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وجـــه مجلـــس الـــوزراء جميـــع الجهـــات 
الرقابـــة  ديـــوان  مـــع  المســـتمر  للتعـــاون 
المالية واإلداريـــة وتنفيذ توصيات كافة 
تقاريـــره تكريســـًا للنزاهـــة وصونـــًا للمال 

العام.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ورأس 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
االجتماع االعتيادي األســـبوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
ونـــوه مجلس الـــوزراء بجهـــود القائمين 
منـــذ  للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  علـــى 
تدشـــينها وحتـــى اليـــوم وعملهـــا بوتيرة 
عاليـــة مكنتهـــا من الوصـــول إلى مليوني 
جرعـــة فـــي 6 أشـــهر منـــذ بـــدء الحملـــة، 
وإتمام تطعيم 69.4 % من عدد الســـكان 
بجرعـــة واحدة على األقل، وهو ما يدلل 
على ســـير الحملة في االتجـــاه الصحيح 
وفـــق ما تم من زيادة لوتيرة التطعيمات 

ورفـــع الطاقـــة االســـتيعابية، منوهـــًا بمـــا 
يتمتـــع بـــه المواطنـــون والمقيمـــون مـــن 

حـــٍس مســـؤول ووعـــٍي بأهميـــة المبادرة 
ألخـــذ التطعيمـــات والجرعـــة المنشـــطة، 

باإلجـــراءات  بااللتـــزام  واالســـتمرار 
االحترازية.

توجيه الجهات المعنية للتعاون لتنفيذ توصيات “الرقابة”
مجلس الوزراء: تطعيم 69.4 % من السكان يعكس الحس المسؤول

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

أعلـــن نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، الشـــيخ 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة عـــن  خالـــد 
صـــدور الموافقة الكريمـــة لولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، على 
مقتـــرح إنشـــاء لجنـــة وطنيـــة لألمن 
الغذائـــي تهـــدف إلـــى متابعـــة تنفيـــذ 
االســـتراتيجية بعد إقرارها، واقتراح 

السياســـات المطلوبـــة لتعزيز التدابير 
المرتبطة باإلنتاج المحلي.

جاء ذلك لدى مشـــاركة في المنتدى 
البحريـــن  لمركـــز  الرابـــع  الســـنوي 
للدراســـات االســـتراتيجية والدولية 
والطاقـــة، والـــذي ُعقد صبـــاح أمس 
عـــن ُبعـــد بواســـطة تقنيـــة االتصـــال 
المرئي تحت عنوان “استراتيجيات 
تحقيـــق األمـــن الغذائـــي: التحديات 

والفرص”.

إنشاء لجنة وطنية لألمن الغذائي
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اعتمـــد وزيـــر التربية والتعليم ماجـــد النعيمي نتائج المراحـــل )الثانوية العامة، 
التعليـــم الفنـــي والمهنـــي، اإلعداديـــة(. وفيمـــا يتعلـــق بنتائـــج الثانويـــة العامـــة 
واإلعداديـــة العامـــة، لهـــذا العـــام الدراســـي 2020 - 2021، أظهـــرت النتائج في 
المســـتوى الثالـــث الثانـــوي أّن نســـبة النجـــاح قـــد بلغـــت )98.5 %(، وبلـــغ عـــدد 
المتفوقيـــن مـــن الطلبـــة الذين حصلوا علـــى تقدير 95 % فأكثر للعام الدراســـي 
الحالي )1520( منهم 470 متفوًقا و1050 متفوقة. كما بلغت نســـبة النجاح في 
التعليم الفني والمهني 94.1 %، وبلغ عدد المتفوقين الذين حصلوا على تقدير 
95 % فأكثر 21 متفوًقا ومتفوقة. أما على مســـتوى المرحلة اإلعدادية العامة، 

فقد بلغت نسبة النجاح العامة 98.95 %.

 اعتماد نتائج المدارس... 
و“اإلعدادي” تتصدر نسبة النجاح

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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“البحرين والكويت” يتيح القروض عبر “BBKPLUS”“ديار المحرق” ُتعلن عن إنجاز “جيوان”
أعلنت ديار المحرق، عن استكمال  «

مشروع جيوان بالكامل، منذ اإلعالن 
عنه في شهر أكتوبر 2018، وذلك في 
أعقاب انتهاء العمل بالمرحلة الثالثة 

واألخيرة التي بدأت منذ شهر ديسمبر 
2019 واستمرت حتى شهر مايو 2021 

حسب الجدول الزمني المحدد.

» BBK�  بعد اإلطالق الناجح لتطبي ق
PLUS في يوليو من العام الماضي 

لتقديم خدمات فتح الحسابات، 
أعلن  بنك البحرين والكويت 

عن إطالق خدمة غير مسبوقة تتيح لعمالء البنك الحاليين 
والمستقبليين التقدم بطلب الحصول على قروض شخصية من 

خالل تطبي ق BBKPLUS، وإنجاز المعاملة في أي وقت.

المنامة - وزارة الداخلية

نجـــح مســـعفو مركـــز اإلســـعاف الوطنـــي فـــي إجـــراء عملية والدة لســـيدة 
بحرينيـــة بعـــد أن فاجأها المخاض في المنزل، حيـــث أنجبت توأمين )ولدا 
وبنتـــا(. وكانـــت غرفة العمليات الرئيســـة قد تلقت بالغا في الســـاعة 7:19 
صباحا من مواطن يفيد بأن زوجته في حالة والدة ويطلب المساعدة في 
نقلها للمستشـــفى، وعلى الفور تم إرسال سيارة اإلسعاف الوطني المجهزة 
بالطاقـــم الطبي المؤهل والمعدات الالزمة إلى موقع المنزل الكائن بمنطقة 
المعاميـــر فـــي 8 دقائـــق، إذ تبين أنه ال يمكن نقل الســـيدة إلى المستشـــفى 
بســـبب وضعهـــا الصحي، األمـــر الذي أدى إلى قيام المســـعفين بمســـاعدتها 
على الوالدة في المنزل وإســـعافها، حيث تم نقلها بعد ذلك إلى مستشـــفى 

السلمانية الطبي لتلقي الرعاية الصحية الالزمة.

“اإلسعاف الوطني” يجري 
عملية والدة لسيدة في منزلها

المنامة - وزارة الخارجية

أن  الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت 
لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
بمبـــادئ  ملتزمـــة  البحريـــن 
حســـن الجـــوار وعـــدم التدخـــل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول 
األخـــرى، وتعزيـــز العالقات ومد 
جســـور التعـــاون والحـــوار عبـــر 
والتفاهـــم  المتبـــادل  االحتـــرام 

المشترك.
وأوضحـــت الـــوزارة أن مـــا تـــم 
وســـائل  بعـــض  فـــي  تداولـــه 
بشـــأن  االجتماعـــي  التواصـــل 
باســـم  دوليـــة  لجنـــة  تشـــكيل 
“عدالـــة” للتحقيـــق فـــي جرائـــم 
حقوق اإلنســـان في الجمهورية 
يمثـــل  ال  اإليرانيـــة  اإلســـالمية 
الثابتـــة  البحرينيـــة  السياســـة 
الملتزمـــة بمبـــدأ عـــدم التدخـــل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول 

األخرى.

“الخارجية”: 
البحرين ال تتدخل 

بشؤون الدول
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االستمرار في 
التوسع في تنفيذ 

مشاريع البنية 
التحتية وفق 

المعايير العالمية
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المنامة - بنا

رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة االجتماع 
االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي 

عقد أمس عن ُبعد.
في مستهل االجتماع، أشاد مجلس الوزراء 
بمـــا يوليـــه عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة من اعتزاز 
بالجهـــود الوطنيـــة للعامليـــن فـــي الصفوف 
كافـــة  نجـــاح  فـــي  وإســـهاماتهم  األماميـــة 
مسارات التعامل مع فيروس كورونا، منوهًا 
المجلـــس بالتقدير الذي اســـتحقه العاملون 
في الصفوف األمامية وفقًا لالعتزاز الملكي 
الســـامي بتوجيه ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة بمنح رتبتين اســـتثنائية 

في الخدمة المدنية أو ما يعادلها لهم.
 وفـــي هـــذا الصـــدد، نـــوه مجلـــس الـــوزراء 
الوطنيـــة  الحملـــة  علـــى  القائميـــن  بجهـــود 
للتطعيم منذ تدشـــينها وحتى اليوم وعملها 
بوتيـــرة عاليـــة مكنتهـــا مـــن الوصـــول إلـــى 
مليونـــي جرعـــة فـــي ســـتة أشـــهر منـــذ بدء 
الحملـــة، وإتمـــام تطعيـــم 69.4 % مـــن عدد 
الســـكان بجرعة واحـــدة على األقل، وهو ما 
يدلل على سير الحملة في االتجاه الصحيح 
وفـــق ما تم مـــن زيـــادة لوتيـــرة التطعيمات 
ورفع الطاقة االســـتيعابية، منوهًا بما يتمتع 
به المواطنون والمقيمون من حٍس مسؤول 
ووعـــٍي بأهمية المبـــادرة ألخـــذ التطعيمات 
والجرعـــة المنشـــطة، واالســـتمرار بااللتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة، من أجل الوصول 
إلـــى التحصين المنشـــود والوقاية من كافة 

المتحورات بما فيها المتحور “دلتا”.
 بعدها أشـــاد المجلس بنتائج زيارة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
المتحـــدة  المملكـــة  إلـــى  مؤخـــرًا  الـــوزراء 
ولقـــاء ســـموه بولي عهـــد المملكـــة المتحدة 
أميـــر ويلز، ورئيـــس وزراء بريطانيا، ووزير 
بإســـهامات  منوهـــًا  البريطانـــي،  الخارجيـــة 
هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي على 
كافـــة األصعـــدة وفتـــح مجاالت أوســـع في 
مسار العالقات المتميزة بما يخدم المصالح 

المشتركة بين البلدين الصديقين.
الـــوزراء الطلبـــة  إلـــى ذلـــك، هنـــأ مجلـــس   
والطالبـــات المتفوقيـــن والناجحيـــن والتـــي 
الظـــروف  جـــاءت نتائجهـــم متميـــزة رغـــم 
عـــن  الناجمـــة  والتحديـــات  االســـتثنائية 
الشـــكر  المجلـــس  مقدمـــًا   ،)19  – )كوفيـــد 
ألوليـــاء األمـــور وإلـــى الهيئـــات األكاديميـــة 
واإلداريـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم الذين 
عملـــوا بكل جـــد وإخالص من أجـــل النجاح 
فـــي إكمال هـــذا العام في مختلـــف المراحل 
الدراســـية، موجهًا بأن تســـتمر الـــوزارة في 
خططهـــا وبرامجها التطويريـــة لما فيه خير 

وصالح الطلبة ودعم مسيرة التنمية.
 بعـــد ذلـــك نـــوه مجلـــس الـــوزراء بالحرص 
على مواصلة تنفيذ مشـــاريع البنية التحتية 
والطاقـــة بمـــا يعـــزز االســـتجابة لمتطلبـــات 
التنمية المســـتدامة وتطوير كافة مساراتها 
بما يحقق التطلعات المنشـــودة، مشـــيرًا إلى 
أهميـــة االســـتمرار فـــي التوســـع فـــي تنفيذ 
المعاييـــر  وفـــق  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع 
العالميـــة، وتبني المبادرات التي تســـتهدف 
اإلســـراع بوتيـــرة هـــذه المشـــاريع، مشـــيرًا 
المجلس إلى ما تشهده المملكة من تحديث 
وتطوير للعديد من مشـــاريع البنية التحتية 
المنشـــودة.  التنمويـــة  ألهـــداف  يرفـــد  بمـــا 
مشـــيرًا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى ما ستشـــكله 
محطة الدور 2 إلنتاج الكهرباء والماء التي 
تفضـــل صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بافتتاحهـــا إيذاًنـــا 
ببدء عملياتها التشـــغيلية، مـــن رافد حيوي 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن أهـــداف هـــذا القطاع، 
وتأميـــن الكهربـــاء والمـــاء أمـــام المشـــاريع 

اإلسكانية والتنموية المتنامية في المملكة.
 ثـــم اســـتعرض المجلس ما تـــم تحقيقه من 
صاحـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا  مســـتجدات 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء حول تقارير التدقيق االســـتقصائي 
التـــي أعدها ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
عـــن بعض أعمـــال وزارات التربية والتعليم، 
واألشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  والعمـــل  العمرانـــي، 
والتـــي تـــم علـــى إثرهـــا إحالـــة المخالفـــات 
واإلدارة  العامـــة  النيابـــة  إلـــى  المرصـــودة 
العامة لمكافحة الفســـاد واألمن االقتصادي 
واإللكترونـــي، واللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
المجلـــس  القانونيـــة والتشـــريعية. موجًهـــا 
كافـــة الجهات للتعـــاون المســـتمر مع ديوان 
الرقابـــة المالية واإلداريـــة وتنفيذ توصيات 
كافة تقاريره تكريســـًا للنزاهة وصونًا للمال 

العام.
 بعد ذلك، اطلع المجلس على تقارير الوزراء 
عـــن المشـــاركة في القمة اإلســـالمية الثانية 
 ،)2021 يونيـــو   16( والتكنولوجيـــا  للعلـــوم 
والمشـــاركة في االجتماع التشاوري لوزراء 
الخارجيـــة العرب واجتمـــاع مجلس جامعة 
الـــدول العربيـــة على المســـتوى الوزاري في 
دورته غير العادية بشـــأن ملف ســـد النهضة 
األثيوبي، والـــدورة )148( للمجلس الوزاري 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
)16 يونيـــو 2021(، ومشـــاركة وفـــد مملكـــة 
البحريـــن في أعمـــال الـــدورة )109( لمؤتمر 
العمـــل الدولـــي )3 19- يونيـــو 2021(، إلـــى 
جانـــب المشـــاركة فـــي االجتمـــاع الـــوزاري 
بـــدول  األغذيـــة  ســـالمة  للجنـــة  الخامـــس 
مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية )17 

يونيو 2021(.
 بعدهـــا أعـــرب المجلس عن تهنئتـــه لألمين 
العـــام لألمـــم المتحدة أنطونيـــو غوتيريس، 
بمناســـبة إعـــادة تعيينـــه أمينـــًا عامـــًا لألمم 
المتحـــدة لواليـــة ثانيـــة بالتزكيـــة، متمنيـــًا 
لـــه التوفيـــق وللمنظمـــة مزيًدا مـــن تحقيق 
أهدافها بما يرّســـخ األمن واالستقرار للعالم 
أجمع. بعدها نظر المجلس في الموضوعات 

المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي: 

الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن مذكـــرة التفاهـــم بيـــن 
وزارة الداخليـــة بمملكـــة البحريـــن ومدينـــة 
ميامـــي، والتي تهـــدف إلى تطويـــر التعاون 
فـــي مجال الشـــرطة المجتمعيـــة ومكافحة 

الجريمة العابرة.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن مذكـــرة التفاهـــم بيـــن 
جامعـــة البحرين وجامعة هيوســـتن، والتي 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز التعـــاون فـــي البرامـــج 

األكاديمية والبحوث وتطوير التدريس.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن ردود الحكومـــة على 5 
اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة 
مـــن مجلس النواب، واقتـــراح بقانون مقدم 

من مجلس الشورى.

مـجـلــس الــوزراء يـوجــه الجـهــات المعنـيــة للتـعــاون لتنفـيـــذ توصـيـــات “الـرقـابـــة”

التحصين ضد “دلتا” يتطلب أخذ اللقاح والجرعة المنشطة

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 21 يونيو 2021

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:
مذكـــرة التفاهـــم بيـــن وزارة الداخلية 
البحريـــن ومدينـــة ميامي،  بمملكـــة 
والتـــي تهدف إلـــى تطويـــر التعاون 
المجتمعيـــة  الشـــرطة  مجـــال  فـــي 

ومكافحة الجريمة العابرة. 

مذكرة التفاهم بيـــن جامعة البحرين 
وجامعـــة هيوســـتن، والتي تهدف 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون فـــي البرامج 
وتطويـــر  والبحـــوث  األكاديميـــة 

التدريس.

ردود الحكومة على 5 اقتراحات برغبة 
مـــن  مقدمـــة  بقانـــون  واقتراحيـــن 
مجلـــس النـــواب، واقتـــراح بقانـــون 

مقدم من مجلس الشورى.

اإلشـــادة بما يوليه جاللة الملك المفدى 
حفظـــه الله ورعـــاه مـــن اعتـــزاز بالجهود 
الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن  الوطنيـــة 
األمامية وإســـهاماتهم في نجـــاح كافة 

مسارات التعامل مع الجائحة.

التنويه بالتقدير الذي اســـتحقه العاملون 
في الصفـــوف األمامية بمنحهم رتبتين 
اســـتثنائية فـــي الخدمـــة المدنيـــة أو ما 
يعادلهـــا بنـــاًء علـــى توجيه ســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

اإلشـــادة بجهود القائمين علـــى الحملة 
الوطنيـــة للتطعيم والعمـــل بوتيرة عالية 
مكنتها مـــن الوصول إلى مليوني جرعة 
في ســـتة أشهر منذ بدء الحملة، وإتمام 
تطعيـــم 69.4% من عدد الســـكان بجرعة 

واحدة على األقل.

ووعـــي  المســـؤول  بالحـــس  التنويـــه 
المواطنيـــن والمقيمين بأهمية المبادرة 
ألخـــذ التطعيمـــات والجرعة المنشـــطة، 
وااللتزام باإلجـــراءات االحترازية للوصول 
للتحصين المنشود والوقاية من المتحور 

"دلتا".

تهنئـــة الطلبـــة والطالبـــات المتفوقيـــن 
والناجحين وتقديم الشـــكر ألولياء األمور 
وإلى الهيئات األكاديمية واإلدارية بوزارة 

التربية والتعليم.

التأكيـــد علـــى أهميـــة االســـتمرار فـــي 
التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
وفق المعايير العالمية، وتبني المبادرات 

التي تستهدف اإلسراع بوتيرتها.

التنويـــه بمـــا ستشـــكله محطة الـــدور 2 
إلنتاج الكهرباء والماء التي تفضل سمو 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
بافتتاحهـــا من رافٍد حيوي لتحقيق المزيد 

من أهداف قطاع الكهرباء والماء.

استعراض مستجدات تنفيذ توجيه سمو 
ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حول 
تقاريـــر التدقيـــق االســـتقصائي لديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة حـــول بعض 
أعمال وزارة التربية والتعليم، واألشغال 
والبلديات، والعمل والتنمية االجتماعية.

تهنئـــة معالي الســـيد أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم المتحدة بمناســـبة إعـــادة تعيينه أمينًا عامًا 
لألمم المتحدة لوالية ثانية بالتزكية.

توجيه كافة الجهات للتعاون المستمر مع 
ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية وتنفيذ 
توصيـــات كافـــة تقاريره تكريســـًا للنزاهة 

وصونًا للمال العام.

االطـــالع علـــى تقارير أصحـــاب المعالي 
والسعادة الوزراء.

 تطعيم 69.4 %
من السكان 

يعكس الحس 
العالي المسؤول 

للمواطنين 
والمقيمين

العاملون 
في الصفوف 

األمامية 
يستحقون  

الرتبتين في 
“الخدمة”



قال وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزياني على هامش مشـــاركته في 
منتـــدى دراســـات “اســـتراتيجيات األمن 
الغذائـــي.. التحديـــات والفـــرص” إن 90 
% من استهالك البحرين للمواد الغذائية 

مواد مستوردة من الخارج.
وأضـــاف “لذلـــك وجه ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــع بداية 
أزمـــة كورونا، للحرص علـــى تزويد هذه 
المـــواد فـــي األســـواق بوفرة ومـــن دون 
زيـــادة باألســـعار، وفـــي مـــارس 20 مـــن 
العـــام 2020 تـــم توجيـــه الـــوزارة للعمل 
علـــى هـــذه اإلجـــراءات، والتواصـــل مـــع 
تجـــار القطاع الخاص، إذ تم توفير مواد 
غذائية تغطي 6 شـــهور، وعليه تم رصد 
ميزانيـــة مـــن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي لتغطيـــة كل ذلـــك، هنـــاك دول 
القلـــق والهلـــع، ودول معروفـــة  أصابهـــا 

واجهت صعوبات في تحقيق ذلك بهذه 
الفترة الحرجة”.

الفتـــرة  انتهـــاء  “بعـــد  الزيانـــي  وتابـــع 
بسبتمبر 2020 قررت الحكومة بتوجيه 
مـــن ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
واصبـــح  دائمـــة،  بصفـــة  ذلـــك  بتوفيـــر 
بالبحرين اآلن مخزون غذائي دائم لمدة 
6 شـــهور لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، 
األمـــر الـــذي أصبـــح جـــزءا مـــن واجبات 
الـــوزارة فـــي االســـتراتيجيات الوطنيـــة 
لألمن الغذائي، تشـــمل االســـتيراد وخلق 

الفرص أيضا”.

وفـــي ســـؤال عن جهود مملكـــة البحرين 
لالســـتثمار الغذائـــي فـــي الخـــارج، قـــال 
“ممتلـــكات لديهـــا قســـيمة أرض زراعية 
كبيـــرة فـــي جهوريـــة الســـودان تعـــادل 
أن  المؤمـــل  ومـــن  البحريـــن  حجـــم 

تستصلح زراعيا”.
وعن الترشـــيد قـــال الزيانـــي: “هناك أمر 
أســـهل لتحقيـــق األهداف وهو الترشـــيد 
فـــي االســـتهالك، وحســـب اإلحصـــاءات 
الـــذي  األكل  مـــن   %  30 أن  العالميـــة 
يطبخ يرمى وال يستخدم، فلو استطعنا 
تخفيضه للنصف سيكون أمرا جيدا عبر 
نشـــر التوعية بذلـــك، على غـــرار الدعوة 

لترشيد استهالك الكهرباء والماء”.
واختتـــم الزيانـــي بالقـــول “الخطة ليس 
لها عمر محدد، بدأناها بـ 6 شهور، ونحن 
مستمرون عليها وفق منظومة المخزون 
االســـتراتيجي، وهـــو مخـــزون معـــزول 
تفاديـــا  باســـتمرار،  ويجـــدد  للكـــوارث، 

النعدام األكل”.

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف إن 
الـــوزارة قـــررت زيـــادة اإلنتـــاج المحلـــي 
مـــن بيـــض المائـــدة ليصبـــح 120 مليـــون 
بيضة بحلول 2022، ورفع إنتاج الدجاج 
رفـــع  وكذلـــك   ،%  120 بنســـبة  الالحـــم 
إنتاج اإلصبعيات من األســـماك ليصبح 5 
ماليين اصبعية، وتشغيل المركز الوطني 
لالستزراع البحري بهدف إجراء األبحاث 
وتنمية وتربية األحياء البحرية.وأضاف، 
على هامش مشاركته في منتدى دراسات 
“اســـتراتيجيات تحقيق األمـــن الغذائي.. 
التحديـــات والفرص” أن “مـــن التحديات 
التي نواجهها تشـــجيع الشباب البحريني 
فـــي الولـــوج بهـــذا المجـــال، خصوصا أن 
مهنة الزراعة والصيد مرتبطتان بموروث 
االندفـــاع  وشـــاهدنا  العريقـــة،  المملكـــة 
للتســـجيل بهـــذه الـــدورات، لخلـــق فرص 
عمل تدعم االقتصـــاد الوطني، وعليه تم 

تخصيـــص 6 مواقـــع لـ 6 شـــركات ســـوف 
تبـــدأ بعملهـــا بهـــذا المجـــال بمنطقة رأس 
المســـتوى  “علـــى  وقـــال  قريبـــا”.  حيـــان 
المحلـــي أنشـــأت الوزارة شـــركة حكومية 
تحتضن جميع مشروعات األمن الغذائي 
وشركة قابضة الســـتثمار وتطوير المركز 
الوطني لالســـتزراع البحـــري، وخصصت 
6 مواقـــع لمشـــروعات الزراعـــة مـــن دون 
تربة، و20 موقع لمشـــروعات االســـتزراع 
الســـمكي، فضـــال عـــن تخصيـــص موقـــع 

لمشرع إنتاج الدجاج الالحم”.
أمـــا فيما يتعلـــق بمبادرات الـــوزارة لدعم 
التجار والمســـتثمرين فـــي مجال اإلنتاج 
الغذائـــي، فأوضـــح الوزير أنه تـــم “توفير 
أراض زراعيـــة فـــي منطقـــة هـــورة عالي 
بقيمة إيجاريه رمزية، وتخصيص حظائر 
لهـــم في منطقة الهملـــة، كما تقوم الوزارة 
بتوفير األعالف بأســـعار رمزية، وتوجيه 
بنـــك البحريـــن للتنميـــة بدعـــم المزارعين 

والمربين”.

وتابـــع أنـــه يوجـــد دعـــم للصياديـــن عـــن 
طريق وضع برامج تدريبية للبحرينيين، 
لدعـــم  اإلمكانـــات  جميـــع  وتســـخير 
المزارعيـــن البحرينييـــن، ووضع مبادرات 
ترتكز علـــى إدخال نظم الطاقـــة البديلة، 
وتخفيـــض  المـــوارد  اســـتنزاف  وتقليـــل 
علـــى  والعمـــل  أســـواق  خلـــق  النفقـــات، 

تسويق المنتج البحريني.
وقال خلف: “تم تشـــجيع القطاع الخاص 
ليكـــون شـــريكا اســـتراتيجيا فـــي تنفيـــذ 

االستراتيجية الوطنية للغذاء”.
وأضـــاف “قمنـــا بمبـــادرات عدة لتشـــجيع 
القطـــاع الخـــاص للولـــوج بهـــذا المجـــال 
الجديد نوًعـــا، عبر رفده بالكـــوادر الفنية 
بعقـــد دورات تدريبيـــة متخصصـــة فـــي 
الزراعة واالســـتزراع السمكي، منها دورة 
لالســـتزراع السمكي في رأس حيان لمدة 
3 شـــهور، منها شـــهران في المركز وشـــهر 
واحد خارج المركز إذ شـــارك بها كثيرون، 

تخرج منها 15 شابا”.

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنة 
التحتيـــة،  والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة 
الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، أن التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، شـــكلت خارطة 
طريق لتحديد األولويات الحكومية لتحقيق األمن 
الغذائي للمملكة، وذلك باهتمام ومتابعة ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء: “لقـــد جاءت 
التوجيهات الملكية السامية بوضع وتنفيذ مشروع 
ودعـــوة  للغـــذاء،  الوطنـــي  لإلنتـــاج  اســـتراتيجي 
المؤسســـات االســـتثمارية لتوجيـــه رؤوس أموالهـــا 
إلـــى المجـــاالت التنموية ذات القيمـــة المضافة، في 
وقتهـــا المناســـب، حيث عمدت الجهـــات الحكومية 
المختصـــة لوضـــع اآلليـــات التنفيذيـــة فـــي أقصـــر 
فتـــرة، وبأكثر الوســـائل كفـــاءًة، ســـعيًا للتغلب على 
العصوبـــات المعروفـــة، والتحديـــات الطارئـــة كتلك 
التـــي تفرضها جائحـــة فيروس كورونـــا على العالم 
بأســـره، والتـــي يجب أن يكون واحـــدًا من بين أهم 
الـــدروس المســـتفادة منهـــا هـــو االســـتعداد الدائـــم 
لتوفيـــر الغذاء بشـــكل مســـتدام وفـــي كل األوقات 
والظـــروف، بوصف األمـــن الغذائي جـــزءًا ال يتجزأ 

من مفهوم األمن الشامل”.
جاء ذلك لدى مشـــاركة في المنتدى الســـنوي الرابع 
لمركز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية والدولية 
والطاقة، والذي ُعقد صباح أمس عن ُبعد بواســـطة 
تقنية االتصال المرئي تحت عنوان “استراتيجيات 
تحقيق األمـــن الغذائي: التحديات والفرص”، حيث 
ألقى كلمة اســـتعرض فيها رؤية الســـلطة التنفيذية 

لواقـــع وتحديات وفرص األمـــن الغذائي في مملكة 
البحريـــن. كما شـــهدت أعمـــال الجلســـة االفتتاحية 
مشـــاركة رئيســـة مجلـــس النـــواب، فوزيـــة زينـــل، 
ورئيـــس مجلـــس الشـــورى، علـــي الصالـــح، بحضور 
الشـــورى  مجلســـي  وأعضـــاء  الـــوزراء،  مـــن  عـــدد 

والنواب، والمسؤولين.
وخـــالل كلمتـــه، أعلن الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا آل 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  أن  خليفـــة 
والبنيـــة التحتيـــة تتابـــع التقـــدم الذي شـــارف على 
االنتهـــاء في إعـــداد االســـتراتيجية الوطنية لألمن 
الغذائـــي التـــي تهدف إلى ضمان التوافر المســـتدام 
اإلنتاجيـــة  النظـــم  اســـتخدام  وتشـــجيع  لألغذيـــة، 
المبتكرة، والحد من هدر الغذاء، والتي من المؤمل 
أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر بعد 

رفعها إليه خالل النصف الثاني من العام الجاري.
كمـــا أعلن عـــن صـــدور الموافقـــة الكريمـــة لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
علـــى مقتـــرح إنشـــاء لجنة وطنيـــة لألمـــن الغذائي 
بعـــد  االســـتراتيجية  تنفيـــذ  متابعـــة  إلـــى  تهـــدف 
لتعزيـــز  المطلوبـــة  السياســـات  واقتـــراح  إقرارهـــا، 
التدابيـــر المرتبطـــة باإلنتـــاج المحلي، ومـــن المقرر 
للجنة التي ســـتضم في عضويتها عددًا من الوزراء 
ذوي العالقـــة، أن تباشـــر أعمالهـــا بعد صـــدور األداة 

القانونية الالزمة بإنشائها قريبًا.
الحاليـــة  الحكوميـــة  المبـــادرات  “إن  وقـــال: 
والمستقبلية، وبتكاتف الجهود الوطنية، والشراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص، ســـتنتقل البحرين بـــإذن هللا 
مـــن المرتبـــة 49 كمـــا في العـــام 2020 على مؤشـــر 
األمـــن الغذائـــي العالمـــي، إلـــى المرتبـــة 25 بحلـــول 
العـــام 2030؛ لتتبوأ مكانـــة متقدمة خليجيًا وعربيًا 
وعالميًا على المؤشـــر نفســـه، ذلك إلى جانب تعزيز 

مســـاهمة قطاع الزراعة وصيد األســـماك في الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي الكلي للمملكـــة، والناتج المحلي 

اإلجمالي غير النفطي”.
وعلى صعيد متصل، أشـــار الشيخ خالد بن عبد هللا 
آل خليفـــة في كلمته إلى أن الجهود الحكومية منذ 
صدور التوجيهات الملكية السامية، قد أفضت إلى 
اتخـــاذ العديـــد من الخطوات كان مـــن أبرزها العمل 
على إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشاريع 
األمـــن الغذائي، وشـــركة قابضة الســـتثمار وتطوير 
المركز الوطني لالســـتزراع البحري في رأس حيان، 
وتخصيص 26 موقعًا لمشـــاريع الزراعة بدون تربة 
واالستزراع السمكي بهدف رفع اإلنتاج المحلي في 

كال القطاعين، وغيرها من المبادرات.
وتابـــع قائالً: “كما أن من بين المبادرات الرامية إلى 
تعزيـــز األمن الغذائي مبادرة تنظيم الصيد وحماية 
الثروة البحرية التي تتابع تنفيذها اللجنة الوزارية 
للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك من خالل 
تشـــجيع المواطنيـــن على مزاولة المهنـــة كنواخذة، 
ومواصلـــة خفض جهد الصيد بتقليل عدد الرخص، 
ومنـــع الصيد الجائر بالطـــرق المحظورة والتي كان 
منهـــا منـــع الصيـــد بشـــباك الجـــر القاعيـــة المعروفة 

محليًا باســـم “الكراف”، هذا إلى جانب التوجه لمنع 
إقامـــة الحظور غيـــر المرخصة وبطريقة عشـــوائية 
تعيـــق حركة القوارب في الممـــرات المائية، واألهم 
مـــن ذلك الضرر الذي تلحقه بالحياة البحرية؛ كونها 
تمنع األســـماك الصغيـــرة من اســـتكمال دورة نموها 
الطبيعي. ومن هـــذا المنطلق، فقد تم تكليف وكالة 
الزراعـــة والثـــروة البحرية بإزالة الحظـــور المخالفة 

وفق برنامج يشمل كافة مناطق المملكة”.
وفـــي ختـــام كلمتـــه، طمـــأن نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشـــاريع التنموية 
والبنيـــة التحتية، بأن المملكة تتمتع بمســـتوى أمن 
غذائـــي جيـــد، ومخـــزون اســـتراتيجي يغطي فترة 
طويلة؛ نتيجة القدرة على االســـتيراد من األسواق 
العالميـــة، وهـــو أمـــر تعمـــل الحكومـــة جاهـــدة مـــن 
خالل خططها الطموحـــة على تقليل االعتماد عليه 
بتشـــجيع اإلنتـــاج المحلـــي، واضعـــة نصـــب أعينها 
التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك 
ومسترشـــدة في ذلك بشـــعار “حب التحدي وعشق 
اإلنجـــاز” لفريـــق البحرين الـــذي يقوده بـــكل اقتدار 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 

الوزراء.

كمـــا أعـــرب عن تقديره إلى رئيســـة مجلس النواب، 
ورئيس مجلس الشـــورى، على مـــا حملته كلمتاهما 
مـــن دالالت ومضاميـــن تعكس الـــروح التي تتصف 
بها العالقة بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، 
والقائمـــة على التعـــاون والتوافق لمـــا يحقق الرؤى 
والتطلعـــات فـــي القضايا الوطنيـــة الجامعة، والتي 
من بينها األمن الغذائي الذي يعد أولوية تســـتدعي 
كال  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون  درجـــات  أقصـــى 

السلطتين.
موجهـــًا الشـــكر إلـــى رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والطاقة، الشـــيخ عبد هللا بن أحمد آل خليفة، على 
جهـــوده المخلصة لالرتقاء بـــدور المركز، والمتمثل 
االســـتراتيجية  التطـــورات  ودراســـة  رصـــد  فـــي 
الســـتخالص المؤشـــرات المؤثـــرة علـــى المصالـــح 
الحيويـــة للدولـــة، راجيـــًا للقائميـــن علـــى المنتـــدى 
والمشـــاركين والمتحدثيـــن فيه التوفيـــق والنجاح، 
والتوصـــل إلـــى توصيات عملية من شـــأنها أن تعزز 
الجهود الرســـمية لرفع مســـتوى األمـــن الغذائي في 

مملكة البحرين.
هذا، ويقام منتدى “دراســـات” لهذا العام في الفترة 
يهـــدف  وهـــو  الجـــاري،  يونيـــو   23 21 حتـــى  مـــن 
لمناقشـــة التحديـــات التـــي تواجـــه األمـــن الغذائي 
علـــى الصعيدين الوطنـــي واإلقليمي، ويســـعى إلى 
اســـتقراء خارطة إمكانيات البحرين ودول اإلقليم 
في مجال األمن الغذائي، واســـتقصاء أوجه الوفرة 
والنقـــص التي تبـــدت أثناء تحدي جائحـــة كورونا، 
وتقديـــم حلـــول ومقترحات لتعزيز األمـــن الغذائي، 
واســـتعراض الخطـــوات المتخـــذة لتقييمهـــا، وذلك 
بمشـــاركة عـــدد مـــن المتخصصيـــن مـــن البحريـــن 

وخارجها.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبد اهلل: خطة تبّوئ البحرين المرتبة 25 بمؤشر األمن الغذائي 2030
البحريـــة الثـــروة  وحمايـــة  الســـمكي...  واالســـتزراع  تربـــة  دون  للزراعـــة  موقًعـــا   26

التوجيهات الملكية بوضع 
مشروع استراتيجي لإلنتاج 

الوطني للغذاء جاءت 
في وقتها المناسب

لـ “ممتلكات” 
قطعة أرضية زراعية 

كبيرة بالسودان 
تعادل حجم البحرين

االستراتيجية شارفت 
على االنتهاء وإقرارها 

بعد رفعها لمجلس 
الوزراء بالنصف الثاني

شركة حكومية تحتضن 
مشاريع األمن الغذائي 

و ”قابضة” لتطوير 
مركز االستزراع البحري

االستعداد الدائم لتوفير 
الغذاء المستدام في 

كل األوقات أحد الدروس 
المستفادة من الجائحة

 لجنة وطنية لألمن الغذائي 
لمتابعة االستراتيجية 

واقتراح سياسات تعزيز 
اإلنتاج المحلي

المملكة تتمتع بمستوى 
أمن غذائي جيد والحكومة 
تعمل على تعزيزه بتشجيع 

اإلنتاج المحلي
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أكـــد رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
الصالح أن الخطاب السامي لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، في افتتاح 
دور االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصـــل 
لمجلســـي  الخامـــس  التشـــريعي 
رســـم  قـــد  والنـــواب،  الشـــورى 
خريطة طريق لبناء إســـتراتيجية 
متكاملة لألمن الغذائي في مملكة 
البحريـــن، إذ أولى صاحب الجاللة 
الملـــك، موضـــوع األمـــن الغذائـــي 
أهميـــة كبـــرى، وأصـــدر توجيهاتـــه 
نحـــو رفع مســـتوى األمـــن الغذائي 
وضـــع  خـــالل  مـــن  المملكـــة  فـــي 
اســـتراتيجي  مشـــروع  وتنفيـــذ 
األمـــر  للغـــذاء،  الوطنـــي  لإلنتـــاج 
الذي يهـــدف إلى االرتقـــاء بجودة 

الحياة في مملكة البحرين. وأشار 
إلـــى أن العـــام 2020 وصـــف بعـــام 
األزمـــة الغذائيـــة نتيجـــة النكســـار 
فـــي  الدوليـــة  التجـــارة  سالســـل 
الغـــذاء ومتطلباتـــه بفعـــل جائحة 
كوفيـــد 19 التـــي ضربـــت كل دول 
العالـــم مـــا أدى إلـــى انعـــدام األمن 
الغذائـــي وســـوء التغذية. وأضاف 
“لقـــد شـــهد العالـــم كلـــه للحكومـــة 
تعاملهـــا وفـــق قيـــم اإلنســـانية مع 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  جميـــع 
مـــع تأكيد توافـــر مخـــزون غذائي 
كاف بتوجيهـــات صاحـــب الجاللة 
عاهـــل البـــالد والمتابعـــة الدؤوبـــة 
لولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، إذ يقود 
سموه فريق البحرين الوطني على 
المضـــي بثبات فـــي تنفيذ الخطط 

التـــي ُوضعـــت لمختلـــف مســـارات 
التعامل مع فيروس كورونا”.

جـــاء ذلك فـــي الكلمة التـــي ألقاها 
ضمـــن  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس 
الجلسة االفتتاحية للنسخة الرابعة 
الـــذي نظمـــه مركـــز  المنتـــدى  مـــن 
البحرين للدراســـات االستراتيجية 
والدولية والطاقة “دراسات” أمس.

وأردف الصالح أن مجلس الشورى 
يســـاهم كمكون رئيس فـــي عملية 
علـــى  والعمـــل  والتطويـــر،  البنـــاء 
سن التشـــريعات وتعديل القوانين 
فيمـــا يتعلق بقضية األمن الغذائي، 
مـــن بينهـــا اقتـــراح بقانـــون بشـــأن 
للســـلع،  االســـتراتيجي  المخـــزون 
وناقشـــته اللجـــان المختصـــة فـــي 
عليـــه وتمـــت  المجلـــس ووافقـــت 
إحالته إلـــى الحكومـــة لوضعه في 

صيغة مشروع قانون.

الصالح: “الشورى” مكّون رئيس في عملية البناء والتطوير

خلف: رفع اإلنتاج المحلي من البيض لـ 120 مليونا والدجاج 120 %

الخطاب السامي رسم خريطة طريق لتعزيز األمن الغذائي

تخصيص 6 مواقع في رأس حيان لتدريب الشباب على الصيد

قالت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل: إننـــا عاقـــدون 
العزم على مواصلة الجهود، والبناء 
مـــن  المتحققـــة  التراكمـــات  علـــى 
اإلنجـــازات والنتائـــج الطيبـــة، عبـــر 
التعاون البناء مع السلطة التنفيذية، 
للســـعي إلى تطوير العمل المستدام 
والمتكامل لألمـــن الغذائي.وأضافت 
فـــي كلمتها فـــي منتدى دراســـات الرابع 
“اســـتراتيجيات تحقيق األمن الغذائي: 
التحديات والفرص” أن ما تناولُه عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، فـــي ســـياق انفتـــاح 
مملكة البحرين على ســـبٍل أرحب لألمن 
بجـــودة  االرتقـــاء  أجـــل  مـــن  الغذائـــي 
حياة اإلنســـان، أنتج حالة التوازن التي 
شـــهدناها خـــالل أزمـــة كورونـــا “كوفيد 

19”، وعـــززت مـــن اإلمكانـــات الوطنيـــة 
آمـــٍن  غـــذاء  علـــى  الحصـــول  بتمكيـــن 

وكاٍف، وفي متناول الجميع.
وقالت إن التوجيهات الملكية الســـامية 
تضعنا أمام مســـؤولية وطنية جســـيمة 
ودائمـــة، تســـتدعي أن تتضافـــر الجهود 
من أجلها، إذ أكد جاللته ضمن الخطاب 
الســـامي في افتتاح دور االنعقاد الثالث 
مـــن الفصل التشـــريعي الحالي بضرورة 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  التنســـيق 
أمـــوال  رؤوس  لتوجيـــه  والتنفيذيـــة، 
الحكوميـــة  االســـتثمارية  المؤسســـات 
والخاصـــة إلى المجـــاالت التنموية ذات 
القيمـــة المضافـــة، والتي أثبتـــت األزمة 
تطويرهـــا،  وجـــدوى  أهميـــة  الصحيـــة 
ويأتـــي ملـــف تأميـــن االكتفـــاء الغذائي 

على رأس تلك المجاالت واألولويات.
وأشـــادت بجهود الحكومة برئاسة ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، فـــي االهتمـــام بتحقيـــق األمـــن 
الغذائي، وترجمة تطلعات جاللة الملك، 
اإلنتـــاج  مشـــروع  لتنفيـــذ  العمـــل  فـــي 
الوطني للغـــذاء، عبـــر تخصيص مواقع 
متعـــددة لالســـتزراع الســـمكي واإلنتاج 
النباتي، وتطوير القـــدرات الوطنية في 
مجـــال الصناعات الغذائية ورفع نســـبة 
اإلنتـــاج الوطنـــي، والحفـــاظ على خبرة 
أصحـــاب المهن، وإشـــراكهم فـــي إنجاح 

المشروعات الوطنية.
وأشـــارت إلـــى أننا فـــي مجلـــس النواب 
جعلنـــا من التوجيهات الملكية الســـامية 
منهـــاج عمـــل وطنـــي برلمانـــي، فمنحنـــا 
ملف األمن الغذائي المساحة المستحقة 
مـــن االهتمـــام، إذ ناقـــش المجلـــس في 
هـــذا اإلطـــار أكثر مـــن 60 موضوعا بين 
مشروعات واقتراحات وأسئلة برلمانية 

في الفصل التشريعي الحالي.

زينل: سياسات جاللة الملك أّمنت للبحرين غذاء كافيا خالل الجائحة

ـــهر ـــتراتيجي لــــ 6 أش ـــي اس ـــزون غذائ ـــا مخ ـــي: لدين الزيان

تحقيق األمن الغذائي بتعاوننا مع السلطة التنفيذية

90 % من المواد الغذائية المستهلكة محليا مستوردة

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهامإبراهيم النهام
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مناقشة مهمات الفريق الفني لتقييم الفائزين باإلعالم التوعوي
تـــرأس مديـــر إدارة الثقافـــة األمنيـــة 
والثقافـــة  لإلعـــام  العامـــة  بـــاإلدارة 
األمنيـــة العقيد أنس هال الشـــايجي 
االجتمـــاع األول للفريق الفني لتقييم 
الفائزين باألعمـــال التوعوية المقدمة 
فـــي اإلعـــام األمنـــي لـــدول مجلـــس 
التعـــاون، والـــذي عقـــد عـــن ُبعـــد عبـــر 

تقنية االتصال المرئي.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب مدير 
إدارة الثقافـــة األمنية بمديري اإلعام 
األمني بـــدول مجلس التعاون، منوها 
بالتعاون والتنســـيق القائم بين أجهزة 
اإلعـــام األمنـــي، والـــذي يهـــدف إلـــى 

تعزيـــز التكامـــل الخليجـــي في مجال 
اإلعـــام األمنـــي مـــن خـــال تســـخير 
كل اإلمكانات للنهوض بالمســـؤوليات 
لمواجهـــة التحديـــات األمنية، مشـــيرا 
فـــي هذا الصدد إلـــى دور التوعية في 
تحقيق األمن والسامة العامة، ونشر 
ثقافـــة الوقاية من المخاطر والجرائم 

والحوادث بين جميع فئات الجتمع.
وتم خـــال االجتمـــاع، االطـــاع على 
بشـــأن  الداخليـــة  وزراء  قـــرارات 
جائـــزة أفضل إنتـــاج إعامي توعوي، 
ومناقشـــة مهام واختصاصات الفريق 
باألعمـــال  الفائزيـــن  لتقييـــم  الفنـــي 

اإلعـــام  للجنـــة  ورفعهـــا  التوعويـــة 
التحضيـــر  إلـــى  باإلضافـــة  األمنـــي، 

واإلعداد إلطـــاق جائزة أفضل إنتاج 
إعامي توعوي.

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمس، 
اإللكترونـــي  االتصـــال  عبـــر 
رئيـــس  نائبـــة  مـــع  المرئـــي، 
خارجيـــة  وزيـــرة  الـــوزراء 
جمهوريـــة كوســـوفو دونيكا 
قيرفـــاال، إذ تم بحث عاقات 
التعـــاون الثنائي بيـــن مملكة 
البحرين وجمهورية كوسوفو 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
واالقتصاديـــة  السياســـية 
واالستثمارية، وسبل توسيع 

أوجه التعاون المشترك ودفع 
الوطيدة  الصداقـــة  عاقـــات 
بما يلبـــي طموحـــات البلدين 
والشعبين الصديقين، إضافة 
والقضايا  الموضوعـــات  إلـــى 

ذات االهتمام المشترك.
وكيـــل  االجتمـــاع  حضـــر 
الوزارة للشـــؤون السياســـية 
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
قطـــاع  ورئيـــس  خليفـــة  آل 
أحمـــد  األوروبيـــة  الشـــؤون 

قرينيس.

توسيع التعاون مع كوسوفو

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، في 
القيـــادة العامـــة أمـــس اإلثنيـــن، 
رئيـــس ديوان ســـمو ولـــي العهد، 
بمناســـبة صـــدور األمـــر الملكـــي 
فـــي منصبـــه  بتعيينـــه  الســـامي 

الجديد.

وفـــي بداية اللقـــاء، رحب القائد 
العام لقوة دفاع البحرين برئيس 
ديوان ســـمو ولي العهد، معربًا له 
عن خالص التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة صـــدور األمـــر الملكـــي 
الســـامي بتعيينه رئيًســـا لديوان 
ســـمو ولي العهـــد متمنيًا له دوام 

التوفيق والسداد.

المشير يهنئ رئيس ديوان سمو ولي العهد

“الدفاع”: قادرون على حماية مقدرات الوطن
العسكرية ــوم  ــل ــع وال ــارف  ــع ــم ال أحـــدث  آفـــاق  فــتــح  الــنــعــيــمــي: 

أناب عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة، القائــد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن 
أحمــد آل خليفــة لحضور حفل تخريج دورة القيادة واألركان المشــتركة 
رقــم / 13، وكلــف المشــير لذلــك، رئيس هيئة األركان الفريــق الركن ذياب 

النعيمي.

وأقيـــم الحفـــل بالكلية الملكيـــة للقيادة 
صبـــاح  الوطنـــي  والدفـــاع  واألركان 
امـــس االثنين، واســـتهل بتـــاوة عطرة 
مـــن آيـــات الذكـــر الحكيـــم، بعدهـــا ألقى 
آمـــر الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة واألركان 
والدفـــاع الوطنـــي اللـــواء الركـــن بحري 
عبـــدهللا المنصـــوري كلمـــة قـــال فيهـــا: 
“إن بالرؤيـــة الفذة لســـيدي عاهل الباد 
القائـــد األعلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وبنظرة ثاقبة 
للمستقبل وضعت اللبنة األولى في بناء 
قـــوة عســـكرية قـــادرة علـــى الدفاع عن 
منجـــزات ومقـــدرات الوطن،  واســـتلهم 
ســـيدي ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
رؤى جالة الملك المفدى ليتم توظيفها 
أرض  علـــى  تخـــط  وأهـــداف،  بخطـــط 
الواقـــع مســـار التطويـــر الشـــامل ضمـــن 

استراتيجيات محددة وواضحة”.
و أضـــاف أن متابعـــة وتوجيهـــات القائد 
رئيـــس  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام 
المجلـــس األعلـــى للكلية الملكيـــة، تأتي 
ببالـــغ األثـــر فيمـــا وصلـــت إليـــه الكليـــة، 
حيـــث أصبحـــت توازي أحـــدث الكليات 
المماثلـــة لهـــا فـــي المنطقة بمـــا تنفذ من 
أحـــدث المناهـــج والبرامـــج العســـكرية 

وباتـــت وجهـــة لطـــاب العلم العســـكري 
الحديـــث ومركـــزًا متميـــزًا للبحـــث فـــي 
واالســـتراتيجية  العســـكرية  القضايـــا 

وعلى مختلف المستويات.
بعدهـــا ألقـــى رئيس هيئـــة األركان بهذه 
لخريجـــي  فيهـــا  نقـــل  كلمـــة  المناســـبة 
الدورة مباركة صاحب المعالي المشـــير 
آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الركـــن 
خليفة القائد العـــام لقوة دفاع البحرين 
إلتمامهـــم بنجاح كافـــة متطلبات درجة 
العســـكرية،  العلـــوم  فـــي  الماجســـتير 
وهنأهـــم علـــى جهودهـــم الطيبـــة التـــي 
بذلوها أثناء تحصيلهم العلمي، كما حّيا 
الضبـــاط من القـــوات المســـلحة بالدول 
الشـــقيقة الذين يشـــاركون إخوانهم في 
هـــذه الـــدورة شـــاكرًا لهـــم ما أبـــدوه من 
تعاون بناء وخروجهم بمبادرات وأفكار 
إضافـــة  يكونـــوا  ألن  تهيئهـــم  جديـــدة 

متقدمة لقواتهم المسلحة وأوطانهم.
وأوضح أن العلوم والمعارف العسكرية 
التـــي تلقوها في هذا الصرح العســـكري 
التقديـــر  لـــه كل  نكـــن  الـــذي  التدريبـــي 
واالعتـــزاز لكونـــه أعلى صرح عســـكري 
أكاديمـــي بقـــوة دفـــاع البحريـــن الـــذي 
تأســـس برعاية كريمة مـــن جالة عاهل 
البـــاد القائـــد األعلـــى صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وأن 

اجتيازهـــم لهذه الدورة، متوجًا بالبحث 
العلمـــي والتحصيل األكاديمي للمهارات 
القتاليـــة واإلداريـــة يحقـــق لهـــم أرضية 
جديـــد  هـــو  مـــا  كل  الســـتيعاب  صلبـــة 
وحديـــث في مجـــال العلوم العســـكرية 
المتقدمـــة، فالعلـــم ُيعد ســـاح لمواجهة 
متطلبـــات وتحديـــات العصـــر ومواكبـــة 

إيقاعه.
وأكـــد أن نجاحهم ُيعـــد محصلة لألفكار 
المثمرة التي أبدوهـــا من خال النقاش 
والحـــوار البنـــاء الـــذي عـــزز مـــن فرصة 
تفاعلهـــم مع منهـــاج هذه الـــدورة، وكل 
ذلـــك بـــإذن هللا تعالـــى سيســـاهم فـــي 
فتـــح آفـــاق أحـــدث المعـــارف والعلـــوم 
العســـكرية، وإثـــراء خبراتهـــم القياديـــة 
علـــى  لتعينهـــم  المشـــتركة،  للعمليـــات 
تحمل المسؤوليات والمهام والواجبات 
التي ستسند لهم في حياتهم العسكرية، 
وتؤهلهـــم لانطـــاق نحـــو دورات أكثـــر 

تقدمًا في المستقبل.
وأشـــاد بجهـــود جميـــع مـــن ســـاهم فـــي 
تدريـــب هذه الدورة شـــاكرًا آمـــر الكلية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 

الوطنـــي، وجميـــع القائميـــن علـــى هـــذه 
الـــدورة مـــن موجهيـــن ومعلميـــن علـــى 
إخاصهـــم وعملهم الجاد المثمر، ســـائاً 
المولى عز وجـــل للجميع دوام التوفيق 

والنجاح.
ثـــم قـــام رئيـــس هيئـــة األركان بتســـليم 
شـــهادات درجة الماجســـتير في العلوم 
العســـكرية على خريجي الـــدورة والتي 
اشـــترك فيها عدد من الضباط األشـــقاء 
من المملكـــة العربية الســـعودية، ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، والمملكـــة 
األردنيـــة الهاشـــمية، وجمهوريـــة مصـــر 

العربية، والجمهورية اليمنية.
حضر االحتفال قائد ساح الجو الملكي 
البحرينـــي اللـــواء الركـــن طيار الشـــيخ 
حمـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، ومديـــر 
أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة، 
ومســـاعد رئيس هيئة األركان للعمليات 
اللـــواء الركـــن غانـــم إبراهيـــم الفضالـــة، 
وعـــدد من كبـــار الضبـــاط والمســـؤولين 
الملحقيـــن  مـــن  وعـــدد  بالمملكـــة 

العسكريين للدول الشقيقة.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  عقـــد 
المســـتدامة عبد الحسين بن علي 
ميـــرزا اجتماًعـــا مرئًيـــا عـــن بعـــد 
مـــع وفد رفيع المســـتوى برئاســـة 
الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
“تمكيـــن” حســـين محمـــد رجـــب 
وبمشـــاركة عدد من المســـؤولين، 
رحـــب  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
ميـــرزا بالوفـــد مشـــيًدا بالجهـــود 
واالنجـــازات المهمـــة التـــي تمكن 
منـــذ  تحقيقهـــا  مـــن  “تمكيـــن” 
إنشائها، وهي موقع فخر واعتزاز 
للمملكـــة، إذ تمكـــن صنـــدق العمل 
“تمكيـــن” من االرتقـــاء بالخدمات 
والحـــزم الداعمـــة لتنويـــع الركائز 
االقتصادية وتحقيـــق ديمومتها، 
ودعم العديد من االنجازات باسم 
الصعيـــد  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 

الوطني واإلقليمي والدولي.
االجتمـــاع  خـــال  ميـــرزا  وأكـــد   
فـــي  تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات 
قطـــاع الطاقة المتجـــددة وكفاءة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الطاقـــة 
بفضـــل  الماضيـــة  الفتـــرة  خـــال 
توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، 
مبيًنـــا أن مـــا رصدتـــه الهيئـــة من 
إقبـــال علـــى مشـــروعات الطاقـــة 
المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة ونمو 
في االســـتثمارات في مشروعات 
الطاقـــة الشمســـية خصوصا، على 
الرغم من التحديات التي فرضتها 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيـــد 19(، يحتـــم أهمية توفير 

الدعم الكافي للشركات البحرينية 
لتمكينها من مواكبـــة هذا اإلقبال 
واإلســـتفادة منـــه لتحقيـــق نموها 
وتمكينهـــا مـــن منافســـة نظائرهـــا 
داخل المملكة وخارجها خصوصا 
مركـــزا  البحريـــن  مملكـــة  لكـــون 
فـــي  مهمـــا  وتجاريـــا  اقتصاديـــا 
المنطقة، وفي ذات الوقت تفعيل 
دورهـــا فـــي المنظومـــة الوطنيـــة 
الوطنيـــة  األهـــداف  لتحقيـــق 
المتجـــددة  بالطاقـــة  المتعلقـــة 

وكفاءة الطاقة.
هـــذه  أن  ميـــرزا  أضـــاف  كمـــا 
الطاقـــة  قطـــاع  فـــي  التطـــورات 
المتجـــددة وكفاءة الطاقة والنمو 
الملحوظ في جذب االستثمارات 
فـــي مجاليهما، إنما يكشـــف مدى 
اســـتعداد ووعـــي االقتصـــاد فـــي 
تبنـــي  بأهميـــة  البحريـــن  مملكـــة 
قطـــاع الطاقة المتجـــددة كإحدى 
المهمـــة  االقتصاديـــة  الركائـــز 
الشـــمولية  لتحقيـــق  والرئيســـة 
الخطـــط  فـــي  واالســـتدامة 

التنموية. 
اســـتعرض  اللقـــاء،  وخـــال 
ميـــرزا الـــدور المهـــم والمحـــوري 

للمؤسســـات التمويليـــة فـــي دعم 
الجهـــود الوطنية للنهوض بقطاع 
وكفـــاءة  المتجـــددة  الطاقـــة 
الطاقـــة، وذلـــك مـــن خـــال طرح 
ذات  والمبـــادرات  المشـــروعات 
الهيئـــة  تعتـــزم  التـــي  األوليـــة 
العمـــل عليهـــا خال العـــام 2021، 
وناقـــش إمكانات وأوجـــه تطوير 
سبل التعاون المشـــترك في إطار 
توحيد وتكامـــل الجهود الوطنية 

ووحدة الهدف والمصير. 
الوفـــد  اســـتعرض  جانبـــه،  مـــن 
برئاســـة رجب التطـــورات المهمة 
وخطـــط  إســـتراتيجيات  فـــي 
صندوق العمـــل “تمكين”، وأشـــاد 
الوفـــد بمـــا تمكنـــت المملكـــة مـــن 
مهمـــة  إنجـــازات  مـــن  تحقيقـــه 
في مـــدة قصيـــرة تترجـــم جدية 
ودعم جميع الجهات ذات العالقة 
المســـتدامة،  الطاقـــة  بمجـــاالت 
وبالـــدور المحوري والمهـــم لهيئة 
برئاســـة  المســـتدامة  الطاقـــة 
عبدالحســـين ميـــرزا فـــي تحقيق 
ذلك، معربين عن خالص شكرهم 
وتقديرهم لميرزا على هذا اللقاء 

المثمر.

دعم الشركات البحرينية لتحقيق أهداف “الطاقة المتجددة”
ميرزا يناقش مع “تمكين” مجاالت التعاون المستمرة



االسم: نغم مؤنس محمد 
شميس 

الثانوية  النور  المدرسة: 
للبنات 

ــصــــص: كـــيـــمـــيـــاء  ــخــ ــ ــت ــ ال
وأحياء

الطموح: الطب

ــح ضــيــف  ــ ــال االســـــــــم: صــ
حسين صالح

الـــمـــدرســـة: مــديــنــة حمد 
الثانوية للبنين

ــد  ــيـ الــــتــــخــــصــــص: تـــوحـ
مسارات العلوم التجارية

اقتصاد  دراســة  الطموح: 
فـــي جــامــعــة ســتــانــفــورد 

األميركية

االسم: شهد السيد بدوي
بنـــت  أميمـــة  المدرســـة: 

النعمان
التخصص: علمي علوم

الطموح: دراسة تخصص 
طب - جراحة

نغم مؤنس.. دكتورة شهد: سأعمل في الجراحةصالح ضيف: االقتصاد بالخارج

% 99 % 98.9% 95.2

االسم: رنا حمد الغائب
الثانوية  الحد  المدرسة: 

للبنات
تفوقي  أهـــدي  اإلهـــــداء: 
ونــــــجــــــاحــــــي ألســـــرتـــــي 
ساندتني  الــتــي  الكريمة 
ــاح  ــجــ ــ ــن ــ ــل ــ لــــــلــــــوصــــــول ل

والتخرج.
لدراسة  أطمح  الطموح: 

المحاسبة المالية

ــمــــرو مــجــدي  االســــــــم: عــ
شحاته عبدالرحمن 

ــة: ابــــــن رشـــد  ــ ــدرسـ ــ ــمـ ــ الـ
اإلعدادية للبنين 
الطموح: طبيب

إبراهيـــم  مريـــم  االســـم: 
أحمد النهام

بنـــت  أميمـــة  المدرســـة: 
النعمان الثانوية للبنات

محمـــد  علـــي  االســـم: 
عبدالعال

المدرسة: اإلمام المطيري 
االبتدائية للبنين

أواصـــل  أن  الطمـــوح: 
تفوقي وأفرح أمي وأبي

رنا حمد الغائب: تفوقي ألسرتي

عمرو مجدي: طموحي أن كون طبيبا

مريم النهام... خريجة “أميمة”

علي عبدالعال: سأواصل تفوقي

% 91.2

% 99.8٣

% 98.4

% 100

االسم: طالل العز
المدرســـة: مدرسة الرؤية 

الحديثة الخاصة
فـــي  تخصـــص  األمنيـــة: 

علوم الكمبيوتر

احمـــد  هللا  آيـــة  االســـم: 
كمال

بنـــت  أميمـــة  مدرســـة 
النعمان الثانوية للبنات 

الطموح: مهندسة طيران

طالل العز: سأدرس علوم الكمبيوتر

آية اهلل.. مهندسة طيران

% 9٣.27

99.1%
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمــد وزيــر التربية والتعليم ماجد النعيمي نتائج المراحل )الثانوية العامة، التعليم 
الفني والمهني، اإلعدادية(. 

بخالـــص  المناســـبة  بهـــذه  الوزيـــر  وتقـــدم 
معانـــي الشـــكر ووافـــر التقديـــر واالمتنان 
إلـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، لرعاية جاللته 
العزيزة للمسيرة التعليمية المباركة، بدعم 
ومســـاندة مـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، مشيًدا بالمتابعة 
المتواصلة لشؤون التعليم من نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس المجلـــس األعلى 
لتطويـــر التعليـــم والتدريب ســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة.  وتوجه الوزير 
بالتهانـــي لألبنـــاء الطلبة وأوليـــاء أمورهم 
ومعلميهم بهذا النجاح، الذي تحقق بالرغم 
مـــن التحديـــات الناجمـــة عن تفشـــي وباء 
كورونا )كوفيد 19(، مشـــيًدا بالجهود التي 
بذلها أعضاء الهيئـــات اإلدارية والتعليمية 
بالمـــدارس والقيـــادات التربويـــة بالوزارة، 
وجميـــع  التعليـــم،  قطـــاع  فـــي  خصوصـــا 
التعليميـــة،  العمليـــة  الســـتدامة  العامليـــن 
مشـــيًرا إلـــى أن الظـــروف الراهنـــة حّفزت 
على ابتـــكار المدارس بمعلميهـــا وإدارييها 
وطلبتها لمشـــروعات ومبـــادرات باالعتماد 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــة  التقنيـــات  علـــى 
بمـــا يســـهم في تعزيـــز الخدمـــات التربوية 

والتعليمية المقدمة عن بعد.

تفاصيل نتائج المراحل الثالث 

العامـــة  الثانويـــة  بنتائـــج  يتعلـــق  وفيمـــا 
واإلعداديـــة العامـــة، لهـــذا العام الدراســـي 
2020 - 2021م، فقـــد أظهـــرت النتائج في 
المســـتوى الثالث الثانوي أّن نسبة النجاح 

قد بلغـــت )98.5 %(، وبلغ عدد المتفوقين 
من الطلبة الذين حصلوا على تقدير 95 % 
فأكثر للعام الدراسي الحالي )1520( منهم 

470 متفوًقا و1050 متفوقة.
كما بلغت نســـبة النجـــاح في التعليم الفني 
والمهنـــي 94.1 %، وبلـــغ عـــدد المتفوقين 
الذيـــن حصلوا على تقدير 95 % فأكثر 21 

متفوًقا ومتفوقة.
اإلعداديـــة  المرحلـــة  مســـتوى  علـــى  أمـــا 
العامـــة، فقـــد بلغـــت نســـبة النجـــاح العامة 
المـــدارس  مســـتوى  وعلـــى   .%  98.95
الخاصة ومؤسســـات التعليـــم العالي، فقد 
كانـــت النتائـــج مطمئنـــة، إذ خاضـــت هـــذه 
المؤسســـات تجربـــة التعلـــم والتقييـــم عن 
بعـــد بنجاح، وتابعت الوزارة جهودهم أواًل 
بـــأول، وقدمـــت لهم كل الدعم والمســـاندة 

المطلوبة في ظل األوضاع االستثنائية. 

عام دراسي ناجح

وأكد الوزير نجاح العام الدراســـي الحالي 
تجربـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا   ،2021  -  2020
التعلم عن بعد التي خاضتها الوزارة للعام 
الثانـــي علـــى التوالـــي قـــد أثبتـــت قدرتها 
علـــى ضمـــان اســـتدامة التعلـــم عـــن بعـــد، 
ورفـــع جـــودة التعليـــم وفعاليته، اســـتناًدا 
إلـــى البنية التحتية للتعلم اإللكتروني من 
خالل مشـــروع جاللة الملك حمد لمدارس 
المســـتقبل والتمكيـــن الرقمـــي، مـــا شـــّكل 
قاعدة صلبة، وأســـهم في إعداد الكفاءات 
والبنيـــة التحتيـــة فـــي مجـــال التعلـــم عن 
بعـــد، إذ تـــم فـــي هـــذا الخصـــوص تطوير 
خدمـــات البوابـــة التعليمية نوعًيـــا وكمًيا، 

مـــن خـــالل إضافة خدمـــة إنشـــاء دروس 
موحـــد،  بقالـــب  نموذجيـــة،  إلكترونيـــة 
يعتمـــد باألســـاس على الخطط الدراســـية 
والكفايات التعليمية والمهارات التعليمية 
وهمـــا  االختبـــارات،  وخدمـــة  المختلفـــة، 
خدمتـــان تضافـــان إلى الخدمـــات األخرى 
مثـــل  التعليميـــة،  البوابـــة  توفرهـــا  التـــي 
الجدول الدراســـي، وجـــدول االمتحانات، 
والدرجات، والحضور اليومي، والدروس، 
التعليمـــي  والمحتـــوى  واإلثـــراءات، 
إلـــى  والتطبيقـــات،  واألنشـــطة  الرقمـــي، 
جانب الخدمـــات اإلدارية، مثل اإلعالنات 
المدرســـية،  والفعاليـــات  المدرســـية، 
والتقاريـــر والملفـــات اإلداريـــة، باإلضافـــة 
إلـــى الخدمـــات التعليميـــة األخـــرى، مثـــل 
التعليميـــة  والقنـــاة  المركزيـــة،  الـــدروس 
التلفزيونيـــة وقنوات اليوتيـــوب وعددها 
ذوي  للطلبـــة  قنـــاة  بينهـــا  مـــن  قنـــاة   14

االحتياجات الخاصة.

68 مليون زيارة

للبوابـــة  الزيـــارات  عـــدد  أن  وأضـــاف 
التعليميـــة قـــد بلـــغ إلـــى تاريخـــه أكثر من 
68 مليون زيارة، لالســـتفادة من المحتوى 
 403 يشـــمل  والـــذي  الرقمـــي،  التعليمـــي 
تعلـــم،  وحـــدة  و1142  دراســـية،  كتـــب 
و979 امتحاًنـــا، و6822 درًســـا، إلى جانب 
المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي الذي أنشـــأه 

المعلمـــون خالل الفصلين الدراســـيين من 
 ،2021  -  2020 الحالـــي  الدراســـي  العـــام 
726688 نشـــاًطا، و300004  بلـــغ  والـــذي 
و418571  مرجًعـــا،  و441252  دروس، 
حلقـــة نقـــاش، و20792 اختبـــاًرا قصيـــًرا، 
بالـــوزارة  المختصـــة  الجهـــات  أن  مؤكـــًدا 
الخدمـــات  هـــذه  تطويـــر  علـــى  تعمـــل 
وتعزيزها، لتكون أكثر كفاءة وســـرعة في 

االستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
مملكـــة  فـــازت  الجهـــود،  لهـــذه  ونتيجـــًة 
البحرين بجائزة ســـمو الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية، في دورتها العشرين 
المقامة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك عن 
مشـــروع البوابـــة التعليمية )تعلـــم( لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم، والـــذي اختيـــر ضمـــن 
أفضـــل المشـــروعات التقنية للعـــام 2020 
فـــي مجـــال التعليـــم، كمنصـــة إلكترونيـــة 

وتطبيق ذكي.

جهود الستدامة التعليم

وأوضـــح أن التجربة البحرينيـــة المتميزة 

قـــد القـــت استحســـان العديـــد المنظمات 
اإلقليمية والدوليـــة المختصة، ومن بينها 
والتنميـــة  االقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة 
)OECD( خـــالل االجتمـــاع الـــذي عقدتـــه 
الـــوزراء  بمشـــاركة  اليونســـكو  منظمـــة 
والمســـؤولين المعنيين بقطاع التعليم من 
أكثـــر من 170 دولـــة، والذي حمـــل عنوان 
“بعد عـــام مـــن الجائحة: إعطـــاء األولوية 
للتعليـــم لتجنـــب كارثـــة بين األجيـــال”، إذ 
أشـــادت المنظمة باإلنجازات التي حققتها 
مملكة البحرين في توفير التعليم للجميع 
خـــالل فتـــرة الجائحـــة، بمن فيهـــم الطلبة 
خـــالل  مـــن  الخاصـــة،  االحتياجـــات  ذوو 
اعتمـــاد آلية التعلم عن بعـــد وحث الطلبة 
على اســـتخدام األجهـــزة الرقمية وتزويد 
ذوي الدخـــل المحدود بتلـــك األجهزة، مع 
الجمع بين المرونة في تشـــغيل الخدمات 
اإللكترونية والتركيز على الحلول الرقمية 
متعددة الوســـائط. وأشـــاد الوزير بتعاون 
وزارة شؤون اإلعالم واإلخوة في تلفزيون 
التلفزيونيـــة  القنـــاة  إلطـــالق  البحريـــن 

التعليميـــة، والتـــي أّمنت اســـتدامة التعلم 
لألبنـــاء الطلبة عبر بث الـــدروس المتلفزة 
للمـــواد الدراســـية المختلفـــة، منوًهـــا فـــي 
الحكومـــة  مـــع  بالتعـــاون  نفســـه  الوقـــت 
اإللكترونيـــة بتخصيـــص روابـــط لتقديـــم 
مختلـــف الخدمـــات للطلبـــة، مثـــل خدمـــة 
نتائـــج الطلبـــة الدراســـية وخدمـــة إصدار 
نسخ اإلفادات وكشف الدرجات، ما يسّهل 
علـــى األبنـــاء الطلبـــة الحصول علـــى تلك 

الخدمات الكترونًيا.

االستعداد للعام المقبل

وفـــي إطار االســـتعدادات للعام الدراســـي 
المقبـــل 2021 - 2022، أوضـــح الوزيـــر أن 
الـــوزارة تعمـــل حالًيـــا على االســـتفادة من 
التجربة الحالية وتطويرها بوضع األنظمة 
واالستراتيجيات المناسبة، وتعزيز البنية 
التحتية لتفعيل ودمج التعلم الرقمي في 
نظـــام التعليـــم الصفي العـــادي، إلى جانب 
تنويـــع الخيـــارات ومراعاة ظـــروف جميع 
فئـــات الطلبـــة لضمـــان الحق فـــي التعليم 
للجميـــع. كمـــا تعمـــل الـــوزارة علـــى توفير 
متطلبات إنجاح العودة المدرسية، ووضع 
الخطـــط والبدائـــل فـــي ضـــوء التطورات 
الالحقـــة، بالتنســـيق مـــع الفريـــق الوطني 
العالقـــة،  ذات  الجهـــات  وجميـــع  الطبـــي 
لضمـــان االســـتمرار فـــي تقديـــم الخدمات 

التعليمية بالصورة المطلوبة.

فتح باب التظلم

وتم فتح باب تظلم الطلبة للعام الدراسي 
الجاري 2020 - 2021، إذ بإمكان الراغبين 
فـــي التظلم مـــن المرحلة الثانويـــة تقديم 
طلباتهم عبر البوابة التعليمية اعتباًرا من 
االثنيـــن الموافـــق 21 يونيو حتى األربعاء 

23 يونيو الجاري.

21 حاصال على تقدير 95 % في التعليم الفني... واإلناث يكتسحن قائمة التفوق في “الثانوي”

اعتماد نتائج المراحل الثالث.. و “اإلعدادي” تتصدر نسبة النجاح

وزير التربية والتعليم يعتمد نتا ئج الشهادات الثانوية واإلعدادية

أكثر من 68 مليون 
زيارة للبوابة 

التعليمية لالستفادة 
من المحتوى الرقمي



عاطلون تسلموا “التعطل” منقوصة: “جهات” تحرمنا من مستحقات أقرها جاللة الملك لنا
“هاشــم” يطالــب بالتحقيــق... والتأميـنــات: “نـحــن جـهــة صــرف”... و”العـمــل” إجراءاتنــا قانونـيــة

فــي خطــوة غيــر مســبوقة، فوجئــت شــرائح مــن العاطلين عــن العمــل بما تم 
تخصيصــه مــن “عــاوة التعطل” التي نزلــت )األحد( المنصرم في حســاباتهم 
البنكيــة منقوصــة بنســبة تتــراوح مــا بيــن 80 % و90 % مــن دون مبررات أو 

إيضاحات من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

وأفـــاد عدد من العاطلين لـ “البالد” بالقول: 
فوجئنـــا اليـــوم بصـــرف مبلـــغ التعطل في 
حســـاباتنا منقوصا بنسبة كبيرة، مشيرين 
إلـــى أن العاطلين ممن يمتلكون حســـابات 
في بنك البحرين الوطني هم من استلموا 
العـــالوة يوم األحد وفوجئـــوا باألمر، فيما 
رصدت “البـــالد” وتلقت اتصـــاالت عديدة 
مـــن العاطليـــن تفيـــد باســـتالمهم عـــالوة 
الغالء منقوصة ما بين 11 إلى 80 دينارا.

وأوضحـــوا أن إحدى العاطالت اســـتلمت 
3.5 دينـــار فقط بدال عن التعطل، مع العلم 
أنهـــا تســـتحق 200 دينـــار شـــهرًيا كونهـــا 
عاطلة جامعية، في حين اســـتلمت إحدى 

العاطالت 40 دينارا بدال من 200 دينار.
بجميـــع  ملتزمـــون  أنهـــم  إلـــى  وأشـــاروا 
القـــرارات التـــي تطلبهـــا الـــوزارة من أجل 
بقائهم على كشوفات العاطلين عن العمل 
مـــن أجل اســـتحقاقهم للعـــالوة، ولم يبدر 
منهـــم أي خلـــل قد يؤدي لتأجيـــل أو قطع 

مبلغ من عالوة التعطل.

رد العاطلين 

ا  مـــن جهتهم، أفاد العاطلـــون عن العمل ردًّ
علـــى البيـــان الـــذي أصدرتـــه وزارة العمل 
وهيئة التأميـــن االجتماعي، بأن ما عملت 
عليـــه الـــوزارة والهيئـــة هو جـــور حقيقي، 
وال يتناســـب مـــع ما ينـــص عليـــه القانون، 
وتوجيهـــات عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــاروا إلـــى أن الـــوزارة تجـــري عمليـــة 
انقـــالب منـــذ فتـــرة غيـــر بعيدة علـــى قيم 
ومبـــادئ قانـــون التعطـــل، إذ إنهـــا تقـــوم 
باقتطـــاع العالوة بناء على التواريخ التي 
تقـــول بـــأن العاطليـــن ســـجلوا فيهـــا بينما 
الواقـــع يقـــول إن التواريـــخ، وزارة العمـــل 

هـــي من وضعتهـــا وال يتحمـــل العاطل أي 
ذنب في هذه المسألة.

وأردفـــوا بأن وزارة العمـــل تكيل بمكيالين 
فـــي هـــذا الموقـــف إذ من ضمـــن العاطلين 
الذيـــن لـــم يحصلـــوا علـــى العالوة بشـــكل 
كامـــل، عاطلـــون مســـجلون لـــدى الـــوزارة 
منذ ســـنتين، ومن يتحمل عملية تسجيل 

التواريخ هي الوزارة.
وقالـــوا: “علـــى الـــوزارة أن تصلـــح الوضع 
مـــن  بـــدل  للعاطليـــن  الوظائـــف  وتوفيـــر 
تقطيـــع مـــا أراد جاللـــة الملـــك للعاطليـــن 
وســـمو ولـــي العهـــد”، مشـــيرين إلـــى أنهـــم 
ســـيرفعون رســـالة مطلبيـــة إلـــى مجلـــس 
الـــوزراء يشـــرحون فيهـــا كافة األســـاليب 

الملتوية للوزارة”.
المشـــكلة  هـــذه  حـــل  بضـــرورة  وطالبـــوا 
ومتابعـــة كشـــوفات العاطليـــن الذيـــن لـــم 
تنـــزل لهم العالوة بشـــكل كامـــل، مؤكدين 
أنهم مازالوا يبحثون عن العمل ومسجلين 

بشكل رسمي لدى الوزارة.

موقف نيابي

النـــواب  مجلـــس  أكـــد عضـــو  ذلـــك،  إلـــى 
فـــالح هاشـــم أن وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية وهيئـــة التأمينات االجتماعي 
مســـاءلتان عـــن ســـبب عـــدم دفـــع عـــالوة 

الغالء بشكل كامل للعاطلين عن العمل.
واســـتغرب هاشـــم اإلجـــراءات الجديـــدة 
التـــي عمـــدت إليهـــا وزارة العمـــل باتباعها 
أســـلوبا غير منطقي، حيث إن أي ممارسة 
قانونيـــة جديـــدة تحتـــاج إمـــا إلـــى نـــص 
ويجـــب  وزاري،  قـــرار  وأدنـــاه  دســـتوري، 
اإلعـــالن عـــن هـــذه النصـــوص والقـــرارات 
للعلـــن. ولفـــت إلـــى أن الحكومة خصصت 
للعاطلين حقوقـــا منصوص عليها قانونًيا، 
فلمـــاذا تقوم الـــوزارة بقطـــع الطريق على 

العاطلين بأخذ حقوقهم.

الجديـــدة  للمشـــكلة  بتفســـيرات  وطالـــب 
التـــي خرجت للســـطح، منوًهـــا بأنه يجب 
علـــى الوزارة والهيئـــة إصالح ما تقدم من 

مشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن.

“التأمينات” اعتمدت  
 كشوف “العمل”

هيئة التأمين االجتماعـــي أكدت لـ “البالد” 
ســـالمة إجراءات صرف العالوة، مشـــيرة 
إلـــى أنها جهـــة صرف فقـــط ويتم الصرف 
بناء على كشوفات ترسل من وزارة العمل 
فـــي  نتدخـــل  والتنميـــة االجتماعيـــة، وال 
طرق وكيفية احتساب العالوة لكل جهة.

وأفـــادت الهيئة األحد المنصرم بأنها تتابع 
مع الـــوزارة من أجل إرســـال رد للصحيفة 

عما أثير حول عالوة التعطل.

وزارة العمل ترد

وفي غضـــون ذلك، أصـــدرت وزارة العمل 
العامـــة  والهيئـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
للتأميـــن االجتماعـــي توضيًحـــا لمـــا بثتـــه 
صحيفة “البالد”، عبر منصاتها اإللكترونية 
مساء األحد 20 الماضي، حول مالحظات 
عـــدد من المســـتفيدين من إعانـــة التأمين 
ضـــد التعطـــل، واالستفســـار بشـــأن صرف 
مبالـــغ أقـــل لهـــم مـــن إجمالـــي مخصـــص 
اإلعانـــة وذلـــك عـــن شـــهر مايـــو الماضـــي، 

وجاء في البيان:
وإذ ترحب الوزارة والهيئة بهذه المناســـبة 
بـــدور الصحافة في نشـــر كل مـــا هو مفيد 

للرأي العام، ليسعدها بيان التالي لتوضيح 
اللبس لـــدى بعض المســـتفيدين من مزايا 
نظـــام التأميـــن ضـــد التعطل فيمـــا يتعلق 
باســـتحقاق اإلعانـــة الشـــهرية المقررة لهم 

وفقًا للقانون.
فـــي  والتحقـــق  الدراســـة  بعـــد  إنـــه  أوالً: 
حـــاالت  هنـــاك  أن  اتضـــح  الموضـــوع، 
مـــن  جزئيـــة  مبالـــغ  اســـتلمت  محـــدودة 
إعانـــة التعطـــل لشـــهر مايـــو 2021، وذلك 
وفقـــًا للمـــادة )20( مـــن المرســـوم بقانـــون 
رقم )78( لســـنة 2006 بشـــأن التأمين ضد 
التعطـــل، حيـــث تـــم الصـــرف لهـــؤالء عن 
مدة التعطل التي ضمت جزًءا من الشـــهر 
اعتبـــارًا  لهـــم  المقيـــدة  لأليـــام  )أي  األول 
مـــن اليـــوم الثامـــن مـــن قيـــد طلباتهم في 
ســـجل وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
حتى تاريخ االســـتحقاق(. وقد اســـتحقوا 
بالفعـــل التعويـــض عـــن المدة المحســـوبة 
على أســـاس يومي بتقســـيم مبلـــغ اإلعانة 
الشـــهري علـــى ثالثيـــن يومـــًا، علمـــًا بأنـــه 

ســـتصرف اإلعانـــة المقررة لهـــم كاملة في 
الشهور المقبلة.

ثانيًا: تطبق نفس المادة المذكورة وشروط 
المطالبـــات  أصحـــاب  علـــى  اســـتحقاقها 
المتكررة، وفيمـــا يخص تعويض التعطل، 
فإنه يحتســـب مـــن اليوم الثامـــن من آخر 
يـــوم عمـــل إذا بـــادر بالتســـجيل بالنظـــام 
خالل الشـــهر األول لتـــرك العمل، ويحق له 
التســـجيل في مدة ال تتجاوز ثالثة أشـــهر 

من تاريخ انقضاء عالقة العمل.
 وعليه، فقد تبين بعد التحقق من الحاالت 
المذكورة أنها مطابقة للقواعد المحاسبية 

والقانونية المعتمدة.
ثالثـــًا: في حال اســـتحق المتعطل معاشـــًا 
ا( يساوي أو يزيد على مقدار  )راتًبا تقاعديًّ
التعويـــض أو اإلعانـــة، فـــي هـــذه الحالـــة 
يســـقط الحـــق فـــي التعويـــض أو اإلعانـــة 
اعتبـــارًا مـــن تاريـــخ اســـتحقاق المتعطـــل 
للمعـــاش، وإن قـــل المعـــاش المســـتلم عن 
المبلغ المستحق لإلعانة، صرف للمستفيد 

الفـــرق بين المعاش الذي يتقاضاه ومقدار 
اإلعانـــة المقـــرر، وذلـــك وفقـــًا لمـــا حددته 
المـــادة رقـــم )24( البنـــد )د( مـــن المرســـوم 
بشـــأن   ،2006 لســـنة   )78( رقـــم  بقانـــون 
التأميـــن ضـــد التعطـــل في ســـقوط الحق 
في التعويض أو اإلعانة. ومثال على ذلك 
أنـــه في حـــال حصـــول الجامعـــي الباحث 
عن عمل علـــى معاش مقداره 150 دينارًا، 
فإنه يصرف لـــه في هذه الحالة 50 دينارًا 
إعانـــة الســـتكمال اإلعانـــة المقـــررة لحملة 
200 دينـــار،  المؤهـــالت الجامعيـــة وهـــي 

وذلك للمدة المقررة لصرف اإلعانة.
وللعلـــم، فإنـــه تتوافـــر علـــى موقـــع وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة اإللكتروني   
)www.mlsd.gov.bh(  خدمة االستفسار 
عمـــل  عـــن  للباحـــث  ويمكـــن  والتظلـــم، 
االســـتفادة منهـــا، كمـــا أن بإمكانه الدخول 
على ســـجل بياناته من خالل الموقع أيًضا 
والتحقـــق من أســـباب القطـــع وغيرها من 

البيانات التي تتوفر بكل يسر وسهولة.

فالح هاشم 

“المرور”: افتتاح المركز الخامس للفحص الفني بالرملي
ــا ــري ــه ش و11250  يـــومـــيـــا  ــارة  ــ ــيـ ــ سـ  450 ــوعـــب  ــتـ ــسـ يـ

في إطار توجيهات وزير الداخلية الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة بإسناد خدمة 
الفحـــص الفني للقطاع الخـــاص، وتحقيقا 
ألهـــداف رؤيـــة البحريـــن 2030 وبرنامـــج 
عمـــل الحكومـــة، وتحـــت رعايـــة المديـــر 
العام لإلدارة العامة للمرور العميد الشـــيخ 

بـــن عبدالوهـــاب آل خليفـــة  عبدالرحمـــن 
مركـــز  للمـــرور،  العامـــة  اإلدارة  افتتحـــت 
“دنســـو” للفحص الفني للمركبات الخفيفة 
والتابع لشركة إبراهيم خليل كانو بمنطقة 
علـــى  الخامـــس  المركـــز  ليكـــون  الرملـــي 
مســـتوى البحريـــن والثالـــث لشـــركة كانـــو 
ضمن تشـــجيع القطاع الخـــاص على فتح 

مزيد من مراكـــز الفحص الفني للمركبات؛ 
لتوفيـــر الخدمـــة علـــى أوســـع نطـــاق، إذ 
يوميـــا،  ســـيارة   450 المركـــز  يســـتوعب 

و11250 سيارة شهريا.
اســـتيفاء  بعـــد  المركـــز  افتتـــاح  ويأتـــي 
الشـــروط والمتطلبـــات والمعاييـــر الفنيـــة 
وتأهيل الفاحصين الفنيين والعاملين في 

القطـــاع الخاص بـــدورات تدريبية تقدمها 
لهـــم وبإشـــراف مباشـــر؛ للحفـــاظ  اإلدارة 
علـــى مصالـــح وحقـــوق الجميـــع، ولضمان 
تقديـــم خدمات مماثلة فـــي جميع المراكز 
مـــن ناحيـــة ســـالمة المركبـــات ومتانتهـــا 
واســـتيفائها االشـــتراطات الفنيـــة؛ تعزيزا 

لتحقيق السالمة على الطريق.
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فـــي إطار دعم الحملـــة الوطنية للتطعيم لمكافحة فايـــروس كورونا تحت 
شـــعار “يـــدًا بيد لنهزم جائحـــة كورونا”، وضمن مبادرة المحافظة الشـــمالية 
العتماد عالي مدينة صحية، نظمت المحافظة الشـــمالية محاضرة توعوية 
حـــول أهمية اللقـــاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19- بالتعاون مع إدارة 
تعزيـــز الصحـــة بـــوزارة الصحة وجمعية عالـــي الخيرية و نـــادي بني جمرة 
الثقافـــي و الرياضيـــة. و تناولت المحاضرة التي قدمتهـــا الدكتورة فاطمة 
حبيـــل عبـــر االتصال المرئي بمشـــاركة األهالي معلومات حـــول كيفية عمل 
اللقاحـــات وأهميتهـــا ومـــدى فاعليتهـــا و أمنهـــا، إضافة إلى أهميـــة الجرعة 
التنشـــيطية وتطعيـــم الفئـــة العمريـــة )12 - 17 عـــام( ضمـــن اإلجـــراءات 

المستحدثة من قبل الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا.

“الشمالية” تحاضر عن فعالية وأمان اللقاحات

المنامة - وزارة الصحة

فـــي إطـــار تكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية للتأكـــد مـــن تطبيـــق اإلجـــراءات 
إدارة  واصلـــت  كوفيـــد19-(،   ( كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  االحترازيـــة 
الصحـــة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيشـــية لمتابعة التزام المنشـــآت 
باالشـــتراطات الصحيـــة والقـــرارات األخيـــرة المنصـــوص عليهـــا، وقـــد قام 
مفتشـــو قســـم مراقبة األغذية يوم األحد المنصرم، بزيارة تفتيشية شملت 
175 مطعًمـــا ومقهى يقدم أطعمة ومشـــروبات تم خاللهـــا مخالفة 51 منها، 
حيث تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

مخالفة 51 مطعًما ومقهى

”sotrovimab“ عيادة متخصصة في “الشامل” للبدء باستخدام
“كورونا” لمرضى  العالجات  أفضل  لتقديم  الحكومة  سعي  تؤكد  الصالح 

دشـــنت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
، ظهـــر امـــس، أول عيـــادة متخصصـــة 
لتطبيـــق  الطبـــي  الشـــامل  بمركـــز 
البروتوكـــول العالجـــي الجديد للحاالت 
 - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  القائمـــة 
“ســـوتروفيماب”  دواء  باســـتخدام   )19
واألدويـــة التـــي تعتمـــد علـــى األجســـام 
المضـــادة أحاديـــة النســـيلة، وذلـــك في 
إطـــار تعزيز الجهـــود المســـتمرة لمملكة 

البحرين للتصدي لفيروس كورونا.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة، في التدشـــين 
الـــذي حضـــره ســـفير المملكـــة المتحدة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن رودي درومونـــد 
القطـــاع  فـــي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 
الصحـــي ووفـــد مـــن شـــركة جالســـكو 

الدوائيـــة  للصناعـــات  كاليـــن  ســـميث 
وحرصهـــا  الحكومـــة  ســـعي   ،”GSK“
علـــى تقديـــم أفضل وأحـــدث العالجات 
لفيـــروس  القائمـــة  للحـــاالت  المعتمـــدة 
كورونـــا وحمايتهـــم من خطـــر تداعياته 
الصحيـــة، منوهة بـــأن التحديـــات التي 

فرضهـــا الفيـــروس تتطلـــب مزيـــًدا مـــن 
الجهـــود لمواجهتـــه وبخاصة مـــا يتعلق 
للمجتمعـــات،  الصحـــي  األمـــن  بتعزيـــز 
مشيرة إلى أن مملكة البحرين مستمرة 
في تبني المبـــادرات الرائدة وبذل كافة 

الجهود للتصدي للفيروس.

فـــي الســـياق ذاته، بينـــت وزارة الصحة 
بـــأن الوفـــد الزائـــر مـــن الشـــركة ســـوف 
يقـــوم باالطـــالع علـــى تجربـــة البحرين 
عن قـــرب، إلـــى جانـــب مهمـــة التدريب 
والصحـــي  الطبـــي  للطاقـــم  العملـــي 
حـــول المبـــادئ التوجيهية لالســـتخدام 
المناســـب للـــدواء، وتنفيـــذ البروتوكول 
للدواء الجديد لضمـــان تحقيق الكفاءة 
واالســـتفادة القصـــوى. علًمـــا بـــأن دواء 
“ســـوتروفيماب” ســـيتم صرفه للحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا وإدخاله عن 
طريق المحلول الوريدي تحت إشـــراف 
طبـــي بالمستشـــفيات الحكوميـــة فقط، 
ولـــن يكون متاًحا للبيـــع في الصيدليات 

أو المستشفيات الخاصة.

المنامة - وزارة الصحة
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علوي الموسوي

تواريــخ التســجيل تفرضهــا الــوزارة وتتعــذر بهــا القتطــاع العــاوة

ــس الـــــــــــوزراء  ــلـ ــجـ ــمـ الــــعــــاطــــلــــون يــــوجــــهــــون خــــطــــاًبــــا لـ
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حالهــا علــى  وخدماتهــا  ارتفعــت  إيجاراتهــا  المرباطــي: 

تطوير البنية التحتية لعراد الخدمية بالحزمة الثالثة

وافــق مجلــس بلــدي المحــرق علــى إدراج منطقــة عــراد الخدمية ضمن 
الحزمة الثالثة من مشاريع األشغال لتنفيذ البنية التحتية في المحرق.

جـــاء ذلك بعد اســـتعراض شـــؤون 
فـــي  الـــوزارة  مشـــاريع  األشـــغال 
المحرق، حيث أشار رئيس مجلس 
بلـــدي المحرق غازي المرباطي إلى 
أن بلديـــة المحرق رفعت إيجارات 
الخدميـــة، دون أن  عـــراد  منطقـــة 
يواكب ذلك أي تطور في مســـتوى 

الخدمات.
كل  تنـــال  أن  أهميـــة  علـــى  وأكـــد 
دائـــرة من دوائـــر المحـــرق نصيبها 
من الميزانية المخصصة لمشـــاريع 

الوزارة فـــي المحافظة، وأن تكون 
بخطة زمنية واضحة ومحددة.

ولفـــت إلى أن األعضـــاء يواجهون 
يوميا مشاكل تتعلق بالطرق، وهو 
ما يتطلب توفيـــر مقاوالت تتولى 
مســـؤولية الصيانـــة العاجلـــة لهذه 

المشاكل.
مـــن جهتـــه، تطـــرق البلـــدي باســـم 
المجدمي إلى قدم شـــبكة الصرف 
المحـــرق  منطقـــة  فـــي  الصحـــي 
لمعالجـــة  الســـعي  وأن  القديمـــة، 

هذه المشـــكلة يجب أن يكون على 
مســـتوى عال مـــن األهميـــة، حيث 
تتكـــرر مشـــاهد الهبـــوط األرضـــي، 

وتضرر المباني من ذلك.
المناعـــي  وحيـــد  البلـــدي  وانتقـــد 

تأخر االستجابة لطلبه بإيجاد حل 
جذري لحفر تصريف مياه األمطار 
في إسكان البسيتين، وتكرار ردود 
الـــوزارة على طلبـــه دون أي تغيير 

يذكر.

مرافئ المحرق
المحرق  بــلــدي  مجلس  ــرر  ^مـ
مقترًحا يقضي باستغالل األراضي 
ــمــتــوفــرة بــالــقــرب مـــن الــمــرافــئ  ال
 6 لفترة  مــؤقــت  بشكل  بتأجيرها 
لعدم  وذلــك  للتجديد؛  قابلة  أشهر 
ــر مـــواقـــف لـــلـــقـــوارب كــافــيــة  ــوافـ تـ

بالمرافئ.
ونـــص الــمــقــتــرح عــلــى وضـــع خطة 
الــمــرافــئ،  مــرافــق  لصيانة  ــة  دوريــ
الصيانة،  لعملية  ميزانية  وتوفير 
القوارب  رســو  مواقف  واستغالل 
بــالــجــهــة الــخــلــفــيــة ضــمــن الــمــرافــئ 
واعتبارها مواقف رسمية مدفوعة.

األشـــغال  شـــؤون  وكيـــل  قـــال 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني أحمد الخياط 
إن الـــوزارة خصصـــت ميزانية 150 
ألف دينار لكل محافظة للتعامل مع 

الحاالت الطارئة.
اجتمـــاع  حضـــوره  لـــدى  وأشـــار 
مجلس بلـــدي المحرق الســـتعراض 
تـــم  أنـــه  إلـــى  األشـــغال  مشـــاريع 
تخصيـــص ميزانيـــة 900 ألف دينار 
لكل محافظات مملكة البحرين في 
الميزانيـــة الحالية لمعالجة تصريف 
مياه األمطار، حيث ســـيجري بحث 

آلية تنفيذها مع المجالس البلدية.
تصريـــف  حفـــر  معالجـــة  أن  وبيـــن 
مياه األمطار في البســـيتين تتطلب 
توفير شـــبكة توازي شـــبكة الصرف 
الصحـــي، وهـــو ما يســـتدعي توفير 
وعلـــى حســـاب  موازنـــات ضخمـــة 
أولويات أخرى، وعليه ســـيتم بحث 
تنفيـــذ الحلـــول األخـــرى مـــن خالل 
لمعالجـــة  المخصصـــة  الميزانيـــة 

مشاكل تصريف مياه األمطار.
وذكـــر فيما يتعلـــق بمعالجـــة تهالك 
البنيـــة التحتية في منطقة المحرق 
القديمـــة، أن هنـــاك مشـــروع إلعادة 
إحيـــاء المناطق القديمة في مملكة 
ميزانيـــة  لـــه  ورصـــدت  البحريـــن، 
وأن  دينـــار،  مليـــون   20 بقيمـــة 
محافظـــة المحـــرق كان لهـــا نصيب 

من تلك الميزانية.
وأشـــار إلـــى أنـــه ســـيجري دراســـة 
إمـــكان تجـــزأة العمـــل علـــى تطوير 
البنيـــة التحتيـــة لمنطقـــة المحـــرق 
وبحـــث  مراحـــل،  علـــى  القديمـــة 
إمكانيـــة رصـــد مبلغ ضمـــن الحزمة 
مـــن هـــذه  الثالثـــة إلنجـــاز واحـــدة 

المراحل.
وأكـــد أن الـــوزارة تســـعى لتنال كل 
منطقـــة من مناطق المحرق نصيبها 
مـــن الميزانيـــات والمشـــاريع، إال أن 
الـــوزارة تحـــرص فـــي الوقـــت ذاته 
وتنفيـــذ  الموازنـــات  توجيـــه  علـــى 

المشاريع حسب األولويات.

150 ألف دينار لـ“طوارئ األشغال” في المحرق

264 قرارا وتوصية في 
دور االنعقاد الثالث

المنطقة  بلدي  مجلس  رئيس  صرح 
عدد  بأن  الكوهجي  أحمد  الشمالية 
صدرت  التي  والقرارات  التوصيات 
ــن لـــجـــان الــمــجــلــس خـــــالل دور  مــ
توصية   264 بلغت  الحالي  االنعقاد 
ــرار تـــم رفــعــهــا لـــوزيـــر األشــغــال  ــ وقـ
وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 

العمراني. 
جــاء ذلــك خــالل اجــتــمــاع المجلس 
ــبــلــدي األخـــيـــر مـــن دور االنــعــقــاد  ال
الخامس،  التشريعي  للفصل  الثالث 
 27 بمناقشة  المجلس  والــذي ختمه 

مقترحا وتوصية.

“بلــدي الشــمالية “: المناقصــات الحاليــة إهدار للمــال العام

اعتماد مناقصة موحدة لصيانة وتأهيل دوارات مدينة حمد

أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية 
مناقصـــة  اعتمـــاد  علـــى  بالموافقـــة 
موحـــدة لصيانـــة دورات مدينة حمد، 
وتضمـــن االقتراح توحيـــد اإلجراءات 
من تأهيل وصيانة وري مزروعات في 
الدورات الرئيســـية بالمدنية التي تمر 

بشـــارع الشـــيخ حمد من الدوار األول 
حتى الدوار 22 .

المتبـــع  االجـــراء  ان  األعضـــاء  وبيـــن 
الحالي في صيانة الدوارات هو إهدار 
أنهـــا تســـتنزف  العـــام، خاصـــة  للمـــال 
ميزانيـــات ضخمة مبالـــغ فيها لصيانة 
هـــذه الـــدوارات التي ال تتـــم متابعتها 

وتعاني من اإلهمال.

وبين العضو البلدي عبدهللا القبيســـي 
فيمـــا  العـــام  للمـــال  إهـــدارا  هنـــاك  ان 
يخص مناقصات تأهيل دورات مدينة 
حمد حيث ســـبق اعتمـــاد ميزانية 32 
ألف دينـــار لصيانة دوارين بالقرب من 
الدوار السابع الدوار الثالث في 2018، 
فـــي حين انـــه لم يتـــم متابعـــة أعمال 

الصيانة والتأهيل وري المزروعات.

ولفت الـــى ان هناك مناقصات جديدة 
إلعادة تأهيـــل الدوار الرابع والخامس 
معقولـــة  غيـــر  بمبالـــغ  والســـادس 
وباهضه، مؤكـــدا ان توحيد المناقصة 
لجميـــع الـــدوارات حفـــظ للمـــال العام 
ومـــن شـــأنه ان يشـــدد المراقبـــة علـــى 
أعمـــال التأهيـــل للـــدورات التي تعاني 

حاليا من اإلهمال وعدم التناسق.

لمشاريع طرق المحرق 
مليون دينار مشـــاريع الطرق المقترحة ضمـــن ميزانية 

2021 و2022 بمحافظة المحرق وكلفتها 
الكلية التقديرية.

تطوير منافذ المطار 
(المرحلتين 3 و4)

94,5
إنشاء جسر البسيتين

وشارع المنامة الشمالي

تطوير شارع 47 بعراد 
(المرحلة األولى)

تطوير تقاطعات ومنافذ 
وطرق بمناطق مختلفة

تطوير شارع ريا 
(المرحلة األولى)

صيانة الطرق الداخلية 
لمحافظة المحرق

رصف طرق في الحد

830
دينــــــــارا

400
ألــف دينــار

1,7
مليون دينار

1,9
مليون دينار

6,5
مليون دينار

19,9
مليون دينار

إسماعيل السقاي
سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

Vacancies Available
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

 Multinational  school  co w l l 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contac

17711444  or  hr@mns-bahrain.com 

Multinational  school  co w l l 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17711444  or  hr@mns-bahrain.com 

Azal gate fOR car accessories and tires 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33072010  or  AL_OMADAH13@HOTMAIL.COM 

Siemens LLC UAE 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 

 suitably qualified applicants can contac

17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

LEGEND MEDIA 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17400527 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

JASLOCK INTERIOR DECORATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM

Dar alamani cleaning services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34460033  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.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 

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

GULF VETERINARY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contac

33669941  or  GULFVETERINARY@GMAIL.COM 

Aracon Developments 

has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17531231  or  YASSOOR@YAHOO.COM 

DAMACO BUSINESS PLUS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17630065  or  OSAMAZER@HOTMAIL.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 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17564000  or  swajeed@asb.bh 

JUST DELICIOUS FOOD AND BEVERAGES MANAGEMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17561407  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL 

 suitably qualified applicants can contac

36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

BIN HAFIZ LINE OFFICE CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38883394  or  MBIN195951@GMAIL.COM 

Bahrain Brite services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contac

17403666  or  MOHAMMEDALAALI@HOTMAIL.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 

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 

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 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

Golden Marsa Restaurant WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17414142  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR PUBLIC RELATIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

36103555  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.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 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.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 

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 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

BAIT ALKHAIR COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39045992  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

RMD KWIKFORM ALMOAYED BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17382724  or  af202af@hotmail.com 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com  

ليلي مال هلل
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القيد : 59351-5
 التاريخ : 20-6-2021 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 

إعالن لسنة 2021 
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسئولية محدودة قامئة 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد حسني عباس جعفر 
عبدالله العرادي املالك لـ ارفع التصميم الداخيل والصيانة )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد 
محدودة  مسئولية  ذات  إىل رشكة  الفردية  املؤسسة  من  الخامس  الفرع  تحويل  طالبا    59351 رقم 
قامئة لتصبح فرع من ) رشكة أوفيس كري ذ.م.م ( لتصبح الرشكة مملوكة من السادة التالية اسامئهم: 

1.حسني عباس جعفر العرادي
RAJAN ADUKKATHIL KIZHAKKETHIL GEEVARGHESE.2

RAJEESH RAJAN.3
REMYA RAJAN.4
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الصحافة أحد روافد الوعي المجتمعي
اســـتعرضت فـــي أحد فصول أطروحة رســـالتي للدكتـــوراه التي حملت 
عنـــوان “دور الصحـــف البحرينيـــة في ترتيـــب أولويات الجمهـــور تجاه 
القضايـــا السياســـية”، موضعا يتعلق بتنمية الوعي السياســـي من خالل 
الصحافة ومختلف الوسائل اإلعالمية، وأشرت إلى الدور الكبير والمهم 
الـــذي تلعبـــه الصحافـــة تحديـــدًا فـــي التأثير على الـــرأي العـــام، فالكلمة 
المكتوبة لها تأثير بدرجة كبيرة على القارئ عن تلك المسموعة، وأيضًا 
تتيـــح الفرصـــة الكافيـــة الســـتيعاب معناهـــا ومدلولها، كما تتـــرك حرية 

اختيار الوقت المناسب للرجوع إليها.
وترتبط التنمية السياســـية بالصحافة مباشـــرة لتشـــكل أحد أهم روافد 
الوعـــي المجتمعـــي، إذ تســـاعد فـــي زيـــادة المعرفـــة والوعـــي وتوجيهه 
نحو قضايا مختلفة، إما بشـــكل إيجابي أو ســـلبي، ويظهر الدور المؤثر 
للصحافة ومختلف وســـائل اإلعالم في التنمية السياســـية من خالل ما 
تقدمه من مواد وآراء ذات أثر في المجتمع، وتوفير المعلومة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والدينية والعلمية ومجاالت أخرى.
كما تستطيع الصحافة أن تمثل دورًا مهمًا في مسيرة التطور السياسي 
فـــي مختلف المجتمعات، فالصحافة لها القـــدرة على تقديم المعلومات 
واألفكار والدراسات والتحليالت الجيدة ونقل الصورة للعالم الخارجي، 
ما يعني أن هذه الوسيلة اإلعالمية تتعامل مع الفئة المستنيرة والمثقفة 
مـــن القراء. وهنا يمكن القول أيضًا إن الصحافة ُتعتبر المدرســـة العامة 
لجميع أفـــراد المجتمع بمختلف أعمارهم والمعلـــم لمجموعة تتبنى رأيا 
أو فكـــرة معينة، من خالل الكـــم الكبير من المعلومات واآلراء ومختلف 
األنباء التي تســـتعرضها الصحافة بشـــكل يومي، ما يجعلها مؤثرة على 

قرار القارئ. 
ونظـــرًا للتطـــورات المجتمعيـــة المتالحقـــة التـــي ألقـــت بظاللهـــا علـــى 
المجتمـــع، فإنـــه مـــن الضـــروري أن تجـــدد الصحافـــة الوطنيـــة خدمتها 
بشكل أوسع ومستمر لتسهم في خدمة االتجاهات المجتمعية الحديثة 
وتقديم استراتيجيات محددة الهدف منها توعية المواطنين من خالل 
تبســـيط بعض المفاهيم السياســـية والثقافية واالجتماعية وغيرها من 
مفاهيم في مجاالت أخرى متنوعة وشرح داللتها على نطاق واسع من 
خالل بثها في إطار وشكل المضامين اإلعالمية المختلفة بشكل مباشر 

أو غير مباشر.

د. خالد زايد

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

للتواصل: 17111483

يا ليتني قدمت لحياتي
لقـــد أعطتنـــا الفتـــرة القليلـــة الماضيـــة )شـــهري مايـــو ويونيو( 
مزيجـــا لغويا ســـحريا من الحزن، كان علينـــا أن نفهمه بطريقة 
جديدة، فقد رأينا األصحاب واألحبة يقفون في طابور الموت 
ويدخلـــون عليـــه بـــال اســـتئذان، فمنهـــم مـــن توفـــي بفيـــروس 
كورونـــا اللعين ومنهم من توفـــي بدونه، لكن الجميع كان يدنو 
مـــن الموت خطوة أخـــرى، وتحولت األيام إلى لون واحد قاتم 
غـــارق فـــي الرتابة، فـــي الشـــهرين الماضيين وضـــع الكثير منا 
على صـــدره الفتة كتب عليها “ذاهب إلى المقبرة” ألدفن أخي 
أو أمـــي أو أبـــي أو أختـــي أو صديقي أو...، وتحولت ســـاحات 
وســـائل التواصـــل االجتماعي إلى بقعة ســـوداء مكتوب عليها 
بريشـــة بيضـــاء مهـــزوزة وبطعـــم األلم فـــي الحلق أســـماء من 

غادرونا بصمت وتركونا لنا التوجع.
يقول المفكر محمد خالد رحمه هللا “الحياة مليئة بالمضايقات، 
والهـــروب مـــن مضايقاتهـــا يســـاوي تمامـــا الهروب من نفســـها، 
ونحـــن ال نـــدري لمـــاذا خلقها هللا هكـــذا، لماذا لـــم يخلقها خيرا 

من غير شـــر، لماذا لم يجعلها ســـعادة خاصة ال شـــقاء فيها وال 
منغصـــات، أجـــل ال ندري لمـــاذا، وجهلنا هذا بعـــض مضايقاتها، 
ومـــن يـــدري فلعلـــه بعـــض مســـراتها، إنهـــا مزيـــج حكيـــم مـــن 
المتناقضـــات، من اللذة، واأللم، من التقوى والفجور، من الفوز 
واإلخفاق، من السعادة والتعاسة، ونحن نصفها وهي على هذا 
الوضـــع، بأنها بضاعة مزجاة ولكنها ترفض هذا الوصف وتعلن 
أنهـــا قوانين محكمة، ال تجزعوا من شـــر الحيـــاة وضرائها، وال 
تجعلـــوا من أنفســـكم وتصرفاتكم مجاال حيويـــا تنمو فيه تلك 

الشرور وتتعاظم”.
هكذا هي الحياة ومن المفترض أن نرحب بالحزن وفقد األحبة 
ونستقبله استقباال رائعا دون اعتراض، فمثلما يدخل الفرح كل 
القلوب يدخل أيضا الحزن، والمقابر التي زرناها جميعا ما هي 
إال نافذة مطلة على العالم الحقيقي اآلخر، وقال هللا تعالى في 
محكـــم كتابه “يا ليتني قدمت لحياتـــي” ولم يقل “في حياتي” 

ألن الحياة الحقيقية هي حياة اآلخرة التي ال موت فيها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بينا في المقالين السابقين أن بدايات التعليم الصناعي النظامي في مملكة البحرين 
ترجـــع إلى )1936 - 1937م( بأربعة فصول فـــي المنامة والمحرق، فصالن للنجارة 
والميكانيكا وفصالن للبرادة والحدادة، وفي العام التالي تأسست مدرسة المنامة 
الصناعية كأول مدرســـة حكومية، بمدرســـين ســـوريين اثنين عن طريق الجامعة 
األميركيـــة ببيـــروت، وبلغ الملتحقون 18، منهم 12 بالمنامـــة و6 بالمحرق، بمكافأة 
شـــهرية قيمتهـــا 15 روبيـــة، لتشـــجيع الطالب علـــى التعليم المهني غيـــر المرغوب 
آنذاك وفًقا للمستشار بلجريف، وقفز العدد إلى 35، أي 94 % في )1940 - 1941م( 
مقارنة بثالث سنوات خلت، ثم نما 86 % بالعام التالي ليبلغ 65. وقد ألقت الحرب 
العالمية الثانية بظاللها فتراجع الملتحقون إلى 55 و46 بالعامين )1943 - 1944م( 

و)1946 - 1947م( على التوالي، ووصل إلى 89، في )1959 - 1960م(.
وواصـــل معـــدل التحـــاق الطلبة صعوده فـــي العقدين التاليين نتيجة التوســـع في 
الطلـــب علـــى أصحـــاب المهـــارات المهنية في ســـوق العمـــل المحلي واالســـتقالل، 
وارتفـــاع أســـعار النفط في األســـواق العالمية، ليســـجل الملتحقـــون في 3 مدارس 
صناعية فيها 32 صفا 815 طالًبا، محقًقا نمًوا قياسيا فاق 9 أضعاف أي بـ 726، في 
)1978 - 1979م(، عاكًســـا تغيـــر نظـــرة المجتمع اإليجابية للتعليـــم المهني عما كان 

سائًدا في سنوات تأسيس التعليم الصناعي.

ونكمـــل اليـــوم مســـار التعليـــم المهنـــي، فـــي العقديـــن القادميـــن )1980 - 1999م( 
راصديـــن ارتفاعـــات متتالية فـــي إجماليات االلتحـــاق بالدراســـة الصناعية والتي 
كانـــت مقتصـــرة على الذكور – مـــع مالحظة ظهور التعليم الفنـــي الذي التحقت به 
اإلناث، وسنذكره مستقباًل – حيث التحق في مدارس الصناعة الثالث 1122 طالًبا 
فـــي )1980 - 1981م( وهـــي المنامة وجدحفص والمحرق موزعيـــن كالتالي: 399 
و395 و328 فـــي المـــدارس الثالث على التوالي، ثم بيـــن لنا عام )1984 - 1985م( 
نمـــًوا 96 % أي 1598، ليكـــون هنـــاك 2413 طالًبـــا، مقارنة ببداية عقـــد الثمانينات 
وفـــي مختلـــف التخصصات، ثم لينمو عددهم بوتيرة بلغت حوالي 40 % أي 952، 
ليصبـــح عددهـــم بعـــد أقل من عقـــد 3365 ملتحقا بالتعليم الصناعـــي في )1992 - 
1993م(، موزعيـــن علـــى مختلف محافظـــات ومناطق مملكة البحريـــن البالغة 11، 
فـــكان مـــن جدحفـــص )664( والمنامـــة )485( والمحـــرق )460( والشـــمالية )361( 
والوســـطى )321( ومدينـــة عيســـى )263( وســـترة )250( والغربيـــة )190( والرفاع 
)168( ومدينـــة حمـــد )160( والحـــد )40(، إال أن عقد التســـعينات )1998 - 1999م( 
أظهـــر تراجًعـــا طفيًفا في أعـــداد الملتحقين بالمدارس الصناعية، بــــ 71 ليقف عند 
3294 طالًبـــا، ربمـــا يعـــزى إلى تغيـــرات في التحـــاق الطلبة في مختلف المســـارات 

التعليمية. وسننهي الموضوع الحًقا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الملتحقون بالتعليم الصناعي من البدايات إلى اآلن )3(

المشـــهد األول.. في صورة ال يمكنني نســـيانها، انعكســـت حقيقة وتسربت غوًرا 
مـــع مشـــاعري، خالل رحلة قصيرة قمـــت بها في األيام الماضيـــة للحصول على 
الجرعة المنشـــطة من التطعيـــم المضاد لفيروس كورونـــا “كوفيد ١٩” في مركز 

البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
إنهـــا المـــرة األولى لدخولي هذا المركز منذ بدء الجائحـــة - لله الحمد - ولكم أن 
تتخيلـــوا معـــي حـــال تحرك قدَمي مـــع عيَني في خـــط متبـــادل، وجدتها متزنة 
تماًما، وذلك لحماســـي الشـــديد نحو الجرعة المنشـــطة لوجود خطط مستقبلية 
قادمـــة تتطلـــب مني األخذ بمزيد من االحتـــرازات الوقائية، لكنها لحظات قليلة 
حتـــى وجـــدت مـــن يتابع خطواتـــي الحماســـية تلك، ويرشـــدني نحـــو محطات 
الوصول، وكأنهم يشـــعرون معي الشـــعور ذاته، فتحمســـت أكثـــر، وفي لحظات 
أخـــرى جديدة، اختلفت عيناي قليالً وتحركت كي ترى المكان بأكمله، إعدادات 
متكاملـــة يحركها أبطال الســـاعة والحـــدث، أخفيت الغبطة لحظات كي أمشـــي 
برفقة األبطال فخًرا نحو الهدف، وطالما انتهيت خالل دقائق لم تتجاوز العشر، 
تباطأت في خطوات الخروج كي أســـتطيع التأمل أكثر وإرسال نظرات التقدير 

لـــكل بطـــل في ذاك المـــكان إعجاًبا وفخًرا بمـــا تصنع بالدي من خيـــر، ففي ذلك 
المشهد خليط من أطياف الشعب البحريني، فال فرق وال خالف، الجميع يتلقى 

ذات الخدمة وبنفس األسلوب، “هذي هي البحرين” بلد الحضارة والرقي.
المشـــهد الثانـــي.. طـــوال ذاك الطريـــق وهو خـــط العودة لـــي، ترافقـــُت مع خط 
األفـــق كـــي أصنـــع لوحة تحمل أكبـــر مدى لما أســـتطيع أن أنظر إليـــه من جمال، 
وهـــذا يحصـــل معي عـــادة فـــي حالتين همـــا الســـعادة والتأمل لتعميق الشـــعور 
بالســـعادة ذاتهـــا، وكأنها إرادة الرب حينها بأن تكتمـــل الصورة في تلك اللحظة، 
فقد تواجهُت مع لوحة إرشـــادية جديدة تشـــير لمكان مركـــز فحص كورونا من 
المركبات في المحرق، فأخذت عيناي الخبر متوجهة ناحية السهم لترى مساحة 
تنظيميـــة بكامـــل معداتها، لمركز جديد تم افتتاحه في نفس اليوم، كل ذلك من 
أجل تســـهيل إجراءات الفحـــص على المواطنين، ومن أجـــل خدمات أفضل لنا 

جميًعا، ففي أي عين نحن محفوظون؟
شكًرا لجاللة الملك المفدى لتوجيهاته األبوية السديدة، شكًرا لولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء لقيادته الفذة لفريق األبطال، شكًرا أبطالنا األوفياء.

د. حورية الديري

شكًرا أبطالنا

الشيخ عبداهلل قحطان العمري
أســـتذكر في مقال اليوم، مآثر مدير إدارة شـــؤون القرآن الكريم بوزارة 
العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف الشيخ عبدهللا قحطان العمري، 
والـــذي يمثـــل إضافـــة حقيقية لهيـــكل الـــوزارة والموظفين ومنتســـبي 

المراكز القرآنية من طلبة وعاملين، رجاالً ونساء.
فالشيخ عبدهللا، والذي يتوارى بعمله خلف الكواليس، ويعرف بالعدالة 
الوظيفيـــة وإحقـــاق الحقـــوق للموظفيـــن، ســـاعد بتحقيـــق الكثيـــر من 
قصص النجاح لهذه المراكز، وإبراز الواجهة الحضارية للمملكة في هذا 
الحقـــل المبارك بالداخل والخـــارج، وتمكين إدارات المراكز القرآنية من 

توصيل صوتها ومطالبها للمسؤولين في الوزارة.
وقـــد حدثنـــي العديـــد مـــن معلمي القـــرآن الكريـــم في أحاديث ســـابقة 
ومتعددة، عن تقديرهم الجم لشخصه الكريم، وعن قيامه - بين الحين 
واآلخـــر - بعمـــل زيـــارات ميدانية للمراكـــز والحلقـــات القرآنية للوقوف 
علـــى ســـير العمليـــة التعليميـــة واإلداريـــة والتربويـــة فيهـــا، والنظر في 
حاجاتهـــا اليوميـــة، ويقـــدم العمري المســـاعدة بنفســـه لهـــذه المراكز إن 
دعت الحاجة، خصوصًا فيما يتعلق باألعطال التقنية لوســـائل االتصال 
الحديثة التي اعتمدتها الوزارة لتدريس الطلبة وتعليمهم )عن بعد( بعد 

تفشي الجائحة.
وله أيضًا دور مشكور ومقدر في الترويج بالخارج والداخل لمسابقات 
البحريـــن العالمية لتـــالوة القرآن الكريم عبر اإلنترنـــت )القارئ العالمي( 
وفـــي فتح األبـــواب بين المتســـابقين وذويهم والوزارة نفســـها، كما أنه 
متعـــاون مـــع الصحافـــة المحليـــة ووســـائل اإلعـــالم الوطنيـــة، وهاتفـــه 

مفتوح وقلبه أيضا ألي تساؤل.
أســـتذكر اليوم عرفانًا وتقديرًا الشـــيخ عبدهللا العمري، صاحب الصوت 
القرآنـــي الشـــجي، الـــذي قال لـــي بلقاء ســـابق قبل عدة ســـنوات “إن ما 
يمنحـــك احترام اآلخرين وتقديرهم هو ســـلوكك وتصرفاتك وتعاونك 

معهم، وتفهمهم وما يريدونه”، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



اللجنة اإلعالمية

البحريـــن  فريـــق  متســـابقة  عـــادت 
للتحمل 13 هولي لورانس إلى قوتها 
مـــع انتصـــار صعب في ســـباق بطولة 

دي موين للرجل الحديدي 70.3.
ولتحقيـــق هذا االنتصار، اســـتطاعت 
الُمتسابقة البريطانية أن تتغلب على 
تحديـــات البداية المتأخـــرة وتقصير 
مســـار الدراجة بسبب عاصفة رعدية 
في وقت مبكر من صباح يوم األحد. 
وخرجـــت لورانس في الصـــدارة بعد 
ســـباق الســـباحة، ثم وســـعت تقدمها 
علـــى  ُمذهـــل  أداء  بعـــد  دقائـــق  بــــ3 
الدراجـــة. وقـــد منحهـــا هذا مســـاحة 
للتنفـــس في نصف الماراثون، وأنهت 

السباق بزمن قدره 2:53:46.
الفوز هو مؤشـــر ممتاز للياقة البدنية 
وسيحســـن تصنيفها العالمي بمنظمة 
رياضيـــي الترايثـــول المحترفين إلى 

رقم 6، بعد أن احتلت المركز السادس 
فـــي بطولة أمريـــكا الشـــمالية للرجل 
الحديـــدي 70.3 فـــي ســـانت جـــورج 
الشـــهر الماضـــي. وضعـــت لورانـــس، 
التي فـــازت بجميع البطوالت القارية 

األربع بالرجل الحديدي 70.3 في عام 
2019، نصـــب عينيهـــا الفـــوز ببطولة 
األوروبيـــة   70.3 الحديـــدي  الرجـــل 
التي ســـتقام فـــي إلســـينور، الدنمارك 
الرجل بعطلة نهاية األسبوع الُمقبل.

هولي لورانس

لورانس تفوز ببطولة دي موين للرجل الحديدي
اللجنة اإلعالمية

أعلـــن نـــادي باريـــس أف ســـي الفرنســـي لكرة القـــدم الذي 
يلعـــب بشـــعار “فيكتوريوس البحرين”، عـــن تعيين تييري 

لوري مدربا للفريق األول. 
 اتفقـــت اإلدارة الباريســـية والمـــدرب الفرنســـي على عقد 
لمـــدة عاميـــن. تييـــري لـــوري، 57 عاًمـــا، العـــب كـــرة قدم 
محترف ســـابق وقـــد أصبح مدرًبا. وقد حمـــل ألوان نادي 
أوليمبيك مرســـيليا، وســـانت اتيان ومونتبلير، وقد شغل 
عـــدة مناصـــب بعـــد توقفـــه عـــن لعب كـــرة القـــدم كالعب 
محتـــرف، بما في ذلك مديـــر التدريب. أصبح مدرًبا لنادي 
إف ســـي ســـيت )الوطنـــي( فـــي عـــام 2007. ومـــن ثـــم تم 
تعيينـــه من قبل اســـي ســـي أمينـــس حيث مكث لموســـم 
واحـــد فقـــط وكذلك فـــي أرليس-أفيجنون خالل موســـم 

 .2011-2012
 في عام 2013، انضم المدرب الفرنسي إلى جي اف سي 
اجاكيـــو الذي حقق معـــه صعوًدا فورًيا إلـــى Ligue 2 بعد 
هبوطـــه إلـــى درجـــة ال National خـــالل موســـم -2012

2013، ثم صعد به إلى Ligue 1 في الموسم التالي. 
 فـــي مايـــو 2016، انضـــم إلـــى نادي آر ســـي ستراســـبورغ 

الساســـي، والذي بقي معه حتى مايو 2021. وقد صعد به 
إلـــى دوري الدرجة األولى في موســـمه األول وفاز بكأس 
الـــدوري فـــي 2019. تييري لوري ينضم إلـــى نادي باريس 

إف سي مع مساعده فابيان لوفيفر.

تييري لوري

تييري لوري ُمدرًبا لفريق باريس أف سي

تحظى لعبة الكرة الطائرة باهتمام كبير من قبل األندية الوطنية باعتبارها أحد أهم األلعاب 
الشــعبية علــى مســتوى المملكــة، بل إن اتحادها يضم ثاني أكبر عــدد من األعضاء بعد اتحاد 
كــرة القــدم فــي ظــل وجــود 14 ناديــا من بينهــم 8 أندية يتنافســون بدوري عيســى بن راشــد 

ألندية الدرجة األولى.

وفـــي محاولة هـــي األولى على مســـتوى الصحافة 
المحليـــة اســـتطاع “البـــالد ســـبورت” الحصول على 
الميزانيـــات التقديريـــة للعبـــة الكـــرة الطائـــرة فـــي 
الموســـم المنصـــرم 2020 – 2021 والتـــي بلغت في 
مجملها لســـبعة أندية نحـــو 488 ألف دينار، أي نحو 
نصف مليـــون دينار بحريني، وهـــي أرقام تقديرية 
تـــم الحصـــول عليهـــا بعـــد التواصـــل مـــع األجهـــزة 

اإلدارية وربما تزيد أو تكون أقل.
وفـــي الوقـــت الـــذي كشـــفت فيـــه ســـبعة أندية عن 
ميزانيتهـــا، فإن نادي النصر فضل عدم الكشـــف عن 
الميزانيـــة وتحفـــظ عـــن اإلدالء بالرقـــم التقديـــري، 
وبدورنـــا في “البالد ســـبورت” احترمنـــا وجهة نظر 

مجلس اإلدارة العتبارات خاصة به.
وتجذر اإلشـــارة إلى أن تلـــك األرقام هي عبارة عن 
الميزانيـــات المرصودة من مجالـــس إدارات األندية 
تشـــمل مصروفـــات  والتـــي  الطائـــرة  الكـــرة  للعبـــة 
والمحترفيـــن  المحلييـــن  الالعبيـــن  مـــع  التعاقـــد 
األجانـــب ورواتب األجهزة الفنيـــة واإلدارية وكافة 
التجهيزات األخرى، وهي ميزانيات مرصودة، ولكن 
ليـــس بالضـــرورة أن يكون النـــادي قد اســـتطاع أن 
يصرف المبلغ المرصود بالكامل ألسباب واعتبارات 
ماليـــة وإداريـــة، خصوصا وأن هنـــاك أندية مازالت 
مدينة لبعض العبيها ومدربيها برواتب عدة شهور، 
ولكنها في النهاية مجبرة بتسديد تلك المستحقات 

وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين.
كمـــا أن بعض األندية ال تلتزم بالميزانية المرصودة 
للعبة من خالل قيامها باســـتبدال بعض المحترفين 
في الموســـم الواحد والتزامهـــا بمصروفات جديدة 

تفوق ما رصد لها.
وبالعـــودة إلى قيمـــة الموازنات، فـــإن المحرق جاء 
فـــي المرتبـــة األولى بعدما خصـــص ميزانية تقدر بـ 
130 ألـــف دينـــار رغم أنـــه لم ينجح فـــي المحافظة 
علـــى لقب الـــدوري والفـــوز بلقب كأس ولـــي العهد، 

فيمـــا جـــاء األهلـــي فـــي المرتبـــة الثانية بــــ 95 ألف 
دينار، وقد اســـتطاع أن يحقق بطولة دوري عيسى 

بن راشد.
رصـــدا  األنديـــة  أكثـــر  واألهلـــي  المحـــرق  ويعتبـــر 
للميزانيـــة، وهـــو أمـــر طبيعي على اعتبـــار أنهما من 
أكثـــر األنديـــة من حيـــث اإليـــرادات الذاتية بصورة 
عامـــة. ويأتي داركليـــب وعالي فـــي المرتبة الثالثة 
بنحـــو 60 ألف دينار لكال منهما، فاألول قلص عقود 
العبيـــه إلى النصف تقريبا وســـط قبـــول وتفهم من 
معظـــم العبيه مراعاة للظروف المالية الصعبة التي 
يمـــر بها النادي حاليا، وقد نجـــح “العنيد” في الظفر 
بلقب أغلى الكؤوس، أما عالي فإنه اكتفى بتحقيق 

المركز السابع في الدوري.
وهـــي  دينـــار،  ألـــف   55 ميزانيتـــه  بلغـــت  النجمـــة 
منخفضة كثيرا مقارنة بالمواسم السابقة، ومع ذلك 
فـــإن الفريـــق كســـب الرهـــان واســـتطاع أن يضع له 
قدما في المربع الذهبي لمسابقتي الدوري والكأس.

أما البســـيتين الـــذي بلغت ميزانيتـــه 50 ألف دينار، 
فإنه لم يتمكن من البقاء بدوري األضواء وجاء في 
المركز الثامن واألخيـــر وهبط للدرجة الثانية، فيما 
نجـــح بني جمرة بأقل ميزانية 38 ألف دينار من أن 
يعتلي المركز الســـادس في الترتيـــب، وهي نتيجة 
مرضيـــة للجمراويـــة قياســـا بالميزانيـــة المرصـــودة 
للنـــادي. تلـــك الميزانيـــات مرشـــحة ألن تتضاعـــف 
في الموســـم القادم في حال عودة مســـابقات فرق 
الفئـــات العمريـــة والتـــي توقفـــت الموســـم الماضي 
بســـبب جائحة كورونـــا “ كوفيـــد – 19” لتقفز ألكثر 

من نصف مليون دينار بحريني.
“البـــالد ســـبورت” يتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لكافـــة 
األندية التي أبدت تعاونا في الكشف عن ميزانيتها 
انطالقا من مبدأ الشـــفافية والنزاهـــة أمام جماهير 
النـــادي والـــرأي العـــام والتعاون مع وســـائل اإلعالم 

موازنات أندية دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةباعتبارها شريكا أساسيا في النهوض باللعبة.

ــهــا ــرق واألهــــلــــي أعـــلـــى األنــــــديــــــة... وبـــنـــي جـــمـــرة يــنــجــح بــأقــل ــحـ ــمـ الـ

488 ألف دينار موزانات أندية دوري عيسى بن راشد

حسن علي

اختتـــم االتحاد البحرينـــي أللعاب القوى 
مشـــاركته فـــي البطولـــة العربيـــة الــــ 22 
أللعـــاب القـــوى للرجال والســـيدات التي 
أقيمت علـــى ملعـــب “رادس” في تونس 
ومقـــره  العربـــي  االتحـــاد  مـــن  بتنظيـــم 
بتحقيـــق  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
المركز الرابع فـــي الترتيب العام لجدول 
الميداليات إثر حصوله على 11 ميدالية 
فضيـــات  و3  ذهبيـــات   6 بينهـــا  مـــن 

وبرونزيتين.
وتـــوج المنتخب المغربـــي بلقب البطولة 
بتحقيقه للمركز األول في الترتيب العام 
إثر حصوله على 31 ميدالية ملونة بينها 
10 ذهبيـــات و9 فضيـــات و12 برونزيـــة، 
وجـــاء المنتخب التونســـي المســـتضيف 
بالمركـــز الثانـــي بــــ 16 ميداليـــة بينهـــا 7 
ذهبيات و7 فضيـــات وبرونزيتين، بينما 
جاء المنتخب الجزائـــري بالمركز الثالث 
بــــ 11 ميدالية ملونة بينها 6 ذهبيات و7 

فضيات و8 برونزيات.
ولـــم يدخـــل منتخبنا الوطني بـــكل ثقله 

فـــي البطولـــة العربيـــة في ظل انشـــغال 
معظـــم العدائيـــن والعـــداءات باإلعـــداد 
والتحضيـــر فـــي المعســـكرات الخارجية 
األلعـــاب  بـــدورة  للمشـــاركة  اســـتعدادا 
األولمبيـــة الثانيـــة والثالثيـــن “أولمبيـــاد 
طوكيو 2020”، التي ســـتنطلق 23 يوليو 

المقبل.
 حصيلـــة منتخبنـــا الوطني فـــي البطولة 
العربية مـــن الميداليـــات الذهبية حققها 
جاشـــاو  تاجيســـت  العـــداءة  مـــن  كل 

التـــي أحـــرزت ذهبيـــة ســـباق 1500 متر 
للســـيدات، زهيـــر عـــواد كســـب ذهبية 5 
آالف متـــر للرجـــال، تـــاج دايـــا جليســـيا 
فازت بذهبية نصف الماراثون للسيدات، 
الصديق ميخو فاز بذهبية ســـباق 1500 
متر للرجـــال، عبدالرحمن محمود خطف 
داويـــت  للرجـــال،  الجلـــة  دفـــع  ذهبيـــة 
بيفـــكادو تـــوج بذهبيـــة ســـباق 10 آالف 

متر للرجال.
أمـــا حصيلـــة منتخبنـــا مـــن الميداليـــات 

الفضيـــة فقـــد جاءت عن طريـــق كل من 
تاجيســـت جاشـــاو التي ظفـــرت بفضية 
ســـباق 5 آالف متـــر للســـيدات، وكســـب 
عبدالناصـــر ألمي فضية ســـباق 10 آالف 
متر للرجال، وفاز الصديق ميخو بفضية 

سباق 5 آالف للرجال.
وأمـــا حصيلـــة منتخبنـــا مـــن الميداليات 
البرونزية فقد تحققت عن طريق العداء 
جوشـــوا ناكيـــري الـــذي كســـب برونزيـــة 
نصف ماراثون الرجـــال، ومنال بحراوي 

التـــي فـــازت ببرونزيـــة ســـباق 800 متـــر 
للسيدات.

 وشهدت مراسم حفل الختام يوم األحد 
البطولـــة  إنـــزال علـــم  الماضـــي مراســـم 
وتســـليمه لالتحاد العربـــي أللعاب القوى 
بعـــد نجـــاح تونس فـــي تنظيـــم الحدث، 
كما أقـــام االتحـــاد على هامـــش البطولة 
حفل عشـــاء وتبـــادل الـــدروع التذكارية 
بين الدول المشـــاركة ومثـــل فيه مملكة 
البحريـــن عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد 

ورئيس الوفد مدير المنتخبات الوطنية 
محمد عبدالعزيز.

ووفقا للحســـاب الرسمي لالتحاد العربي 
أللعاب القوى فإن البطولة شـــهدت ألول 
مرة مشاركة 20 دولة في تاريخ البطولة 
الكويـــت،  الســـعودية،  مـــن  كل  بوجـــود 
الجزائـــر، لبنـــان، قطـــر، عمـــان، البحرين، 
مصـــر، تونـــس، الصومـــال، اليمـــن، جـــزر 
القمر، فلســـطين، العراق، ليبيا، جيبوتي، 

سوريا، السودان، المغرب، األردن.

اتحاد ألعاب القوى

منتخب ألعاب القوى يختتم مشاركته العربية
بــالــلــقــب ــوج  ــتـ يـ ــرب  ــغـ ــمـ والـ ــات..  ــ ــي ــ ــب ــ ذه  6 ــا  ــه ــن ــي ب مـــيـــدالـــيـــة   11 حـــقـــق 
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أكد رئيس نـــادي التضامن محمد الفردان 
نـــادي  مـــن  ناديـــه خطابـــا رســـميا  تلقـــي 
النجمـــة لطلـــب العب الفريق األول ســـيد 

أمين مصطفى.
وأضـــاف الفـــردان لــــ “البالد ســـبورت” أن 
النجمـــة طلـــب أميـــن بشـــكل دائـــم ولكن 
الدائـــم وطلـــب  انتقالـــه  يرفـــض  النـــادي 
إرسال خطاب آخر لالستفادة من الالعب 
فـــي  البحـــث  ثـــم  ومـــن  اإلعـــارة  بنظـــام 
إمكانيـــة انتقاله بما يتناســـب مع مصلحة 

الالعب والنادي معا.
وأضـــاف “إننا في نـــادي التضامن نرفض 
انتقال العبينا بشـــكل دائم لحاجة النادي 
إليهـــم.. ولكننـــا فـــي الوقت ذاتـــه ال نقف 
حجـــر عثرة أمام انتقـــال أي العب بنظام 
اإلعـــارة ليحقـــق االســـتفادة مـــن العرض 
المـــادي أو الوظيفـــة وأي امتيازات أخرى 

وعلـــى هذا األســـاس فإننـــا رفضنا عرض 
النجمة”.

وأوضح الفردان أن أمين الذي يلعب في 
مركز )4( هو العب متميز وقد تم اختياره 
ضمن منتخب الشـــباب وســـبق وأن حقق 
لقـــب البطولـــة العربيـــة للناشـــئين للكـــرة 
الطائرة الشـــاطئية قبل عدة ســـنوات مع 
زميله مجتبـــى الشـــاخوري وبالتالي فإن 
النادي متمســـك بالالعـــب، خصوًصا وأنه 

يشغل مركز مهم في الفريق )مركز4(.
يرحـــب  التضامـــن  نـــادي  بـــأن  وأضـــاف 
بالتعـــاون مـــع مختلـــف األنديـــة الوطنية 
إطـــار  فـــي  النجمـــة  نـــادي  بينهـــا  ومـــن 
العالقـــات الوطيدة التي تربطه مع جميع 
الوقـــت  فـــي  ولكنـــه  الوطنيـــة،  األنديـــة 
ذاتـــه يضـــع مصلحة الالعـــب والنادي في 
اعتباره، مؤكدا استعدادا ناديه للتفاوض 

مع أي ناد وفق اإلمكانات المتاحة.

سيد أمين مصطفى محمد الفردان

الـــــــنـــــــادي رفــــــــض انــــتــــقــــالــــه الـــــدائـــــم
النجمة يطلب أمين من التضامن

اللجنة اإلعالمية

البحريـــن  نـــادي  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
لسباق تحدي العقبات اجتماعه األول 
إبراهيـــم  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  برئاســـة 
آل خليفـــة مســـاء الســـبت عـــن طريق 
اســـتخدام تقنية االتصـــال المرئي عن 
بعـــد، إذ تـــم خـــالل االجتمـــاع تزكيـــة 
رئيـــس  نائـــب  لمنصـــب  تقـــي  علـــي 
النـــادي، وســـيما الخـــراز لمنصب أمين 
الســـر، وحمد البنعلـــي لمنصب األمين 
المالـــي، وفيصـــل الخالصي مســـؤول 
وســـارة  المالـــود  وأمـــل  المســـابقات، 

شبيب للعالقات العامة والتسويق.
وتـــم اعتمـــاد الشـــعار الرســـمي للنادي 
مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة،  الـــذي 
جاء على شـــكل درع يشـــير إلى القوة 
والتحـــدي، وتم قبـــول عضوية مملكة 
البحريـــن باالتحـــاد الدولي لســـباقات 
تحـــدي العقبـــات وبذلـــك تكـــون أول 

دولـــة عربيـــة خليجيـــة من بيـــن 110 
دول.

يذكـــر أن نادي البحرين لســـباق تحدي 
العقبات يعـــد أول ناد رياضي خليجي 
مختـــص برياضة ســـباق العقابـــات، ما 
يـــدل علـــى حـــرص القيـــادة فـــي الثقة 
فـــي قـــدرت الشـــباب البحرينـــي علـــى 

العمـــل اإلداري الرياضـــي علـــى جميـــع 
المســـتويات، والـــذي ينبـــع مـــن كـــون 
الشاب البحريني يتمتع بكفاءة عالية، 
وقد أثبتت قدرته على خدمة المملكة.

وأكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن إبراهيـــم آل 
البحريـــن  نـــادي  تأســـيس  أن  خليفـــة 
لسباق العقبات انعكاس طبيعي للدعم 
غيـــر المحدود الذي تحظى به الحركة 
الرياضية من لدن القيادة، وبمســـاندة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بوضع 
ســـباقات  لرياضـــة  موطنـــا  البحريـــن 

العقبات في الشرق األوسط.

الشيخ خالد بن إبراهيم

خالد بن إبراهيم: انعكاس طبيعي للدعم الالمحدود للرياضة
أول اجتماع لنادي البحرين لسباق تحدي العقبات

قال المدرب الوطنـــي القدير عبدعلي 
الســـكري إن حظـــوظ منتخبنـــا أفضل 
فـــي تخطي عقبة المنتخـــب الكويتي 
يـــوم  ســـيجمعهما  الـــذي  اللقـــاء  فـــي 
الجمعة المقبـــل 25 يونيو الجاري في 
الملحـــق المؤهل لبطولـــة كأس العرب 
التـــي ســـتقام فـــي العاصمـــة القطرية 
الدوحة مطلع ديســـمبر المقبل برعاية 

“الفيفا”.
ويشار إلى أن الفائز من لقاء البحرين 
المجموعـــة  فـــي  ســـيلعب  والكويـــت 
األولـــى التـــي تضم قطر المســـتضيفة 
عمـــان  لقـــاء  مـــن  والفائـــز  والعـــراق 

والصومال.

وأضاف السكري لـ “البالد سبورت” أن 
منتخبنـــا يمر بحالة فنية أفضل بكثير 
مـــن نظيره الكويتي ســـواء من حيث 
اإلســـتقرار الفنـــي أو جـــودة العناصـــر 
الموجـــودة باألحمـــر، مضيفـــا “األزرق 
الكويتـــي يمـــر بحالـــة غير جيـــدة بعد 
أندريـــس  اإلســـباني  مدربـــه  إقالـــة 
كاراســـكو اثر خروجه مـــن التصفيات 
المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 
وكأس آســـيا 2023 وتعيين مســـاعده 
المحلي ثامر عناد.. بينما نتفوق نحن 
مـــن حيـــث اإلســـتقرار علـــى الطاقـــم 
الفني بقيادة البرتغالي هيليو سوزا... 
عـــالوة علـــى المجموعـــة الحاليـــة من 

الالعبيـــن مقارنـــة بالمنتخب الكويتي 
الذي ظـــل يتأرجح ما بين اإلســـتعانة 
بالعناصر الشابة وأحيانا عودة العبي 

الخبرة..”.
كما أوضح أن فتـــرة التوقف الطويلة 

التـــي عاشـــتها الكـــرة الكويتيـــة لمدة 
ثالث سنوات بســـبب اإليقاف الدولي 
الزالـــت تلقـــي بظاللهـــا علـــى األزرق، 
الفتا النظر إلى أن منتخبنا ســـبق وأن 
تفـــوق علـــى الكويـــت ببطولـــة غـــرب 
آســـيا وكأس الخليـــج الــــ 24 وهـــو ما 
يمنحه األفضليـــة وفقا للنتائج وليس 

المستوى فحسب.
وذكر الســـكري بأنه ينبغي على مدرب 

منتخبنـــا أن يلعب بالتشـــكيلة األقوى 
واألفضـــل التـــي تحقـــق له الفـــوز ألنه 
ســـيخوض المواجهـــة بنظـــام إخـــراج 
مباريـــات  غـــرار  وعلـــى  المغلـــوب 
الكؤوس وال ســـبيل غير الفـــوز لبلوغ 
كأس العـــرب، مضيفـــا “اعتدنـــا علـــى 
حالة عدم ثبات التشكيلة والتغييرات 
والتـــي  ســـوزا  للمـــدرب  المســـتمرة 
حظيت باإلشادة والثناء خالل الفترة 

السابقة من خالل إتاحة الفرصة أمام 
جميع الالعبين والتي تمكنا من خاللها 
الفـــوز ببطولـــة غـــرب آســـيا وخليجي 
24.. ولكن تصفيات كأس العالم كانت 
تتطلـــب منهجيـــة مغايـــرة باالعتمـــاد 
على التشـــكيلة األفضل والثبات فيها، 
والحـــال ذاتـــه ينطبق علـــى المواجهة 
القادمـــة أمـــام الكويـــت ألنهـــا تتطلب 

التأهل وال مجال للتعويض..”.

األفضل التشكيلة  باختيار  ــوزا  س طالب 

السكري: حظــوظنــا أقــوى لتجــاوز الكــويـــت
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األهلي يواجه النصر السعودي اليوم
السلة لكرة  لألندية  الخليجية 40  البطولة 

يخوض ممثل كرة السلة البحرينية فريق األهلي اليوم )الثالثاء( مباراته الرابعة 
واألخيــرة فــي المرحلة األولى من بطولة الخليج 40 لألندية والمقامة حالًيا في 

دولة اإلمارات، بمواجهة النصر السعودي وذلك في تمام الساعة 3 عصًرا.

تدخـــل كتيبـــة النســـور لقـــاء اليـــوم 
بشـــعار الفـــوز الثانـــي بعدمـــا كســـب 
الجولة األولى أمام الشـــمال القطري 
متتاليتيـــن  مباراتيـــن  فـــي  وخســـّر 
علـــى يد الكويـــت الكويتي وشـــباب 
األهلـــي اإلماراتـــي. يحتـــاج األهلـــي 
لنتيجـــة الفوز من أجل كســـب الثقة 
مجـــدًدا والتجهز معنوًيا قبل خوض 
مبـــاراة دور النصف النهائي للبطولة، 
باإلضافـــة وقـــد يكون هـــو األهم هو 
عدم التقدم بمركزه لألمام واالبتعاد 
عـــن المركـــز الرابع والذي قـــد يلتقي 
فيه متصدر الترتيب، فيما ســـيلتقي 

صاحبـــا المركزيـــن الثانـــي والثالـــث 
وجًها لوجه.

قويـــة  ســـتكون  اليـــوم  مبـــاراة 
لألهالويـــة، حيـــث النصر الســـعودي 
يدخـــل هـــو اآلخـــر بنفـــس الموقـــف، 
أمـــام  االفتتـــاح  مبـــاراة  بخســـارة 
شـــباب األهلي ثم فوز على الشـــمال 
القطـــري، وتبقـــت لـــه مبـــاراة اليـــوم 
ومباراة أخرى ستكون أمام الكويت 

الكويتي.
الثـــالث  المباريـــات  علـــى  عطًفـــا 
الســـابقة للقميـــص األصفـــر، يحتـــاج 
الفريق لتحســـين مستواه الفني منذ 

الثانيـــة األولى بالجوانـــب الدفاعية 
والهجومية من أجل مجاراة خصمه 
عليـــه  والتفـــوق  والنتيجـــة  بـــاألداء 
فـــي نهايـــة اللقـــاء، وهذا مـــا افتقده 
العبو المدرب أحمد جان في مباراة 
الشمال الذي فاز بها وفي المباراتين 

األخيرتين، رغم نجاحه بنسبة عالية 
أن عامـــل  إال  العـــودة  فـــي تحقيـــق 
الضغط البدني والذهني يكون سبًبا 
فـــي عدم الخروج بنتيجـــة االنتصار 
كمـــا حـــدث أمـــام الفريـــق الكويتـــي 

واإلماراتي.

لقطة لفريق األهلي

منتخب الكويت لكرة القدم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

عبدعلي السكري

النجمة يحتل المركز الرابع “آسيوًيا”
ــارق هـــدف ــ ــف ــ ــري ب ــطـ ــقـ ــي الـ ــربـ ــعـ ــر أمــــــام فـــريـــق الـ خـــسـ

أنهى ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة مشــواره في البطولة اآلســيوية 23 
لألندية أبطال الدوري، التي أســدل الســتار على منافساتها أمس االثنين، بالمركز 

الرابع بعد خسارته أمام العربي القطري بنتيجة )25/24(.

وانتهـــى الشـــوط األول بتأخـــر النجمـــة 
 ،)12/7( وبنتيجـــة  أهـــداف   5 بفـــارق 
ليظفـــر “حامـــل اللقـــب” بالمركـــز الثالث 

والميدالية البرونزية.
لكتيبـــة  القويـــة  البدايـــة  رغـــم  وعلـــى 
المـــدرب ســـيد علـــي الفالحـــي بـــاألداء 
وتقـــارب  العربـــي  لالعبـــي  ومجاراتـــه 
النتيجـــة بينهمـــا كثيـــًرا، وقـــع الرهيـــب 
في أخطـــاء هجوميـــة ودفاعيـــة كلفته 
الخـــروج متأخـــًرا بفـــارق مـــن األهداف 

بالشـــوط األول. وفـــي الشـــوط الثانـــي، 
حتـــى  حاضـــًرا  األهـــداف  فـــارق  ظـــّل 
الدقيقـــة 22 )23/16(، ليستبســـل العبو 
النجمـــة بكامل خطوطـــه ويحقق عودة 
قوية باألداء والنتيجـــة ويقلص الفارق 
لهدف مع الدقيقة األخيرة، التي شهدت 
وجـــود خطـــأ واضـــح لصالحـــه والكـــرة 
بحيازته لم يتم احتسابه، لينتهي اللقاء 

بالخسارة.
ومثـــّل النجمـــة 18 العًبـــا بالبطولـــة، هم 

علـــي أنـــور، محمـــد عبدالحســـين، علـــي 
فـــؤاد، بـــالل بشـــام، ســـيد علـــي باســـم، 
علي عيد، حســـن شـــهاب، خالد عبدهللا، 
مهـــدي ســـعد، محمـــد  حســـين محمـــد، 

ميـــرزا، كميـــل محفـــوظ، حمد شـــمالن، 
محمـــد حبيـــب حســـين، عـــادل محمـــد، 
عبـــدهللا  عبدالحســـين،  حبيـــب  محمـــد 

عبدالكريم والمحترف إيفن.

“اليورو” تحت المجهر
بطولة كأس االمم األوروبية 2021 تشهد انطالقة جميلة 
جــدا ومليئــة بالمتعــة واإلثــارة علــى الرغــم مــن أنهــا للتــو 
فــي بدايــة مراحلها..فأغلــب المباريات كانــت المتعة فيها 
حاضــرة ولــم يســتثن مــن ذلك ســوى مباريــات معدودات 
علــى أصابــع اليد..ممــا ينذر بــأن اليورو ســتكون موعودة 
بإثارة أكبر ومتعة أجمل مع الدخول في مراحلها التالية.
 ومــع انطالقــة الجولــة االخيــرة مــن دور المجموعــات..

اتضحــت معالــم أغلب المنتخبــات وال ســيما الكبيرة منها 
والمرشــحة للمنافســة فــي الصــراع علــى لقــب البطولــة..

ويبــدو أن المنتخــب االيطالــي قــد قــدم أوراق اعتمــاده 
رســميا كواحــد مــن أبــرز وأقوى المرشــحين للفــوز باللقب 
بعــد ظهــوره بمســتويات الفتة اســتطاع بها انتــزاع جميع 

النقاط المتاحة!!. 
 المنتخــب الفرنســي االكثــر ترشــيحا مــع ايطاليــا للذهاب 
بعيدا في البطولة.. تعرض لهّزة بعد تعادله المفاجئ أمام 
المجر قد تنعكس عليه سلبيا..وبكل أمانة لم تظهر الديوك 
الفرنســية بالمســتوى المرجــو منهــا بعــد حتــى فــي مباراة 
الفــوز أمــام المانيــا.. وبالتالــي يجب على ديشــامب إعادة 
حســاباته جيدا..فــي حين كشــرت المانيا عــن انيابها أمام 
البرتغال وبعثت رســالة إلى جميع المنتخبات المشــاركة..

أنها تمرض ولكن مرضها ال يطول في غرف االنعاش!!.
امــا المنتخبــان البلجيكــي والهولنــدي فهمــا الوحيــدان مع 
المنتخــب االيطالــي اللذان تمكنا من تأكيــد تأهلهما للدور 
الثاني بعد أول جولتين فقط بتحقيقهما العالمة الكاملة..

قويــة  مرشــحة  ألنهــا  متوقعــا  كان  بلجيــكا  قدمتــه  فمــا 
للمنافســة..بينما لــم يكــن الكثيــرون ينتظرون مــن هولندا 

أن تظهر بهذا المستوى المميز!!.
بقيــة الكبــار مثــل المنتخبيــن االســباني واالنجليــزي فــال 
يبــدوان بهــذا االداء الباهــت الــذي قدمــاه بــأن تكــون لهما 
كلمــة كبيــرة فــي اليــورو ومــن الممكــن أن يودعــا البطولة 

مبكرا جدا!!.
فــي الختام..يجــب عــدم نســيان أن بطولــة اليــورو غالبــا 
مــا يحــدث فيهــا عكــس المتوقع..لذلــك قــد تطــرأ بعــض 
المستجدات المفاجئة وتقلب المعطيات رأسا على عقب..

من يدري؟!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

علي مجيد

حسن علي

حسن علي

سبورت

لقاء النجمة والعربي القطري
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يرغــب بعودة العالقات الدبلوماســية بين إيران والســعودية

رئيسي ال يريد “مفاوضات” بال طائل وال لقاء بايدن

شــّدد المحافظ المتشــدد إبراهيم رئيســي أمس اإلثنين في تصريحاته األولى بعد انتخابه رئيســا للجمهورية اإلســالمية في إيران، على أن بالده ال 
تريد مفاوضات بال طائل بشأن ملفها النووي، مؤكدا رفضه عقد لقاء مباشر مع الرئيس األميركي جو بايدن. وفي مؤتمره الصحافي األول بعد فوزه 

باالنتخابات الرئاسية، رأى حجة اإلسالم رئيسي )60 عاما( أن ال عقبات تحول دون عودة العالقات الدبلوماسية المقطوعة بين بالده والرياض.

وأكـــد رئيســـي الـــذي تولـــى رئاســـة 
الســـلطة القضائية منـــذ العام 2019 
ويعـــد مقربـــا مـــن المرشـــد األعلـــى 
للجمهورية اإلســـامية آية هللا علي 
خامنئـــي، أنه لطالما دافع عن حقوق 
اإلنســـان، في مـــا يمكن اعتبـــاره رّدا 
مـــن  اليـــه  موجهـــة  اتهامـــات  علـــى 
معارضيـــن فـــي الخـــارج ومنظمـــات 
حقوقيـــة، بـــأداء دور فـــي إعدامات 

خال ثمانينات القرن الماضي.
“حضـــور  بــــ  أمـــس  رئيســـي  وأشـــاد 
كثيـــف” فـــي مراكـــز االقتـــراع “رغم 
الحـــرب النفســـية التي شـــّنها أعداء 
دعـــوات  إلـــى  إشـــارة  فـــي  إيـــران”، 
معارضيـــن في الخارج وعلى مواقع 

التواصل، لامتناع عن التصويت.

لقاء بايدن.. “ال” 

وجـــاء انتخـــاب رئيســـي فـــي وقت 
أبريـــل  منـــذ  فيينـــا  فـــي  تجـــرى 
وأطـــراف  إيـــران  بيـــن  مباحثـــات 
االتفاق، بمشـــاركة غير مباشـــرة من 
الواليـــات المتحـــدة، بهـــدف إحيـــاء 
االتفاق من خال إبرام تفاهم يتيح 
رفـــع العقوبـــات، فـــي مقابـــل عـــودة 
إيران الحترام كامل التزاماتها التي 
بـــدأت التراجع عنها بعد االنســـحاب 

األميركي.
وأكـــد رئيســـي أن بـــاده لن تســـمح 
التفـــاوض”،  لمجـــّرد  “مفاوضـــات  بــــ 
مضيفـــا “علـــى كل لقـــاء أن يحّقـــق 

نتائج )...( لصالح األمة اإليرانية”.
وأبـــدى الرئيـــس األميركـــي الجديد 
بايدن عزمه إعادة إيران إلى االتفاق 
بشـــرط امتثال طهران مجـــددا لكل 

بنوده.
إعـــام  لوســـيلة  ســـؤال  علـــى  وردا 
أميركيـــة عما إذا كان مســـتعدا لعقد 
لقاء ثنائي مع بايدن، اكتفى رئيسي 
إلـــى  االنتقـــال  قبـــل  “ال”،  بالقـــول 

السؤال التالي.
وقطعت العاقات الدبلوماسية بين 
طهران وواشـــنطن اعتبارا من العام 

.1980

رسالة إلى الرياض

بـــوادر  أي  تســـّجل  ال  حيـــن  وفـــي 
إلمـــكان تواصل دبلوماســـي مباشـــر 
المتحـــدة،  والواليـــات  إيـــران  بيـــن 
تجـــري منـــذ أشـــهر مباحثـــات بيـــن 
وســـعوديين  إيرانييـــن  مســـؤولين 
ســـعيا إلعـــادة وصـــل ما انقطـــع بين 

الطرفين اعتبارا من 2016.
وأكـــد رئيســـي أنـــه “ال عقبـــات مـــن 
الجانـــب اإليرانـــي أمام إعـــادة فتح 

السفارتين”.
ويقـــف البلـــدان على طرفـــي نقيض 
فـــي العديد مـــن الملفـــات اإلقليمية، 

الســـيما في ســـوريا واليمن والعراق 
ولبنان.

وفـــي شـــأن حقـــوق اإلنســـان، أكـــد 
رئيســـي أنه لطالما دافـــع عنها خال 
مســـيرته التـــي امتـــدت عقـــودا في 

السلطة القضائية.
وأضاف “كل ما فعلته خال سنوات 
نحـــو  موجًهـــا  دائًمـــا  كان  خدمتـــي 
الدفاع عن حقوق اإلنســـان”، مشيرًا 
إلى “انتهـــاكات” ترتكبها دول غربية 

في هذا المجال.
الخـــارج  فـــي  معارضـــون  ويربـــط 
ومنظمـــات حقوقيـــة غيـــر حكومية 
وحملـــة  رئيســـي  بيـــن  باســـتمرار 
ســـجناء  طالـــت  التـــي  اإلعدامـــات 
ماركســـيين ويساريين بالعام 1988، 
حيـــن كان يشـــغل منصـــب معـــاون 
الثوريـــة  للمحكمـــة  العـــام  المدعـــي 
الملـــف  هـــذا  وكان  طهـــران.  فـــي 
مـــن األســـباب التـــي أوردتهـــا وزارة 
إعانهـــا  لـــدى  األميركيـــة  الخزانـــة 

فرض عقوبات عليه في 2019.
وســـبق لرئيســـي أن نفـــى أي ضلوع 

أبـــدى  لكنـــه  الملـــف،  هـــذا  فـــي  لـــه 
تقديـــره لـ “األمر” الذي أصدره اإلمام 
الراحل روح هللا الخميني، مؤســـس 
لتنفيـــذ  اإلســـامية،  الجمهوريـــة 
اإلجراءات بحق هؤالء الموقوفين.

روسيا: على المفاوضين العودة 

بقرارت نهائية

المبعـــوث  أكـــد  آخـــر،  صعيـــد  علـــى 
فيينـــا،  محادثـــات  إلـــى  الروســـي 
النوويـــة  المفاوضـــات  رفـــع  بعـــد 
للتشـــاور، ضرورة أن يستفيد جميع 
المشـــاركين مـــن فتـــرة الراحـــة هذه 
من أجـــل العودة بتعليمات وقرارات 
سياسية واضحة الحقا عند انطاق 

الجولة السابعة.
واعتبـــر فـــي تغريـــدة علـــى حســـابه 
علـــى “تويتـــر” أمس أن علـــى جميع 
مـــن  الكاملـــة  االســـتفادة  األطـــراف 
فتـــرة الراحـــة قبـــل الجولـــة المقبلة 
العـــودة  لضمـــان  المفاوضـــات  مـــن 
بتعليمـــات سياســـية نهائيـــة بشـــأن 

القضايا الخافية المتبقية.
الجولـــة  إلـــى أن موعـــد  كمـــا أشـــار 
المقبلـــة غيـــر مهـــم، فقد تكـــون بعد 
أسبوع أو 10 و12 يوما، إال أن األهم 

برأيه االستفادة من تلك الفترة.
أتـــت تصريحـــات أوليانـــوف بعد أن 
أكـــد مســـؤول السياســـة الخارجيـــة 
في االتحاد األوروبي، بوقت ســـابق 
النوويـــة  المفاوضـــات  أن  أمـــس 
صعبـــة، فيما أكـــد كبيـــر المفاوضين 
أن  عراقجـــي  عبـــاس  اإليرانييـــن، 

مسائل عامة أيضا ما تزال عالقة.

طهران، فيينا - وكاالت

الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم رئيسي

الدوحة - قنا

تســـلم نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير خارجية قطـــر، أمس اإلثنين، 
أوراق اعتماد أول السفير السعودي 
المعتمد لديها. وذكرت وكالة األنباء 
القطريـــة الرســـمية )قنا( أن الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي، 
نائب رئيس مجلـــس الوزراء، وزير 
الخارجيـــة القطـــري، تســـلم اإلثنين 
نســـخة مـــن أوراق اعتمـــاد األميـــر 
منصـــور بـــن خالـــد بـــن فرحـــان آل 
سعود، سفير الرياض لدى الدوحة. 
وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء 
للسفير السعودي الجديد “التوفيق 
والنجـــاح فـــي أداء مهامـــه، مؤكدا 
لارتقـــاء  الدعـــم  كل  تقديـــم  لـــه 
بالعاقات بيـــن البلدين الشـــقيقين 

مختلـــف  فـــي  أوثـــق  تعـــاون  إلـــى 
المجاالت”، وفـــق الوكالة. واندلعت 
فـــي 2017، أزمـــة سياســـية قطعت 
خالها كل من السعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر عاقاتها مع قطر؛ 
الجماعـــات  بدعـــم  إياهـــا  متهمـــة 
المتطرفـــة. وفي 5 ينايـــر الماضي، 
جرى اإلعان فـــي القمة الخليجية 
)العا( الـ41 بالســـعودية، عن توقيع 
اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة 
منذ تأسيس مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية بالعام 1981.
الرحـــات  اســـتئناف  تـــم  والحقـــا، 
التجارية وفتـــح المعابر البرية بين 
الســـعودية وقطر، فضا عن تبادل 
الزيارات واالتصاالت بين مسؤولي 

البلدين.

السفير السعودي يسلم أوراق اعتماده بقطر

نواكشوط - األناضول

اســـتقبل الرئيس الموريتاني محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني، أمس، رئيس 
المكتب السياســـي لحركة “حماس” 

إسماعيل هنية.
ووفـــق وكالـــة األنبـــاء الموريتانيـــة 
الرسمية، جرى اللقاء بقصر الرئاسة 
فـــي العاصمـــة نواكشـــوط، بحضور 
دون  “حمـــاس”،  حركـــة  مـــن  وفـــد 

تفاصيل أكثر.
وفـــي وقـــت ســـابق اإلثنيـــن، وصل 
هنية، على رأس وفد يضم قيادات 
العاصمـــة  إلـــى  “حمـــاس”،  حركـــة 
الموريتانية نواكشوط، تلبية لدعوة 
رســـمية، بحســـب بيـــان صـــادر عـــن 
الحركـــة. واألحـــد الماضـــي، اختتم 
هنيـــة زيارة إلـــى الرباط، اســـتمرت 
5 أيـــام، بدعـــوة رســـمية مـــن حزب 
“العدالـــة والتنميـــة”، قائـــد االئتاف 
الحكومي، بعد أشـــهر من استئناف 

المغرب العاقات مع إســـرائيل، في 
للمغـــرب،  زيارتـــه  ديســـمبر.وخال 
التقـــى هنيـــة مســـؤولين حكوميين 
وزعمـــاء أحزاب سياســـية وهيئات 

حكومية وغير حكومية.
وتباحـــث هنية، في المغرب، مع كل 
من رئيـــس مجلس النـــواب )الغرفة 
األولى بالبرلمـــان( الحبيب المالكي، 
المستشـــارين  مجلـــس  ورئيـــس 
)الغرفـــة الثانيـــة بالبرلمـــان( حكيـــم 
التطـــورات  بشـــأن  بنشـــماش، 

السياسية الفلسطينية.

الرئيس الموريتاني يستقبل وفًدا من “حماس”

دبي- وكاالت

أكـــد مدير مخيـــم الســـويداء للنازحين 
فـــي المدينة، عرفات الصباري، في ظل 
القصـــف الحوثي المتواصل على مأرب 
ونزوح آالف اليمنيين، أن المخيم يضم 
1802 أسرة نازحة، تفتقر للغذاء وشح 

المياه ويعيشون با كهرباء.
هربـــوا  النازحيـــن  أن  أمـــس  وأوضـــح 
إلى مأرب بعد اســـتهداف الميليشـــيات 
مـــن   %  70 أن  مؤكـــدا  لمنازلهـــم، 
المنظمـــات الدوليـــة لم تـــف بمتطلبات 

واحتياجات هؤالء.
المنظمـــات  بعـــض  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
مســـتحقات  للميليشـــيات  تصـــرف 
بشـــكل متواصـــل دون انقطـــاع، فيمـــا 
يلتـــزم  لـــم  العالمـــي  الغـــذاء  برنامـــج 
بصـــرف المعونات الغذائية المســـتحقة 

للنازحين.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة كانت 
كشفت الشهر الماضي في تغريدة على 

تويتر أن أكثر من 52 % من المهاجرين 
في مأرب بحاجة إلى دعم غذائي.

وكان المبعـــوث األميركـــي الخاص إلى 
اليمـــن تيـــم ليندركينغ، اتهـــم في وقت 
سابق ميليشـــيا الحوثي بتعريض أكثر 

من مليون مدني في مأرب للخطر.
وكانت هجمـــات الحوثيين بالصواريخ 
المفخخـــة  المســـيرة  والطائـــرات 

مدنيـــة  ســـكنية  مناطـــق  اســـتهدفت 
داخـــل المدينـــة نفســـها. وبحســـب ليز 
تيســـين، الناطقة باسم مفوضية األمم 
المتحـــدة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان، 
قصف الحوثيون محطة تزود بالوقود 
في وقت ســـابق من الشهر الجاري، ما 
أســـفر عـــن مقتـــل 20 شـــخصا إجماال، 

بينهم أطفال.

“الغــذاء العالمي” لــم يلتزم بصرف المعونات المســتحقة
أكثر من 1800 أسرة نازحة في مأرب

بغداد - وكاالت

فـــي  أمـــس،  عراقيـــة،  محكمـــة  قضـــت 
حكـــم أولـــي بإعدام ما يعرف بــــ “القاضي 
الشـــرعي” لتنظيم “داعـــش” اإلرهابي، إثر 

إدانته بقتل 5 أمنيين في الباد.
األعلـــى  القضـــاء  مجلـــس  بيـــان  ووفـــق 
)يدير شـــؤون القضـــاء(، “قضـــت محكمة 
الجنايات بمحافظة صاح الدين )شمال( 
بإعدام القاضي الشـــرعي لتنظيم داعش؛ 
بعـــد إدانتـــه بقتـــل 5 عناصـــر مـــن قـــوات 

األمن”.
اشـــترك  “المتهـــم  أن  البيـــان  وأوضـــح 
بعمليـــات إرهابية عـــدة منها تفجير عبوة 
ناسفة على دورية للجيش العراقي، أدت 
إلـــى مقتـــل 5 عناصـــر أمـــن، إضافـــة إلـــى 

جرائم أخرى”.
ولم يكشف البيان عن اسم المتهم أو لقبه 

داخل التنظيم اإلرهابي.
ووفـــق القانون العراقـــي، فإنه حكم أولي 
التمييـــز  محكمـــة  أمـــام  للطعـــن  وقابـــل 

االتحادية خال 30 يوما من صدوره.
ويتطلـــب تنفيذ أحـــكام اإلعدام مصادقة 
رئيـــس الباد عليها، على أن تتولى وزارة 
العـــدل تنفيذهـــا بعـــد اســـتام المراســـيم 
الدســـتور  الرئاســـة، وفـــق  مـــن  الخاصـــة 
العراقـــي. سياســـيا، أكد وزيـــر الخارجية 
العراقي، فؤاد حســـين، أن بـــاده ال تقبل 
تدخل دول الجوار في شؤونها الداخلية.

وقـــال حســـين “نتحـــاور مـــع دول الجوار 
فـــي  تدخلهـــا  نقبـــل  وال  صراحـــة  بـــكل 

الشؤون الداخلية”.
كمـــا تحـــدث عـــن العاقـــة مـــع إيـــران، إذ 
أوضـــح أن “عاقاتنا مع إيران عاقة بين 
دولتيـــن جارتيـــن، وقـــرار العـــراق يجـــب 
أن يكـــون في بغـــداد وليس فـــي عاصمة 

أخرى”.

بـــغـــداد فقط فـــي  ــا  ــ ــرارن ــ ق ــة:  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزيـــــر 
العراق: حكم بإعدام القاضي الشرعي لـ “داعش”

لوكسمبورغ - وكاالت

حث االتحاد األوروبي حكومة أديس 
أبابـــا إلـــى التوصـــل التفـــاق مـــع مصر 
والســـودان بشـــأن ســـد النهضـــة. وأكد 
بيـــكا هافيســـتان، المبعـــوث األوروبي 
إلى إثيوبيا والســـودان، عـــزم االتحاد 
واالتحـــاد  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
اإلفريقي على مساعدة الدول الثاث 
مـــن أجل التوصـــل إلى حلول وســـط، 
تضمن حقوق كل من مصر والسودان 

وإثيوبيا.
كما شـــدد أمـــس على أهميـــة التوصل 
إلى اتفاق انتقالي بشأن الملء الثاني 
للسد، في انتظار االتفاق النهائي بشأن 
مختلف جوانب تشغيل هذا المشروع 
الضخـــم، الـــذي أثار منذ ســـنوات ريبة 

القاهرة والخرطوم.
هامـــش  علـــى  الـــكام  هـــذا  جـــاء 
دول  خارجيـــة  وزراء  اجتماعـــات 
االتحـــاد األوروبـــي في لوكســـمبورغ، 

حيـــث يبحثـــون أزمـــة إقليـــم تيغراي 
وتداعيـــات أزمـــة ســـد النهضـــة، ضمن 

قضايا عدة.
أن  هافيســـتان  أوضـــح  ذلـــك،  إلـــى 
االتحـــاد األوروبي يطلـــع بدور مراقب 

في مفاوضات سد النهضة.
كما شدد على أهمية تبادل المعلومات 
الفنية حول مراحل ملء الســـد. وقال 
حاجـــة  فـــي  الســـودان  إن  هافيســـتا 
للمعلومـــات الفنيـــة، ألن عـــدم توفرها 
يجعلـــه يقلق على البنـــى التحتية من 

مخاطر الفيضانات.

“األوروبي”: يجب االتفاق قبل الملء الثاني لـ “النهضة”
جنيف - أف ب

دعـــت المفوضـــة الســـامية لحقـــوق 
المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  اإلنســـان 
ميشـــيل باشـــليه أمس إلـــى “تحّرك 
منّسق” للمساعدة على التعافي من 
أسوأ تدهور حقوقي يشهده العالم 
منـــذ عقود، مشـــيرة إلى الوضع في 
الصين وروسيا وإثيوبيا خصوصا.

وقالت باشـــليه في مســـتهل انعقاد 
حقـــوق  لمجلـــس  الــــ47  الـــدورة 
اإلنســـان التابع لألمم المتحدة “من 
أجل التعافي من سلسلة انتكاسات 
حقـــوق اإلنســـان األوســـع واألشـــد 
في عصرنا، نحتـــاج إلى رؤية تغّير 
مسار الحياة وإلى تنسيق تحركنا”.
الشـــديد  “الفقـــر  أن  مـــن  وحـــّذرت 
وعدم المساواة وغياب العدالة في 
ازدياد بينما تتراجع الديموقراطية 

والحّيز المدني”.
ومـــن المقـــرر أن ترّكز الـــدورة التي 

وتنعقـــد  يوليـــو   13 تســـتمر حتـــى 
عبـــر اإلنترنـــت جّراء قيـــود كوفيد، 
على تقرير منتظر بشـــأن العنصرية 
قـــرارات  ومشـــروعات  الممنهجـــة 
مـــن  المقلقـــة  باألوضـــاع  معنيـــة 

الناحية اإلنسانية في دول عدة.
وأشارت إلى “انزعاجها العميق” من 
تقارير عن “انتهـــاكات خطيرة” في 
إقليم تيغراي اإلثيوبي، الذي يشهد 
حربا بات على إثرها نحو 350 ألف 

شخص مهددين بالمجاعة.

األمم المتحدة: العالم يشهد أسوأ “انتكاسات حقوقية”

“طالبان” عند أبواب 
مدينة قندوز االفغانية

طالبان  حركة  مــن  مقاتلون  حاصر 
أمس قندوز كبرى مدن شمال شرق 
على  الضغط  مشددين  أفغانستان، 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــمــرغــمــة على 
المناطق، وفق  التخلي عن عدد من 

ما ذكرته مصادر محلية.
الــواليــة  الــعــضــو فــي مجلس  وقـــال 
أمــر الــديــن والـــي إن “الــوضــع مقلق 
طالبان  حــركــة  مقاتلو  ــدوز.  قــن فــي 
المدينة ويتواجهون مع  أبواب  عند 

الجيش الحكومي”.

مخيم للنازحين في مأرب  

قندوز - وكاالت
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ا المقطع الترويجي  طرح رسميًّ
األول للفيلم الكوميدي للنجم ريان 
رينولدز “Free Guy” الذي ينتظره 

قطاع كبير من الجمهور والمحبين، 
والمنتظر طرحه في أغسطس 

المقبل، وتضمن المقطع مشاهد 
تمزج بين الكوميديا واألكشن، 
ويمتاز به رينولدز الذي يعتبر 

واحًدا من أشهر نجوم هوليوود 
القادرين على تقديم المزيج.

tariq_albahhar

4DX تقديم “الرحلة”.. أول فيلم “أنيميشن” سعودي ياباني بتقنية
أطلقت “مانجا لإلنتاج”، التابعة لمؤسسة 
األمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، 
العـــرض األول لفيلم “الرحلـــة”، الذي يعد 

أول فيلم “أنيميشن” سعودي ياباني.
المتحركـــة  الرســـوم  فيلـــم  ويوفـــر 
للمشـــاهدين تجربة سينمائية استثنائية، 
حيث يعتبر أول فيلم ســـينمائي سعودي 
يعـــرض للجمهـــور بتقنيـــة الــــ4DX. ومن 
فـــي  الفيلـــم  عـــرض  يتـــم  أن  المخطـــط 
صـــاالت الســـينما فـــي اليابـــان األســـبوع 
المقبل. وأعرب تركي آل الشـــيخ، رئيس 
الهيئة العامة الترفيه في السعودية، في 
تغريدٍة نشـــرها عبر حسابه الرسمي على 
“تويتـــر” عن فخره بهـــذه التجربة، قائالً: 
“شـــباب ســـعودي يفـــرح القلب، وكســـبوا 
خبـــرة فـــي هـــذا الفـــن مـــن منبعـــه فـــي 

اليابان”، حسبما نقل موقع “أخبار اآلن”.
وأشـــار آل الشـــيخ لتبعية شـــركة “مانغا” 
الســـعودية المنتجة للفيلم، إلى مؤسســـة 
“مســـك” الخيرية التي يشرف عليها ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.

وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة المنتجة 
لفيلـــم “الرحلـــة” الدكتور عصـــام بخاري: 
“نحـــن فخـــورون بإطـــالق فيلـــم الرحلة، 
الـــذي يعكس المســـتوى العالـــي للفنانين 
الموهوبين من المملكة بالتعاون مع كبار 

الخبـــراء مـــن اليابان، إضافة إلى ســـعينا 
إلـــى التميز فـــي إظهار األعمـــال المحلية 
الفيلـــم  الفنـــي. وســـيكون  المجـــال  فـــي 
متاحـــًا عالميًا وفي جميع أنحاء الشـــرق 
األوســـط”. فيلم “الرحلة” مســـتوحى من 
تاريـــخ شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، ويـــروي 
قصة أوس الخزاف ذي الماضي الغامض، 
الذي يخوض معركة ملحمية للدفاع عن 
مدينته. وعلق الممثل الصوتي السعودي 
للبطـــل “أوس” نصـــار النصـــار: “تشـــرفت 
بالحصـــول علـــى فرصـــة تأديـــة صـــوت 
الشـــخصية الرئيســـة في فيلـــم )الرحلة(. 
وكونـــي جـــزءًا مـــن فريـــق عمـــل إنتـــاج 
يعـــرض جمـــال وثقافـــة المملكـــة العربية 
الســـعودية فهـــي تجربـــة عظيمـــة، وأنـــا 

على يقين بأن العمل سيترك المشاهدين 
متشـــوقين للمزيد من األعمال الفنية من 

أبناء المملكة”.
وأشـــارت المخرجـــة الفنية للفيلم ســـارة 
محمـــد، إلـــى أن “ثقافـــة األنمـــي واســـعة 
ومنتشـــرة في الشرق األوسط، خصوصًا 
لـــذا  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
فـــإن كونـــك جزءًا مـــن فريق إنتـــاج أول 
فيلم أنمي ســـعودي يعـــد تجربة عظيمة 

وثريـــة. أردنا الحفاظ على أصالة الثقافة 
الســـعودية في فيلم )الرحلة( مع االلتزام 
بأسلوب إنتاج األنمي، لذلك كان تحقيق 
التوازن الدقيق أمرًا بالغ األهمية بالنسبة 
لنـــا. ليس لدينا أدنى شـــك فـــي أن الفيلم 
سيحقق نجاحًا كبيرًا، ويحقق رغبة رواد 
الســـينما فـــي الحصـــول علـــى المحتـــوى 

المحلي“.
وتـــم العمـــل علـــى تنفيـــذه بيـــن الرياض 
وطوكيـــو، بجهـــود فريـــق تجـــاوز عـــدده 
الـ300 شـــخص، بإدارة شـــيزونو كوبون، 
مخـــرج سلســـلة أفـــالم “المحقـــق كونان” 
الشهيرة، و”جودزيال”، وتم تدريب كوادر 
ســـعودية متخصصـــة فـــي مجال فـــن الـ 

“أنيميشن”.

عندمـــا كانت طفلـــة، كانـــت النجمة 
ترتـــدي  باريـــس مايـــكل جاكســـون 
أقنعـــة عنـــد تواجدهـــا فـــي األماكن 
العامة مع والدها نجم البوب   الراحل 
مايكل جاكسون، لكن إخفاء وجهها 
لـــم يفعل شـــيًئا لحمايتهـــا من أعين 

المصورين المتطفلين بالطبع.
تبلغ باريـــس اآلن 23 عاًمـــا، وتقول 
 Red Table Talk ويلو ســـميث مـــن
إنهـــا تعتقـــد أن لديها “اضطـــراب ما 
 NBC News بعـــد الصدمة”، وفًقـــا لـ
الهلوســـة  مـــن  “أعانـــي  وتشـــرح: 

الســـمعية أحياًنا بنقرات الكاميرا والبارانويا الشـــديدة، وكنت أذهب إلى العالج 
بســـبب ذلك“. استعادت باريس الســـيطرة على حياتها في بعض الجوانب، ومع 
ذلك كشـــفت أنها تجعل الناس يوقعون اتفاقية عدم إفشـــاء قبل دخول منزلها! 
وعلى الرغم من أن المغنية تحب خصوصيتها، إال أنها منفتحة بشـــأن عالقاتها 
الرومانســـية وحياتها الخاصة. وتعترف باريس بأن اهتمامها بالرجال والنســـاء 
تســـبب في توتر بينها وبين أقاربها، باستثناء شقيقيها مايكل جوزيف ‘برينس’ 
جاكسون جونيور ومايكل ‘بالنكيت’ جاكسون الثاني، وهما مصدر قوة لها بحد 

قولها لموقع E!، وتؤكد باريس: ”لقد كانوا دائًما داعمين للغاية“ ’’.
تحدثـــت باريـــس ســـابًقا عن نشـــأتها غيـــر التقليدية فـــي برنامـــج No Filter مع 
نعومـــي كامبـــل، وقالـــت إنهـــا كانـــت تجوب العالـــم مع والدهـــا أثنـــاء ذهابه في 
جوالته الموســـيقية، مشيرة إلى المشـــاعر المختلطة التي تشعر بها عندما تفكر 

في طفولتها.

مشاكل باريس مايكل جاكسون النفسية هل تنتهي؟
ترجم طارق البحار

عقـــدت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
أمس عبر تقنيات االتصال المرئي مؤتمرًا 
صحفيـــًا لإلعـــالن عـــن فعاليـــات مهرجان 
الثالثـــة  نســـخته  فـــي  البحريـــن  صيـــف 
عشـــرة والـــذي يقـــام عـــن بعد طيلة شـــهر 
يوليو القادم، وشـــهد المؤتمر الذي تم بّثه 
مباشرة على قناة هيئة الثقافة على موقع 
يوتيـــوب، حضور رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة، ومديـــر عـــام الثقافـــة والفنون 
آل  محمـــد  بنـــت  هـــال  الشـــيخة  بالهيئـــة 
خليفة، إضافة إلى حضور عدد من سفراء 
الـــدول الصديقة للمملكة وممثلي الهيئات 
الدبلوماســـية والمســـاهمين في المهرجان 

والصحفيين واإلعالميين. 
وبهـــذه المناســـبة قالت الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة: “نعـــود هـــذا العـــام في 
مهرجـــان صيف البحرين من جديد ونحن 
أقـــرب لجمهورنـــا رغـــم البعـــد والمســـافة 
التـــي صنعتهـــا ظـــروف األزمـــة الصحيـــة 
العالميـــة، ولكننـــا عازمـــون علـــى إيصـــال 
رســـالتنا بأن مواســـمنا الثقافية مستدامة 
“منـــذ  ومشـــاريعنا متواصلـــة”. وأردفـــت: 
بدايـــة األزمة ونحن نســـتثمر فـــي أدواتنا 
التقنيـــة لكي ننتقل بالحـــراك الثقافي إلى 
العالم االفتراضـــي ونبقى على اتصال مع 
الجمهور، ليـــس فقط في مملكة البحرين، 
بل حـــول العالـــم، وعليـــه نظمنـــا مهرجان 
الصيـــف للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالي عبر 

حـــدود  تحـــده  ال  الـــذي  اإلنترنـــت  أثيـــر 
المكان والزمان، ويســـعدنا أن يكون مسار 
اللؤلؤ الـــذي نحتفل باســـتكماله هذا العام 
هـــو الرابـــط لمهرجـــان الصيف”. وأشـــارت 
معاليهـــا إلـــى أنـــه كما في كل عام، يشـــكل 
مهرجان صيف البحريـــن نموذجًا للتعاون 
مـــا بيـــن مختلـــف الجهـــات إلنجـــاح العمل 
الثقافي، وتوجهت بالشـــكر إلى السفارات 
التـــي  والخاصـــة  العامـــة  والمؤسســـات 
ســـاهمت في إثراء برنامج المهرجان هذه 
الســـنة. كما وتوجهت بالشـــكر إلى داعمي 
مهرجـــان الصيـــف لعـــام 2021م ولفريـــق 
عمل الثقافة، مؤكـــدة أن النجاح هو ثمرة 

العمل الجماعي. 
من جهتها، قالت الشـــيخة هال بنت محمد 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  إن  خليفـــة  آل 
العمـــل  اســـتمرار  بأهميـــة  تؤمـــن  واآلثـــار 
الظـــروف،  مـــن  بالرغـــم  الثقافـــي 
اليـــوم  الثقافـــة  ُتعـــد  حيـــث 
األمل الذي يحتاجه العالم 
للتعافي مـــن آثار األزمة 

الصحية. وأشـــارت إلى أن مهرجان صيف 
البحرين ثمـــرة تعاون العديد من الجهات. 
ونوهـــت أن المهرجان ســـيقّدم هـــذا العام 
نشـــاطًا متنوعـــًا عن طريـــق منّصات هيئة 
الثقافـــة علـــى اإلنترنـــت يشـــمل عروضـــًا 
وحفالت من حول العالم وورش عمل في 

مجاالت إبداعية متعددة. 

مهرجـــان  مـــن  2021م  نســـخة  وتتزامـــن 
صيـــف البحرين مع برنامج هيئـــة الثقافة 
لهذا العام بعنوان “مســـار اللؤلؤ”، ويقام ما 
بين 1 و31 يوليو المقبل. ويمكن للجمهور 
متابعة نشـــاط المهرجان من خالل قنوات 
مواقع التواصـــل االجتماعي على العنوان 
@Nakhoolbah، كمـــا ويمكـــن الحصـــول 

وكافـــة  البحريـــن  صيـــف  برنامـــج  علـــى 
تفاصيل األنشـــطة ومواعيـــد عرضها على 
www.culture.gov. الموقـــع اإللكترونـــي
bh. وســـيتم عـــرض الفعاليـــات علـــى قناة 
مهرجـــان صيـــف البحريـــن علـــى يوتيوب 

 )Bahrain Summer Festival(
وكعادتـــه فـــي كل عـــام، يتضمـــن مهرجان 
صيـــف البحريـــن برنامجـــًا ثقافيـــًا حافـــالً 
ومتنوعـــًا مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة التي 
تناسب مختلف األعمار واألذواق. وتتنوع 
الفعاليـــات مـــا بيـــن العـــروض المســـرحية 
والموســـيقية والفنيـــة، إضافـــة إلى ورش 
العمـــل وعروض الطبـــخ والترفيه، وكذلك 
مســـابقة نجـــم نّخـــول.  وينطلـــق مهرجان 
صيـــف البحريـــن يـــوم 1 يوليو مـــع عرض 
مســـرحية “رســـتو مريم” من لبنان، والتي 
ســـيتم عرضهـــا طيلـــة الشـــهر علـــى قنـــاة 
مهرجان صيف البحرين على يوتيوب، كما 
ويمكـــن للجمهور المشـــاركة في مجموعة 
مـــن المســـابقات علـــى هامش المســـرحية 
كل يـــوم اثنيـــن وخميـــس، باإلضافـــة إلى 

عـــدد مـــن األنشـــطة واأللعـــاب الترفيهيـــة 
اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى  والتعليميـــة 

 www.culture.gov.bh
والموســـيقية  الفنيـــة  العـــروض  وتســـتمر 
مع عرض للموســـيقى الصينيـــة التقليدية 
يـــوم 4 يوليو 2021م بالتعاون مع ســـفارة 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية لـــدى مملكـــة 
البحريـــن، وعـــرض “توني ميمـــل وفرقته” 
بالتعـــاون مـــع ســـفارة الواليـــات المتحـــدة 
يقـــّدم  فيمـــا  يوليـــو،   7 يـــوم  األميركيـــة 
المهرجـــان يوم 18 يوليـــو عرضين بعنوان 
“أوالد حارتنا” و”عجائب العلوم” بالتعاون 

مع سفارة فلسطين لدى المملكة.
 أما يوم 20 يوليو فسيكون الجمهور على 
موعـــد مـــع حفل بعنـــوان “رحـــاب مطاوع 
برفقة فرقة البحرين للموسيقى” بالتعاون 
مـــع ســـفارة جمهورية مصـــر العربية. ومن 
مملكـــة البحريـــن يعـــرض مهرجـــان صيف 
البحرين حفالً لكل من فرقة قاللي للفنون 
الشـــعبية يـــوم 21 يوليو، فرقـــة محمد بن 
فارس يوم 22 يوليو والفرقة الموســـيقية 

للشرطة يوم 23 يوليو. 
وتتنوع ورش العمل التي يقّدمها مهرجان 
صيـــف البحرين ما بيـــن ورش عمل حول 
 6 3 و  بيـــن  مـــا  القصيـــرة  القصـــة  كتابـــة 
يوليو وهي ورش ستكون نافذة لألطفال 
الحاضريـــن فيهـــا للمشـــاركة في مســـابقة 
نجـــم نخـــول هـــذا العـــام. كمـــا وســـيكون 
هنـــاك ورش عمـــل فـــي مجال الموســـيقى 
والفنـــون. ويقـــّدم المهرجان هـــذا الصيف 
كذلـــك ورش حـــول الطبـــخ من عـــدة دول 
مـــن حول العالم، كونه نافذة للتعرف على 

ثقافات وحضارات الشعوب األخرى.

“صيف البحرين” الـ 13 يعود في يوليو المقبل بفعاليات متنوعة
مـــــي بنـــت محمــــد تـؤكـــــد استــدامــــة المواســــم الثقــافيــــة رغــم كــــل العقبــات
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تشغيل األطفال
بمناســـبة اليوم العالمي إلنهاء استخدام األطفال، صدرت تقارير من 
منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونســـيف المهتمة بشؤون األطفال، 
ولقـــد صعقت عندما تبين من هذه التقارير األممية أن عدد األطفال 
الذين يشتغلون أو يتم استخدامهم يتجاوز 160 مليون طفل )مائة 

وستون مليوًنا(. 
العمل شرف ولكن هناك قواعد سلوكية ومبادئ قانونية واجتماعية 
تنظم العمل واألعمال وكل ما يرتبط بها. ودخول األطفال واألحداث 
فـــي العمـــل مضر لهم وللمجتمع، ألنهم يحرمـــون من “متعة الطفولة” 
وبراءة أوقاتها، ويتعرضون لمصاعب و”ســـخرية” العمل وأجسامهم 
ال تتحمل العمل ومشـــاقه، إضافة إلـــى حرمانهم من التعليم لتطوير 

أنفسهم وأسرهم. 
وأغلب األطفال يعملون في مجال البناء ومصانع النسيج واألغذية 
ونقـــل وحمل البضائـــع وغيرها، والعمـــل في هذه القطاعات يســـتمر 
لســـاعات طويلـــة ويكون شـــاقًا. وفـــي هـــذا مخالفة لإلنســـانية قبل 
مخالفـــة القوانيـــن واألعراف االجتماعية، ولكن هـــذا ما يحدث فعال 
بسبب الفقر والفاقة والضائقة المالية أو الحروب والنزاعات وغيرها.  
قانـــون العمـــل البحرينـــي يتنـــاول هـــذا الموضـــوع، ويحظر تشـــغيل 
األحداث وهم، كل من بلغ خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة 
ســـنة. ويحظر تشـــغيل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة. وإذا 
تم تشـــغيل األحداث ممن بلغ خمس عشـــرة ولم يكمل ثماني عشرة 
سنة، فيحظر تشغيلهم تشغيالً فعليًا مدة تزيد على ست ساعات في 
اليوم. كما ال يجوز إبقاؤهم في أماكن العمل أكثر من ســـبع ســـاعات 
متصلة، ويجب أن تتخلل ســـاعات العمل فتـــرات للراحة والطعام ال 
تقـــل عن ســـاعة، وتحدد هذه الفتـــرات بحيث ال يعمـــل الحدث أكثر 
مـــن أربع ســـاعات متصلـــة، ويحظر تشـــغيلهم ليالً وفي أيـــام الراحة 

األسبوعية أو العطالت الرسمية. 
إضافـــة لهـــذا، هنـــاك شـــروط قانونيـــة إضافيـــة على صاحـــب العمل 
مراعاتها قبل تشـــغيل الحـــدث ومنها، التحقق مـــن موافقة الولي أو 
الوصي بشـــأن تشـــغيله، إجراء فحص طبي عليه للتحقق من لياقته 
الصحية لمزاولة العمل، عدم تشـــغيله في األعمال الشـــاقة والخطرة 
التي تضر بصحته أو ســـالمته أو ســـلوكه األخالقـــي، وإخطار وزارة 

العمل بكل البيانات المتعلقة بالحدث. 
وعلـــى صاحـــب العمـــل، مراعـــاة، أن يضـــع بشـــكل ظاهر فـــي أماكن 
العمل نسخة تتضمن األحكام الخاصة بتشغيل األحداث المنصوص 
عليهـــا فـــي القانون وبيانـــًا معتمدًا من وزارة العمل بتحديد ســـاعات 
العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة األســـبوعية، وتحرير كشـــف 
بأســـماء من يعمل لديه مـــن األحداث وأعمارهم واألعمال المســـندة 
إليهـــم وتاريخ تشـــغيلهم. وإجـــراء فحص طبـــي دوري على الحدث 
للتحقـــق من اســـتمرار لياقتـــه الصحية وفـــي المواعيـــد التي يصدر 
بتحديدهـــا قـــرار من الوزير بعد التشـــاور مع ممثلـــي أصحاب العمل 
والعمـــال. وإضافة ألحـــكام القانون، يصدر وزير العمل قرارًا بتحديد 
أيـــة شـــروط أو أحـــوال أو ظروف أخـــرى لتنظيم تشـــغيل األحداث، 
وبتحديد المهن والصناعات واألعمال الشـــاقة والخطرة التي يحظر 
تشـــغيلهم فيهـــا أو التـــي تضر بصحة الحدث أو ســـالمته أو ســـلوكه 
األخالقي تبعًا لمراحل الســـن المختلفـــة، ومراجعة هذه المهن دوريًا 
أو عند الضرورة. وهذه األحكام القانونية تتضمن الحماية المطلوبة 

عند تشغيل األطفال.
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د. عبد القادر ورسمه 

استشــارات لمتابعة تنفيذ فصل “بتلكو” بـــ 595 ألف دينار

لتوفير خدمات وقطع غيار لـ “تطوير”

تنافســـت 13 شركة في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى 
5 مناقصـــات لشـــركة تطويـــر للبتـــرول 
لتوقيع عقـــود لتوفير خدمات وتوريد 

قطع غيار بنحو 12.8 مليون دينار.
األولـــى  المناقصـــة  تفاصيـــل  وتعـــود 
لتوقيـــع عقـــد )عقود( خدمـــة محفوفة 
بالمخاطـــر تســـتهدف تطوير الخزانات 
شـــركات   3 عليهـــا  تنافســـت  الفرديـــة 
Hallibur� )وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
 10.9 بنحـــو   )ton Worldwide LTD
مليـــون دينـــار، وأكبرهـــا بقرابـــة 36.5 
ألـــف دينار، والمناقصـــة الثانية لتوقيع 
اتفاقيـــة طويلـــة األجـــل لتوريـــد قطع 
غيـــار دريســـير تقدمـــت إليهـــا شـــركة 
 TECHNO�LINE TRADING &(

SERVICES( بنحو 1.4 مليون دينار.
فيمـــا تعلقت المناقصـــة الثالثة بتوقيع 
اتفاقيـــة شـــراء طويلة األجـــل لتوريد 
قطـــع غيـــار )Texsteam( تقدمت إليها 
TECHNO�LINE TRAD� )شـــركة 

 425.4 بنحـــو   )ING & SERVICES
ألـــف دينـــار. والرابعة لتوفيـــر خدمات 
المرحلـــة الثانية من )ماكســـيمو( وذلك 
لمدة 3 سنوات تنافست عليها شركتان 
وتم اإلفصاح عن قيمة أحد العطاءين 
بنحو 26.1 ألف دينار. واألخيرة لتوفير 
خدمـــات دعـــم إدارة إصـــدار البرامـــج 
وذلك لمدة 3 ســـنوات تنافســـت عليها 
6 شركات وكان أقل عطاء بنحو 17.2 
ألـــف دينـــار. وفتـــح المجلـــس مناقصة 
للحصـــول  االتصـــاالت  تنظيـــم  لهيئـــة 
على خدمات استشارية لمتابعة تنفيذ 
الفصـــل لشـــركة بتلكـــو تقدمـــت إليهـــا 

 Plum Consulting London( شـــركة 
ألـــف دينـــار. كمـــا   595.4 LLP( بنحـــو 
تـــم فتـــح مناقصـــة لشـــؤون األشـــغال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيط العمراني لتقديم الخدمات 
االستشارية الهندسية ألعمال تصاميم 
الطرق تنافســـت عليها 7 شركات وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 347.2 ألـــف دينار، 
Millet International Archi� )لشـــركة 

.)tecture Engineering
وتـــم إجماال فتح 10 مناقصات تابعة لـ 
5 جهـــات حكومية بإجمالي 29 عطاء. 
وبلغ مجموع أقل العطـــاءات المقدمة 

نحو 13.9 مليون دينار.
لشـــركة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
نفـــط البحريـــن )بابكو(، أولهمـــا لتوريد 
قطع غيار ميتسو، تقدمت إليها شركة 
 )Al�Jazeera Industrial Services(
بنـــو 89.2 ألف دينـــار، والثانية لشـــراء 
ســـقف ذو قبـــة مـــن األلمنيـــوم للخزان 
712، تنافســـت عليهـــا شـــركتان  رقـــم 
وكان أقل عطاء بنحو 92.6 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 
التربيـــة والتعليم لتوفيـــر خدمة النقل 
للطلبـــة والطالبات للمـــدراس والمعاهد 
التابعة للوزارة لمدة 40 شهًرا، تنافست 

عليها 5 شركات بعطاءات فنية.

المنامة - المصرف المركزي

70 مليون دينار ألذونات 
الخزانة األسبوعية

أعـــلـــن مـــصـــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي بــأنــه 
 ISIN(  1865 رقـــم  ــدار  ــ اإلصــ تــغــطــيــة  تــمــت 
الــخــزانــة  أذونــــات  مــن   )BH00095806W0
الــحــكــومــيــة األســـبـــوعـــيـــة. تــبــلــغ قــيــمــة هــذا 
اإلصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 
في  وتنتهي   2021 يونيو   23 فـي  تبدأ  يومًا 
22 سبتمبر 2021، كما بلغ معدل سعر الفائدة 
عليها 1.55 % مقارنة بسعر الفائدة 1.60 % 

لإلصدار السابق بتاريخ 9 يونيو 2021.

2.4 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين
بقيمـــة 31.4 ألـــف دينـــار تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 68 صفقـــة

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام يـــوم أمـــس اإلثنيـــن عنـــد 
مســـتوى 1,569.00 بارتفـــاع وقـــدره 0.70 نقطة مقارنة 
بإقفالـــه يـــوم األحـــد، فـــي حيـــن أقفـــل مؤشـــر البحرين 
اإلســـالمي عند مســـتوى 662.37 بارتفاع وقـــدره 0.44 

نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق. 
وتداول المســـتثمرون في بورصة البحرين 2.40 مليون 
سهم، بقيمة إجمالية قدرها 631.36 ألف دينار بحريني، 
تم تنفيذها من خالل 68 صفقة، حيث ركز المستثمرون 
تعامالتهـــم على أســـهم قطـــاع البنـــوك التجاريـــة والتي 
بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 370.80 ألـــف دينار أي ما 
نسبته 58.73 % من القيــــمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدرهـــا 807.79 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها مـــن خالل 14 

صفقة. 
وجاء بنـــك البحرين الوطني في المركـــز األول إذ بلغت 

قيــــمة أسهمه المتداولة 297.08 ألف دينار أي ما نسبته 
47.05 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرهـــا 495.18 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن خــــالل 5 
صفقـــات. أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان لشـــركة البحريـــن 
لالتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمـــة قدرها 73.17 ألـــف دينار أي 
ما نســـبته 11.59 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 121.85 ألف سهم، تم تنفيذها مـن خـالل 
16 صفقـــة. ثـــم جاءت مجموعـــة جي اف اتـــش المالية 
بقيمـــة قدرهـــا 72.15 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 11.43 
% مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 

956.15 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 9 صفقات. 
وتم يوم أمس تداول أســـهم 18 شـــركة، ارتفعت أســـعار 
أســـهم 6 شـــركات، فـــي حين انخفضت أســـعار أســـهم 4 
شركات، وحافــــظت بقية الشركات على أسعار إقـفاالتها 

السابقة.

المنامة - بورصة البحرين

* مستشار وخبير قانوني

أمل الحامد
347 ألف دينار 

الستشارات 
أعمال تصاميم 

الطرق

13
مليون دينار

بومطيع: النهوض باالقتصاد يوفر فرص عمل للبحرينيين
خصوصـــا القطـــاع الصناعـــي... ومعيـــار التوظيـــف الكفـــاءة واإلنتاجيـــة

قــال خبيــر اإلدارة واالنتاجيــة خالــد بومطيــع إن النهــوض باالقتصاد 
الوطني خصوصا القطاع الصناعي هو الوسيلة األجدى لتوفير فرص 
عمــل للبحرينييــن، مؤكًدا أن أحد الحلول العمليــة الصناعية الوظائف 
المجزيــة يمكــن في تعزيــز المحتوى المحلــي من الصناعــات التكميلية 
والتــي تنبثــق مــن الصناعــات األساســية الكبــرى مثــل النفــط والغــاز 
والبتروكيماويــات واأللمنيــوم فضــًا عن قطاع الخدمــات في الصحة 

واالتصاالت والسياحة والتي يتميز بها االقتصاد البحريني.

واعتبر بومطيع أن معيار التوظيف 
الوحيـــد يجـــب أن يكـــون الكفـــاءة 
واالنتاجية، وقال “لذلك كلما نجحنا 
في جهود بناء قدرات أبنائنا وبناتنا 
وتدريبهـــم  وتأهيلهـــم  البحرينييـــن 

تمكنـــا مـــن جعلهـــم خيـــارا أول في 
سوق العمل، خصوصا أنهم يحظون 
متكاملـــة  دعـــم  بمنظومـــة  أصـــال 
مـــن بينهـــا دعـــم الرواتـــب واألجور 
عـــن  تكلفـــة توظيفهـــم  وانخفـــاض 

نظرائهم األجانب”.
وأشـــار بومطيـــع إلـــى أنـــه ال ضيـــر 
من االســـتفادة مـــن تجـــارب الدول 
تجربـــة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المجـــاورة، 

القطـــاع  تنشـــيط  فـــي  الســـعودية 
الصناعـــي الخدمـــي، عندما وضعت 
مجدولـــة  خطـــة  عمـــل  سياســـات 
زمنيـــا على مـــدى 5 ســـنوات لتعزيز 
بالصناعيـــة  المحلـــي  المحتـــوى 
أثمـــرت  التكميلـــي،  والخدمـــات 
فـــي نهايتهـــا عن وجـــود عـــدد كبير 
والشـــركات  المؤسســـات  مـــن  جـــدا 
الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي يجب 
أن توفـــر نحو 70 % من احتياجات 
المؤسســـات الحكومية والشـــركات 
نوعيـــة  وظائـــف  تكـــون  الكبـــرى، 
وتســـهم كذلـــك فـــي تحقيـــق قيمـــة 

مضافة لصادرات المملكة.

المنامة - جمعية البحرين للجودة

خالد بومطيع

“ديـار المحـرق” تعلـن عـن إتمـام مشـروع “جيـوان” بالكـامـل
أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في 
قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، 
عن اســـتكمال مشـــروع جيـــوان بالكامل 
– منـــذ اإلعـــالن عنـــه فـــي شـــهر أكتوبـــر 
2018 – وذلـــك في أعقـــاب انتهاء العمل 
بالمرحلـــة الثالثـــة واألخيـــرة التي بدأت 
منذ شهر ديسمبر 2019 واستمرت حتى 
شـــهر مايو 2021 حسب الجدول الزمني 

المحدد. 
المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  باشـــرت  وقـــد 
 3 علـــى  فيـــال   450 مـــن  أكثـــر  بتشـــييد 
مراحـــل، 170 فيـــال في المرحلـــة األولى 
 ،%  87 بهـــا  التســـليم  نســـبة  وبلغـــت 
باإلضافة إلى 120 فيال بالمرحلة الثانية 
بنســـبة تســـليم 85 %، مـــع جاهزية 160 
فيال للتســـليم ضمن المرحلـــة الثالثة من 

مشروع جيوان. 

وبهذه المناسبة، صّرح الرئيس التنفيذي 
لشركة ديار المحرق، أحمد علي العمادي 
“نحن فخورون للغاية باستكمال مشروع 
جيوان حســـب الجـــدول الزمني المحدد 
مـــع الحفاظ علـــى أعلى معاييـــر الجودة 
والكفـــاءة التي تميز ديار المحرق، وذلك 
التـــي  والتحديـــات  الصعوبـــات  برغـــم 
شـــهدناها على مدار العـــام الماضي. ومع 
إتمام عملية تسليم فلل المرحلة الثالثة، 
سُيشكل المشروع إضافة متميزة لقائمة 
األحيـــاء الســـكنية المتناميـــة بالمخطط 

الرئيسي والمجتمعات التابعة له”. 

وتنـــدرج وحـــدات فلل “جيـــوان”، والتي 
تعـــّد جزًءا من مشـــروع “ديـــرة العيون”، 
تحت برنامج “مزايا للســـكن االجتماعي” 
اإلســـكان،  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المقـــام 
المعني بتوفير وحدات ســـكنية بأســـعار 
مناســـبة للمواطنين البحرينيين. وتتميز 

“ديـــار  مدخـــل  مـــن  بالقـــرب  بموقعهـــا 
المحـــرق” باإلضافة إلى المرافـــق العامة 
التي يشـــتمل عليها المشروع من مسجد 
وملعب متعدد االســـتخدامات ومحالت 
المشـــاريع  بقـــرب  وتواجدهـــا  تجاريـــة 
كمجمع”مدينـــة  الحيويـــة  التجاريـــة 

التنيـــن”. وتشـــمل تصاميم فلـــل جيوان 
والطـــراز  االســـتوائي  العصـــري  الطـــراز 
ديكـــو”،  “آرت  والكالســـيكي  الفرنســـي 
وتمتاز هذه التصاميم بمزيج اســـتثنائي 
يجمـــع بيـــن النمـــط المعمـــاري التقليـــدي 
والحديـــث فـــي آن واحـــد، ممـــا يجعلهـــا 

مالئمة لمختلف المتطلبات واألذواق. 
وُتعـــد مدينـــة ديـــار المحرق إحـــدى أكبر 
المشاريع الســـكنية المتكاملة في مملكة 
البحريـــن فهـــي تحتضـــن مزيًجـــا فريـــًدا 
والترفيهيـــة  التجاريـــة  المرافـــق  مـــن 
والرعاية الصحية، مما ُيســـاهم بالحفاظ 
علـــى القيـــم العائلية للمجتمـــع البحريني 
وتقديـــم مجموعـــة متنوعة مـــن الحلول 
الســـكنية المناســـبة للحصـــول على نمط 
حيـــاة عصـــري. وهـــي مجهـــزة بمرافـــق 
اليوميـــة  االحتياجـــات  تلبـــي  متنوعـــة 
للقاطنيـــن، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال 

الحصر: المساجد والحدائق والمجمعات 
والمـــدارس  والفنـــادق  التجاريـــة 
حضاريـــة  مدينـــة  وهـــي  والجامعـــات. 
نموذجيـــة تجمـــع بيـــن مقومـــات الحياة 
العصرية والتـــراث البحريني األصيل لما 
تتمتـــع به من مزيـــج فريد مـــن المناطق 
التـــي  التجاريـــة  والمشـــاريع  الســـكنية 
تعـــد من أفضـــل فـــرص االســـتثمار على 
اإلطـــالق أيـــًا كانـــت لغرض االســـتخدام 
الشـــخصي أو االســـتثمار التجـــاري. تقع 
الشـــمالي  الجـــزء  فـــي  المحـــرق”  “ديـــار 
لمدينـــة المحـــرق على مســـاحة شاســـعة 
 10 تفـــوق  المســـتصلحة  األراضـــي  مـــن 
كيلومتـــرًا مربعـــًا علـــى امتـــداد 7 جـــزر 
و40 كيلومتـــرًا مـــن الواجهـــات المائيـــة 
والشـــواطئ الرملية الخالبة وتتطلع بأن 
تكـــون مدينـــة نموذجيـــة مســـتدامة في 

المستقبل المنظور.

المحرق - ديار المحرق
مع استكمال 
أعمال البناء 

بالمرحلة الثالثة



“AMA الدولية” تغير اسمها لـ“جامعة البحرين للتكنولوجيا”
أعلنت جامعـــة AMA الدوليـــة البحرين، 
أمـــس، عـــن تغييـــر اســـم الجامعـــة إلـــى 
جامعة البحرين للتكنولوجيا في خطوة 
تعكـــس اســـتراتيجيتها المعلنـــة مؤخـــرا 
والتحســـينات المدروســـة التي ستشمل 
برامجها األكاديمية، المقررات الدراسية، 

القيادة، الحوكمة والبنية التحتية.
يأتي اســـم جامعة البحرين للتكنولوجيا 
الـــذي اعتمـــد مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة 
وهـــدف  رؤيـــة  مـــن  انطالقـــًا  مؤخـــرًا، 
مـــع  وتماشـــيا  للمؤسســـة  جديديـــن 
مجموعـــة من التحســـينات التـــي يجري 

تنفيذها حاليًا.
تتمثـــل الرؤيـــة الجديـــدة للجامعـــة فـــي 
أنـــه “مـــن خـــالل إرســـاء أســـاس متيـــن 
فـــي التكنولوجيا، ســـوف تكـــون جامعة 

البحرين للتكنولوجيا سباقة في اكتشاف 
وتطبيـــق التكنولوجيـــا التـــي ستســـاهم 
مـــع  والتنميـــة،  االقتصـــادي  النمـــو  فـــي 
مواصلة إلهام الطلبة واألجيال الجديدة 
القادمـــة”. كما تعكس هـــذه الرؤية هدف 
الجامعة الرئيسي الذي أعيدت صياغته 
بغـــرض “تعزيز المعرفة البشـــرية وتعليم 
الطلبـــة في مجاالت العلوم، التكنولوجيا 

وإدارة االعمـــال وغيرهـــا مـــن المجاالت 
األكاديمية التي ستفيد المجتمع والعالم 
الجديـــد الـــذي نعيش فيـــه”.  في حقيقة 
األمـــر فقد تم تصميـــم الهويـــة الجديدة 

للجامعـــة مـــع أخـــذ الطلبة فـــي االعتبار، 
من خالل التركيز على التصميم الشبابي 
مـــواد مطبوعـــة  باســـتخدام  والحديـــث 
بحروف وألوان تنبض بالحركة والحياة. 
جامعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 

الريـــس  هشـــام  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
االســـم  عـــن  باإلعـــالن  ســـعداء  “نحـــن 
البحريـــن  جامعـــة  تجســـد  الجديـــد. 
للتكنولوجيا األهداف والتوجيهات التي 
حددهـــا مجلـــس اإلدارة للجامعة والتي 
والتكنولوجيـــا  العلـــوم  أن  علـــى  تؤكـــد 
هما أســـاس النجـــاح في عالمنـــا الرقمي، 
المتطـــور بخطـــى ســـريعة والذي يشـــهد 
منافســـة عاليـــة. باإلضافـــة إلـــى تطلعنـــا 
إلـــى تدشـــين االســـم الجديـــد للجامعـــة، 
فإننـــا نؤكد أيضا التـــزام جامعة البحرين 
إرســـاء  تجـــاه  وتفانيهـــا  للتكنولوجيـــا 
معاييـــر التميـــز وتوفيـــر تعليـــم عالمـــي 

المستوى”. 
الدكتـــور  الجامعـــة  رئيـــس  وقـــال 
“مـــع وجـــود اســـم جديـــد  المـــال  حســـن 

واســـتراتيجية حديثة، فإننا متحمسون 
جدا لهذه الحقبة الجديدة التي ستشهد 
تطوير جامعة البحرين للتكنولوجيا. إننا 
نعمل بكل جهد لصياغة مســـتقبل أفضل 
للجامعـــة ولطالبنـــا واختيار اســـم جديد 
يتـــالءم تمامـــا مـــع توجهاتنـــا الجديـــدة، 
مما يعـــد إنجـــازا حقيقيا وخطـــوة هامة 
مـــن بين العديد من التغيـــرات اإليجابية 
والتحســـينات التي يتـــم تنفيذها. حيث 
تم اتخـــاذ إجراءات حاســـمة كي تصبح 
الجامعـــة من كبرى الجامعـــات اإلقليمية 
التـــي تقـــدم برامـــج أكاديميـــة ومقررات 
على أعلى مســـتوى من الجـــودة، إضافة 
إلى طاقم أكاديمي عالي التأهيل، وحرم 
جامعي ومرافق على أعلى مســـتوى من 

الحداثة والتطور”.

حسن المال

الهوية الجديدة 
تعكس االستراتيجية 

الحديثة وخطط 
التطوير
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أطلقت شركة هواوي، الرائدة عالميًا في توفير البنى التحتية لتقنية 
المعلومــات واالتصــاالت واألجهزة الذكية وشــركة المؤيد للخدمات 
 Huawei ”التجاريــة، سلســلة أنظمــة المكاتــب الذكيــة “آيديــا هــاب

IdeaHub وIdeaHub Board بشكل رسمي في مملكة البحرين. 

وتتعـــاون شـــركة المؤيـــد للخدمـــات 
التجاريـــة التابعة لمجموعـــة المؤيد 
باعتبارهـــا  هـــواوي  مـــع  العالميـــة 
المـــوزع الحصري لسلســـلة منتجات 

“آيديا هاب” في البحرين.
وتـــم إطالق نظـــام المكاتـــب الذكية 
الحائـــز علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز 
العالميـــة فـــي حفـــل حضـــره المديـــر 
للعمليـــات  التنفيـــذي  والرئيـــس 
المؤيـــد  مجموعـــة  فـــي  الدوليـــة 
العالميـــة، آر سرينيفاســـان والمديـــر 
الفرعـــي فـــي المجموعة لدى شـــركة 
التجارية،هـــاري  للخدمـــات  المؤيـــد 
أثيـــالت، والمديـــر العـــام لمجموعـــة 
لقطـــاع  إنتربرايـــز””  “هـــواوي 

المشـــاريع والمؤسســـات لدى شـــركة 
هـــواوي تكنولوجيـــز فـــي البحريـــن، 
وتضمـــن  كونـــغ.  بينـــغ  سيباســـتيان 
الحفـــل التفاعلـــي الذي حضـــره أكثر 
من 70 مشاركًا بمن فيهم 30 شريكًا، 
عرضـــًا تجريبيًا للمنتـــج والعديد من 
المســـابقات والهدايـــا والتـــي تم بثها 
بشـــكل مباشـــر عبـــر االنترنـــت. مـــن 
جانبه، قـــال المدير العـــام لمجموعة 
“هواوي إنتربرايز” لقطاع المشـــاريع 
هـــواوي  لـــدى شـــركة  والمؤسســـات 
تكنولوجيز في البحرين سيباستيان 
بينغ كونغ “األنظمة التعاونية الذكية 
واحدة مـــن العوامـــل الجوهرية في 

المكاتب العصرية والمتصلة.

“هواوي” و“المؤيد” تطلقان سلسلة “آيديا هاب”

أســعار فائــدة خاصــة ألول 100 مقتــرض وجوائــز نقديــة

”BBKPLUS“ البحرين والكويت”: إتاحة القروض عبر“

يســـعى بنك البحريـــن والكويت؛ البنك 
الرائد في مجـــال الخدمات المصرفية 
فـــي  األفـــراد  وخدمـــات  التجاريـــة 
البحريـــن إلـــى تزويـــد عمالئـــه بأحدث 
الحلـــول التكنولوجية لتعزيز تجربتهم 

المصرفية. 
BBK�  بعـــد اإلطـــالق الناجح لتطبيـــق
PLUS فـــي يوليـــو مـــن العـــام الماضي 
الحســـابات،  فتـــح  خدمـــات  لتقديـــم 
أعلـــن البنـــك عـــن إطـــالق خدمـــة غير 
مســـبوقة تتيح لعمالء البنك الحاليين 
والمســـتقبليين التقدم بطلب الحصول 
خـــالل  مـــن  شـــخصية  قـــروض  علـــى 
هـــذه  وإنجـــاز   ،BBKPLUS تطبيـــق 
وبســـرعة  وقـــت  أي  فـــي  المعاملـــة 

وشفافية وأمان. 
باإلضافـــة إلى خدمات فتح الحســـاب 
حســـاب  فتـــح  للعمـــالء  تتيـــح  التـــي 
التوفيـــر وحســـاب الهيرات، وحســـاب 
تحويـــل الراتـــب، وحســـاب الــــ “مونـــي 
ـــن  بيَّ األجنبيـــة،  بالعمـــالت  ميكـــر” 
البحريـــن والكويـــت أن تطبيـــق  بنـــك 
متجـــري  علـــى  المتوفـــر   BBKPLUS

جوجـــل بالي وآب ســـتور يتيح عملية 
تقديـــم طلـــب الحصـــول علـــى القرض 
الشـــخصي عبـــر هواتفهـــم وأجهزتهـــم 
المحمولـــة وذلـــك باســـتخدام أحـــدث 
التقنيـــات للتحقـــق مـــن هويـــة العميل 
والمســـتندات المطلوبـــة، إضافـــة إلـــى 
أنه يســـمح للمقترضين الحاليين طلب 
زيادة قيمة قروضهم عبر تقديم بعض 
المســـتندات، فضـــال عن ميـــزة تحويل 
قروضهـــم الحاليـــة من البنـــوك األخرى 

إلى بنك البحرين والكويت.
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الدكتـــور  والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك 
“نحـــن  ســـيف  علـــي  عبدالرحمـــن 
متحمســـون لتقديم أحـــدث الخدمات 
التي تتماشـــى مـــع اســـتراتيجيتنا في 
التحـــول الرقمـــي التي تناســـب أنماط 
الحياة السريعة للعمالء وتلبي مختلف 
احتياجاتهـــم المصرفيـــة، وهدفنـــا هو 
إثـــراء حيـــاة عمالئنا من خـــالل توفير 

عمليـــات سلســـة ومرنـــة حيـــث يمكـــن 
للعمـــالء التقدم بطلـــب للحصول على 
عـــن  تامـــة  براحـــة  شـــخصي  قـــرض 
طريـــق تطبيـــق BBKPLUS. وأضاف 
الكتـــور ســـيف: إننـــا نمضـــي بخطوات 
مدروســـة وثابتـــة نحـــو تبنـــي أفضـــل 
االســـتراتيجية  والخدمـــات  الحلـــول 

والمستقبلية”.
مـــن جانبـــه، قـــال مدير عـــام الخدمات 
البحريـــن  ببنـــك  لألفـــراد  المصرفيـــة 
والكويت، الدكتور عادل ســـالم “نهدف 
لخلـــق تجربـــة مصرفيـــة متكاملة عبر 
ســـيتيح  الـــذي   BBKPLUS تطبيـــق 
المعامـــالت  مـــن  االســـتفادة  للعمـــالء 
يناســـبهم  وقـــت  أي  فـــي  المصرفيـــة 
فـــروع  مـــن  أي  لزيـــارة  الحاجـــة  دون 
البنـــك، وستســـمح لهـــم تلـــك الخدمـــة 
المتطورة بتقديم طلب للحصول على 
قـــرض أو طلب زيادة قيمـــة قروضهم 
للغايـــة  آمنـــة  واجهـــة  فـــي  الحاليـــة 
وســـهلة االســـتخدام تماشـــيًا مـــع عالم 
التكنولوجيـــا والســـتيعاب أنماط حياة 

عمالئنا السريعة والمتغيرة”.

عبدالرحمن سيفعادل سالم 

هنــأ رئيــس جامعــة العلــوم التطبيقيــة األســتاذ الدكتــور غســان عواد كافــة الطلبة 
الناجحيــن فــي الثانويــة العامــة وذويهم بمناســبة نجاحهــم وتخرجهــم وتحقيقهم 
هــذا اإلنجــاز في ظل ظروف صعبة عاشــها الطلبة وأوليــاء األمور فرضتها جائحة 
كورونــا، مشــيرًا إلــى أن جامعة العلوم التطبيقيــة فخورة بكل طالب كان على قدر 
المســؤولية وتمكــن مــن النجــاح وبــدء مرحلة جديدة مــن حياته الدراســية، بثبات 

وعزيمة لبناء مستقبله في المرحلة الجامعية.

وأشـــاد رئيـــس الجامعـــة بالجهـــود التـــي 
بذلتها وزارة التربية والتعليم الســـتدامة 
التعليـــم والتعلـــم بالرغـــم مـــن الظـــروف 
االستثنائية التي تعيشها مملكة البحرين 
والعالـــم، ونجـــاح الـــوزارة فـــي تخطـــي 
هـــذه الظـــروف باعتمـــاد نتائـــج الطلبـــة 
الخريجين من المرحلة الثانوية، متقدمًا 
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  إلـــى  بالتهنئـــة 

الدكتـــور ماجد بن علـــي النعيمي، وكافة 
النجـــاح  هـــذا  علـــى  الـــوزارة  منتســـبي 
الـــذي يؤكد قـــدرة الوزارة علـــى التعامل 
مـــع مختلـــف الظـــروف لضمان اســـتمرار 

العملية التعليمية.
وأوضـــح رئيـــس الجامعة أن التســـجيل 
فـــي جامعـــة العلـــوم التطبيقية مســـتمر 
للفصل الدراسي األول 2021/2022، في 

تخصصـــات البكالوريوس فـــي الحقوق، 
إدارة األعمال، المحاســـبة، العلوم المالية 
نظـــم  السياســـية،  العلـــوم  والمحاســـبة، 

الحاســـوب،  علـــم  اإلداريـــة،  المعلومـــات 
التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، 
وتخصصـــات الماجســـتير فـــي القانـــون، 
المـــوارد  وإدارة  التجـــاري،  والقانـــون 
البشـــرية، وإدارة األعمـــال، والمحاســـبة 
والتمويـــل، باإلضافـــة إلـــى برامـــج كليـــة 
الهندسة التي يحصل من خاللها الطالب 
بريطانيـــة  بكالوريـــوس  شـــهادة  علـــى 
معتمدة من جامعة لندن ساوث بانك في 

الهندسة المدنية والهندسة المعمارية.
وصـــرح األســـتاذ الدكتـــور غســـان عـــواد 
أن الجامعـــة تقـــدم لطلبتها مجموعة من 
التســـهيالت والخصومات على الرســـوم 
الدراســـية التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاعد 

الطلبة فـــي اســـتكمال تحصيلهم العلمي 
بالمتفوقيـــن  الخاصـــة  كالخصومـــات 
الدارســـين  واألخـــوة  والرياضييـــن، 
بالجامعـــة، وصندوق دعـــم الطالب الذي 
يقـــدم منحًا دراســـية للطلبـــة المتفوقين 
والطلبـــة المتعثريـــن، هـــذا باإلضافة إلى 
الســـماح للطلبة بدفع الرســـوم الدراسية 
علـــى ثالث أقســـاط ميســـرة فـــي الفصل 

الدراسي الواحد. 
وختـــم رئيس الجامعة حديثه باإلشـــارة 
إلى أنه نظرًا للظروف االســـتثنائية التي 
تمر بهـــا مملكـــة البحرين والعالـــم، وبناء 
علـــى توصيـــات مجلـــس التعليـــم العالي 
فـــإن التســـجيل بالجامعـــة لهـــذا الفصـــل 

سيكون إلكترونيًا عبر الموقع اإللكتروني 
عبـــر  أو   ،www.asu.edu.bh للجامعـــة 
admission@asu. اإللكترونـــي  البريـــد 

edu.bh، أو مـــن خـــالل  رقم الواتســـاب 
66633770، حفاظـــًا علـــى صحة الطلبة 
وسالمتهم، داعيًا كافة الطلبة إلى زيارة 
مواقـــع الجامعـــة الخاصـــة عبر شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي فـــي االنســـتغرام 
والسنابشـــات، والفيســـبوك، أو االتصـــال 
علـــى أرقام الخط الســـاخن �16036395
 16036398 – 16036397 16036396�
المزيـــد  علـــى  لالطـــالع   16036399  �
مـــن المعلومـــات عـــن التســـجيل للفصـــل 

الدراسي األول 2021/2022.

األول 2021 / 2022 الدراســـــــي  للجامعــــــــة مستمـــــــــر للفصــــــــل  التسجيــــــــل 

“التطبيقية” تهنئ الطلبة الناجحين بالمرحلة الثانوية

غسان عواد

“إم جي موتور” تطلق أقوى العروض الصيفية
ــة” ــي ــاض ــري و“ال الــســيــدان”  جــي  “إم  مــن  ــر  ــاخ ــف ال ألســطــولــهــا 

بالتعـــاون  موتـــور”  جـــي  “إم  أعلنـــت 
مـــع وكيلهـــا الرســـمي شـــركة الزيانـــي 
للســـيارات في مملكة البحرين مؤخًرا 
عـــن إطالقها لعـــروض فصـــل الصيف 
المغريـــة علـــى أســـطولها الفاخـــر مـــن 
ســـيارات إم جي السيدان والسيارات 
 )SUV( الرياضيـــة متعـــددة األغـــراض

في مملكة البحرين. 
شـــهر  نهايـــة  حتـــى  العـــرض  يســـتمر 
يونيو الجاري 2021، ويضمن للعمالء 
الذيـــن يشـــترون أي ســـيارة جديـــدة 
مـــن إم جـــي حزمـــة مـــن االمتيـــازات 
الحصرية مثل الخدمة المجانية لمدة 
ثـــالث ســـنوات واإلعفاء مـــن ضريبة 

القيمـــة المضافـــة. كما يشـــمل العرض 
كذلك التســـجيل المجانـــي، والتأمين 
المقـــاوم  الطـــالء  المجانـــي، وخدمـــة 

للصـــدأ مجاًنـــا، وتظليـــل النوافـــذ من 
هوبـــر أوبتك مجاًنـــا وأســـعاًرا جذابة 
للغايـــة، باإلضافـــة إلـــى ميـــزات رائعة 

للشـــراء عبـــر اإلنترنت تتيـــح للعمالء 
إم  مـــن  الجديـــدة  ســـيارتهم  اختيـــار 
جـــي ومقارنتهـــا وتخصيصها بطريقة 
موعـــد  وحجـــز  وســـريعة  بســـيطة 
اختبار القيادة وااالطالع على خطط 

التمويل األكثر مالءمة لهم.
 SUV ســـواء كنـــت تبحث عن ســـيارة
كبيرة تلبي جميع احتياجات أســـرتك 
الحجـــم  صغيـــرة    SUVســـيارة أو 
تتناســـب مع أســـلوب حياتك المغامر 
أو ســـيارة اقتصادية مناسبة للمدينة، 
فـــإن إم جـــي لديهـــا مجموعـــة مثالية 
من الطرازات المعاصرة التي ســـتلبي 

تطلعاتك بكل تأكيد.
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علماء يتوصلون إلى عالج جديد يقلل خطر الوفاة بـ “كورونا”
توصــل مجموعــة مــن العلمــاء إلى عــاج جديد 
وجــدوا أنــه يقلــل خطــر الوفــاة جــراء اإلصابــة 
بفيروس كورونا “كوفيد19”، ويساعد واحد من 
كل ثاثــة أشــخاص يعانــون مــن إصابــات حادة 

بالفيروس ويتلقون عاًجا بالمستشفى.
وأفــادت “بي بي ســي” أن تجربة عاجية ُاطلق 
عليها اســم “ريكفــري” وجــدت أن عاًجا جديًدا 
تنتجــه  النســلية،  أحاديــة  المضــادة  باألجســام 
شركة “ريجينورون” األميركية، له فعالية كبيرة 
في منع فيروس “كوفيد19” من التكاثر وإصابة 

الخايا.
ويعتمد هذا العاج على حقن األجسام المضادة 
فــي الوريــد لتحييــد الفيــروس بــدًل مــن تثبيط 
أن  الدراســة  ووجــدت  لــه،  الجســم  اســتجابة 
العــاج ســاعد واحــًدا مــن كل ثاثــة أشــخاص 

يعانون من إصابات حادة بـ”كوفيد19”.
تســتطيع  ل  الذيــن  المرضــى،  علــى  ويتعيــن 
لمكافحــة  مضــادة  أجســام  إنتــاج  أجســامهم 
لكــن  العــاج؛  هــذا  علــى  الحصــول  الفيــروس، 
تكلفتــه  هــو  العــاج  فــي  األساســية  المشــكلة 

الباهظــة التــي تتــراوح بيــن ألــف وألفــي جنيــه 
إسترليني بحسب موقع بحسب عاجل.

ولحظــت الدراســة، التــي شــملت عشــرة آلف 
مريــض فــي مستشــفيات بريطانيــة، أن العــاج 
يقلــل خطــر الوفــاة جــراء اإلصابة بشــكل كبير، 
ويخفض فترة اإلقامة في المستشفى بمتوسط 
أربعة أيام على األقل، كما أنه يقلل الحاجة إلى 

استخدام أجهزة التنفس المساعدة.

عقــار  مــع  العــاج  الباحثــون  واســتخدم 
“ديكســاميثازون” المضــاد لالتهابــات، وهــو من 
عائلــة “الســتيرويدات”، التــي ثبــت فعاليتها في 

تقليل خطر الوفاة إلى الثلث تقريًبا.
ورغــم النتائج الواعدة للتجربة األخيرة، لتزال 
الشكوك تحوم حول فاعلية استخدام عاجات 
األجســام المضــادة، إذ كشــفت دراســات ســابقة 

أنها غير فعالة مع فيروس “كوفيد19”.

حضرت المبعوثة الخاصة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الاجئين أنجلينا جولي إلى مخيم غوديبو في شمال شرقي بوركينا فاسو لتقديم الدعم آللف الاجئين 
الماليين الذين فروا من أعمال العنف، حسب ما عاينت وكالة الصحافة الفرنسية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قال المركز التحادي للتنافسية 
واإلحصــاء إن العــدد اإلجمالــي 
لســكان دولة اإلمارات بلغ العام 
2020 نحو 9 مايين و282 ألفًا 
اإلحصــاءات  وأظهــرت  و410. 
أن نســبة الذكــور مــن إجمالــي 
عدد الســكان بلغت 69.7 % بما 
يعــادل 6468460 نســمة، فيمــا 
بلغت نســبة اإلناث 30.3 % بما 

يساوي 2813950 نسمة.

العمــر  أن  األرقــام  وأوضحــت 
المتوقع عنــد المياد يبلغ 79.9 
سنة ما يدل على جودة الرعاية 
الصحيــة في الدولــة، حيث بلغ 
العمر المتوقع لإلناث 81.4 سنة 
مقارنــة مع الذكور والذي وصل 
إلــى 78.0 ســنة، كمــا بلــغ العمــر 
الدولــة  فــي  للســكان  الوســيط 
32.8 ســنة ما يعنــي أن مجتمع 

دولة اإلمارات مجتمع فتي.

بحسب تقرير لموقع “أونلي ماي 
هيلث”، قال أستاذ ورئيس قسم 
علــم األحياء الدقيقة الســريرية 
بالهنــد  نارايــان  كليــة  فــي 
سرينيفاسولو ريدي إن “أسلوب 
الحيــاة الخامــل هــو أســوأ جــزء 
نقطــة  وهــو  حياتنــا،  نمــط  فــي 

النطاق للعديد من األمراض”.
الخمــول  أن  إلــى  ريــدي  وأشــار 
المتعلقــة  األمــراض  يســبب 
الــدم،  ضغــط  ارتفــاع  بارتفــاع 
وهشاشــة العظــام، واضطرابــات 
واآلن  والســمنة.  الدهــون، 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــع 
لــم  العالــم  حــول  المســتجد 
النشــاط  قلــة  مخاطــر  تقتصــر 
علــى األمراض فقط بل قد تهدد 
الحيــاة وتؤثــر ســلًبا علــى معدل 
حيــاة  نمــط  يتبعــون  مــن  بقــاء 
خامل مقارنة باألشــخاص الذين 
حيــاة  أســلوب  علــى  يواظبــون 

نشط.

9.28 مليون عدد 
سكان اإلمارات

الخمول.. بداية 
األمراض

 Hulu ا سيغادر المسلسل الكوميدي Seinfeld منصته الرسمية حاليًّ
بتاريخ 23 يونيو في انتظار بيته الجديد بمنصة Netflix قريبا.

ألمانيــا  فــي  للســيارات  العــام  النــادي  حــذر 
“ADAC” أصحــاب الســيارات من ترك األطفال 
والحيوانات داخل سيارة متوقفة تحت أشعة 
الشــمس. وفــي تجربة قــام بها النادي ســرعان 
مــا ارتفعــت درجــات الحــرارة إلــى مســتويات 
ل يمكــن تحملهــا. ووصلــت درجــات الحــرارة 

التصميــم  فــي  متطابقتيــن  ســيارتين  داخــل 
ومختلفتيــن فــي درجــة فتــح زجــاج النوافــذ 
إلــى نفس القيم المهــددة لألرواح عندما كانت 
درجــة الحــرارة خارج الســيارة تبلــغ 28 درجة 
مئويــة، بحســب صحيفــة “جنــرال أنتســايغر” 

األلمانية.

خطر ترك األطفال وحدهم بالسيارات في حر الصيف

يحيــط الغمــوض ببئــر برهــوت فــي 
شــرق اليمــن، حيــث تكثــر القصــص 
النــاس  يتداولهــا  التــي  واألســاطير 
عــن كونهــا مســكونًة مــن الجــن، إذ 
ل ُيعــرف الكثيــر عــن هــذه الحفــرة 

العميقة.
على بعد قرابة 1300 كيلومتر شرق 
العاصمــة صنعــاء، قرب الحــدود مع 
ســلطنة عمــان، تقــع بئــر برهوت في 
صحــراء محافظــة المهــرة. وُيعتقــد 
يــراوح  العماقــة  الحفــرة  عمــق  أن 
بيــن 100 و250 مترا ويصل عرضها 

إلى 30 مترا.
ولطالمــا تناقــل اليمنيــون أســطورة 
مفادهــا أن البئــر ُتعــد ســجنا للجــن، 

ويســميها السكان أيضا “قعر جهنم”. 
وُتعــرف البئــر برائحة كريهــة تخرج 
مســؤولون  ويشــير  أعماقهــا.  مــن 
يمنيون ببساطة إلى أّنهم ل يعلمون 
مــا الموجــود في قعــر البئــر. ويقول 
مديــر هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 
والثــروات المعدنيــة صــاح بابحيــر 
“زرنا الموقع ووصلنا إلى عمق يفوق 
50 - 60 متــرا مــن البئــر. ولحظنــا 
لــم  أشــياء ورائحــة غريبــة  داخلهــا 
نعرف ماهيتها”، واصفًا الوضع هناك 

بأنه “غريب”.
ويضيــف “لــم نصــل إلــى عمــق أكبــر 
نظــرا إلى قلة األكســجين وإلى عدم 

وجود تهوية في ذلك الموقع”.

حفرة غامضة في اليمن تحوم حولها أساطير الجّن

كشفت شركة إيرسبيدر مؤخًرا عن النتهاء من أول رحلة تجريبية ناجحة 
لسيارة السباق الطائرة التي تهدف إلى استخدامها في سباقاتها. وتخطط 
شــركة إيرســبيدر إلطاق سلسلة من 3 سباقات باستخدام مركبات اإلقاع 

العمودي الكهربائي eVTOL قبل نهاية العام.
وقامــت ســيارة Alauda Aeronautics Mk3 برحلتهــا األولــى مؤخــًرا فــي 
ســماء جنــوب أســتراليا، وتــم رفــع الســيارة فــي الســماء بواســطة ثمانــي 

مجموعــات مــن الــدوارات بأربعــة أذرع، 
ويمكن أن تصل السيارة 
إلــى ســرعة 62 مياً في 
ثانيــة   2.8 فــي  الســاعة 

وتطيــر علــى ارتفــاع يصــل 
إلى 500 متر.

وفــي هــذه المناســبة، تمــت تجربة الســيارة الطائرة عــن بعد، ولكن 
لديها أيًضا مقعد وأدوات تحكم لطيار على متنها.

أول سيارة سباق طائرة في العالم الفجر:  
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