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األحمر يغادر إلى الدوحة اليومصاروخ يستهدف قاعدة عراقية
استهدف هجوم بصاروخ أمس قاعدة  «

عين األسد التي تضم عسكريين 
أميركيين في محافظة األنبار في 
غرب العراق، على ما أفاد مصدر 

أمني، في هجوم يأتي غداة إعالن فوز 
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي 

باالنتخابات الرئاسية اإليرانية.

يغادر وفد منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم، اليوم، إلى الدوحة لخوض 
مباراة الدور التمهيدي المؤهل لكأس 

العرب - الفيفا 2021، التي ستجمعه 
بنظيره الكويتي يوم الجمعة الموافق 

25 يونيو على استاد خليفة الدولي 
عند 8 مساًء.

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 
العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة آل 
خلفية بـــأن المؤسســـة انتهت 
مـــن تقريرهـــا المفصـــل الـــذي 
كلفـــت بـــه بتوجيه مـــن رئيس 
والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز 
العقـــاري رئيس مجلـــس إدارة 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة 
الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا آل 
خليفة بشأن حالة جزر أمواج 
المـــاك  اتحـــاد  يخـــص  فيمـــا 
بالمشـــروع، وســـيتم  الخـــاص 
رفع التقرير للمناقشـــة واتخاذ 
القرارات المناسبة في اجتماع 
المخصـــص  اإلدارة  مجلـــس 
لمناقشـــة هذا الموضوع خال 

هذا األسبوع.

حسم ملف 
شكاوى “مالك 

أمواج” هذا 
األسبوع
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“البركة اإلسالمي” يحصد جائزتين مرموقتين
أعلن بنك البركة اإلسالمي، عن  «

حصد جائزة “أفضل تصميم 
لبطاقة ائتمانية” من ماستركارد، 

وجائزة “أفضل تصميم مبتكر 
لبطاقة” من مجلة “ذا جلوبال 

 The Global – إيكونوميكس
.”Economics

“الداخلية” ردا على ادعاءات القناة القطرية: قضايا المحكومين ليست سياسية

الخط التحريضي لـ “الجزيرة” مخالف لتوجهات قادة دول التعاون

المنامة - وزارة الداخلية

 أكدت وزارة الداخلية أن ما جاء في برنامج “الجزيرة” القطرية، كالم مرسل يفتقد إلى السند القانوني 
واألدلــة الماديــة، حيــث أن قضايــا المحكوميــن الذين يقضون عقوباتهــم بمركز اإلصــالح والتأهيل في 
“جــو” جنائيــة وإرهابيــة، وليســت قضايا سياســية. كما خضعــوا لمحاكمــات عادلة، واســتنفدوا مراحل 
التقاضــي ودرجاتــه، بحضــور ممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الداخــل والخارج، فــي إطار 

الحرص على إرساء قواعد العدالة الجنائية.

جـــاء ذلك ردا على ما جاء فـــي البرنامج الذي بثته 
قناة الجزيرة القطرية، متضمنا وكالعادة الكثير من 
المغالطـــات بحق مملكة البحرين وشـــعبها، وكاشـــفا 
فـــي الوقت ذاته انعدام مهنيـــة هذه القناة وتماديها 
في التدخل في الشـــئون الداخلية للدول والشعوب 
من خال بث تقارير مسيئة وذات طابع تحريضي.

وقالـــت الوزارة: من خـــال تحليل مضمون البرامج 
التـــي تبثهـــا هـــذه القنـــاة، أصبـــح مؤكـــدا أن الخـــط 
تتبعـــه،  الـــذي  والتحريضـــي  والدعائـــي  السياســـي 
التعـــاون  مجلـــس  دول  قـــادة  توجهـــات  يخالـــف 
وشعوبها، والذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز مسيرة 
التعـــاون والتنســـيق بيـــن دول المجلس بمـــا يحقق 
آمال وتطلعات شـــعوبها، وفق ما عبر عنه بيان قمة 

العا.

وأضافت: يبقى السؤال قائما بخصوص تمادي القناة 
القطرية في ممارســـة النهـــج التحريضي ضد مملكة 
البحريـــن ومحاولـــة تجـــاوز ما حققته مـــن منجزات، 
األمر الذي يفضح المؤامرة اليائسة للجزيرة لإلساءة 
لمكتســـبات البحريـــن في مجال حقوق اإلنســـان من 
خـــال المؤسســـات والتشـــريعات، والتـــي لـــم تحقق 

دولة قطر، راعية هذه القناة، ولو بعضا منها.
وتابعـــت: وفـــي الوقـــت الـــذي نعبـــر فيه عـــن رفض 
أســـلوب قنـــاة الجزيرة غير المهنـــي، فإننا نعرب في 
الوقـــت ذاتـــه عـــن الشـــكر والتقدير ألبنـــاء البحرين 
ودول مجلـــس التعـــاون الذيـــن حرصـــوا مـــن خال 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  ومشـــاركاتهم  أدواتهـــم 
االجتماعـــي علـــى تبيـــان الحقائـــق وفضح سياســـة 

“الجزيرة”.

آخر تحديث - 9:00 مساًء
20 يونيو 2021

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

أكدت مديرة إدارة الصحة العامة نجاة 
أبوالفتـــح دور المواطنيـــن والمقيميـــن 
الوطنيـــة  الجهـــود  فـــي  فـــي اإلســـهام 
المبذولـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
كورونـــا، منوهـــًة بالتزامهـــم المســـئول 
خال الفترة الســـابقة والتي ســـاهمت 
في خفض مؤشـــرات الحـــاالت القائمة 
نحـــو الوصـــول إلـــى الهـــدف المنشـــود 

وحفظ صحة وسامة الجميع.
تمديـــد  عـــن  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
لتطعيـــم  الثانيـــة  الجرعـــة  موعـــد 
حتـــى  جدولتهـــا  وإعـــادة  ســـبوتنيك 
وذلـــك  الجديـــدة،  الدفعـــات  وصـــول 
بســـبب إعادة جدولة عمليـــات اإلنتاج 
والتوريد للشـــركة المصنعة، مؤكدًة أن 

التمديـــد فـــي أخـــذ الجرعـــة الثانية لن 
يؤثـــر على فاعلية التطعيم، وأن زيادة 
الفتـــرة مـــا بيـــن الجرعتيـــن قـــد يؤدي 
إلى زيـــادة فاعليـــة التطعيم في بعض 

الحاالت.
مـــع  إلـــى تواصلهـــا  الـــوزارة  وأشـــارت 
الشـــركة المصنعـــة لتطعيم ســـبوتنيك 
لتوفيـــر الكميـــة الازمـــة والتأكـــد معها 
من مواعيد تســـليم الشحنات للمملكة، 
مؤكـــدة بأن جميع المســـجلين لتطعيم 
ســـبوتنيك ســـيتم العمـــل علـــى إعـــادة 
جدولـــة مواعيـــد الجرعـــة الثانيـــة عبر 
تطبيـــق “مجتمع واعـــي” وفقًا لمواعيد 
وصولهـــا  المقـــرر  الجديـــدة  الدفعـــات 

للمملكة.

االلتزام ساهم بخفض حاالت اإلصابة بـ “كورونا”
“الصحة”: تأجيل موعد الجرعة 
الثانيــة لتطعيم “ســبوتنيك”

المنامة - وزارة الصحة

وجـــه مصـــرف البحريـــن المركزي شـــركات التأمين العاملة فـــي المملكة 
للبدء في عملية تحول رقمي شامل للتأمين على السيارات، اعتبارا من 
الشـــهر المقبل، إذ ســـيتعين عليها االلتزام بعدد من الخطوات في سبيل 
هـــذا التحول الرقمـــي الكامل في تقديم خدماتها، وذلك عبر 6 خطوات 

أو مراحل تنتهي في ديسمبر المقبل.

تحول رقمي شامل لتأمين 
السيارات الشهر المقبل

)14(
)03(

دعوة 
لنشر صور المتفوقين

بصحيفة              
المتفـــوق  صـــورة  إلرســـال  صحيفـــة        تدعوكـــم 
(المتفوقة) مرفقا باالســـم والمدرسة وطموح تخصص 

الدراسة الجامعية مع نسخة من الشهادة

ابعث المشاركة على واتساب

33445282

علي الفردان
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المنامة - بنا

تنطلق اليوم االثنين، أعمال الُنســخة الرابعة من الُمنتدى الســنوي لمركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والدولية 
والطاقــة “دراســات”، تحــت عنوان “اســتراتيجيات تحقيق األمن الغذائي: التحديات والفــرص”، لُمدِة ثالثِة أيام حتى 

23 يونيو الجاري، عبر تقنيِة االتصاِل المرئي. 

لُمناقشـــِة  الُمنتـــدى  يهـــدُف 
التحديـــات التي تواجُه مســـألة 
استرشـــادًا  الغذائـــي،  األمـــن 
بالرؤى الملكية الســـامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
فـــي  الغذائـــِي  األمـــِن  لتحقيـــِق 

مملكِة البحرين. 
ومـــن الُمقرر أن ُيشـــارك ُكٌل من 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب  رئيســـة 
عبدهللا زينـــل، ورئيس مجلس 
الشورى علي بن صالح الصالح، 
؛ ونائـــب رئيس مجلس الوزراء 
بـــن عبـــدهللا آل  الشـــيخ خالـــد 
خليفة، في الجلسِة االفتتاحيِة 
للُمنتـــدى، لعرِض رؤى ومرئيات 
التشـــريعيِة  الُســـلطتين 

والتنفيذية. 
كما تتضمن الجلسة االفتتاحية 
حلقًة نقاشيًة ُيشارك فيها وزير 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
خلف، ووزير الصناعة والتجارة 
راشـــد  بـــن  زايـــد  والســـياحة 
رئيـــس  ُيلقـــي  فيمـــا  الزيانـــي. 
مجلس أمناء مركز “دراســـات”، 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفة، كلمة افتتاحية الُمنتدى. 
ويشـــارك في الُمنتـــدى عدٌد من 
والُمتخّصصيـــن،  المســـؤولين 
يتناولـــون مفهـــوم وواقع األمن 

الغذائـــي فـــي مملكـــة البحريـــن 
واســـتراتيجيات  وخطـــط 
المملكة لمواجهـــِة تحدي األمِن 
الغذائي، واســـتعراض التجارب 
بهـــذا  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
الخصـــوص إضافـــًة إلـــى بحث 
آليـــات تحقيـــِق األمـــِن الغذائي 

على الُمستوى الخليجي.
الُمنتـــدى  فعاليـــاُت  وتتـــوزع 
على عـــدِة محاوٍر أولهـــا “األمن 
الغذائـــي فـــي مملكـــِة البحرين، 
وتطـــرق  واآلليـــات”؛  المفهـــوم 
الجلسة األولى فيِه الستعراض 
“مفهـــوم وواقع األمـــن الغذائي 
في مملكـــة البحرين”، لتوصيِف 
فـــي  الغذائـــي  األمـــن  تحـــدي 
البحريـــن عمومـــًا، ومـــا أوجـــدُه 
مـــن  كورونـــا  جائحـــة  تحـــدي 
ُمســـتجداٍت علـــى نحـــٍو خاص، 
في ظِل توقِف سالسِل التوريِد 
وتحديـــد  الـــدول،  بعـــض  مـــن 
األمـــن  وجوانـــب  مضمـــون 
الغذائي، واألطـــراف الحكومية 
المعنية بتلك القضية وخططها 
وكيفيـــة تحقيـــق ذلـــك، ســـواًء 
شـــركات  تأســـيس  خـــالل  مـــن 
معنيـــة بهذا األمـــر أو غيرها من 
إجراءات، و تحليـــل اإلمكانات 
الُمتاحـــة والتحديـــات وكيفيـــة 

مواجهتها.
ويتوقـــع أن يدور النقاش حول 

مفهـــوم تحقيق األمـــن الغذائي 
وكيـــف  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الوقـــت  فـــي  أولويـــًة  أصبـــح 
الراهـــن، باإلضافـــِة إلـــى مالمح 
لتحقيـــِق  الحكوميـــِة  الخطـــِط 
األمـــِن الغذائـــي علـــى المدييـــن 
القريب والبعيد، ودور الســـلطة 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  التشـــريعية 
واإلمكانـــات الُمتوفـــرة لتحقيق 
األمـــن الغذائي، ومـــدى كفايتها 
وأهـــم التحديـــات التـــي تواجُه 
ســـبيِل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

تحقيق ذلك الهدف.
فيمـــا تتنـــاول الجلســـة الثانيـــة 
مـــن هـــذا المحور “تعزيـــز األمن 
ريـــادة  خـــالل  مـــن  الغذائـــي 
ُمشـــاركة  أهميـــة  األعمـــال”، 
مؤسســـات القطـــاع الخاص مع 
نظيراتهـــا الحكوميـــة لتحقيـــق 
األمن الغذائي محليًا، ودراســـِة 
األعمـــال  رواد  تجـــارِب  بعـــض 
في هـــذا المجال، وإســـهاماتهم 
الغذائـــي؛  األمـــن  تحقيـــق  فـــي 
ويتوقـــع أن يـــدور النقـــاش في 
هذه الجلســـة حـــول أهمية دور 
القطاع الخاص لالســـتثمار في 
مجـــال األمـــن الغذائـــي، ومدى 
الجهـــود  مـــع  جهـــودِه  تكامـــل 
الحكوميـــة، وُمتطلبـــات تحفيز 
فـــي  للعمـــِل  الخـــاص  القطـــاع 
مجـــاِل األمـــن الغذائـــي، وأبـــرز 

فـــي  األعمـــال  رواد  تجـــارب 
مملكـــة البحريـــن خـــالل تحدي 

جائحة كورونا.
ويناقـــش المحـــور الثانـــي مـــن 
ُمنتدى “دراســـات” الرابع “األمن 
إقليميـــة  تجـــارب  الغذائـــي، 
ودولية”، ويشمل آليات تحقيِق 
األمـــِن الغذائـــي على الُمســـتوى 
الخليجي واستعراض التجارب 
العربيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة 
الغذائـــي،  األمـــن  لتحقيـــِق 
ويتطرق في جلسته األولى إلى 
“آليـــات تحقيق األمـــن الغذائي 
الخليجـــي”،  الُمســـتوى  علـــى 
التـــي تســـتعرض أطـــر التعاون 
الُمشـــترك، وخاصـــًة  الخليجـــي 
التعـــاون  مجلـــس  إقـــرار  بعـــد 
لدول الخليـــج العربية للُمقترح 
الكويتـــي بإنشـــاِء شـــبكِة أمـــٍن 
غذائـــٍي موحـــدٍة لـــدول الخليج 
إعـــداِد  علـــى  والعمـــل  العربـــي، 

دراسٍة حول هذا الموضوع.
وفي ظِل تشـــابِه ظـــروِف دول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
الجلســـة  هـــذه  فـــإن  العربيـــة، 
تستهدُف أيضًا تحديد العوامل 
ركائـــز  ُتمثـــل  التـــي  الُمشـــتركة 
ُيمكـــن البناء عليهـــا في تحقيِق 
األمـــِن الغذائي لـــدول المجلس، 
حـــول  حـــوارًا  يســـتدعي  ممـــا 
الُمقومات الُمشتركة التي ُتمثل 
دعمـــًا لتلـــك الـــدول في ســـبيِل 
ســـعيها لتحقيِق األمن الغذائي، 
فـــي  الـــالزم  الزمنـــي  والمـــدى 
ظل اســـتمرار تداعيـــات تحدي 

جائحة كورونا.
وتستعرض الجلسة الثانية من 
هـــذا المحـــور “تجـــارب إقليمية 
لمواجهِة تحدي األمن الغذائي”، 
أوجه التشـــابه واالختالف بين 
تحدي األمن الغذائي في بعض 
الـــدول العربيـــة ودول الخليـــج 
العربي، والخطط التي وضعتها 
الدول العربيـــة لمواجهِة تحدي 
والـــدروس  الغذائـــي،  األمـــن 

الُمستفادة لتحقيقه.
أما المحـــور الثالث من الُمنتدى 
عنـــوان  تحـــت  ينـــدرج  الـــذي 
ُمتكاملٍة  اســـتراتيجياٍت  “نحـــو 
لتحقيـــِق أمـــٍن غذائـــٍي عالمـــٍي 
وشـــامل”، فإنـــه يســـتعرض في 
جلســـتِه األولى “األمـــن الغذائي 
كُمتطلـــٍب للتنميِة الُمســـتدامة”، 
في ظِل ارتباطِه بقضيٍة أوســـُع 
نطاقـــًا وهـــي تحقيـــق التنميـــِة 
بحـــث  وضـــرورِة  الُمســـتدامة، 
وتحليـــِل طبيعة االرتبـــاط بين 
القضيتين، وكيف ُيســـهم األمن 
الغذائـــي فـــي تحقيـــِق أهـــداف 

التنمية.
ويتوقع أن يتناول الُمشـــاركون 
أهميـــَة األمـــن الغذائـــي كُمرتكٍز 
لتحقيِق التنميِة الُمستدامِة مع 
اإلشـــارِة إلى عـــدٍد مـــن األمثلِة 
بهـــدِف إيضـــاِح ذلـــك، واآلليات 
األمـــِن  لتحقيـــِق  المطلوبـــِة 
الغذائـــي ضمـــن خطـــط التنميِة 

الُمستدامة.
ُتســـلط الجلســـة الثانية الضوء 
علـــى “دور الُمنظمـــات الدوليـــة 

في تحقيق األمن الغذائي”، وما 
تصـــدرُه من تقاريـــر وتوصيات 
ُتعـــُد ُمهمـــًة للـــدوِل فـــي ســـبيِل 
ســـعيها لتحقيِق األمن الغذائي، 
النقاشـــات  تـــدور  أن  ويتوقـــع 
فـــي هذه الجلســـة حـــول الدور 
الذي تؤديـــه الُمنظمات الدولية 
لتحقيِق األمن الغذائي، وكذلك 
اإلقليميـــة  الُمنظمـــات  دور 
وآليـــات التكامل بيـــن اإلطارين 
ســـواًء  والعالمـــي  اإلقليمـــي 
القائمـــة أو المطلوبـــِة لتحقيـــق 
األمـــن الغذائـــي، وكيفيـــِة تمكن 
الـــدول من تعظيـــم فائدتها من 

أدواِر تلك الُمنظمات. 
يتطلـــع الُمنتدى لتقديـــِم حلوٍل 
وُمقترحـــاٍت من شـــأنها أن ُتعزز 
من األمن الغذائي، واستعراض 
الخطـــوات الُمتخـــذِة علـــى هذا 
التوصيـــات  وتقديـــم  الصعيـــد 
رؤيـــِة  ضـــوِء  فـــي  الالزمـــة، 

البحرين االقتصاديِة 2030.
ُيعتبر ُمنتدى “دراســـات” منصًة 
المفتـــوِح  للحـــواِر  ُمتقدمـــًة 
والمســـؤوِل اســـتحدثها المركـــز 
كُملتقـــى  2018م،  عـــام  ُمنـــُذ 
مـــن  ومتفـــرد،  جامـــٍع  فكـــرٍي 
والُمناقشـــات  الحضـــور  حيـــُث 
أحـــد  بصفتـــِه  والتوصيـــات، 
آليات تحركات مركز “دراسات” 
ُخططـــِه،  لتنفيـــِذ  الُمتنوعـــة، 

وتحقيِق أهدافِه وتطلعاته.

اإلقــلــيــمــيــة الـــتـــجـــارب  ــراض  ــعـ ــتـ واسـ ــاص”  ــ ــخ ــ “ال دور  ــى  ــل ع ــوء  ــضـ الـ تــســلــيــط 

منتدى “دراسات” يناقش تحديات األمن الغذائي
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دور مهم للهيكلة الجديدة في االرتقاء بالتعليم
ــر وســــرحــــان بــالــثــقــة الــمــلــكــيــة ــاطـ ــخـ ــئ الـ ــن ــه ــي ي ــم ــي ــع ــن ال

التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
كالً  النعيمـــي  ماجـــد  والتعليـــم 
مـــن وكيـــل الـــوزارة للسياســـات 
واالســـتراتيجيات نوال الخاطر، 
البحريـــن  معهـــد  عـــام  ومديـــر 
للتدريب ديانا سرحان، بمناسبة 
صـــدور األمـــر الملكـــي الســـامي 
بتعيينهما فـــي منصبيهما، ضمن 
الهيكلـــة الجديدة لوزارة التربية 
ستســـهم  والتـــي  والتعليـــم، 
بمبادراتها المختلفة في تحقيق 
تطويـــر نوعي فـــي أداء الوزارة 
مشـــيدًا  المختلفـــة،  وقطاعاتهـــا 
المبذولـــة  بجهودهمـــا  الوزيـــر 
على مســـتوى عمل الوزارة، وما 
يتمتعان به من كفاءة واستعداد 

لتطوير العمل.
المناســـبة،  بهـــذه  الوزيـــر  وأكـــد 
فـــي  مســـتمرة  الـــوزارة  بـــأن 
خطتهـــا التطويريـــة ضمن إعادة 
تكـــون  والتـــي ســـوف  الهيكلـــة، 
لهـــا آثـــار إيجابية على المســـيرة 
التعليمية فـــي المرحلة القادمة، 
مشـــيرًا إلى أن قطاع السياسات 
واالستراتيجيات سوف يضطلع 
بعدد من المهام األساســـية التي 

من شـــأنها أن تساهم في تطوير 
العمل اإلداري واالرتقاء باألداء، 
وتســـيير عمل األجهـــزة اإلدارية 
المختلفـــة بمرونة وســـرعة أكبر، 
الجماعـــي  العمـــل  وتعزيـــز روح 
األداء  وتقييـــم  التكاملـــي، 
وفقـــًا للمؤشـــرات المحـــددة، بما 
سيحقق بإذن هللا أفضل النتائج 

إطـــار  فـــي  وذلـــك  المرجـــوة، 
التكامـــل بيـــن األجهـــزة اإلدارية 
للـــوزارة،  العـــام  الهيـــكل  داخـــل 
وخاصًة بين هذا القطاع وقطاع 
شـــئون المـــدارس الـــذي يضطلع 
بالعمليـــات اليومية فـــي متابعة 
والمعلميـــن  المـــدارس  عمـــل 

وتمهينهم والطلبة وأدائهم.

البحريـــن  معهـــد  وبخصـــوص 
بـــأن  الوزيـــر  أوضـــح  للتدريـــب، 
المعهـــد قـــد حقـــق منـــذ ارتباطه 
بـــوزارة التربيـــة والتعليم نتائج 
متميـــزة، وتطويرًا ملموســـًا في 
التـــي يقدمهـــا  البرامـــج  نوعيـــة 
تطّلـــع  عـــن  معّبـــرًا  للمتدربيـــن، 
عمليـــة  اســـتمرار  إلـــى  الـــوزارة 
خـــالل  المعهـــد  فـــي  التطويـــر 
واالرتقـــاء  القادمـــة،  المرحلـــة 
المقـــدم  التدريـــب  بمســـتوى 
مبـــادرات  ضمـــن  للمتدربيـــن 
والتدريـــب،  التعليـــم  تطويـــر 
المؤسســـات  بيـــن  والتكامـــل 
التعليميـــة والتدريبيـــة، بحيـــث 
التـــي  اإلنجـــازات  تعزيـــز  يتـــم 
تحققت، حيث بلغ عدد البرامج 
التدريبيـــة التـــي يقدمهـــا المعهد 
الدبلـــوم  بدرجـــة  برنامجـــًا   21
فـــي تخصصات مختلفـــة، ومنها 
وتقنيـــة  والمحاســـبة  الهندســـة 
األعمـــال  وإدارة  المعلومـــات 
وجميعهـــا  والســـياحة،  والســـفر 
ســـوق  الحتياجـــات  تســـتجيب 
العمـــل وتلبي متطلبـــات العملية 

التنموية.

وزير التربية والتعليم يستقبل عدداً من المسئولين في الوزارة
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علي الصالح

زايد الزياني

الشيخ خالد بن عبدالله

الشيخ عبدالله بن أحمد

القضيبية - مجلس النواب

مجلـــس  رئيســـة  اســـتقبلت 
أمـــس  زينـــل،  فوزيـــة  النـــواب 
بنغالديـــش  جمهوريـــة  ســـفير 
الشـــعبية لـــدى مملكـــة البحرين 
محمـــد نـــذر اإلســـالم، بحضـــور 
النائب عبد النبي سلمان النائب 
األول لرئيســـة مجلـــس النواب. 
وأشادت رئيسة مجلس النواب، 
فـــي اللقـــاء، بعالقـــات الصداقة 
القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهورية بنغالديش الشعبية، 
وما تشـــهده مـــن تطـــور ونماء، 
وبحث ســـبل تنميتها واالرتقاء 
البرلمانـــي،  المجـــال  فـــي  بهـــا 
وبمـــا يعود بالخيـــر والنفع على 
الصديقين.  والشـــعبين  البلدين 
وأكدت حرص المجلس النيابي 
مســـارات  وتعزيـــز  دعـــم  علـــى 
التعـــاون والعالقات الثنائية مع 
الصديقة،  بنغالديش  جمهورية 

وتوطيـــِد العمـــل المشـــترك في 
اآلســـيوي  البرلمانـــي  المجـــال 
فـــي  خصوصـــا  واإلســـالمي، 
ظـــل تداعيات جائحـــة كورونا، 
مشـــيرة إلى أن مملكة البحرين 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
علـــى  حريصـــة  خليفـــة،  آل 
رعايـــة وضمان صحة وســـالمة 
بـــال  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
استثناء، وما قدمته من برامج 
ومتميـــزة،  رفيعـــة  ومبـــادرات 
نهجهـــا  مـــن  انطالقـــا  جـــاء 
اإلنســـاني الراســـخ. مـــن جانبه، 
أشاد محمد نذر اإلسالم حرص 
عالقـــات  توطيـــد  علـــى  بـــالده 
التعـــاون مـــع مملكـــة البحريـــن، 
معرًبـــا عـــن اعتـــزازه وتقديـــره 
للعالقـــات الثنائية بيـــن البلدين 

الصديقين.

زينل: البحرين حريصة على 
صحة المواطنين والمقيمين



“الصحة”: تأجيل موعد الجرعة الثانية لتطعيم “سبوتنيك”
اللقاح فــعــالــيــة  ــن  م ــد  ــزي ي الــجــرعــتــيــن  بــيــن  ــرة  ــفــت ال تــمــديــد 

أعلنــت وزارة الصحــة عــن تمديــد موعــد الجرعــة الثانيــة لتطعيم ســبوتنيك وإعــادة جدولتها حتى وصــول الدفعات 
الجديدة، وذلك بسبب إعادة جدولة عمليات اإلنتاج والتوريد للشركة المصنعة، مؤكدًة أن التمديد في أخذ الجرعة 
الثانيــة لــن يؤثــر علــى فاعليــة التطعيم، وأن زيادة الفتــرة ما بين الجرعتين قد يؤدي إلى زيــادة فاعلية التطعيم في 

بعض الحاالت.

تواصلهـــا  إلـــى  الصحـــة  وزارة  وأشـــارت 
مـــع الشـــركة المصنعة لتطعيم ســـبوتنيك 
لتوفيـــر الكميـــة الالزمة والتأكـــد معها من 
مواعيد تسليم الشحنات للمملكة، مؤكدة 
بأن جميع المســـجلين لتطعيم ســـبوتنيك 
ســـيتم العمل على إعـــادة جدولة مواعيد 
الجرعة الثانية عبر تطبيق مجتمع واعي 
وفقـــًا لمواعيـــد الدفعات الجديـــدة المقرر 

وصولهـــا للمملكـــة. ونوهـــت الـــوزارة بـــأن 
تمديد الفترة بين الجرعة األولى والثانية 
جاء بحســـب التوصيات التي خلصت لها 
لجنـــة التطعيمات بـــوزارة الصحة بمملكة 
البحريـــن، مـــن خـــالل متابعتهـــا وتقييمها 
آللية عمـــل التطعيمات المضادة لفيروس 
كورونا )كوفيد 19(، مشـــيرًة إلى ما تقوم 
بـــه اللجنـــة في هـــذا الصدد بهـــدف وضع 

التطعيـــم  موعـــد  وتحديـــد  اإلرشـــادات 
بالجرعة الثانية، مستندة إلى ما أصدرته 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة حـــول الفترات 
المناســـبة بين جرعتي التطعيـــم التي تم 
التصريـــح لهـــا، والتـــي تكـــون مســـؤولية 
الهيئات الطبية المحلية ووزارات الصحة 
فـــي كل بلـــد بـــأن تتولـــى هـــذه المهمـــة، 
بعـــد دراســـة نتائـــج التقييـــم والتجـــارب 

لـــكل تطعيـــم تـــم اســـتخدامه، مـــع األخذ 
بعيـــن االعتبـــار فعاليـــة التطعيمـــات، إلى 
جانـــب إدخال بعض المرونـــة على عملية 

التطعيم.
الثانيـــة  الجرعـــة  أخـــذ  أهميـــة  وأكـــدت 
لكـــي يتـــم تحقيـــق الهـــدف المناعـــي مـــن 
خـــالل الجرعـــة الثانيـــة، منوهـــة باتخـــاذ 
أفضـــل القـــرارات فـــي نطـــاق اإلمكانيات 
المتاحـــة، وأوضحت بأن التطعيمات ذات 
الجرعتيـــن تهـــدف إلـــى تحقيـــق الفائـــدة 
القصوى، إذ تتولى الجرعة األولى إطالق 
الذاكـــرة المناعية، في حين تقوم الجرعة 

الثانية بتعزيزها.

المنامة - وزارة الصحة
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بلدية الشمالية

المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  مديـــر  أكـــدت 
الشـــمالية لمياء الفضالة اســـتمرار عمل 
فريـــق الطـــوارئ فـــي بلديـــة المنطقـــة 
الشـــمالية لتنظيف الشـــوارع والميادين 
مـــن مخلفـــات موجـــة الغبـــار والريـــاح 

القوية التي اجتاحت مملكة البحرين.
وقالت: تم إزالة 35 شـــحنة من األتربة 
والرمـــال كمـــا تـــم إزالـــة 20 شـــحنة من 
المخلفـــات الزراعيـــة و 45 إعـــالن مـــن 
اإلعالنـــات المتضـــررة جـــراء موجـــات 

الرياح والغبار.
وأوضحت الفضالة بناء على توجيهات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة  ووكيـــل 

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة قامت 
البلدية بتشكيل فريق طوارئ لمواجهة 
موجـــة الغبار حيث بـــدأت الفرق العمل 
مـــع بداية موجـــة الغبار ومـــازال العمل 

مستمر.
وقالـــت تم االســـتعداد باســـتخدام عدد 
من اآلليـــات في أعمـــال الكنس بعدد 6 

مكانس آلية و13 ســـيارة سكسويل و3 
بوبكـــت و 2 جـــي ســـي بـــي موزعة في 
مناطـــق الشـــمالية، باإلضافـــة إلى 150 
عامـــل للكنـــس اليـــدوي فـــي المناطـــق 
الســـكنية تتحـــرك بحســـب األولويـــات 
وخطة العمل لشوارع والميادين العامة

وتابعـــت “كما أن فريـــق الطوارئ مازال 
مســـتمر فـــي عمله بصـــورة يوميـــة إلى 
أن يتـــم االنتهـــاء مـــن أعمـــال الكنـــس 
الرمـــال  كميـــات  وإزالـــة  والتنظيـــف 
المتجمعة على أطرف الشوارع بصورة 

نهائية.
وأشـــارت الـــى انـــه تـــم فتـــح الشـــوارع 
الرئيســـة والطرقات، ومباشرة األحياء 
األكثـــر ضـــرر وعرضـــة لتجمـــع الرمـــال 
واألتربـــة علـــى كافـــة الطـــرق والمواقع 

الحيوية لتسهيل حركة المرور.

لمياء الفضالة

إزالة 35 شحنة من الرمال و20 شحنة        
من المخلفات الزراعية بـ “الشمالية”

المنامة - وزارة الصحة

الحمـــالت  تكثيـــف  إطـــار  فـــي 
تطبيـــق  مـــن  للتأكـــد  التفتيشـــية 
للتصـــدي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
كوفيـــد19-(،   ( كورونـــا  لفيـــروس 
واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة زياراتها التفتيشـــية لمتابعة 
باالشـــتراطات  المنشـــآت  التـــزام 
األخيـــرة  والقـــرارات  الصحيـــة 
المنصوص عليها، وقد قام مفتشـــو 
قســـم مراقبة األغذية بالتنسيق مع 

الصناعـــة  بـــوزارة  التفتيـــش  إدارة 
ووزارة  والســـياحة  والتجـــارة 
الســـبت  أمـــس  يـــوم  الداخليـــة 
المنصـــرم، بزيارة تفتيشـــية شـــملت 
210 مطاعـــم ومقـــاه تقـــدم أطعمـــة 
مخالفـــة  خاللهـــا  تـــم  ومشـــروبات 
38 منهـــا، وإغـــالق مطعميـــن غلقـــا 
احترازيا لمدة أســـبوع واحد، حيث 
تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة 

هذه المطاعم للجهات القانونية.

ا مخالفة 38 مطعًما وإغالق 2 احترازيًّ

إعالن المنامة عاصمة صحية يعكس االلتزام بالمعايير الدولية
وزيـــر الداخليـــة يدعـــو لمبـــادرات ترفـــع الوعـــي بالقضايـــا المجتمعيـــة

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
بـــن  أمـــس، محافـــظ الشـــيخ هشـــام 
عبدالرحمن آل خليفة، وذلك بمناسبة 
بإعـــالن  الدولـــي  اإلنجـــاز  تحقيـــق 
“المنامـــة  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
مدينـــة صحيـــة” كأول عاصمـــة فـــي 

إقليم شرق المتوسط.
بالرعايـــة  الداخليـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
الكريمة لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وبالدعم المســـتمر لولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة لتقديم أفضل الخدمات وفق 
أعلـــى المعايير للمواطنين والمقيمين 
فـــي مملكـــة البحرين، مـــا يؤكد مدى 
التطـــور الـــذي وصلـــت إليـــه التنميـــة 
الصحـــي  القطـــاع  فـــي  المســـتدامة 

واالجتماعـــي واالقتصـــادي، ويعكس 
الدوليـــة  بالمعاييـــر  المملكـــة  التـــزام 
فـــي  الدولـــي  للمجتمـــع  ومشـــاركتها 
التوجهات الهادفة إلى تعزيز الصحة 

ونشر الوعي الصحي.
وأثنـــى علـــى الـــدور الـــذي تضطلع به 

محافظـــة العاصمـــة من خـــالل وضع 
المبادرات والبرامج المعنية بتشجيع 
أفـــراد المجتمـــع علـــى المشـــاركة في 
زيـــادة الوعـــي بالقضايـــا المجتمعية، 
العاصمـــة  محافـــظ  بجهـــود  منوهـــا 
اإلنجـــاز  هـــذا  تحقيـــق  فـــي  ودوره 

المشـــرف، معربا عن شـــكره وتقديره 
البـــارزة  وجهودهـــا  الصحـــة  لـــوزارة 
التي أســـفرت عن تحقيـــق هذا اللقب 
في ظل الحـــرص الدائم على تطبيق 
مبادئ االســـتثمار في البنية الصحية 
والتنمية الحضرية، واالرتقاء بجودة 
الحيـــاة على مختلـــف األصعدة، وهو 
األمـــر الذي ســـاهم فـــي نيـــل المنامة 
هذا اللقب. من جانبه، أعرب محافظ 
العاصمـــة عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره 
لوزير الداخلية على دعمه ومساندته 
التـــي  والبرامـــج  الخطـــط  لجميـــع 
تنفذهـــا المحافظـــة، وهـــو مـــا كان له 
األثـــر البـــارز فـــي تحقيـــق العديد من 
النجاحـــات واالنجـــازات ســـواء على 
الصعيـــد المحلي أو العالمي، والنجاح 
فـــي تعزيز مفهـــوم المدينـــة الصحية 
جـــودة  تحســـين  فـــي  والمســـاهمة 

الحياة.

المنامة - وزارة الداخلية
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االلتزام ساهم بخفض حاالت اإلصابـة بـ “كورونـا”
ــق الــــوطــــنــــي ــ ــ ــري ــ ــ ــف ــ ــ أبــــــوالــــــفــــــتــــــح: اســــــتــــــمــــــروا بــــــدعــــــم جــــــهــــــود ال

أكـــدت مديـــرة إدارة الصحـــة العامـــة نجاة 
أبوالفتـــح دور المواطنيـــن والمقيميـــن في 
اإلســـهام فـــي الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة 
للحـــد من انتشـــار فيروس كورونـــا، منوهًة 
بالتزامهم المســـئول خالل الفترة الســـابقة 
مؤشـــرات  خفـــض  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 
الحـــاالت القائمة نحـــو الوصول إلى الهدف 

المنشود وحفظ صحة وسالمة الجميع.
ودعـــت أبوالفتـــح إلـــى ضـــرورة مواصلـــة 
دعم ومســـاندة الجهود الكبيرة التي يبذلها 
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 

الطبيـــة  والطواقـــم  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
والتمريضيـــة والجهات المســـاندة منذ بدء 
الجائحة وحتى اليوم من أجل تعزيز سبل 
التصدي للفيروس، مبينة بأن المطلوب هو 
توحيـــد الجهود المشـــتركة وتكثيف العمل 
مـــن الجميع فـــي ســـبيل تحقيـــق األهداف 
فـــرد  كل  بمضاعفـــة  والمبـــادرة  المرجـــوة، 
لجهوده عبر حثه لجميع من حوله بتشديد 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي كل 

األوقات من أجل مملكة البحرين.
مراعـــاة  بضـــرورة  أبوالفتـــح  ونوهـــت 
اإلجـــراءات االحترازية فـــي جميع األماكن 

وتقليـــل االختـــالط للمســـاهمة بفاعلية في 
الحد من انتشـــار فيـــروس كورونا وخفض 
إلـــى مواصلـــة  انتشـــاره، داعيـــة  معـــدالت 
التـــزام المواطنيـــن والمقيميـــن بالقـــرارات 
الصادرة بشـــأن الحد من انتشار الفيروس، 
مؤكدة ضـــرورة مواصلة االلتـــزام بتطبيق 
معايير التباعد االجتماعي ولبس الكمامات 
خصوصـــا عنـــد مقابلة أفـــراد األســـرة ممن 
لديهـــم أمـــراض وظروف صحيـــة كامنة أو 
كبـــار الســـن المعرضيـــن أكثـــر للخطـــر، إلى 
جانب اســـتخدام المعقمات وغسل اليدين 
باستمرار. وأشارت إلى خطورة التجمعات 

العائليـــة وأهميـــة اقتصارهـــا على األســـرة 
الواحدة المقيمة في نفس المســـكن وعدم 
الخـــروج من المنـــزل إال للضـــرورة، منوهًة 
بـــأن االلتـــزام باإلجـــراءات والتعليمات هو 
الســـبيل إلى خفـــض عدد الحـــاالت القائمة 
بالفيـــروس خاصـــة وأن المرحلـــة الحاليـــة 
مـــن مواجهـــة الفيروس تتطلـــب مزيدًا من 
االلتزام، وذلك حفاظًا على صحة وســـالمة 
جميـــع أفـــراد المجتمع وخاصة كبار الســـن 
وأصحـــاب األمراض المزمنة حيث يشـــكل 

الفيروس خطرًا على سالمتهم.
وقدمـــت مديـــرة الصحـــة العامـــة شـــكرها 

وامتنانهـــا لـــكل فـــرد مســـئول عـــن نفســـه 
ومجتمعـــه، وقيامه بـــدوره المخلص تجاه 
وطنـــه للحفـــاظ علـــى مكتســـباته، مؤكـــدة 
علـــى أن جميع الجهـــود الوطنية المخلصة 
الطبيـــة  الطواقـــم  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 
والصحيـــة، والتعاون والتنســـيق المشـــترك 
والجهـــد المبـــذول بيـــن مختلـــف الجهـــات 
والمواطنيـــن  البحريـــن  بمملكـــة  المعنيـــة 
والمقيميـــن في تطبيق مجمـــل اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد من 
انتشـــار الفيـــروس، الطريـــق الصحيح نحو 

إنهاء الجائحة.

المنامة - وزارة الصحة

نجاة أبوالفتح
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الصناعة والتجارة والسياحة

عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني اجتماعا افتراضيا موســـعا 
مـــع نظيـــره وزيـــر التجـــارة والصناعـــة 
اليوســـف،  قيـــس  االســـتثمار  وترويـــج 
بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة إيمـــان الدوســـري والوكيـــل 
المســـاعد للتجارة المحليـــة والخارجية 
الشـــيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعدد 
من كبار المســـؤولين فـــي كال الجانبين.

األخويـــة  العالقـــات  اســـتعراض  وتـــم 
العريقـــة بيـــن مملكة البحرين وســـلطنة 
عمـــان الشـــقيقة، كمـــا أكـــد الزياني دعم 

الحكومـــة لجميـــع األفـــكار والمبـــادرات 
والمشروعات التي من شأنها تعزيز هذه 
العالقـــات الثنائيـــة وتطويرهـــا تحقيقـــا 
البلديـــن  حكومتـــي  وتطلعـــات  للـــرؤى 
وفـــق آليات العمـــل الخليجي المشـــترك 
وبالشـــكل الذي يخدم مصلحة الشعبين 

الشقيقين والمنطقة عموما.
تجـــارب  اســـتعراض  أيضـــا  جـــرى  كمـــا 
مملكـــة البحرين الرائدة مـــن في مجال 
ضبـــط  وآليـــة  اإللكترونيـــة  التجـــارة 
العمل التجاري اإللكتروني والســـجالت 

االفتراضية )سجلي(.

تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية مع عمان

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 
العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة 
آل  بـــن خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
خلفية بأن المؤسسة انتهت من 
تقريرهـــا المفصـــل الـــذي كلفـــت 
بـــه بتوجيـــه مـــن رئيـــس جهـــاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة 
الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم 
ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
بشـــأن حالـــة جـــزر أمـــواج فيما 
يخـــص اتحـــاد المـــالك الخـــاص 
بالمشروع، وســـيتم رفع التقرير 
القـــرارات  واتخـــاذ  للمناقشـــة 
المناســـبة فـــي اجتمـــاع مجلس 

اإلدارة المخصص لمناقشـــة هذا 
الموضوع في هذا األسبوع.

جاء ذلك بعد أن رفعت شكاوى 

فـــي  المـــالك  قبـــل  مـــن  عـــدة 
الجزيـــرة، وأكـــد الشـــيخ محمـــد 
علـــى أن المؤسســـة تقـــف علـــى 
الجميـــع،  مـــن  واحـــدة  مســـافة 
رقـــم  القانـــون  عملهـــا  ويحكـــم 
)27( لســـنة 2017 واإلجـــراءات 
واللوائـــح المنظمة لـــه، والهادفة 
األطـــراف  جميـــع  حمايـــة  إلـــى 
وبمـــا يحقـــق المصلحـــة العامـــة 
القانـــون  أن  مضيفـــا  للقطـــاع، 
أوجد لكي يحقق قطاعا عقاريا 
ومســـتداما،  ومســـتقرا  آمنـــا 
وذلك يأتي عندمـــا يتم االلتزام 
بتطبيـــق القانـــون بكل شـــفافية 

ووضوح.

محمد بــن خليفة: نقف على مســافة واحــدة من الجميع
حسم ملف شكاوى “مالك أمواج” هذا األسبوع

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أشـــادت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالي نائـــب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفة، بالمســـتوى المتميز 
لعالقـــات الصداقـــة بيـــن مملكـــة البحرين 
واليابـــان، ومـــا تشـــهده الشـــراكة المثمرة 
بين البلدين الصديقين من تطور كبير في 
شـــتى األصعدة، مؤكدًة وجود الكثير من 
الفـــرص واإلمكانيـــات لالرتقـــاء بالتعاون 
وتبـــادل  التعليـــم  مجـــال  فـــي  الثنائـــي 
الخبرات العلمية واألكاديمية بين البلدين، 
منوهـــًة ألهميـــة االســـتفادة مـــن الخبـــرة 
اليابانية بما يســـهم في تحديث منظومة 
التعليـــم العالـــي وتحقيق أهـــداف مجلس 
التعليم العالي، السيما بعد جائحة كورونا 
كوفيـــد 19، وبمـــا يضمن اســـتمرار تطوير 
الخدمـــات التعليميـــة وتلبيـــة احتياجات 

التعليـــم وســـوق  فـــي مجـــال  المســـتقبل 
العمـــل. جاء ذلـــك، خالل اجتمـــاع األمين 
العام لمجلس التعليـــم العالي بمكتبها، مع 
ســـفير اليابان المعين لدى مملكة البحرين 
مياموتوماسايوكي. وقد هنأت الدكتورة 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفة الســـفير الياباني، بمناســـبة تعيينه 
فـــي منصبـــه الجديد، متمنيًة لـــه التوفيق 
والنجـــاح فـــي االضطـــالع بكافـــة مهامه، 

واإلســـهام في تعزيز العالقـــات التاريخية 
الوثيقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن واليابـــان، 
واالرتقـــاء بهـــا لمســـتويات أكثـــر ازدهـــارًا 
وتلبـــي طموحات البلدين والشـــعبين. من 
جانبـــه، أعرب ســـفير اليابان عـــن اعتزازه 
بلقاء األمين العام لمجلس التعليم العالي، 
مؤكـــدًا حـــرص بـــالده علـــى تنميـــة كافـــة 
أوجـــه التعـــاون مـــع مملكـــة البحريـــن بما 

يدعم مصالحهما المشتركة.

االستعانة بالخبرة اليابانية لتحديث التعليم العالي

خلف يشيد بدور “تسويـة المنازعـات”
الطرفيـــن بيـــن  الحلـــول  تقديـــم  مجـــال  فـــي  التعـــاون  تعزيـــز 

اجتمع وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف -عبر 
االتصـــال المرئـــي- بالرئيـــس التنفيـــذي 
المنازعـــات  لتســـويه  البحريـــن  لغرفـــة 
البروفسور نســـيب زيادة، وبحضور كل 
مـــن الوكيل المســـاعد للخدمـــات الفنية 
كاظـــم عبداللطيـــف  األشـــغال  بشـــؤون 
والوكيل المســـاعد للموارد والمعلومات 
بوحســـان  محمـــد  البلديـــات  بشـــؤون 
بغرفـــة  للعمليـــات  التنفيـــذي  والمديـــر 

البحرين أحمد حسين.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير “األشغال 
والبلديـــات” بالحضور، مؤكـــدًا بضرورة 
تعزيـــز التعاون بين “الوزارة” و”تســـوية 
المنازعـــات”، بما يعود بتحقيق األهداف 
للجانبيـــن. كمـــا أشـــار الوزيـــر إلـــى قرار 
مجلـــس الـــوزراء بشـــأن اعتمـــاد غرفـــة 
البحرين لتســـوية المنازعات كمؤسســـة 

تحكيميـــة فـــي شـــروط التحكيـــم فـــي 
تبرمهـــا  التـــي  واالتفاقيـــات  العقـــود 
الـــوزارات والهيئـــات والشـــركات العامة 
الحكومـــة، حيـــث  التـــي تســـاهم فيهـــا 
يتيح القرار لغرفة تسوية المنازعات أن 
تحســـم نهائيًا أي خالف أو مطالبة تنشأ 
عـــن أي عقـــد تبرمـــه الـــوزارات أو التـــي 
لهـــا عالقة به بـــأي وجه مـــن الوجوه أو 
باإلخالل بأحكامه أو بإنهائه وذلك وفقًا 
لقواعـــد التحكيـــم المعتمدة لـــدى غرفة 

البحرين لتسوية المنازعات.
وأكـــد الوزيـــر خلف بأن وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
تقوم تنفيـــذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا 
الشـــأن، حيث قامـــت الـــوزارة بتضمين 
هـــذه البنـــود فـــي عقودهـــا الحديثة مع 
خلـــف  وأشـــاد  والشـــركات.  المقاوليـــن 
بالـــدور اإليجابـــي الـــذي تقوم بـــه غرفة 
البحرين لتســـوية المنازعات في تطوير 
آليات لتســـوية المنازعات فـــي المملكة، 

مؤكدًا ثقته بمهنيـــة والحيادية وكفاءة 
“الغرفة” في حل مثل هذه االختالفات.
ومـــن جانبـــه، ثمـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
المنازعـــات  لتســـوية  البحريـــن  لغرفـــة 
بالتـــزام  زيـــادة  نســـيب  البروفيســـور 
البحريـــن  غرفـــة  اشـــراك  فـــي  الـــوزارة 
الســـنوات  طـــوال  المنازعـــات  لتســـوية 
الماضيـــة لحـــل االختالفـــات، كما أشـــاد 
بتضميـــن الـــوزارة البنـــود فـــي عقودهـــا 

الحديثة مع المقاولين والشركات.
البحريـــن  غرفـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
لتســـوية المنازعـــات تأسســـت بموجـــب 
المرســـوم بقانون رقم 30 لســـنة 2009، 
المعدل بالمرســـوم بقانون رقم 64 لسنة 
2014، وهي تباشـــر مهامها عبر شـــراكة 
 )AAA( مع جمعيـــة التحكيـــم األميركية
فـــي مجـــال تقديـــم الحلـــول المتعلقـــة 
بالتسوية الســـريعة والفاعلة للمنازعات 

االقتصادية والمالية واالستثمارية.

المنامة-وزارة االشغال وشئون البلديات

“الغرفة” تحل 70 % من الشكاوى الواردة بالربع األول
احتفلـــت غرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئي بــــتكريم 13 جهة وهيئة 
حكوميـــة حصلـــت مـــن خاللهم 
علـــى الدعم والمســـاندة لحلحلة 
علـــى  والـــرد  التجـــار  شـــكاوى 
كافـــة استفســـاراتهم، معربًة في 
الوقـــت ذاته عن خالص شـــكرها 
وتقديرها لكل تلك الجهات على 
تعاونهـــا الكبيـــر والـــذي أثمر عن 
نجـــاح وحدة الشـــكاوى بالغرفة 
فـــي إغـــالق 70 % مـــن إجمالي 
الشـــكاوى التـــي وردتهـــم خالل 

الربع األول من العام الجاري.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لغرفة 
البحرين شـــاكر إبراهيم الشـــتر، 
قنـــوات  فتـــح  أهميـــة  علـــى 

التواصـــل بيـــن غرفـــة البحريـــن 
فـــي  العالقـــة  ذات  والجهـــات 
البحريـــن، وانعـــكاس ذلـــك على 
تسهيل لخدمات وأعمال أعضاء 
“الغرفـــة”، إذ يشـــكل ذلـــك أرقى 
أنواع التعاون والعمل المشـــترك 
المنشـــود بيـــن القطاعيـــن العـــام 

والخاص.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــاد 
بالجهود المبذولـــة والمميزة من 
قبـــل ممثلين الجهـــات والهيئات 
االتصـــال”  “ضبـــاط  الحكوميـــة 
فـــي التفاعل اإليجابي والتعامل 
شـــكاوى  وحـــدة  مـــع  الحرفـــي 
أعضـــاء الغرفة، الفتًا إلى أهمية 
وتذليـــل  تســـهيل  فـــي  عملهـــم 
الصعوبـــات وحلحلـــة الكثير من 

األمور العالقة بما يخدم مصالح 
واالقتصـــاد  الخـــاص  القطـــاع 

الوطني. 
وحـــدة  أداء  مؤشـــرات  وحـــول 
شـــكاوى أعضـــاء الغرفـــة خـــالل 
الربـــع األول 2021، قـــال الشـــتر 
“تعاملـــت الغرفة مع 64 شـــكوى 
واستفســـار وارد مـــن 93 عضوًا 
العـــام  مـــن  األول  الربـــع  خـــالل 
الجـــاري، ومـــن خـــالل التواصل 
ذات  الجهـــات  ممثليـــن  الفّعـــال 

العالقة تم حلحلة ما نســـبته 70 
% من الشكاوى الواردة، وتبقى 
علـــى  العمـــل  قيـــد  منهـــا   %  9
حلحلتهـــا، فيمـــا كان 2 % منهـــا 
خـــارج اختصـــاص عمـــل الغرفة 

و18 % لم يتم حلها.
وأوضـــح الشـــتر “أن 21 % مـــن 
الشـــكاوى كانـــت تتعلق بـــوزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة، 
و8 % عنيت بهيئة تنظيم سوق 
العمـــل، فيما كانت 4 % للجهات 
التمويلية، و67 % كانت لجهات 

متفرقة ذات العالقة.
ويمثل ضباط االتصال المكرمين 
كل من وزارة الصناعة والتجارة 
 - الداخليـــة  وزارة  والســـياحة، 
شئون الجمارك، وزارة الداخلية 

للمـــرور،  العامـــة  اإلدارة   -
الصحـــة  إدارة   - الصحـــة  وزارة 
العامـــة، وزارة العـــدل والشـــئون 
اإلسالمية األوقاف، وزارة العمل 
وزارة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
المواصـــالت واالتصـــاالت، هيئة 

والمعارض،  للســـياحة  البحريـــن 
هيئة تنظيم ســـوق العمل، هيئة 
صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، هيئة 
المجلـــس  والمـــاء،  الكهربـــاء 
البحريـــن  بنـــك  للبيئـــة،  األعلـــى 

للتنمية.

السنابس- الغرفة

تكرم 13 جهة 
وهيئة حكومية 

تعاونت معها

االثنين 21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة  1442 - العدد 4633

جانب من االجتماع بين األشغال و غرفة البحرين لتسوية المنازعات

الشيخ محمد بن خليفة

األمين العام للتعليم العالي تستقبل السفير الياباني

المنامة - بنا

تـــرأس الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
علـــي  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
القائـــد االجتماع الثالث والعشـــرين للجنة 
التنفيذيـــة للحكومـــة اإللكترونيـــة لـــدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
الـــذي تتولـــى مملكـــة البحريـــن ممثلة في 
الهيئـــة رئاســـته لهـــذه الـــدورة، عبـــر تقنية 
الرؤســـاء  بحضـــور  المرئـــي،  االتصـــال 
التنفيذيين والمديرين العامين للحكومات 

اإللكترونية بدول الخليج العربية. 
واســـتعرضت المملكة خالله تجربتيها في 
“التصدي للجائحة” و “الحوسبة السحابية 
االجتمـــاع  خـــالل  القائـــد  وأشـــار  أوالً”.  
للدور الـــذي لعبتـــه التكنولوجيـــا الحديثة 
فـــي دعـــم جهـــود  المتطـــورة  والتقنيـــات 

التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  الحكومـــات 
خالل تصديها ومواجهتها للتحديات التي 
فرضتها جائحة كورونا )كوفيد 19( مؤكدا 
أن حرص الحكومـــات الخليجية ورؤيتها 
فـــي تبنـــي التقنيـــة الحديثـــة أســـهم فـــي 
ديمومـــة واســـتمرارية عجلـــة الحياة رغم 
الجائحة، فضالً عن تسريع وتيرة التحول 
الرقمـــي فـــي القطاعات كافـــة، والذي نتج 
عنه تقديم العديد من الخدمات إلكترونيا 
بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى تكريس 
أطر التعاون بين الـــدول األعضاء وتبادل 

الخبرات الناجحة في هذا المجال.
بعد ذلك اطلعت اللجنة على الموضوعات 
منهـــا  أعمالهـــا،  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
تقرير األمانة العامة بشـــأن مـــا تم تنفيذه 
الســـابق،  اجتماعهـــا  خـــالل  قـــرارات  مـــن 

بجانب بحث مســـتجدات تطويـــر البوابة 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  اإللكترونيـــة 
االجتمـــاع  اســـتعرض  كمـــا  الخليجـــي، 
النمـــوذج المقـــدم من مملكـــة البحرين في 
قياس تنفيذ االســـتراتيجية االسترشادية 
للحكومـــة اإللكترونيـــة، والتقريـــر الدوري 
اإللكترونيـــة  الحكومـــة  إنجـــازات  بشـــأن 
ومبـــادرة تقديـــم الخدمـــات اإللكترونيـــة 
المشتركة عبر القنوات المتعددة، ومبادرة 
خطـــة إثـــراء المحتوى العربي عبر شـــبكة 
التـــي  المبـــادرات  مـــن  وعـــدد  اإلنترنـــت، 

تقدمت بها الدول األعضاء.
واســـتعرضت مملكـــة البحريـــن ممثلة في 
هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
تجاربها الناجحة فـــي “التصدي للجائحة” 
الســـحابية”،  “الحوســـبة  فـــي  وتجربتهـــا 

للجائحـــة  التصـــدي  جهـــود  مجـــال  ففـــي 
استعرض نائب الرئيس التنفيذي للتحول 
اإللكترونـــي بالهيئـــة زكريـــا الخاجـــة، دور 
الهيئة في دعم الجهود الوطنية من خالل 
دعم مبـــادرة التباعـــد االجتماعـــي، ودعم 
للخدمـــات  اإللكترونـــي  التحـــول  عمليـــة 
وتطويـــر  وتيرتهـــا  وتســـريع  الحكوميـــة 

منظومة “مجتمع واعي”. 
وفـــي مجـــال تجربـــة المملكـــة باالنتقـــال 
أوالً”  “الســـحابة  الســـحابية  للحوســـبة 
اســـتعرض مديـــر إدارة الحوكمـــة والبنـــى 
المطاوعـــة  خالـــد  بالهيئـــة  المؤسســـية 
التحديـــات والحلول للمشـــروع والمراحل 
الزمنيـــة لتنفيذه معرجا علـــى أبرز نتائجه 
بجانـــب تطرقه للحديث عن المشـــروعات 

المستقبلية التي يجري تنفيذها.

إلعـــداد  مبـــادرة  االجتمـــاع  واســـتعرض 
الجهـــات  مـــع  للتواصـــل  خطـــة  وتنفيـــذ 
المعنية بشأن االستراتيجية االسترشادية 
للحكومـــة اإللكترونية، كمـــا بحثت اللجنة 
عـــددا مـــن المحاضر الخاصـــة باجتماعات 
الفـــرق كمحضـــر اجتماعات لجنـــة المراكز 
الوطنيـــة لالســـتجابة لطوارئ الحاســـبات 

وقامت باعتماد ما جاء فيه من توصيات، 
ومحضر اجتماع فرق عمل بنية المفاتيح 
فـــرق  محضـــر  بجانـــب   ،)PKI( المركزيـــة 
عمل الشـــراء الموحد للبرمجيات والعتاد، 
كما بحثـــت اللجنة مقترحا بشـــأن إنشـــاء 
فريـــق عمـــل مختـــص فـــي مجال الـــذكاء 

االصطناعي والتقنيات الناشئة.

القائد: تبني التقنيات الحديثة أسهم باستمرار عجلة الحياة

البحرين تستعرض تجربة “التصدي للجائحة “ و “الحوسبة السحابية”

البحرين تشارك في االجتماع 23 للجنة التنفيذية للحكومة اإللكترونية بدول مجلس التعاون
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55 متطوعا من الهالل األحمر يشاركون بدورة تدريبية دولية
جاهزيتهم وتــعــزيــز  البحريني  الــشــبــاب  ــدرات  قـ بــنــاء  ــادي:  ــح ال

شـــارك نحـــو 55 مـــن متطوعي 
جمعية الهالل األحمر البحريني 
بعـــد  عـــن  تدريبيـــة  دورة  فـــي 
نظمتهـــا الجمعيـــة بالتعاون مع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
والبعثة اإلقليمية لدول مجلس 
حيـــث  الخليجيـــة،  التعـــاون 
مـــدى  علـــى  وتدربـــوا  تعرفـــوا 
ثالثة أيام على مفهوم “التطوع 

وإدارة المتطوعين”.
وشـــمل اليـــوم األول مـــن هـــذه 
الـــدورة التدريبيـــة عـــدة ورش 
عمـــل تمحورت حـــول التعريف 
للصليـــب  الدوليـــة  بالحركـــة 
األحمـــر،  والهـــالل  األحمـــر 
ومدونة الســـلوك على مســـتوى 
الحركـــة، وأدوار ومبادئ العمل 
اليـــوم  شـــمل  فيمـــا  اإلنســـاني، 
الثانـــي على مواضيـــع من بينها 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
والهجـــرة ومقدمة حـــول إعادة 
الروابـــط العائليـــة، واســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات للعثور 
علـــى المفقودين فـــي الكوارث، 
أما اليوم الثالث من الدورة فقد 
تـــدرب متطوعـــو الهالل األحمر 
اســـتخدام  علـــى  البحرينـــي 
منصـــات التواصـــل االجتماعي 
فـــي اإلعـــالم اإلنســـاني إضافة 
“الوصـــول  بــــ  يســـمى  مـــا  إلـــى 
اآلمـــن” للضحايا وتقديم العون 

لهم.

لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  وقـــال 
الهـــالل األحمر البحريني مبارك 
الحـــادي إن الـــدورة تأتـــي فـــي 
علـــى  الجمعيـــة  حـــرص  إطـــار 
مواصلة بناء قدرات متطوعيها 
من الشباب البحريني في شتى 
المجـــاالت ذات الصلـــة بالعمـــل 
اإلغاثـــي واإلنســـاني، وتأهليهم 
مـــن  والتأكـــد  وتدريبهـــم 
جاهزيتهـــم المســـتمرة الدائمـــة 
علـــى العـــون للمحتاجيـــن فـــي 
الكـــوارث واألزمـــات ومختلـــف 

الظروف.
الـــدورة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
شكلت فرصة مواتية لالحتكاك 

المباشـــر بين متطوعـــي الهالل 
ونظرائهـــم  البحرينـــي  األحمـــر 
يســـهم  ومـــا  العالـــم،  حـــول 
العمـــل  بمعاييـــر  االرتقـــاء  فـــي 
التطوعـــي فـــي جمعيـــة الهالل 
ومواصلـــة  البحرينيـــة  األحمـــر 
االستفادة من التجارب العالمية 

المتقدمة في هذا المجال.
ومـــن بين المشـــاركين في هذه 
النـــدوة من قبـــل جمعية الهالل 
األحمر البحريني كل من نيلوفر 
جهرمي ومحمد البصري وعلي 

مدن.
لجنـــة  رئيـــس  أوضـــح  وقـــد 
العالقـــات العامة فـــي الجمعية 

الـــدورة  هـــذه  إن  مـــدن  علـــي 
التدريبيـــة ركـــزت علـــى مفهوم 
المبـــادئ  أهـــم  كأحـــد  التطـــوع 
الدوليـــة  للحركـــة  األساســـية 
للصليب األحمر والهالل األحمر، 
الدافـــع  مـــن  ُيســـتمد  والـــذي 
اإلنســـاني لـــدى جميـــع األفـــراد 
العاملين داخل الحركة الدولية 
ســـواء الذيـــن يتقاضـــون أجـــًرا 
أو يعملـــون دون مقابـــل، الفتـــا 
إلى أن الحركة الدولية بشـــبكة 
واسعة وفريدة من المتطوعين 
تكفل حصول األشـــخاص على 
المســـاعدات فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.

المنامة - جمعية الهالل األحمر

المنامة - وزارة الداخلية

مكافحـــة  إدارة  شـــرطة  ألقـــت 
المخدرات باإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية القبض على أربعة 
أشـــخاص تتراوح أعمارهم بين )23 
و33 عامًا( يحملون جنسية آسيوية 
لقيامهـــم بالترويـــج لمادتـــي الشـــبو 

والهيروين المخدرة.
وأوضحـــت اإلدارة أنـــه بعـــد تلقـــي 
معلومات بهذا الشأن، تمت مباشرة 
عمليـــات البحـــث والتحـــري وجمـــع 
عـــن  أســـفرت  والتـــي  المعلومـــات 
تحديـــد هوية المذكوريـــن والقبض 
عليهـــم وبحوزتهم قطـــع من مادتي 
الشـــبو والهيرويـــن المخـــدرة التـــي 
تقدر قيمتها الســـوقية بحوالي 185 
ألف دينار باإلضافة إلى مبالغ مالية 

حصيلة البيع.
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  وأكـــدت 
تـــم  أنـــه  إلـــى  الجنائيـــة  واألدلـــة 
والتحفـــظ  المضبوطـــات  تحريـــز 
عليها واتخاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة تمهيدًا إلحالـــة القضية إلى 

النيابة العامة.

إحباط صفقة للمخدرات بـ 185 ألف دينار

البحرين خالية من “الحمى القالعية” مع نظام التحصين 2023
كشــف وكيــل الثــروة الحيوانيــة بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي خالــد حســن بــأن مملكــة البحرين اســتطاعت 
تحقيــق مراحــل متقدمــة للقضاء علــى مرض الحمــى القالعية، ومن 
المؤمــل أن يتــم إعــالن خلــو مملكــة البحريــن مــن المــرض مــع نظام 
التحصيــن 2023 لتكــون أول دولة في منطقة الخليج في الســيطرة 

على المرض.

وشاركت وكالة الثروة الحيوانية 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني في الدورة 
التدريبيـــة  والتي حملـــت عنوان 
“تحديث الخطط االســـتراتيجية 
لمـــرض الحمـــى القالعيـــة”، وذلك 
تحـــت رعايـــة المنظمـــة العربيـــة 
للتنمية الزراعية وبمشاركة بعض 
الـــدول األفريقية، والتـــي عقدت 

من 7 إلى 9 يونيو 2021.

هـــذه  أن  إلـــى  الوكيـــل  وأشـــار 
تحديـــث  إلـــى  تهـــدف  الـــدورة 
العالمية ومسار  االســـتراتيجيات 
لـــدول  القالعيـــة  الحمـــى  مـــرض 

منطقة الشرق األوسط.
تمـــت  الـــدورة  “خـــالل  وقـــال: 
مراجعـــة ومناقشـــة تقـــدم الدول 
فيما يتعلق بالرؤية التي حددتها 
مـــرض  علـــى  للقضـــاء  المنطقـــة  
الحمـــى القالعية فـــي المجترات، 

البحريـــن  مملكـــة  أثبتـــت  وقـــد 
بأنهـــا اســـتطاعت تحقيق مراحل 
متقدمـــة للقضـــاء علـــى المـــرض 
إعـــالن  يتـــم  أن  المتأمـــل  ومـــن 
نظـــام  مـــع  المـــرض  مـــن  خلوهـــا 
أول  لتكـــون   ،2023 التحصيـــن 

دولـــة فـــي منطقـــة الخليـــج فـــي 
السيطرة على المرض”.

المراحـــل  مراجعـــة  تمـــت  كمـــا 
التـــي وصلـــت لهـــا كل دولـــة مـــن 
مراحـــل برنامـــج الســـيطرة علـــى 
المرض، إلـــى جانب عرض الملف 
للمصادقـــة فـــي الـــدورة، إضافـــة 
المحـــرز  التقـــدم  مناقشـــة  إلـــى 
فـــي المكافحـــة اإلقليميـــة لمرض 

الحمى القالعية.
وخـــالل الـــدورة التي شـــارك فيها 
المعنيون بوكالة الثروة الحيوانية 
تم تحديد التحديات واحتياجات 
PCP- البلدان للتقدم في مراحل

FMD، كمـــا تـــم وضـــع خطـــة إلى 
البلدان إلحراز تقدم تدريجي في 

مكافحة مرض الحمى القالعية.

المنامة - بنا
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خالد حسن

المنامة - بنا

قــال  مديــر إذاعــة البحريــن، يونــس ســلمان، إن إذاعــة البحريــن 
أطلقت خطتها البرامجية الجديدة، والتي روعي فيها تقديم باقة 
منوعــة تــوازن بيــن البرامــج الخاصــة بجائحــة كورونــا والجوانب 

الحياتية األخرى

وأوضح أن الـــدورة، التي بدأت 
منذ منتصف الشـــهر الجاري، لم 
تغفـــل جوانـــب هامة فـــي حياة 
المواطن مثل الجوانب الخدمية 
والثقافية والرياضية وصناعات 
المستقبل، إضافة إلى الجوانب 
الفكريـــة والبيئيـــة والبرلمانيـــة، 

والنفسية والتوعوية والدينية.
الكبيـــر  التنســـيق  إلـــى  ولفـــت 
الصحـــة  ووزارة  اإلذاعـــة  بيـــن 
لتقديم برامج وفقرات توعوية 
متخصصـــة ومســـتمرة، والتـــي 
تأتي تطبيقا لتوجيهات الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
)صبـــاح  برنامـــج  عبـــر  كورونـــا 
الخير يـــا بحرين( على البرنامج 
كافيـــه  ســـتار  وبرنامـــج  العـــام 
إضافـــة  ام،  اف  بحريـــن  علـــى 
إلـــى تقديـــم رســـائل تطمينيـــة 
مشـــايخ  مـــن  لعـــدد  وتوعويـــة 
وبرنامـــج  واألئمـــة،  البحريـــن 

)شكرًا.. منا لكم( والذي يختص 
قبـــل  مـــن  المبذولـــة  بالجهـــود 

كوادر الصفوف األمامية.
وفي تفاصيل الدورة البرامجية 
الجديـــدة تقدم إذاعـــة البحرين 
كل  للثقافـــة(  )وقـــت  برنامـــج 
ســـبت على البرنامج العام، وهو 
علـــى  الضـــوء  يســـلط  برنامـــج 
والشـــؤون  الفعاليـــات  مختلـــف 
أهـــل  ويســـتضيف  الثقافيـــة 
علـــى  ويقـــف  والفـــن  الثقافـــة 
والفنيـــة  الثقافيـــة  المنجـــزات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وهو من 
إعداد وتقديم يوسف الحمدان 
أمـــا  الحســـن،  وإخـــراج محمـــد 
برنامـــج )مع النـــواب( الذي يبث 
كل أحد، فهو برنامج أســـبوعي 
حواري يستضيف في كل حلقة 
أحـــد أعضـــاء مجلـــس النـــواب 
للحديث عن أبرز المواضيع على 
الســـاحة، إضافـــة إلـــى تســـليط 

الضـــوء على الثقافـــة البرلمانية 
في المملكـــة، ويختتم البرنامج 
بمســـابقة يحصل الفائزون فيها 
على جوائـــز نقديـــة، والبرنامج 
حســـين  وتقديـــم  إعـــداد  مـــن 
اســـماعيل وإخـــراج محمـــد  آل 

الحسن.
ويأتي برنامج )نبض وأحاسيس( 
كل اثنين ليســـتضيف مجموعة 
من الشـــعراء من داخل المملكة 
الخليـــج والحـــوار  مـــن دول  أو 
معهـــم عـــن المواضيـــع المتعلقة 
مـــن  وهـــو  الشـــعرية،  بالســـاحة 
إعداد محســـن الحمري وتقديم 

أحمـــد  وإخـــراج  العيـــد  يونـــس 
صالح، أما برنامج )خير جليس( 
فيستضيف كل ثالثاء مجموعة 
مـــن كبار مؤلفي الكتب وهو من 
إعـــداد وتقديـــم يوســـف محمد 
وإخراج مروة العريفي، إلى ذلك 
يبـــث برنامـــج )من أول الســـطر( 
األربعـــاء ليتنـــاول الموضوعات 
والبيئيـــة  والفكريـــة  الخدميـــة 
الصحية وغيرها على المستوى 
المحلـــي واإلقليمـــي والعالمـــي، 
والبرنامـــج مـــن إعـــداد وتقديم 
الدكتـــور زكريا خنجـــي وإخراج 

إبراهيم تلفت.
أمـــا ســـهرة الخميـــس اإلذاعيـــة 
فستكون ببرنامج )نجومنا( الذي 
يســـلط الضـــوء علـــى شـــخصية 
أبـــرز  معهـــا  وتســـتعرض  بـــارزة 
الذكريـــات وجوانب مـــن الحياة 
االجتماعيـــة، وهـــو مـــن إعـــداد 
هانـــي اللولـــو وإخـــراج عبـــدهللا 
الشوملي، ويأتي برنامج )نوافذ 
جمعـــة  كل  المســـتقبل(  علـــى 
ليســـلط الضـــوء علـــى الملهمين 
الذيـــن وضعوا لهـــم موطئ قدم 
فـــي  المســـتقبل  فـــي صناعـــات 

مملكة البحريـــن، والبرنامج من 
اعداد وتقديم ســـبيكة الشـــحي 

وإخراج راشد سند.
البرامـــج  لباقـــة  واســـتكماالً   
اليومية تواصل إذاعة البحرين 
تقديـــم  العـــام  البرنامـــج  علـــى 
برنامج )صباح الخير يا بحرين( 
ويقـــدم  ويعـــد  ســـاعتين  لمـــدة 
بالتنـــاوب بيـــن طواقـــم اإلعداد 
والتقديـــم واإلخـــراج ويتضمن 
لقاء يومي توعوي عن تطورات 
الجائحـــة، كما ويســـتمر برنامج 
)ســـتار كافيه( على قناة بحرين 
ترفيهيـــة  باقـــة  ليقـــدم  ام  اف 
حوارية منوعة تخص المجتمع 
المعاصـــر،  والعربـــي  الخليجـــي 
وهـــو مـــن إعـــداد وتقديـــم علي 
القطان وهدى درويش وإخراج 
عبـــده،  وفايـــزة  نعمـــة  محمـــد 
ويتضمـــن أيضا لقـــاء يومي عن 
تطـــورات الجائحـــة وتوجيهات 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 

لفيروس كورونا.
 إلـــى ذلك يبـــث برنامج )شـــكرا 
منا لكـــم( على قنـــاة بحرين اف 
مـــن  موجـــه  برنامـــج  وهـــو  ام 

أبطـــال  إلـــى  اإلذاعـــة  جمهـــور 
والفريـــق  األماميـــة  الصفـــوف 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
لفيـــروس كورونا ليكـــون حلقة 
وصـــل بينهما ليعـــرض التجارب 
الجائحـــة  خـــالل  الشـــخصية 
وكيفيـــة تعامـــل األطبـــاء معهـــا 
وهـــو برنامج مـــن إعـــداد ناصر 
جبـــر وإخـــراج حمـــد بوقيـــس، 
وفـــي برنامـــج )أبيض وأســـود( 
تقدم اإلذاعـــة فكرة التضاد في 
كل القضايـــا الحياتيـــة مـــا بيـــن 
والســـلبية  البيضـــاء  اإليجابيـــة 
الســـوداء ويهـــدف إلـــى تعزيـــز 
اإليجابيـــة فـــي التعامـــل مع كل 
الحياتية، والبرنامج  التحديات 
مـــن إعـــداد وتقديـــم نـــورة أبـــو 
الشـــوك وإخـــراج فاطمـــة قمبر، 
ويأتـــي  أخيـــرًا برنامج )ســـالمة 
الوطن واجب شرعي( ليتضمن 
كلمـــات يوجهها عـــدد من رجال 
علـــى  تحتـــوي  واألئمـــة  الديـــن 
رســـائل توعوية تبث الطمأنينة 
للمواطنيـــن وهـــو مـــن تنســـيق 
الشيخ عيسى المحميد وإخراج 

صابر السعيد.

ــا” ــورونـ ــدات “كـ ــج ــت ــس ــش م ــاق ــن ــم الــمــواطــن وت ــه ــاول جـــوانـــب ت ــن ــت ــان: ت ــم ــل س

“إذاعة البحرين” تطلق باقة من البرامج المتنوعة

يونس سلمان
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تشييع الصحافي هشام عدوان إلى مثواه األخير

ووري الصحافـــي القديـــر هشـــام عـــدوان 
الثرى بمقبرة المنامة عصر أمس األحد. 

الفقيـــد  عائلـــة  التشـــييع  فـــي  وشـــارك 

بالصحافـــة  المهنـــة  وزمـــاء  وأصدقائـــه 
وهيئة تنظيم سوق العمل.

وتوفـــى هشـــام عـــدوان أمـــس األول بعد 
صراع مع المـــرض. وكانت آخر المحطات 
المهنيـــة للفقيد بهيئة تنظيم ســـوق العمل 

قبل تقاعده.
ويعتبـــر الفقيـــد أحـــد األقـــام المعروفـــة 
بالصحافـــة المحليـــة، وتتلمـــذ علـــى يديه 
طيلـــة  الصحافيـــة  العناصـــر  مـــن  كثيـــر 

السنوات الماضية.

البحرين تدين مواصلة الحوثيين إطالق المسيرات “المفخخة” السعودية
“الخارجية”: اعتداء آثم يعكس اإلصرار على استهداف المنشآت والمدنيين

دانــت وزارة الخارجيــة واســتنكرت بشــدة مواصلــة ميليشــيا الحوثــي 
اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران إطــاق عــدد مــن الطائــرات المســيرة 
اعتــداء  فــي  الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تجــاه  )المفخخــة( 
آثــم يعكــس إصــرار جماعــة الحوثــي علــى اســتهداف المنشــآت المدنيــة 

والمدنيين اآلمنين.

وأشادت الوزارة بيقظة وبسالة 
قـــوات تحالـــف دعـــم الشـــرعية 
فـــي اليمـــن التـــي تمكنـــت مـــن 
اعتـــراض الطائـــرات وتدميرهـــا 
هدفهـــا،  إلـــى  وصولهـــا  قبـــل 
مجددة موقـــف مملكة البحرين 

المملكـــة  مـــع  دائًمـــا  المتضامـــن 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
ودعمهـــا الكامل لكل مـــا تتخذه 
مـــن إجـــراءات رادعـــة للدفـــاع 
عن أمنها واســـتقرارها وسامة 

أراضيها.

المنامة - وزارة الخارجية

قرارات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تمثل النهج اإلنساني للبحرين

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  أشـــاد 
وعضـــو البرلمـــان العربي النائب 
ممـــدوح عبـــاس الصالح بحزمة 
الجديـــدة  الحكوميـــة  الدعـــم 
لدعـــم المواطنيـــن المتضرريـــن 
من جائحـــة كورونا والتي تقدر 
وذلـــك  دينـــار  مليـــون   485 بــــ 
الســـلبية  االنعكاســـات  لتقليـــل 
لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 
المواطنيـــن  حيـــاة  علـــى   )19 -

اقتصاديا.
وقـــال النائـــب ممـــدوح الصالح 

إن القـــرارات المهمة التي تولي 
أهميـــة قصوى لحيـــاة المواطن 
االســـتقرار  وتوفـــر  وأســـرته 
النهـــج  تعكـــس  االقتصـــادي 
لمملكة  اإلنســـاني واإلصاحـــي 
البحريـــن بقيـــادة عاهـــل البـــاد 
صاحـــب جالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة وبجهود ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
الصالـــح  ممـــدوح  وأضـــاف 
الحكوميـــة  الدعـــم  حزمـــة  أن 
الجديـــدة وفـــق االجتمـــاع مـــع 

برنامـــج  ســـتمدد  الحكومـــة 
)تمكيـــن(  العمـــل  صنـــدوق 
لدعـــم اســـتمرارية العمـــل لمدة 
برواتـــب  وســـتتكفل  أشـــهر   3
البحرينييـــن المؤمن عليهم في 
القطـــاع الخاص بواقع 3 أشـــهر 
ســـتدعم الرواتـــب بنســـبة 100 
% في هذا الشـــهر الحالي وفي 
األشـــهر المقبلـــة بنســـبة 50 %، 
وتأجيل القروض لمدة 6 أشـــهر 
وإعفـــاء المؤسســـات التجاريـــة 
والســـياحية مـــن دفـــع الرســـوم 
3 أشـــهر وإعفـــاء كافـــة أمـــاك 
الدولـــة والشـــركات التابعـــة لها 

من اإليجارات الشـــهرية لمدة 3 
أشهر.

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
القـــرارات  ممـــدوح الصالـــح أن 
الحكيمة عكســـت مدى التعاون 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن 
والتشـــريعية ســـعيا في إيصال 
كل همـــوم وحاجات المواطنين 
متابعة القيادة الرشـــيدة بشكل 
حثيـــث لـــكل مـــا يعزز اســـتقرار 
المواطنيـــن اقتصاديـــا وتعزيزا 
للتكامل بين الســـلطتين في كل 
ما يخدم المواطنين وما يحسن 

وضعهم المعيشي.
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المرحوم هشام عدوان.. 
“غوغل” عصره!

Û  ال أعلم من أين أبدأ في الكتابة عنه، فهناك أكثر من قيمة
إنســانية تتجلــى في شــخصية األســتاذ هشــام عــدوان، 
الــذي فارقنــا بــداء ليــس كــداء عصرنا، وإنمــا توفي بعد 
تــردي حالته الصحية بســرعة لــم تمهلنا لنتزود منه قبل 

أن يرحل إلى األبد.
Û  وال شــك أن الحــزن يجثــم علــى صــدر كل مــن عــرف

فــي  العامليــن  مــن  ســواء  )رحمــه هللا(  عــدوان  هشــام 
بــاط صاحبــة الجالــة أو غيــر ذلــك، وأمــا هــذه فيحــق 
لهــا أن تفخــر وتتباهــى بصحافي مارس مهنــة المتاعب 
باحترافيــة وجديــة مثله، وتخرج على يديه صحافيون 
وشــخصيات مهمــة ومؤثرة فــي المجتمــع اغترفت منه 

الثقافة والمعرفة.
Û  لكــن هشــام عــدوان ليــس مجــرد رجــل تمكــن مــن مهنة

الصحافــة، وأصبــح فيهــا أســتاذا ومعلمــا، وإنمــا هو في 
واقع الحال، إنســان حســن المعشــر، ال تمل منه وال تكل، 
فهــو قــادر ببســاطة شــديدة أن يجعــل مــن كل موقــف 
درس، ومــن كل كلمــة معلومــة. إنــه باختصــار “غوغــل 
عصــره” قبــل أن تتطــور التكنولوجيــا وتجعلنــا نحصــل 

على المعلومة بضغطة زر!
Û  ،وهشام عدوان، لمن ال يعرفه، فهو شخص بهيئة أستاذ

يخفي خلف نظاراته العريضة نظرة شــاخصة، فيها من 
الهيبة والوقار ما تعجز عنه الكلمات، لكنه قد يكسر كل 
هذا الســتار بمجرد أن يرحب بك ويســألك عن أحوالك، 
فتجــد نفســك مرتبــكا، وأنت تجيــب عليه، ألنه ســيعلق 
كل إجابــة بســؤال أو تعليــق يحتــاج إلــى ســرعة بديهــة 

تضاهي بديهته الفذة.
Û  هكذا عرفت المرحوم هشام عدوان، شهم كريم، وأستاذ

فاضل، ومثقف غزير المعرفة، وال شك أن رحيله خسارة 
لــكل من عرفه، وأنا أشــعر بالحســرة ألنني لــم ألتقه قبل 
وفاتــه بفتــرة طويلــة، ومــا يصلني مــن أخبــاره كان عن 
طريــق ابــن أخيــه حســن عــدوان زميلنــا فــي الصحيفــة 

وهذا األخير فيه شيء من رائحة عمه العبقة.
Û  رحمــة عــدوان  هشــام  الصحافــي  األســتاذ  هللا  رحــم 

واســعة، وأسكنه فســيح جناته، وأنعم على أهله بالصبر 
والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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أحمد كريم

الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
“أن  البوعينيـــن  السيســـي  محمـــد 
زيـــارة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
إلـــى المملكـــة المتحـــدة الصديقـــة 
ولقـــاء ســـموه بولـــي عهـــد المملكة 
المتحـــدة األميـــر تشـــارلز، ورئيس 
وزراء المملكـــة المتحـــدة بوريـــس 
جونسون، ووزير خارجية المملكة 
المتحـــدة دومينيـــك راب، رســـالة 
دبلوماســـية واضحة لـــدول العالم 
عـــن عظيـــم العاقـــات التاريخيـــة 

المتينة التي تربط مملكة البحرين 
“عـــن  معربـــا  المتحـــدة،  بالمملكـــة 
اعتـــزازه بمخرجـــات هـــذه الزيارة، 
والتـــي حملـــت معاني دبلوماســـية 
العاقـــات  عمـــق  علـــى  لتؤكـــد 
التاريخيـــة الوطيـــدة التـــي تجمـــع 
بيـــن البلدين الصديقيـــن والممتدة 
ألكثـــر من مئتي عـــام من العاقات 
الثنائية المميزة والتعاون المشترك 

في مختلف المجاالت الحيوية”.
أن  “إلـــى  السيســـي  وأشـــار 
التـــي  الرســـمية  االجتماعـــات 
عقدهـــا ســـموه بحثـــت عـــدًدا مـــن 
الموضوعـــات ذات األهمية كتعزيز 
مواجهـــة  فـــي  البلديـــن  جهـــود 

تداعيـــات فيـــروس كورونـــا، نظرا 
إلـــى أن مملكة البحريـــن والمملكة 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  المتحـــدة 
المتميزة في التعامل مع الجائحة”.
وأضاف “ان الزيارة الرسمية لسمو 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء جاءت 
للدفع ببرامـــج التطعيمات، وبحث 
الخبـــرات  مـــن  االســـتفادة  كيفيـــة 
الموجودة في البلدين في المجال 
الصحي والعلمي والبحثي للتعامل 

األمثل مع الجائحة”.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  ورحـــب 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
الوطنـــي “ بدعوة المملكة المتحدة 
للمشـــاركة فـــي مؤتمر قمـــة المناخ 

)COP26( الذي ســـُيعقد في مدينة 
غاسغو البريطانية هذا العام، هي 
تأكيـــد علـــى دور المملكـــة الريادي 
فـــي تحقيـــق التغييـــرات المناخية 

وتعزيز تطبيقها في سبيل مواجهة 
الجفـــاف والهجرة والتغيرات التي 

تهدد الكرة األرضية”.
وأكد “ان الزيارة الرســـمية لســـموه 
ســـتعمل على تعزيـــز تطوير حجم 
الشراكة بين الدولتين على مختلف 
األصعـــدة بما يعزز التعاون الثنائي 
المشـــترك، وبخاصـــة العمـــل علـــى 
تطوير و تســـهيل وزيـــادة التجارة 
فيهـــا  بمـــا  البلديـــن  بيـــن  البينيـــة 
مناقشـــة التجـــارة الحرة وتوســـيع 
تعطـــي  التـــي  االتفاقيـــات  دائـــرة 
إضافـــة نوعيـــة لخلـــق فـــرص مـــن 
التعاون االقتصادي وتسهل فرص 
االســـتثمار المباشر في البلدين بما 

التجـــاري  التبـــادل  يعـــزز مســـتوى 
ويحفز الشراكة االقتصادية”.

وأشـــاد النائب السيســـي “ بالجهود 
الكبيـــرة المبذولـــة من قبـــل قيادة 
البلديـــن وحرصهمـــا العظيـــم على 
تعزيز هذه العاقة االســـتراتيجية 
ليـــس فقـــط  المهمـــة والمحوريـــة، 
لتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة بين 
البلديـــن، ولكـــن أيضا تشـــكل هذه 
الجهود رافعة مهمة وتأتي كداعم 
لتحقيق أمن المنطقة واســـتقرارها 
وازدهارهـــا، والبلديـــن الصديقيـــن 
يســـهمان إســـهاما كبيـــرا فـــي هـــذا 

المجال”.

السيســي: دعــوة البحريــن لقمــة المنــاخ اعتــراف بدورها الريــادي في اطــار تعزيــز البيئة

الصالح: تعكس مدى التعاون بين السلطتين في كل ما يخدم المواطنين ويحسن وضعهم المعيشي

زيارة سمو ولي العهد رئيس الوزراء للمملكة المتحدة حملت رسائل عظيمة للعالم

محمد السيسي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

ممدوح الصالح

محرر الشؤون المحلية



local@albiladpress.com07

“زيارة أماكن االحتجاز” تستعرض مهمات عملها

“حماية األجور” يسهم في تقليل النزاعات العمالية

اإلنــســان حــقــوق  بمعايير  االلـــتـــزام  مـــدى  عــلــى  كــثــب  ــن  ع ــوف  ــوق ال

ــل مــنــاســبــة وآمـــنـــة فـــي “الـــخـــاص” ــم ــر بــيــئــة ع ــي ــوف الـــفـــاضـــل: ت

عقــدت لجنــة زيارة أماكــن االحتجاز والمرافــق اجتماعها العــادي األول 
عــن بعــد، برئاســة مــال هللا الحمــادي، وعضويــة المحاميــة دينــا اللظي، 

ودانيال كوهين.

اجتماعهـــا  اللجنـــة  وافتتحـــت 
ومهـــام  اختصاصاتهـــا  باســـتعراض 
عملهـــا والـــدور المنـــوط بهـــا لألعضـــاء 
الجـــدد، وذلك بعد صـــدور األمر الملكي 
الســـامي رقم )22( لســـنة 2021 بتعيين 
أعضـــاء مجلـــس مفوضـــي المؤسســـة 
وقـــرار  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
مجلـــس المفوضيـــن بتحديـــد رؤســـاء 

الدائمـــة. النوعيـــة  اللجـــان  وأعضـــاء 
قراراتهـــا  مجمـــل  اللجنـــة  وناقشـــت 
وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من 
إجـــراءات، ومن منطلـــق حرص اللجنة 
على تفعيل دور المؤسسة الرقابي في 
مجـــال حماية وتعزيز حقوق اإلنســـان، 
والســـيما في مراكز اإلصالح والتأهيل 
ودور الرعايـــة الصحيـــة واالجتماعيـــة 

والتعليميـــة وســـكن العمالـــة األجنبيـــة 
أو أي مـــكان آخر يشـــتبه فـــي أن يكون 
موقًعا النتهاكات حقوق اإلنســـان، فقد 
حـــول  مناقشـــاتها  اللجنـــة  اســـتكملت 
قرارها الســـابق والمتعلـــق بإعداد دليل 
إرشـــادي موحد خاص بمعايير زيارات 
تلـــك األماكن للتأكد مـــن توافر المبادئ 
األساسية لمعايير حقوق اإلنسان فيها. 
كمـــا اســـتكملت اللجنـــة مناقشـــة ما تم 
بشـــأن قرارها الســـابق المتعلق بالعمالة 
المنزليـــة التـــي تعمـــل بنظام الســـاعات 
اليوميـــة، إلـــى جانـــب التأكـــد من مدى 

مالئمـــة أماكـــن ســـكنهم وتوافقهـــا مـــع 
مبـــادئ ومعاييـــر حقوق اإلنســـان، وتم 

اتخاذ الالزم حياله.
وبحثـــت اللجنـــة خطـــة عملهـــا للفتـــرة 
بزيـــارات  القيـــام  واقترحـــت  المقبلـــة، 
ميدانيـــة لبعـــض دور ومراكـــز الرعايـــة 
االجتماعية المعنية برعاية كبار الســـن، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، لالطالع عن 
كثـــب علـــى ما يتـــم تنفيـــذه مـــن إدارة 
تلك المراكز فـــي ظل مواجهة فيروس 
كورونـــا، والوقـــوف على مـــدى االلتزام 

بمعايير حقوق اإلنسان مع مرتاديها.

أثنــت رئيــس لجنــة الخدمات بمجلس الشــورى جهاد الفاضــل، على قرار 
مجلــس الــوزراء بشــأن الموافقة على تطبيق نظام حمايــة أجور العمال 
في منشآت القطاع الخاص، وبدء هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيقه، 
مشــيدًة بالجهــود الحثيثــة التي تبذلها الحكومة مــن أجل االرتقاء ببيئة 

العمل في مملكة البحرين، بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والّعمال.

وأكدت الفاضـــل أن التزام أصحاب 
العمـــل بســـداد أجـــور العمـــال فـــي 
حمايـــة  لنظـــام  وفقـــا  مواعيدهـــا 
األجـــور مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي 
تقليـــل النزاعـــات العماليـــة ويعمـــل 
علـــى حســـمها، وذلـــك بمـــا يضمـــن 
حقـــوق جميـــع األطـــراف، مشـــيرًة 
إلـــى أن نظـــام حمايـــة األجـــور يعد 
أحـــد برامـــج هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمل الهادفة إلى توفير بيئة عمل 
مناســـبة وآمنة في القطاع الخاص، 

عبر رفع مســـتوى الشفافية وحفظ 
حقـــوق األطـــراف المتعاقدة، حيث 
صـــرف  عمليـــات  النظـــام  يرصـــد 
األجـــور للعامليـــن والعامـــالت مـــن 
مواطنين ووافديـــن، ويقيس مدى 
التـــزام المنشـــآت بدفـــع األجور في 
الوقـــت المحـــدد وبالقيمـــة المتفـــق 
تقليـــص  فـــي  يســـهم  ممـــا  عليهـــا، 
خالفـــات األجـــور بين المؤسســـات 

الخاصة والعاملين فيها.
وأضافـــت الفاضـــل أن آليـــة تطبيق 

تعكـــس  مراحـــل،   3 علـــى  النظـــام 
ميـــزات هـــذا التطبيـــق مـــن خـــالل 
شـــموله للمنشـــآت التي يعمل لديها 
وكذلـــك  عامـــل،   500 مـــن  أكثـــر 
مـــا  لديهـــا  يعمـــل  التـــي  الشـــركات 
دون ذلـــك حتى 50 عامـــال، وصوالً 

للمنشـــآت التـــي يعمـــل لديهـــا أقـــل 
مـــن 49 عامال، مؤكدًة أّن السياســـة 
التنظيميـــة المرنـــة تدعـــم القطـــاع 
الخـــاص بمـــا يضمـــن قدرتـــه علـــى 
التكيـــف مـــع اآلليات بشـــكل منّظم 

وميّسر.
وفي الختام دعت الفاضل أصحاب 
األعمـــال إلـــى المبـــادرة فـــي فتـــح 
للعامليـــن  المصرفيـــة  الحســـابات 
لديهم، لتســـهيل جميـــع اإلجراءات 
حمايـــة  نظـــام  بتطبيـــق  المتعلقـــة 
النظـــام  أن  إلـــى  مشـــيرًة  األجـــور، 
ســـيوفر ألصحاب األعمال ما يثبت 
ويوثق دفعهـــم ألجور العمال، األمر 
الـــذي يجنبهـــم المشـــكالت العمالية 
المتعلقـــة بدفـــع الرواتـــب، ويضمن 
الحفـــاظ علـــى محيـــط عمـــل مهني 

ومستقر ومنتج.

جهاد الفاضل

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - بنا

الخط التحريضي لـ “الجزيرة” مخالف لتوجهات قادة دول التعاون
“الداخلية” ردا على ادعاءات القناة القطرية: قضايا المحكومين ليست سياسية

ردا علــى مــا جــاء فــي البرنامــج الــذي بثتــه قنــاة الجزيــرة القطريــة، متضمنــا وكالعــادة الكثير من 
المغالطــات بحــق مملكــة البحريــن وشــعبها، وكاشــفا فــي الوقــت ذاتــه انعــدام مهنيــة هــذه القنــاة 
وتماديهــا فــي التدخــل في الشــؤون الداخلية للدول والشــعوب من خالل بث تقارير مســيئة وذات 

طابع تحريضي، تؤكد وزارة الداخلية، الحقائق التالية:

أوال: مـــا جـــاء فـــي برنامـــج “الجزيـــرة” القطريـــة، كالم 
مرســـل يفتقـــد إلـــى الســـند القانونـــي واألدلـــة المادية، 
حيث أن قضايـــا المحكومين الذين يقضون عقوباتهم 
بمركـــز اإلصالح والتأهيل في “جـــو” جنائية وإرهابية، 
وليســـت قضايـــا سياســـية. كمـــا خضعـــوا لمحاكمـــات 
عادلة، واستنفدوا مراحل التقاضي ودرجاته، بحضور 
ممثليـــن عـــن منظمـــات المجتمـــع المدني فـــي الداخل 
والخارج، في إطار الحرص على إرساء قواعد العدالة 

الجنائية.
ثانيـــا: من خـــالل تحليل مضمـــون البرامـــج التي تبثها 

هذه القناة، أصبح مؤكدا أن الخط السياسي والدعائي 
والتحريضـــي الذي تتبعه، يخالـــف توجهات قادة دول 
مجلس التعاون وشـــعوبها، والذين كانوا يتطلعون إلى 
تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول المجلس بما 
يحقق آمال وتطلعات شـــعوبها، وفـــق ما عبر عنه بيان 

قمة العال.
ثالثـــا: يبقـــى الســـؤال قائمـــا بخصـــوص تمـــادي القنـــاة 
القطريـــة في ممارســـة النهـــج التحريضي ضـــد مملكة 
البحريـــن ومحاولـــة تجـــاوز مـــا حققتـــه مـــن منجزات، 
األمر الذي يفضح المؤامرة اليائســـة للجزيرة لإلســـاءة 

لمكتســـبات البحريـــن فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان من 
خالل المؤسســـات والتشريعات، والتي لم تحقق دولة 

قطر، راعية هذه القناة، ولو بعضا منها.
رابعـــا: وفـــي الوقت الـــذي نعبر فيه عن رفض أســـلوب 
قنـــاة الجزيرة غير المهني، فإننا نعرب في الوقت ذاته 
عـــن الشـــكر والتقديـــر ألبنـــاء البحريـــن ودول مجلس 
التعاون الذين حرصوا من خالل أدواتهم ومشاركاتهم 
عبر وســـائل التواصل االجتماعي علـــى تبيان الحقائق 

وفضح سياسة “الجزيرة”.
ختامـــا، فإن وزارة الداخلية ماضية فـــي إنفاذ القانون 
والعمـــل علـــى تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، حيـــث خطـــت 
البحريـــن لمـــا هو أبعد مـــن االلتزام بمبادئهـــا إلى تعزيز 
ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي العمـــل الشـــرطي... وهذا 
مـــا لزم التأكيـــد عليه في إطار حـــرص وزارة الداخلية 
علـــى تعزيز مبدأ الشـــفافية والتواصل مـــع الرأي العام 

وتوضيح الحقائق.
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Vacancies Available
PANORAMA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of
  THERAPIST 

 suitably qualified applicants can contac
17826888  or  panoramajuffair@gmail.com

 MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contac
17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS WELLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39968050  or  Aebrahim@nesr.COM 

HOLAND HAIR DESIGNER 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac
17290505  or  ashrafshared@yahoo.com 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

39669704  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

39669704  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Reckitt Benckiser Bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac
17468555  or  johain.dalmeida@rb.com 

INTERHOLCO MIDDLE EAST FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17200025  or  BENOIT.MOREAU@INTERHOLCO.CH 

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 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

KHADAM Marketing Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33145151  or  AFTABKMC1@GMAIL.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

16666661  or  ajit@sevensholding.com 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

16666661  or  ajit@sevensholding.com 

International  health marketing Company Bahraini Partnership Com 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
17100032  or  WALEED@IMHESA.COM 

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17006164 

BATAL BROTHERS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

66921766  or  ELHAJYAHAY@GMAIL.COM

BATAL BROTHERS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

66921766  or  ELHAJYAHAY@GMAIL.COM 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Eiz Al Sham Shawarma 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
33327003  or  OMEGA00073@GMAI.COM 

ANILEEN TO CLEAR TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36430662  or  SALAHTETE8@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33385295  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

FRANKIES DINER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac
17100150  or  ELTAZJ@HOTMAIL.COM 

S A AND N I W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac
66633465  or  SAANDNIBH@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

M.G.I REALESTATE AND PROPERTY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contac
36449777  or  OSALI1351@GMAIL.COM 

M.G.I REALESTATE AND PROPERTY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac
36449777  or  OSALI1351@GMAIL.COM 

RIWAJ INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33179311  or  LEVISH820@GMAIL.COM 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 
has a vacancy for the occupation of

FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS  
 suitably qualified applicants can contac
39440778  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

ALSHUROOQ AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39825599  or  alrayesmanpower06@gmail.com 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

FABRICA INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39755755  or  ABDULRAHMAN.AJOOR@LIVE.COM 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

NOOR GALALI  BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

HARMONY  LINE BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
33330627  or  BAQER6886@GMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  khanptpm1@gmail.com  

تنمية المهارات الرقمية وإعداد الجيل القادم من قادة 
التكنولوجيا على طريق تحقيق رؤية البحرين 2030

Û  بــرزت أهميــة قطاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومات في مواصلــة التنمية
االقتصادية في ظل األحداث التي شهدناها على مدار العام الماضي. 

Û  وأدى تفشــي الجائحــة إلحــداث تغييــرات جذريــة علــى أســلوب عملنــا
وحياتنــا لــم نكــن نتوقعهــا، قد تســتمر لســنوات طويلة. وعلــى الرغم من 
الســلبيات التــي شــهدتها الفتــرة الماضيــة، إال أن هنــاك إيجابيــات تمثلت 
بالتكنولوجيــا كان لهــا دور حاســم في ضمان مواصلــة األعمال ومواجهة 
التحديــات االقتصاديــة واســتمرار التواصــل الــذي زاد زخمــه بمختلــف 
أوجهه. وساهمت تقنيات التعليم عبر اإلنترنت والعمل عن بعد والتجارة 
اإللكترونيــة والخدمــات المصرفيــة الرقمية والتســوق عبــر االنترنت في 

تمكين األشخاص من مواصلة حياتهم كالمعتاد قدر اإلمكان.
Û  أدركــت حكومــة البحريــن فــي وقت مبكــر أهمية تقنيــة المعلومــات واالتصاالت

فــي تعزيــز التنمية االجتماعيــة واالقتصادية، ووضعت قيادة المملكة العديد من 
االســتراتيجيات والخطــط الكفيلة بتوفيــر بنية تحتية متينــة لتقنية المعلومات 
واالتصاالت تســهم في تعزيز التواصل الســلس ودعم مجتمع األعمال وخدمات 
األفــراد وترفــع ســقف االبتــكار التقنــي. وإيمانــا منهــا بالــدور الحاســم للتقنيــات 
الحديثــة فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي واالجتماعي علــى طريق تحقيــق رؤيتها 
االقتصاديــة 2030، ســعت البحريــن لالســتفادة القصــوى من التقنيــات المتطورة 
بالشراكة مع كبرى المنظمات الدولية والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. 

Û  ولعــل أهــم األمور التي تمت العناية بها في البحرين منذ بدايات التعامل
مع التكنولوجيا الحديثة هو مسألة توفير المهارات التقنية الالزمة إلدارة 
وتشــغيل وتخطيط مســتقبل التكنولوجيا. فاســتثمرت البــالد في تنمية 
مواهــب تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وتوفيــر المهارات البشــرية التي 
تتماشــى مــع اســتخدام التقنيــات الحديثــة وتوظيفها لصالح المســاهمة 

في تحقيق الخطط التنموية الطموحة في البحرين.
Û  اليــوم، تعتبــر المعلومــات والمهــارات أحــد أهم المحــاور األساســية لتحقيق

االزدهــار االقتصــادي. وخــالل الفتــرة الحاليــة على وجه الخصوص، تســهم 
تقنيــة المعلومــات واالتصاالت فــي توفير التعليم للجميــع وتنمية مهاراتهم 
الرقميــة. وتتمتــع البحريــن بمكانــة مهمــة باعتبارهــا مركــزا عالميــا لتقنيــة 
المعلومــات واالتصــاالت وتفخر بوجود العديد مــن القياديين الذين يعملون 
على تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية باالعتماد على أحدث التقنيات. 

Û  لــذا، تبــرز أهميــة رعاية المواهب المحلية أكثــر فأكثر في ظل توفر هذين
العاملين لمواصلة بناء االقتصاد الرقمي في البحرين. كما أن االستثمارات 
الكبيــرة فــي البنية التحتية وتعزيز القدرات التقنية لن تكون كافية ما لم 
تواكبهــا تنميــة مســتمرة للمواهب التــي يمكنها قيادة زمام هــذه التقنيات 
الحديثــة وتنفيــذ برامــج البحــث والتطويــر المتواصــل لتحفيــز االبتــكار 

التقني ومساهمة جيل الشباب في دفع عجلة التطور التقني في البالد.
Û  ال تقتصــر مســؤولية تنميــة المهــارات التقنيــة علــى الحكومــة فحســب، بل هي

الحكوميــة  فالجهــات  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن  مشــتركة  مســؤولية 
والمؤسسات األكاديمية والشركات الموفرة للتقنيات والحلول لديهم مسؤولية 
مشــتركة حيــال توفير المعرفة واألدوات التقنيــة الالزمة لتحقيق هذا الغرض. 
والتزاما من بهذا النهج، نحرص في هواوي على التعاون مع مختلف الوزارات 
البرامــج  وتنفيــذ  لتخطيــط  البحريــن  فــي  الصلــة  ذات  الحكوميــة  والجهــات 
والمبادرات الخاصة بتنمية مواهب تقنية المعلومات واالتصاالت بما يتماشــى 
مــع رؤيــة البحريــن 2030 واآلفــاق التنمويــة الطموحــة التــي تنشــدها الدولــة 
لمســتقبل أبنائهــا. وقــد وضعــت هــواوي العديــد مــن الخطــط لرعايــة المواهب 
المحليــة فــي إطار مبادرة “بحرين درايف” لتنمية المواهب، حيث نتعاون مع 5 
جامعات رائدة كجامعة بوليتكنك البحرين وجامعة البحرين والجامعة العربية 
المفتوحة وجامعة AMA والجامعة األهلية على وضع مناهج أكاديمية هواوي 
لتقنيــة المعلومــات واالتصاالت في خدمــة الطالب للقيام بالتدريب الالزم على 

طريق صقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة دفة التكنولوجيا في البالد. 
Û  ومــن خــالل برنامــج بــذور مــن أجــل المســتقبل، نوفــر فرصــة الســفر إلــى مقرنا

الرئيســي فــي الصيــن لعشــرة طالب متفوقين بشــكل ســنوي، حيــث يمكنهم أن 
يتعرفوا عن قرب على تقنياتنا الرائدة على المستوى العالمي ويحاورون خبرائنا 

ويطلعون ميدانيا على أحدث التجارب والبحوث في مختبراتنا ومراكزنا.
Û  أما مســابقة تقنية المعلومات واالتصاالت التي تقام بشــكل ســنوي فهي

فرصــة ذهبيــة إلذكاء روح التنافــس بيــن الطــالب. وشــارك فــي نســخة 
2019 - 2020 مــن المســابقة أكثــر مــن 200 طالــب وطالبة مــن البحرين، 

جاء 3 منهم ضمن أفضل 10 طالب في التصفيات العالمية. 
Û  وعلــى مــدار 4 أعوام متتاليــة، حقق الطالب البحرينيــون مراكز متقدمة

بين الفرق الثالثة األولى على مستوى العالم في هذه المسابقة.
Û  نلتــزم بمشــاركة علومنــا وخبراتنــا مــع أخوتنــا فــي البحريــن مــن موظفيــن

رســميين وطــالب أكاديميين، ولن نتردد في وضــع إمكاناتنا كافة في خدمة 
تنمية المواهب التقنية المحلية بالشــراكة مع المؤسســات والوزارات المعنية 
لتوفير برامج التدريب ومنصات التنافس التي تشجع على االبتكار التقني.

Û  وكلنــا أمل أن تســهم هذه المبادرات في تعزيــز االزدهار التكنولوجي في
البحرين بما يتماشــى مع اســتراتيجياتها ورويتها الطموحة والنهج العام 

لبناء االقتصاد الرقمي المستدام.

بقلم: جيسون كاو
الرئيس التنفيذي لهواوي في البحرين

المنامة - وزارة الداخلية
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ديــــار المحرق

Approved Valuer license A

Broker's license
Property Manager's license

3
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الصالةالغرف

1
موقفحماممطبخطعام

1
مخزن

1
غسيل

1
حديقةخادمة

329.0 M2

36600656
 عباس علي

39442411
 حسين علي

66622126
 علي صالح

37111500
 هادي رمضان

��������

125.000
BD

بأســــعار تبـــــــدأ من ..

 مساحات بناء تصل إلى

36799711
 علي عيد

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركة سمارت واي للتجارة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 138777

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ســمارت واي للتجــارة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
138777 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / مــازن جعفــر احمــد الخواجــه مصفيا 

للشركة.
بهذا يعلن المصفي ان ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم )21( لعام 2001، و عمــال بنص المادة 335 
من قانون الشــركات يدعو الصمفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل  15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي
عنوان المصفي: مازن جعفر احمد الخواجه

bmgmatrix@gmail.com
39460698

القيد : 117217-1    -    التاريــخ : 2021-06-16
وزارة الصناعة والتجارة السياحة  -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة  لؤلؤة البحرین للدھانات التجاریة ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســادة اصحــاب شــركة لؤلــؤة البحريــن للدهانــات التجاريــة ذ.ذ.م المســجلة 

بموجب القيد رقم ١-١١٧٢١٧ طالبين تغيير االسم التجاري:
من شركة لؤلؤة البحرين للدهانات التجارية ذ.م.م

إلى شوكة لؤلؤة البحرين للتجارة العامة ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
 شركة المستقبل األخضر للتجارة  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها الســيد /نادر علي ابراهيم عبدالعزيز  باعتباره المصفي القانوني  لشــركة 
المســتقبل األخضر للتجارة  ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 1-102298، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2021 -92998 (  إعالن رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/  بدر أحمد عيسى غانم  بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
إلى السيدة : رقية جمعة حسن محمد يوسف القصير     

   
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 : 90203-1

االسم التجاري: زرن شوب 

القيد  89392 - 2     -   التاريخ  16 - 6 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى فرع في شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيده ايمان 
حســن علــي جمعــه المالــك ل مهلر للمقــاوالت (مؤسســة فردية) والمســجلة بموجــب القيد رقم 
89392 طالبــا تحويــل الفــرع الثانــي للمؤسســة الفرديــة والمســجل تحــت اســم تجــاري رفيــف 
للخياطــة ليصبــح كفــرع فــي مجموعة شــركة حســين العويناتي ذ.م.م والمســجلة تحــت القيد 

73628 شركة ذات مسئولية محدودة ومملوكه من السيد حسين سلمان احمد العويناتي
ليصبح فرع تحت اسم تجاري شركة رفيف للخياطة ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 
يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

   CR2021- 92476 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 : ليالي عبدالهادي علي احمد
االسم التجاري الحالي : ورشة سلوفاكيا

االسم التجاري : ورشة سلوفاكيا للسيارات
رقم القيد : 1-140414

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021- 90899   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : زينب ابراهيم ربيع احمد الدرازي
االسم التجاري الحالي : مغسلة اللمعة الوردية
االسم التجاري الجديد : مغسلة وقت الغسيل

رقم القيد : 1-125086

القيد   127985
التاريخ   2021/6/19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة وازتا ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إلينا 
الســيد/ SUSHAD SHUMSUDIN باعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة 
وازتــا ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم 127985 
، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من 
الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة بيستود للعقارات والتسويق ذ.م.م

سجل تجاري رقم 139120

 بناء على قرار الشركاء في شركة بيستود للعقارات والتسويق ذ.م.م المسجلة 
الســيدة    وتعييــن  اختياريــا  الشــركة  139120بتصفيــة  رقــم  القيــد  بموجــب 
SHERRAN PRITHIVIRAJ DANIELS /  مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي 
أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، و عمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
SHERRAN PRITHIVIRAJ DANIELS

36057578

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
شــركة إي أم أس جالمورس لألزياء ذ.م.م والمســجلة بموجب القيد 115054 
انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها  طالبيــن إشــهار 
مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقــا الحكام قانــون الشــركات  التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون 21 لسنة 2001

التاريخ 2021/6/8
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة السجل التجاري

 CR2021 -86840 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : هشام علي محمد ربيعه

االسم التجاري الحالي : مقهى المباركيه 3
االسم التجاري الجديد : اوكسجين كافيه اند الونج

رقم القيد : 10-63535

القيد: ١٤٠٥٢٢    -  التاريخ ٧/2021/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة السجل التجاري

إعالن لسنة ٢٠٢١
بشزن اشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة هيلو فون للتجارة العامة ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إلينا 
الســيد / SAIMIN WU باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة شــركة هيلــو فــون 
للتجــارة العامــة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقم 
١٤٠٥٢٢ طالبا إشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقــا الحكام قانــون الشــركات  التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون 21 لسنة 2001

التاريخ: 2021/06/19
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021- 90126 إعالن رقم  

 تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:    سماح علي محمد الصيادي

االسم التجاري الحالي:  ورشة الحاجز األسود للحدادة 
االســـــم التجـــاري الجديد : ورشة مرايا الدار 

 قيد رقم : 9-92798

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إعالن بحل وتصفية شركة

شركة ماجيك توال للتنظيفات - شركة تضامن بحرينية   
سجل تجاري رقم   129172

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ماجيــك تــوال للتنظيفــات - شــركة تضامــن بحرينيــة ، 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 129172  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيدة/ ريــم 

عبدالرسول حبيب  حسن حسين مصفيا للشركة. 
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنــص المادة 335 
من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:   ريم عبدالرسول حبيب حسن حسين  

 REEM8112@hotmail.com      -     +973 36917390     -     المنامة – مملكة البحرين 

اعالن تصفية 
اعــالن رقــم 2. تعلــن محكمة االســتئناف العليــا المدنية الرابعة عن وضع الســجل التجــاري بكافة موجوداته 
ومشــموالته الموصوفــة فيمــا يلــي للبيــع بالمزاد العلنــي وذلك تنفيذًا لحكــم المحكمة الصــادر بتاريخ 9 مايو 
2021م  فــي االســتئناف القضائــي رقــم 4/03579/2020/03 المقــدم مــن مجــدي محمــد جعفــر  ضــد وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة ومنير محسن علي العالي.
أواًل: أوصاف المحل:

السجل التجاري: شركة زري تاباس س.ت: 1-58006 
الموقع: محل رقم -2 85 شارع البديع-مبنى 1779 مجمع 509 – مقابه

نشاط السجل التجاري: أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات - مع تقديم الشيشة
ملحقــات المحل:ســيتم بيــع الســجل التجــاري بجميــع مســتلزماته ومشــموالته مــن معــدات وأجهــزة واثــاث 
وديكــورات كاملــة، التواصــل مــع المصفي القضائي أنمــار إبراهيم أحمــدي 37299230،أو عــن طريق البريد 

anmar@fagcc.com :اإللكتروني
ثانيًا: شروط المزاد:

1.  ستقام جلسة البيع بالمزاد في تمام الساعة 11 صباحًا بتاريخ 7 يوليو 2021   بمكتب المصفي القضائي 
انمار احمدي الواقع في برج الراشدية مكتب 51 مبنى 168 طريق 1703 مجمع 317.

2.  السعر االبتدائي: 100,000 د.ب )مائة ألف دينار بحريني(
3.  يعتبر دخول أي شخص بالمزايدة كأنه قام بمعاينة المحل المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا وقانونًا.
4.  يشــترط في األشــخاص المشــاركين بالمزاد باإلنابة عن أشــخاص آخرين إبراز وكالة قانونية تســمح لهم 

بالتسجيل وتقديم العروض بأسماء موكليهم.
5.  حــررت هــذه القائمــة إعمــاال لنــص المــادة 291 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ويبلــغ المديــن 
بالقائمــة ومقــدار الثمن األساســي على أن يتضمن التبليغ تكليفًا لــه بوفاء قيمة الدين والمصاريف والفوائد 

خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه على أن يكون تبليغ المدين لشخصه أو موطنه األصلي.
6.  ينطبق على المزاد أحكام المادة 289 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما بعدها.

7.  يشــترط التســجيل قبــل بــدء المــزاد إيــداع مبلــغ اشــتراك بواقــع %10 مــن حــد المزايدة ويتم بعد رســو 
المزايدة إتمام عملية الدفع خالل ثالثين يومًا والبدء في إجراء تحويل الملكية.

للمعاينــة: للراغبيــن فــي دخــول المــزاد التواصــل مــع المصفــي القضائــي أنمــار إبراهيــم أحمــدي علــى رقــم 

anmar@fagcc.com :37299230،أو عن طريق البريد اإللكتروني

38344464
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العهد المشؤوم للتشرد والسكن باإليجار
علـــى الرغـــم مـــن أن اإلحصـــاءات الحقيقيـــة موضـــوع أمني وســـري وبعيد عن 
متناول المجتمع تحت وطأة حكم نظام الماللي، بيد أنه تم كشـــف النقاب على 
المـــأ عـــن بعـــض الحاالت مـــن وراء الكواليس فيمـــا يتعلق ببعـــض القضايا، من 
قبيل الســـكن وأصحـــاب العقارات والمســـتأجرين، وما آل إليـــه اإلنتاج والطلب 
على الســـكن؛ من باطن تصريحات مختلف الزمر في ســـلطة الماللي، كما تشـــير 
المؤسسات المتخصصة إلى بعض اإلحصاءات ذات الصلة من وقت آلخر حتى 

ال تتحمل المسؤولية وتتهرب من المساءلة.
فعلى ســـبيل المثال، يقال في فصل الربيع، وهو موســـم انتقال المستأجرين إن 
40 فـــي المئة من األســـر اإليرانية مســـتأجرون، ويتعين علـــى معظمهم االنتقال 
بعـــد عام أو عامين إلى األحياء األرخص ذات المســـاحة الســـكنية األصغر بحثا 
عـــن منزل بســـبب تراجع قدرتهـــم على دفع قيمـــة اإليجار. والجديـــر بالذكر أنه 
بإلقـــاء نظـــرة عامة على اإلحصـــاءات التي نشـــرتها المؤسســـات الحكومية في 
إيران ندرك أن عدد السكان المستأجرين قد تضاعف بمقدار يزيد على 3 مرات 
اعتبـــاًرا مـــن عـــام 1986 حتى اآلن، وفي حين أن عدد الســـكان وصل اليوم إلى 
83 مليـــون نســـمة، فـــإن 40 فـــي المئة من األســـر الحضرية مســـتأجرون. )موقع 
“جهـــان نيـــوز”، 2 يونيو 2021(. وبالنظر إلى حصة الســـكن في تكاليف معيشـــة 
األســـر اإليرانية يتضح حجم العبء الثقيل الذي يقصم ظهر األسرة، فضاًل عن 
تزايد ثقل هذا العبء كل عام وكل عقد، واتضح بموجب الدراسات أن تكاليف 
توفير الســـكن واإليجار هذا العام تلتهم حوالي 45 في المئة من نفقات األســـرة 
المســـتأجرة. )خراســـان، 3 يونيو 2021(. وبناًء عليه، كيف يمكن للعامل الذي ال 
يـــزال علـــى رأس العمل أن يكـــون قادًرا علـــى تحمل قيمة اإليجـــار فقط براتب 
شـــهري قدره 2 مليون تومان فقط؟ ومن أين له أن يتحمل النفقات المعيشـــية 

األخرى؟
وفي ضوء هذا الجحيم من األزمات المتالحقة التي يصارعها نظام والية الفقيه 
ترســـخت قضايا الفســـاد واللصوصية والتربح الريعي وضيـــاع رؤوس األموال 
الوطنيـــة هبـــاًء تحـــت وطأة حكم هـــذا النظام الفاشـــي لدرجـــة أن توفير مأوى 
ألبنـــاء الوطـــن ال محـــل له من اإلعراب، والشـــاهد على ذلك يتجســـد في حاالت 
فشل الحكومة المتوالية في توفير السكن. وبعد تولي حكومة روحاني مقاليد 
الحكم، كانت خطة “اإلسكان القومي” تقضي بهدم 100,000 وحدة سكنية من 
أصـــل 400,000 وحـــدة وبناء 300,000 وحدة للفئات محـــدودة الدخل، بيد أن 

التقارير تشير اآلن إلى أن هذا المشروع فشل هو اآلخر. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

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

للتواصل: 17111483

السلوك اإليراني لن يتغير بوصول إبراهيم رئيسي
تتواصل المشاهد الدامية في إيران ومصادرة حرية وسالمة المواطنين 
باســـتمرار بوصـــول وحـــوش البشـــر “جنـــاح المحافظين والمتشـــددين” 
للســـيطرة على سدة الرئاســـة والتعبئة المســـتمرة ضد التقدم واالرتقاء 
والحريـــات، وذلـــك بوصول إبراهيم رئيســـي المتهم بانتهـــاكات لحقوق 
اإلنســـان من بينها اإلشـــراف على إعدام آالف السجناء السياسيين عام 
1988 حينما كان في الســـلطة القضائية وبعد أن شـــكل الخميني حينها 
لجنـــة ســـميت بلجنـــة الموت حددت مصير آالف الســـجناء السياســـيين 

الذين حكم عليهم باإلعدام.
وصول إبراهيم رئيسي إلى رئاسة إيران شيء طبيعي رغم التضحيات 
الكبيرة والباهظة للشـــعب اإليراني الممنوع من التعبير عن نفســـه ومن 
يفعل ذلك يســـاق إلى النار والمشـــانق، فالحكومـــات اإليرانية المتعاقبة 
وبدل رعاية الناس وتحســـين األوضاع االقتصادية واالنتصار لأهداف 
اإلنســـانية، تعمـــل العكـــس وتعيـــث في األرض فســـادا، وباســـتطاعة أي 
مراقـــب سياســـي أن يلتمـــس الخيبـــات المتواصلة للرؤســـاء اإليرانيين 
والســـقوط األخالقـــي لجمهوريـــة الماللـــي، فالرئيس الجديـــد وعد كذبا 

بإزاحـــة الخطر عن المجتمع اإليرانـــي عبر قطعه عدة وعود مثل إجراء 
تغييـــر جوهـــري فـــي اإلدارة التنفيذيـــة، ومكافحـــة التهريـــب، وزيـــادة 
الصادرات غير النفطية، وإنشـــاء 4 ماليين مسكن، وخلق مليون فرصة 
عمل في العام، والمســـاعدة لتحقيق 700 ألف زواج في الســـنة، وغيرها 

من الوعود على الصعد كافة.
علـــى الصعيـــد الخارجي ال نعتقد أن الرئيـــس اإليراني الجديد لن يرعى 
التنظيمات اإلرهابية بشكل أو بآخر، فكل المعطيات تشير إلى استمرار 
إيـــران في هذيانهـــا وتحرشـــاتها وإجرامها في حـــق دول الخليج، فعبر 
التاريخ اســـتفزازات اإليرانيين منذ عهد الشـــاه إلى عهد الخميني وإلى 
عهدنـــا الحالـــي لم تتوقف، وألن هذه األحقاد ومـــا يتصل بها من أطماع 
واعتـــداءات تحتـــاج إلى ما يبررها، فـــإن الرجعية اإليرانيـــة تحاول أن 
تلبســـها ثوبـــا قوميـــا مصطنعـــا، وســـنرى قريبا ما ســـيصرح بـــه الرئيس 

إبراهيم رئيسي تجاه دول الخليج.
بحسابات الجيرة والروابط التاريخية لن يتغير أي شيء في السلوك اإليراني  «

بوصول إبراهيم رئيسي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ُيحكى أّن مجموعة من األطباء يســـتمتعون بشـــرب أكواٍب من الشـــاي والقهوة في 
أحـــد المطاعـــم على قارعة إحدى الطرق، ومّر أمامهم رجٌل يعرج في مشـــيته، فقال 
واحد من األطباء: إّن هذا الرجل ُمصاب بالتهاب مفصل ركبته اليسرى، وقال الثاني: 
مجرد التواء بالكاحل، وقال الثالث: هذا ُيعاني التهابا أخمصيا في وجه القدم، وقال 
الرابع: يبدو ذلك بســـبب خلل في خاليا عصب الحركة الســـفلي، فيما قال الخامس: 
أعتقـــد أّن لديـــه شـــلال نصفيا! وقبل أن يصّرح الطبيب الســـادس بتشـــخيصه؛ وصل 
الرجل إلى مجموعة األطباء، وسأل: أين بإمكاني أْن أجد إسكافيا إلصالح حذائي!؟

لقـــَي حـــوار األطبـــاء الســـتة عن حالـــة الرجل األعـــرج رواجًا كبيـــرًا منذ بدء انتشـــار 
الجائحـــة عالميـــًا، حيث ضّجـــت وســـائل التواصل االجتماعـــي والقنـــوات الفضائية 
المختلفة بأحاديث متناقضة وتقارير متتالية تناولت قضية هذا الفيروس بما يحلو 
لهـــا بيـــن الوهم والحقيقة تارة أو بين التهويـــل والواقع تارة أخرى بعيدًا عن وضوح 
الصـــورة التي تعّد الوهم نصف الداء والطمأنينة نصف الدواء! فيما يفيض النقيض 
عليها في االلتزامات التي تحددها األمور المبدئية الثالثة )الكشف عن الوباء، منعه، 
ومعالجتـــه( من أجل التصدي لأوبئـــة المعدية المعتمدة في منظمة الصحة العالمية 
بعدمـــا نتجت عنها تناقضات فـــي الرؤى واألفكار وتباينات في األفعال واإلجراءات 
واختالفات في النتائج والُمعطيات حتى أوجدت - في ظل االنتشـــار السريع للوباء 
عالميـــًا - البيئـــة الخصبـــة لُصّناع التهويـــل والتهوين حين بدأت تتســـرب المعلومات 

الخاطئـــة عبـــر وســـائل التواصل االجتماعي وتحمـــل بين طّياتها عبـــارات التخويف 
التـــي ُتنـــذر بمحو البشـــرية جمعاء، فيما ُتقابلها شـــعارات التخفيـــف التي أثنت همم 

الناس عن حماية أنفسهم واتباع النصائح واإلرشادات المنصوص عليها.
هـــذا الوبـــاء الذي ال يتقبل التهويل وال يرتضي التهوين، يعّد الحدث األبرز بال ُمنازع 
الـــذي شـــغل العالم بأســـره حتى صّير ُســـكانه يعيشـــون في غرف بال أبـــواب، وأوقع 
الفريقين في مذاهب مختلفة! فريق ُيقّلل من شأنه ويستهين بأمره فيدعو للخروج 
ل فينادي بإهمال العمل واإلنتاج؛ األمر الذي اســـتوجب  ع وُيهوِّ والتنـــزه، وفريـــق ُيفزِّ
على الجهات الصحية نشـــر المعلومات الواردة مـــن مصادرها البحثية المختصة من 

أجل تأكيد صحيحها وتفنيد مغلوطها الذي يتوارد من هنا وهناك.
نافلة:  «

ُمـــذ أعلن مدير منظمـــة الصحة العالمية “تيدروس غيبريســـوس” منتصف مارس ما 
قبل المنصرم، أّن وباء كورونا أصبح وباء عالمّيا بعد انتشـــاره السريع وتزايد أعداد 
إصاباته؛ حتى سارعت حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءاتها الضرورية واحتياطاتها 
الالزمة لصده ومنع مضاعفاته، وهو ما تجّلى وضوحًا على المســـتوى المحلي حيَن 
بذلـــت مملكتنا الحبيبة جهودًا جّبارة لمكافحتـــه وفق أعلى المعايير الطبية العالمية 
بعـــد سلســـلة االحتـــرازات الطارئة والتدابيـــر الوقائية التي َضِمَنْت ســـالمة المواطن 
والمقيم والوافد على حّد سواء. َحِفظ الباري البالد والعباد من كل سوء أو مكروه.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

آراٌء مغلوطة!

تابـــع الجميـــع بالقنوات اإلخباريـــة تصرف قائـــد المنتخب البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو قبـــل بدء المؤتمـــر الصحافي لمباراة بالده مع المجـــر، حيث قام بإزاحة 
زجاجـــات المشـــروبات الغازيـــة إلحـــدى الشـــركات الراعيـــة لبطولـــة كأس األمـــم 
األوروبية )يورو 2020(، كما قام برفع زجاجة ماء ناصًحا متابعيه بأهمية شـــرب 
المـــاء! ونتيجـــة لهـــذا التصـــرف غير المتوقـــع والمفاجـــئ أعلنت الشـــركة المالكة 

للمشروب الغازي أنها تكبدت خسائر قدرت بـ ٤ مليارات دوالر أميركي!
هـــذه الحركـــة التـــي لم تكـــن في الحســـبان ولم تكن فـــي اعتقـــادي مقصودة من 
هـــذا الالعب الدولي المعـــروف، إال أنها حدثت بالفعل، وخلقت أزمة قانونية بين 
االتحـــاد األوروبـــي والشـــركة الراعيـــة، وكما يقول المثـــل “غلطة الشـــاطر بألف”، 
حيـــث يؤكـــد هـــذا الموقـــف أمثلة كثيـــرة تحدث فـــي العالم من قبل شـــخصيات 
كبيرة ومهمة لها مكانتها وثقلها السياسي واالجتماعي. في المقابل، قام الالعب 
الفرنســـي بوغبا أثناء المؤتمر الصحافي الـــذي عقد بعيد مباراة فريقه مع ألمانيا 
وبوازع ديني بإزاحة زجاجة مشـــروب كحولي من أمامه في حركة هادئة أخف 
وطـــأة مـــن رونالدو، لكـــن يبقى ذلك أيًضا خطـــأ، حيث إن الشـــركة المصنعة لهذا 

المشروب من الجهات الراعية للبطولة أيًضا.
شخصًيا أعتقد أن االثنين وقعا في خطأ بشري كما يسمونه )Human error(، لكن 
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه.. ما تبعات هذه األخطاء البشرية ومن يتحملها؟ 
يقول المثل الشعبي “لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك”، فأحياًنا 
بـــل كثيًرا مـــا يقع كبار المســـؤولين بحكم موقع عملهم في أخطـــاء نتيجة هفوة 
فـــي كلمـــة أو جملـــة أو كما يقولون “خانـــه التعبير”، ونتيجة لهـــذا الخطأ الذي قد 
يكون مقصوًدا أو غير مقصود فإن عواقبه تكون وخيمة بل وخيمة جًدا، وهناك 
الكثيـــر مـــن األمثلة التي شـــاهدناها في عالمنـــا، وقد وصلت إلى فقـــدان البعض 
مناصبهـــم، فبعـــض هـــؤالء يريـــد أن يتباهى بما حققـــه هو لمؤسســـته من خالل 
وصفـــه اإلنجازات التي تحققت، فيسترســـل في الحديـــث ويدخل في حوارات 
جانبيـــة ال يســـتطيع تجنبهـــا وتكون خارجة عـــن لب الحديث، وهنـــا قد يقع في 
المحظور، لذا قيل قديًما “خير الكالم ما قل ودل”. الخالصة.. من واجبنا جميًعا 
أن نكون أكثر تحفظا وحذرا أثناء حواراتنا وخصوصا إذا كان الجمهور حاضًرا. 

وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“غلطة الشاطر بألف”

ما أقساك يا “كورونا”
قصص لم ُيؤلِفها كاتب، وقائعها وأحداثها من واقع الحياة، الحياة التي عاشـــها 
اإلنســـان البحريني في صراعه وكفاحه ضد كورونا القاسي، هذا الوباء الذي لم 
ينـــزل بجســـد أحد إال أوجعه وأقعده، والســـعيُد من تركه وشـــفي منه، وآخرون 
أقبرهـــم بكل قســـوة، المرضـــى يتألمون، واألطبـــاء والممرضون يبذلـــون جهوًدا 
كبيرة واســـتثنائية إلســـعافهم وشـــفائهم، هؤالء يعملون ألكثر مـــن نصف اليوم 
وأكثر من ذلك وبتواصل، في الوقت الذي يعالجون فيه مرضاهم ينتقلون تاليا 

ألقسام الكورونا، يواصلون همتهم وعنايتهم.
إنها قصص حقيقية، أبطالها الكوادر الطبية والتمريضية باختالف تخصصاتهم، 
باإلضافـــة إلـــى المتطوعات والمتطوعيـــن بمختلف المستشـــفيات، فهم يعملون 
صباًحـــا ومســـاء بيـــن أنيـــاب الكورونـــا، فهجـــروا مســـؤولياتهم الشـــخصية إلى 
ضفة المســـؤولية اإلنســـانية والوطنية، وجندوا ذاتهـــم ومهنتهم في معركة من 
أجل الوجود وألجل إنقاذهم مريضا وشـــفاء آخر، ســـالحهم في ذلك فيٌض من 
المشـــاعر اإلنســـانية والوالء للمهنة وُحبهم بالدهم، وما بذلوه من تعب كما رووا 
جـــاء كالبلســـم علـــى قلوبهم َيحمل في طياتـــه عودة الحياة إلى َمـــن فقدها ِمن 
المصابين الذين َمَن هللا عليهم بالشفاء، وهذا الوفاء والعطاء البحريني هو من 
شـــيم أهـــل البحرين وامتداد لعطـــاء اآلباء واألجداد، وهـــي نعمة أفاض هللا بها 

على هذا الوطن الصغير الكبير بأهله.
قصص تروي لنا أن هؤالء البواســـل عملـــوا بأكثر من طاقتهم وأعطوا بأكثر من 
قدرتهـــم ألجل إنقاذ اإلنســـان من براثن الوبـــاء، وال يبتغون من وراء ذلك جزاء 
وال شـــكورا، إنها قصص إنسانية شارك في وقائعها جنود خط الدفاع األول عن 
البحرين في كل مستشفياتها منذ بدء غزو الكورونا في مارس 2020م، قصص 
ســـجلت وقفـــات إنســـانية ووطنيـــة أثبتـــت عـــزم أبطالهـــا وبطالتها علـــى تأدية 
الواجـــب بـــدون تردد، قصص ســـتبقى كنزا ثميًنـــا وورًثا وطنًيا ومنـــاًرا لأجيال 
ليقرأوا بمداٍد ِمن ذهب صفحات خالدة من البطوالت والصوالت بســـالح الطب 

والمعرفة ضد الوباء الفاتك.
وبإذن الله وبفضل هذا العطاء المتفاني المجيد والدعم الحكومي السديد  «

وبتكاتفنا الشديد ستزول هذه الجائحة، وستعود الحياة كما كانت وأفضل 
من جديد.

عبدعلي الغسرة



أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ســعادته بفوز دراج فريق فيكتوريوس البحرين 
للدراجات الهوائية سوني كولبريلي بلقب بطولة “إيطاليا رود ريس” التي أقيمت في إيموال. 

 وأكد سموه أن الدراج سوني يمتلك 
من اإلصـــرار والتحـــدي مـــا أهله الى 
الفوز بالمركز االول في السباق ورفع 

اسم وعلم البحرين عاليا. 
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة إلى أن فريق فيكتوريوس 
درب  علـــى  يســـير  للدراجـــات 
االنتصـــارات نظـــرا لوجـــود دراجيـــن 
بينهـــم  مـــن  الفريـــق  فـــي  متميزيـــن 

الدراج سوني الذي تمكن من تحقيق 
انتصـــار كبير في ســـباق إيطاليا رغم 
مشـــاركة نخبـــة مـــن الدراجيـــن على 
الـــدراج  ان  إال  العالمـــي  المســـتوى 
وإصـــراره  خبرتـــه  اســـتثمر  ســـوني 
بصـــورة متميزة جعلته يحقق المركز 

األول. 
 كما هنأ ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
ماتيـــش  الفريـــق  دراج  خليفـــة  آل 

موهوريتش بفوزه ببطولة سلوفينيا 
الوطنية، مؤكدا سموه أن انتصارات 
الفريـــق تبعث على الفخـــر واالعتزاز 
نظـــرا الحتاللهـــم المراكـــز األولى في 
سباقات مهمة على المستوى العالمي 
وهـــو مـــا يعطي الحافز فـــي مواصلة 

دعم مسيرة الفريق. 
 وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن اإلنجـــازات الجديـــدة 

تأتي امتدادًا لسلســـلة من النجاحات 
التـــي حققهـــا الفريـــق طـــوال الفتـــرة 
الماضيـــة وأصبح عالمـــة مميزة في 
تحقيـــق اإلنجازات لمملكتنـــا الغالية، 
اإلنجـــازات  أن  إلـــى  ســـموه  مبينـــًا 
ســـتعطي الفريـــق دافعـــًا كبيـــرًا فـــي 
مواصلة حصد اإلنجـــازات والتواجد 
فـــي  التتويـــج  منصـــة  علـــى  الدائـــم 

السباقات القادمة.

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد: سعداء بفوز فيكتوريوس للدراجات في إيطاليا وسلوفينيا
انتصارات الفريق تبعث على الفخر واالعتزاز الحتاللهم المراكز األولى

اتحاد الكرة

القـــدم، الحكـــم الدولـــي البحرينـــي علـــي  لكـــرة  كلـــف االتحـــاد اآلســـيوي 
الســـماهيجي والحكم المســـاعد الدولي البحريني فيصل علوي، للمشـــاركة 
في إدارة مباريات المجموعة J لكأس االتحاد اآلسيوي 2021، التي ستقام 

بنظام التجمع في هونغ كونغ خالل الفترة 23 وحتى 29 يونيو الجاري.
ويشـــارك الحكم الدولي علي الســـماهيجي والحكم المساعد الدولي فيصل 
علـــوي فـــي إدارة مباريـــات المجموعـــة J التـــي تضـــم أندية تاينان ســـيتي 
)الصيـــن تايبيـــه(، اتلتيـــك 220 )مونغوليـــا(، ايســـترن )هونغ كونـــغ(، لي مان 

)هونغ كونغ(.
ويأتـــي اختيار الحكم الدولي علي الســـماهيجي والحكم المســـاعد الدولي 
فيصـــل علـــوي تأكيـــًدا للمكانـــة الرياديـــة للصافـــرة البحرينيـــة علـــى جميع 
المســـتويات بمـــا فيها اآلســـيوية، إذ يولي مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القدم برئاســـة الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفة، الحكـــم البحريني 
اهتماًما كبيًرا وبالًغا، عبر الدعم المستمر لضمان حضوره في أكبر المحافل 

والبطوالت.

السماهيجي وفيصل يديران كأس اآلسيوي

األهلـي يخسـر أمـام شبـاب األهلـي
ــة لــــكــــرة الـــســـلـــة ــ ــدي ــ ــأن ــ ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ل ــ ــول ــ ــط ــ فـــــي ب

خســّر فريــق األهلــي ممثــل كــرة الســلة البحرينيــة للمــرة الثانيــة 
فــي البطولــة الخليجيــة 40 لألندية أبطال الــدوري المقامة حالًيا 
باإلمــارات، وهــذه المرة على يد مســتضيف البطولة نادي شــباب 
األهلــي بنتيجــة )92/105( فــي المباراة التي أقيمت بينهما مســاء 

األحد.

األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
األربعـــة كاآلتي: )23/17 شـــباب 
األهلـــي، 27/27، 28/28، 20/27 
شـــباب األهلـــي(، وبذلـــك يمتلك 
األهلـــي انتصـــارا وحيـــدا حققه 
علـــى الشـــمال القطـــري وخســـر 
متتاليتيـــن  مناســـبتين  فـــي 
أمـــام الكويـــت وشـــباب األهلي، 
وســـيخضع األهلي للراحة اليوم 
يخـــوض  أن  علـــى  )االثنيـــن( 
هـــذه  فـــي  األخيـــرة  مباراتـــه 
المرحلـــة أمام النصر الســـعودي 

يوم غٍد الثالثاء.
وبرز في صفـــوف األهلي مايك 
هاريـــس بتســـجيله )31 نقطـــة( 
منهـــا 4 ثالثيـــات، ماني هاريس 

)17 نقطة(، هشـــام ســـرحان )16 
نقطـــة( منهـــا 4 ثالثيـــات، أحمد 
الـــدرازي )13 نقطة(. وعلى رغم 
البدايـــة الصعبة التي ظهر عليها 
األهلي فـــي النواحي الهجومية 
والدفاعية، إال أن العبي األصفر 
مـــن  تدريجـــي  بشـــكل  تمكـــن 
المبـــاراة  أجـــواء  فـــي  الدخـــول 
وتحقيق عـــودة قويـــة للنتيجة 
عبـــر الثالثيـــات التـــي تميـــز بها 

وبعض االختراقات.
 النتيجة ســـارت بشكل متقارب 
إال أن غياب دفـــاع المنطقة في 
المقام األول والتغطية األمامية 
كلفـــت الســـلة األهالويـــة كثيـــًرا 
فـــي تلقـــي النقاط التي وســـعت 

الفـــارق مجـــدًدا وأخرجتـــه مـــن 
المبـــاراة خاســـًرا رغـــم مســـاعي 

العبيـــه بافتعال شـــيء بأرضية 
الميدان.

سمو الشيخ خالد بن حمد 

علي مجيد

فيصل علويعلي السماهيجي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

الهيئة العامة للرياضة

تنفيـــًذا لتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
الخاصـــة  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
بمتابعة ودعـــم الفرق والمنتخبات 
الوطنية في المشاركات الخارجية. 
تواصـــل الرئيس التنفيـــذي للهيئة 
العامة للرياضة عبدالرحمن صادق 

عســـكر، عبـــر االتصـــال المرئـــي مع 
الســـلة  لكـــرة  األول  الفريـــق  وفـــد 
بالنادي األهلي، المتواجد حاليا في 
مدينة دبـــي اإلماراتية، للمشـــاركة 
فـــي منافســـات النســـخة األربعين 
الخليجيـــة  األنديـــة  بطولـــة  مـــن 

أبطال الدوري لكرة السلة. 
وفي بدايـــة االتصال، نقل الرئيس 
التنفيـــذي للهيئة العامـــة للرياضة، 
تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة لفريـــق النـــادي األهلي، 

وتمنيات ســـموه بالتوفيـــق لممثل 
كـــرة الســـلة البحرينيـــة فـــي هـــذه 

المشاركة الخليجية. 
علـــى  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
حرص واهتمام ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة في دعم الفريق 
مـــن  االحتياجـــات  كافـــة  وتوفيـــر 
أجل تقديم الصورة المشـــرفة في 

هذه البطولة. 
كما اطلع عسكر على نتائج الفريق 
أن  مؤكـــدا  المشـــاركة،  هـــذه  فـــي 

الفريـــق يمتلك القدرة على الظهور 
مـــن  تبقـــى  فيمـــا  أفضـــل  بشـــكل 
المباريات، بعد المســـتويات القوية 
المواجهتيـــن  فـــي  قدمهـــا  التـــي 
أن  مضيفـــا  والثانيـــة،  األولـــى 
للمنافســـة  الفريـــق لديـــه الفرصـــة 
والوصـــول إلـــى أبعـــد نقطـــة فـــي 
الوقـــت  فـــي  متمنيـــا  المشـــاركة، 
ذاتـــه كل التوفيق والنجاح لكتيبة 
الســـلة األهالوية في هـــذا التجمع 

الرياضي الخليجي.

تنفيــــــــًذا لتوجيهــــــــات رئيــــــــس الهيئـــــــة العـــامـــــــة للريـــاضـــــــة

عسكــر يتابـــع مشـــاركـــة األهلـــي بالخليجيـــة

عبدالرحمن عسكر

لقاء األهلي وشباب األهلي



تصفيــة منتخــب ناشئــي الطــائــرة إلــى 19 العًبــا
للناشـــئين  الوطنـــي  منتخبنـــا  يواصـــل 
المحليـــة  تحضيراتـــه  الطائـــرة  للكـــرة 
“ليونـــاردو  البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
الوطنـــي محمـــد  ككاروتـــو” ومســـاعده 
سلمان استعداًدا لالستحقاقات القادمة 
والمتمثلة في البطولة العربية السادسة 
جمهوريـــة  فـــي  ســـتقام  التـــي  عشـــرة 
تونس من 5 لغاية 16 أغســـطس المقبل 
التـــي  السادســـة  الخليجيـــة  والبطولـــة 
ســـتحتضنها دولـــة قطـــر مـــن 21 لغايـــة 
31 مـــن الشـــهر ذاتـــه. وكان المنتخـــب 
قـــد بـــدأ تحضيراتـــه منـــذ شـــهر مـــارس 
فـــي  24 العبـــا  الماضـــي بقائمـــة تضـــم 
القائمـــة األوليـــة قبـــل أن يعمـــد المدرب 

إلـــى تقليـــص القائمـــة وإجـــراء تصفيـــة 
ليســـتقر حتى اآلن علـــى 19 العًبا، وقد 
اضطـــر المنتخـــب للتوقـــف االضطراري 
عـــن التدريبـــات لفترة 3 أســـابيع تنفيذا 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  لقـــرارات 
لجائحـــة كورونا “كوفيـــد – 19” وبهدف 
العبـــي  لكافـــة  التطعيمـــات  اســـتكمال 
واإلداري.  الفنـــي  والجهـــاز  المنتخـــب 

تحضيراتـــه  حاليـــًا  المنتخـــب  ويجـــري 
حيـــث  اليـــوم  فـــي  ســـاعات   3 بمعـــدل 
تتضمـــن التدريبات سلســـلة من تمارين 
اللياقـــة البدنيـــة والتكتيكيـــة التـــي تتم 
على المستوى الفردي والجماعي وسط 
انضباط والتزام تام من الالعبين ودعم 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  مـــن  ومتابعـــة 
برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
عـــالوة على الجهود الكبيرة التي يبذلها 
مديـــر المنتخب عبـــدهللا المحروس في 

متابعة المنتخب من الناحية اإلدارية.
المنتخـــب  يخـــوض  أن  المؤمـــل  ومـــن 
معســـكرا تدريبيا لم تتضـــح معالمه بعد 
حيث إن ذلك يعتمـــد على قرار مجلس 

منتخب الناشئين للكرة الطائرةإدارة االتحاد.

أفرزت مشاركة الفريق الملكي للقدرة في 
بطولـــة األردن الدولية، خامـــات بحرينية 
نشـــطة فـــي مجال اإلعـــالم خـــالل وجود 

البعثة البحرينية.
الشـــابة،  الطاقـــات  لعبتهـــا  بـــارزة  جهـــود 
إذ لعبـــت الفارســـة الشـــابة دانـــة الســـعيد 
والفارســـة الشـــابة شـــهد وليد عبدالرحمن 
دوريـــن محوريـــن فـــي مشـــاركة الفريـــق 
الملكـــي للقدرة في ســـباق بطولـــة األردن، 
مـــن حيـــث دورهمـــا والمســـاعدة لطاقـــم 
التبريـــد، إضافـــة إلى دورهمـــا الجديد في 
توثيـــق الرحلـــة عبـــر التصويـــر المســـتمر 
ومراحـــل  واجتماعـــات  برامـــج  لجميـــع 

السباق.
وليـــد  وشـــهد  الســـعيد  دانـــة  ووثقـــت 
عبدالرحمن مشـــاركة الفريـــق في البطولة 

المتعلقـــة  الكواليـــس  كل  إلـــى  إضافـــة 
بالبطولة، حيث كانت شـــعلة نشاط طوال 
وجود الفريق في األردن.. والجميل أنهما 
تمتلـــكان نظرة مميزة فـــي التصوير الرائع 
حيـــث التقطتا العديد من الصـــور المعبرة 

والجميلة.
 كمـــا شـــكلت دانـــة الســـعيد وشـــهد وليـــد 
البعثـــة  عبدالرحمـــن عالمـــة مميـــزة فـــي 
مســـاعدة  فـــي  دورهمـــا  عبـــر  البحرينيـــة 
الطاقم في التبريد، إضافة إلى متابعتهما 
المســـتمرة للفرســـان والتوقيتات الخاصة 
بخروجهم في مراحل السباق، عالوة على 

توثيقهن المستمر للفرسان في السباق.
لهـــن مســـتقبل   ومـــن المؤكـــد أن يكـــون 
التواصـــل  وســـائل  فـــي  خصوصـــا  بـــارع 

االجتماعي.

عّمان - المكتب اإلعالمي

بطولة األردن للقدرة تفرز طاقات بحرينية نشطة

شهد وليد  دانة السعيد 

اتحاد الكرة

يســدل الســتار اليوم )االثنين( على منافســات البطولة اآلســيوية 23 لألندية 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  تســتضيفها  التــي  اليــد  لكــرة  الــدوري  أبطــال 
بمباراتــّي المركزيــن الثالــث والرابــع بيــن النجمــة والعربــي القطــري فــي تمام 
الســاعة 3 مســاء، وبعدها تقام المباراة النهائية التي تجمع الكويت الكويتي 
والدحيــل القطري عند الســاعة 5 مســاًء والمباراتيــن منقولتين على القنوات 

السعودية والكأس.

بعدمـــا  البحرينيـــة  اليـــد  كـــرة  ممثـــل 
خسّر بلوغ المباراة الختامية بهزيمته 
في مبـــاراة الدور نصـــف النهائي أمام 
الدحيل القطري، ســـيكون أمام فرصة 
أخيـــرة للخـــروج بمركز مثالـــي ومميز 
البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث  وهـــو 
وخصوًصـــا إذا مـــا ذكرنا أنـــه يخوض 
البطولة بالعبيـــه المحليين مع عنصر 

إضافي محلي أيًضا متمثل في محمد 
حبيب.

دون شك أن هدف الرهيب النجماوي 
النهائيـــة  للمبـــاراة  الوصـــول  كان 
أنـــه  اللقـــب طالمـــا  علـــى  والمنافســـة 
يمتلـــك اإلمكانـــات التي تؤهلـــه لذلك 
كمـــا فعلهـــا قبـــل عـــدة أعـــوام، ولكـــن 
شـــاءت الظـــروف أن يحـــدث عكـــس 

ذلـــك، ولكـــن تبقـــى الفرصـــة مؤاتيـــة 
له بـــأن ُيتـــوج جهـــوده بالبطولـــة عبر 

اعتالء منصة التتويج.

لـــن تختلـــف مواجهـــة اليـــوم للنجمـــة 
عـــن ســـابقتها، كـــون الدحيـــل القطري 
هـــو “كوبي بيســـت” لــــ “حامـــل اللقب” 

العربـــي، بصفوفـــه المدججـــة بعناصر 
علـــى مســـتوى عـــاٍل مـــن اإلمكانـــات 
والقـــدرات الفنية، إال أن ذلك تالشـــى 

أمام عنفـــوان الكويـــت الكويتي الذي 
أطـــاح بـــه بالدور قبـــل النهائـــي، والبد 
علـــى النجمة أن يظهـــر بأفضل صورة 
المقنـــع  غيـــر  األداء  تفـــوق  ممكنـــة، 
والمنتظـــر كالـــذي خـــرج عليـــه أمـــام 

الدحيل.
المهمـــة لـــن تكـــون صعبة علـــى كتيبة 
المدرب سيد علي الفالحي، إذا ما نجح 
األخيـــر في مواجهة خصمه بالتكتيك 
الشـــقين  فـــي  والفعـــال  الصحيـــح 
الدفاعي والهجومي، باإلضافة لُحسن 
المعاملـــة والتدبيـــر من ِقبـــل الالعبين 
بأرضيـــة الميـــدان بالتنظيـــم والتركيز 
والهدوء واستغالل الفرص الهجومية 
بالشـــكل األمثـــل الذي يجعلـــه مجارًيا 

لخصمه باألهداف.

يغادر وفد منتخبنـــا الوطني األول لكرة 
القـــدم، اإلثنيـــن 21 يونيـــو الجـــاري، إلى 
الدوحة لخوض مبـــاراة الدور التمهيدي 
المؤهـــل لـــكأس العـــرب - الفيفـــا 2021، 
التـــي ســـتجمعه بنظيـــره الكويتـــي يوم 
الجمعـــة الموافق 25 يونيو على اســـتاد 

خليفة الدولي عند 8 مساًء.
 ويضـــم وفـــد المنتخـــب رئيـــس قســـم 
الشـــؤون الفنية باالتحاد البحريني لكرة 
القـــدم عابد األنصـــاري، مدير المنتخبات 
الوطنية محمد سالمين، مدير المنتخب 
المنتخـــب  إداري  البوعينيـــن،  عبـــدهللا 
يحيى بوعالي، إداري المنتخب عبدهللا 
هيليـــو  المنتخـــب  مـــدرب  المطـــوع، 
ســـوزا، مســـاعد المـــدرب األول جوزيـــه 

كارنيـــرو، مســـاعد المـــدرب الثاني أحمد 
عيســـى، مـــدرب اللياقة البدنيـــة جوزيه 
هيركالنو، مدرب الحـــراس بيدرو روما، 
المحلـــل الفني أحمد كمـــال، اختصاصي 
فونســـيكا،  ماركـــو  الطبيعـــي  العـــالج 
أنطونيـــو مورايـــش،  المنتخـــب  طبيـــب 
عبدالغفـــار،  محمـــد  اإلعالمـــي  المنســـق 
مصور الفيديو جليـــل كوهجي، المصور 
الفوتوغرافي سيد علي شبر، المحاسب 
عـــادل عباس، المدلـــك “راجـــان” وعامل 

المهمات “جريش”.
  واختـــار المـــدرب هيليـــو ســـوزا قائمـــة 

مكونة من 26 العًبا للمنتخب هم: 
 علـــي حـــرم، علي مـــدن، حمد شمســـان، 
الشـــيخ،  ســـيد هاشـــم عيســـى، جاســـم 

كميل األســـود، محمد مرهون، سيد رضا 
عيســـى، ســـيد مهـــدي باقـــر، عبدالوهاب 
المالود، سيد محمد جعفر، وليد الحيام، 

ميـــرزا،  أحمـــد  عبداللطيـــف،  إســـماعيل 
محمد عبدالوهاب، أحمد بوغمار، مهدي 
حميدان، ابراهيم لطف هللا، ســـيد شـــبر 

علوي، راشد الحوطي، عباس العصفور، 
خليـــف،  جاســـم  ســـعيد،  ضيـــاء  ســـيد 
عبدهللا الهـــزاع، محمد الرميحي وأحمد 

نبيل.
علـــى  تدريباتـــه   وســـيخوض منتخبنـــا 
مالعـــب جامعـــة قطـــر، فيما ســـيخوض 
المـــران الرئيس يوم الخميس 24 يونيو، 
االجتمـــاع  أيًضـــا  الخميـــس  وسيشـــهد 
التنســـيقي والمؤتمـــر الصحافـــي اللذين 

يسبقان المباراة.
 يشـــار إلـــى أن مبـــاراة الـــدور التمهيـــدي 
تقـــام من مواجهة واحـــدة بنظام إخراج 
المغلـــوب، إذ ســـيتأهل الفائز مـــن مباراة 
منتخبنا إلى المجموعـــة األولى للبطولة 
والعـــراق  قطـــر  منتخبـــات  تضـــم  التـــي 
والمتأهـــل من مباراة عمـــان والصومال، 
علًمـــا أن البطولة ســـتبدأ يوم 30 نوفمبر 

المقبل.

ــرة الـــيـــد ــ ــك ــ ــار عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة اآلســــيــــويــــة ل ــ ــت ــ ــس ــ ــدل ال ــ ــس ــ ــوم ي ــ ــيـ ــ الـ

ــت ــويـ ــكـ ــدي كــــــأس الـــــعـــــرب أمــــــــام الـ ــيـ ــهـ ــمـ تـــحـــضـــيـــًرا لــــمــــبــــاراة تـ

البـرونزيــة.. هــدف الرهيــب النجمــاوي اليــوم

األحمـــر يغـــادر إلـــى الدوحـــة اليــــوم
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استعداًدا للبطولتين 
العربية والخليجية 
بأغسطس المقبل
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إســرائيل تدعو إلى “االســتفاقة” بعد فوز رئيســي بالرئاسة

مفاوضات “النووي” اإليراني تحرز تقدًما وال اتفاق بعد

أكـــد مبعـــوث االتحـــاد األوروبي إلى 
المشـــاركين  أن  فيينـــا  مفاوضـــات 
فـــي المحادثـــات الجارية منـــذ أبريل 
الماضي في العاصمة النمســـاوية من 
أجـــل إعـــادة إحيـــاء االتفـــاق النووي 
تقدمـــا  حققـــوا  المتهـــاوي  اإليرانـــي 
ملموسا، ولكن لم يتوصلوا إلى اتفاق 
بعد، معلنـــا أنهم أرجـــأوا المفاوضات 

للتشاور في عواصمهم.
مؤتمـــر  فـــي  مـــورا  انريكـــي  وقـــال 
صحفي أمس األحد في فيينا، عقب 
جلســـة ختناميـــة للجولـــة السادســـة 
الجولـــة،  فـــي هـــذه  “أحرزنـــا تقدمـــا 
وأصبحنـــا أقـــرب لكـــن لم نصـــل بعد 

التفاق.
كمـــا أعرب عـــن اعتقاده بـــأن الوفود 
ستعود إلى بلدانها بفكرة أوضح عن 
كيفيـــة إبـــرام اتفـــاق، قائال بـــات لدى 
المفاوضين فكـــرة أوضح عن ماهية 

المشاكل السياسية.
بـــدوره، أكد مستشـــار األمـــن القومي 
أنـــه ال  األميركـــي، جيـــك ســـوليفان، 
تزال هناك “مســـافة كبيـــرة” لتقطعها 
األطـــراف المتحـــاورة، فيمـــا يتعلـــق 
بقضايا رئيســـية في محادثات إيران 

النووية.
كما أوضح أن التفاوض يجري حاليا 
حول أي عقوبات سترفع عن طهران.
من جهتـــه، أكد ميخائيـــل أوليانوف، 
المحادثـــات  إلـــى  روســـيا  مبعـــوث 
النووية “أال أحد يعلم متى تســـتأنف 

الجولة المقبلة من المفاوضات”.
كمـــا أشـــار فـــي حديـــث للصحافيين 
فـــي فيينـــا أن باالنتهـــاء مـــن صياغة 
وثيقة االتفاق تحتاج إلى اســـبوعين 
بـــات  النـــص  أن  مضيفـــا  اضافييـــن، 
جاهزا تقريبا، ال ســـيما أن المشاركين 
الماضييـــن  اليوميـــن  خـــالل  أزالـــوا 
المتعلقـــة  الفراغـــات  مـــن  الكثيـــر 

بالعقوبات.
االيرانييـــن  أن  كشـــف  ذلـــك،  إلـــى 

يصـــرون علـــى رفـــع العقوبـــات عـــن 
المرشـــد علـــي خامنئـــي، وهـــذا أمـــر 

طبيعي، وفق قوله.

عراقجي: نحن أقرب التفاق      

من أي وقت مضى

مـــن جهتـــه، أعلـــن عبـــاس عراقجي، 
كبيـــر مفاوضي إيران فـــي محادثات 
فيينـــا، أن المجتمعيـــن فـــي العاصمة 
النمســـاوية باتوا اليـــوم أقرب من أي 

وقت مضى للتوصل إلى توافق.
للتلفزيـــون  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
اإليرانـــي الرســـمي “نحـــن اآلن أقرب 
التفـــاق مـــن أي وقـــت مضـــى، ولكـــن 
ملء بعض الفراغات للتوصل التفاق 

ليس سهال”.

المشـــاركة  الوفـــود  أن  أضـــاف  كمـــا 
ســـتعود إلـــى العواصـــم “ليـــس فقـــط 
للمزيد من التشـــاور بل التخاذ قرار”، 

بحسب تعبيره.
وثائـــق  كل  أن  أوضـــح  ذلـــك،  إلـــى 
االتفـــاق باتـــت شـــبه جاهـــزة، بعد أن 
حلت خالفات كبيـــرة ولم يتبق منها 
ســـوى القليل. وأشـــار إلـــى أن األمور 
باتت واضحة اآلن، كما أصبح معلوم 

ما هو ممكن وما ليس ممكنًا.
كذلـــك، شـــدد علـــى أن الوقـــت حـــان 

لألطراف اآلن لكي تتخذ قرارها.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء 
فـــوز  بينيـــت  نفتالـــي  اإلســـرائيلي 
االنتخابـــات  فـــي  رئيســـي  إبراهيـــم 
الرئاســـية فـــي إيـــران بمثابـــة “دعوة 

الســـتفاقة” األطـــراف الموقعـــة على 
االتفاق النووي مع طهران.

وقـــال بينيـــت فـــي اجتمـــاع مجلس 
الـــوزراء أمس إن “انتخاب رئيســـي - 
فـــي رأيـــي - بمثابة الفرصـــة األخيرة 
للقـــوى العالميـــة كـــي تســـتفيق قبـــل 
العـــودة إلى االتفاق النـــووي، ولتفهم 

مع من تتعامل”.
وتتهم الدولـــة العبرية عدوها اللدود 
قنبلـــة  إلـــى حيـــازة  بالســـعي  إيـــران 
نوويـــة، األمـــر الـــذي تنفيـــه طهـــران 
بشـــدة مؤكـــدة أن برنامجهـــا بحـــت 

سلمي.
الحكومـــة  سياســـة  تتغيـــر  ولـــم 
اإلســـرائيلية الجديـــدة التي أطاحت 
اليمينـــي  الليكـــود  حـــزب  بزعيـــم 
بنيامين نتانياهو، فيما يخص الملف 

النووي اإليراني.
واعتبـــر وزير الخارجية اإلســـرائيلي 
الجديـــد يائيـــر لبيد هذا األســـبوع أن 
“ملتـــزم  الجديـــد  اإليرانـــي  الرئيـــس 

بالبرنامج النووي العسكري”.
ورأى لبيد أن إيران انتخبت “رئيسها 
الثـــورة  قيـــام  منـــذ  تطرفـــا”  األكثـــر 

اإلسالمية العام 1979.
وتعهـــد لبيـــد فـــي وقـــت ســـابق بـــأن 
إســـرائيل “ســـتفعل كل ما يلـــزم لمنع 
إيران من الحصول على قنبلة نووية 
وقـــال إنـــه يعـــارض إحيـــاء االتفـــاق 

النووي المبروم في العام 2015. 
إســـرائيلية  حكومـــة  تشـــّكلت  وقـــد 
اليمينـــي  القومـــي  برئاســـة  جديـــدة 
نفتالي بينيت المنخرط مع الوسطي 
يائير لبيد في ائتالف وضع حّدًا لعهد 
نتانياهـــو الـــذي حكم الدولـــة العبرية 

12 عامًا من دون انقطاع.
وســـيرأس بينيـــت المنصـــب لعامين 
قبـــل أن يســـلمه لزعيـــم حـــزب “هناك 
مســـتقبل” الوسطي ووزير الخارجية 

الحالي لبيد في العام 2023.

عواصم - وكاالت

منسق االتحاد األوروبي انريكي مورا

عباس عراقجي

تونس - وكاالت

أعلنت الحكومة التونسية فرض 
إغـــالق ألســـبوع فـــي 4 واليـــات 
العـــدوى  معـــدل  فيهـــا  يتجـــاوز 
بفيـــروس كورونـــا 0,4 %، فيمـــا 
المستشـــفيات صعوبات  تواجـــه 
في معالجـــة اإلصابـــات الخطرة 

في بعض مناطق البالد.
ويشـــمل اإلغـــالق واليـــات باجة 
وســـليانة )شـــمال غرب( وزغوان 
)شـــمال( والقيروان )وسط( حتى 
27 يونيو، وفق ما أفادت رئاسة 

الحكومة في بيان أمس. 
األربـــع  الواليـــات  فـــي  وســـجل 

معـــدل تجـــاوز 400 إصابـــة لكل 
100 ألف نسمة خالل األسبوعين 

األخيرين. 
وأوضحـــت الحكومة التونســـية 
حمـــالت  تكثيـــف  ســـيتم  أنـــه 
التقصـــي وإحـــداث مراكـــز عـــزل 

جهوية للمصابين. 
الســـلطات  قـــررت  ذلـــك،  رغـــم 
امتحانـــات  إجـــراء  مواصلـــة 
الشـــهادة الثانويـــة فـــي الواليات 
أوضحـــت  مـــا  وفـــق  األربـــع، 
منفصـــل  بيـــان  فـــي  الحكومـــة 

مساء السبت. 

تونس تفرض إغالقا بـ 4 واليات الحتواء كورونا

واشنطن - وكاالت

أعلـــن مستشـــار الرئيـــس األميركي 
جـــو بايـــدن لألمـــن القومـــي، أمس، 
بعـــد أيـــام مـــن القمـــة التـــي جمعت 
الرئيس األميركي ونظيره الروسي،  
أن الواليات المتحدة “تعد” عقوبات 
جديـــدة على موســـكو علـــى خلفية 
اتهامهـــا بمحاولة تســـميم المعارض 

الروسي أليكسي نافالني.
لشـــبكة  ســـوليفان  جايـــك  وصـــرح 
“ســـي إن إن” بعـــد أربعـــة أيـــام مـــن 
قمة الرئيســـين األميركي والروسي 
فالديميـــر بوتين فـــي جنيف “نحن 
فـــي صـــدد إعـــداد رزمة أخـــرى من 
العقوبـــات التـــي ســـتطبق فـــي هذا 
الوضـــع”، مضيفـــًا “ســـبق أن عاقبنـــا 
أليكســـي  تســـميم  علـــى  روســـيا 

نافالني”.
معـــارض  أبـــرز  نافالنـــي،  وكان 
للكرمليـــن، نقـــل الى مستشـــفى في 

بعـــد   2020 أغســـطس  فـــي  برليـــن 
محاولة تســـميم في روسيا ينسبها 
إلـــى الكرملين. وأمضـــى نقاهة في 
ألمانيـــا اســـتمرت نحو ســـتة أشـــهر 
واعتقـــل فـــور عودتـــه إلـــى روســـيا 
في يناير. وهو مسجون مذاك فيما 

تطالب واشنطن باإلفراج عنه.
كمـــا أضـــاف “لم نقم بذلـــك بمفردنا، 
لقـــد انضممنا إلـــى حلفائنا في جهد 
مشـــترك بهدف )معاقبة( اســـتخدام 
أحـــد  بحـــق  كيميائـــي  عنصـــر 
مواطنيهم على األراضي الروسية”.

واشنطن تجهز عقوبات جديدة لروسيا

دبي - وكاالت

أســـفر تجـــدد المعـــارك بيـــن القـــوات 
الحكومية والمتمردين الحوثيين في 
مـــأرب في اليمن عـــن 47 قتيال بينهم 
16 مـــن القـــوات المواليـــة للحكومـــة 
مصـــادر  أفـــادت  مـــا  وفـــق  اليمنيـــة، 

عسكرية حكومية.
تزامنـــا، اعلـــن التحالف الدولـــي الذي 
تقوده الســـعودية ضد المتمردين في 
اليمن اعتـــراض إحدى عشـــرة طائرة 
مســـيرة مفخخـــة أطلقهـــا الحوثيـــون 
علـــى مناطـــق فـــي المملكـــة، بحســـب 

وكالة األنباء السعودية.
والثالثاء، أقر مبعوث األمم المتحدة 
إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث بفشـــل 
جهوده في وضـــع حد للحرب الدائرة 
فـــي البـــالد، وذلـــك فـــي ختـــام مهّمـــة 

استمرت ثالث سنوات.
وأفادت المصادر العسكرية الحكومية 
أن المعارك في مأرب اســـفرت السبت 

عنصـــرا   16 بينهـــم  قتيـــال   47 عـــن 
مـــن القـــوات الحكوميـــة منهـــم ســـتة 
ضبـــاط. ونـــادرًا مـــا يعلـــن المتمردون 
الخســـائر فـــي صفوفهـــم.  وبحســـب 
“شـــنوا  المتمرديـــن  فـــإن  المصـــادر 
هجمـــات مختلفـــة في جبهـــات مآرب 
محاوليـــن التقدم غير أنه تم التصدي 

لهـــم فـــي معظمها”.وأشـــارت المصادر 
إلـــى أن الطائـــرات التابعـــة للتحالـــف 
الذي تقوده الســـعودية شـــنت غارات 
جويـــة على مواقع تابعـــة للمتمردين. 
وبحســـب التحالف الدولي فإن “كافة 
المحـــاوالت العدائيـــة للميليشـــيا تـــم 

اعتراضها وتدميرها”.

جانب من المعارك في مأرب

مفخخة مــســيــرة  ــرة  ــائ ط  11 تــعــتــرض  الــســعــوديــة 
47 قتياًل بمعارك بين القوات اليمنية والحوثيين

بغداد - وكاالت

اســـتهدف هجوم بصـــاروخ أمس قاعدة 
عســـكريين  تضـــم  التـــي  األســـد  عيـــن 
أميركييـــن في محافظة األنبار في غرب 
العـــراق، على مـــا أفاد مصـــدر أمني، في 
هجـــوم يأتي غداة إعـــالن فوز المحافظ 
المتشـــدد ابراهيـــم رئيســـي باالنتخابات 

الرئاسية اإليرانية.
والحقـــا أفادت القـــوات األمنية في بيان 
بأنهـــا فتحت تحقيقا في حادث ســـقوط 
صـــاروخ مـــن نـــوع كاتيوشـــا لـــم ينفجر، 
أطلق من جهة منطقـــة البغدادي باتجاه 
عيـــن األســـد، دون تســـجيل أي خســـائر 

تذكر .
بالمجمل اســـتهدف 43 هجومًا المصالح 
بدايـــة  منـــذ  العـــراق  فـــي  األميركيـــة 
العـــام، ال ســـيما الســـفارة األميركيـــة في 
بغـــداد وقواعد عســـكرية عراقيـــة تضّم 
وأربيـــل،  بغـــداد  ومطـــاري  أميركييـــن، 
فضـــال عن مواكـــب لوجســـتية للتحالف، 

في هجمات غالبًا ما تنســـب إلى فصائل 
عراقية موالية إليران.

بفـــوز   الســـبت  الفصائـــل  تلـــك  ورّحبـــت 
اإليرانيـــة.  االنتخابـــات  فـــي  رئيســـي 
ورّحـــب أبـــو آالء الوالئـــي القيـــادي فـــي 
الحشـــد الشـــعبي، وهـــو تحالـــف فصائل 
طائفيـــة  مواليـــة إليـــران ومنضوية في 
القوات الرســـمية، بفوز رئيســـي على أنه 

“فشل درب بيادق أميركا”.
وتثيـــر تلـــك الهجمـــات قلق المســـؤولين 
الدولـــي  التحالـــف  فـــي  العســـكريين 
لمكافحـــة الجهادييـــن بقيـــادة الواليـــات 
المتحدة، عـــدوة الجمهورية اإلســـالمية 
فـــي إيـــران. وتنشـــر الواليـــات المتحـــدة 
2500 عسكري في العراق من بين 3500 

عنصر من قوات التحالف في العراق.

 

القــوات األمنية تحقق في ســقوط “كاتيوشــا” لــم ينفجر
صاروخ يستهدف قاعدة عراقية تضّم أميركيين

بيروت - وكاالت

فيمـــا ال تـــزال الخالفـــات مســـتعرة 
بيـــن األطراف السياســـية في لبنان، 
مانعة تشـــكيل الحكومة منذ أشـــهر، 
والوضع االقتصادي والمالي المتأزم، 
ناشـــد الوزير اللبناني السابق جبران 
باســـيل حـــزب هللا التدخل، لحســـم 
المســـألة. وأكد رئيس التيار الوطني 
الحـــر )حزب الرئيس اللبناني( أمس، 
أنـــه ال يـــزال يريد أن يشـــكل رئيس 
الحريـــري  ســـعد  المكلـــف  الـــوزراء 
حكومـــة جديـــدة، وحّمـــل خصومـــه 
الجمـــود  مســـؤولية  السياســـيين 
السياســـي الذي تعيشـــه البـــالد منذ 

شهور.
وقـــال صهـــر الرئيس ميشـــال عون، 
إن تكتله قدم تنازالت لكن خصومه 
مـــن  الرئيـــس  منـــع  علـــى  يعملـــون 

تسمية أي وزير.
وناشـــد زعيـــم ميليشـــيا حـــزب هللا 

قائـــال  التدخـــل،  هللا  نصـــر  حســـن 
بحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة رويتـــرز: 
“أريد االستعانة بصديق، وهو حسن 
وأئتمنـــه  حكمـــا  أريـــده  نصـــرهللا.. 
على الموضـــوع.. يعرف أننـــا تنازلنا 
بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة”.
هللا  حـــزب  يرتضيـــه  “مـــا  وأضـــاف 
لنفســـه أقبل به”، في إشارة إلى أخذ 
الحريـــري برأي الحزب، وتســـميتهم 
في مـــا يتعلق بالوزراء الشـــيعة في 
الحكومـــة، وعـــدم القبـــول بتســـمية 

عون لوزراء مسيحيين.

باسيل يستنجد بحزب اهلل لحسم حصته بالحكومة
بويرات الحسون - أ ف ب

الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  أشـــرف 
الليبيـــة عبـــد الحميـــد الدبيبة أمس 
علـــى إعادة فتح الطريق الســـاحلي 
الحيـــوي الرابـــط بيـــن شـــرق البالد 
وغربهـــا، بعـــد إغـــالق اســـتمر لنحو 
عاميـــن نتيجـــة الهجوم العســـكري 
الـــذي شـــنه المشـــير خليفـــة حفتـــر 

للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وجـــرى االفتتـــاح بحضـــور الدبيبة 
وعدد من الوزراء في قرية بويرات 
الحســـون التـــي تبعـــد حوالـــي 370 

كلم شرق العاصمة طرابلس. 
نفســـه  الحكومـــة  رئيـــس  وتولـــى 
قيادة جرافة إلزالة 3 سواتر ترابية 

على الجانب الغربي من الطريق. 
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
عبـــر تويتـــر “اليـــوم )أمـــس( نطـــوي 
صفحـــة جديدة من معاناة الشـــعب 
جديـــدة  خطـــوة  ونخطـــو  الليبـــي، 

فـــي االســـتقرار والوحـــدة، وتحيـــة 
تقديـــر لكل الجهـــود المخلصة التي 
نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق 

الساحلي”.
من جهتهـــا، قالت ســـفارة الواليات 
المتحـــدة فـــي ليبيـــا في بيان نشـــر 
حســـابها على تويتر نســـخة عربية 
منـــه إن “افتتاح الطريق الســـاحلي 
مهم ويأتي في الوقت الذي يستعد 
الدولـــي لالجتمـــاع  المجتمـــع  فيـــه 
فـــي برليـــن” المقـــرر فـــي 23 يونيو 

بالعاصمة األلمانية.

إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها

الرئيس األفغاني في 
البيت األبيض 25 يونيو

ــرف  ــ ــيــــس األفــــغــــانــــي أشـ ــ ــرئ ــ يــــــــزور ال
غــنــي وكــبــيــر مــفــاوضــي الــحــكــومــة في 
المحادثات مع “طالبان” عبدهللا عبدهللا 
الــبــيــت األبــيــض فــي 25 يــونــيــو، وفــق 
مــا أعــلــنــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الــرئــاســة 

األميركية جين ساكي أمس.
ــارة  ــ ــالـــت ســـاكـــي فـــي بـــيـــان إن “زيـ وقـ
ــي والــــدكــــتــــور عــبــدهللا  ــنـ ــيــــس غـ ــ ــرئ ــ ال
الواليات  بين  الدائمة  الشراكة  ستؤكد 
المتحدة وأفغانستان في وقت يستمر 

االنسحاب العسكري”.
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طارق البحار

نشــر الكاتــب اللبناني ناصر فقيــه عبر صفحته بـــ “تويتر” 
فيديــو من كواليس تصويــر مسلســل “دور العمر”، وهو 

يساعد الفنانة سيرين عبدالنور في التمرن على المالكمة.
وعلَّق فقيه على المشــهد، قائال: “كانت ورّمتلي عيني بس 

تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها”.
المسلســل الجديد مــن 10 حلقات، ُيعرض قريبــا على منصة 

“شــاهد”، وهو من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق، ويشاركها في بطولة 
العمل الفنان اللبناني عادل كرم.

ردَّت الفنانة شمس بقوة وجرأة على موجة من االنتقادات 
التي تعرضت لها بسبب إطالالتها المثيرة.

وعلقت شمس في مقطع فيديو بصفحتها على موقع 
للتواصــل االجتماعي: “أنا البســة لنفســي، أحب ألبس 

ما يناســبني. ال أهتــم لآلراء المناهضة ألفكاري، ولســت 
مضطــرة لمســايرتهم. أنــا أرضــي نفســي أواًل، وال يهمني 

الشخص الذي ال يعجبه لباسي. واعتادت شمس على إثارة الجدل في المالبس 
التي ترتديها أو األغنيات التي تؤديها، إضافة إلى طريقة تصوير كليباتها.

يواصــل النجم أحمــد عز والمخرج شــريف عرفــة، تصوير 
أحــداث فيلمهما “الجريمة” بشــكل مكثــف؛ لالنتهاء من 
تصويــره خــالل األســبوع المقبل، تــدور أحداثه فــي إطار 
تشويقي أكشــن، حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى 

النهاية يقع في جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، 
وتتوالى األحداث في إطار شائق.

فيلم “الجريمة” من بطولة أحمد عز ومنة شــلبي، وتدور أحداثه في السبعينات، 
ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بقيادة المخرج شريف عرفة.

فيلم الجريمةرد قويدور العمر

tariq.albahar@albiladpress.com13

انطلقت الحملة 
الترويجية لفيلم األكشن 
 ،”Kate“ الجديد
بطرح 3 صور 
لبطلة العمل 

النجمة “ماري 
إليزابيث” 

من كواليس 
الفيلم. 

وأعلنت 
الجهة المنتجة 
االستعداد لطرح 

الفيلم بالسينما 
وعلى إحدى 

منصات البث في 
10 سبتمبر المقبل.

tariq_albahhar

”It Must Be Heaven“ من األفالم العربية الجميلة في نتفلكس

يعـــرض حاليا علـــى منصة نتفلكس الفيلـــم الجميل “البد 
أن تكـــون الجنـــة” أو It Must Be Heaven الحاصل على 
تنويـــه خاص مـــن لجنـــة التحكيم فـــي ختـــام المهرجان 
الســـينمائي العالمي وعرض في العديـــد من المهرجانات 
الدوليـــة، وكان آخرهـــا مهرجـــان العيـــن الســـينمائي فـــي 
دورته األخيرة، وهو للمخرج الفلســـطيني إيليا سليمان، 
والـــذي يعتبـــر من أهـــم الســـينمائيين في العالـــم العربي، 
وقدم أعماال قليلة، لكنها مهمة فنيا مثل “سجل اختفاء”، 

و”الزمن الباقي”، و”يد إلهية“.
فـــي هـــذا الفيلم الـــذي اخترته لكـــم للمشـــاهدة، ال يحمل 
رســـالة أو قضيـــة سياســـية بالمعنى المباشـــر والمتعارف 
عليه، فهو يحكي ببســـاطة قصة رجل محترم غير عادي 
يبلـــغ مـــن العمـــر 60 عامـــا يدعـــى إيليـــا ســـليمان يعيش 
فـــي مدينة الناصرة، يتعين عليه الســـفر إلـــى باريس ثم 
إلـــى نيويورك، حيث مـــن المتوقع أن يلقـــي محاضرة أو 

محاضرتين أمام منتدى للطالب المؤيدين لفلسطين، كما 
يحاول ســـليمان جمـــع األموال لمشـــروعه األخير، والذي 
ندرك بشـــكل غير مباشـــر، قد يكون مجرد الفيلم الفعلي 
الذي نشـــاهده في قصة ملحمية مليئـــة بالفكاهة الذكية 
يســـعى مـــن خاللهـــا إلـــى استكشـــاف الهوية والجنســـية 
والمنفى وفلسطين بالطبع. في سرد رواية خيالية بعنف 
لبضعـــة أشـــهر في حياته الخاصة، يمنح ســـليمان نفســـه 
لوحـــة يعبر فيهـــا عن أي قدر مـــن النزوة والتســـاؤل في 
العالم الحديث ســـليمان نفســـه بالكاد يتحدث، ويشـــاهد 
ببســـاطة، كما الشـــارع والمدينة والمناظر الطبيعية التي 
يالحظها، والسخافات المعقدة أمامه. في بستان زيتون 
في فلســـطين، تحمل امرأة وعاءين نحاسيين عبر حقل 
بطريقـــة مـــن شـــأنها أن تعطـــي الوقـــت والحركـــة ألزمة 
قلبيـــة، ولكنها بـــدت مليئة بالتقاليد والتســـاؤل بالنســـبة 
لي.  وفي باريس، تطارد الشـــرطة في ســـيغوايز مشتبها 
به، قبل أن تتحول المطاردة إلى باليه ميكانيكي مصمم 
رقصات في الشارع أسفل شقة سليمان. وفي نيويورك، 

يتحول حلم الســـكان الذين يحملون األســـلحة إلى رحلة 
ممطرة من مدرسة السينما إلى مكتب إنتاج األفالم، مع 
محادثـــة قصيرة فقـــط مع الممثل غايل غارســـيا برنال - 

الذي يقدم الدور بنفسه - إلعادتنا إلى األرض.
يقدم المخرج في الفيلم العديد من الرسائل المهمة مثل 
أهمية مرونة صناعة السينما واألفالم، وكتابة الحكايات 
الشـــخصية بطـــرق مختلفـــة وغريبـــة، شـــخصية واحدة 
تســـأله، ضمـــن هـــذا الفيلـــم، “هـــل أســـلوبك فـــي صناعـــة 

األفالم يجعلك مثالي بصورة غريبة؟“
من المشاهد الجميلة للفيلم الصامت تقريبا عندما وصل 
إلـــى نيويـــورك، ولقائه بســـائق األجرة الـــذي اندهش من 
كونـــه فلســـطينًيا، بتعبير عن فـــرح نادر بطريقـــة متقنة، 
حيث بدا مســـتغربا من التقائه بشـــخص فلســـطيني في 
هـــذه المدينة الكبيرة، وحينها عبر لـــه بأنه يعرفها جيدا، 
بمعرفته الرئيس الراحل ياســـر عرفات، وشـــكله وإيمانه 
بفلســـطين مـــن خـــالل مالمحه، بعـــد أن أكد لـــه إيليا في 
جملة وحيدة طوال الفيلم: “أنا فلسطيني.. من الناصرة”.

قالـــت اختصاصيـــة التغذيـــة تامـــارا دوكـــر فريومـــان: “إن تخصيـــص وقـــت كاف لتنـــاول 
غـــداء مشـــبع ومتوازن يمكن أن يســـاعدنا في تنظيـــم طعامنا وإبقائنا علـــى اتصال أفضل 
بإشـــارات الجوع الفعلية” وفق ما نشـــره موقع “ســـي إن إن”. كما أضافت “يمكن أن يؤدي 
تخطي وجبة الغداء إلى أكثر من الشـــعور بالجوع وانخفاض نســـبة السكر في الدم، فذلك 
سيســـتهلك غالبية السعرات الحرارية في المساء ويؤثر على محيط خصرك وصحتك كما 

يمكن أن يساهم أيضا في مشكالت النوم”.
وتابعـــت “غالبـــا مـــا أجد أن المرضـــى الذين يعانون مـــن اإلفراط في تناول الطعـــام الليلي، 

يكونون قد تناولوا وجبة فطور جيدة مليئة وتجاهلوا الغداء”.
مـــن جانبهـــا، قالت أخصائية التغذية ليزا يونغ، مؤلفة كتاب “أخيرا ممتلئة وأخيرًا نحيفة”، 
“حتـــى لو كانت االســـتراحة لمـــدة 30 دقيقة فقـــط أو نحو ذلك، فإن تحديـــد وقت لتناول 

الغداء في منتصف النهار، سيساعدنا على تجنب الركود طوال فترة ما بعد الظهر”.
وشـــددت أنـــه يجـــب التفكير في الغـــداء كأي موعد آخر خـــالل يومـــك والتخطيط له منذ 
لحظة اســـتيقاظك، وتحديـــد ما تريد تناوله بحيث يتم الجمع بيـــن مزيج من الخضروات 
والبروتينـــات الصحيـــة والكربوهيـــدرات الغنيـــة باألليـــاف، مـــع تجنب تأخيره بعـــد الظهر، 

خصوصا إذا كنت تحاول التحكم في وزنك.

حدد وقتا لوجبة الغداء وال تؤخرها

فقـــدت البحريـــن قبل أيـــام صاحب 
األســـلوب الفنـــي الرفيـــع والصـــوت 
الرائـــع الجميـــل، باســـل أحمـــد بعـــد 
مســـيرة حافلـــة مـــن العطـــاء أعطى 
لباســـا  البحرينيـــة  األغنيـــة  خاللهـــا 
حديثا وكان بحـــق وكما أطلق عليه 
بـــروح األغنيـــة الشـــعبية، حيث بلغ 

حد الجودة في كل أعماله.
ســـجلت   2020 يوليـــو  شـــهر  فـــي 
“البالد” آخر لقاء صحافي مع الفنان 
باســـل أحمـــد رحمه هللا، بعـــد وعكة 
صحيـــة ألمت بـــه أدخل علـــى إثرها 
المستشفى، حيث تحدث بالتفصيل 
عن الوعكة الصحية التي تعرض لها 
قائـــال: لقد ســـقطت فـــي المنزل ولم 
أفـــق إال بعد 5 أيام في المستشـــفى 
بعـــد إخضاعي لعمليـــة، وعرفت من 
ابنـــي أن قلبي قد توقف لمدة عشـــر 
دقائـــق، ولكـــن للـــه الحمـــد تجاوزت 
مرحلة الخطر وتلقيت العالج الالزم 
وهـــذا فضل من هللا ثم بفضل دعاء 

أهل البحرين، وهم “على رأسي”. 
بعدهـــا تطـــرق الفنـــان الراحـــل “بـــو 
أحمد” رحمه هللا الى أبرز الصعوبات 
التي تعاني منها  الساحة الفنية في 
البحريـــن، وركـــز فـــي حديثـــه علـــى 
حســـب  المـــادة  دون  فمـــن  المـــادة، 
رأيه ال يمكن ألي نشـــاط أن يســـتمر 
في هـــذا العصر، ولو نظرنا إلى دول 

الخليـــج ســـتالحظ أن هنـــاك مبالـــغ 
كبيـــرة تصـــرف على األغنيـــة والفن 
عموما، فالمادة هي المحرك األساس 
ألي نشـــاط، وال يمكـــن أن تصل إلى 
القمة أو إلى مراكز متقدمة من دون 
الدعـــم والمادة، وضرب باســـل مثاال 
علـــى ذلـــك بشـــحة ونـــدرة األعمـــال 
والمسلســـالت والتي أثـــرت بدورها 
المبـــدع  اســـتمرارية ونشـــاط  علـــى 

البحريني.
مـــع  أحمـــد  باســـل  وقـــف  ولطالمـــا 
وســـاعدها  الواعـــدة  المواهـــب 
فـــي  رأيـــه  طلبنـــا  وحينمـــا  كثيـــرا، 
الموجـــودة  الشـــبابية  األصـــوات 

فـــي الســـاحة، قـــال: تشـــدني دائمـــا 
األصوات المتميـــزة والتي ينتظرها 
مســـتقبل واعد في مجـــال األغنية، 
أمـــا مقومـــات المطـــرب الناجح كما 
يراهـــا باســـل رحمـــه هللا، فلخصهـــا 
بإجابة تحمل في طياتها الكثير من 
المعانـــي، حيـــث أجاب: في الســـابق 
كانـــت المقومات ترتكـــز على روعة 
الصـــوت وقوته. أما اليوم، فمن أهم 
وكأن  المطـــرب،  شـــكل  المقومـــات 
الشـــكل ســـيغير مـــن صوتـــه، وهذه 
نظريـــة هدامة دخلت إلى عالم الفن 
والغنـــاء. لألســـف نعيش فـــي وضع 
صعـــب جـــدا انقلـــب فيه كل شـــيء 

رأســـا على عقب، وأصبحت الساحة 
الفنية لـــكل من هب ودب، إذ ال يهم 
الصوت وال الموهبة، بل الشـــكل هو 
فـــي األمـــر أن  األســـاس، والغريـــب 
هـــؤالء يجدون التشـــجيع من بعض 

شركات اإلنتاج.
كما أعطى رحمه هللا األســـباب التي 
جعلـــت من األغنيـــة البحرينية تفقد 
بريقها، مؤكدا أن هناك أسبابا كثيرة 
لغياب األغنية البحرينية وتراجعها، 
أهمها نقص الدعم والمادة، فاألغنية 
تكلف الكثير من أستوديو وعازفين 
والئحـــة طويلـــة مـــن الشـــروط. قد 
يكـــون الوضـــع ســـابقا يختلـــف عـــن 

اليـــوم، ففـــي ذلـــك الزمـــن اجتهدوا 
وأوصلـــوا األغنيـــة البحرينيـــة إلـــى 
القمـــة، وكانـــت محـــط إعجـــاب في 
كثير من الدول العربية، رغم تواضع 

اإلمكانات.
وعن الموهبة والدراســـة قال أيضا: 
الدراســـة،  ثـــم  أوال  تأتـــي  الموهبـــة 
والغنـــاء كمـــا نعرفـــه موهبة من هللا 
يطـــور  أن  الفنـــان  أراد  وإذا  تعالـــى 
مـــن نفســـه يتجـــه للدراســـة ليصقل 
أحمـــد  باســـل  ولخـــص  موهبتـــه، 
طموحه بأن يشـــاهد الساحة الفنية 
في البحرين كما كانت في الســـابق، 
شعلة من النشاط والتميز، وأن تفتح 

األبـــواب للمواهب الشـــابة الواعدة، 
التـــي  باألســـماء  مليئـــة  والبحريـــن 
ينتظرها مســـتقبل في الفن بشـــرط 
وجود الدعم والمتابعة والتشـــجيع، 

واختتم حديثه مع “البالد” بقوله:
نعمـــة  علـــى  وأشـــكره  هللا  أحمـــد 
الصحـــة والعافية، وأشـــكر صحيفة 
“البالد” التـــي عودتنا دائما بالوقوف 
مع المبدع البحريني ودعمه وإفراد 
مســـاحة له ليعرف الجمهور أخباره؛ 
ألن الفنـــان من دون دعـــم الصحافة 
النـــاس  إلـــى  يصـــل  أن  يمكـــن  ال 

والجمهور.

طموحي مشاهدة الساحة الفنية شعلة من النشاط كالسابق
”^“ مــــــع  لــــــه  حــــــــــوار  آخــــــــر  فــــــي  أحـــــمـــــد  بـــــاســـــل  الـــــفـــــنـــــان 

أسامة الماجد

بعد تعرضه للوعكة الصحية 2020في لقاء سابق مع “البالد” 
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عقـــد معهـــد البحرين للدراســـات 
المصرفية والمالية “BIBF” ندوة 
عقاريـــة افتراضيـــة عبـــر تطبيق 
“زووم” حول المدن والمجتمعات 
وحاضـــر  المســـتدامة.  المحليـــة 
فـــي النـــدوة الرئيـــس التنفيـــذي 
أحمـــد  المحـــرق  ديـــار  لشـــركة 
العمادي متحدثا رئيســـا، ورئيس 
وإدارة  الرقمـــي  التحـــول  مركـــز 
أحمـــد  بالمعهـــد  المشـــروعات 
نعيمي مديرا للجلســـة؛ لمناقشـــة 
والمجتمعـــات  المـــدن  تعريفـــات 
وهـــو  وخصائصهـــا،  المســـتدامة 
الهدف الحادي عشـــر من أهداف 
التنمية المستدامة التي وضعتها 
الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 

بالعام 2015. 
جوانـــب  علـــى  العمـــادي  وركـــز 
االســـتدامة االجتماعية لمشروع 
ديـــار المحرق مـــن حيث تصميم 
يعـــزز  الـــذي  الرئيـــس  المخطـــط 
بشـــكل  الســـكان  حيـــاة  نوعيـــة 
شـــامل ودعـــم الصحـــة الفرديـــة 

فئـــات  لمختلـــف  والمجتمعيـــة 
المجتمع، ودور الفرد في تحقيق 
اســـتدامة،  أكثـــر  مجتمعـــات 
الفتـــا إلـــى أن شـــراء المنتجـــات 
اجتماعيًا  المســـؤولة  والخدمات 
فـــي صـــدارة عقـــول جيـــل  هـــو 
األلفيـــة، حيـــث إن هـــذا الجيـــل 
والمشـــروعات  المنتجات  يفضل 

المستدامة. 
كما اســـتعرض أحمد نعيمي أبرز 
والنـــدوات  التدريبيـــة  البرامـــج 
التـــي يقدمهـــا المعهـــد للعامليـــن 
فـــي القطاع العقاري، وأشـــار إلى 
فـــي  المقبلـــة  المعهـــد  مبـــادرات 
المجـــال العقاري ومنهـــا المنتدى 
الـــذي ســـيتم تدشـــينه  العقـــاري 

قريبا. 
وانضمت إلى الندوة رئيس مركز 
المصرفيـــة والماليـــة  الدراســـات 
لتناقـــش  زيبـــا عســـكر،  بالمعهـــد 
أبـــرز الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا 
البحرين لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.

“BIBF” يستعرض المدن والمجتمعات المحلية المستدامة

المســابقة أطلقت عبــر المختبر الرقمي لـــ “البحرين المركزي”

“ارسكوير تكنولوجيز” تفوز بتحدي االبتكار بالتكنولوجيا التنظيمية

أعلنت شركة “ارســـكوير تكنولوجيز”، 
إحـــدى الشـــركات الرائدة التـــي تتخذ 
ا لها وقامت بتطوير  من البحرين مقـــرًّ
حلـــوالً متعـــددة ضمـــن النظـــام البيئي 
للتكنولوجيـــا المالية فـــي المملكة، عن 
فوزهـــا اخيـــرا بتحـــدي االبتـــكار فـــي 
التكنولوجيا التنظيمية ضمن مسابقة 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  نوفـــا  ســـوبر 
الماليـــة 2021 التـــي ينظمهـــا مصـــرف 
البحريـــن المركـــزي، وذلـــك عـــن األداة 
الحظـــر  إلغـــاء  أو  بالحظـــر  الخاصـــة 
التـــي   )Unblocking /Blocking(
طورتهـــا الشـــركة ألتمتـــة عملية حظر 
وقـــد  الحســـابات.  حظـــر  إلغـــاء  أو 
اختتمـــت المســـابقة التي تـــم إطالقها 
عبر المختبر الرقمي لمصرف البحرين 
المركـــزي “FinHub 973” بهـــدف دفـــع 
التكنولوجيـــا  قطـــاع  تنميـــة  عجلـــة 
المالية في البحرين األسبوع الماضي. 
منـــذ إنشـــائها قبـــل 11 عاًمـــا، عملـــت 
خلـــق  علـــى  تكنولوجيـــز  ارســـكوير 
مســـيرة متينة لها داخـــل المملكة تنبع 
من هدف الشـــركة الرئيس بأن تصبح 
أحـــد أكبـــر مراكـــز تطويـــر تكنولوجيا 
المعلومـــات في مملكـــة البحرين. وقد 
حازت الشركة التي تتخذ من البحرين 
عـــدة، وهـــي  علـــى جوائـــز  لهـــا  مقـــًرا 
إحـــدى الشـــركات المقيمـــة فـــي خليج 
البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة، أكبـــر 
مركز للتكنولوجيـــا المالية في منطقة 
إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
وتخـــدم ارســـكوير تكنولوجيـــز أكثـــر 
مـــن 400 مؤسســـة عامـــة وحكوميـــة 
الرئيســـة،  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
مثـــل التأميـــن والخدمـــات المصرفية 
والتعليـــم وغيرها. كما عملت الشـــركة 
على تطويـــر أكثر من 19 حـــاًل مبتكًرا 
منهـــا  الماليـــة،  المعلومـــات  لتقنيـــة 
التوقيع اإللكنروني “E-Signature”، و
Com- – وبرنامج “كمبيوفورم ،EICR

puform” المبتكر لطباعة االستمارات، 

وبرنامـــج “ CIS” المختـــص في أتمتة 
المسوحات في قطاع التأمين بالذات، 
وبرنامـــج “HRMS” الـــذي يوفـــر نظرة 
عامة شـــاملة ويقوم بإدارة الممتلكات 
قطـــاع  لخدمـــة  الصيانـــة  وأدوات 
العقـــارات باإلضافـــة إلى مهـــام أخرى، 
 Payroll“ إضافـــة إلـــى أدوات الرواتب

 .”Tools
يشـــار إلـــى أن إيـــزي ريكـــون هـــو أحد 
طورتـــه  الـــذي  البرمجيـــة  الحلـــول 
ارســـكوير تكنولوجيـــز للعمـــل كمحرك 
يقوم بالتحويل والتحميل والتسوية، 
وهـــو يعمـــل بنجـــاح فـــي مؤسســـات 
البرنامـــج  ويوفـــر  مختلفـــة.  ماليـــة 
أيًضـــا للمســـتخدمين أســـباًبا واضحـــة 
األخطـــاء  مـــن  ويقلـــل  للتســـويات، 
البشرية، ويوفر الوقت الذي تستغرقه 
هـــذه العمليـــة التـــي عـــادًة مـــا تكـــون 

طويلة ورتيبة. 
وقالت المؤســـس والرئيـــس والرئيس 
التنفيذي لشركة ارسكوير تكنولوجيز، 
شانثيني راجا “نحن سعداء وفخورون 
نوفـــا  ســـوبر  بتحـــدي  بفوزنـــا  للغايـــة 
البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة 2021 
التابـــع لمصـــرف البحريـــن المركزي، ما 
يعكـــس عمـــل فريقنـــا الجـــاد ورؤيتـــه 
األساســـية للنظام البيئي للتكنولوجيا 
المالية فـــي مملكة البحرين. لقد عملنا 
طيلة الــــ11 عاًما الماضية على تطوير 
حلـــول للمســـتقبل تهـــدف لتعزيـــز هذا 

القطاع المزدهر داخل المملكة”.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس قســـم تقنية 
المعلومات في شـــركة األوراق المالية 
واالســـتثمار “ســـيكو”، محمـــد إبراهيم 
ارســـكوير  فـــوز  نشـــهد  أن  “يســـعدنا 
تكنولوجيز بالمنافسة التابعة لمصرف 
البحريـــن المركـــزي، وذلـــك عـــن حـــل 
 Blocking and“ التكنولوجيـــا الماليـــة
ارســـكوير  توصلـــت   .”UnBlocking
مبتكـــرة  حلـــول  إلـــى  تكنولوجيـــز 
ومخصصة لتلبية احتياجات العمالء. 
فريـــق  مـــع  تعامالتنـــا  كانـــت  ولقـــد 
ارسكوير تكنولوجيز احترافية للغاية 
وهـــم دائًما ملتزمون بالعمل الجاد في 

جميع مهامهم ومشروعاتهم”. 
وقـــال الرئيـــس التفيـــذي فـــي شـــركة 
البحرين المالية ديباك ناير “تســـتخدم 
شركة البحرين المالية أداة EICR التي 
طورتهـــا ارســـكوير تكنولوجيـــز لنحـــو 
250 مســـتخدًما علـــى مدار الســـنوات 
ذلـــك  ســـاعدنا  إذ  الماضيـــة،  الســـت 
في أتمتـــة عمليـــات اإلدخـــال اليدوي 
لنظامنا األساسي بالكامل، وذلك بدقة 
عالية بنسبة 100 % واتساق للبيانات 
وزيادة لسرعة المعامالت للزبائن. كما 
عمـــل هذا الحـــل، كونـــه عمليـــة أتمتة 
روبوتيـــة، مع جميع شاشـــات وقوالب 

النظام األساســـية، إذ لم يشـــكل لنا أي 
تحديات في التكامل معها وساهم في 
تســـهيل التنفيذ والتخصيص وخفض 
التدخل من القسم المعني بتكنولوجيا 
المعلومات. ونظـــًرا لكونه منتجا صنع 
فـــي البحريـــن، فـــإن خدمـــات مـــا بعد 
البيع دائًما علـــى قدر كبير من الجودة 
والموثوقيـــة. ويتميز حل EICR الذي 
طورته ارســـكوير تكنولوجيز بسهولة 
االســـتخدام والعمليـــة للغايـــة، إضافة 
إلى أنه يعمل على مدار الساعة طوال 

أيام األسبوع”. 
وعلى صعيد متصل، أشاد نائب رئيس 
العمليـــات والخدمـــات فـــي الخدمات 
المصرفية لألفراد في مصرف ستيت 
بنك اوف انديا، فيجاي كومار سوني، 
بالمستوى العالي من االحترافية لدى 
ارسكوير تكنولوجيز قائاًل “لقد وفر لنا 
حل إيزي ريكون فائدة وكفاءة عالية 
فـــي عملياتنـــا اليومية، حيـــث يمكننا 
مـــن أتمتـــة عمليـــات تســـوية الحظـــر 
وإلغـــاء الحظـــر، والحســـابات الملغية 
والتحـــول لجهـــاز الصـــراف اآللي. كما 
يمكننا أتمتة عملياتنا اليدوية الحالية 
وإنشـــاء تقاريـــر تســـوية خاليـــة مـــن 

األخطاء”.

المنامة - شركة ارسكوير تكنولوجيز

شانثيني راجا

مشروع قانون أميركي 
يحّجم عمالقة التكنولوجيا

التي  االحــتــكــار  مكافحة  حــزمــة  ســتــؤثــر 
كشف عنها الكونغرس وتستهدف كبريات 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، حـــال إقـــرارهـــا، 
الناس  كبير على كيفية استخدام  بشكل 
لإلنترنت وعلى الشركات األميركية األكبر 
القوانين  تمّهد مشروعات  واألنجح. وقد 
الخمسة، التي ستطرح للتصويت من قبل 
تفكيك  أو  تنظيم  األربعاء، إلعــادة  لجان 
وفيسبوك  غــوغــل  مثل  عمالقة  شــركــات 
النظام  وآبل وأمــازون مع إعادة تشكيل 

البيئي لإلنترنت برّمته.
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تحـول رقمـي شـامـل لتـأميــن السيــارات الشهــر المقبــل
وجــه مصــرف البحريــن المركزي شــركات التأميــن العاملة فــي البالد للبدء 
فــي عمليــة تحــول رقمــي شــامل للتأمين على الســيارات، في خطــوة تعزز 
مكانــة المملكــة فــي القطــاع المالــي والمصرفــي وتســهل حصــول األفــراد 

والشركات على خدمات التأمين عن بعد دون زيارة الفروع.

واعتبارا من الشهر المقبل سيتعين على 
الشـــركات االلتـــزام بعـــدد مـــن الخطوات 
في ســـبيل التحـــول الرقمـــي الكامل في 
تقديم خدماتها، وذلك عبر 6 خطوات أو 

مراحل تنتهي في ديسمبر المقبل.
وكجـــزء من مبـــادرات مصـــرف البحرين 
المركزي المســـتمرة نحو التحول الرقمي 
المالـــي ولتعزيـــز تجربـــة أفضـــل للعمالء 
فـــي البحرين، طلب المصـــرف من جميع 
شـــركات التأميـــن تطبيق قنـــوات رقمية 
في خدمـــة العمالء وحاملي الوثائق في 
بوليصـــة تأميـــن المركبـــات، دون مطالبة 
العميـــل بالحضـــور في مقر الشـــركة كلما 
أمكـــن ذلك. وأكد المصرف المركزي على 
أن تقوم جميع شركات التأمين بالتقييم 

الكامـــل واالســـتعداد لمثل هـــذا التحول 
مـــن خـــالل تحديـــث نظـــام تكنولوجيـــا 
سياســـاته  وتحديـــث  المعلومـــات 
وإجراءاته لتعكس تنفيذ عملية التحول 

الرقمي في التأمين على السيارات.
وقســـم المصـــرف عمليـــة التحـــول عبـــر 
عدد مـــن المراحل، حيث تتمثل المرحلة 
الجديـــدة  التأميـــن  أعمـــال  فـــي  األوى 
والمتجددة، إذ يجب على جميع شركات 
التأميـــن النظـــر فـــي واحـــدة أو أكثر من 
تجديـــد  أو  إلصـــدار  الرقميـــة  القنـــوات 
بوليصة التأمين على السيارات لعمالئها 

في موعد أقصاه 31 يوليو 2021.
 عـــالوة علـــى ذلـــك، يجب على شـــركات 
التأميـــن اإلفصـــاح عـــن مزايـــا وشـــروط 

واإلقصـــاء  التأميـــن  وثيقـــة  وأحـــكام 
ســـيتم  إذ  وعادلـــة،  واضحـــة  بطريقـــة 
اســـتخدام الوسائل الرقمية المستخدمة 
أو المختـــارة لبيـــع المنتـــج، ويجـــب أن 
يطلـــب من العمـــالء قراءة وفهـــم البنود 
نســـخة  ولتوفيـــر  الخاصـــة  والشـــروط 
إلكترونية من سياســـية الشـــركة. عالوة 
علـــى ذلك، يجـــب على شـــركات التأمين 
تزويـــد العميـــل بنســـخة إلكترونيـــة مـــن 
السياسة في كل تجديد وإبراز الشروط 
واألحكام الرئيســـة للعميـــل، بما في ذلك 
المطبقـــة  الزيـــادة  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
واالستهالك ومكان اإلصالح قبل إصدار 

وثيقة تأمين السيارة.
طريقـــة  فـــي  هـــي  الثانيـــة  والمرحلـــة 
الدفـــع، إذ يجـــب علـــى شـــركات التأمين 
تســـهيل جميع المدفوعات والتســـويات 
مع عمالئهـــا من خالل توفيـــر طرق دفع 
آمنـــة ومعتمـــدة عبر اإلنترنـــت لتحصيل 
األقساط، وما إلى ذلك في موعد أقصاه 

31 يوليو 2021.
أما بشـــان تصديقـــات أو مالحق الوثيقة 
تأميـــن المركبـــات، فيجب على شـــركات 
إجـــراء  مـــن  عمالئهـــا  تمكيـــن  التأميـــن 

تعديـــالت أو موافقـــات على سياســـتهم 
للسيارات من خالل القنوات الرقمية في 
موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021. وتشمل 
نقـــل  المثـــال  ســـبيل  علـــى  الموافقـــات 
الملكية أو إلغاء السياســـة أو تغيير رقم 
تسجيل السيارة أو تغيير نوع التغطية.

أمـــا المرحلـــة الرابعة فتتعلـــق بمطالبات 
تقـــوم  أن  يجـــب  حيـــث  الســـيارات، 
شـــركات التأمين برقمنة أو أتمتة عملية 
المطالبـــات لتمكيـــن عمالئها مـــن بدء أو 
وللحصـــول  الســـيارات  مطالبـــات  فتـــح 

على حالة مطالباتهم رقمًيا، بما في ذلك 
التنبيهات والرســـائل اآللية لذلك، يتعين 
علـــى شـــركات التأميـــن تقديـــم تطبيـــق 
رقمي ألتمتة عملية المطالبات في موعد 
أقصاه 31 كانون األول )ديسمبر( 2021.

وفيما يتعلق بالشكاوي، يجب أن تسمح 
شـــركات التأمين لعمالئها برفع أو تقديم 
شـــكوى عبـــر القنـــوات الرقميـــة، والتـــي 
يجب أن تظهر حالة الشـــكوى في موعد 

أقصاه 31 ديسمبر 2021.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق برســـوم والمصاريـــف، 
فيتعين على شركات التأمين أن تتحلى 
بالشـــفافية فـــي اإلفصـــاح عـــن الرســـوم 
عليهـــا  والمتفـــق  المطبقـــة  والتكاليـــف 
لعمالئهـــا وإتاحتهـــا علـــى موقع الشـــركة 
علـــى الويب للرجـــوع إليها بســـهولة في 

موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021.
وأكد المصرف المركزي أن عدم االمتثال 
للتوجيهات قد يؤدي إلى قيام المصرف 
باتخـــاذ الـــالزم وإجـــراءات اإلنفـــاذ ضد 

شركة التأمين.

االستغناء عن 
الحاجة للفروع 

إلصدار البوالص 
والمطالبات

المنامة - البركة اإلسالمي

أعلـــن بنـــك البركة اإلســـالمي عـــن حصد 
جائـــزة “أفضل تصميـــم لبطاقة ائتمانية” 
من ماســـتركارد، وجائزة “أفضل تصميم 
مبتكـــر لبطاقـــة” مـــن مجلـــة “ذا جلوبـــال 
The Global Econom-  إيكونوميكس –

.”ics
تـــم تصميـــم البطاقة االئتمانيـــة من ِقبل 
فريق مركز البطاقات ببنك البركة، وذلك 
لتعزيـــز  ضمـــن مبـــادرة داخليـــة تهـــدف 
العمـــل الجماعـــي وإتاحة فـــرص اإلبداع 
واالبتكار لموظفي البنك. وباشـــر أعضاء 
الفريـــق تنفيـــذ عمليـــة تصميـــم البطاقـــة 

االئتمانيـــة في اســـتوديو فني ُمخصص، 
اإلبداعيـــة  مهاراتهـــم  بتطويـــع  وقامـــوا 

والتعاون مًعا إلنتاج هذا العمل الفني.
وقالت رئيس إدارة الخدمات المصرفية 
لألفـــراد في البنـــك، فاطمة العلوي “نحن 
فخـــورون للغايـــة بحصولنا علـــى هاتين 
الجائزتيـــن المرموقتيـــن، اللتيـــن تلقيـــا 
الضـــوء علـــى جهـــود ومســـاعي فريقنـــا 
البنـــك،  فـــي  البطاقـــات  بمركـــز  الُمبـــدع 
عبـــر مبادرتـــه األولـــى بتصميـــم البطاقة 
االئتمانيـــة الحائـــزة علـــى هـــذا التقديـــر 
الرفيع. ويعد هذا اإلنجاز من محصالت 
جهودنـــا الداخلية لتعزيـــز ثقافة اإلبداع 

وغـــرس  العمـــل،  بيئـــة  فـــي  واالبتـــكار 
الشـــعور باالنتمـــاء والـــوالء والفخر بين 

موظفينا”.
وأضافت العلوي “بالنيابة عن بنك البركة، 
نـــود أن نعرب عـــن بالغ امتناننـــا لكل من 
ماستركارد و ”ذا جلوبال إيكونوميكس”، 
مـــدى  يعكـــس  الـــذي  تقديرهـــم  علـــى 
التزامنـــا بالعمل المتميـــز واهتمامنا بأدق 
التفاصيل فـــي تصميم البطاقـــات. ونود 
أيًضا اإلشـــادة بالجهود المبذولة من ِقبل 
موظفينـــا وفريـــق الدعـــم الموهـــوب في 

تنفيذ وإنتاج هذه التصاميم الرائعة”.
وفـــي أعقاب النجـــاح الـــذي حققه فريق 

بنـــك البركـــة، ُأقيـــم معرض فنـــي لعرض 
األعمـــال الفنية التي قام بهـــا الموظفون 
الموهوبون، وتمت دعوة منتسبي البنك 
لمشـــاهدة التصميم الحائـــز على الجائزة 
عـــالوة إلـــى عـــدد مـــن األعمـــال الفنيـــة 

األخرى.
اإلقليمـــي  المديـــر  قـــال  جهتـــه،  ومـــن 
لماســـتركارد فـــي الســـعودية والبحريـــن 
والمشـــرق العربـــي، جهاد خليل “يشـــكل 
علـــى  والحائـــز  المتميـــز  التصميـــم  هـــذا 
التقديـــر، نموذًجـــا رائًعـــا لإلبـــداع والفـــن 
والشـــمولية، وهـــو كذلـــك يعكـــس نجاح 
العمـــل التعاونـــي إلنشـــاء تصميـــم فريد 

للبطاقـــات االئتمانيـــة. ولـــذا، نثنـــي على 
بنـــك البركة اإلســـالمي ونشـــيد بجهوده 
التـــي أنتجـــت هـــذا العمـــل الفنـــي الرائع 

والـــذي يعـــد إضافـــة جذابـــة إلـــى حلول 
بطاقـــة  فـــي  المتمثلـــة  اآلمنـــة  الدفـــع 

ماستركارد االئتمانية الذهبية”.

ــة مــاســتــركــارد االئــتــمــانــيــة ــاق ــط نــظــيــر تــصــمــيــم ب

“البـركـة اإلسـالمـي” يحصـد جائـزتيـن مـرمـوقتيـن

علي الفردان

واشنطن - أف ب



“الملكية للبنات” تنظم فعالية “إعادة بناء مستقبل الموضة”
للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة  نظمـــت 
الدولـــي  شـــريكها  مـــع  بالتعـــاون 
ويســـت  جامعـــة  اإلســـتراتيجي، 
فيرجينيـــا فـــي الواليـــات المتحـــدة، 
بعنـــوان  األزيـــاء  لتصميـــم  فعاليـــة 
الموضـــة”  مســـتقبل  بنـــاء  “إعـــادة 
تحـــت رعايـــة األولـــى فـــي جامعـــة 
ويســـت فيرجينيا األميركيـــة، لوري 

إريكسون.
تســـليط  إلـــى  الفعاليـــة  وهدفـــت 
الضـــوء علـــى التحول الذي يشـــهده 
مجـــال تصميـــم األزيـــاء فـــي العصر 
الرقمـــي، مـــن خـــال تدشـــين عرض 
كافـــة  فيـــه  عرضـــت  رقمـــي  أزيـــاء 
مشـــاريع تصميم األزيـــاء التي عملن 
عليهـــا الطالبات فـــي كا الجامعتين 
واألزيـــاء.  الموضـــة  قســـمي  مـــن 
وقـــد اســـتعرضت طالبـــات الجامعة 
مهاراتهـــن فـــي تصميم األزيـــاء عبر 
عرض  أزياء تقليدية صممت بشكل 
معاصـــر واإلكسســـوارات التقليديـــة 
المناســـبة لهـــا. كمـــا أعربـــن الطالبات 
عن ســـعادتهن واستفادتهن من هذه 
الفعاليـــة التي شـــهدت نجاحـــا كبيرا 

بحضور ما يزيد عن ألف مشاهد.
وصرحـــت إريكســـون أنهـــا حظيـــت 
بفرصة زيـــارة حرم الجامعة الملكية 
للبنـــات فـــي مملكـــة البحريـــن عـــدة 
مرات، حيـــث اطلعت على مشـــاريع 
واإلبداعـــات  الجذابـــة  الطالبـــات 
التـــي قمن بها فـــي مختلف مجاالت 
تخصـــص  فـــي  خصوصـــا  الفنـــون 
تصميم األزياء. ووصفت إريكســـون 
هـــذه المشـــاريع بالمشـــاريع “النابضة 
فكـــرة  بعدهـــا  لتســـتلهم  بالحيـــاة” 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  مشـــروع 
فعاليـــة  تنظيـــم  عبـــر  الجامعتيـــن 
الموضـــة”؛  مســـتقبل  بنـــاء  “إعـــادة 
مـــن أجـــل إتاحـــة الفرصـــة للطالبات 
واالســـتمتاع  اإلبداعـــات  لعـــرض 
ثقافـــات  مـــن  األزيـــاء  بمشـــاهدة 
إريكســـون  وأضافـــت  مختلفـــة. 

بقولهـــا أن “جائحة فيـــروس كورونا 
انطاقـــة  بمثابـــة  كانـــت  المســـتجد 
التعـــاون فـــي هـــذا المشـــروع علـــى 
وجـــه التحديد، حيث تجلى لنا كيف 
يمكـــن للتكنولوجيـــا تغييـــر جوانـــب 
الحياة وتعزيز ســـبل التواصل، وأود 
أن أشـــكر الجامعـــة الملكيـــة للبنات؛ 
لتعاونهـــا المتميـــز فـــي تنظيـــم هذه 

الفعالية”.
كما أعربت خريجة الجامعة الملكية 
للبنات والتي تعمل حاليا كمســـؤولة 
االتصـــال للكلية، يارا الخان، عن بالغ 

ســـعادتها للمشاركة في هذه الفعالية 
والتـــي عرضت فيهـــا تصاميمها. كما 
ســـلطت الضـــوء علـــى رحلتهـــا فـــي 
دراســـة تصميـــم األزياء فـــي مقابلة 
وأشـــارت  الفعاليـــة.  اثنـــاء  عرضـــت 
بقولها “اخترت الدراسة في الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات؛ ألنهـــا كانـــت أفضل 
خيار جامعي بالنسبة لي، وخصيصا 
لكـــون شـــهادة تصميم األزيـــاء فيها 
إقليميـــا  بهـــا  ومعتـــرف  معتمـــدة 

لـــي،  “بالنســـبة  وأضافـــت  ودوليـــا”. 
الموضة ليســـت فقط طريقة ارتداء 
المابـــس، وإنما هي هوية الشـــخص 
ذاتـــه. إنهـــا الطريقـــة التـــي يمكن بها 
مـــن  وإبداعـــك  شـــخصيتك  إظهـــار 
وأن  واحـــدة.  لبـــاس  قطعـــة  خـــال 
الشـــغف في مجـــال تصميـــم األزياء 
هو ما دفعني لدراسة هذا التخصص 
عامتـــي  وتأســـيس  الجامعـــة  فـــي 
التجاريـــة الخاصـــة بـــي فـــي مجـــال 

األزياء عبر اإلنترنت”.
يذكـــر أن الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات 
تعتبـــر الجامعـــة األولـــى والمتفـــردة 
توفـــر  التـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
فـــي تصميـــم  بكالوريـــوس  برنامـــج 
األزيـــاء للمرحلـــة الجامعيـــة والـــذي 
يندرج ضمن كلية الفنون والتصميم 
بالجامعة إضافـــة إلى كونها معتمدة 
محليـــا ودوليـــا إلـــى جانـــب البرامج 

األكاديمية األخرى في الجامعة.

لوري إريكسون

بالتعاون مع 
جامعة ويست 
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أعلنت شـــركة الســـيارات األوروبية، 
الوكيـــل الحصري والمـــوزع المعتمد 
لســـيارات BMW فـــي البحريـــن عن 
عـــرض التأجيـــر الجديـــد لســـيارات 
الرياضيـــة  األولـــى  الفئـــة   BMW

واآلمنة والراقية.
علـــى  الحصـــول  للعمـــاء  ويمكـــن 
BMW 120i ضمـــن عـــرض  ســـيارة 
مذهل برســـوم تبدأ مـــن 249 دينارا 
بحرينيا فقط شهريا لمدة 12 شهرا.
ولضمان الرضا على المدى الطويل، 
ســـتوفر شركة الســـيارات األوروبية 
للعمـــاء أيضـــا حـــدا مـــن المســـافة 
المقطوعة يبلغ 15,000 كم ســـنويا. 
وباإلضافة إلى ذلـــك، يمكن للعماء 
الحصـــول على الصيانـــة، والخدمة، 
مجانـــا،  والتأميـــن  والتســـجيل، 
باإلضافـــة إلـــى اســـتبدال اإلطارات 
الخاضعـــة لسياســـة التلـــف الخاصة 

بشركة السيارات األوروبية.
وفـــي تعليـــق له، قـــال المديـــر العام 
لشركة الســـيارات األوروبية، ديفيد 
 BMW ســـيارة  “إن  مكجولدريـــك 
بـــكل  للغايـــة  رائعـــة  األولـــى  الفئـــة 
بســـاطة. إنهـــا تمثـــل بدايـــة حقبـــة 
جديـــدة، حيـــث يبرز الجيـــل الثالث 
مـــن الطـــراز المدمـــج والفاخـــر الذي 
شـــهد نجاحـــا كبيـــرا متعـــة القيـــادة 
الفائقـــة والتميـــز الديناميكـــي لـــدى 

.”BMW شركة
شـــخص  كل  أن  “نعتقـــد  وأضـــاف 
ســـيارة  لقيـــادة  فرصـــة  يســـتحق 
رائعة، ومن خال هذا العرض، نوفر 
للعماء الجدد والمحتملين الفرصة 
للقيـــام بذلـــك. لقـــد اعتمدنـــا أيضـــا 
مجموعة من المزايا التي ســـتضمن 
للعماء االســـتمتاع بقرارهم لترقية 

BMW في السنوات المقبلة”.

“األوروبية” تطلق أفضل عرض لتأجير السيارات بالبحرين

شــاعرية لملحمــة  اإللهــام  مصــدر   ”Paradise“ مجموعــة 

”Haute Joaillerie“ تشكيلة جديدة من المجوهرات الفاخرة

الســـينمائي  كان  مهرجـــان  يعتبـــر 
ســـائر  فـــي  تألًقـــا  األكثـــر  الحـــدث 
لحظـــات  مـــن  يضمـــه  بمـــا  العـــام 
ســـحرية فريـــدة، وترتبط شـــوبارد 
باعتبارهـــا  المميـــز  الحـــدث  بهـــذا 
الشـــريك الرســـمي للمهرجـــان منـــذ 
عـــام 1998. وعلـــى هـــذا األســـاس، 
ترتقي ورشـــات الدار في كل ســـنة 
إلـــى مســـتوى جديـــد مـــن اإلبـــداع 
مـــن خال ابتـــكار تشـــكيلة جديدة 
مـــن المجوهـــرات ضمـــن مجموعة 
التـــي  الســـاحرة   )Red Carpet(
تمثل عرًضـــا مذهاً للبراعة الفائقة 
فـــي صناعـــة المجوهرات وتســـلط 
الضوء على شـــغف عميق بالسينما 
اللواتـــي  بالممثـــات  تحتفـــي  كمـــا 
يجســـدن اإلشـــراقة المتألقـــة لهـــذا 
الشغف خال مراسم الصعود على 
الدرج المؤدي إلى قاعة المهرجان.

التشـــكيلة  عـــن  الكشـــف  وقبـــل 
الجديدة مـــن المجوهرات الفاخرة 
تضـــم  التـــي   ”Haute Joaillerie“
74 قطعـــة مـــن المجوهـــرات خال 
الـــدورة القادمـــة من مهرجـــان كان 
الســـينمائي الذي ســـيقام في يوليو 
2021، تقـــدم كاروليـــن شـــوفوليه، 
الرئيـــس الشـــريك والمديـــر الفنـــي 
فـــي دار شـــوبارد، لمحـــة عـــن هذه 
المجموعة عبر الكشف عن النماذج 
األوليـــة التـــي يتمحـــور موضوعها 
مـــن  فيبـــرز  الخيـــال.  عالـــم  حـــول 
بيـــن هذه اإلبداعـــات طوق مزدوج 
مبهـــر تكللـــه ألماســـة نفيســـة بلون 
أصفـــر فاقـــع بـــوزن 30,68 قيراط؛ 
تعكـــس حس الرقي فـــي مجموعة 

.”Red Carpet“ مجوهرات
Para� مجموعـــة  فكـــرة  “تجســـد 
dise” مـــدى األفـــكار الحالمـــة التي 
تحملها مخيلة كارولين شـــوفوليه، 
فتفتح أمامنا أبواب قصور الخيال 
علـــى مصراعيهـــا من خـــال تقديم 
المميـــزة  الروائـــع  مـــن  مجموعـــة 

النابضة بالحياة.
مجوهـــرات  قطعـــة  كل  تنبـــض 
كل  بزغـــت  إذ  متقـــدة،  بعاطفـــة 
تحفة منها من فكرة فريدة لتتكلل 
بإبـــداع مميـــز، فتمثلـــت في رســـم 
أولي، ثـــم اختيرت لهـــا ترصيعاتها 
من األحجـــار الكريمـــة، كما حددت 
ألوانها وفق الماكن التي استوحيت 
منها، فبدت كرغبات جامحة تتوق 
للوصـــول إلـــى وجهاتهـــا وتحقيـــق 
غاياتهـــا. وقبل الكشـــف عـــن كامل 
فـــي   ”Red Carpet“ مجموعـــة 
الـــدورة القادمـــة من مهرجـــان كان 
الســـينمائي الذي سيقام في الفترة 
الواقعـــة مـــا بيـــن 6 إلـــى 17 يوليو 
2021، تكشـــف كارولين شـــوفوليه 
عـــن القطـــع الرمزيـــة األولـــى ضمن 

المجموعـــة، لتقـــدم نظـــرة خاطفـــة 
علـــى عالم إبداعي تتكشـــف أبعاده 
فـــي الروائـــع المبهرة التـــي أبدعتها 
وكمخـــرج  الخصبـــة.  مخيلتهـــا 
مخضرم، تنظم كارولين شـــوفوليه 
إيقـــاع  الســـينما  بعالـــم  الشـــغوفة 
مجموعاتهـــا  مـــن  مجموعـــة  كل 
حـــول قصـــة حقيقية لتشـــكلها في 
لوحـــة فنيـــة بارعـــة، فتنبـــض هذه 
اإلبداعات الرائعة بالحياة وتجســـد 

رؤيتها بشكل ملموس.
Para� “تأخذنا التشـــكيلة الجديدة 
Red Car�“ ضمـــن مجموعة ”dise
pet” إلـــى قلـــب أجـــواء تســـتهوي 
دار شـــوبارد، حيـــث الطبيعـــة البكر 
مـــكان  وعطائهـــا؛  روعتهـــا  بـــكل 
خصـــب وكأنـــه حلـــم، متـــاح دائمًا، 

يمكن تخيل معالمـــه والذهاب إليه 
بمنتهى الحرية، حيث يجدد المرء 
طاقتـــه ويتنعـــم بـــه كمـــا يحلـــو له. 
هو بمثابة جنـــة تحيط بنا وتوافق 
خياالتنـــا وأهوائنا كعالم يزخر بكل 

االحتماالت. 
تتســـم  الخيـــال  مـــن  روح  تســـري 
فـــي  “البـــاروك”  فـــن  بأســـلوب 
 ”Red Carpet“ إبداعـــات مجموعة
كاروليـــن  اســـتوحتها   ،2021 لعـــام 
شـــوفوليه مـــن الطبيعـــة الخصبـــة 
لألماكـــن األســـطورية أو الحقيقية 
التي تســـكن مخيلتهـــا، مثل تخيل 
حدائـــق غّنـــاء تتناثـــر فـــي أرجائها 
األحجـــار الكريمـــة وتصـــدح فيهـــا 
الطيـــور بأصواتهـــا العذبـــة وتتألـــق 
نباتاتهـــا بألوانهـــا الزاهيـــة؛ أو أرض 
يكتنفها الغموض كجزيرة بانتليريا 
مياههـــا  تشـــف  التـــي  اإليطاليـــة 
الكريستالية الرقراقة عن الصخور 
أعمـــاق  فـــي  القابعـــة  البركانيـــة 
شـــواطئها حيث تحـــب كارولين أن 
تســـرح بنظراتهـــا؛ أو رؤيـــة خارقة 
للطبيعة كتلك التي تظهر في فيلم 
“Avatar” وتمثل حيزًا مجازيًا تجد 
فيـــه ملجـــأ لهـــا للهروب من قســـوة 
الواقـــع ولتجد فيـــه فرصة جديدة 

للحياة.
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“زيــن” تواصــل تطــويــر مهــارات الشبــاب البحــرينــي
ــم ــه ــن ــي ــك ــم ــت ل بـــــرامـــــج  فـــــي 3  الـــــطـــــاب  مـــــن  ــر  ــيـ ــبـ كـ عـــــــدد  ــيـــل  ــجـ ــسـ تـ

أعلنت زين البحرين، شركة االتصاالت 
الرائدة في المملكة، عن تسجيل عدد 
كبير من الطاب البحرينيين في ثاثة 
من برامج زين لتمكين الشباب، وهي 
األلفيـــة”،  و”جيـــل  المســـتقبل”،  “رواد 
وقـــد  المهنـــي”.  التطويـــر  و”برنامـــج 
صمـــم برنامـــج زيـــن لتمكين الشـــباب 
بهـــدف توفيـــر فـــرص العمـــل وتزويد 
الشـــباب البحريني بأحـــدث المهارات 
المســـتوحاة مـــن منتديـــات االقتصاد 

العالمـــي 2025 مـــن أجـــل خلـــق قـــوى 
عاملـــة مســـتقبلية تنافســـية تواكـــب 
متطلبات رؤية البحرين 2030 بشكل 
مباشـــر. ويأتي هذا التدريب تماشـــيًا 
الشـــركة  تطويـــر  اســـتراتيجية  مـــع 
وهـــو ركيـــزة أساســـية في المســـاهمة 
ثقافـــة  ترســـيخ  بهـــدف  المجتمعيـــة 
جميـــع  فـــي  االجتماعيـــة  المســـئولية 

عمليات زين البحرين بشكل عام. 
لتمكيـــن  زيـــن  برنامـــج  إطـــار  وفـــي 

مـــن  عـــدد  تدريـــب  ســـيتم  الشـــباب، 
أعضاء هـــذا البرنامـــج وتناوبهم على 
مختلف أقســـام زيـــن البحرين؛ حيث 
سيتم انتداب بعض الطاب في قسم 
الشـــئون الماليـــة وتخطيـــط األعمـــال 
تعييـــن  ســـيتم  بينمـــا  والتحليـــات 
مبيعـــات  قســـم  فـــي  اآلخـــر  بعضهـــم 
التجزئـــة ومركز االتصـــال والمبيعات 
المشـــتركين  بـــدأ  كذلـــك  الخارجيـــة. 
فـــي البرنامج في حضـــور اجتماعات 

اللجنة التنفيذيـــة كجزء من تدريبهم 
علـــى التطويـــر والتعـــرف علـــى بيئـــة 
عمل الشـــركة. وقـــد أمضى فريق زين 
البحرين نحو 752 ساعة تدريبية في 

إطار خطة تطويرهم.
كمـــا خضـــع أعضـــاء برنامـــج التطوير 
المهنـــي لتدريـــب صـــارم علـــى مـــدار 
خالهـــا  تعرفـــوا  عمـــل  ســـاعة   2262
على منتجات وخدمات زين البحرين 
بشـــكل مكثف، والمهارات المستوحاة 

العالمـــي  االقتصـــاد  منتديـــات  مـــن 
2025 ومهـــارات التوظيـــف األخـــرى. 
تـــم تصميـــم هـــذا البرنامـــج للشـــباب 
البحرينييـــن الحاصليـــن على شـــهادة 
الثانويـــة العامة أو الدبلوم ويســـعون 
إلى تطويـــر خبراتهم المهنية أو لرواد 
األعمال الشـــباب. عاوة على ذلك، تم 
 Zain Digital تزويد أعضـــاء برنامـــج
 )Natives Advancement )Z-DNA

محمد عيسىببعض المشاريع إلنجازها.



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

إجازات غير مدفوعة لرافضي التلقيح بروسيا
التلقيــح  يرفضــون  الذيــن  الــروس،  الموظفــون  ســيجبر 
فــي المناطــق التــي يكون فيها إلزاميا، علــى أخذ إجازات 
غيــر مدفوعــة األجــر، علــى مــا أعلــن وزيــر العمــل انطون 
كوتياكــوف فيمــا يتزايد عدد اإلصابات مــع تباطؤ عملية 
التطعيــم. وجــاءت تصريحات الوزير انطــون كوتياكوف 
مع فرض موســكو وبعض المدن األخرى عددا من القيود 

تشمل أيضا مباريات بطولة أمم أوروبا 2020.
وقــال كوتياكــوف فــي تصريحــات األحــد لقنــاة حكومية 
الســلطات  قــررت  “إذا  للمراســلة  تلغــرام  تطبيــق  علــى 
لبعــض  إلزاميــا  التلقيــح  جعــل  منطقــة  فــي  الصحيــة 
الفئــات مــن العمــال، قــد يتــم تعليــق عمــل أي موظــف لم 
يتلــق اللقــاح”. وأوضــح أن التعليــق قد يســتمر طالما ظل 
مرســوم إلزامية التطعيم ساريا. وأمرت سلطات موسكو 
وضواحيهــا األربعــاء بجعــل التلقيــح إلزاميــا فــي قطــاع 

الخدمات في مواجهة وضع وبائي خطير.
وورد فــي قــرار موســكو أن 60 % مــن موظفــي قطــاع 
الخدمات التي تقدم لزبائن في موســكو يجب أن يكونوا 
مــدن   7 15 أغســطس. وقــررت  قبــل  بالكامــل  ملقحيــن 
ومناطق أخرى بينها ثاني مدن روســيا ســان بطرســبورغ 

فرض قرارات مماثلة، على ما ذكر اإلعالم الروسي.
وتأتــي موجــة اإلصابــات الجديــدة فــي وقــت يفتــرض 
أن تســتضيف ســان بطرســبورغ، التــي تعــد أســوأ بــؤرة 

بطولــة  إطــار  فــي  مباريــات   7 بعــد موســكو،  للفيــروس 
أمــم أوروبــا. ورغــم توافــر اللقاحــات مجانــا للــروس منذ 
ديســمبر، تلقــى 19.5 مليون شــخص فقــط من أصل 146 
مليونا هو عدد الســكان جرعة واحدة على األقل، حســب 
موقــع غوغوف الذي يجمــع األرقام المرتبطة بكوفيد من 
المناطــق واإلعــالم. وبعــد يوميــن متتالييــن من تســجيل 
إصابات قياســية، ســجلت موسكو انخفاضا طفيفا األحد 

مع 8305 إصابات في 24 ساعة.

ستوقع النجمة جينيفر لوبيز اتفاقية إنتاج مشترك مع منصة 
نتفليكس لسنوات عدة، ما يتيح الفرصة للعديد من الممثالت 

والكاتبات وصانعات المحتوى إلبراز مواهبهن، ونشرت 
النجمة األميركية الخبر، معلقة “األفضل لم يأت بعد“.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أحيت الفنانة نانسي عجرم أخيرا حفلة في العاصمة المصرية القاهرة، 
ونشرت مجموعة من الصور على “إنستغرام” ظهرت فيها على المسرح 

بإطاللة بسيطة وأنيقة في آن واحد.

بــدأت شــركة تطبيق التواصــل االجتماعــي األميركية 
“إنســتغرام”، بــث إعالنــات تجاريــة على نافــذة منصة 
الفيديوهــات القصيــرة ريلز التابعة لهــا والتي أطلقتها 
لمنافســة تطبيــق “تيــك تــوك” الصينــي الشــهير علــى 

مستوى العالم.
وستكون مدة اإلعالن 30 ثانية كحد أقصى وهو الحد 
األقصى لزمن أي فيديو يتم بثه عبر تطبيق ريلز. كما 
ســيكون اإلعالن في إطار رأســي مثل اإلعالنات التي 

تظهــر على القصص التي يبثها تطبيق إنســتغرام نفســه. وكما هــو الحال في فيديوهات 
ريلــز، ســيكون فــي مقــدور المســتخدم إعــادة تشــغيل اإلعــالن أو التعليــق عليــه نصــا أو 
باختيــار زر “أعجبنــي” أو حفظــه كمــا يفعــل فــي بعض فيديوهــات ريلز الســتخدامه في 
وقــت الحــق. وكانــت شــركة إنســتغرام قــد بــدأت في وقت ســابق مــن العــام الحالي بث 
إعالنات على تطبيق ريلز في بعض األسواق مثل البرازيل وألمانيا وأستراليا، ثم ضمت 

كندا وفرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة في وقت الحق.

“إنستغرام” تبدأ بث إعالنات على “ريلز” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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أنا ال يهمني شكل الطاولة!
Û  لفــت انتبــاه الرئيــس التنفيــذي المعيــن حديًثــا وجــود طاولــة مســتديرة فــي

قاعــة االجتماعــات فســأل مديــر مكتبــه عــن ســبب وجود هــذا الشــكل لطاولة 
االجتماعــات وليــس الشــكل المعتــاد. رد المديــر قائــاًل: كان الرئيــس التنفيــذي 
الســابق يؤمن كما يقول البعض بضرورة االســتماع إلى اآلراء، كل اآلراء مهما 
اختلفــت ومــن ثــم الوصول إلــى القرار المناســب. تابــع المدير: الشــكل لطاولة 
االجتمــاع يرســخ مبــدأ كلنــا شــركاء فــي صنــع القرار. هكــذا يقــول البعض عن 

فلسفة الرئيس السابق في إدارة شؤون المؤسسة، ورأيي...
Û  لــم أســألك عــن رأيــك، المهــم اآلن أن نتخلــص مــن هــذه الطاولــة فأنــا ال أؤمن

بالمظاهر بل باألفعال! فشكل الطاولة ال يعني لي بالضرورة منهجية أو أسلوب 
المســؤول فــي اإلدارة. أريــدك أن تتصــل بنــواب الرئيــس ومديــري اإلدارات 
للترتيــب لالجتمــاع األول معهــم. هــذه وظيفتك وليس إبداء الــرأي، حاول أال 

تخرج عن إطار الوصف الوظيفي لك. على فكرة سأعيد ترتيب مهامك!
Û  بعد مضي أكثر من 6 أشهر على تعاملهم مع الرئيس الجديد ومحاولة دراسة شخصيته

وأســلوبه غيــر الظاهــر فــي اإلدارة نجح البعض فــي التعرف على المفاتيــح الصحيحة 
ألســلوب التعامــل معــه بينمــا ال يــزال البعــض اآلخر يواجــه بعض الصعوبــات في ذلك. 
الذين نجحوا عرفوا بأن هذا المسؤول يهوى األحاديث المطولة وخاصة تلك المتعلقة 
بســيرته المهنية وعندما يناقش موضوًعا معيًنا فإنه يذهب شــرًقا وغرًبا دون التركيز 
علــى الموضــوع األساســي وفــي النهاية يبلغ الحضــور بالقرار. هو ال يتوقع أن يناقشــه 

أحد في قراراته وفي حال حدوث ذلك فإن كرسي ذاك الشخص قد يصبح شاغًرا.
Û  سيدي القارئ قد يتمتع بعضنا بخبرات مهنية طويلة ومتجددة ومؤهالت مهنية

وأكاديمية عالية قد ساهمت في وصولنا إلى مناصب متقدمة ولكن هناك حقيقة 
ال يمكــن تغييبهــا وهي حاجتنا إلى ترســيخ مهارة االســتماع لدينــا وحاجتنا إلى 
االســتفادة من آراء االختصاصيين وإشــراكهم في عملية صنع القرار. تعلمنا من 
علماء اإلدارة وممارســيها االبتعاد عن ما يعرف بـ “التمحور حول الذات”، والذي 
يعّرفــه معجــم المصطلحــات اإلدارية بأنه: “االتجاه الــذي يقوم على االعتقاد بأن 
خصائص الشــخص أو ســماته تفوق خصائص غيره، األمر الذي يبعده عن الغير 

وال يقبل آراءهم ووجهات نظرهم أو أفكارهم”. ما رأيك سيدي القارئ؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

“غاماليــا”  مركــز  مديــر  أكــد 
واألحيــاء  األوبئــة  علــم  ألبحــاث 
الصحــة  لــوزارة  التابــع  الدقيقــة 
الروســية، ألكســندر غينتسبورغ، 
أن لقــاح “ســبوتنيك V” يقــي مــن 
جميــع ســالالت فيــروس كورونــا 

المعروفة حاليا.
وقــال غينتســبورغ، علــى الهــواء 
“تحمــي   :”1 “روســيا  قنــاة  عبــر 
يتــم  التــي  المضــادة  األجســام 
الحصول عليها نتيجة اســتخدام 
جميــع  مــن   )V )ســبوتنيك 
الســالالت المعروفــة حالًيــا، بدءا 
مــن البريطانيــة، وحتــى الســاللة 
الهنديــة المعروفــة باســم ســاللة 

دلتا”.
“التطعيــم  غينتســبورغ  وأضــاف 
الحوامــل  النســاء  يحمــي  ال 
بــل ســيحمي األطفــال  فحســب، 
حديثــي الوالدة نتيجــة الرضاعة 

الطبيعية”.

بــاث  بجامعــة  باحثــون  نجــح   
مــادة  صنــع  فــي  البريطانيــة 
تقلــص  الــوزن،  خفيفــة  جديــدة 
الطائــرات  محــركات  ضوضــاء 
بصــوت مجفــف  بجعلهــا شــبيهة 
الشــعر، األمــر الذي يضفــي بمزيد 
مــن الراحــة علــى ركاب الرحالت 

الجوية.
ووفقا للفريق البحثي فإن المادة 
الجديدة على شــكل هالم هوائي 
أكســيد  مــن  يتكــون  )إيروجيــل( 
الجرافين وبولي فينيل الكحول، 
وتــزن 2.1 كجــم فقــط لــكل متــر 
مكعــب، مــا يجعلهــا أخــف مــادة 
عازلــة للصــوت تــم تصنيعها على 
اإلطــالق، بحســب مــا جــاء علــى 

الموقع الرسمي للجامعة. 
ويمكن استخدام المادة الجديدة 
كعــازل للصــوت داخــل محــركات 
الطائرات، لتقليل حدة الضوضاء 
لما يصل إلى 16 ديسيبل، لتطلق 
مجفــف  لصــوت  أقــرب  صوتــا 

الشعر.

“سبوتنيك” ضد 
جميع سالالت كورونا

 تقنية لتخفيف 
ضجيج الطائرات

البريطانيــة  الحكومــة  أعلنــت 
حفــالت  بإقامــة  ستســمح  أنهــا 
الزفــاف غير الدينيــة في األماكن 
وويلــز  انكلتــرا  فــي  المفتوحــة 
للمــرة األولــى منــذ تفشــي كوفيد 
هــذا  إلــى  الحيــاة  يعيــد  مــا   ،19

القطاع الذي تضرر بشدة.
بريطانيــا  كانــت  اآلن  وحتــى 
الزفــاف  بحفــالت  فقــط  تســمح 
اليهوديــة وتلــك الخاصــة ببعــض 
المجموعــات الدينية في األماكن 
المفتوحــة، في حيــن يتعين على 
اآلخريــن عقــد القــران على نطاق 
وفــي حضــور  فــي غرفــة  ضيــق 
عــدد محــدد. وقــال وزيــر العــدل 
البريطاني روبرت باكالند لشــبكة 
القــرار  هــذا  إن  نيــوز”  “ســكاي 
لحفــالت  أكبــر”  “مرونــة  أعطــى 
الزفــاف فــي “اســتقبال مزيــد من 
الضيــوف بطريقة آمنة” مع بداية 

يوليو المقبل.

بريطانيا تسمح 
بحفالت الزفاف

أعلنت مؤسســة اإلمارات للتعليم المدرســي، عودة التعليم “حضوريا” في جميع المدارس الحكومية، 
وذلــك بــدءا من العام الدراســي المقبــل 2021 - 2022. وقال المكتب اإلعالمــي للحكومة في تغريدة 
على تويتر، إن عودة التعليم حضوريا إلى المدارس ستتم “مع تطبيق بروتوكول خاص، وبالتنسيق 
مع الجهات المختصة”. وأوضح أنه سيبدأ العام الدراسي في 29 أغسطس 2021، الفتة إلى أنه يتم 
تقديم “برامج تدريبية لمديري المدارس والمعلمين والمشرفين من أجل ضمان عودة آمنة للطالب”. 

اإلمارات تعلن موعد “التعليم الحضوري” بالمدارس


