاب واشـــنطن 
عقوبـــات  فرضهـــا  وإعـــادة  منـــه 

قاسية.
وقـــال هّمتـــي لرئيســـي “ســـجلت 

لعبـــت   )...( مرمـــاك  فـــي  هدفـــا 
في ملعـــب ترامـــب” الـــذي اعتمد 
سياســـة “ضغـــوط قصـــوى” حيال 
خـــالل  اإلســـالمية  الجمهوريـــة 
واليته التي امتـــدت بين العامين 

2017 و2021.
وكان المحافظ الســـابق للمصرف 
المركزي قـــد اعتبر فـــي المناظرة 
السياســـية  المواقـــف  أن  األولـــى 
حيـــال  الحذريـــن  للمتشـــددين 
أضـــرت  الغـــرب،  مـــع  المقاربـــة 
بعالقـــات إيـــران، ولـــم تســـمح لها 
باإلفادة بشـــكل كامل من االتفاق 

النووي.
أنـــه  رئيســـي  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
االتفـــاق  ســـيلتزم  فـــوزه،  بحـــال 
الـــذي أبـــرم بعد أعوام مـــن التوتر 

والمفاوضات الشاقة.
وقال “نحن ملتزمون خطة العمل 
الشـــاملة المشتركة كعقد وواجب 
أكد عليه القائد األعلى”، في إشارة 
الـــى المرشـــد األعلـــى للجمهورية 
اإلســـالمية آية هللا علـــي خامنئي 
الذي تعود إليه الكلمة الفصل في 

السياسات العامة للبالد.
وتوجـــه الـــى همتي بالقـــول “لكن 
أنتـــم غيـــر قادريـــن علـــى تطبيـــق 
خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة”، 
أن  يجـــب  التطبيـــق  أن  معتبـــرا 
تقـــوم بـــه “إدارة قويـــة. القوة في 
الخـــارج تســـتمد مـــن القـــوة فـــي 
لديـــك  يكـــون  وحيـــن  الداخـــل، 
طوابير لشراء الدجاج )في إشارة 
فـــي  النتظـــار اإليرانييـــن أحيانـــا 
صفـــوف خـــارج المتاجـــر لشـــراء 
أن  يمكنـــك  ال  مدعومـــة(،  لحـــوم 

تطبق االتفاق.

عواصم - وكاالت

مندوب إيران في مفاوضات فيينا 

بيروت - أف ب

الدوليـــة  اإلنقـــاذ  لجنـــة  أعربـــت 
“إدانتهـــا  عـــن  األحـــد  أمـــس 
الشـــديدة” للقصـــف الـــذي طـــال 
مدينة عفرين في شـــمال سوريا، 
وأدى إلى مقتـــل مدنيين وأفراد 
طاقم طبي، وخروج مستشـــفى 
قصـــف  وأســـفر  الخدمـــة.  عـــن 
مدفعـــي الســـبت أصاب مشـــفى 
الخاضعـــة  عفريـــن  مدينـــة  فـــي 
لســـيطرة فصائـــل مواليـــة ألنقرة 
عن مقتل 21 شخًصا على األقل، 
وفـــق مـــا أفـــاد المرصد الســـوري 

لحقوق اإلنسان.

وقـــال مديـــر قســـم ســـوريا فـــي 
لجنـــة اإلنقـــاذ الدوليـــة فولفغانغ 
هـــذا  بشـــدة  “نديـــن  غريســـمان 
الهجوم المميت على مستشـــفى 
الشفاء، أحد أكبر المرافق الطبية 

في شمال سوريا”.
وأضـــاف في بيـــان رســـمي “هذا 
هـــو الهجـــوم الحادي عشـــر الذي 
يتـــم تســـجيله منـــذ مطلـــع العام 
وحتـــى اآلن علـــى مراكز الرعاية 
الصحية، ما يرفع العدد اإلجمالي 
للهجمـــات التي تـــم توثيقها منذ 

يناير 2019 إلى 124 هجوًما”.

إدانة دولية لهجوم على مستشفى بسوريا

روما - وكاالت

حــّذر البابــا فرنســيس أمــس األحد مــن أن البحر المتوســط تحــول “أكبر 
مقبــرة فــي اوروبــا” وذلــك خــالل احيائــه ذكــرى مهاجريــن قضــوا أثنــاء 
محاولتهــم الوصــول الــى القــارة العجــوز. وأثنــاء صــالة التبشــير األحد، 
أشــار إلــى فاعليــة أقيمــت في صقلية إلحيــاء ذكرى مأســاة ابريل 2015 

حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وقـــال “هـــذا الرمـــز لعـــدد كبيـــر من 
المآسي في البحر المتوسط سيظل 
يســـائل ضمير كل منا ويشجع على 
بروز انســـانية أكثر وحـــدة تتصدى 
لجـــدار التجاهـــل”. وأضـــاف “لنفكر 
في األمر: بات البحر المتوسط أكبر 

مقبرة في أوروبا”.
وعلـــى أمل حياة أفضل في أوروبا، 
يبحـــر آالف االشـــخاص من شـــمال 
إفريقيـــا ســـنويا عبر المتوســـط في 
رحالت محفوفـــة بالمخاطر، وغالبا 
ومتهالكـــة  مكتظـــة  قـــوارب  فـــي 
يديرهـــا مهربـــون. ووصـــل أكثر من 

إلـــى جزيـــرة المبيـــدوزا  قاربـــا   12
اإليطالية الصغيرة )جنوب صقلية( 
الســـبت، وفًقا لوكالة أنباء أنسا، مع 
احتجاز أكثـــر من 1200 مهاجر في 

مرافق الطوارئ هناك.

البابا: البحر المتوسط تحول إلى “أكبر مقبرة بأوروبا”

كاربيس باي - وكاالت

يترقـــب الرئيـــس الروســـي فالديميـــر بوتيـــن مـــن قمتـــه 
مـــع الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن، اســـتعادة االتصاالت 
الشـــخصية وإقامـــة حـــوار حـــول القضايـــا ذات االهتمـــام 
المشـــترك. وقال الرئيس الروســـي في مقابلـــة مع برنامج 
“موســـكو - الكرمليـــن” “مـــن المقـــرر اســـتعادة اتصاالتنـــا 
الشـــخصية وعالقاتنـــا، وإقامة حوار مباشـــر وخلق آليات 
فعالـــة للتعـــاون في تلـــك المجـــاالت التي تمثـــل المصالح 

المشتركة”.
وأضـــاف بوتيـــن أنـــه يمكـــن لروســـيا والواليـــات المتحدة 

التعاون بشكل فعال، بما في ذلك في مجال االقتصاد.
وتابـــع “هنـــاك مصلحـــة مشـــتركة. العديـــد مـــن الشـــركات 
األميركيـــة تريـــد العمـــل معنـــا، ويتـــم إجبارهـــا اآلن علـــى 
الخروج من سوقنا، ما يفسح المجال للمنافسين. هل هذا 

مفيد حًقا لالقتصاد األميركي؟”.
ورحـــب بوتين بتخفيف واشـــنطن من “لهجتهـــا العدائية” 
ضد موســـكو، قائاًل “عشـــية القمة، يحـــاول الجانبان دائًما 
تقليل بعض الخطاب الســـلبي من أجـــل خلق بيئة مالئمة 
للعمـــل. ال يوجـــد شـــيء مميـــز هنا، لـــن أخدع نفســـي بأي 

شيء”.
مـــن جانبـــه، تعهد الرئيـــس األميركي جو بايـــدن أن يكون 

“واضحا جدا” مع بوتين في شأن الخالفات بينهما
وكان بوتين قد قال في السابق، إن العالقات مع الواليات 

المتحدة في أدنى مستوياتها منذ سنوات.
كمـــا قال بوتين في المقابلة إنه يأمل أن يكون بايدن أقل 

انفعااًل في خطواته من سلفه دونالد ترامب.

لقاء بين بايدن وبوتين في 2011

بايــدن يتعهـــد الوضــوح بشـــأن الخـالفـــات بينهمـــا
بوتين: هناك مصلحة مشتركة مع واشنطن

القدس - وكاالت

صادق البرلمان اإلســـرائيلي “الكنيست” عصر أمس األحد 
أثنـــاء جلســـة خاصـــة علـــى ائتـــالف “التغاييـــر” الحكومي 
الجديـــد، الذي أطاح برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد 

12 عاما في المنصب.
وقـــد تم تنصيـــب الزعيـــم اليمينـــي نفتالي بينيت رئيســـا 

للوزراء ليحل محل نتانياهو )71 عاما(.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أنـــه تـــم إخـــراج نـــواب حـــزب 
الصهيونيـــة الدينيـــة مـــن جلســـة الكنيســـت لمقاطعتهـــم 
كلمة بينيت. كما شـــهدت الجلســـة خروج عدد من أعضاء 
األحزاب الدينية احتجاجا على تنصيب حكومة إسرائيل 

الجديدة.
وحـــدث صخـــب في الجلســـة ووجـــد بينيـــت صعوبة في 
إكمـــال كلمتـــه بســـبب قـــوة المقاطعـــة واالحتجـــاج مـــن 
كتلـــة نتنياهـــو. وقال نفتالـــي بينيت إن “إســـرائيل تعيش 
لحظات تاريخية وحساسة، وسنعمل على تزويد الجيش 
اإلســـرائيلي بأحـــدث األســـلحة، سنوســـع االســـتيطان في 
جميـــع المناطـــق وســـنفتح عهـــدا جديدا في إســـرائيل مع 

الفلسطينيين داخل الخط األخضر”.

وشـــّكل رئيس حزب “يش عتيـــد” يائير لبيد في اللحظات 
األخيـــرة، االئتـــالف الحكومـــي بالتحالـــف مـــع 7 أحـــزاب، 
اثنـــان مـــن اليســـار واثنان من الوســـط وثالثة مـــن اليمين 
بينهـــا حـــزب “يمينا” القومـــي المتطرف وحـــزب عربي هو 
“الحركة اإلسالمية الجنوبية”.و سيتولى بينيت من حزب 
“يمينا” القومي الديني رئاســـة الحكومة لمدة عامين، يليه 
الوســـطي يائير لبيد فـــي 2023، بموجب اتفـــاق التحالف 

بين هذه التشكيالت.

جلسة الكنيست اإلسرائيلي أمس

بينيت يتعهد بالتوســع في االســتيطان بجميع المناطق
“الكنيست” يصادق على الحكومة الجديدة

بغداد - وكاالت

رئيـــس  بيـــن  الصـــراع  يتصاعـــد 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
وفصائل الحشـــد الشـــعبي يومًا بعد 

يوم.
فقـــد كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة أن 
ميليشيات مثل حزب هللا والنجباء 
والعصائب تريد التخلص نهائيًا من 
أحمد أبو رغيف، الضابط الرفيع في 
مكتب رئيـــس الحكومـــة الكاظمي، 
الـــذي ُكّلف فـــي أغســـطس الماضي 
بإدارة لجنة “الجرائم االســـتثنائية” 

للتحقيق في قضايا فساد.
أنـــه  الحشـــد  ميليشـــيات  وتعتبـــره 
المســـؤول عـــن اعتقـــال العديد من 
قياداتهـــا وتحديدا “قاســـم مصلح” 

القيادي في ميليشيا حشد األنبار.
أن  عراقيـــون  مســـؤولون  ويعتبـــر 
حصيلـــة التحقيقـــات التـــي جمعتها 
لجنـــة أبـــو رغيـــف، قـــادت للكشـــف 

“عن شـــبكة واســـعة مـــن التحالفات 
عراقييـــن  زعمـــاء  بيـــن  المشـــبوهة 
وعصابـــات  مســـلحة  وفصائـــل 
عـــن  فضـــالً  المنظمـــة،  الجريمـــة 

موظفين نافذين”.
ســـهامها  الميليشـــيات  وتصويـــب 
علـــى أبو رغيف يأتي وفق المصادر 
عـــن  يتوقـــف  “لـــن  بأنـــه  لقناعتهـــا 
تنفيـــذه ألوامـــر قبض تطـــال مراكز 
نفوذ شـــيعية”، لكن في المقابل فإن 
رئيـــس الوزراء مصطفـــى الكاظمي 
كافـــح للصمود أمام هـــذه الضغوط 

للحفاظ على ورقة أبو رغيف.

الصراع يتصاعد بين الكاظمي و“الحشد الشعبي”
القاهرة، دبي - العربية.نت

أمـــس  “العربيـــة”،  مصـــادر  أكـــدت 
األحـــد، أن “مصر تبدأ بإعادة تقييم 
أزمـــة ســـد النهضـــة تمهيـــدا التخاذ 
موقف نتيجـــة تعطل المفاوضات”. 
وقالـــت المصـــادر إن “مصر تســـعى 
علـــى  للحفـــاظ  لخطـــوات جديـــدة 

حقوقها المائية”.
وكشـــفت المصـــادر عـــن اتصـــاالت 
بين القاهرة وواشـــنطن بشـــأن سد 
فيمـــا  إثيوبيـــا.  وموقـــف  النهضـــة 
أبلغـــت القاهـــرة، مســـؤولي االتحاد 
اتفـــاق  علـــى  بإصرارهـــا  اإلفريقـــي 
ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا 

حول السد.
“دوال  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
عربية وخليجية أبلغت القاهرة أنها 
ســـتعمل على وســـاطة مـــع إثيوبيا 
للوصـــول إلى اتفاق ملـــزم”. وكانت 
مصـــر قـــد أجـــرت اتصـــاالت حـــول 

ســـد النهضـــة، مـــع وزراء الخارجية 
العرب، ودول عربية وخليجية.

أكـــد  الســـوداني،  الجانـــب  وعلـــى 
رئيـــس مجلس الوزراء الســـوداني، 
علـــى  أمـــس،  حمـــدوك،  عبـــدهللا 
ضـــرورة التوصـــل التفـــاق قانونـــي 
ملـــزم حـــول مـــلء وتشـــغيل ســـد 
يتمكـــن  اإلثيوبـــي، حتـــى  النهضـــة 
الســـودان مـــن تنظيـــم مشـــروعاته 
التنمويـــة، وتفـــادي األضـــرار التـــي 
يمكن أن تنتج عن غياب معلومات 
مفصلة مســـبقة حول قضايا الملء 

والتشغيل.

مصر تعيد تقييم أزمة سد النهضة

قــتــل عــســكــريــان فـــي مـــالـــي مــســاء 
الــســبــت فـــي مــنــطــقــة غـــاو )شــمــال( 
وفق  جــهــاديــيــن،  إلــى  نسب  بهجوم 
وأمنية  عسكرية  مصادر  أفــادت  ما 
أمس األحد. وقال مسؤول عسكري 
طلب عدم ذكر اسمه “قتل اثنان من 
مساء  إرهابيين  أيــدي  على  جنودنا 
السبت في هجوم على إحدى نقاط 
التفتيش التابعة لنا على مسافة 60 

كيلومترا جنوب غرب غاو”.

االثنين 14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة  1442 - العدد 4626

مقتل عسكرَيين ماليين 
في هجوم لمتشددين

باماكو - وكاالت
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تحدثنـــا مـــن قبل عن مفهـــوم وقيمة المســـؤولية المجتمعية والهدف من 
تحقيقها على أرض الواقع من خالل تعامل اإلنســـان مع نفسه واآلخرين 
والمجتمـــع، خصوصـــًا فـــي هذه المرحلـــة االســـتثنائية التي نعيشـــها في 
ظـــل ظروف الجائحة الصحيـــة التي عصفت بالعالم أجمع، فالمســـؤولية 
المجتمعية تعد واحدة من دعائم حياة اإلنســـان المهمة ومن أبرز عناصر 

تقدم المجتمعات.
فنحن ولله الحمد في بالد استطاعت أن تقدم الكثير من النجاحات على 
جميع األصعدة وفي مختلف المجاالت، وربما من أبرز هذه النماذج التي 
تميـــزت بهـــا مملكتنـــا الغالية وبتوجيهات مـــن قيادتنا الرشـــيدة االهتمام 
الكامـــل والالمحدود بالوضع الصحي وســـالمة اإلنســـان الـــذي جاء على 
رأس أولوياتهـــا، وكان هـــذا واضحـــًا للجميـــع منـــذ بداية جائحـــة كورونا 

وحتى هذه اللحظة.
وعندمـــا جـــاء إعـــالن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
بتمديـــد العمـــل بقـــرارات اإلغالق مدة أســـبوعين مع اســـتمرار العمل في 
القطاعـــات األساســـية، فإنه جاء ليؤكد حرص القيادة الرشـــيدة والفريق 
الطبي على االهتمـــام بمتابعة آخر األحداث وتطورات الجائحة الصحية 
عـــن قـــرب، لكي تســـتمر المملكة فـــي تقديم أفضـــل الخدمـــات والحلول 

للمواطنيـــن والمقيميـــن والمحافظـــة علـــى صحـــة اإلنســـان، ولتحقيـــق 
مبدأ المســـؤولية المجتمعيـــة ومضاعفة االلتزام بالتدابيـــر الوقائية دون 
اســـتثناء، وأن تكـــون المســـؤولية جماعيـــة كل من موقعـــه للوصول إلى 

منطقة األمان الصحي على كامل تراب المملكة.
نحـــن قـــادرون بإذن هللا علـــى أن نتكاتـــف جميعا بقوة وعزيمـــة وإصرار 
لتجـــاوز هـــذه الجائحـــة من أجل هـــذا الوطـــن العزيز، وأن نثبـــت للجميع 
أن المجتمـــع البحريني مجتمع واع وشـــريك أساســـي فـــي نجاحات هذا 
البلد العظيم، فإننا أمام مسؤولية كبيرة تحتاج منا التعامل معها بجدية 
واهتمام لنعبر عن قدرة المجتمع البحريني بنجاحه في إدارة هذه األزمة.
كل مـــا نريـــده في هذه المرحلـــة االســـتثنائية هو أن نتحمل المســـؤولية 
جميعًا، وأن نلتزم بالمعايير واإلجراءات االحترازية والصحية لكي نتوج 
الجهـــود المبذولـــة من الفريـــق الوطني الطبي من أجلنا للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا، فـــكل الشـــكر واالحتـــرام والتقدير إلى فريـــق البحرين 
بقيـــادة قائد التطوير ســـمو األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وإلى جميـــع من يعمـــل في الصفـــوف األمامية 
والقطـــاع الصحـــي ومختلـــف الجهـــات المســـاندة. حفـــظ هللا البحريـــن 

وحكومتها وشعبها.

د. خالد زايد

هدفنا تحقيق المسؤولية المجتمعية

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

للتواصل: 17111483

عمتي “ثاجبة” موطن الحب العظيم
لقد أعطت المرأة البحرينية العالم قصصا وعظات في التضحية، 
إذ ال هـــم لها في الحياة ســـوى وطنها وقيادتهـــا وبيتها وأوالدها، 
وعمتـــي والدة زوجتي “ثاجبة بنت أحمـــد النصاري” التي انتقلت 
إلى رحمة هللا تعالى يوم أمس األول كانت إحدى النسوة الالتي 
تقـــدس، ألنهـــا تعطـــي الوجود طعمـــا خاصا وكأنهـــا نجمة وحيدة 
تلمع في في الظالم وتفيض من حولها الســـكينة، كل أهل الرفاع 
يعرفونهـــا بالطيبـــة وقلبهـــا المتوهـــج بالحـــب والعطاء وبلســـمها 
الشـــافي للجروح، فأي أحد يصادفها في الشـــارع كبيرا أم صغيرا 
رجال أم امرأة البد أن يلقي عليها التحية “قوة أم عبدالعزيز”، فقد 

كانت بمثابة والدة للجميع.
عمتـــي ثاجبـــة كانت تنـــادي الضوء من دمها لتنيـــر طريق حياتنا، 
فقـــدت أمـــي وأبـــي ولكنهـــا أعطتنـــي رياحيـــن مـــزارع األمومـــة 
وانتشلتني من وحشة السكون وأبعدتني عن التحديق في األفق 
الكئيـــب، لم تكن أمـــا مثل بقية األمهات، إنمـــا غيمة رقيقة تحوم 
حـــول رؤوس األبنـــاء واألحفـــاد لتظللهم وتجعل عالمهم مســـورا 

بالســـعادة، بيتهـــا ملتقـــى العائلـــة “البيت العـــود” حتـــى العصافير 
كانت تتســـابق بالجلوس قرب النافذة وتســـند رأســـها إلى الجدار 
اشتياقا لصوتها الذي يحمل بخور الصندل والنرجس والياسمين 
وشـــحنات من اآلمال الخضـــراء، أبناء وأحفاد وأنســـاب وإخوان 
وأخـــوات جميعهم كانوا يســـتريحون في ربيـــع بيتها الذي يخرج 

الحب من أعماقه وتنتشر منه حدائق الروعة وإشراقة الحياة.
نحـــن بشـــر ال نملـــك الخلـــود وكل مـــا نقولـــه ســـيبقى رمـــادا فوق 
صفحـــات كتـــاب، ولعلهـــا حكمة ورحمة مـــن هللا تعالـــى أن تغادر 
“ثاجبـــة” الدنيـــا وهـــي ال تعلم أن إحـــدى بناتها قد ســـبقتها بثالثة 
أيـــام، فالبنت توفيـــت يوم الثالثاء واألم يوم الســـبت، وفي هذه 
األيـــام الثالثـــة انقلبت الدنيـــا وتحولت إلى ذكريـــات وحطام من 
األمانـــي ورحلـــة طويلة من الرثاء والفجيعـــة طالما أغمضت األم 

عينها إغماضة الموت.
أصافحـــك أيتهـــا الحياة، أصافحـــك بصدق رغم النـــواح والجراح 

واألنات واألحزان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ِبْضُع ما تنّدر به الكثيرون عن جائحة العصر “كورونا”، أْن ليس هنالك أّي مشعوذ 
أو ســـاحر قادر على مواجهة هذا المرض أو معالجة ضحاياه، وأّن األغنياء بكثير 
أموالهـــم وكبيـــر ثرواتهـــم ال يمتلكون مناعة أقـــوى من الفقراء، وأّنه باســـتطاعتنا 
قضاء متنوع إجازاتنا في منازلنا دون أْن يكون الســـفر شـــرًطا حتى وجد العديد 
مّنـــا ذاتـــه والغـــرض من حياته بعـــد أْن أصبح لديـــه الوقت الكافـــي داخل غرفته، 
وأّن الكوادر الصحية تســـتحق مّنا الكثير مقابل ما يكســـبه أســـاطير الفن وأبطال 
المغامـــرات، وأّن َمـــْن يســـتحّق التقديـــر واألجـــور العاليـــة هـــم العلمـــاء واألطباء 
والمحللـــون والمفكرون دون العبي الكرة والممثلين وراقصي الســـرك، وأّنه يمكن 
للرجال أن يتناوبوا أنشـــطة الطبخ والشـــطف والتنظيف اليومية داخل البيت مع 
نســـائهم، فضـــاًل عن ســـهولة تغيير الكثير من العـــادات الســـيئة والروتين اليومي، 
والتـــي تدفـــع نحـــو االلتـــزام باألنشـــطة الرياضيـــة واألكل الصحي وما شـــابه، بل 
واســـتطاعة القيـــام بالمهمـــات الوظيفيـــة من البيـــوت بأكثر إنتاجية مـــن إنجازها 
في مقار العمل، فيما األهم من كل ذلك اكتشـــافنا بهشاشـــة الحياة التي يمكن أن 

تنقلب رأًسا على عقب في لحظة غير متوقعة!

يأتـــي األكثـــر أهميـــة مـــن كل ذلـــك، حيـــن ُيَصّيـــر مخلوق ضئيـــل ال يمكـــن رؤيته 
بالعيـــن المجـــردة العالم إلى قرية صغيرة، واســـتطاع من خاللهـــا تخّطي الحدود 
واالنتقـــال مـــن طـــرف العالم لطرفـــه اآلخر في غضون ســـاعات قليلـــة بالرغم من 
اختـــالف الثقافات والجغرافيا والتاريخ والديانة وغيرها، وهو ما حدا - في هذه 
األثنـــاء – إلى ســـعي شـــعوب من ذلـــك العالم إلـــى مكافحته وكبح جماح تفّشـــيه 
عبـــر خلق جبهات مضادة وخطوط أمامية لمواجهته داخلًيا وخارجًيا، فيما أوقع 
هذا الفيروس القاتل لشـــعوب أخرى اختالال في المنظومات الطبية والسياســـات 
الصحيـــة التـــي أظهرت - بشـــكل غيـــر متوقع ودون ســـابق إنذار - نقـــاط الضعف 
ومكامن الخلل فيها على مســـتوى أوســـع من العالم؛ األمر الذي َفَرَض األهمية من 
وجـــود نظـــام صحي قـــوي يعتمد على خطط االســـتعدادت الطارئة ومشـــروعات 
االســـتثمار فـــي المختبـــرات التجريبيـــة والمســـتلزمات الوقائية ضد الفيروســـات 
واألوبئة، بما يحفظ اســـتمرارية الحياة ويحمي قيم التضامن التي اعترتها بعض 
العيـــوب وأعطبـــت منظوماتها في زمن تغزو فيه العالم بـــال هوادة. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

هذا ما “كشفته” كورونا للعالم!

عنصرية اللقاح باقية
علـــى الرغـــم من تعهـــد بوريس جونســـون بتطعيم العالـــم، رفض زعماء 
مجموعة الســـبع مناشـــدات إليجاد مليارات الجنيهات إلنهاء نقص لقاح 
كورونـــا في البلدان الفقيرة، على الرغم من أن بوريس جونســـون وضع 
خطـــة “لتطعيـــم العالم” كهدف لقمـــة كورنوال التي عقـــدت في المملكة 
المتحـــدة األيـــام الماضية. وكمـــا قالت مجموعـــات المعونـــة والمهتمين 
بالعدالـــة الدولية، لقد فشـــلت الدول األغنى فـــي هذا العالم في مواجهة 
لحظة الحقيقة وفشلت في أول اختبار جدي لها لكي تعلن للعالم أنه ال 

عنصرية في توفير اللقاحات. 
عشـــية القمة، دعـــا أكثر من 100 من قادة العالم الســـابقين، بما في ذلك 
جـــوردون بـــراون وتونـــي بليـــر، مجموعة الســـبع إلـــى دفع ثلثـــي تكلفة 
برنامـــج عالمـــي حقيقي تبلغ 66 مليـــار دوالر، وكتب براون في صحيفة 
“إندبندنـــت” ان هذه الخطـــوة لن تنهي “الفصل العنصـــري في اللقاحات 
فحســـب، بل ســـتكون عمالً من أعمال المصلحة الذاتية”، مما يؤدي إلى 
انتعاش اقتصادي بقيمة 9 تريليونات دوالر بحلول عام 2025، كما قال 

صندوق النقد الدولي.
وقالـــت منظمـــة أنقـــذوا األطفـــال إنـــه “مـــن المخيـــب لآلمـــال بشـــدة أن 
يتجنب بوريس جونســـون القضية الرئيســـية التـــي يواجهها خالل قمة 
مجموعة السبع وهي إيجاد األموال لتطعيم العالم”، ورغم كل النداءات 
والصرخـــات التـــي وجهـــت لقمـــة األغنيـــاء، إال أن القـــادة الحاضرين لم 
يوافقـــوا إال علـــى حوالـــي ١٠ بالمئة فقط مـــن المطلوب لتلقيـــح العالم، 
وذهبت وعود بوريس جونســـون الســـابقة أدراج الرياح.. فلماذا اجتمع 
قادة مجموعة الســـبع الصناعية وما الذي قدموه للعالم في أهم مشكلة 

تواجه االقتصاد العالمي كله وليس اقتصاد الدول الفقيرة فقط؟
العالـــم المتمديـــن والـــدول الغنيـــة تطلـــق شـــعارات كثيرة حـــول حقوق 
اإلنسان ورفض العنصرية والتمييز وغيرها من الشعارات، لكن في أول 
تجربة لتقديم الدليل العملي لم يســـتطيعوا ســـوى ترجمة ١٠ في المئة 

فقط من الشعارات إلى واقع عملي.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

سالمة األغذية وإجراءات مكافحة كورونا دوليا
ُيصـــاب الكثير من األشـــخاص باألمراض ويموت بعضهم نتيجـــة تناول أغذية 
غيـــر ســـليمة وال مأمونة، فالســـالمة الغذائية من أولويات الصحـــة العامة التي 
يجب أن تلتفت إليها الدول والمنتجون والعمل على استدامتها بتوفير أطعمة 
أكثـــر أمنـــا. إن األمـــراض المنقولـــة والتي تدخل الجســـم عن طريـــق األغذية ال 
يمكـــن رؤيتهـــا بالعيـــن المجـــردة، وما يضمـــن بقاء األغذيـــة آمنة هو ســـالمتها 
مـــن الفيروســـات والبكتيريـــا فـــي كل مرحلـــة من مراحـــل إنتاجهـــا وصوال إلى 

مستهلكها.
وتقـــدر “منظمـــة الصحة العالميـــة” “وجود نحو 600 مليـــون حالة من األمراض 
المنقولـــة عن طريـــق األغذية ســـنوًيا، وأكثر المتأثرين بها ُهـــم المتضررون من 
النزاعـــات والمهاجريـــن واألطفـــال، ويموت نحو 420 ألف شـــخص ســـنوًيا بعد 
تناولهـــم أطعمـــة ملوثة، منهـــم 125 ألف طفل”، لذا، فإن اليوم العالمي لســـالمة 
األغذية ينبه إلى العمل على اكتشـــاف الملوثات الغذائية ومنع تداول األغذية 
الملوثـــة والعمـــل علـــى تحقيـــق األمن الغذائـــي بما يحفـــظ حياة النـــاس، ويعد 
تـــداول هـــذه األغذيـــة وبيعها وتوزيعهـــا جريمة بحق البشـــرية، لذلـــك البد من 
تعزيـــز الجهود والتعاون لضمان تناول طعام آمن للتقليل من انتشـــار األمراض 
عن طريق األغذية الملوثة بالبكتيريا والفيروســـات واإلشـــعاعات النووية، كما 
يتطلـــب امتثال الـــدول والمنتجين للمعاييـــر العالمية لألغذيـــة إنتاًجا وإعداًدا 
ونقاًل وتخزيًنا وتسويًقا واستهالًكا، وتوفير المياه النظيفة وتطبيق الممارسات 
الزراعيـــة الجيـــدة وتعزيز اســـتخدام إدارة ســـالمة األغذية، فســـالمة األغذية 

مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين.
وتعد ســـالمة األغذيـــة من إجراءات مكافحة “الكوفيد 19” وســـالالته، فتناول 
غـــذاء صحـــي وآمن ُيســـاهم فـــي التعافي منـــه، وعلـــى الرغم مـــن أن فيروس 
كورونا ال ينتقل عن طريق األغذية إال أنه يجب التركيز على القضايا المتعلقة 
بســـالمة األغذية ومحاربتها كالغش ومراقبة ُنظم المنتج الغذائي في المصانع 
والمـــزارع حتـــى وصولـــه ليـــد المســـتهلك. إن التعـــاون المنشـــود بيـــن الـــدول 
والمنتجين والمستهلكين في مجال سالمة األغذية سيعمل على التخفيف من 
وطأة تأثيرات كورونا االجتماعية واالقتصادية، وعلى الدول التعاون لتسهيل 
اإلمـــدادات الغذائية اســـتيرادا وتصديـــرا بما ُيقلل من نقص الســـلع الذي عانته 
األســـواق العالمية خـــالل فترة كورونا دون أن تتأثر جودة وســـالمة المنتج أو 
التقليـــل من الرقابـــة عليه، وعدم التهـــاون في تطبيـــق البروتوكوالت الصحية 

على مختلف أنواع السلع الغذائية وتطوير آلياتها. 
إن الهـــدف مـــن مراقبـــة المنتج الغذائي هو اســـتهالك غذاء آمـــن دون التعرض 

لمخاطر صحية محتملة.

عبدعلي الغسرة



أكـــد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
رياضـــة الفروســـية البحرينية تعتبر إحـــدى العالمات 
البـــارزة فـــي الترويج لمملكـــة البحرين فـــي المحافل 
الخارجيـــة، عبـــر مواصلـــة تحقيـــق اإلنجـــازات التـــي 
تجســـد دعـــم ومتابعة عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، مشـــيرا ســـموه إلى 
أن هذا الدعم هو األساس المتين لتحقيق اإلنجازات 

للمملكة الغالية.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
ســـعادته بفـــوز “اليـــن أوف ديبارتجـــر” ملـــك ســـموه 
نـــاس بالمركـــز األول فـــي ســـباق  وبإشـــراف فـــوزي 
“بريتش ستاليون ستد إي بي أف” ستيك على مضمار 

ســـالبيري بلنـــدن لمســـافة 1200 متـــر علـــى األرضية 
العشـــبية، وهـــو مـــا يعـــزز القـــدرات الكبيـــرة لرياضة 

الفروسية البحرينية في مشاركاتها الخارجية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
الحضـــور البارز للبحرين في الســـباقات الكبرى يؤكد 
المســـيرة الناجحة لرياضة الفروســـية البحرينية في 
المحافل الخارجية، وقال ســـموه “يعتبر هذا الســـباق 
الظهور األول للمهر الين أوف ديبارتجر في الموســـم 
الحالـــي، وفوزه ســـيكون دافعا لمزيد مـــن النجاحات 
في الســـباقات القادمة، خصوصـــا أن هذا الفوز يعتبر 

الرابع في مسيرته”.
وأشاد سموه بالجهود البارزة التي بذلها الفارس ديفد 
ايغن والمدرب روجر فيرنر، متمنيا سموه للمشاركات 

البحرينية دوام التوفيق والنجاح.

تغطية - المكتب اإلعالمي

“الين أوف ديبارتجر” يحصل على المركز األول في لندن
ــا ــة خارجيـ ــية البحرينيـ ــز الفروسـ ــاهم بتميـ ــك سـ ــة الملـ ــم جاللـ ــد: دعـ ــن حمـ ــر بـ ناصـ

سمو الشيخ ناصر بن حمد

قـــال األمين العـــام لالتحـــاد العربي للكرة 
الطائـــرة جهـــاد خلفـــان: إن األمانة العامة 
لم تتســـلم أي خطاب رســـمي من االتحاد 
الكويتي بشأن اســـتضافة بطولة األندية 

العربية للسيدات.
وأضـــاف خلفـــان لــــ “البـــالد ســـبورت” أن 
رئيســـة لجنـــة رياضـــة المـــرأة الكويتيـــة 
الشـــيخة نعيمـــة األحمـــد الصبـــاح أبـــدت 
رغبتهـــا بشـــأن اســـتضافة دولـــة الكويت 
العربيـــة، كمـــا جـــرت  للبطولـــة  الشـــقيقة 
اتصـــاالت شـــفوية بين الطرفيـــن دون أن 
يتســـلم االتحاد العربي أي خطاب رسمي 

من نظيره الكويتي.
وتابـــع خلفـــان “صحيح أن لجنـــة رياضة 
المـــرأة برئاســـة الشـــيخة نعيمـــة األحمـــد 

فـــي  رغبتهـــا  أبـــدت  مـــن  هـــي  الصبـــاح 
االســـتضافة ولكننا كاتحاد عربي نتعامل 
الطائـــرة،  للكـــرة  الكويتـــي  االتحـــاد  مـــع 
إذ يجـــب أن يصلنـــا الطلـــب أو الخطـــاب 
الرســـمي عن طريقه، وحتى هذه اللحظة 
قـــرر  لـــم نتســـلم أي خطـــاب ومتـــى مـــا 

األشقاء الكويتيون التنظيم فإننا سنكون 
باســـتضافتهم  ونرحـــب  جـــدا  ســـعداء 

للحدث العربي..”.
أن  خلفـــان  أوضـــح  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
األمانـــة العامـــة لالتحـــاد العربي تســـلمت 
طلبـــات   3 الماضـــي  األســـبوع  حتـــى 
رســـمية للمشـــاركة فـــي بطولـــة األنديـــة 
العربية السادسة عشـــرة للناشئين والتي 
ســـتحتضنها الجمهورية التونســـية من 5 
لغايـــة 16 أغســـطس المقبـــل، فقد تســـلم 
االتحاد مشـــاركة كال مـــن مملكة البحرين 
الكويـــت  ودولـــة  تونـــس  وجمهوريـــة 
فيما ســـيغلق بـــاب التســـجيل للمشـــاركة 
20 يوليـــو المقبـــل. وتوقـــع األميـــن العام 
بارتفـــاع المنتخبـــات المشـــاركة فـــي ظل 
جميـــع  بهـــا  تقـــوم  التـــي  االســـتعدادات 

المنتخبات الخليجية والعربية.

جهاد خلفان

3 دول تؤكــد مشــاركتها ببطولــة الناشــئين في تونس
خلفان: لم نتسلم خطاًبا من الكويت لـ “عربية السيدات”

اجتمـــع النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة االولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، عبر تقنيـــة االتصال المرئي 
مـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. 
بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب ســـمو  وفـــي 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة بوزير 
الوطنـــي، مشـــيدا  الماليـــة واالقتصـــاد 
ســـموه بجهود وزارة المالية واالقتصاد 
فـــي تنفيـــذ رؤى وتطلعـــات  الوطنـــي، 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، مـــن أجل 

رفعة وتقدم المملكة. 
 وخالل اللقاء، بحث سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــع الوزيـــر ســـبل 
التعـــاون بيـــن الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزارة 
وتم مناقشـــة مجمل الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك. كما استعرض سموه 
الخطـــط والبرامـــج ضمـــن  مـــن  عـــددا 
اســـتراتيجية الهيئة، مـــن أجل تنفيذها 
خالل الفترة المقبلة، على الشـــكل الذي 
يســـهم في تطوير المنظومة الرياضية 
وفـــق رؤية البحرين 2030، بما يتوافق 
مع برنامـــج التوازن المالي الذي يهدف 
إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين 
الحكوميـــة  واإليـــرادات  المصروفـــات 

بحلول العام 2022.  
التنفيـــذي  الرئيـــس  االجتمـــاع  حضـــر 
عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة 

عسكر.

خالد بن حمد يجتمع مع وزير المالية واالقتصاد الوطني

يخوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم عند 7.30 من مساء اإلثنين 14 يونيو 
الجاري، مباراة ودية دولية، أمام نظيره األردني، على استاد مدينة خليفة 
الرياضية. وتأتي المباراة ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لالســـتحقاقات 
المقبلـــة. وكان المنتخبـــان التقيـــا يـــوم الجمعة الماضـــي، وانتهـــت المباراة 
بنتيجة )3 - 1( لصالح أولمبينا، وســـجل األهداف: أحمد الشـــروقي، عدنان 
فـــواز وصالـــح محمـــد. ومبـــاراة اليوم هـــي السادســـة ألولمبينا فـــي الفترة 
الحالية، إذ لعب أمام اإلمارات مرتين وخســـر اللقاءين، كما فاز على عمان 
فـــي مناســـبتين، فيما فـــاز على األردن المـــرة الماضية وســـيعاود المواجهة 
ليختتـــم معســـكره المحلي. ويقـــود المنتخـــب األولمبي المـــدرب البرتغالي 
رودولفـــو كوريـــا. واختتـــم المنتخـــب تحضيراتـــه للمبـــاراة بخوضـــه مراًنا 

مسائًيا أخيًرا على المالعب الخارجية.

األولمبــي يالقــي األردن ودًيــا

نادي باربار

باربـــار  نـــادي  اســـتعدادات  ضمـــن 
الثقافـــي والرياضـــي وبالتنســـيق مـــع 
إدارة الرقابة والتدقيق بالهيئة العامة 
العموميـــة  الجمعيـــة  لعقـــد  للرياضـــة 
العاديـــة للـــدورة 2017 - 2021، أعلن 
النادي عن فتح باب الترشح لعوضية 
مجلـــس اإلدارة بمـــا فـــي ذلك منصب 
وتســـديد  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
االشـــتراكات للدورة المقبلـــة 2021 - 
2025، علمـــا أن آخـــر موعد للترشـــح 
وتســـديد االشـــتراكات هـــو 20 يونيو 
وتســـديد  الترشـــح  ولطلـــب   .2021
االشـــتراكات يمكن التواصل مع مدير 
النادي علي عبـــدهللا )39679911( أو 
ســـكرترير النادي علـــي محمد مرهون 
لتســـديد  يمكـــن  كمـــا   ،)32204494(
االشـــتراكات بتحويل مبلغ االشـــتراك 
BH84N- النـــادي  حســـاب  )علـــى 

.)BOB00000099057565

انتخابات باربار
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حسن علي

أحمد مهدي

سمو الشيخ خالد بن حمد من االجتماع المرئي

المركز اإلعالمي - الهيئة العامة للرياضة

تغطية - المكتب اإلعالمي

أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 
الشباب، بالنتائج اإليجابية المميزة التي حققها 
فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية 
بالفـــوز بالمركـــز األول فـــي طـــواف ســـلوفينيا 

والمركز األول في طواف سويسرا.
 وأكد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 

حصـــول الدراج فيل باهوس على المركز األول 
فـــي المرحلـــة الرابعـــة مـــن طـــواف ســـلوفينيا، 
والـــدراج جينو مـــادر الحائز علـــى المركز األول 
في طواف سويســـرا، تأتي امتداًدا لسلسلة من 
النجاحـــات واإلنجـــازات التـــي يحققهـــا الفريق 
فـــي المشـــاركات الخارجية والتي تســـاهم في 
فـــي  والمســـاهمة  الغاليـــة  لمملكتنـــا  الترويـــج 
تحقيـــق الرؤيـــة االقتصاديـــة للمملكـــة.  وقـــال 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة “نحن 
علـــى ثقة كبيرة بقدرات الفريق في مشـــاركاته 
علـــى  الدراجيـــن  حـــرص  ومـــدى  الخارجيـــة 
تحقيق أفضـــل النتائج، وهو مـــا يدفعنا للمزيد 
مـــن الدعم لتحقيـــق أهداف الفريـــق التي يأتي 
أبرزهـــا الترويـــج للمملكة، والحـــرص على إبراز 
المحافـــل  كافـــة  فـــي  البحرينيـــة  المشـــاركات 
الخارجيـــة، حيث ضـــرب الفريـــق أروع األمثلة 

في تحقيق اإلنجازات”.
 وأضاف ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“إن تتويـــج الـــدراج فيـــل باهـــوس فـــي طواف 
ســـلوفينيا والـــدراج جينـــو مـــادر فـــي طـــواف 
سويســـرا مبعـــث للفخـــر واالعتـــزاز بمـــا يحققه 
الفريـــق من نتائج مشـــرفة تعكس مـــدى تطور 
الفريق وقدراته الهائلة من إمكانيات الدراجين، 
والخطـــة الطموحة التي يســـير عليها الجهازان 

الفنـــي واإلداري وحرصها على تطبيقها بأفضل 
صورة”.

 واســـتطاع الـــدراج فيـــل باهـــوس مـــن الفـــوز 
بالمركـــز األول في المرحلـــة الرابعة في طواف 
سلوفينيا على الرغم من المنافسة القوية التي 
شـــهدها الســـباق، فيما تمكن الدراج جينو مادر 
مـــن تحقيق المركز األول فـــي المرحلة األخيرة 

من طواف سويسرا.

“فيكتوريوس للدراجات” يفوز في سلوفينيا وسويسرا

حققـــت منظمـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة التـــي 
أطلقهـــا ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
BRAVE CF، إنجـــاًزا ُمهًما حيث أصبحت رســـمًيا 
هي الُمروج األكبر لرياضة فنون القتال الُمختلطة 
فـــي أوروبا. ويأتي ذلك بعـــد هيمنة الُمنظمة على 
آسيا في وقت ســـابق من هذا العام. وتم تأسيس 
الفنـــون  صناعـــة  إلصـــالح  برؤيـــة   BRAVE CF
القتاليـــة المختلطـــة مـــن نشـــاط تجـــاري خـــاص 
كحدث إلى نشـــاط تجـــاري رياضي بحت، وإتاحة 
الفـــرص للمقاتليـــن والصناعـــة بأكملهـــا فـــي جميع 
أنحـــاء العالم بغض النظر عن قابلية التســـويق أو 

اللغة أو الجنسية أو الدين. 
وُبنيت رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
علـــى مبـــدأ أن الموهبـــة يجـــب أن تكـــون المتغير 

 BRAVE CF الوحيـــد وبهذه الرؤية حققت بطولة
مـــا حلمت بـــه البطـــوالت األخرى. وكانـــت ُمنظمة 
BRAVE CF حـــددت أوروبا كســـوق مهم في عام 
ا من  ا ُمهمًّ 2020 واستطاعت أن ُتحقق رقًما قياسيًّ
خالل كونها البطولة الوحيدة في العالم التي ُتنظم 
7 أحـــداث فـــي أوروبا في عام واحـــد. ويأتي هذا 
اإلنجاز في خضم انتشار فيروس فيروس كورونا 
كوفيـــد- 19 حيث اســـتطاعت الُمنظمـــة أن ُتنظم 
أحـــداث مليئـــة باإلثارة فـــي الوقت الـــذي توقفت 
فيه الُمنظمـــات األخرى عن تنظيم أي فعالية. في 
 BRAVE وقت ســـابق من هذا العام، عادت بطولة
CF إلـــى أوروبا مع إصدارهـــا البطولة رقم 46 في 
 MMA سوتشـــي، روســـيا وأعادت إشـــعال مشـــهد
األوروبـــي بحـــدث خاص علـــى لقب العالـــم للوزن 

الخفيف ســـوبر والذي دافع خاللـــه البطل العالمي 
إلدار ألداروف على لقبه العالمي في مواجهة أكبر 
ظاهرة MMA روسية وهو علي باجوتينوف. وقد 
أرســـل الحدث موجـــات كبيرة عبر القـــارة، ووقف 

 .BRAVE CF شاهًدا على نمو بطولة
وعـــادت منظمـــة BRAVE CF للقـــارة األوروبيـــة 
فـــي نســـختها الــــ51 التـــي أقيمـــت فـــي العاصمـــة 
البيالروســـية مينسك لتســـلط الضوء على الجيل 
القـــادم مـــن مقاتلـــي فنـــون القتـــال المختلطة في 
هـــذا البلد العريق. وتأتي البطولة بعد أن اختتمت 
المنظمة نســـختها الـ50 بنجاح في مملكة البحرين 
مؤخـــًرا. هـــذا وتعتبـــر منظمـــة BRAVE CF أكبـــر 
شبكة اكتشـــاف مقاتلين في القارة العجوز حالًيا، 
حيث إن لديها أكثر من 80 مقاتاًل نشـــًطا في أكثر 

ـــا، كمـــا أن لديهـــا أكبـــر حصـــة  مـــن 30 بلـــًدا أوروبيًّ
ســـوقية نشطة في أوروبا، لتشـــمل أكثر من ثالث 
مناطـــق أوروبيـــة. إضافـــة إلـــى ذلك، اســـتضافت 
منظمـــة BRAVE CF فعاليات في 7 دول أوروبية 
الشـــمالية  إيرلنـــدا  وهـــي  الســـابقة،  الفتـــرة  فـــي 
وإنجلترا ورومانيا والســـويد وســـلوفينيا وروسيا 
وروســـيا البيضاء، وتعتزم المنظمة استكمال هذه 
المسيرة في التوسع عبر تنظيم فعالية في مدينة 
ميالنو اإليطالية بتاريخ األول من شهر أغسطس 

القادم.
وتنبـــئ مســـيرة منظمـــة BRAVE CF بمزيـــد مـــن 
التوســـع فـــي العديـــد من الـــدول حـــول العالم في 
المســـتقبل، لتصبح أكبر المنظمين لبطوالت فنون 

القتال المختلطة في العالم.

منظمة CF BRAVE في الطليعة

سموه يستعرض 
الخطط والبرامج 

ضمن استراتيجية 
الهيئة



طرحت المطربة الشــعبية هدى أحدث كليباتها الغنائية 
بعنوان “صاحبة العروسة” وذلك عبر قناتها على موقع 

الفيديوهات العالمي يوتيوب.
واألغنية من إنتاج شركة “IVAS” للمنتج هيثم شاكر.

وقالت هدى: إن “صاحبة العروســة” جاءت فكرتها دعما 
لكل بنت تقف بجانب صديقة عمرها في وقت فرحتها، بداية 

مــن الخطوبة ثم تجهيز منزل الزوجيــة، ويوم الحنة وليلة الزفاف وما يتبعها 
من تحضيرات كثيرة مجهدة لن تستطيع العروسة أداءها بنفسها.

تتعاون الفنانة كارمن ســليمان مع الموزع الموسيقى 
عمــرو الخضري فــي أغنية ســينجل جديــدة بعنوان 
“لعبتــي”. واألغنية مــن كلمات نور عبــد الله، وألحان 

مصطفى العسال، وميكس وماستر ماهر صالح.
ومن ناحية أخرى، اختار المخرج مجدى الهواري، كارمن 

ســليمان، والفنان محمد الشــرنوبي، ليقدما دويتو غنائي 
وتمثيلــي ضمن أحداث العرض المســرحي الجديد مســرحية “ليلة من ألف 
ليلة”، التي تم تقديمها من قبل منذ العام 2015 للنجم الكبير يحيى الفخراني.

أعلــن الفنــان الكويتــي حســن البــالم عــن بــدء عرض 
مسرحيته “قحفية وغترة وعقال” بنادي اليرموك.

وأعرب عن سعادته البالغة بالعودة مرًة أخرى للجمهور 
بعد فترة غياب طويلة.

ونشــر البالم مقطع فيديو لكواليس عرض المســرحية 
عبر صفحته في موقع “انســتغرام”، وعلَّق “اليوم أول يوم 

عرض مســرحية قحفية وغترة وعقال”. وأضاف البالم “نســأل الله تعالى أن 
ُيوفقنا معاكم في رسم االبتسامة وتقديم رسالة حلوة لجمهورنا العزيز”.

بدء “قحفية وغترة وعقال”“لعبتي”.. جديد كارمن سليمانصاحبة العروسة
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تخطط “ديزني” 
لنسخة ثانية من 

“Cruella” بعد 
نجاحه الكبير. 
وأكدت تقارير 
أن المسؤولين 

في “ديزني” 
يخططون 

لمتابعة فيلم 
الجريمة، الذي 
تلعب فيه إيما 

ستون دور 
الشريرة، وإيما 
طومسون في 

دور البارونة 
فون هيلمان.

tariq_albahhar

جديد “نتفلكس”... “Sweet Tooth” والسحر من رعب الجائحة
هــل يتوق أحــد حقا هــذه األيـــام لسماع 
قصص الوباء؟ مسلسل نتفلكس الجديد 
تــأجــيــلــه  ــم  تـ ــذي  ــ الـ  ،”Sweet Tooth“
في  الجائحة  انتشار  بسبب  عــدة  مــرات 
المسلسل  هــذا  تصوير  مكان  نيوزيلندا 
ــذي يــعــرض حــالــيــا ويحكي  ــ ال ــنــاجــح  ال
عندما  وذلك  الخيال،  من  بشيء  قصته 
تتحول الشخصيات وتصبح هجينة مع 

مالحقة بعضهم لحياتنا بعد الجائحة.
ــمــســلــســل يـــأتـــي فـــي وقــــت مـــا بعد  وال
الــجــائــحــة تــقــريــبــا، مـــع عـــالمـــات تــصــور 
على  للحفاظ  السابقة  الحضارة  تحذير 
ساخر،  ومشهد  االجــتــمــاعــي”،  “االبــتــعــاد 
 ،”COVID“ بــعــد  مــكــتــوب  ــه  أنـ يــفــتــرض 
على  آخــر  ــرار  إصـ مــن  تسخر  لشخصية 
كل  الحظ  لحسن  ولكن  القناع،  ارتـــداء 
المسلسل،  من  بسيطا  جــزءا  يمثل  ذلــك 
ولكنه يكفي أن يترك فينا أحيانا مشاهد 

مرهقة لما نعيشه حول العالم.
ويعرض المسلسل المكون من 8 حلقات 
بطلها البالغ من العمر 10 سنوات، برواية 
قصص ترفيهية ويرسم القصة الخلفية 
والظهور  العظيم،  االنــهــيــار  بعد  للعالم 
غير المبرر للكائنات الهجينة التي ولدت 
ــزءا مــن الــحــيــوانــات،  جـــزءا بــشــريــا وجــ
الفيروس  في  الهجينة  تسببت  وســواء 

أو العكس بالعكس هو “واحد من أسرار 
يسعى  لذلك  العشرين،  القرن  من  كبيرة 
إلـــى مــطــاردتــهــم خــوفــا منهم،  الــبــعــض 
الغابة، جوس  فــي  يعيش  ذلــك  ووســط 
”سويت  بـ  الملقب  كونفري(،  )كريستيان 
تــوث“، وهــو نصف صبي ونصف غــزال، 
مع  يلتقي  الــتــحــدث  على  ــقــدرة  ال لــديــه 
 ”Jepperd“ مــع  ــى  ــ األول الحلقة  نــهــايــة 
البرية  عبر  رحلة  ويبدأ  أنــوزي(،  )نونسو 

معه، والعثور على 
مـــلـــجـــأ لـــتـــقـــديـــم 
شيئ مثل الحياة 

األسرية العادية.
ــلـــق خــط  ــعـ ــتـ ويـ
المؤامرة الثاني 
سينغ  بالدكتور 

)أديــل أخــتــار(، وهــو عالم مكلف بإيجاد 
شخصية  مهمة  وهــي  للفيروس،  عــالج 
)أليسا  رانــي  بشكل خــاص؛ ألن زوجــتــه 
ويريد  األعــــراض  عليها  تظهر  فــيــالنــي( 

إنقاذها بمساعدة جانبية.
إنه مسلسل ذو حس بصري قوي، تشمل 
الصور الرائعة الجميلة للطبيعة المحاطة 
باألفيال التي تنزل إلى شوارع المدينة، 

الحصان،  مقاومة  طريق  عن  الموت  أو 
ــهــا عــالقــة  ــهــا ان ل وأشـــيـــاء يــمــكــن قــول
بالبيئة، والحاجة إلى العثور على عائلة، 
تــدور  الــيــوم  عالمية  مسلسالت  وســـط 
لكن  الجائحة،  بعد  ما  أو  الجائحة  حول 
“Sweet Tooth” أقواها اليوم للمشاهدة.
 ”Sweet Tooth“ لمشاهدة  أدعوكم  اني 
بعقل مفتوح، فأحداثه 
بعد  بالتحديد  تــجــري 
10 سنوات من االنهيار 
فيروس غامض  الكبير، 
أن  وبــعــد  العالم  اجــتــاح 
انـــحـــدرت الــبــشــريــة إلــى 
ــال قـــواعـــد  ــفــــوضــــى، فــ ــ ال
وقـــوانـــيـــن. وبـــمـــجـــرد أن 
انتهى  ــتــرنــت،  اإلن تــوقــف 
عموما  العالم“.  حول  األمر 
جميل  خيالي  مسلسل  هــو 

فهو مـــع جــزء  الــبــاردة،  الواقعية  مــن 
إمـــا غــريــب األطــــوار أو مــجــنــون بشكل 
محاولة  أو  المثالي  وللترفيه  هستيري، 
مروعة لوضع الوباء في مزيج مستساغ 
يستهدف  أنه  فيه  شك  ال  ومما  تجاريا، 
جــمــهــورا أصــغــر ســنــا مـــن الــبــالــغــيــن أو 
ونحن  جميل  شيئ  لمشاهدة  العائالت 

نلتزم بالبقاء في المنزل.

رفض موظفو شركة “أبل” األميركية خطة الرئيس التنفيذي الجديدة تيم 
كوك، بالعودة للعمل من المكتب 3 أيام في األسبوع، بدءا من شهر سبتمبر 

المقبل.
وكتب 80 موظفًا في رسالة لتيم كوك يطالبونه بإعادة التفكير في خططه 
الذين  أولئك  بنهج مرن يمكن  المكتبي، مطالبين  العمل  إلى  العودة  بشأن 

يرغبون في العمل عن بعد القيام بذلك.
بين  متزايد  قلق  عن  للتعبير  الفرصة  ننتهز  أن  “نــود  الرسالة  في  وجــاء 
أجبرت  قد  حولها،  والتواصل  بعد،  عن  المرنة  العمل  سياسة  إن  زمالئنا، 
بعض زمالئنا على االستقالة، ويشعر الكثير منا أنه يتعين علينا االختيار 

بين عائالتنا، ورفاهيتنا، أو أن نكون جزًءا من شركة أبل”.
تأتي رسالة الموظفين بعد يومين من إخطار تيم كوك موظفيه في رسالة 
شهر  من  بــدًءا  مكاتبهم  إلــى  الــعــودة  منهم  يطلب  إلكتروني،  البريد  عبر 

سبتمبر المقبل.
وطلب كوك في رسالته من معظم الموظفين الحضور إلى المكتب  «

أيام االثنين والثالثاء والخميس، بدًءا من األول من شهر سبتمبر 
الُمقبل، مع خيار العمل عن بعد يومي األربعاء والجمعة، وستعود 

الفرق التي تحتاج إلى العمل بشكل شخصي من 4 إلى 5 أيام في 
األسبوع.

االثنين 14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة  1442 - العدد 4626

موظفو “أبل” يرفضون العودة إلى العمل المكتبي

بــدأت المــرأة البحرينيــة فــي الفتــرة األخيــرة بالدخــول إلى عالــم جديد وهو عالــم التصميــم واألزياء، 
فأطلقــت العنــان إلبداعهــا فيــه وتميــزت بذوقهــا الخاص والفريــد بملمســه الخليجي األصيــل. المصممة 
البحرينيــة خولــة جمال اشــتهرت بماركتهــا الخاصة لتصميم العباءات والفســاتين المميزة، التي تطمح 
إلى انطالقها بماركتها الخاصة إلى المنصات العالمية، وتعد خولة واحدة من الفتيات المثابرات الالتي 
تعملــن علــى إثبــات أنفســهن في مجــال يعد مختلفــا خصوًصا علــى البحرينيــات، وتؤكد في هــذا اللقاء 

الممتع معها أنه ال وجود لشيء صعب تحقيقه، فمن أراد سيصل لما يطمح إليه.

كيف كانت بدايتك مع عالم تصميم األزياء؟ «

العام  التصميم فــي  بـــدأت مــشــواري فــي مــجــال   -
الخاصة  مــالبــســي  أصــمــم  دائـــًمـــا  فكنت   ،2016

الرتدائها  والعباءات  والمناسبات  لألعراس 
فــي الــجــامــعــة، واألشـــخـــاص مــن حولي 

لي،  والمشجعين  الداعمين  أكبر  كانوا 
والذي ساعدني أكثر هو ولعي بالرسم 
مـــع بــعــض الـــمـــهـــارات فـــي الــخــيــاطــة، 

الخاص  الــمــشــروع  أطلقت  وهــكــذا 
بي.

 كيف بدأت في هوايتك؟ «

ــم  ــرســ ــ ــة ال ــ ــب ــوهــ ــــك مــ ــل ــ ــت أمــ
ــة مـــنـــذ الــصــغــر،  ــاطـ ــيـ ــخـ والـ
ملهمتي  هـــي  أمـــي  وكـــانـــت 
األولــــــــى فــــي ذلـــــــك. وفـــي 
ــت هـــنـــاك  ــ ــان ــ الــــمــــدرســــة ك
فــأردت  للخياطة،  دروس 
الموهبتين  بين  أدمــج  أن 
واالستفادة منهما في عمل 

كبير كالتصميم.
ما رد فعل الناس  «

والمحيطين بك ألول 
قطعة قمت بتصميمها؟

ردة  أنــســى  أن  يــمــكــنــنــي  ال   -
فــعــل الـــنـــاس واألشـــخـــاص من 

حولي من األهل واألصدقاء حول أول قطعة قمت 
ردة  فكانت  لي،  فستان  أول  كان  فقد  بتصميمها، 
استمر  جعلتني  التي  وهي  جــًدا،  مشجعة  فعلهم 

واطور من نفسي.
هل تساعدك منصات التواصل االجتماعي  «

للترويج عن تصاميمك؟ 

كبير؛  وبشكل  كثيًرا  تساعدني  نعم   -
على  دائًما  تصاميمي  أعــرض  ألنــي 
يسهل  فــهــو  االنــســتــغــرام،  منصة 
بشكل  واالخــتــيــار  البيع  عميلة 

كبير.
ما أكثر  «

”الستايالت“ واأللوان 
واألقمشة التي تفضلين 

استعمالها؟

فـــي  ــع  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ أحـــــــــب   -
الفساتين  ألقمشة  اخــتــيــاراتــي 
فاألقمشة  الفصول،  حسب  على 
ــة لـــفـــصـــل الــصــيــف  ــعــمــل ــمــســت ال
عن  تختلف  والــســاتــان  كالحرير 
ما.  نــوًعــا  األثــقــل  الــشــتــاء  أقمشة 
لأللوان تكون حسب  واختياراتي 
الفترة.  تلك  الدارجة في  األلــوان 
فأفضل  لــلــعــبــاءات  بالنسبة  أمـــا 
ودائًما  واسعة،  العباية  تكون  أن 
ــد قــصــة  ــمـ ــتـ مــــا اعـ
أو  للعباية  واحــدة 
أن تــكــون “كــريــب” 

نفسي  عن  وأنــا  للعباية.  أكثر  فخامة  تعطي  فهي 
بالتغيير  أقوم  بالطبع  ولكن  السوداء  العباية  أحب 
جميع  إلرضــاء  مختلفة  بألوان  العباءات  وتفصيل 

األذواق.
أين تجدين المرٔاة البحرينية في عالم التصميم  «

واألزياء؟

تقرر  وعندما  ــا،  ــًم دائ ناجحة  البحرينية  ــمــرٔاة  ال  -
ما  دائــًمــا  فهي  معين  مــجــال  فــي  التجربة  خــوض 
تــبــدع فــيــه، فــهــي تــحــب الــتــطــويــر والــســعــي وراء 
في  ــادا  ــ ازدي اآلن  نــرى  فلذلك  وطموحتها،  آمالها 
متميزات  انهم  وأرى  البحرينيات  المصممات  عدد 

ومبدعات بتصاميمهن.
هل تصاميمك موجهة لفئة معينة من الفتيات؟ «

- ال تقتصر تصاميمي على فئة معينه، فأنا أحاول 
النواحي،  جميع  من  اختياراتي  في  التنويع  دائًما 
أو  األلــوان  أو  المستعمل  القماش  ناحية  وذلك من 

القصات، إلرضاء جميع الفئات واألعمار واألذواق.
ما نصيحتك للفتيات الالتي يردن الدخول لعالم  «

األزياء والتصميم؟

- ال وجــود لشيء مستحيل أو صعب، فأي شيء 
لديك فيه موهوبة والشغف بالقدر الكافي لإلبداع 
فيه يمكنك ذلك، فهي بعض المهارات التي يمكنك 
من  والتطوير  واالستمرارية  سهولة،  بكل  تعلمها 
نفسك هما سر النجاح والتميز عن غيرك في ذلك 

المجال. 
من أين تستوحين إلهامك لتلك التصاميم واأللوان  «

المستعملة؟

- أحاول دائًما أن اكون متميزة في اختياراتي، فأنا 
أحب اختيار التصاميم الراقية والناعمة في نفس 
استخدام  أفضل  فأنا  األلــوان  وبخصوص  الوقت، 
األلوان األساسية كاألحمر واألزرق واألصفر وحتى 

األسود واألبيض.
ما خططك المستقبلية للتطوير من نفسك في  «

هذا المجال؟

ــاص يــشــمــل جميع  ــى فــتــح مــحــل خــ ــ - أســـعـــى إل
الخاصة،  لعالمتي  واألعمار  الفئات  لكل  تصاميمي 

وطموحي الوصول للعالمية.

المصممة خولة جمال: البحرينيات مبدعات وطموحي الوصول للعالمية
 أميرة وليد
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أقفل “مـــؤشر البحريـــن العام” أمس عند مســتوى 1,552.58 
بارتفــاع وقــدره 6.51 نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم الخميس 

الماضي. 

 1.39 الـمستثـمرون  وتــداول 
إجـمـالية  بقيـمة  مليون سهم 
ديـنـار،  ألــف   407.80 قــدرهــا 
 78 خـــال  مــن  تنفيذها  تـــــم 
الـمستثـمرون  ركز  إذ  صفقة، 
تعاماتـهم على أسهم قطاع 
البنوك التجارية والتي بلغت 
قــيـــــمــة أســهــمــه الـــــمــتــداولـــــة 
ما  أي  ديـنـار،  ألــف   230.26
القيـمة  56.46 % من  نسبته 
وبكـمية  للتداول  اإلجـمـالية 
قدرها 707.22 ألف سهم، تـم 
تنفيذها من خال 37 صفقة. 
جاء البنك األهلي المتحد في 
الـمركـز األول إذ بـلغت قيـمة 
 123.19 الـمتداولـة  أسهمه 
نسبته  مـــا  أي  ــار،  ـــ ــن ديـــ ألـــف 
30.21 % من إجـمـالـي قيـمة 
وبكـمية  الـمتداولـة  األســهــم 

سهم،  ألـــف   424.94 قــدرهــا 
 17 خـــــال  مــن  تنفيذها  تـــــم 

صفقة. 
فكـان  الـثـانــي  الـمركـز  أمـــــا 
ــا(  ــبـ أللـــمـــنـــيـــوم الـــبـــحـــريـــن )ألـ
ألــف   91.65 قــدرهــا  بقيـمة 
 22.47 نسبته  ما  أي  ديـنـار، 
قــيـــــمــة  إجـــــــمـــــــالـــــــي  مــــن   %
وبكـمية  الـمتداولـة  األســهــم 
سهم،  ألـــف   141.38 قــدرهــا 
 10 خـــــال  مـن  تنفيذها  تـم 

صفقات. 
الوطني  البحرين  بنك  وجاء 
ألــف   56.72 قــدرهـــــا  بقيـمة 
 13.91 نسبته  ما  أي  ديـنـار، 
% من إجـمـالـي قيـمة األسهم 
قدرها  وبكـمية  الـمتداولـة 
95.14 ألف سهم، تـم تنفيذها 

من خال 6 صفقات.

بورصة البحرين تقفل مرتفعة 6.5 نقطة

تطوير اإلجراءات واشتراطات الخدمة المقدمة للجهات المتصرفة

تختص بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في الشركة

“المناقصات” يوقع تفاهمات مع “الحكومة اإللكترونية” و“المطار”

“البا” تطلق حملة بعنوان “تحقيق التوازن”

وقع مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
ـــا علـــى مذكرتـــي تفاهـــم مـــع  افتراضيًّ
كل مـــن هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونيـــة وشـــركة مطـــار البحريـــن 
فـــي  والتعـــاون  التنســـيق  بهـــدف 
مجـــال تطويـــر إجـــراءات المناقصات 
الخدمـــة  واشـــتراطات  والمزايـــدات، 

المقدمة للجهات المتصرفة.  
التفاهـــم  مذكرتـــي  بموجـــب  وســـيتم 
تفعيـــل مشـــاركة الجهـــات المتصرفـــة 
إجـــراءات  تحســـين  عمليـــة  فـــي 
المناقصات والمزايدات على مســـتوى 
مملكة البحرين، وذلك بهدف تبســـيط 

اإلجـــراءات لرفع الكفـــاءة االقتصادية 
فـــي المملكـــة بمـــا يضمـــن االســـتغال 
األمثـــل للمـــال العـــام. يأتـــي ذلـــك فـــي 
إطار التنســـيق والتكامـــل بين مجلس 
والـــوزارات  والمزايـــدات  المناقصـــات 
الحكوميـــة  والشـــركات  والهيئـــات 
الخاضعـــة لقانـــون تنظيـــم المناقصات 
والمزايـــدات والمشـــتريات والمبيعات 
االرتقـــاء  يخـــدم  بمـــا  الحكوميـــة، 
الحكوميـــة  المشـــتريات  بإجـــراءات 
ودعـــم جميـــع الجهـــات المتصرفة في 
تنفيذ مشـــاريعها المدرجة في برنامج 
المناســـبة،  وبهـــذه  الحكومـــة.   عمـــل 
المناقصـــات  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 

والمزايـــدات، الشـــيخ نايـــف بـــن خالـــد 
آل خليفـــة، إن المجلـــس بصـــدد إبـــرام 
مذكرات تفاهم مع المزيد من األجهزة 
الحكوميـــة والجهـــات المتصرفـــة بمـــا 
إجـــراءات  وتطويـــر  تبســـيط  يخـــدم 
واالرتقـــاء  والمزايـــدات  المناقصـــات 
بمســـتوى العمـــل الحكومـــي المشـــترك 
في مجـــال طرح وترســـية المناقصات 
وغيرهـــا مـــن عمليـــات تنـــدرج تحـــت 
مظلـــة عمل المجلس بتنســـيق وتعاون 

مثمر مع األطراف ذات العاقة.
وأكد الشـــيخ نايف بن خالد أن مسيرة 
المجلـــس  فـــي  والتطويـــر  التحديـــث 
ماضيـــة بخطـــى ثابتـــة وفق مبـــادرات 

نوعيـــة واضحـــة المعالـــم مـــن خـــال 
بجـــودة  متنوعـــة  خدمـــات  ابتـــكار 
عالية في ســـبيل تحســـين اإلجراءات 
والعمليـــات في مجال المشـــتريات بما 
يتوافق مع أفضل الممارســـات الدولية 
فـــي هـــذا المجـــال، بغية تحســـين بيئة 
األعمال وجعلها بيئة جاذبة لاستثمار.

أطلقت شـــركة ألمنيـــوم البحرين “البا”، 
أمـــس 13 يونيـــو 2021 أول حملة من 
نوعها بعنوان “تحقيق التوازن”، والتي 
تركز الشركة من خالها على الجوانب 
والحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
)ESG(. ومن خال هذه الحملة، تنضم 
“البـــا” لنظرائهـــا مـــن المصاهـــر األخرى 
في منطقة مجلـــس التعاون الخليجي 
في أســـبوع يقام تحت مظلة المجلس 
هـــذه  لتنـــاول  لأللمنيـــوم  الخليجـــي 

الجوانب الهامة. 
وسوف تستمر فعاليات حملة “تحقيق 
االفتراضيـــة  المنصـــة  علـــى  التـــوازن” 
حتـــى تاريـــخ 17 يونيـــو 2021؛ بهدف 
االســـتدامة  مبـــادرات  علـــى  التركيـــز 
والرؤيـــة  تتماشـــى  والتـــي  للشـــركة 

االقتصادية لمملكة البحرين 2030. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي 
البقالي “ال شـــك أن التحديات العالمية 

التـــي فرضتهـــا الظـــروف الراهنة، مثل 
التغيـــر المناخي والحفـــاظ على البيئة 
واســـتخدام الطاقة النظيفة ومكافحة 
عوامـــل  كلهـــا   ،”19 “كوفيـــد  جائحـــة 
شـــجعت الجميـــع علـــى إعـــادة النظـــر 
الستعادة التوازن في الجهود المتعلقة 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  بالجوانـــب 
والحوكمـــة. ونحـــن فـــي “البـــا” نســـعى 

ألن نكـــون التغيير اإليجابي - في هذه 
الجوانـــب )ESG( - الذي نطمح لرؤيته 
في العالـــم. وبصفتنا إحدى الشـــركات 
فـــإن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الرائـــدة 
الطريق الوحيد أمامنا لتحقيق اإلنتاج 
المســـؤول لأللمنيـــوم هـــو مـــن خـــال 
تحقيق التوازن بين أنشطتنا التجارية 

ومبادراتنا في االستدامة”. 

وانطلقت فعاليات هـــذه الحملة بكلمة 
افتتاحيـــة قدمهـــا البقالي على المنصة 
االفتراضيـــة أمـــس األحـــد 13 يونيـــو 

 .2021
وستشـــمل الحملة عروًضـــا توضيحية 
اإلداريـــة  الهيئـــة  أعضـــاء  يقدمهـــا 
االفتراضيـــة  المنصـــة  علـــى  بالشـــركة 
خال األســـبوع، يتناولـــون من خالها 
مواضيع متعـــددة مثل خفض الغازات 
اجتماعـــي  تأثيـــر  وخلـــق  الدفيئـــة، 
مســـتدام، والتوريد المسؤول، وغيرها 

من المواضيع. 
كمـــا ســـتتضمن الحملـــة مناظـــرة حية 
حول “التغير المناخي” بين فريقين من 
موظفـــي الشـــركة وذلك فـــي آخر يوم 
من فعالياتها. عاوة على ذلك، سيقوم 
المســـؤولون بالشـــركة بالمشـــاركة في 
والفعاليـــات  األنشـــطة  مـــن  العديـــد 
مـــع  بالتعـــاون  التـــي ســـتقام  األخـــرى 

المجلس الخليجي لأللمنيوم.

المنامة - المناقصات والمزايدات

عسكر - البا

تستمر الحملة افتراضيا حتى 17 يونيو

سول - وكاالت

“سامسونغ” توقف إنتاج 
أحد هواتفها لنقص الرقائق

لإللكترونيــات  سامســونغ  شــركة  أوقفــت 
إنتــاج أحــد هواتفهــا فــي الفئــة المتوســطة 
ذكــرت  مــا  حســب  الرقائــق،  نقــص  بســبب 
الكوريــة   Electronic Times صحيفــة 
الجنوبيــة، فــي أحــدث مؤشــر على مشــاكل 
العالميــة. وجــاء  الموصــات  أشــباه  توريــد 
بســبب   Galaxy S21 Fan إصــدار  تعليــق 
نقــص معالجات تطبيقــات كوالكوم. وكانت 
شركة سامسونغ تهدف إلى إطاق اإلصدار 
األقل تكلفة من Galaxy S21 في أغسطس.
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الشيخ نايف بن خالد آل خليفة

المنامة - مجلس التنمية

أعلنــت شــركة “غولــف ســي إكس”، والتي تتخذ مــن مملكة البحرين مقــًرا ألعمالها، عن فوزها بعقــود تفوق قيمتها 10 
مليون دوالر إلدارة مركز اتصاالت إقليمي يعمل في مجال التجارة اإللكترونية وقطاع التجزئة في منطقة الخليج، 
إذ سيساهم هذا التوسع في خلق 450 وظيفة في الثاث سنوات المقبل، ستشغل الموظفات اإلناث منها حوالي 50 

% كما سيتيح إمكانية العمل عن بعد. 

واختـــارت شـــركة “غولـــف ســـي إكس” 
مملكـــة البحرين إلقامة مقرها اإلقليمي 
بمســـاندة مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
ضمـــن فريـــق البحريـــن وذلـــك لخدمـــة 
50 مليـــون زبـــون في منطقـــة الخليج، 
إذ يأتـــي ذلك ضمن الجهـــود التي يقوم 
اســـتقطاب  ســـبيل  فـــي  المجلـــس  بهـــا 
المملكـــة  إلـــى  المباشـــرة  االســـتثمارات 
لخلق فرص عمل في السوق المحلية. 

إكـــس”  ســـي  “غولـــف  شـــركة  وتوفـــر 

خدماتها لمجموعة كبيـــرة من العماء، 
الشـــركات  أشـــهر  مـــن  قائمـــة  تتضمـــن 
يزيـــد عددهـــا عن 30 شـــركة في داخل 
منطقـــة الخليـــج وخارجهـــا وتعمل في 
مجـــاالت التغذية واألطعمـــة، والتجارة 

اإللكترونية وقطاع التجزئة. 
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة “غالف 
بهـــذه  ســـويس،  رامـــي  إكـــس”  ســـي 
المناســـبة “تعتبـــر هـــذه االتفاقـــات بـــا 
شـــك إنجاًزا كبيًرا بالنســـبة لنا خصوًصا 

وأنهـــا تأتـــي مـــع إحـــدى أبرز الشـــركات 
المتخصصـــة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
والتجـــارة االلكترونيـــة والتجزئـــة على 
مســـتوى المنطقـــة، إذ يمكننـــا وانطاًقا 
مـــن مقرنـــا فـــي البحريـــن أن نســـتفيد 
ممـــا تتيحـــه بيئـــة األعمـــال مـــن مزايـــا 
تنافســـية ومن ضمنها الكلفة التشغيلية 
المنخفضـــة، والبنيـــة التحتيـــة الرقمية 
المتطـــورة، والقوة العاملة ذات الكفاءة 
التـــي تتيـــح لنـــا إمكانية خدمـــة زبائننا 

وفًقـــا للمعاييـــر العاليـــة التـــي يتبنوهـــا 
إلـــى جانـــب دعـــم نموهـــم المســـتقبلي 
وتحســـين تجربـــة التعامـــل مـــع الزبون 
في الوقت ذاته، إذ أنه وعلى الرغم من 

زيـــادة متطلبـــات التجـــارة االلكترونية 
بعـــد جائحـــة “كوفيـــد 19”، فإننـــا نـــرى 
مجـــال عملنا يســـتمر فـــي تحقيق النمو 

بشكل كبير”. 
من جانبه، قـــال المدير التنفيذي إلدارة 
التنميـــة  بمجلـــس  االســـتثمار  تطويـــر 
“لقـــد  عبـــدهللا  مصعـــب  االقتصاديـــة 
أثبتت مملكة البحرين جدارتها كوجهة 
مفضلة الســـتضافة الخدمـــات المتعلقة 
ومركـــًزا  اإلقليميـــة  التعهيـــد  بعمليـــات 
لخدمات المكاتب الخلفية والوســـطى، 
التكنولوجيـــا  قطاعـــي  فـــي  وخاصـــة 
والخدمـــات الماليـــة. وليـــس أدل علـــى 
ذلـــك مـــن أن تختار شـــركة مثـــل “جلف 
ســـي إكـــس” البحريـــن لتقـــدم خدماتها 
لشـــركات إقليمية سريعة النمو وتسعى 

باســـتمرار لابتـــكار، عاكســـا مـــا تقدمه 
مملكـــة البحرين من مســـاندة لقطاعات 

األعمال”. 
 يذكـــر أن شـــركة “غولـــف ســـي إكـــس” 
تحظـــى بخبـــرة 30 عاًمـــا فـــي مجـــال 
حلـــول خدمة العمـــاء، ما يســـاهم في 
تعزيز سوقها الرقمي في منطقة الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا منذ تأسيسه 
فـــي العـــام 2015، كمـــا وتعمـــل “غولف 
ســـي إكس” على تحقيـــق تحول نوعي 
في تجربة العماء من خال اتباع نهج 
جديد لتشـــغيل مراكز االتصـــال مقترًنا 
العمليـــات  وأتمتـــة  الرقمـــي،  بالتركيـــز 
أكثـــر  مهـــارات  ومجموعـــة  البســـيطة، 
تقدًمـــا لمعالجي المكالمـــات المعروفين 

.”CX باسم “أبطال الخط األمامي

ستســــاهــــــــــم بخلــــــــق 450 وظيفــــــــة وخـــدمــــــــة 50 مليـــــــــون زبــــــــــون

“غولف سي إكس” تفوز بعقود تفوق 10 ماليين دوالر

رامي سويس

ارتفـاع عـدد الحاويـات فـي مينـاء خليفـة 5 %
أظهـــرت بيانـــات ماحيـــة حديثـــة 
ارتفـــاع حجم مناولة الحاويات في 
مينـــاء خليفة بن ســـلمان، الذي يعد 
العصب اللوجستي للتجارة وحركة 

البضائع من وإلى البحرين.
حجـــم  أن  األرقـــام  وأوضحـــت 
المناولـــة قد ارتفع منـــذ بداية العام 
فـــي   ،% 5 بقاربـــة   2021 الجـــاري 
الوقـــت الـــذي تتصاعد فيـــه اآلمال 
بعـــودة تدريجيـــة لحركـــة التجـــارة 
الدولية من أســـواء أزمة اقتصادية 
جائحـــة  بســـبب  العالـــم  بهـــا  يمـــر 

“كوفيد 19”.
وارتفع حجـــم الحاويات التي تمت 
بـــن  خليفـــة  مينـــاء  فـــي  مناولتهـــا 
ســـلمان لتبلـــغ 170.5 ألـــف حاويـــة 
في الخمســـة أشهر األولى من العام 

الجاري، مقارنة مع 162.5 في ذات 
الفترة من العام السابق.

ويتم اســـتيراد أكثـــر من 90 % من 
الســـلع والبضائع عبر مينـــاء خليفة 
بـــن ســـلمان، إذ يعد المنفـــذ الرئيس 

لحركة التجارة في الباد.
وبلـــغ حجـــم الحاويـــات المملـــوءة 
التـــي تمت مناولتهـــا نحو 123 ألف 
حاوية، منها 71 ألف حاوية بحجم 
40 قدم و51 ألف حاوية بحجم 20 
قدمـــًا، أمـــا الحاويـــات الفارغة فقد 

بلغ عددها نحو 47 ألف حاوية.

العامـــة،  البضائـــع  صعيـــد  وعلـــى 
فقد أظهـــرت البينـــات الماحية أن 
الميناء اســـتقبل مـــا مجموعه 218 
سفينة في الخمســـة األشهر األولى 

من العام الجاري.
وبلـــغ إجمالي البضائـــع العامة التي 
تمـــت مناولتها نحـــو 593 طن نولي 
حتـــى مايـــو الماضـــي بالمقارنة مع 

611 ألف طن نولي في ذات الفترة 
من العام 2020.

فـــي  الموانـــئ  ســـلطات  أن  يذكـــر 
مملكـــة البحرين اتخـــذت عددا من 

جائحـــة  مـــع  للتعامـــل  اإلجـــراءات 
كورونـــا والتي أثرت علـــى مختلف 
األنشـــطة االقتصاديـــة، إذ ضمنـــت 
هـــذه اإلجراءات ســـامة وساســـة 

العمليات في ميناء خليفة.
وشـــملت اإلجـــراءات إطـــاق بوابة 
مختلـــف  لتخليـــص  إلكترونيـــة 
الســـفن  ألصحـــاب  اإلجـــراءات 
دون  لهـــم  التجارييـــن  والـــوكاء 
الشـــخصية  الزيـــارة  إلـــى  الحاجـــة 
لتخليـــص المعاملة. كمـــا تم إصدار 
تعميم بالســـماح بالتجديد التلقائي 
للترخيـــص للبحـــارة العامليـــن على 
واألجنبيـــة  البحرينيـــة  الســـفن 
المشـــغلة بالمملكـــة البحريـــن وذلك 
3 أشـــهر لضمـــان أكبـــر قـــدر  لمـــدة 
ممكن من عزل العاملين في السفن 

عن مرافق الموانئ.

علي الفردان

593 ألف طن 
نولي من البضائع 

في 5 أشهر



“السالم” يوقع اتفاقية مع “مشاريع إيرا”
أعلن مصرف الســام عن توقيع اتفاقية مع شــركة “مشاريع إيرا” العقارية 
لتوفير عروض خاصة على التمويل العقاري في مشروع إيرا هومز الكائن 

في مدينة ديار المحرق.

وتهدف االتفاقيـــة إلى تقديم حلول 
تمويلية ُمميزة للزبائن الراغبين في 
امتالك منزل بمشروع إيرا هومز في 
ديـــار المحـــرق، إذ يخصـــص مصرف 
تنافســـية  ربـــح  معـــدالت  الســـالم 
علـــى  للحصـــول  مرنـــة  وإجـــراءات 
الزبائـــن  لجميـــع  ويمكـــن  التمويـــل. 
التقديـــم علـــى التمويـــل العقاري من 
منزلهـــم  المتـــالك  الســـالم  مصـــرف 
في مشـــروع إيـــرا هومز، بمـــن فيهم 
مستفيدي برنامج مزايا وغيرهم من 
المواطنين البحرينيين والخليجيين 

والمقيمين األجانب.
وبهذه المناسبة، وقال نائب الرئيس 
التنفيـــذي للخدمـــات المصرفية في 
مصـــرف الســـالم أنور مراد “يســـعدنا 
التعـــاون مـــع شـــركة )مشـــاريع إيـــرا( 
العقارية لتوفيـــر خدماتنا التمويلية 
إيـــرا هومـــز فـــي  الرائـــدة لمشـــروع 
هـــذا  سيســـاعد  إذ  المحـــرق،  ديـــار 
تمكيـــن  علـــى  المتميـــز  المشـــروع 
امتالك المواطنين والمقيمين الكرام 
لمنازلهـــم على حد ســـواء. ومن هذا 
المنطلـــق، نتطلع من خالل شـــراكتنا 

العقارييـــن  المطوريـــن  أحـــد  مـــع 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المرموقيـــن 
لدعم زبائننا وتســـهيل عملية امتالك 
منازلهـــم بأســـعار وعـــروض تمويلية 

مناسبة لهم”.
شـــراكتنا  “تأتـــي  مـــراد  وأضـــاف 
الجديدة مع “مشـــاريع إيرا” العقارية 
كجزء مـــن جهودنـــا المتتاليـــة لمنح 
المتـــالك  يتطلعـــون  الذيـــن  زبائننـــا 

منزلهـــم الخاص، فرصة االختيار من 
بيـــن مجموعـــة واســـعة مـــن الحلول 
الســـكنية والمعززة بخيارات تمويل 
متنوعة. ويســـتمر التزامنا في تلبية 

مصـــرف  زبائـــن  ورغبـــات  تطلعـــات 
السالم، ونسعى دائًما لخدمتهم على 

أكمل وجه”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  بـــدوره، 

لشـــركة مشـــاريع إيـــرا العقاريـــة عبد 
الحســـين خضـــر “يســـرنا التعاون مع 
مصـــرف الســـالم لدعـــم المواطنيـــن 
الكـــرام المتالك منازلهـــم في أحدث 
مشاريعنا السكنية الرائدة والمتمثلة 
بمشـــروع إيـــرا هومـــز. ونســـعى عبر 
هذه الشراكة لضمان استفادة الزبائن 
مـــن حلـــول تمويليـــة مرنـــة تقربهـــم 
أكثـــر مـــن تحقيق أحالمهـــم المتالك 
مشـــروع  إن  إذ  الخـــاص،  مســـكنهم 
إيـــرا هومـــز مكتمـــل البنيـــة التحتية 
وعلـــى موعد قريب من تســـليم فلل 
المرحلة األولى للمشترين في الشهر 
الجاري. ولذا، نتشـــرف بدعوة جميع 
المهتميـــن للتواصـــل معنـــا للحجز أو 

االطالع على نماذج فلل العرض”.

عبد الحسين خضرأنور مراد

لتوفير عروض 
خاصة على 

التمويل العقاري
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أعلنـــت هـــواوي عـــن إطـــالق أحدث 
 HUAWEI عضو في سلســـلة أســـوار
 HUAWEI Band ســـوار   ،Band
6 فـــي البحريـــن. ومـــع تزايـــد طلب 
أكثـــر  ميـــزات  علـــى  المســـتهلكين 
مـــن أجهزتهـــم القابلـــة لالرتـــداء، تم 
 HUAWEI Band ســـوار  تحســـين 
6 الجديـــد بشـــكل كبيـــر مـــن حيـــث 
البدنيـــة  واللياقـــة  الصحـــة  مراقبـــة 
والتصميـــم وعمـــر البطاريـــة لتوفير 
الذكيـــة  بالســـاعة  شـــبيهة  تجربـــة 
وبســـعر تنافسي. وســـيتوفر السوار 
الجديد بأربعة ألوان مختلفة أســـود 
وعنبـــر  الغابـــة  وأخضـــر  جرافيتـــي 

شروق الشمس وساكورا وردي.
الصحيـــة  المراقبـــة  ميـــزات  وُتعـــد 
واحـــدة مـــن أكثـــر الميـــزات شـــيوًعا 
لمستخدمي األســـوار الذكية. بفضل 

وحدات األجهزة المحّســـنة، استناًدا 
 Huawei TruSeenTM إلـــى تقنيـــة
جديـــدة  ذكيـــة  وخوارزميـــات   4.0
HUA� يدعـــم الطاقـــة،   لتوفيـــر 

مســـتويات  مراقبـــة   WEI Band 6
األكســـجين فـــي الـــدم SpO2 طوال 
اليـــوم. يراقب صحة المســـتخدمين 
ويصدر إنذاًرا عندما يكون مســـتوى 
األكســـجين فـــي الـــدم منخفًضا، مما 
إجـــراءات  اتخـــاذ  علـــى  يســـاعدهم 
بشـــكل  صحتهـــم  وإدارة  ســـريعة 
 HUAWEI ســـوار  يوفـــر  اســـتباقي. 
مســـتمرة  مراقبـــة  أيًضـــا   Band 6
وحقيقيـــة ودقيقـــة لمعـــدل ضربات 
ســـينبه  واإلجهـــاد.  والنـــوم  القلـــب 
الســـوار المســـتخدم إذا كان معـــدل 
أو  جـــًدا  مرتفًعـــا  القلـــب  ضربـــات 

منخفًضا جًدا.

“هواوي” تطلق سوار HUAWEI Band 6 بالبحرين

تعييــن رئيــس و6 أعضــاء مــن منتســبي البنــك إلدارتهــا

“البحرين الوطني” يعلن عن تشكيل لجنة االستدامة

أعلـــن بنك البحرين الوطني عن تشـــكيل لجنة 
جديـــدة معنيـــة باالســـتدامة، ُيديرهـــا أعضـــاء 
من منتســـبي البنك لمتابعة وتنفيذ السياســـات 
العمـــل  وبأهـــداف  باالســـتدامة  المرتبطـــة 

المصرفي المسؤول.
تأتي مبـــادرة بنـــك البحرين الوطني بتشـــكيل 
لجنـــة االســـتدامة، كخطوة طبيعيـــة تالية بعد 
التزامـــه بتطبيـــق سياســـات الحوكمـــة البيئيـــة 
وذلـــك  الشـــركات،  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
تحـــت مظلـــة مجلـــس إدارة البنـــك. وقـــد تـــم 
تكليف لجنة التعيينـــات والمكافآت والحوكمة 
دمـــج  علـــى  لإلشـــراف   )NRGS( واالســـتدامة 
سياســـات وأهـــداف االســـتدامة ضمـــن إطـــار 
أعمال وممارسات البنك. ويساهم هذا اإلجراء 
بتعزيز انســـجام أهداف “البحرين الوطني” مع 
خطط االستدامة، مما يدعم جهوده ومساعيه 
لريـــادة القطـــاع المصرفـــي وبـــأن يكـــون طرًفا 
فـــي مجـــال االســـتدامة علـــى  مؤثـــًرا وفّعـــااًل 

مستوى القطاع.
وتتألف لجنة االستدامة من ستة أعضاء لديهم 
خبـــرات وخلفيـــات متنوعـــة. ويتولـــى رئاســـة 
اللجنـــة الرئيـــس التنفيـــذي للمـــوارد البشـــرية 
واالســـتدامة لـــدى المجموعـــة، دانـــة بوحجي، 
حيث سُتشرف على توجيه رحلة البنك بمجال 
االســـتدامة. وكجزء مـــن جهود بنـــك البحرين 
الوطني نحو ترسيخ التنوع والُشمول في بيئة 
العمل، تتكون لجنة االســـتدامة من أعضاء من 
الجنسين وبعدد متساٍو، وقد تم اختيارهم من 
أقســـام البنك المعنيـــة بتطوير األعمال والدعم 

اإلداري.
ويشـــمل أعضـــاء اللجنـــة كال مـــن عبدالرحيـــم 
مســـاعد  منصـــب  يشـــغل  الـــذي  عبدالحميـــد، 
والقـــروض  المـــال  رأس  أســـواق  فـــي  أول 
المشـــتركة والمعامالت المصرفية المتخصصة، 
مســـاعد مديـــر العالقات المؤسســـية في قســـم 
الخدمـــات المصرفية واالســـتثمارية للشـــركات 
والمؤسســـات الماليـــة علي فقيهـــي، قائد فريق 
مراجعة اإلئتمان التجاري في قســـم اللشركات 
التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة دينا 
كوهـــري، مديـــر تســـويق الخدمـــات المصرفيـــة 
لألفراد بقسم الخدمات المصرفية لألفراد ندى 
إســـحاق، رئيـــس قســـم الممتلـــكات للمجموعـــة 
والشـــؤون  والمشـــتريات  الممتلـــكات  إدارة   -
اإلدارية ريم الدوســـري، ومحلـــل إدارة مخاطر 
أمن المعلومات في قسم إدارة المخاطر سلمان 
رضـــي. ويمتلـــك أعضـــاء اللجنـــة خبـــرة عملية 

بمتوســـط 13 عاًمـــا لكل منهم، ما سيســـهم في 
تنويع أنشطة االستدامة لدى البنك.

ومن منطلق ســـعيه بأن يكون األفضل في فئة 
المؤسسات المالية في مجال االلتزام بالتنمية 
بـــادر  المســـؤولة،  والمبـــادرات  المســـتدامة 
“البحريـــن الوطنـــي” بتكليـــف اللجنـــة الجديدة 
نحـــو  للبنـــك  عمليـــة  خطـــط  تشـــكيل  بمهمـــة 
االستدامة، وذلك بالتوافق مع رؤيته وأهدافه 
ووعده وِقَيمه. وإضافة لذلك، ستتولى اللجنة 
الوعـــي بشـــأن االســـتدامة،  مســـؤولية تعزيـــز 
ومراقبة وإعداد التقارير المرتبطة بهذا الشأن. 
وســـيحرص البنـــك علـــى تنفيـــذ جميـــع أعماله 
األساســـية ومســـؤولياته تجاه أصحاب الشأن 

الرئيسين بطريقة مستدامة.
واالســـتدامة  الماليـــة  تقريـــر  إصـــداره  وبعـــد 
الموحـــد للعام 2020، الذي يعتبر التقرير األول 
للبنـــك وكذلـــك األول علـــى مســـتوى المملكـــة، 
واصـــل بنـــك البحريـــن الوطنـــي تنفيـــذ العديد 
التـــي  والخارجيـــة  الداخليـــة  االنشـــطة  مـــن 
تتبنى أهـــداف الحوكمة البيئيـــة واالجتماعية 
وحوكمة الشركات. وكجزء من ركائز الحوكمة 
التـــي تتمثـــل في دعـــم وتطوير أعضـــاء فريق 
العمـــل، بـــادر بنـــك البحريـــن الوطنـــي بتوفيـــر 
فـــرص التدريـــب لجميع أعضـــاء فريـــق العمل 
وأعضـــاء مجلس اإلدارة، واســـتطاع من خالل 
ذلك تدريب 95 % من الموظفين. ونظم البنك 
أيًضـــا ندوتيـــن تدريبيتيـــن عبـــر اإلنترنـــت عن 
أهمية الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشـــركات وحـــول التنوع والُشـــمول في العمل 
المصرفـــي. ونجـــح “البحرين الوطنـــي” بتعزيز 
إســـهاماته في المحافظة على البيئة من خالل 
خفض اســـتهالك المياه والطاقة سنويا، عالوة 
علـــى مبادراته البيئية األخرى ضمن إطار عمل 

االستدامة.
وبهـــذه المناســـبة، قالـــت بوحجـــي “نؤمـــن في 
بنك البحريـــن الوطني بأهمية تبني سياســـات 
المؤسســـية،  األعمـــال  إدارة  فـــي  االســـتدامة 
ونحـــن علـــى ثقـــة بـــأن التزامنـــا بهـــذا النهـــج 
ســـيوجهنا للنجاح ولنكون مـــن الرواد بالمملكة 
في هذا المجال. وفي نفس الســـياق، سيساهم 
العمـــل وفـــق إطـــار االســـتدامة فـــي أن نصبح 
األمثـــل  واالختيـــار  المفضلـــة  العمـــل  وجهـــة 
للمستثمرين، ما سيعزز من مكانتنا الرائدة في 
مجال بحرنـــة الوظائف. ولذا، نعتز جًدا بكوننا 
مـــن أوائل المؤسســـات التـــي أبدت اســـتعداًدا 
وجهوزية كبيـــرة لتطبيق نهج االســـتدامة في 

جميع جوانب أعمالنا”.
وأضافت “نتخذ خطوات فعالة لخلق مستقبل 
مســـتدام للمملكة ولشعبها الكريم. وقد حرصنا 
على اختيار المرشـــحين األكثر خبرة ومالءمة 
المضـــي  بذلـــك  لنضمـــن  اللجنـــة،  هـــذه  إلدارة 
قدًما في تطبيق أنشـــطة االستدامة وتنفيذها 
بأفضـــل األســـاليب ولتشـــمل جميـــع أصحـــاب 
الشـــأن. ونتطلـــع عبـــر هـــذه الجهود المشـــتركة 
للبنـــك  أوســـع  ومنجـــزات  نجاحـــات  لتحقيـــق 

وللمجتمع مًعا”.
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“طـيـــران الـخـلـيـــج” تــكـــرم المحمـيـــد
ــا ــامـ عـ  18 اســــتــــمــــرت  ــة  ــ ــدمـ ــ خـ ــد  ــ ــع ــ ب “بــــــــــاس”  مـــــن  تــــقــــاعــــده  إثـــــــر 

الناقلـــة  الخليـــج،  طيـــران  كرمـــت 
الوطنيـــة لمملكـــة البحريـــن، الرئيـــس 
خدمـــات  لشـــركة  الســـابق  التنفيـــذي 
ســـلمان  )بـــاس(  البحريـــن  مطـــار 
مـــن  تقاعـــده  إثـــر  وذلـــك  المحميـــد؛ 
الشـــركة التـــي امتـــدت خدمتـــه فيهـــا 
علـــى مـــدى 18 عاًمـــا. وتمنـــى أفـــراد 
ممثليـــن  بالناقلـــة،  التنفيذيـــة  اإلدارة 
بالقائم بأعمال الرئيس التنفيذي وليد 
العلوي، للمحميـــد كل النجاح، وعبروا 
عن شكرهم الجزيل للدعم الذي القته 
الناقلة الوطنيـــة من قبله طوال فترة 

خدمته.
وقدم العلوي للمحميد هدية تذكارية 

عبـــارة عـــن مركـــب تقليـــدي يرمز إلى 
والتـــي  للمحميـــد،  الناجحـــة  القيـــادة 

أضافت الكثير لمشهد صناعة الطيران 
بمملكـــة البحرين. وضم حفل التوديع 

المختصـــر الرئيس التنفيـــذي الجديد 
لشـــركة خدمات مطار البحرين محمد 

خليل الذي خَلف المحميد في منصبه، 
والـــذي تلقى التهانـــي والتبريكات من 

قبل أعضـــاء اإلدارة التنفيذية للناقلة 
على تعيينه.
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البشر قادرون على اإلنجاب على سطح المريخ
توصلت دراســـة جــديــدة إلــى أن 
ممكنا  سيكون  الــبــشــري  التكاثر 
على سطح كوكب المريخ، وذلك 
ألن الحيوانات المنوية يمكن أن 
تعيش هناك لمدة تصل إلى 200 

عام.
ــة الــتــي  ــدراســ ــ ــتــائــج ال ــانـــت ن وكـ
ــرت فــــي مـــجـــلـــة “ســـايـــنـــس  ــشــ ــ ن
ــزءا من  أدفــانــســس” الــعــلــمــيــة جــ
ــوات، إذ  تــجــربــة اســتــمــرت 6 ســن
المنوية  الحيوانات  العلماء  أبقى 
ــي مــحــطــة الــفــضــاء  لـــفـــئـــران فــ

الدولية وعرضوها لإلشعاع.
ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة “ديـــلـــي مــيــل” 
أن  الباحثون  اعتقد  البريطانية، 
ــفــضــاء ســيــدمــر  اإلشـــعـــاع فـــي ال
الحمض النووي البشري، ويجعل 
ــا أن  ــمـ ــر مـــســـتـــحـــيـــا، كـ ــاثـ ــكـ ــتـ الـ
الــســرطــان الــنــاجــم عــن اإلشــعــاع 
كان مصدر قلق آخر لدى العلماء. 
لكن بعد 6 سنوات، وجد العلماء 

للفئران  المنوية  الحيوانات  أن 
المحطة  مــتــن  عــلــى  الــمــوجــودة 
وكما  سليمة.  مــازالــت  الفضائية 
ــتــعــريــض الـــحـــيـــوانـــات  ــوا ب ــامــ قــ
على  السينية  لــأشــعــة  الــمــنــويــة 
ال  أنــه  واكتشفوا  األرض،  كوكب 

يؤثر على الخصوبة.
ــة،  ــدراســ ــ ــفــي ال وقـــــال أحــــد مــؤل
البروفيسور ساياكا واكاياما، من 
في  اليابانية،  ياماناشي  جامعة 

تصريحات لصحيفة “ديلي ميل”: 
“تـــم الــحــصــول عــلــى الــعــديــد من 
هذه  إن  وراثيا،  الطبيعي  النسل 
للبشرية  ضــروريــة  االكــتــشــافــات 
للتقدم في عصر الفضاء”. وتابع: 
“عـــنـــدمـــا يــحــيــن وقــــت الــهــجــرة 
ــى كـــواكـــب أخـــــرى، ســنــحــتــاج  ــ إل
الموارد  تنوع  على  الحفاظ  إلــى 
وإنما  للبشر  فقط  ليس  الجينية، 

أيضا للحيوانات األليفة”.

يتوقع قطاع الطيران أن يعاود انطاقته بعدما شــهد أزمة مالية حادة 
جراء وباء كورونا، رغم القلق بشأن تأثيره على تغير المناخ وفي داللة 
جديــدة علــى االتجاهــات المرتبطــة بالقطــاع، أكــد اتحاد النقــل الجوي 
الدولي “إياتا” أنه ال يتوقع عودة حركة الماحة الجوية إلى مستويات 

مــا قبــل الوبــاء قبل حلول العام 2023. لكن مــن المفترض أن تتضاعف 
حركــة الماحــة الجويــة علــى مــدى 20 عامــا مــن 4,5 مليــار راكــب في 
2019 إلــى 8,5 مليــار في 2039 إال أن هــذه األرقام تمثل تراجعا بمليار 

راكب عن توقعات “إياتا” الصادرة قبل كورونا.

توقعــات بانتعــاش قطــاع الطيــران قريًبــا

وزارة خارجية مملكة البحرين ُتضيء مبناها بألوان علم دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة بمناسبة انتخابها عضًوا غير دائم بمجلس األمن الدولي التابع 

لأمم المتحدة )2022 - 2023(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إطالة اإلعامية اللبنانية جيسيكا عزار في حفل زواجها

تمكــن مهندســو شــركة ”غوغــل“ األميركية من تطويــر برنامــج ذكاء اصطناعي يمكنه 
تصميــم شــرائح الحاســب بشــكل أســرع مــن البشــر الذيــن يســتخدمون التعلــم اآللي 

للمساعدة في تصميم الجيل التالي من رقاقات التعلم اآللي.
ويمكــن للنظــام الجديــد من ”غوغل“ وضع مخطط للشــريحة يتضمــن ذلك التخطيط، 
إذ يتم وضع مكونات مثل: وحدات المعالجة المركزية، ووحدات معالجة الرسومات، 
والذاكرة، عبر قالب السيليكون فيما يتعلق ببعضها بعًضا. وقال مهندسون من شركة 
”غوغل“، أثناء دراسة بحثية: إن تصاميم الخوارزمية قابلة للمقارنة أو متفوقة على 
تلك التي أنشأها البشر، ويمكن إنشاؤها بشكل أسرع بكثير. وأضافوا أن الرقاقة التي 
قد يستغرق البشر شهوًرا لتصميمها يمكن أن يبتكرها الذكاء االصطناعي الجديد في 

أقل من 6 ساعات.
وأشــارت الشــركة إلى أنه تم استخدام 

الــذكاء االصطناعي من أجل تطوير 
أحــدث نســخة مــن رقاقــات وحــدة 

معالجة ”Tensor“ من ”غوغل“.
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كن نزيًها عندما تتحدث عن زمالئك
Û  ســأل الرئيــس التنفيــذي مســاعده: ما رأيك فــي أداء مدير الموارد الــذي هو ضمن الفريق

العامــل معــك؟ بعد لحظات صمت أجاب المســاعد: صحيح أنه يمتلــك المؤهات المهنية 
فــي اإلدارة وفــي مجــال تخصصه الوظيفي والخبرة الطويلة التي يتمتع بها أال أن أداءه 

الفعلي ال يعكس تلك المؤهات.
Û  علــّق الرئيــس قائــًا: أنــا ال أعــرف مســتوى أدائــه لذلك ســألتك، فأنــت لم تذكر لــي أن هذا

العمــل أو ذاك مــن إعــداد هــذا المديــر، أنــت دائمــا تقــول: هــذا رأيــي، هــذا اقتراحــي، هذا 
تقريري... الخ، أليس كذلك؟

Û  أجاب المســاعد بتردد: نعم هذا صحيح. رد الرئيس باســًما: لعلمك تســلمت اليوم اتصاال
مــن إحــدى المؤسســات المعروفــة، مفــاده أنهــم بصــدد التواصــل مــع مديــر المــوارد الذي 
نتحــدث عنــه اآلن وتقديــم عــرض للعمــل معهــم فــي منصــب قيــادي متقــدم... مــا رأيك؟ 
صمــت المســاعد وبعبــارات غير مرتبة قال: يمكننا تعديــل راتبه ومنحه بعض االمتيازات 
والصاحيــات وإشــراكه فــي بعــض اللجــان وبهــذه الطريقــة نضمن بقــاءه معنــا. نظر إليه 
الرئيس باستغراب وبابتسامة واضحة التفسير قال لمساعده: كيف نفعل ذلك وأنت غير 

راٍض عن أدائه؟!
Û  ثم أني ال أعرف شيًئا عن إنتاجية هذا المدير وأدائه. فأنت من يقترح وأنت من يخطط

وأنــت مــن يعــد التقاريــر وأنــت وأنــت... كما تقــول دائًما. أكيــد تتفق معي في الســماح له 
بقبول العرض واالنتقال إلى تلك المؤسسة.

Û  ســكت المســاعد واكتفى بهز رأســه، األمر الذي جعل الرئيس يتابع حديثه قائًا: ال أريدك
أن تبلــغ المديــر مــا دار بيننــا، أريــدك أن تخــرج فــي إجازتك الســنوية التي طلبتها مســبًقا 
وأن تتــرك لــي الفرصــة هــذه المرة للتعامل مع مدير الموارد مباشــرة، أريد أن أتعرف على 
إمكاناتــه وقدراتــه قبــل اتخاذ القــرار بخصوص تعديل راتبــه وامتيازاته وصاحياته كما 

اقترحت أنت، والسماح له بقبول العرض المقدم له من تلك المؤسسة. 
Û  بعد عودته من اإلجازة اجتمع الرئيس مع مساعده وقال له: أذكر أنك تحدثت معي أكثر

من مرة عن رغبتك في التقاعد مبكًرا... أستطيع اآلن أن أطلب أنا منك. 
Û  مــا رأيــك ســيدي القــارئ في ســلوكيات مســاعد الرئيس التنفيــذي؟ يقول ســتيفن كوفي

فــي هــذا الســياق “إحــدى أهم طرق تأكيــد النزاهة هي أن تكون مخلًصــا لمن هم غائبون، 
فقيامك بذلك يساعدك على ثقة الحاضرين”. ما رأيك سيدي القارئ؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

تأمل شركة هندية صغيرة ناشئة في 
أن يســهم اختبارهــا المنزلي للكشــف 
عــن اإلصابــة بكورونــا فــي مســاعدة 
الســلطات على تحسين قدرات رصد 
انتشــار الفيــروس بين الســكان البالغ 

عددهم مليارا و300 مليون نسمة.
فــي  كوفيســيلف  االختبــار  وأطلــق 
وقــت ســابق هــذا الشــهر، وهــو أول 
الهنــد  عليــه  توافــق  منزلــي  اختبــار 
التــي تخــرج ببطء مــن موجــة ثانية 
قويــة دفعت المستشــفيات ومحارق 
االســتيعابية  قدراتهــا  إلــى  الجثــث 
القصــوى، مــع نحو 30 مليــون إصابة 
حتى اآلن وأكثر من 350 ألف وفاة.

ديســكوفري  “مايــاب  وشــركة 
سولوشــنز” تقــول إن إتاحة الوصول 
كوفيســيلف  الختبــار  واســع  بشــكل 
البالــغ ســعره 3.40 دوالؤ مــن شــأنه 
أن يخفــف الضغــط عــن المختبــرات 

المنهكة.

أول اختبار منزلي 
للكشف عن كورونا

ستســتقبل موريشــيوس المســافرين 
الدوليين اعتباًرا من 15 يوليو 2021. 
وســيتم افتتاح الجزيرة على مراحل 
فــي العــام 2021، وســتتيح المرحلــة 
األولــى من 15 يوليو إلى 30 ســبتمبر 
2021 للمســافرين الملقحيــن الفرصة 
لاســتمتاع باإلقامــة فــي المنتجعات 
المتوفــرة علــى الجزيــرة. وســيتمكن 
بالمرافــق  االســتمتاع  مــن  الســياح 
داخل مباني المنتجع الذي يختارونه، 
بما في ذلك المســبح والشــاطئ. وإذا 
يوًمــا   14 مــن  أكثــر  الضيــوف  أقــام 
ســلبية   PCR الختبــارات  وخضعــوا 
أثناء إقامتهم في المنتجع، فســيكون 
بإمكانهم استكشــاف مناطــق الجذب 
لإلقامــات  بالنســبة  أمــا  بالجزيــرة. 
القصيرة يمكنهم مغادرة المنتجع في 

وقت مبكر للعودة للوطن. 

موريشيوس تفتح 
أبوابها للسفر الدولي

توفي البارحة أشــهر أسد في محمية 
“مايلــي مــارا” الطبيعيــة فــي إفريقيا. 
لحمايــة  العالميــة  الجمعيــة  وذكــرت 
هــو  فيــس”  “اســكار  أن  الحيوانــات، 
األســود  جميــع  علــى  المتــوج  الملــك 
فــي المحميــة. وتفاعــل رواد مواقــع 
التواصل االجتماعي مع نفوق األســد 
“اســكار فيــس” وبــدأ الجميــع بتداول 
صوره الشــهيرة ومقاطــع الفيديو عن 
حياتــه، لتــزداد شــهرته ويتــرك العالم 
بعــد أن قضــى حيــاة مليئــة بالقتــال 
وفقــد  الســطوة.  وفــرض  والمعــارك 
“اســكار فيس” عينه العام 2012 وهو 
يبنــي عرينــه برفقــة إخوتــه، وعــاش 
بعيــن وحيــدة منــذ ذلك الوقــت، ومن 
المعــروف عنــه أيًضــا أنــه كان أعــرج 

ولكن ذلك لم ينقص من قوته شيًئا.

نفوق أشهر أسد 
في العالم


