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اســـتقبل عاهل البـــاد القائد األعلى صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
أمـــس في قصـــر الصافرية، مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي ســـمو اللواء 
الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وقائد 
قوة الحـــرس الملكي الخاصة ســـمو المقدم 
الركـــن الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة، إذ 
قدم سمو الشيخ ناصر لجالة الملك أعضاء 
فريـــق الحـــرس الملكـــي بمناســـبة إنجازهم 
المهمة التاريخيـــة بصعودهم إلى قمة جبل 

إيفرست بجمهورية النيبال. 
وأكد جالة الملك أن رسالة مملكة البحرين 
مـــن أعلـــى قمة عالميـــة هي أن يعم الســـام 
واألمـــن علـــى العالـــم أجمـــع. وتقديـــًرا مـــن 
الحـــرس  فريـــق  لجهـــود  الجالـــة  صاحـــب 
الملكي في الصعود إلى قمة ايفرســـت، فقد 
تفضل جالته بأمره السامي الكريم بمنحهم 
وسام البحرين، كما أمر بإصدار طابع بريدي 

بمناسبة اإلنجاز الوطني.

رسالة البحرين من أعلى قمة عالمية أن يعم السالم على العالم أجمع
جاللــة الملــك يأمــر بمنــح وســام البحريــن لألبطــال وإصــدار طابــع بمناســبة اإلنجــاز الوطنــي
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أكـــد وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي أن مملكـــة البحرين تأمل أن 
تراعـــي دولـــة قطـــر فـــي سياســـتها الخارجيـــة وحـــدة شـــعوب الخليج 
العربـــي الممتدة عبر الســـنين، وما يربطها من وشـــائج القربى والتاريخ 
المشـــترك والمصالـــح المتبادلة، وأن تأخذ في االعتبار أن الشـــعبين في 
البلدين الشـــقيقين هما شـــعب واحد تجمعهما أواصـــر األخوة والمصير 
الواحـــد. وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن مملكـــة البحريـــن التزاًمـــا منهـــا بما 
نـــص عليه بيان قمـــة العا، وانطاًقا من نواياها الطيبة تجاه األشـــقاء، 
وجهـــت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعوتين رســـميتين إلرســـال وفد قطري 
لعقـــد المباحثـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن في مملكـــة البحرين لتســـوية 
الموضوعات والمســـائل العالقة بين الجانبين، تنفيًذا لما نص عليه بيان 
قمة العا، والمضي قدًما في تعزيز مســـيرة التعاون الخليجي المشترك 

والحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وزير الخارجية: البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر 
في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج
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والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أصـــدر 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان قـــرارا 
بشـــأن تحديـــد القطاعـــات المتضررة 
مـــن تداعيات جائحـــة كورونا، والتي 
رواتـــب  دفـــع  الحكومـــة  ســـتتكفل 
عمالهـــا البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم 
ضـــد  التأميـــن  صنـــدوق  خـــال  مـــن 
التعطـــل عن الفتـــرة من يونيو وحتى 
أغســـطس2021، فضـــاً عـــن تحديـــد 
هـــذا  اســـتحقاق  وضوابـــط  شـــروط 

الدعم للعمال البحرينيين في منشآت 
القـــرار  وشـــمل  الخـــاص.  القطـــاع 
القطاعات المتضررة من الجائحة 12 
قطاعا. وسيبلغ إجمالي عدد المنشآت 
المســـتفيدة من الدعم 10880 شركة 
ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص، 
بينمـــا يبلـــغ عـــدد المشـــمولين بالدعم 
مـــن المواطنين 58298 عامـــاً، بمبلغ 
إجمالـــي يقارب 60 مليـــون دينار عن 

الشهور الثاثة المشمولة بالدعم.

حميدان: دعم الرواتب بـ “الخاص” في 12 قطاًعا

)04(

ً 9:00
22 يونيو 2021

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhul Qa'dah 1442 1313 ذو القعدة 
Jun 2021 2323 يونيو

Year: 13السنة
No: 4635العدد
WEDاألربعاء

المنامة - بنا

بقـــرارات  التزامـــه  اإلســـكان  بنـــك  أكـــد 
مجلس الوزراء تمديد عدد من مبادرات 
الدعم ضمن الحزمة المالية واالقتصادية 
لمـــدة 3 أشـــهر إضافية بـــدءًا مـــن يونيو 
2021 إلـــى أغســـطس 2021، والتطبيـــق 
الفوري لقرار إعفاء المستأجرين لألماك 
التابعـــة للحكومة والشـــركات الحكومية 
فـــي القطاعات المتضررة 3 أشـــهر، إنفاذا 
للتوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات 
ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء. 
مجلـــس  رئيـــس  اإلســـكان  وزيـــر  وقـــال 
إن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  بنـــك  إدارة 
حـــرص  مـــدى  تؤكـــد  اإلعفـــاء  قـــرارات 
جالـــة الملـــك والحكومـــة علـــى مواجهة 
اآلثـــار االقتصادية المترتبة على انتشـــار 

فيروس كورونا.

إعفاء المستأجرين 
للمحالت المملوكة 

لبنك اإلسكان
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الفتح التدريجي للقطاعات بعد انقضاء الفترة المقررة بناء على المعطيات والمستجدات

“التنسيقية”: تمديد فترة اإلغالق لغاية 2 يوليو
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عقـــدت اللجنـــة التنســـيقية اجتماًعا برئاســـة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
وأكـــدت أن النتائج التي تحققـــت طوال تطبيق القرارات 
خال الفترة الســـابقة تؤكد الســـير فـــي االتجاه الصحيح 

نحو تحقيق النتائج المرجوة.
وبنـــاًء علـــى عـــرض الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، وما تحقق من نتائج طوال الفترة الماضية، تقرر 
تمديـــد العمل بالقـــرارات الســـابقة لمدة أســـبوع بدًءا من 
يـــوم الجمعة الموافـــق 25 يونيو 2021 إلـــى يوم الجمعة 

الموافق 2 يوليو 2021. 
المجمعـــات  إغـــاق  فـــي  االســـتمرار  القـــرارات  وشـــملت 
عـــن طريـــق  بالبيـــع  الســـماح  مـــع  التجاريـــة  والمحـــات 
اإلنترنـــت والتوصيـــل، واالســـتمرار فـــي إغـــاق المطاعم 
والمقاهي، واقتصار أنشـــطتها علـــى تقديم األطعمة فقط 

من خال الطلبات الخارجية والتوصيل.

وأكـــد الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
أنه ســـيتم الفتح التدريجي لهـــذه القطاعات بعد انقضاء 

)08(الفترة المقررة بناء على المعطيات والمستجدات.

اقرأ بمـلحق
المدير المنتدب في “داداباي” القابضة لـ “^”: 

الختصار اإلجراءات وتسريع بت المعامالت العقارية
خاضـــت شـــركة دادابـــاي القابضـــة تجربـــة ناجحـــة فـــي بناء وتســـويق مشـــروع ســـكني أتيـــح للبيع 
للمســـتفيدين من برنامج مزايا. وأطلقت الشـــركة اســـم “عيدانة الهملة” على المشـــروع، والمقصود 
باالسم أكبر سعفة من النخلة، وبما يعكس هوية المشروع وارتباطه بالخصوصية البحرينية. التقت 
“الباد” المدير المنتدب في الشـــركة القابضة مطور مشـــروع “عيدانة” حاتم داداباي للتحدث عن 
مزايا المشروع الذي بيع منه أكثر من 80 %، ورؤيته للمشروعات المقبلة. وقال إن عامل الوقت 
حاســـم في نظر أي مســـتثمر؛ ألنه يؤثر بشـــكل كبير على الصورة الذهنية لعامته التجارية في 
السوق، وأوصي بضرورة تعزيز المشاورات بين الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص قبل 
إصـــدار القـــرارات التي قد تؤثر على حركة التداول العقاري وأهميـــة اختصار دورة اإلجراءات 

)11 - 14(وتسريع البت في المعامات والتي تسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السوق العقارية. 
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البحرين تهنئ 
لوكسمبورغ

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  وولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى 
لكسمبورغ  لــدوقــيــة  األكــبــر  ــدوق  ــ ال
الكبرى الـــدوق األكــبــر هــنــري، وذلــك 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده، 
تهانيهما  أطـــيـــب  عـــن  فــيــهــا  ــا  ــربـ أعـ
ــور الــصــحــة  ــوفــ ــه مــ ــ ــيــاتــهــمــا ل وتــمــن

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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جاللة الملك يستقبل فريق الحرس الملكي بمناسبة 
إنجاز مهمتهم بصعودهم قمة جبل إيفرست
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األعلـــى  القائـــد  البـــاد  عاهـــل  اســـتقبل 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة أمـــس فـــي قصـــر الصافريـــة، 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الملكي ســـمو اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، وقائد قـــوة الحرس 
الملكي الخاصة سمو المقدم الركن الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، حيث قدم سمو 
الشـــيخ ناصر لجالة الملك أعضاء فريق 
الحرس الملكي بمناسبة إنجازهم المهمة 
إلـــى قمـــة جبـــل  التاريخيـــة بصعودهـــم 
إيفرســـت بجمهورية النيبال، وفي بداية 
اللقـــاء ألقـــى قائـــد الفريق الملكـــي الرائد 
محمد حمد آل خليفة كلمة شـــكر وتقدير 

لجالة الملك قال فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة

ملـــك الباد المفدى القائـــد األعلى حفظه 
هللا ورعاه.. 

سيدي.. 
إنه لشـــرٌف عظيم أن يحظى اليوم فريق 
البحرين لتســـلق قمة إيفرســـت بالتشرف 
بالســـام على جالتكم، وإن هذا التكريم 
مـــن لـــدن جالتكـــم هو وســـام شـــرف لنا 
جميًعـــا وموضـــع فخـــر واعتـــزاز علـــى ما 
وإســـناد  دعـــم  مـــن  جالتكـــم  تقدمونـــه 
وتكريـــم لجميع أبناء البحرين في شـــتى 
المواقـــع وبكافـــة المجـــاالت والتـــي تعزز 
وتـــزرع بأبنائـــك قـــوة العزيمـــة واإلقدام 
والتحـــدي لتحقيـــق المزيـــد مـــن التميـــز 
والنجاح بشـــتى الميادين ونحن رجالكم 
في وحـــدة الحـــرس الملكي رهن إشـــارة 
جالتكـــم وعلـــى أتـــم الجاهزيـــة في كل 

المهام التي تسند إلينا.
ســـيدي، إن اهتمـــام جالتكم الشـــخصي 
واتصالكم الهاتفي بالفريق والذي وصلت 
فيـــه رســـالة جالتكـــم إلـــى الجميـــع مـــن 
أعلى قمة في العالم، واطمئنان جالتكم 
حفظكم هللا على أحوالنا وســـامتنا كان 
لنا أكبـــر حافز ودافع إلنجـــاز هذه المهمة 
لرفـــع رايـــة البحرين على أعلـــى قمة في 
العالـــم لتبقـــى هـــذه الرايـــة خفاقـــة بإذن 
حفظكـــم  جالتكـــم  بقيـــادة  تعالـــى  هللا 
هللا ورعاكـــم في كافة المحافـــل الدولية 

والعالمية.
ال  الجالـــة،  صاحـــب  حضـــرة  ســـيدي 
يســـعني هنا إال أن أتقدم بخالص الشـــكر 
واالمتنـــان لســـيدي اللـــواء الركـــن ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار 
األمن الوطني قائد الحرس الملكي، وإلى 

ســـيدي المقدم الركن ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة قائـــد قـــوة الحرس 
الملكـــي الخاصة على اهتمامهم المباشـــر 
ومتابعتهم للفريق وتذليل كافة الصعاب 

التي ساهمت في إنجاز هذه المهمة.
حفـــظ هللا جالتكـــم وأدامكـــم للبحريـــن 

ولشعبها سنًدا وعًزا وفخًرا، سيدي.

وأعـــرب جالـــة الملك عن شـــكره ألبطال 
اإلنجـــاز  هـــذا  علـــى  وهنأهـــم  البحريـــن، 
العالمي الذي يستحق كل الفخر والتقدير 

ويضاف إلى مـــا حققه أبناء البحرين من 
إنجـــازات مشـــرفة فـــي جميـــع المياديـــن 
والمحافل، مؤكًدا جالته أن ما حققتموه 
من إنجاز ملهم ودافع للشـــباب البحريني 
لتحقيق اإلنجـــازات أفضل دائًما، كما أكد 
جالـــة الملك أن رســـالة مملكـــة البحرين 
من أعلى قمة عالمية هي أن يعم الســـام 

واألمن على العالم أجمع.
وأشـــاد جالتـــه بشـــجاعة أعضـــاء فريق 
الحـــرس الملكي وعزيمتهـــم القوية التي 
اإلنجـــاز  لهـــذا  تحقيقهـــم  فـــي  أســـهمت 

ورفـــع رايـــة المملكـــة عالية خفاقـــة على 
قمـــة الجبـــل، معرًبـــا جالته عـــن تقديره 
واعتزازه بما يبذله رجال الحرس الملكي 
بقوة دفاع البحرين مع زمائهم البواسل 
من جهود ســـامية لحمايـــة الوطن العزيز 
ومكتســـباته  وحدتـــه  علـــى  والحفـــاظ 
الحضاريـــة التنمويـــة، مؤكـــًدا أنهـــم درع 
الوطـــن المنيـــع وإنجازاتهـــم هـــي موضع 
الفخـــر واالعتـــزاز مـــن الجميع، كمـــا أثنى 
جالة الملك على الجهود المقدرة لســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة وســـمو 

الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة ودعم 
لجميـــع  المســـتمرة  ســـموهما  ومتابعـــة 

مراحل رحلة فريق الحرس الملكي.
ونـــوه جالته باألعمال اإلنســـانية النبيلة 
وجـــوده  أثنـــاء  الفريـــق  بهـــا  قـــام  التـــي 
علـــى األراضـــي النيباليـــة التـــي جســـدت 
نهـــج المملكـــة القائـــم على تعزيـــز روابط 
التســـامح واألخوة اإلنســـانية، معرًبا عن 
شـــكره لجمهورية النيبـــال الصديقة على 
مـــا لقيـــه الفريـــق مـــن حفـــاوة وترحيـــب 
التعـــاون  تميـــز عاقـــات  عكـــس  والـــذي 

بيـــن  تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة  والصداقـــة 
البلدين والشعبين الصديقين.

وتقديـــًرا مـــن صاحـــب الجالـــة لجهـــود 
فريـــق الحـــرس الملكي فـــي الصعود إلى 
قمة ايفرســـت، فقد تفضـــل جالته بأمره 
الســـامي الكريم بمنحهم وسام البحرين، 
كما أمر بإصدار طابع بريدي بمناسبة هذا 
اإلنجـــاز الوطني متمنًيـــا صاحب الجالة 
الملـــك القائد األعلـــى لهـــم دوام التوفيق 
وأن يكـــون النجـــاح حليفهـــم دائًمـــا فـــي 

المهمات المقبلة.

جاللــة الملك: ما حققه األبطال بـ “إيفرســت” إنجاز ملهم ودافع للشــباب لتحقيق اإلنجازات

رسالة البحرين من أعلى قمة عالمية أن يعم السالم على العالم أجمع

جاللته يشيد بشجاعة أعضاء فريق 
الحرس الملكي وعزيمتهم القوية

جاللته يأمر بمنح وسام البحرين لألبطال 
وإصدار طابع بمناسبة اإلنجاز الوطني



اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة فــي قصــر الصافريــة، أمس وزيــر الصناعة 
والتجــارة والســياحة رئيــس مجلــس إدارة شــركة طيــران الخليــج زايــد الزيانــي، حيــث تشــرف بإهداء جاللــة الملك 

مجسما لطائرة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس طيران الخليج.

وأعـــرب صاحـــب الجاللـــة الملـــك عن 
وأشـــاد  اإلهـــداء،  هـــذا  علـــى  شـــكره 
وأعضـــاء  لرئيـــس  الطيبـــة  بالجهـــود 
مجلـــس إدارة شـــركة طيـــران الخليج 
في االرتقاء بأداء الشركة والخدمات 
باإلنجـــازات  منوهـــا  تقدمهـــا،  التـــي 
المهمـــة التـــي حققتهـــا الشـــركة منـــذ 
التـــي  الطيبـــة  وبالســـمعة  انطالقتهـــا 
تحظى بها بين مختلف شركات النقل 

اإلقليمية والعالمية.
وأكـــد جاللته دعم الدولة ومســـاندتها 
للشـــركة باعتبارهـــا الناقلـــة الوطنيـــة، 
التـــي أســـهمت مـــن خـــالل مســـيرتها 
الحافلـــة والتـــي امتـــدت علـــى مـــدى 

70 عامـــا فـــي تعزيـــز خدمـــات النقـــل 
الجـــوي فـــي المنطقـــة وترســـيخ قيم 
التـــي  األصيلـــة  العربيـــة  الضيافـــة 

تشـــتهر بهـــا المملكـــة، مشـــيدا جاللته 
بجهـــود الكفاءات والكوادر البحرينية 
العاملة في مختلف قطاعات الشـــركة 
التشـــغيلية والمالحـــة الجويـــة والتي 
تواصـــل البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن 
إنجـــازات عبر التاريـــخ العريق للناقلة 

الوطنية.
وأعـــرب جاللته عـــن تمنياتـــه لرئيس 
منتســـبي  وجميـــع  اإلدارة  مجلـــس 
التوفيـــق  دوام  الخليـــج  طيـــران 
والنجـــاح والتقـــدم لمواصلـــة االرتقاء 
بخدمات الشـــركة وتحسين أسطولها 
علـــى  وتنافســـيتها  مكانتهـــا  وتعزيـــز 

المستوى العالمي.

المنامة - بنا

جاللة الملك: “طيران الخليج” مسنودة ومدعومة من الدولة
جهـــود بنـــاءة للكـــوادر البحرينيـــة فـــي مختلـــف قطاعـــات الشـــركة عبـــر التاريـــخ
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المنامة - بنا

استقبل مستشـــار جاللة الملك، سمو 
الشـــيخ خالد بن محمد بن سلمان آل 
خليفـــة، بمكتبـــه بقصر الرفـــاع أمس، 
رئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ 
سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، 
وذلـــك بمناســـبة صدور األمـــر الملكي 
السامي بتعيينه في منصبه الجديد.

وأعـــرب مستشـــار جاللـــة الملـــك عن 
التوفيـــق  ســـلمان  للشـــيخ  تمنياتـــه 

والسداد في أداء هذه المهمة.
من جانبه، أعرب رئيس ديوان ســـمو 
ولـــي العهـــد عن بالـــغ اعتـــزازه بالثقة 

الملكيـــة الســـامية التـــي حظـــي بهـــا، 
شـــاكرا ســـمو الشـــيخ خالد بن محمد 

بـــن ســـلمان آل خليفـــة علـــى تهنئتـــه 
وتمنياته له التوفيق.

سمو الشيخ خالد بن محمد يهنئ 
رئيس ديوان سمو ولي العهد

األربعاء 23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة  1442 - العدد 4635

مواصلة االرتقاء 
بخدمات الناقلة 

الوطنية 
وتنافسيتها 

على المستوى 
العالمي

جاللة الملك يستقبل قاضيين في “التمييز” ألداء اليمين القانونية
ــا لـــلـــعـــدل والـــمـــســـاواة ــ ــوًن ــ ــبـــرات ص ــالـــخـ ــده بـ ــ ــ ــاء ورفـ ــضـ ــقـ ــة الـ ــي ــال ــق ــت تـــرســـيـــخ اس

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  أعـــرب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، عن اعتـــزاز مملكة البحرين 
بتاريخها العريق وإنجازاتها المهمة 
فـــي مجـــال القضاء، مؤكـــدا حرصه 
اســـتقالليته  ترســـيخ  علـــى  الدائـــم 
ودعمـــه بالخبـــرات المؤهلـــة؛ نظـــرا 
للـــدور المحـــوري الـــذي تضطلـــع به 
الســـلطة القضائية في تعزيز مبادئ 
العـــدل والمســـاواة وحفظ الحريات 
وحماية حقـــوق كل مواطن ومقيم 

على أرض المملكة.
 جـــاء ذلك خالل اســـتقبال صاحب 
الجاللـــة الملك في قصـــر الصافرية 
أمـــس قاضيين في محكمة التمييز، 
حيـــث أديـــا اليميـــن القانونيـــة أمام 
جاللته بمناسبة صدور األمر الملكي 
محكمـــة  فـــي  بتعيينهمـــا  الســـامي 

التمييز. 
وقد هنأهما جاللته، متمنيا لهما كل 
التوفيـــق والســـداد فـــي تحمل هذه 
المسؤولية الوطنية. وأعرب جاللته 
عن تقديره للجهـــود المخلصة التي 

يبذلهـــا أعضـــاء الســـلطة القضائيـــة 
فـــي مختلـــف مواقع عملهـــم، منوها 
جاللته بالتنظيم والتطوير المستمر 
الذي يشـــهده القضاء البحريني في 
بنيته وتشـــريعاته بمـــا يضمن أداءه 

لمهامه على الوجه األكمل.

المنامة - بنا

نعتز بالتاريخ 
العريق 

واإلنجازات 
المهمة للبحرين 

بمجال القضاء

نقدر جهود 
أعضاء السلطة 

القضائية 
في مختلف 

مواقعهم 

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة الخارجيـــة واســـتنكرت بشـــدة، إطـــالق 
ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة طائـــرة مســـيرة مفخخة 
تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، فـــي عمـــل إرهابـــي جبـــان يعكـــس ســـلوكها 
العدائـــي الذي يســـتهدف المدنيين اآلمنين والمنشـــآت 

واألعيـــان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطالق النار 
والجنـــوح إلـــى الســـلم. وشـــددت وزارة الخارجية على 
موقـــف مملكة البحرين الراســـخ المتضامن مع المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها 
واســـتقرارها وســـالمة أراضيها، مشـــددة علـــى ضرورة 
اضطـــالع المجتمع الدولي بمســـؤولياته في إدانة هذه 

األعمال اإلجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.

“الخارجية” تدين بشدة إطالق الحوثيين 
طائرة مسيرة مفخخة تجاه خميس مشيط



تـــرأس نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
واالتصـــاالت ســـمو الشـــيخ محمد بن 
االجتمـــاع  أمـــس  خليفـــة  آل  مبـــارك 
الثامـــن عشـــر للجنة بتقنيـــة االتصال 
عن بعد بحضور  نائب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة 
مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب  خليفـــة  آل 
الـــوزراء الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل 

خليفة وأعضاء اللجنة.
وفـــي بداية االجتماع تم اســـتعراض 
جهـــود اللجـــان والجهـــات الحكومية 
للحكومـــة  المتحـــدة  األمـــم  لتقريـــر 
أبـــرز  علـــى  واالطـــاع  اإللكترونيـــة 
المبـــادرات التـــي يتـــم العمـــل عليهـــا 
والتـــي تشـــمل تطوير اإلســـتراتيجية 
القائـــم  الرقمـــي  لاقتصـــاد  الوطنيـــة 
على اســـتخدام تقنية المعلومات عبر 
وســـائل االتصـــال الحديثـــة وشـــبكة 
والتـــي  الســـرعة  الفائقـــة  اإلنترنـــت 
تشـــكل العمـــود الفقـــري لهـــذا النـــوع 
مـــن االقتصـــاد، حيـــث إن العديد من 
والمصـــارف  الحكوميـــة  المؤسســـات 
الحديثـــة تعمـــل حالًيـــا علـــى إجـــراء 
عملياتهـــا المالية عبـــر النظام اآللي أو 
ما يطلق عليه التكنولوجيا المالية بما 

يوفر الكثير من الوقت والجهد. 
البوابـــة  موقـــع  تحديـــث  يتـــم  كمـــا 
الوطنيـــة والمنصة الوطنيـــة للبيانات 

اإللكترونيـــة  والمواقـــع  المفتوحـــة 
تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة  الحكوميـــة 
موقـــع خـــاص يعكـــس جهـــود مملكة 
البحرين في تحقيـــق أهداف التنمية 
اللجنـــة  واســـتعرضت  المســـتدامة. 
الخطط الحكومية؛ لتعزيز وتحســـين 
األداء فـــي محـــاور التقريـــر األممـــي 
والتي منها تعزيز االبتكار في القطاع 
العام ومحو األمية الرقمية والتحول 
اإللكترونيـــة  والمشـــاركة  الرقمـــي 
الحديثـــة  التقنيـــات  واســـتخدام 
والحوســـبة  االصطناعـــي  كالـــذكاء 
الســـحابية والمدن الذكيـــة ومكافحة 

الفساد. 
وفـــي هذا الســـياق أكد ســـمو الشـــيخ 

محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة أهميـــة 
مواكبـــة المســـتجدات الدولية وتبني 
أحـــدث الممارســـات والتقنيـــات فـــي 
مجـــال الحكومة اإللكترونية، مشـــيرا 
إلى الدور المهم لتقرير األمم المتحدة 
للحكومـــة اإللكترونيـــة كمرجع دولي 
معتمـــد فـــي هـــذا المجـــال مـــع تأكيد 
سموه على ضرورة بذل كافة الجهود 
الجهـــات  جاهزيـــة  لرفـــع  الممكنـــة 
الحكوميـــة المختلفـــة وفقـــا للخطـــط 

والجداول الزمنية المعدة لذلك.
واطلعـــت اللجنـــة أيًضـــا علـــى تقريـــر 
بشأن المعايير واإلرشادات المقترحة 
والتطبيقـــات  األنظمـــة  لتطويـــر 
الحكوميـــة والمعـــدة مـــن قبـــل لجنة 

حوكمة تقنية المعلومات واالتصاالت 
والتي تهـــدف لخفض تكاليف تطوير 
التشـــغيلية  والتكاليـــف  األنظمـــة 
األنظمـــة  بيـــن  التنســـيق  مـــن خـــال 
الحكومية وتعزيز الربط بينها وتقليل 
وتشـــمل  بهـــا.  المرتبطـــة  المخاطـــر 
المعاييـــر واإلرشـــادات كافـــة مراحـــل 
مشـــاريع تطوير األنظمة والتطبيقات 
من حوكمـــة وإدارة المشـــاريع، حيث 
المعاييـــر  وثيقـــة  اللجنـــة  اعتمـــدت 
واإلرشـــادات وأوصت بتعميمها على 
كافة الجهـــات الحكوميـــة واعتمادها 
لجنـــة  مراجعـــة  إجـــراءات  ضمـــن 

الحوكمة.
لتقنيـــة  العليـــا  اللجنـــة  اطلعـــت  كمـــا 

المعلومـــات واالتصاالت علـــى الدليل 
االسترشادي لصياغة العقود الخاصة 
بتقنيـــة المعلومـــات والذي يهدف إلى 
الحكوميـــة  الجهـــات  حقـــوق  حفـــظ 
فـــي الجوانـــب التقنيـــة والفنية ورفع 
كفـــاءة وجـــودة الخدمـــات المقدمـــة 
الخدمـــات  فـــي  التكلفـــة  وخفـــض 
المقدمة وتقليـــل المخاطر. ويتضمن 
الدليـــل إرشـــادات وبنود منهـــا توثيق 
نطـــاق العمـــل والمدفوعـــات وتحديد 
مســـتويات الخدمـــة وضمـــان ملكيـــة 
البرمجيـــات وآليـــات نقـــل المهـــارات 
والمعرفـــة للجهـــة الحكومية وضمان 

سرية البيانات.
لتقنيـــة  العليـــا  اللجنـــة  أقـــرت  وقـــد 

خـــال  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
االجتماع النســـخة المطورة من نظام 
اإللكترونـــي  التفاعلـــي  االجتماعـــات 
 2013 العـــام  بـــه  العمـــل  بـــدأ  والـــذي 
وتـــم اســـتخدامه مـــن قبـــل أكثـــر من 
مـــن  أكثـــر  فـــي  مســـتخدم  ألـــف   12
5200 اجتمـــاع وتضمـــن أكثر من 93 
ألـــف وثيقـــة مرقمـــة. وقـــد تضمنـــت 
النســـخة المطـــورة خصائـــص عديدة 
كاســـتخدام وســـائل أمنيـــة متطـــورة 
لحمايـــة المعلومـــات وتطويـــر عملية 
البيئـــة  وتعزيـــز  المســـتندات  ادارة 
التفاعلية للنظام وتسهيل استخدامه 
وماحظـــات  الحتياجـــات  وفقـــا 

المستخدمين.

المنامة - بنا

تعزيز االبتكار في القطاع العام ومحو األمية الرقمية
ــن فـــي الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة ــري ــح ــب ــاص يــعــكــس جــهــود ال ــ ــر مــوقــع خ ــوي ــط ت

إعفاء المستأجرين للمحالت المملوكة لبنك اإلسكان
تنفيــــــًذا لقـــــــرارات مجلــــــس الــــــوزراء المتعلقـــــة بالحـزمـــــــة الماليــــــة

أثنــى وزيــر اإلســكان رئيــس مجلــس إدارة بنــك اإلســكان باســم الحمــر علــى 
التوجيهــات الملكيــة الســامية لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفــة بإطــالق حزمــة ماليــة واقتصاديــة للتعامل مع انعكاســات 
جائحــة كورونــا، ومتابعــة وتكليف ولي العهد رئيس مجلــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة للجهــات المعنيــة بمتابعــة 
وتنفيــذ التوجيهــات بوضــع الحلــول المناســبة لدعــم القطاعــات المتأثــرة من 

تداعيات جائحة كورونا )كوفيد19-(.

التزامـــه  اإلســـكان  بنـــك  أكـــد  وقـــد 
بقـــرارات مجلس الـــوزراء تمديد عدد 
مـــن مبـــادرات الدعـــم ضمـــن الحزمـــة 
ثاثـــة  لمـــدة  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
أشـــهر إضافية بدءًا مـــن يونيو 2021 
والتطبيـــق   ،2021 أغســـطس  إلـــى 
المســـتأجرين  إعفـــاء  لقـــرار  الفـــوري 
لألمـــاك التابعة للحكومة والشـــركات 
الحكومية فـــي القطاعـــات المتضررة 
لمدة ثاثة أشـــهر، إنفـــاذا للتوجيهات 
الملكيـــة الســـامية، وتوجيهـــات ولـــى 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقـــال وزير اإلســـكان إن قـــرار إعفاء 
المستأجرين لألماك التابعة للحكومة 
والشـــركات الحكومية فـــي القطاعات 
المتضـــررة لمـــدة ثاثـــة أشـــهر، يأتـــي 
الســـمو  صاحـــب  توجيـــه  إطـــار  فـــي 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
للشـــئون  الوزاريـــة  للجنـــة  الـــوزراء، 
الماليـــة واالقتصادية والتوازن المالي 
بالنظـــر فـــي تأجيـــل تحصيـــل بعـــض 
المترتبـــة  الحكوميـــة  المســـتحقات 

على المواطنين، وتماشـــيًا مع الجهود 
الوطنية لمواجهة انعكاسات االنتشار 
علـــى  كورونـــا  لفيـــروس  العالمـــي 
المســـتوى المحلـــي بمـــا يحافـــظ على 
صحة وسامة المواطنين والمقيمين 
بالتـــوازي مع اســـتمرار برامـــج الدولة 
لمســـاعي  تحقيقـــًا  عملهـــا  ومســـيرة 
التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

وأوضـــح أنه تم توجيه بنك اإلســـكان 
إلـــى اتخاذ كافـــة اإلجـــراءات الازمة 
المســـتأجرين  إعفـــاء  قـــرار  لتنفيـــذ 
للمحـــات التجاريـــة المملوكـــة لبنـــك 
البنـــك  يشـــيدها  والتـــي  اإلســـكان، 
بتوجيـــه مـــن وزارة اإلســـكان لخدمة 
لمـــدة  اإلســـكانية  المشـــاريع  قاطنـــي 
ثاثة أشـــهر اعتبارًا مـــن يونيو 2021، 
اآلثـــار  تخفيـــف  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
االقتصاديـــة، ودعم النشـــاط التجاري 

في هذه المرحلة.
قـــرارات  إن  اإلســـكان  وزيـــر  وقـــال 
إعفـــاء اإليجارات الشـــهرية للمحات 
التجاريـــة يؤكـــد مـــدى حـــرص جالة 
الملـــك والحكومة على مواجهة اآلثار 
انتشـــار  علـــى  المترتبـــة  االقتصاديـــة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد “كوفيـــد 
19”، معربـــًا عن تطلعاتـــه النتهاء تلك 
الجائحـــة في الوقـــت القريب، وعودة 

الحياة إلى طبيعتها.

المنامة- بنا

المنامة - بيبا المنامة - بنا

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامـــة 
كورونـــا  جائحـــة  أن  شـــمس  رائـــد  “بيبـــا” 
ومـــا حملتـــه مـــن تحديـــات فـــي مختلـــف 
المجاالت والقطاعات التعليمية والصحية 
واالقتصاديـــة وغيرهـــا، قـــد فتحـــت أيًضا 
أبواًبـــا لفـــرص جديـــدة، عبر دفع اإلنســـان 
لتوظيـــف آليـــات االبتكار للخـــروج بحلول 
ومبـــادرات تطويرية جديـــدة، موضحا أن 
التعلم والتدريـــب االعتيادي واالفتراضي 
بـــات اليـــوم محـــوًرا وعنصًرا أساســـًيا في 
بالمخرجـــات  التطويـــر واالرتقـــاء  عمليـــة 
الحكوميـــة. جـــاء ذلـــك خـــال االجتمـــاع 
معاهـــد  عمـــوم  لمديـــري  عشـــر  التاســـع 
لـــدول  التعـــاون  بمجلـــس  العامـــة  اإلدارة 
أن  شـــمس  وأوضـــح  العربيـــة.  الخليـــج 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليج العربية، عملـــت منذ بدء الجائحة 
كمنظومة خليجية موحدة، لتطوير عملية 
التدريـــب  خصوصـــا  والتدريـــب،  التعلـــم 
نحـــو  بعـــد،  عـــن  والتدريـــب  االفتراضـــي 
االرتقـــاء بالمخرجـــات وتلبيـــة التطلعـــات 
الوطنيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن األمانـــة تعمـــل 

حالًيا على صياغة سياســـات استشـــرافية 
خليجية لمستقبل التدريب الخليجي، بما 
يتماشـــى مـــع متطلبـــات المرحلـــة الحالية 
التي نشـــهدها مع اســـتمرار جائحة كورونا 
التـــي  التعافـــي  ومرحلـــة  كوفيـــد-١٩(   (
تليهـــا.  وقـــال إن اجتمـــاع مديـــري عمـــوم 
معاهـــد اإلدارة العامـــة بمجلـــس التعـــاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة أثمر عـــن عدد من 
التوصيـــات الجوهريـــة فـــي مجـــال بنـــاء 
القـــدرات المؤسســـية والفردية كان أبرزها 
اعتماد الخطة اإلستراتيجية التي تقدمت 
بالعمـــل  الخاصـــة  البحريـــن  مملكـــة  بهـــا 
الخليجـــي المشـــترك، حيـــث ترمـــي هـــذه 
الخطـــة إلى رســـم مســـارات إســـتراتيجية 

أربعة، وهي: الشـــراكة في صناعة المعرفة 
المحليـــة واإلقليميـــة بنـــاًء علـــى التطـــور 
العلمـــي العالمـــي، دعم االبتـــكار الحكومي 
ومشـــاريع  لثقافـــة  المشـــترك  والترويـــج 
التميـــز، تطويـــع الممارســـات الفضلـــى بين 
الدول األعضاء والمجتمع الدولي، وتعزيز 
التعـــاون لتحقيـــق تمثيل إقليمـــي ودولي 
وتوحيـــد المواقف. كما تـــم اعتماد الخطة 
التشـــغيلية ألعمـــال األمانة والتي شـــملت 
عدًدا من المبادرات الخليجية الرامية إلى 
االرتقـــاء بالكـــوادر الحكوميـــة الخليجيـــة 
ورفع مهاراتها بما يلبي التطلعات ويســـهم 
فـــي مواصلـــة العمليـــة التنمويـــة فـــي ظل 

هذه الجائحة وما بعدها.

شـــاركت مملكـــة البحريـــن فـــي اجتمـــاع 
المســـؤولين  كبـــار  17 الجتمـــاع  الـــدورة 
لمنتـــدى التعاون العربي الصيني والدورة 
6 للحوار السياســـي اإلستراتيجي، أمس، 
عبر االتصال اإللكتروني المرئي، بحضور 
رئيـــس قطـــاع الشـــؤون العربيـــة بـــوزارة 

الخارجية أحمد الطريفي.
وخـــال االجتمـــاع، ألقى الطريفـــي كلمة 
أكـــد فيهـــا حـــرص مملكـــة البحريـــن على 
دعـــم منتـــدى التعـــاون العربـــي الصينـــي، 
منوًها بأن المملكة ستواصل بالتعاون مع 
األصدقاء في جمهورية الصين الشـــعبية 
الـــدول  مـــن  األشـــقاء  مـــع  وبالتنســـيق 
العربية، مساعيها الهادفة لتطوير وتعزيز 
دور المنتـــدى في تنمية العاقات العربية 

الصينية.
العربيـــة  الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  ونـــوه 
“الحـــزام  بمبـــادرة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
والطريـــق” الصينيـــة، لما لها مـــن انعكاس 
إيجابـــي على العاقـــات العربية الصينية 
عموما، مشيًرا إلى توقيع مملكة البحرين 
وجمهوريـــة الصين الشـــعبية على مذكرة 

تفاهم في إطار مبادرة الحزام والطريق، 
موضًحـــا أن العاقات البحرينية الصينية 
جميـــع  فـــي  ملحوًظـــا  تطـــوًرا  شـــهدت 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 

والثقافية وغيرها.
العربـــي والصينـــي  الجانبـــان  أشـــاد  كمـــا 
خـــال االجتمـــاع بالنجـــاح الـــذي تحقـــق 
في الـــدورة التاســـعة لاجتمـــاع الوزاري 
للمنتـــدى، ومـــا أفضـــت إليـــه مـــن نتائـــج 
إيجابية من شـــأنها أن تســـهم في تعميق 
واالرتقـــاء  التعـــاون  مجـــاالت  وتوســـيع 

به إلـــى مســـتويات أعلى خـــال المرحلة 
القادمة من مســـيرة المنتدى، معبرين عن 
تطلعهمـــا للقمـــة العربية الصينيـــة المزمع 
عقدهـــا العام المقبل فـــي المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وقد صدر عـــن االجتماع توصيات تتعلق 
بمجاالت التعاون والتنسيق المشترك في 
عـــدة مجـــاالت، كما تنـــاول االجتماع آخر 
التطـــورات والمســـتجدات على الســـاحة 
السياســـية العربيـــة والصينيـــة والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.

شــمس: تحديات الجائحة فتحــت أبواًبا لفــرص جديدة الطريفي: تعميق التنسيق المشترك بين البلدين بكل المجاالت
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المنامة - بنا

اســتقبل وزير العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، أمس الثالثاء،  محافظ العاصمة الشيخ هشام 

بن عبدالرحمن آل خليفة.

وتم خال اللقاء، بحث عدد من 
موضوعـــات التعـــاون المشـــترك 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  بيـــن 
اإلسامية واألوقاف ومحافظة 
العاصمة في إطار تعزيز الجهود 
بالخدمـــات  لارتقـــاء  الهادفـــة 

المقدمة للمواطنين والمقيمين.

بجهـــود  العـــدل  وزيـــر  وأشـــاد 
محافظـــة العاصمـــة فـــي تطوير 
الخدمـــات التي تقدمها للمجتمع 
بجميع أطيافه وتنوع قطاعاته، 
فعاليـــات  مـــن  بـــه  تقـــوم  ومـــا 
ترســـيخ  فـــي  تســـهم  وأنشـــطة 

الشراكة المجتمعية.

“العدل” و“العاصمة”: االرتقاء بخدمات المواطنين



أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، أن مملكــة البحرين باتت حاضن مهم للشــباب في العالم 
مــن خــالل المبــادرات التــي تقدمهــا لهــم والتــي تســتنهض هممهــم وقدراتهم 
وابتكاراتهــم مــن أجــل أخذ موقعهــم الصحيح في الصفــوف األمامية داخل 
بلدانهــم وهــو األمــر الــذي تحقــق فــي جائزة ناصــر بن حمــد العالميــة لإلبداع 
الشبابي والتي دائًما ما تتجه أنظار الشباب نحوها للمشاركة فيها باعتبارها 

منصة شبابية قادرة على إبراز مواهبهم وطاقاتهم.

وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بمناســـبة إطالق جائزة ســـموه 
لإلبـــداع الشـــبابي “ننظر إلـــى الجائزة 
باعتبارهـــا جزءا من مبـــادرات مملكة 
البحرين تجـــاه المجتمـــع العالمي في 
مجال دعم المشروعات الشبابية، وقد 
صممت جميـــع مجاالتها وهي اإلبداع 
والتصويـــر  األفـــالم  وإنتـــاج  العلمـــي 
الجرافيـــك  وتصميـــم  الفوتوغرافـــي 
والتصميـــم  والتشـــكيل  والرســـم 

المعمـــاري بصـــورة علميـــة صحيحـــة، 
وتم اختيار تلك المجاالت بما يتوافق 
مـــع اهتمامـــات الشـــباب وتوجهاتهـــم 
باإلضافة إلى أن المجاالت المطروحة 
تجعـــل الشـــباب يفكرون بشـــكل أكبر 
)خـــارج الصنـــدوق(، األمر الـــذي يمهد 
الطريـــق أمامهـــم لتقديم مشـــروعات 
متميـــزة تعالج مختلـــف القضايا التي 

يمر بها العالم”.
وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة “نسعى في كل عام إلى إدخال 
تغييـــرات علـــى الجائـــزة ومعاييرهـــا 
وإطارهـــا التنفيذي بما يجعلها تواكب 
التطورات العالميـــة والمتغيرات التي 
يشـــهدها العالـــم خصوصا فـــي الفترة 
الحاليـــة، ومـــن األمور الجديـــدة التي 
تـــم إدخالهـــا فـــي النســـخة السادســـة 
لهـــذا العـــام هـــي حـــث الشـــباب علـــى 

إدمـــاج جوانب األمـــل واإليجابية في 
مشـــروعاتهم لمواجهة جائحة كورونا 
وإبـــراز قصـــص النجـــاح للشـــباب في 
مواجهـــة هذه الجائحـــة باإلضافة إلى 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
بهـــا  تختـــص  التـــي  المجـــاالت  فـــي 

الجائزة”.
وأضـــاف ســـموه “هناك قصـــص نجاح 

المحلـــي  المســـتوى  علـــى  كثيـــرة 
مـــن  الجائـــزة  تمكنـــت  والعالمـــي 
احتضانهـــا بصورة علمية ومدروســـة، 
وكان لها دور إيجابي في المجتمعات 
ملهميـــن  وباتـــوا  والعالميـــة  المحليـــة 
العالـــم،  ألقرانهـــم مـــن مختلـــف دول 
حيـــث باتـــت قصـــص النجاح شـــاهدا 
حيـــا علـــى أهميـــة الجائـــزة ودورهـــا 
اإليجابي في اكتشـــاف وصقل وإبراز 
المبتكرين والمبدعين على المســـتوى 
العالمي، وإننا نتطلع في هذه النسخة 
إلـــى إبـــراز مزيد مـــن قصـــص النجاح 
االبتـــكارات  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 
المختلفـــة  الشـــبابية  والمشـــروعات 
التـــي ســـتمثل فســـحة األمل للشـــباب 

والمجتمعات العالمية”.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفة عن تقديره للجهود الكبيرة 
التـــي بذلتهـــا وزارة شـــؤون الشـــباب 

والرياضـــة؛ مـــن أجل إطـــالق الجائزة 
وتحديد اإلطار التنفيذي والتحكيمي 

لها وفق أعلى المستويات العلمية.
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البحريــن حاضــن مهــم للشبــاب فــي العالــم
ــداع ــ ــ ــإب ــ ــ ــد الــــعــــالــــمــــيــــة ل ــ ــمـ ــ ــن حـ ــ ــ ــر بـ ــ ــ ــاص ــ ــ ــزة ن ــ ــ ــائـ ــ ــ إطـــــــــــاق جـ

عبداللطيف الزياني

سمو الشيخ ناصر بن حمد

البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج
ـــا” ـــان “الع ـــه بي ـــص علي ـــعبي ن ـــب ش ـــاون مطل ـــس التع ـــن دول مجل ـــف بي ـــدة الص ـــة: وح ـــر الخارجي وزي

أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزياني أن مملكة البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياســتها الخارجية 
وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين، وما يربطها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح 
المتبادلــة، وأن تأخــذ في االعتبار أن الشــعبين في البلدين الشــقيقين هما شــعب واحــد تجمعهما أواصر األخوة 

والمصير الواحد.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن مملكـــة 
البحريـــن التزاًما منهـــا بما نص عليه 
بيان قمة العال، وانطالًقا من نواياها 
وجهـــت  األشـــقاء،  تجـــاه  الطيبـــة 
وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  إلـــى 
الخارجيـــة فـــي دولـــة قطـــر الشـــيخ 
ثانـــي،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  محمـــد 
وفـــد  رســـميتين إلرســـال  دعوتيـــن 

قطـــري لعقد المباحثات الثنائية بين 
البلدين في مملكة البحرين لتسوية 
الموضوعات والمســـائل العالقة بين 
الجانبيـــن، تنفيًذا لما نص عليه بيان 
قمة العـــال، والمضي قدًما في تعزيز 
مســـيرة التعاون الخليجي المشترك 
مجلـــس  تماســـك  علـــى  والحفـــاظ 

التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضـــح وزير الخارجيـــة أن وحدة 
الصـــف بيـــن الـــدول األعضـــاء فـــي 
شـــعبي  مطلـــب  التعـــاون  مجلـــس 
لجميـــع أبنـــاء دول المجلـــس، وهـــو 
مـــا نص عليـــه بيان قمـــة العال، الذي 
أكد التزام الدول بتضامنها في عدم 
المســـاس بســـيادة أي منها أو تهديد 
أمنها أو اســـتهداف اللحمة الوطنية 

لشـــعوبها ونســـيجها االجتماعي بأي 
شكل من األشـــكال، وبوقوفها التام 

في مواجهة ما يخل باألمن الوطني 
واالقليمي ألي منها.

أن مملكـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
يمضـــي  أن  إلـــى  تتطلـــع  البحريـــن 
األشـــقاء فـــي قطـــر علـــى الطريـــق 
السهل الصائب الذي يحقق الوحدة 
الخليجيـــة بأســـمى معانيهـــا وقيمها 
الشـــعوب،  وجـــدان  فـــي  المتأصلـــة 
التفاعـــل  إلـــى  دولـــة قطـــر  وتدعـــو 
اإليجابـــي مع قـــرار مجلس المنظمة 
بشـــأن  المدنـــي  للطيـــران  الدوليـــة 
تعديـــل الخطـــة اإلقليميـــة للمالحة 

األوســـط،  الشـــرق  إلقليـــم  الجويـــة 
والـــذي يدعـــو البلديـــن إلـــى إتاحـــة 
الحميـــدة  المســـاعي  أمـــام  المجـــال 
لرئيس المنظمة للوصول إلى توافق 
بيـــن البلدين بشـــأن تنظيـــم الحركة 
الجوية في المنطقة، بما يضمن أمن 
وســـالمة الطيـــران المدنـــي الدولـــي 
ويحفظ حقوق جميـــع الدول، األمر 
الـــذي ســـيؤدي إلـــى ترســـيخ وحدة 
الصـــف الخليجـــي وتعزيـــز مســـيرة 
التعـــاون الخليجـــي المشـــترك نحـــو 

مزيد من التكامل والترابط.

المنامة - وزارة الخارجية

ما جاء في ندوة “الجزيرة” بعيد كل البعد عن المهنية
البحرينية ــرأة  ــمـ الـ ــدم  ــق ت عــن  ــواقـــع  الـ ــّوه  ويـــشـ الــحــقــيــقــة  يــجــانــب  الــوطــنــي”:  ــال  ــصـ “االتـ

قال مركز االتصال الوطني إّن ما بثته 
قنـــاة الجزيـــرة القطرية بشـــأن الندوة 
التـــي تناولت وضع المرأة في الخليج 
البحرينيـــة  والمـــرأة  عمومـــا  العربـــي 
خصوصـــا، إّنمـــا يأتـــي ضمـــن سلســـلة 
المغالطـــات والســـقطات البعيـــدة عـــن 
المهنية اإلعالمية التي تستهدف وبما 

ال يدع مجاالً للشك مملكة البحرين.
وأضـــاف أن ما تناولته القناة القطرية 
مـــن مغالطات تتجاهل بشـــكل متعمد 
مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة  حققتـــه  مـــا 

منجزات على مختلف األصعدة، وكان 
من األحرى بها تفعيال لشـــعاراتها التي 
ترددهـــا حول المصداقيـــة والحيادية 
أن تتنـــاول وضع المرأة في قطر التي 

تبث منها الجزيرة برامجها.
وفي هـــذا الســـياق أوضـــح المركز أن 
مغايـــرة  حقيقـــة  تثبـــت  الواقـــع  لغـــة 
لمحتـــوى تلك الندوة ومـــا ذهبت إليه 
المتحّدثـــات، إذ إّن المـــرأة البحرينيـــة 
تحظى بقدر كبير من الدعم بما يحقق 
لها فرصا متجددة لالرتقاء بخياراتها 

نحو اإلنتاج واإلبداع والتنمية. 
وأشـــار المركز إلى أن مملكة البحرين 
وضعت الضوابط والمعايير والخطط 
الراميـــة لتطبيـــق مبـــدأ  والسياســـات 
تكافـــؤ الفرص بين المرأة والرجل في 
جميـــع القطاعات؛ بهـــدف تقدم المرأة 
وبمـــا يتيح زيـــادة مشـــاركتها الفاعلة 

في عمليات صنع القرار والتنفيذ.
إنجـــازات  أن  علـــى  المركـــز  وشـــدد 
المرأة البحرينيـــة وخبراتها التراكمية 
مختلـــف  علـــى  النوعيـــة  وإنجازاتهـــا 

نالتـــه  ومـــا  واألصعـــدة،  المســـتويات 
من إشادة على المســـتويين اإلقليمي 
والدولـــي، أكبر برهـــان على ما وصلت 
إليـــه المـــرأة فـــي مملكـــة البحرين من 
تقـــدم، مؤكدا أّن كل المنابر اإلعالمية 
واألصوات االتهامية لن تثني المملكة 
عـــن تطبيـــق رؤيتهـــا الهادفـــة لتقـــدم 
مـــن  إطـــاٍر  فـــي  البحرينيـــة،  المـــرأة 
الترابـــط العائلـــي والمجتمعـــي، وبمـــا 
يضمن زيادة إسهاماتها اإليجابية في 

العملية التنموية الشاملة.

المنامة - بنا

حميدان: دعم رواتب المواطنين العاملين بـ “الخاص” في 12 قطاًعا
أشـــاد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان بالتوجيهـــات الســـامية 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  لعاهـــل 
حمد بن عيســـى آل خليفة بشـــأن تمديد 
عـــدد من مبـــادرات الدعم ضمـــن الحزمة 
المالية واالقتصاديـــة لمواجهة تداعيات 
وبقـــرار   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة   الـــوزراء  مجلـــس 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، بتكفـــل الحكومـــة بدفـــع رواتب 
البحرينييـــن المؤمن عليهم في شـــركات 
القطـــاع الخاص من القطاعات المتضررة 
مـــن الجائحـــة لمـــدة 3 شـــهور بـــدًءا مـــن 
يونيـــو الجـــاري حتـــى أغســـطس 2021، 
علـــى أن يكـــون الدعـــم بنســـبة 100 % 
ألجـــور العمـــال البحرينيين لشـــهر يونيو، 

وبنســـبة 50 % لشهري يوليو وأغسطس 
2021، مؤكـــدا أن هـــذا الدعـــم الســـخي 
يحقق االستقرار الوظيفي للقوى العاملة 
الوطنية بما يضمن ثبات واستقرار سوق 
العمل والحد من تداعيات الجائحة على 

مستويات العمل واإلنتاج.
وفـــي ضوء قرار مجلس الـــوزراء، أصدر 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية قرارا 
المتضـــررة  القطاعـــات  تحديـــد  بشـــأن 
التـــي  كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات  مـــن 
ســـتتكفل الحكومـــة بدفع رواتـــب عمالها 
البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم مـــن خـــالل 
صندوق التأميـــن ضد التعطل عن الفترة 
من يونيو وحتى أغســـطس2021، فضالً 
عن تحديد شـــروط وضوابط اســـتحقاق 
الدعـــم للعمـــال البحرينييـــن في منشـــآت 

القطاع الخاص.
وشـــمل القـــرار القطاعات المتضـــررة من 

الجائحة، وهي:
1. قطاع السفر والطيران. 

2. الضيافة والمطاعم. 
)الصالونـــات  الشـــخصية  الخدمـــات   .3

وصاالت الرياضة واأللعاب والترفيه(. 
4. القطاع الصناعي. 
5. القطاع الصحي. 

6. قطاع النقل والمواصالت. 
)شـــاملة  والتدريـــب  التأهيـــل  قطـــاع   .7

الحضانات ورياض األطفال(. 
8. قطـــاع البيـــع بالتجزئـــة )غيـــر المـــواد 

الغذائية(. 
9. قطـــاع الخدمـــات اإلداريـــة )العالقات 

العامة واإلعالم وتنظيم الفعاليات(. 
10. قطاع العقارات والمكاتب الهندســـية 

والفنية والمقاوالت. 
11. قطاع الصحف والمجالت المحلية. 

12. أية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء 

التأميـــن،  وقطـــاع  الكبـــرى،  الشـــركات 
والقطـــاع المالي واالتصاالت واألنشـــطة 
العلميـــة والتقنيـــة واالحترافية والتعليم 
والمستشـــفيات  والمـــدارس،  الجامعـــي 
بالتجزئـــة  البيـــع  وقطـــاع  والصيدليـــات 

للمواد الغذائية.
وسيبلغ إجمالي عدد المنشآت المستفيدة 

ومؤسســـة  شـــركة   10880 الدعـــم  مـــن 
عاملـــة فـــي القطاع الخـــاص، بينمـــا يبلغ 
عدد المشـــمولين بالدعم مـــن المواطنين 
58298 عامـــالً، بمبلـــغ إجمالي يقارب 60 
مليون دينار عن الثالثة شـــهور المشمولة 
بالدعـــم، وبمعـــدل 30 مليـــون دينـــار عن 
دعم الراتب لشـــهر يونيو بنسبة 100 %، 
و15 مليون دينار عن الدعم لشـــهر يوليو 
50 %، و15 مليـــون دينـــار عـــن  بنســـبة 

الدعم لشهر أغسطس بنسبة 50 %.
وجاء في القرار أنه يشـــترط الســـتحقاق 
الدعـــم المالي توقف العمل لدى المنشـــأة 
كليـــًا أو جزئيـــًا أو تأثرهـــا بحركـــة الســـفر 
والسياحة بشكل ينعكس على قدرتها على 
الوفـــاء بأجـــور العاملين لديهـــا، والتزامها 
بالمحافظـــة علـــى العمالة الوطنيـــة لديها 
طـــوال فتـــرة الدعـــم المالي، إضافـــة إلى 
التزامهـــا بدفع النســـبة المتبقية من أجور 

عمالهـــا البحرينيين لفترة الدعـــم المالية، 
كما يشـــترط عليهـــا صرف األجـــور كاملة 
في المواعيد المقررة لها دون خصم نظير 
اتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة تداعيات 
الجائحـــة. ومـــن شـــروط االســـتحقاق أن 
يكون الدعم للعامل البحريني المســـتحق 
لدعم األجور مـــن المؤمن عليهم بموجب 
قانـــون التأميـــن االجتماعـــي حتـــى نهاية 
مايـــو 2021، أو مـــن العمـــال البحرينييـــن 
الذيـــن تم توظيفهـــم والتأمين عليهم عن 
طريق البرنامـــج الوطني للتوظيف حتى 
نهاية الشـــهر الذي يســـبق تاريخ الصرف. 
وســـوف تقوم الوزارة وفقـــًا للقرار بإحالة 
قائمة المنشـــآت المســـتحقة للدعم المالي 
ألجـــور العمـــال البحرينييـــن إلـــى الهيئـــة 
العامـــة للتأمين االجتماعي لتحويل مبالغ 
الدعـــم إلى المنشـــآت في األســـبوع الرابع 

من كل شهر.

المنامة - وزارة العمل
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تــرأس محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علــي بن خليفة آل خليفــة، اجتماع 
اللجنة األمنية الســادس لهذا العام عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور نائب 
المحافــظ العميــد عيســى الدوســري، وعــدد من الضباط مــن ممثلــي اإلدارات األمنية 

بوزارة الداخلية.

ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
أن  ســـموه  مؤكـــدا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
مســـاعي المحافظـــة الجنوبيـــة مســـتمرة 
فيـــروس  لمكافحـــة  الوعـــي  تعزيـــز  فـــي 
كورونا؛ من أجل الحفاظ على صحة الفرد 
والمجتمـــع، وذلـــك ضمـــن إطـــار التنســـيق 
المتواصـــل مـــع مختلـــف الجهـــات لمتابعة 
واإلرشـــادات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الســـديدة  للتوجيهـــات  تنفيـــذا  الصحيـــة 
لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة.

كمـــا اطلعـــت اللجنـــة علـــى عـــرض مرئـــي 
المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  قدمتـــه 
الجنوبيـــة حـــول إحصـــاءات نصـــف العام 
فـــي  األمنيـــة  2021 والجهـــود والخطـــط 
اتخـــاذ التدابيـــر واإلجـــراءات االحترازية 
التوعويـــة  الحمـــات  تكثيـــف  لمواصلـــة 
القائمـــة فـــي المرافـــق العامـــة واألســـواق 
في نطـــاق المحافظـــة، والتي تهـــدف إلى 

تحقيـــق التباعد االجتماعي والتأكيد على 
ضـــرورة لبس الكمامـــات الوقائية؛ لضمان 

سامة الجميع.
من جانب آخر، اطلع ســـمو المحافظ على 
تقرير قدمته اإلدارة العامة للدفاع المدني 
حـــول الجهـــود واإلنجـــازات المبذولة في 
كمـــا  الجـــاري،  العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
رفـــع  فـــي  خطتهـــا  اإلدارة  اســـتعرضت 
مستوى الوعي والتقيد باشتراطات األمن 
والســـامة فـــي فصـــل الصيف مـــن خال 
الوقاية مـــن الحريق في محطات الوقود، 
باإلضافـــة إلـــى اتبـــاع إجراءات الســـامة 
دور  ســـموه  مثمنـــا  الســـباحة،  بـــرك  فـــي 
رجـــال الدفـــاع المدني والجهـــود المبذولة 
المواطنيـــن  ســـامة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 

والمقيمين.
وفي ســـياق آخـــر اطلعت اللجنـــة األمنية، 
علـــى عرض مرئـــي قدمتـــه اإلدارة العامة 
للمـــرور حـــول تقريـــر نصف العـــام الجاري 
اإلحصـــاءات  مـــن  عـــدد  علـــى  تضمـــن 
المروريـــة وإبـــراز الجهـــود المبذولـــة فـــي 
تعزيز الســـامة المرورية في شارع خليج 
البحريـــن، وشـــارع الملك حمـــد، باإلضافة 
إلى شارع االســـتقال، بما يحقق السامة 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  الطـــرق  لمرتـــادي 

المحافظة.
كمـــا اطلـــع ســـمو المحافـــظ، علـــى عـــرض 
األمنـــي  التنســـيق  ضابـــط  قدمـــه  مرئـــي 
بوشـــليبي،  محمـــد  النقيـــب  بالمحافظـــة 
تضمـــن أبـــرز االحتياجـــات األمنيـــة التـــي 

الرصـــد  مـــن خـــال  المحافظـــة  تســـلمتها 
المســـتمر لمنصـــات التواصـــل والمجلـــس 
االفتراضـــي والتـــي تتمحـــور فـــي تعزيـــز 
الحمـــات  واســـتمرار  المجتمعـــي  األمـــن 
التوعويـــة، مبينا ســـموه حرص المحافظة 
فـــي إيصـــال وتلبيـــة احتياجـــات األهالـــي 
بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم في ترسيخ 
دعائـــم األمـــن بما يعكس الـــدور الرائد في 
تفعيـــل الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع مختلف 

الجهات األمنية.
وقـــد تابع ســـمو المحافـــظ رئيـــس اللجنة 
العامـــة  اإلدارة  قدمتـــه  تقريـــر  األمنيـــة، 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية حول جهودها 
خـــال النصـــف األول مـــن العـــام الجـــاري، 
ودورها المســـتمر في ســـرعة االســـتجابة 

والجاهزية األمنية، حيث أشار سموه بأن 
المحافظـــة تســـتعد الحتضان سلســـلة من 
المبـــادرات والبرامـــج األمنيـــة والتوعوية 
والتي من ضمنها االحتفاء باليوم العالمي 
لمكافحـــة المخـــدرات خال نهاية الشـــهر 

الجاري.
وفي ختـــام االجتماع، أثنـــى الحضور من 
ممثلـــي األجهـــزة األمنيـــة علـــى مـــا يوليه 
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة رئيـــس اللجنـــة 
األمنية، على التنســـيق والشـــراكة األمنية 
فـــي ترســـيخ مقومـــات األمـــن والســـامة 
في مناطق المحافظة، مشـــيدين بمستوى 
التعاون والتنســـيق القائـــم بين المحافظة 
ومختلـــف األجهزة األمنية بما يســـهم في 

تحقيق أعلى معايير األمن والسامة.

سمو الشيخ خليفة بن علي
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برامج أمنية لمكافحة المخدرات نهاية الشهر الجاري
ــا” ــورونـ ــة “كـ ــه ــواج ــم ــرون بــتــعــزيــز الـــوعـــي ل ــم ــت ــس ــة: م ــي ــوب ــن ــج ــظ ال ــاف ــح ــو م ــم س

“األهلية” تفتح باب القبول ببرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
الـــرســـوم ــن مــجــمــل  ــى 50 % مـ ــ إل ــل  ــص ــة ت ــي ــزئ ــج ال ــح  ــن ــم ال ــن  ــة مـ ــعـ بـــاقـــة واسـ ــم  ــدي ــق ت

األكاديميــة  برامجهــا  جميــع  فــي  القبــول  بــاب  فتــح  عــن  األهليــة  الجامعــة  أعلنــت 
للبكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه للطلبــة المســتجدين والمحوليــن فــي الفصل 
الدراســي األول مــن العــام الدراســي الجديــد 2021 - 2022 طبقــا للوائــح األكاديميــة 

لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

رئيـــس  بأعمـــال مســـاعد  القائـــم  وكشـــف 
والتســـويق  اإلعـــام  لشـــؤون  الجامعـــة 
عـــن  الحـــواج  عمـــار  العامـــة  والعاقـــات 
اعتـــزام الجامعـــة تقديم باقة واســـعة من 
المنـــح الجزئيـــة التـــي تصـــل إلـــى 50 % 
من مجمل الرســـوم الدراســـية، إذ يستفيد 
مـــن هذه الباقـــة جميع الطلبـــة المتفوقين 
والمتميزيـــن والمبدعيـــن، والعاملـــون في 
الصفـــوف األمامية فـــي مواجهة الجائحة 
وأبنائهم، إضافة إلى الطلبة األيتام وذوي 

االحتياجات الخاصة.
وقـــال إن أبـــواب القبـــول للطلبـــة الجـــدد 
األســـبوع  مـــن  بـــدءا  مفتوحـــة  ســـتكون 
المقبـــل، فيما ســـتكون األولوية لألســـبقية 
خصوصـــا فـــي برامـــج الدراســـات العليـــا، 
مؤكـــدا أن الجامعـــة تطمـــح في اســـتقبال 

عـــدد مـــن الطلبـــة الباحثيـــن عـــن التميـــز 
واإلبـــداع واالنفتـــاح علـــى تعليـــم عصري 

يتصف بالمستوى العالمي.
وقال الحـــواج مخاطبا خريجـــي المرحلة 
الثانوية المقبلين على الدراسة الجامعية: 
فليثق أبناؤنا الطلبة وأولياء أمورهم أنهم 
حيـــن يلتحقـــون بالدراســـة فـــي “األهلية” 
فإنهم ســـوف يحصلون، بـــإذن هللا تعالى، 
علـــى تعليم بمســـتوى عالمي وعصري في 
إطار وطني منســـجم مع هوية هذه الباد 

وتاريخها العريق.
وأضاف “كلنا ثقة فـــي قدرتنا على تقديم 
تحديـــات  رغـــم  عاليـــة  بكفـــاءة  تعليـــم 
الجائحة وما تفرضه من استعانة بالتعليم 
اإللكترونـــي التفاعلـــي، وقـــد نجحنـــا فـــي 
المحافظـــة على أعلى درجات الجودة في 

العمليـــة التعليميـــة بعـــد التحـــول للتعليم 
معـــه  نضمـــن  مـــا  التفاعلـــي  اإللكترونـــي 
محافظة الجامعة على مســـتواها المتقدم 

في هذا المجال”.
ونـــوه الحـــواج إلـــى أن الجامعـــة األهليـــة 
نالـــت االعتمادية المؤسســـية بجدارة من 
مجلـــس التعليـــم العالـــي وتتصـــدر قوائم 
الجودة في األداء المؤسسي واألكاديمي، 
وهـــي مـــن أولـــى الجامعات التـــي أدرجت 
وقـــد  للمؤهـــات،  الوطنـــي  اإلطـــار  فـــي 

حققـــت أخيرا المركز األول بين الجامعات 
البحرينيـــة الخاصـــة والحادي والعشـــرين 
البحثيـــة  فـــي قاعـــدة “ســـكوبس”  عربيـــا 
العريقـــة، مؤكـــدا حـــرص قيـــادة الجامعـــة 
على التعاون المستمر مع المؤسسات ذات 
العاقـــة، خصوصا مجلـــس التعليم العالي 
بقيادة وزير التربية والتعليم وكذلك هيئة 

جودة التعليم والتدريب.
وأوضـــح أن المنـــح الجزئيـــة تبلـــغ 50 % 
لجميع الطلبة األيتـــام وذوي االحتياجات 
الخاصـــة، فيمـــا تتـــراوح بيـــن 20 و50 % 
لجميع الطلبة الحاصلين على 80 % فأكثر 
فـــي المرحلة الثانويـــة، إذ تقـــدم الجامعة 
للطلبـــة الحاصليـــن على نســـبة 80 % في 

الثانويـــة العامـــة منحة جزئيـــة تعادل 20 
%، وللطلبـــة الحاصليـــن علـــى نســـبة 90 
% منحـــة جزئيـــة تعـــادل 25 %، وللطلبة 
الحاصلين على نسبة 95 % منحة جزئية 
تعادل 50 %، ونوه إلى أن الفرصة متاحة 
أمـــام الطلبة اآلخرين لاســـتفادة من منح 
جزئيـــة إذا أثبتوا تميزهم أثناء دراســـتهم 

الجامعة.
وذكـــر أن طلبـــة الجامعة األهليـــة يمثلون 
البحرينـــي  المجتمـــع  فسيفســـاء  جميـــع 
بتنوعـــه الثقافـــي واالجتماعـــي، باإلضافة 
باحتضانهـــا  اآلخـــر  الجامعـــة  تميـــز  إلـــى 
لطلبـــة مـــن جنســـيات متعـــددة مـــن دول 
مجلس التعاون الخليجي والدول العربية 
وأوروبا والعديد مـــن دول العالم األخرى، 
مـــا ينعكس إيجابـــا على البيئـــة الجامعية 
وقيم التســـامح والتآلف فيما بين أفرادها 
والطلبة أنفســـهم من خال فرص التفاعل 
واالحتـــكاك بأنماط متعـــددة من الثقافات 

واالهتمامات والتجارب اإلنسانية.
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تقريرهـــا  العاصمـــة  محافظـــة  أصـــدرت 
الســـنوي للعـــام 2020، الـــذي رصـــد مجمل 
والفعاليـــات  والبرامـــج  المشـــروعات 
التـــي نظمتهـــا المحافظـــة العـــام الماضي، 
فـــي كتـــاب بلـــغ مجمـــوع صفحاتـــه 182 
العربيـــة واإلنجليزيـــة،  باللغتيـــن  صفحـــة 
وتم تقســـيمه إلـــى 7 أبواب رئيســـة وهي: 
جهـــود المحافظـــة فـــي مكافحـــة فيروس 
علـــى  واإلشـــراف   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
التنميـــة والتواصل مع األهالـــي، والبرامج 
والشـــراكة  المســـتدامة،  والمشـــروعات 
المجتمعية، األمن المجتمعي، واإلنجازات 

والمكتســـبات المحليـــة واإلقليميـــة التـــي 
بـــاب  إلـــى  إضافـــة  المحافظـــة،  حققتهـــا 
التطويـــر والتحديـــث الـــذي وثـــق جهـــود 
والرســـالة  للرؤيـــة  المحافظـــة وتحقيقهـــا 
الهادفـــة لخدمـــة المواطنيـــن والمقيميـــن.

وأشـــاد محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة بجهـــود فريق 
عمل إعـــداد التقرير الســـنوي، وما احتواه 
من معلومات توثق حجم عمل المحافظة 
خـــال العـــام الماضـــي فـــي ظـــل الظروف 
االســـتثنائية التي فرضتها جائحة كورونا 

)كوفيد 19(.

بن  خليفة  بميناء  البحرية  المنافذ  جمارك  ضباط  تمكن 
سلمان )المنطقة اللوجستية( من إحباط محاولة تهريب 
وتقدر  الممنوعة،  التمباك  مــادة  على  تحتوي  طــردا   576

قيمتها بحوالي 14400 دينار.
الجمارك  ضــبــاط  قــيــام  عند  ــه  أن ــى  إل التفاصيل  وتشير 
المملكة  ــى  إل وصــولــهــا  ــدى  ل البضائع  وتفتيش  بمعاينة 
التفتيش  إجـــراء  وعند  الــطــرود،  مــن  بعدد  االشتباه  تــم 
الدقيق تم ضبط الطرود التي تحتوي على مادة التمباك 
الممنوعة مخفية بداخل بكرات كهربائية، حيث بلغ وزن 

الكمية المضبوطة نحو 720 كيلوغراما.

تـــرأس نائب قائـــد خفـــر الســـواحل العميد 
جاســـم الغتـــم االجتماع الثامن والعشـــرين 
لمســـؤولي حرس الحدود وخفر الســـواحل 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بـــدول 
العربيـــة، والـــذي عقـــد عـــن بعد عبـــر تقنية 
االتصال المرئـــي في الفترة من 21 إلى 23 

يونيو الجاري.
وألقـــى نائـــب قائـــد خفـــر الســـواحل كلمـــة 

متمنيـــا  المشـــاركة،  للوفـــود  ترحيبيـــة 
لاجتمـــاع التوفيـــق والنجـــاح لـــكل ما فيه 
خير وصالح مواطني دول مجلس التعاون 
والتنســـيق  بالتعـــاون  مشـــيدا  الخليجـــي، 
القائـــم بيـــن أجهزة حـــرس الحـــدود وخفر 
السواحل في مجال أمن الحدود ومواجهة 
مختلف الجرائم البحرية، معربا عن تمنياته 

أن يحقق االجتماع أهدافه المرجوة.

“العاصمة” تصدر تقريرها السنوي للعام 2020

ضبط 720 كيلوغراما من التمباك

نائب قائد خفر السواحل يترأس اجتماع مسؤولي 
حرس الحدود وخفر السواحل بدول “التعاون”



االسم: حمد ياسر عبدالهادي السماهيجي 
المدرسة: سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين

الصف: أول إعدادي
الطموح: مهندس معماري

االسم: نواف عبدهللا حميد العنزي
المدرسة: الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة

التخصص: تقنية معلومات واتصال
الطموح: الدراسة بجامعة البحرين

االسم: فراس ياسر عبدالهادي السماهيجي 
المدرسة: الهداية الخليفية الثانوية للبنين

التخصص: علمي
الطموح: مهندس مدني

االسم: مالك السيد عدنان جالل
المدرسة: المالكية االبتدائية االعدادية للبنات

األمنية: رائدة أعمال

األسم: نور بدر الغائب
المدرسة: العهد الزاهر الثانوية للبنات

الطموح : دراسة علوم الفيزياء

االسم: ملك وليد عطيفي
المدرسة: أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات

التخصص : علمي
الطموح: دراسة الهندسة

االسم: حسين يوسف حسن الحسن
المدرسة: البسيتين االبتدائية للبنين

الطموح: مهندس طيران

االسم: أميمة ياسر عبدالهادي السماهيجي 
المدرسة: االستقالل الثانوية للبنات

الطموح: مهندسة مدنية

ا حمد: سأصبح مهندًسا معماريًّ

فراس يفكر بالهندسةالمعلم.. نواف العنزي 

مالك السيد عدنان.. رائدة أعمال

4 إلى 6 ساعات مدة دراستي خالل “الكورونا” وسأقدم بحوثا في المستقبل

متفوقة من صف األول والتعليم عن بعد لم يؤثر على مستواي

زينب سلمان األولى في “العلوم والرياضيات”

لولوة القالف األولى مكررا في مسار “العلمي”

نور الغائب: علوم الفيزياء طموحي

حسين الحسن: مهندس طيران حلميملك وليد: طموحي الهندسة

أميمة.. مهندسة مدنية
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حققـــت زينـــب ســـلمان حمـــزة المركـــز 
األول على مســـتوى المدارس الثانوية 
بمملكة البحريـــن بمعدل يبلغ 99.8 % 
بمســـار العلـــوم والرياضيـــات. وتطمح 
زينـــب أن تحصـــل على بعثة بدراســـة 
الطـــب لتتخصص في قســـم الجراحة، 
وتســـاهم في رفع اسم مملكة البحرين 

عاليا من خالل بحوثها المستقبلية.
وصولـــي  فـــي  الفضـــل  “كان  وقالـــت 

ومعلماتـــي  أهلـــي  المعـــدل  هـــذا  إلـــى 
وزميالتي، وحرص والدّي على توفير 
البيئة المناســـبة للتعلـــم، فيما حرصت 
الهيئـــة التعليميـــة بمدرســـة ســـار على 
متابعتنـــا والتأكد من اســـتيعابنا جميع 
الـــدروس، وال أنســـى فضـــل المديـــرة 
هاشـــمية شـــرف التي لم تتدخر جهًدا 
في مســـاندتنا وتشـــجيعنا، فألف شكر 
لهـــن ولطالبـــات صفـــي”.  ودعت زينب 

عبر “البالد” الطلبة للقراءة عن مختلف 
التخصصات والســـعي لمعرفة ذواتهم 
بشـــكل أفضـــل، فهـــذا يســـاعدهم على 
معرفة الطريقة المثلى لتحفيز ذواتهم 
وتنظيـــم أوقاتهـــم، متمنية أن يوفقهم 

المولى، فالتوفيق هو أساس النجاح.
وبينت أنها تحرص على الدراســـة أوال 
بأول وتخصص ٤ أو ٦ ســـاعات يومًيا 
للدراســـة وســـاعة للتعمق والبحث عن 

الـــدروس التـــي تثيـــر فضولهـــا خـــالل 
جائحـــة الكورونـــا. وعـــن التعليـــم عن 
بعد، أشـــارت إلى أن كل شـــيء له أثره 
الفريـــد، والتعلـــم عـــن بعـــد كان الخيار 
ظـــل  فـــي  التعلـــم  لمواصلـــة  األمثـــل 
الظـــروف الراهنـــة ورغم كونـــه مريحا 
وعمليا إال أننا افتقدنا مقاعد الدراســـة 
المعلمـــات  مـــع  المباشـــر  والتواصـــل 

والزميالت.

حصلـــت الطالبـــة لولوة خليـــل القالف 
على المرتبة األولى مكررا على مدارس 
لتخصـــص  العلمـــي  بمســـار  الثانويـــة 
كيميـــاء وأحيـــاء بمعـــدل 99.8 % من 
مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات.
وقالت “منذ دخولي المدرســـة بالصف 
األول االبتدائـــي حتى هذا اليوم كنت 
متفوقة في جميع مراحلي الدراســـية، 
المعلمـــات  لجهـــود  الفضـــل  ويعـــود 

وتشجيع عائلتي، ورغبتي في تحقيق 
حلمي والحصول على هذا المركز”.

الطـــب  أدرس  أن  “أتمنـــى  وأضافـــت 
فـــي مملكـــة البحريـــن وأن أتخصـــص 
في الجراحـــة؛ ألصبح مـــن الجراحات 
المتميـــزات وأن أعلـــي من شـــأن بلدي 

الغالي”.
وذكـــرت أن الطـــالب يجب أن يســـعوا 
وعـــدم  واالجتهـــاد  أحالمهـــم  وراء 

االستســـالم، وأن يتـــم اختيـــار نظـــام 
ولميولهـــم  لهـــم  مناســـب  دراســـي 
ويتبعوه بمثابـــرة منهم، فمن المهم أن 
يقوم الطالب بالمذاكرة قبل االمتحان 
بفتـــرة. وأردفت: أقضـــي نحو 3 إلى 4 
ســـاعات دراســـية يوميـــا قبـــل جائحة 
فيمـــا  المـــدارس،  وإغـــالق  الكورونـــا 
تقلصـــت عـــدد الســـاعات فـــي الوقـــت 
كميـــة  علـــى  يعتمـــد  وذلـــك  الراهـــن 

المعلومـــات فـــي المـــادة التي أدرســـها 
وصعوبتهـــا. وأشـــارت إلـــى أن التعليم 
عن بعد لم يؤثر في الدراسة، والسبب 
يعـــود لقيـــام وزارة التربيـــة والتعليـــم 
بتســـهيل عملية التعلم عن بعد بدرجة 
كبيـــرة، وبالرغـــم اشـــتياق الطلبـــة إلى 
التفاعل المباشر مع المعلمات والزمالء 
والمشاركة في التطبيق العملي، إال أن 

التعليم كان ميسرا.

االسم: زينب سلمان حمزة
المدرسة: سار الثانوية للبنات 

التخصص: العلوم والرياضيات 
الطموح: الحصول على بعثة طب بالبحرين

االسم: لولوة خليل القالف
المدرسة: مدينة عيسى الثانوية للبنات

التخصص: علمي- كيمياء وأحياء
الطموح: دراسة الطب في البحرين )الجراحة( 

إعداد: مروة خميس

local@albiladpress.com
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عقـــدت اللجنـــة التنســـيقية اجتماًعـــا برئاســـة نائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، وأكدت بأن النتائج التي تحققت طوال 
تطبيق القرارات خالل الفترة الســـابقة تؤكد الســـير 
في االتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج المرجوة.

 منوهًة بالتحســـن الكبير في أعداد الحاالت القائمة 
وما شـــهدته الفترة الســـابقة من التزام باإلجراءات 
والمقيمـــون  المواطنـــون  أبـــداه  مـــا  و  االحترازيـــة 
مـــن وعي وحٍس مســـؤول أســـهم فـــي تحقيق تلك 
النتائـــج. مشـــددًة بـــأن الهـــدف الرئيســـي مـــن كافة 
مســـارات التعامل مع الفيروس والقرارات المتخذة 
هـــو الحفاظ على صحة وســـالمة كافـــة المواطنين 
والمقيميـــن كونهـــا غايـــة وأولوية قصـــوى. وخالل 
اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم أخذت اللجنة علمًا 
بالبرامـــج والمبادرات القائمة ضمـــن الحزمة المالية 
واالقتصادية التي ســـاهمت في التخفيف من تأثير 
انعكاســـات الجائحـــة علـــى القطاعـــات االقتصادية 

وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 وبناًء على عرض الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19-( برئاســـة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، وما تحقق من نتائج طوال الفترة الماضية 
والـــذي تقـــرر بنـــاُء عليـــه تمديـــد العمـــل بالقـــرارات 
السابقة لمدة أسبوع بدًءا من يوم الجمعة الموافق 
25 يونيـــو 2021 إلـــى يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 

2021 وذلك على النحو التالي:

  االستمرار في إغالق المجمعات والمحالت التجارية  «
مع السماح بالبيع عن طريق اإلنترنت والتوصيل.

االستمرار في إغالق المطاعم والمقاهي، واقتصار  «
أنشطتها على تقديم األطعمة فقط من خالل 

الطلبات الخارجية والتوصيل.

االستمرار في إغالق المراكز الرياضية وصاالت  «
التربية البدنية وبرك السباحة واأللعاب الترفيهية.

االستمرار في إغالق دور السينما وكل صاالت  «

العرض التابعة لها.

االستمرار في منع إقامة المناسبات والمؤتمرات. «

االستمرار في منع حضور الجماهير للفعاليات  «
الرياضية.

االستمرار في إغالق محالت الحالقة والصالونات  «
ومحالت السبا.

االستمرار في منع إقامة المناسبات الخاصة في  «
المنازل.

 االستمرار في تطبيق سياسة العمل من المنزل  «
على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70 % 

من عدد الموظفين.

 االستمرار في تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم عن  «
ُبعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي 

ورياض األطفال والمراكز والدور التأهيلية، ودور 
الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من 

ذلك الحضور لالمتحانات الدولية.

االستمرار في اإلجراء الحالي المتبع الخاص  «
بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

كما نوهت اللجنة التنســـيقية باستمرار العمل في 
القطاعات األساسية التالية:

الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت،  «
ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.

المخابز اليدوية واآللية. «

محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي. «

المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض  «
الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

البنوك والمصارف ومحال الصرافة. «

المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، والتي ال  «
يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع  «
وتوزيعها.

ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال  «
قطع الغيار.

قطاع اإلنشاءات والصيانة. «

المصانع. «

محال االتصاالت. «

الصيدليات. «

مـــن جانبه، أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا بأنه ســـيتم الفتح التدريجي لهذه 
القطاعـــات بعـــد انقضـــاء الفتـــرة المقـــررة بناء على 

المعطيات والمستجدات.
وشـــدد الفريق الوطنـــي الطبي أن المرحلـــة المقبلة 
مـــن التعامل مـــع فيروس كورونـــا تتطلب مضاعفة 
األهـــداف  لتحقيـــق  االلتـــزام  واســـتمرار  الجهـــود 
المرجـــوة وهـــذا االلتـــزام اليوم واجـــب وطني فهو 
المنطلـــق لنجاح كافة الخطـــط الموضوعة للتصدي 
للفيروس، مؤكـــدًا أن اإلجراءات التي يتم اتخاذها 
هدفهـــا الحفـــاظ على صحة المواطنيـــن والمقيمين 

وسالمتهم.

المنامة - بنا

“التنسيقيـة”: تمديـد فتـرة اإلغـالق لغـايـة 2 يوليـو
النتائـــج تؤكـــد الســـير فـــي االتجـــاه الصحيـــح بعـــد تراجـــع أعـــداد الحـــاالت القائمـــة

30 مخالفة في حمالت شملت 209 مطاعم ومقاٍه
ـــادرة عــــــن الفريــــــق الوطنـــــي ـــات الصـــ ـــة بالتعليمـــ تكثيــــــف التوعيـــ

واصلـــت إدارة الصحـــة العامـــة 
زياراتهـــا  الصحـــة  بـــوزارة 
التـــزام  لمتابعـــة  التفتيشـــية 
باالشـــتراطات  المنشـــآت 
األخيـــرة  والقـــرارات  الصحيـــة 
قـــام  وقـــد  عليهـــا،  المنصـــوص 
مفتشـــو قســـم مراقبـــة األغذية 
يـــوم أمس اإلثنيـــن الموافق 21 
يونيـــو 2021، بزيارة تفتيشـــية 
ومقـــاٍه  مطاعـــم   209 شـــملت 
تقـــدم أطعمـــة ومشـــروبات تـــم 
خاللهـــا مخالفـــة 30 منها، حيث 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة 
إلحالـــة هـــذه المطاعـــم للجهات 

القانونية.
 وبينت الوزارة أنه نظًرا لمخالفة 
لإلجـــراءات  المطاعـــم  تلـــك 
التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
القـــرار  المنصـــوص عليهـــا فـــي 

الـــوزاري رقـــم 51 لســـنة 2020 
الصحيـــة  االشـــتراطات  بشـــأن 
الواجـــب تطبيقها فـــي المطاعم 
والمقاهي الحتواء ومنع انتشار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
للتعليمـــات  مخالفـــات  ورصـــد 
الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق 
المطاعـــم  حيـــال  القوانيـــن 
المخالفـــة، ولفتـــت الـــوزارة إلى 
أن مأمـــوري الضبـــط القضائـــي 

قاموا بضبط المخالفات واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة.

 وقالـــت وزارة الصحة إنه خالل 
زيـــارات مســـاء يـــوم أمـــس تم 
التوعيـــة باإلجـــراءات  تكثيـــف 
والقـــرارات  االحترازيـــة 
عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا والجهات ذات 
الصلـــة، والتأكد من تطبيق هذه 

اإلجـــراءات  جميـــع  المطاعـــم 
االحترازية والتدابير الوقائية.

التفتيشـــية  الزيـــارات   وخـــالل 
تـــم تنبيه بعـــض المحالت ممن 
لوحـــظ لديهـــم قصور فـــي آلية 
تطبيق بعض اإلجراءات والتي 
فتـــم  للتصحيـــح،  قابلـــة  هـــي 
تصحيحهـــا في الحـــال من قبل 

أصحاب تلك المحال.
 ودعـــت الصحة العامـــة الجميع 

إلـــى مواصلة االلتـــزام والتحلي 
العاليـــة،  المســـؤولية  بـــروح 
أي  عـــن  الفـــوري  واإلبـــالغ 
يتـــم  تجـــاوزات  أو  مخالفـــات 
هـــذه  أن  موضحـــة  رصدهـــا، 
الخطوات المهمـــة تأتي لتأمين 
وللتحقـــق  العامـــة  الصحـــة 
مـــن التـــزام األفـــراد وأصحـــاب 
وبقيـــة  والمقاهـــي  المطاعـــم 
المحـــالت ذات العالقة بالصحة 
العامة باإلجـــراءات االحترازية 
واالشتراطات الصحية الواجب 
تطبيقهـــا، وهو األمـــر الذي يعد 
مرتكـــًزا مهمـــا للحد من انتشـــار 
فيروس كورونا، حيث تتواصل 
ويتـــم  الميدانيـــة  الزيـــارات 
بـــذل أقصـــى الجهـــود واتخـــاذ 
لضمـــان  الالزمـــة  اإلجـــراءات 

صحة وسالمة الجميع.

المنامة- وزارة الصحة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أفـــادت هيئـــة التخطيـــط والتطوير العمراني فـــي بيان صحافي 
أمـــس، عقبـــت فيه على الشـــكوى الـــواردة في صحيفـــة “البالد” 
بتاريـــخ 19 يونيو 2021 والتـــي تقدم بها المواطن س.علي.ح.م 
بشـــأن عـــدم إمكان بناء بيته بســـبب عدم تصنيـــف المنطقة غير 
المخططـــة التـــي يقع بها بيته، بعنوان “6 ســـنوات لتصنيف بيت 
قديـــم فـــي أبوقوة.. وردود الجهـــات لم تتغير”، بـــأن العقار الذي 
تمت اإلشـــارة إليه والكائن بمنطقة بوقوة مجمع 457 يقع ضمن 
تصنيـــف مناطق تحت الدراســـة )US( حســـب خرائط التصنيف 
المعتمـــدة، وهـــي منطقـــة تحتـــوي علـــى عقـــارات متداخلة غير 
مرتبطة بشبكة طرق تخدم تلك العقارات جميعًا وال تتوافر فيها 
البنيـــة التحتية المطلوبـــة لتلك العقارات، والتي تســـتلزم إعداد 
مخطـــط تفصيلـــي لها لتعديـــل وضعيـــة العقارات، واســـتحداث 
شـــبكة طـــرق متكاملة بالتعاون والتنســـيق مـــع مختلف الجهات 
المعنيـــة. وأكدت الهيئـــة في بيانها، أن أهـــم أولوياتها في العمل 
هي دراسة وتخطيط المناطق غير المخططة والتي تحتاج إلى 
إعادة تخطيط، وذلك حســـب ما نصت عليه القوانين والقرارات 
واللوائـــح التنظيميـــة ألعمال التخطيـــط والتطويـــر، ووفق آلية 

مدروســـة حســـب طبيعـــة المخطـــط الخـــاص بكل منطقـــة، وبما 
يتوافـــق مع المخطـــط الهيكلي االســـتراتيجي الوطنـــي للمملكة 
2030. وأشـــارت إلـــى أنهـــا اآلن فـــي مرحلـــة إعـــداد المخطـــط 
التفصيلي لمنطقة بوقوة بالتنسيق مع الجهات الخدمية لتوفير 
خدمـــات البنيـــة التحتيـــة، ومن المتوقـــع االنتهاء مـــن المخطط 
حســـب الخطة خالل 2021 - 2022. وأوضحت الهيئة أن عملية 
اتخـــاذ القـــرار فيمـــا يتعلـــق بتخطيـــط وتصنيـــف المناطـــق غير 
المخططة إنما هي عملية مشـــتركة تقتضي التنســـيق والتعاون 
بيـــن الهيئة وعدد من الجهات الحكوميـــة، وتأتي القرارات وفق 

آلية مدروسة حسب طبيعة المخطط.

ا علــى شــكوى عــدم تصنيف بيــت قديم فــي بوقوة ردًّ
“التخطيط”: العمل جاٍر على إعادة تخطيط المنطقة

المنامة - أمانة العاصمة

أكدت عضو مجلس أمانة العاصمة 
تنظيـــم  ضـــرورة  شـــهاب  آل  مهـــا 
عمـــل الباعة الجائليـــن، إذ إن هذه 
الظاهـــرة أصبحت واقًعا ملموًســـا 
وإن البيـــع الجائـــل يعتبـــر مصـــدر 
رزق للعديد من األســـر البحرينية، 
مســـتدركة أن بعـــض الممارســـات 
تعتبر غير مقبولة للبيع الجائل في 
األحياء السكنية والشوارع العامة 
ألنها تؤرق النـــاس وتقلق راحتهم 
وتشـــكل تلوثا بصريا وســـمعيا وال 

تليق بالمظهر الحضاري للبحرين.
وبينت أن مجلـــس أمانة العاصمة 
ومنـــذ الدورة البلديـــة الرابعة قدم 
مشـــروع قرار لتنظيم عمل الباعة 
صحـــة  علـــى  حفاًظـــا  الجائليـــن 
وســـالمة النـــاس والنظافـــة العامة 

والمظهر الحضـــاري للعاصمة وقد 
اســـتأنس المجلس بـــآراء الجهات 
ذات العالقـــة مثـــل وزارة الصحـــة 
ووزارة التجارة وغيرهما، مردفة: 
وال شك أن خدمة إصدار ترخيص 

لبائـــع جائـــل التـــي دشـــنتها أمانـــة 
العاصمـــة أخيـــرا خطـــوة غاية في 
متطلبـــات  أن  وبينـــت  األهميـــة 
إصدار الترخيص ميســـرة وداعمة 

للبحرينيين.

مها آل شهاب

األســـر مـــن  لــلــعــديــد  رزق  مــصــدر  ــل  ــائ ــج ال ــع  ــي ــب ال
آل شهاب: إجراءات الترخيص للباعة المتجولين ميسرة
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المنامة - وزارة الداخلية

 أكـــدت اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي من خـــالل الحمالت 
التفتيشـــية التـــي تقـــوم بهـــا 
والســـالمة  الحمايـــة  إدارة 
ضـــرورة تطبيـــق اإلجراءات 
الهادفـــة إلى حمايـــة األرواح 
والممتلكات العامة والخاصة 
مـــن  الحيويـــة  والمنشـــآت 
أي أخطـــار، حيـــث اعتمـــدت 
اإلدارة آليـــة التفتيـــش عبـــر 
المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة 
الصناعيـــة  المنشـــآت  علـــى 
والســـياحية،  والتجاريـــة 

لإلجـــراءات  تطبيقـــا  وذلـــك 
والتدابيـــر  االحترازيـــة 
الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 

فيروس كورونا.
 كمـــا شـــددت اإلدارة العامـــة 
للدفـــاع المدني علـــى أهمية 
االلتزام باشتراطات الحماية 
والوقايـــة مـــن الحريـــق فـــي 
المنشـــآت، وضـــرورة تعـــاون 
مـــع  المحـــالت  أصحـــاب 
وتوفيـــر  اإلدارة  مفتشـــي 
جميـــع االشـــتراطات الالزمة 

في الموقع.

“الدفاع المدني” تفتش على المنشآت إلكترونًيا



معظم السلع تنقل عبر الموانئ ويجب حمايتها من الهجوم السيبراني

أكدت نائب رئيس الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي رئيس لجنة 
الخدمــات بمجلــس الشــورى جهاد الفاضل في جلســة اليــوم الثاني من المنتدى الرابــع لمركز البحرين 
للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، الذي ُيقام تحت عنوان “إستراتيجيات تحقيق 
األمن الغذائي: التحديات والفرص” أهمية اإلســتراتيجية الخليجية للملف الغذائي، التي تنبثق عنها 
مبادرات مؤثرة، أبرزها تكوين شــبكة األمن الغذائي، وتكوين صندوق خليجي لألمن الغذائي، يرتكز 
على انتقاء السلع التي تمكن كل دولة خليجية باالكتفاء منها ذاتيا، والبنك الخليجي للموارد الغذائية 

الوراثية، األمر الذي سيساعد على االكتفاء الذاتي والتغلب على السلوك االستهالكي بالخليج. 

الماليـــة  الســـيولة  وجـــود  إلـــى  الفاضـــل  ولفتـــت 
لتوفيـــر التغلب على مشـــروعات التنمية الغذائية، 
االســـتثمار  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء  وتوظيـــف 
الزراعـــي والســـمكي، مشـــيرة كذلك لـــدور القطاع 

الخاص المحوري في تحقيق كل هذه األهداف.
وأشـــارت الفاضل في سياق حديثها إلى متطلبات 
تحقيق شـــبكة أمن غذائي خليجي، مؤكدة أهمية 
توجيه الجهود في المجاالت المتشابهة، فالبحرين 
أعلنت - مثاال - تأســـيس شركة لالستثمار الغذائي 
والكويـــت كذلك، وعليه يجب أن تكون الشـــركات 
الخليجية بهذا المجال ضمن المبادرات الخليجية، 
كما يمكن االســـتفادة من تجربة الشركة السعودية 
لالســـتثمار الحيوانـــي والزراعـــي في االســـتحواذ 

على شركة هندية تستثمر باألرز البسمتي.
وواصلـــت الفاضـــل “يجـــب االســـتثمار فـــي األمن 
المائـــي، والنظـــر للتجـــارب القريبة كموضوع ســـد 

وأثيويبـــا، خصوصـــا  بيـــن مصـــر  الدائـــر  النهضـــة 
ونحـــن نواجه شـــح الميـــاه وقلة المصـــادر المائية، 
كمـــا أن دول الخليج مقلة في االســـتثمار الزراعي 
والســـمكي خصوصا أنها شـــحيحة األمطار، وعليه 
يجـــب االســـتثمار في الري واالســـتفادة من الدول 

ذات التجربة كمصر والسودان”.
وتابعـــت “تعتمـــد الـــدول الخليجية بنســـبة 80 % 
علـــى الســـلع الـــواردة من قبـــل الموانـــئ، ومتى ما 
تعطـــل ميناء حيوي ســـتتعطل الكثير من عمليات 
االســـتيراد لها، وأشـــير بذلـــك إلى جنوح الســـفينة 
بقنـــاة الســـويس، وتعطـــل مـــرور البضائـــع لمـــدة 6 

أيام”.
ومضت بالقول “أشير أيضا إلى الهجوم السيبراني 
علـــى الموانـــئ، وهي من الحـــروب الناعمة، وعليه 
يجـــب تعزيـــز الحمايـــة اإللكترونيـــة للموانـــئ مـــن 

عمليات القرصنة وغيرها”.

وقالـــت “يجب أيضا النظـــر إلى الخارطـــة الزمنية 
لتحقيق األمن الغذائي في البحرين”.

وفي الختام، أوصت الفاضل بالتنســـيق الخليجي 
إلقـــرار قانـــون الســـلع الضروريـــة وتشـــمل الســـلع 
الغذائية وغير الغذائية، مضيفة “هو قانون مطبق 
باإلمـــارات، ومجلـــس الشـــورى أقـــر القانـــون بدور 

االنعقاد الماضي، ونأمل تمريره قريبا”.
وتابعـــت “مـــن األهميـــة تقديـــم الـــدول الخليجيـــة 
لتســـهيالت للقطـــاع الخـــاص لالســـتثمار فـــي هذا 
اإللكترونيـــة  الحمايـــة  تعزيـــز  وكذلـــك  المجـــال، 

لحمايـــة الموانئ مـــن عمليات القرصنة، وتشـــجيع 
الزراعة العمودية، ودعم االســـتثمار في القطاعين 

الزراعي والسمكي”.
وفـــي إجابـــة علـــى ســـؤال عـــن توقـــع نقل مؤشـــر 
البحريـــن باألمـــن الغذائـــي من المرتبـــة 49 إلى 25 
قالـــت الفاضـــل إن خطـــة المملكة بهـــذا المجال لم 
تـــأِت من فراغ، وإنما بفعل جهود وطنية متكاملة، 
ووجود حزمة من المشروعات لالستثمار الزراعي 
النـــواب  يطلقهـــا  التـــي  واالقتراحـــات  والســـمكي 

والمشرعون بهذا المجال.

المخـــزون  بقانـــون  اقتـــراح  أن  إلـــى  ولفتـــت 
االســـتراتيجي للسلع يســـاهم بشكل كبير في دعم 
الجهود الوطنيـــة لدعم األمن الغذائي، والفتة إلى 
أنها ستشارك اليوم )األربعاء( في اجتماع برلماني 
تحضيـــري لقمـــة أمميـــة تتنـــاول موضـــوع األمـــن 

الغذائي وستعقد القمة في شهر سبتمبر 2021.

االستراتيجية الخليجية 
لألمن الغذائي مفتاح 

عديد من المبادرات

لتوظيف الذكاء 
االصطناعي في االستثمار 

الزراعي والسمكي

الفاضل تشارك اليوم باجتماع 
برلماني تحضيري لقمة 

أممية عن األمن الغذائي

إبراهيم النهام

االقتصاديــة  الشــؤون  بقطــاع  واألغذيــة  الزراعــة  إدارة  مديــر  ^أكــد 
باألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حســين اإلبراهيــم 
نجــاح دول المجلــس فــي مواجهــة تحــدي األمــن الغذائي من جائحــة كورونا، 
رغــم اإلجــراءات االحترازية التــي تم اتخاذها في أنحاء العالم، وتســببها في 

تعطيل بعض سالسل اإلمداد وتقييد حركة التصنيع والسفر والتنقل.

وأضـــاف اإلبراهيـــم خـــالل مداخلتـــه 
الحكومـــات  أن  دراســـات  بمنتـــدى 
الخليجيـــة أعلنـــت عـــن توافر الســـلع 
الغذائيـــة واالعتماد علـــى المخزونات 
الهائلـــة للمـــواد الغذائيـــة التـــي تكفي 

لفتـــرات طويلـــة، ويعزى ذلـــك إلى أن 
كانـــت  الغذائـــي  األمـــن  موضوعـــات 
دائمـــا علـــى رأس أجنـــدة العمـــل فـــي 
دول المجلـــس علـــى مـــدار الســـنوات 

الماضية. 

^أشـــار رئيس غرفة تجارة عّمان 
خليـــل توفيـــق الحـــاج إلـــى أن األردن 
يســـتورد 85 % مـــن المـــواد الغذائيـــة 
بمعـــدل 4 ماليين طن ســـنويا، وارتفع 
بعـــد 2011 بمعـــدل 25 % مـــع توافـــد 

اليمنيين والسوريين لألردن. 
ال  األردنيـــة  “الحكومـــة  الحـــاج  وزاد 
تســـتورد إال القمح والشـــعير، والقطاع 
الخـــاص األردنـــي لديه خبـــرة ومرونة 
أكثـــر مـــن الحكومات، ســـوقنا ليســـت 
كبيـــرة، ولدينـــا 2700 منشـــأة غذائية، 

العـــام  صادراتنـــا  إجمالـــي  كان  ولقـــد 
الماضي 800 مليون دوالر”.

وأضـــاف الحـــاج “كنـــا نســـتورد 30 % 
مـــن األزر من الهند )قبل الكورونا( ومع 
بدايـــة األزمـــة أغلقـــت الهنـــد الموانـــئ 
الهنديـــة، وأجلـــت الشـــحنات وهو أمر 
ســـبب إرباكا كما حال الـــدول األخرى، 
األردنيـــة  الحكومـــة  توســـعت  ولقـــد 
علـــى إثر ذلك في بنـــاء صوامع القمح 
التي تغطي 12 شـــهر اآلن من الحاجة 

لالستهالك”.

مدير “زراعة التعاون”: توافر الســلع واالعتماد على المخزون

رئيــس غرفة عّمــان: إغالق الموانــئ الهندية ســبب إرباكا

 الخليج ينجح بمواجهة تحدي األمن الغذائي في الجائحة

الحكومة األردنية ال تستورد إال القمح والشعير

^لفـــت رئيس ســـالمة الغـــذاء بجمهورية مصر 
العربية حســـين منصور إلى تأكيد الدستور المصري 
أن لـــكل مواطـــن الحـــق فـــي غـــذاء صحـــي ونظيف 
واألمـــر ينطبق علـــى الماء أيضا، وأنـــه البد أن يكون 
متوافـــرا، وكلمة غذاء صحي تشـــمل أكثـــر من ذلك، 
بحيث ال يسبب ضرر لإلنسان. وأشار إلى أن مفهوم 
السيادة الغذائية منصوص عليه فقط في 4 دساتير 
حـــول العالـــم، بينهـــا دســـتور بـــالده، وأن “الســـيادة 
الغذائيـــة” عبارة أشـــمل من االكتفـــاء الذاتي، بحيث 
يكون الغذاء من إنتاج الدولة بنسبة 90 %. وأضاف 
منصور أن “الجزء اآلخر المهم في الســـيادة الغذائية 
هـــو أن يكـــون أصحـــاب المصلحـــة جـــزء فـــي اتخاذ 
القرار، كما أن الدولة مسؤولة عن توفير المستلزمات 

الزراعية ومنها الماء والبذور”.
وقال “أكدت المادة 29 من ذات الدستور مسؤوليات 
الدولـــة تجاه الفالح متضمنة توفير مســـتلزمات من 
اإلنتـــاج الزراعـــي بمـــا يحقـــق إنتاجـــا زراعيـــا وفيرا 
وآمنـــا، كمـــا نصـــت علـــى أن الزراعـــة مقوم أساســـي 
لالقتصاد الوطني، والتـــزام بحماية الرقعة الزراعية 

وزيادتها، وتجريم االعتداء عليها”.

والتنميـــة  التخطيـــط  مركـــز  مديـــر  ^أكـــدت 
البيئيـــة بمعهد التخطيـــط القومي بجمهورية مصر 
العربية ســـحر البهائي أن جهـــد الحكومة المصرية 
يتركز على الناتج المحلي والتخزين االستراتيجي 
للســـلع التي بهـــا نقص فـــي الفجـــوة الغذائية، وأن 
تكون األســـعار متناســـبة وفي متناول الجميع، مع 

جودة المنتج، واستجابة الموارد المتاحة.
زيـــادة  علـــى  تقـــوم  “الرؤيـــة  البهائـــي  وقالـــت 
االســـتثمارات الموجهة لإلنتـــاج الزراعي، وإضافة 
أصنـــاف نباتيـــة جديـــدة وتدعيم ألنشـــطة اإلنتاج 
الحيوانـــي، وعليـــه تم العمـــل بعدد مـــن الخطوات 
منهـــا تطوير البنية التحتية لذلك، منها توفير أكثر 
من 300 ألف فدان موزعة في مختلف المحافظات 

المصرية”.
وأضافـــت “كمـــا تـــم تطويـــر شـــركات الـــري في 12 
ألـــف فـــدان، وإحـــالل شـــبكات الـــري فـــي 30 ألـــف 
فـــدان، وإطـــالق مشـــروع الدلتـــا في النيـــل والذي 
يعتبـــر مـــن أكبر المشـــروعات الزراعية في الشـــرق 
األوسط، ولضمان توفير الغذائي الصحي والكافي 

للمواطنين المصريين”.

رئيس سالمة الغذاء المصري: 
لكل مواطن الحق في ماء نظيف

زيادة االستثمارات 
الموجهة لإلنتاج الزراعي

الفاضــل بمنتــدى “دراســات”: خطــة البحريــن لرفــع مؤشــرها باألمــن الغذائي لم تــأت من فراغ

الفاضل متحدثة في جلسة المنتدى

الشنفــري: الدول تركــز علــى بنـاء مخـزوناتهـا لألمـن الغذائـي
للخليج ــراء  ــم ــح ال ــوم  ــح ــل ال ــر  تــوفــي عــلــى  قـــــادرون  ــي:  ــان ــم ــُع ال الـــغـــذائـــي”  ــن  ــ “األمـ ــس  ــي رئ

أكد رئيس لجنة األمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة سلطنة ُعمان صالح الشنفري 
أهمية التركيز على عناصر األمن الغذائي التي منها جودة الغذاء.

العمانيـــة  “الشـــركة  الشـــنفري  وقـــال 
لالســـتثمار الغذائي القابضـــة هي الذراع 
االســـتثماري لســـلطنة عمـــان ولهـــا أكثـــر 
من 11 شـــركة متخصصة، حين وضعت 
خطتها العام 2013 ألن تكون الرائدة في 
االســـتثمار الغذائـــي بالســـلطنة ونجحت 
مشـــروعات  اســـتقطبت  ولقـــد  بذلـــك، 
ومشـــاركات  الخـــاص،  للقطـــاع  جاذبـــة 
مع الصناديق االســـتثمارية ومؤسســـات 
البحـــث العملـــي والمؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة فـــي القطاعيـــن الحيوانـــي 

والنباتي”.
الشـــركة علـــى  وأضـــاف “كمـــا اعتمـــدت 
نهـــج االبتـــكار، والعمـــل مـــع المؤسســـات 
األكاديميـــة والجامعيـــة ومراكـــز البحث 
وإدخـــال ابتـــكارات جديدة فـــي الزراعة 
التعاقديـــة واعتبـــار الزراعة جزءا أصيال 
في النشاط االقتصادي، وإحالل الواردة 
واالســـتفادة مـــن تجربـــة الســـلطنة فـــي 

تعزيز االستثمار في القطاع الزراعي”.
الحكومـــي  “الدعـــم  الشـــنفري  وواصـــل 
لـــن يـــؤدي إال إلى إنهـــاك فـــي الموازنات، 
كذلـــك لدينـــا 17 هدفـــا لالســـتدامة فـــي 
جميعـــا  عليهـــا  نعتمـــد  المتحـــدة  األمـــم 
منهـــا مكافحـــة الفقـــر والجـــوع، والطاقة 
المتجـــددة، وحمايـــة البيئـــة والطبيعـــة، 

واستخدام موارد المياه وغيرها”.
وقـــال “أطلقنـــا مشـــروعا محليـــا مميـــزا 
لأللبان في السوق المحلية منذ 15 شهرا 
مـــن قبل شـــركة )مـــازون ديـــري( لأللبان، 
التـــي تأخـــذ حاليـــا حصـــة ممتـــازة مـــن 
الســـوق، ولديها 130 منتجـــا حاليا، ولقد 
بدأنـــا بتصديـــر بعض منتجاتنـــا لعدد من 

الدول بشرق إفريقيا”.
وتابـــع الشـــنفري “كمـــا أن هنالـــك شـــركة 
بشـــائر للحـــوم الُعمانيـــة، وهي مـــن أكبر 
الشـــركات المنتجـــة للحـــوم فـــي العالـــم 
ولديها مسالخ كبرى، وهي أحدث قطاع 

للتجربـــة في اللحوم الحمـــراء بالمنطقة، 
ونحـــن نتحـــدث اليـــوم عـــن 4000 رأس 
من اللحوم الحية مصدرة اآلن للبحرين، 
وتتحول الســـلطنة اآلن إثـــر ذلك لتكون 
مركـــزا عالميـــا للحـــوم الحمـــراء بســـبب 

وفرة المراعي والمساحات الخضراء”.
وأردف الشـــنفري “لدينـــا 4 ماليين رأس 
من األبقار واألبل في ُعمان، لذلك أنشأنا 
شـــركة متخصصة في تجميع األلبان من 
المربيـــن، والزراعـــة التعاقديـــة مـــع أبناء 

الريف واالستفادة من خبراتهم”.
وقـــال “يعتبـــر مشـــروع المـــروج لأللبـــان 
تجربة فريدة مـــن نوعها تقوم على أخذ 

األلبـــان ومعالجتهـــا وتصديرهـــا للخارج، 
مـــع إنشـــاء المراكـــز الالزمـــة الســـتقبال 
ألبـــان المربين، واعتمـــاد أفضل التجارب 

الحيوانية بذلك”.
وزاد الشـــنفري “كمـــا أن شـــركة المطاحن 
العمانية )ذهبي(، تباع منتجاتها في كثير 
مـــن دول العالم، وبعـــض المنتجات التي 
تؤكل فـــي المطاعم الســـريعة األميركية 

تؤكل من منتجات هذه الشركة”.
واســـتكمل قائال “الـــدول تتجه اآلن نحو 
والتركيـــز  والحمائيـــة  الذاتـــي  االكتفـــاء 
دولـــة  وكل  مخزوناتهـــا،  بنـــاء  علـــى 
تعمـــل على التراكـــم المعرفي فـــي إدارة 

العامـــة،  واألذواق  واإلنتـــاج  المخـــزون 
فعمـــان مثال لديهـــا اآلن اكتفاء ذاتي من 

إنتاج التمور”.
وواصل “كثير من األغذية ُتصنع وتضاف 
إليهـــا المـــواد المكملـــة والتدعيم، ويجب 
أن تكـــون األغذيـــة مكملـــة للعـــالج وأن 
تكـــون صحية وتناســـب حياة اإلنســـان، 
ونحن نشـــكل استراتيجيتنا بالنظر دوما 
للمســـتقبل والحتياجات اإلنسان، وأيضا 
االحتياجـــات الدوائية التي قد تكون مع 

الغذاء معا كما هو الحال في األلبان”.
بالنســـبة  “هنالـــك وعـــي عالمـــي  وأردف 
لألغذيـــة وللمكمالت الغذائية والصحية، 

يجـــب أن نتفهـــم المـــوارد الطبيعية لكل 
دولة، وُعمان لها تجربة عريقة في حفظ 
الكنوز الطبيعية، ولدينا خبرة طويلة في 
تجميع الموارد الطبيعية، وتم االستعانة 
بكثيـــر مـــن النباتـــات والبذور فـــي العالم 
أصلها عماني، والسبب هو التنوع البيئي 

والتضاريسي”.
وقـــال “لدينا 20 جامعـــة وكلية حكومية 
ومســـرعات  حضانـــات  لديهـــا  وخاصـــة 

غذائية”.
وفـــي إجابـــة على ســـؤال قال الشـــنفري 
“أكبر مشكلة تواجه دول مجلس التعاون 
هـــي المعلومـــات، مثـــل نمط االســـتهالك، 
المـــواد  نـــوع  والتصديـــر،  االســـتيراد 
الغذائيـــة الرائجة والمطلـــوب، وإمكانات 
الدولـــة نفســـها بهذا المجال، في ســـلطنة 
عمان نســـتطيع أن نوفر اللحوم الحمراء 

لجميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
واختتم الشنفري بالقول “يجب أال يكون 
هدفنـــا االكتفـــاء الذاتـــي وإنمـــا التعاون 
فيمـــا بيننـــا، خصوصـــا أن عـــدد ســـكان 

الخليج ال يتعدون 50 مليونا فقط”.

صالح الشنفري

حسين اإلبراهيم

سحر البهائي

إبراهيم النهام

خليل الحاج

local@albiladpress.com
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

بعض رجال المرور يحتاجون إلى تقييم في تعاملهم مع المراجعين
أعمـــق مبدأ في الطبيعة البشـــرية هو التواضع وحســـن الخلق والتعامل مع 
الناس،  ونحن نعرف أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تحرص ومن خالل 
خططها على دعم وتطوير الموظفين بما يتماشى مع عجلة التقدم المستمر 
في شتى مناحي اإلدارات واألقسام من خالل الدورات والمحاضرات، لكن 
هنـــاك حاالت فردية شـــاذة فـــي بعض الجهات الحكوميـــة تفتقد اللباقة في 
الـــكالم وســـلوك مخاطبـــة المراجـــع والتعالي عليه وإشـــعاره مـــن أول نظرة 
بأنـــه عـــبء ثقيل على القســـم المراد مراجعتـــه وعليه أن يتصـــرف لوحده، 
وفـــي المقابـــل هنـــاك موظفون فـــي نفس الجهـــة يســـتقبلون المراجع بوجه 
بشوش ويعملون بأمانة وإخالص وذمة وضمير منقطع النظير، وبالشواهد 
والتجارب هم أصحاب الغلبة في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

لم أكن في حالة نفسية جيدة تسمح لي بالذهاب إلى اإلدارة العامة للمرور 
لتخليص معاملة حادث بسيط وصلح مع الطرف الثاني، نظرا لما مررت به 
من فاجعة فقد عمتي وشقيقات زوجتي في أقل من أسبوع وهي الفاجعة 
التي يعرفها كل شـــعب البحرين، لكنني تحاملت على نفســـي وذهبت لعدم 
تعطيـــل الرجـــل واحتراما للقوانين. وصلت بالســـيارة إلى المبنى الرئيســـي 

إلدارة المرور يوم االثنين الماضي في تمام الســـاعة الحادية عشـــرة والربع 
ظهـــرا، ومنعنـــي “شـــرطي مرور” مـــن الدخول بطريقـــة غريبة جـــدا وبتعال 
وصـــراخ، وكأننـــي قـــد ارتكبـــت جريمـــة، حيث أصـــر أن ألتف حـــول المبنى 
وأدخـــل مـــن البوابة المقابلة لممشـــى عالـــي، قلت له إنني ذاهـــب إلى مبنى 
الحوادث وهو قريب جدا من هذه البوابة، فلماذا تريدني أن أدخل من تلك 
البوابة البعيدة، كما أنك تســـمح لبعض الســـيارات بالدخول.. لم يجب وأدار 

ظهره، وحينها أدركت أن المزاجية هي  المنظار الذي كان يرى منه.
بعـــد لفـــة طويلة عريضـــة، دخلت قاعـــة الحوادث وتوجهت إلـــى مكتب 40 
ووجدت نعم الموظف المســـؤول المتميز الذي اكتســـب احترام المراجعين، 
وأنهـــى المعاملـــة وكأنـــه شـــعلة من النشـــاط ويشـــعرك بأنه يعمـــل من أجلك 

كمواطن ومن واجبه إظهار االحترام لك.
المســـألة مســـألة مستوى الشـــخص، فها نحن أمام موظفين، األول يقلل من 
قيمة المراجع وال يحترمه، والثاني قمة في التقدير واالحترام، وهذا يعني 
عـــدم التزام األول بالتعليمات اإلدارية الصارمـــة إلدارة المرور المتمثلة في 

احترام المراجعين والترحيب بهم وخدمتهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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تعانـــي منطقتنا العربية من شـــحٍّ مائي كبير، وبحســـب الدراســـات العلمية فقد 
دخلـــت فيمـــا ُيعرف بــــ “الفقر المائـــي”، ففي عـــام 2015م أصدر “معهـــد الموارد 
ا عن  ها واشـــنطن - تقريـــًرا دوليًّ الدولـــي” - وهـــو مؤسســـة بحثية مســـتقلة مقرُّ
أوضـــاع المـــوارد المائيـــة في العالم، وذكـــر التقرير الدول الــــ 33 التي يتوقع أن 
ًرا في العالم بحلول عام 2040م بسبب نقص الموارد المائية. تكون األكثر تضرُّ
وبحســـب التقرير كانت 13 دولة عربية من بين الدول األكثر تضرًرا في العالم 
بســـبب نقـــص المـــوارد المائيـــة، حيـــث جـــاءت البحريـــن وقطـــر والكويت في 
المراكز الثالثة األولى، بينما حلَّت السعودية وُعمان ولبنان في المراكز: التاسع 
والعاشـــر والحادي عشـــر على التوالي، وجاء األردن وليبيا واليمن في المراكز: 
الرابع عشـــر والخامس عشـــر والسادس عشـــر على التوالي، وحلَّت المغرب في 
المركز التاسع عشر، فيما جاءت سوريا في المركز الخامس والعشرين، وحلَّت 
الجزائر في المركز الثالثين، أما تونس فقد جاءت في المركز الثالث والثالثين.
وذكـــر تقريـــر للبنك الدولي أن عـــدد المهاجرين في العالم ألســـباب مناخية من 
بينها الفقر المائي يمكن أن يصل إلى 143 مليون شـــخص بحلول عام 2050م، 

نسبة كبيرة منهم من العرب.
ومـــن أبرز أســـباب مشـــكلة الميـــاه في عالمنـــا العربي أن نحـــو )67 %( من مياه 
األنهـــار العربيـــة تنبع من خـــارج المنطقـــة العربية الواقعة فـــي المناطق الجافة 
وشـــبه القاحلـــة من العالم، وهـــذا ُينذر بحدوث حروب وشـــيكة بســـبب المياه، 
وال تـــزال قضية المياه ُتشـــكِّل أحد أبـــرز أوجه الصراع العربي الفلســـطيني مع 
إســـرائيل بســـبب تحويـــل إســـرائيل مجرى نهـــر األردن عـــام 1964م، والخالف 
حول نهري اليرموك والليطاني، كما أن هناك خالفات بين تركيا وكل من سوريا 

والعراق بسبب بناء السدود على نهري دجلة والفرات.
وقد تفاقمت مؤخًرا أزمة ســـد النهضة على نهر النيل بين مصر والســـودان من 
ا في  جهـــة وأثيوبيا من جهـــة أخرى، وعقـــدت الجامعة العربية اجتماًعـــا وزاريًّ
الدوحة لمناقشة هذه األزمة التي تصفها مصر بأنها أزمة وجودية بالنسبة لها؛ 
ألنها تعتمد على نهر النيل في أكثر من )97 %( من احتياجاتها المائية، ووقفت 
الـــدول العربيـــة بالطبع مع الحقـــوق المائية لمصر والســـودان دولتي مصب نهر 

النيل.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

األمن المائي العربي في خطر!

مســـاء الجمعـــة الماضيـــة أعلنـــت وزارة الدفـــاع األميركية، البنتاغون، عن ســـحب 
“قوات وقدرات معينة”، معظمها أنظمة دفاع جوي من الشـــرق األوســـط، مشـــددة 
في الوقت نفسه على التزامها الدائم تجاه المنطقة. الخبر المتقدم جاء في أعقاب 
قمـــة الدول الســـبع فـــي بريطانيا، وعقـــب لقاء القمة الروســـي األميركـــي في فيال 
الجرانـــج بسويســـرا، وقد بدا واضحـــا أن خارطة جديدة لألهداف االســـتراتيجية 

األميركية يتم رسمها حول العالم.
تبـــدو معالـــم ومالمح الخيوط والخطوط الدولية في المســـتقبل المنظور مختلفة 
عمـــا جـــرت به المقادير منذ انهيار االتحاد الســـوفييتي وحتى الســـاعة، فقد طفت 
الصين على ســـطح األحداث كقطب مناوئ، واســـتردت روســـيا االتحادية عافيتها 
مرة جديدة، ما جعل واشنطن تضرب صفحا عن أي نقاط ساخنة أو ملتهبة حول 
العالم، وتكرس جهودها لمواجهة الدب الروســـي، والتنين الصيني. في هذا اإلطار 
نرى تســـارعا غير مبرر في عملية االنســـحاب األميركي من أفغانستان، والمعروف 
أن المدى الزمني موصول إلنهاء عملية ســـحب الجنود والمعدات من هناك بسقف 
زمنـــي هو ســـبتمبر القـــادم، وغالب األمـــر أنه مع أغســـطس المقبل لـــن يكون هناك 

وجود أميركي في أفغانستان بعد عقدين من الحضور الكثيف.
تطـــرح األحـــداث المتقدمـــة عالمة اســـتفهام واســـعة عـــن الحضـــور األميركي في 
الشـــرق األوســـط، وكيف ســـيكون مســـتقبله فـــي قادم األيـــام، بمعنى هل ســـتظل 
الواليـــات المتحـــدة راغبة فـــي البقاء، أو قـــادرة عليه، أم أن تغيـــر أهدافها ورؤاها 

االســـتراتيجية، ســـيدفعها للرحيل وبما يتسق مع مصالحها القومية؟ المعروف أنه 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اعتبرت واشـــنطن منطقة الخليج العربي، وبقية 
أرجاء الشرق األوسط، مناطق نفوذ تقليدية، وقد بذلت جهودا جبارة طوال عقود 
الحـــرب البـــاردة لقطع الطريق على االنتشـــار الشـــيوعي، ومنع موســـكو وجحافلها 
مـــن الوصـــول إلى المياه الدافئة، طوال تلك العقـــود ارتبط أمن المنطقة بالواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، والتـــي لعـــب حضورهـــا دور رمانـــة الميـــزان فـــي الصراعات 
القطبيـــة واإلقليميـــة، وكان الهـــدف الرئيـــس للواليـــات المتحـــدة منذ ذلـــك الوقت 
متمحـــورا حـــول الدفاع عـــن منابع النفط من جهـــة، وتأمين دولة إســـرائيل الفتية 

من جانب آخر. 
بعـــد نحو ســـبعة عقـــود أو أزيد قليـــال، تغير المشـــهد بصورة واضحـــة، فقد ظهرت 
كما يرى البعض بعض بدائل النفط، الســـيما الزيت الصخري األميركي، والذي كفل 
لواشـــنطن احتياجاتهـــا الخاصـــة ومن غير اللجوء إلى االســـتيراد مـــن الخارج، أما 
إســـرائيل فأصبحت قادرة على حماية نفســـها، ناهيك عن انتشار رؤية للسالم في 
العالـــم العربـــي، ما يعني أن عقودا من العداء ربما فـــي طريقها للذوبان واالنصهار. 
على أن واقع الحال فيما يخص قضية االنســـحاب األميركي من الشـــرق األوســـط 
يستدعي التساؤل: “هل من مصلحة واشنطن بالفعل مثل هذا االنسحاب؟”، قطعا 
ال تملك واشنطن مثل تلك الرفاهية، ذلك أنها تعلم أن هناك في اإلقليم دولة مثل 

إيران ال يمكن الوثوق بها بالمطلق. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

هل تنسحب أميركا من الشرق األوسط؟

ماذا قال غريفيث في إحاطة الوداع؟
قـــدم المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لليمن مارتن 
غريفيث األسبوع الماضي إحاطته األخيرة لمجلس األمن حول 
األوضاع في اليمن، حيث تحدث عن ما يحدث على أرض الواقع 
وســـبب فشل مهمته، وإن كان لم يشـــر لفشله اصطالحًا وحاول 
تبريـــر ذلـــك بإلقاء اللوم على األطـــراف المتنازعة عندما قال إن 
الوســـيط ليـــس مســـؤوال عن الحـــرب وال الســـالم، ومســـؤوليته 

تقتصر على تقديم السبل الكفيلة بإنهاء الحرب فقط.
المبعـــوث الســـابق أكـــد أن جماعـــة أنصـــار هللا لن تقبـــل المبادرة 
الســـعودية لوقـــف إطالق النار إال حســـب شـــروطها والتي تقدم 
فيهـــا تنفيـــذ مصالحهـــا االســـتراتيجية حتى على وقـــف إطالق 
النار، بمعنى آخر أنها ســـتكمل الحرب وســـفك الدماء في مأرب 

بينما الحكومة الشرعية تلبي مطالبها.
إضافـــة لذلـــك، حـــرص غريفيـــث علـــى شـــكر المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية وأكـــد الجهود الكبيرة التي تقـــوم بها في دعم عملية 
الســـالم، كما أشـــاد بالجهود التي قامت بها ســـلطنة عمان خالل 
الفترة الماضية بعد أن حطت طائرة عمانية في مسقط للجلوس 
مـــع الحوثي في جلســـة مفاوضـــات، وأوضح أنه مـــازال يحدوه 
األمل بســـماع نتائج إيجابية حول الوساطة العمانية رغم عودة 

الوفد العماني لعمان دون اإلعالن عن أية تطورات إيجابية.
غريفيث تحدث بإســـهاب حـــول الوضع في اليمن إال أنه لم يأت 
بجديـــد فـــي إحاطتـــه األخيـــرة التي توقعـــت أنها ســـتكون أكثر 
شـــفافية ومصداقية، فعلى الرغم من أنه شـــرح المعوقات التي 
واجهـــت تنفيذ المبادرة الســـعودية لم يشـــر صراحة لمســـؤولية 
الحوثـــي، كمـــا وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه أشـــاد بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية إال أنه لم يدن طهران رغم اإلدانات الدولية الواسعة 
لها فيما يخص تدخالتها ودعمها الحوثي وهو ما ال يخفى عليه 

وهو الذي كان في طهران قبيل أيام من اإلحاطة األخيرة. 
يتـــرك اليـــوم مارتـــن غريفيـــث منصبـــه والحرب مســـتمرة، وكي 
ال أنكـــر مجهـــوده بالتأكيد يحســـب لـــه اتفاق الحديـــدة وإن كان 
بحسب كلماته يعاني من االنتهاكات التي تهدد استمراريته، وال 
أعلـــم إن كان المبعـــوث القادم ســـيتمكن من فعـــل أكثر مما فعله 
لكننـــي أجـــزم أن مهمته لـــن تكون أســـهل مما كانـــت عليه مهمة 

غريفيث في ظل تعنت الحوثي المدعوم من طهران.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان

ضريبة الشهرة
شـــيء جميل أن نرى بعض الشخصيات المشهورة في وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي وهـــي تحـــاول جاهدة بطريقـــة مفتعلة 
أو عفوية أن ترســـم البســـمة على شـــفاه الناس في زمن غدت 
البسمة فيه من أصعب األشياء الممكنة والمغلفة اليوم بشيء 
مـــن الحـــزن بســـبب أخبار جنائـــز جائحـــة كورونا التـــي فتكت 
بالعالم بأسره، وأصبحت العدو األوحد المتفق عليه بين جميع 

البشر.
لكـــن الخلـــل يكمـــن فـــي الكيفيـــة التـــي ينتهجها بعـــض هؤالء 
األشـــخاص من المشـــاهير، والتي قـــد تحط أحيانـــًا من كرامة 
اآلخريـــن بغيـــة اإلضحـــاك واصطنـــاع الفرحـــة، أو أن يظهـــروا 
بمظهـــر “االســـتهبال” حتـــى يكســـبوا أكبـــر قـــدر مـــن التفاعـــل 
والمتابعة من أناس قد يكونوا كذلك في أعمار لم تؤهلهم بعد 
لتنضـــج انفعاالتهـــم وأفكارهم، ولم يصلوا إلـــى مرحلة االتزان 

المطلوبة، وتنقصهم الخبرة الحياتية.
أضف إلى ذلك أن بعضهم يســـتغلون أطفالهم أســـوأ استغالل، 
إلـــى درجـــة أنهـــم يعرضونهم إلى أجـــواء بعيـــدة كل البعد عن 
الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يتربى الطفل عليه حتى يتمكن 
من االعتماد على نفســـه، وشـــق طريقه باختيـــاره؛ فالكثير من 
األسر، ومنهم من هم في مراحل الشهرة المتقدمة في وسائل 
التواصـــل االجتماعي، يتعاملون مـــع أبنائهم على أنهم المصدر 
الرئيس واألســـرع للثروة، ويستغلونهم بطريقة مقززة لألسف، 
متجاهلين بذلك حقهم في العيش والنشوء من غير أن يتدخل 
الماليين من الناس في حياتهم، أو أن يســـيئوا إليهم بإساءات 
مختلفة، تؤثر بشـــكل أو بآخر عليهم، ويتكبدون بذلك ضريبة 

الشهرة، ويرون الوجه اآلخر التعيس لها.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ
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المدير المنتدب بـ “داداباي القابضة”: الختصار اإلجراءات وتسريع بت المعامالت العقارية

وحدات متطورة

أعلنتم عن بيع 80 % من مشروع عيدانة  «
السكني في منطقة الهملة بنهاية العام 

الماضي وتخططون لتنفيذ مشروعات 
سكنية في مختلف أنحاء البحرين ُتباع عبر 

برنامج مزايا، فما هي أبرز هذه المشروعات 
وعدد وحداتها ومناطقها؟

- فـــي البدايـــة نحمـــد هللا على هـــذا اإلنجـــاز المميز 
الذي استطاعت شركة داداباي العقارية واإلنشائية 
مـــن تحقيقـــه من خـــال مشـــروعها الســـكني األول 
اســـتطعنا  والـــذي  الهملـــة  عيدانـــة  مشـــروع  وهـــو 
أن نبيـــع 80 % فـــي وقـــت قياســـي نظًرا لمـــا يتمتع 
بـــه هذا المشـــروع مـــن مميـــزات غيـــر متوافرة في 
المشـــروعات السكنية األخرى ووضعنا هدفنا األول 

تقديم الجديد والمميز في هذا المشروع.
وبالنســـبة للمشـــروعات الســـكنية المســـتقبلية التي 
ســـنطلقها فهـــي فـــي مرحلـــة التنفيـــذ واســـتكمال 
المختصـــة.  الجهـــات  مـــع  النهائيـــة  اإلجـــراءات 
وســـتكون عبارة عن وحدات سكنية متطورة البناء 
تشـــتمل علـــى العديـــد من المميـــزات التي ســـتكفل 
لقاطنيهـــا الراحـــة والرفاهيـــة ومراعيـــة لمتطلبـــات 

األسرة البحرينية.
وســـيتم إعـــان عن كافـــة التفاصيـــل الخاصة بعدد 
الوحدات والمســـاحات بصورة أدق والتي ســـتكون 
فـــي إحـــدى مناطـــق المملكـــة الحيوية فـــي القريب 

العاجل.

المميزات

بم تتميز المشروعات التي ستعرض للبيع  «
عبر برنامج مزايا مقارنة بما يطرحه بقية 

المطورين؟ وكم تبلغ متوسط مساحة الفلل؟

- بدايـــة أشـــيد ببرنامـــج مزايا ألنـــه برنامج حيوي 
ومهـــم وكان لـــه دور محـــوري فـــي تطـــور الحركة 
العقارية في مملكة البحرين من خال ما اشـــتمله 
هـــذا البرنامـــج من تســـهيات للمواطـــن البحريني 
مكنتـــه من اســـتماك منـــزل أحامه بـــكل أريحية 
وبأســـعار مناســـبة له باإلضافة إلـــى إتاحة الحرية 
لـــه فـــي اختيـــار المنطقة المناســـبة للســـكن ونحن 
المطوريـــن العقارييـــن نمـــد دائمـــا يـــد العـــون لهذه 
المبادرات التي ســـيكون لها تأثير قوي في إنعاش 

الحركة العقارية في مملكة البحرين.
ومـــن هذا المنطلـــق حرصنا من خال مشـــروعاتنا 
القادمـــة وضع هذا الهـــدف في عين االعتبار حيث 
ستكون مشروعاتنا المستقبلية متميزة من ناحية 
مســـاحات األراضـــي والبناء، فمســـاحات األراضي 
تصـــل إلـــى 287 مترا مربعـــا والبناء مـــن 300 إلى 
350 مترا مربعا، ويتم استثمار مساحات األراضي 
الســـعة  توفيـــر  يكفـــل  وحديـــث  متطـــور  بشـــكل 
واألريحيـــة لقاطنـــي الوحدات الســـكنية باإلضافة 
أن الوحدات ستكون متميزة من ناحية التصاميم 
العصريـــة والديكـــورات الحديثـــة إضافـــة إلـــى أن 
موقـــع الوحـــدات ســـيكون اســـتراتيجيا يتوســـط 
كافـــة المؤسســـات الخدماتيـــة ومشـــروع عيدانـــة 
الهملة كان خير مثال لما سنقوم بتقديمه وطرحه 

للسوق.

الحدائق العلوية

نموذج الحدائق العلوية )أي على السطح(  «
بدأ ينتشر بشكل واسع في المشروعات 

السكنية، فإلى أي مدى استطاعت بيوت 
)عيدانة( في تقديم نموذج جديد ومبتكر 

في استثمار المساحات والتشجيع على 
الزراعة العمودية مثال والتغلب على أشهر 

الصيف؟

مـــن  كان  الســـكني  الهملـــة  عيدانـــة  مشـــروع   -
المشـــروعات الســـباقة في اســـتخدام هـــذه النماذج 
الحديثة وكما قلت ســـابقا نضـــع نصب أعيننا راحة 
القاطنيـــن ووضعنـــا العامـــل النفســـي أيضـــا ضمـــن 
هـــذه األولويـــات. وكما تعرف أن توزيع المســـاحات 
الخضـــراء يضيف لمســـة جماليـــة وطاقـــة إيجابية 
وأريحيـــة للمنزل. وحرصنا على توزيع المســـاحات 
الخضـــراء بصـــورة تتناســـب مـــع ذوق القاطـــن بعد 
دراسة نفسية متعمقة لتأثير هذه المساحات ونحن 

نحرص على توفير أفضل جو منزلي.

عوازل صوتية

يرى بعض مقدمي طلب االستفادة من  «
برنامج )مزايا( أن البيوت المتالصقة )أتاج( 

تنافي الخصوصية ويفضلون البيوت 
المنفصلة عن جدران الجيران، فإلى أي مدى 
تحافظ المشروعات اإلسكانية الجديدة التي 

تشيدونها على الخصوصية؟

- وضعـــت شـــركة داداباي العقارية واإلنشـــائية هذا 
الموضـــوع بعين االعتبار في مشـــروعاتها الســـكنية 
القادمة والتي ســـتكون عبارة عـــن خليط مميز من 
الوحدات الســـكنية ســـواء أكانت منفصلة البناء أم 
متاصقـــة. وســـنحرص بالمشـــروعات المقبلة على 
الخصوصية وذلك بدعمها بالعوازل الصوتية والتي 
ســـتتيح للقاطن حريـــة االختيـــار بما يراه مناســـًبا. 

والشركة تراعي التنوع في الذوق واالختيار.
المطـــور العقاري يحرص دائمـــا على تقديم األفضل 
والمميـــز للســـوق وأن التجربـــة خيـــر دليـــل، فعلـــى 
أحـــد  الهملـــة  عيدانـــة  مشـــروع  كـــون  مـــن  الرغـــم 
المشـــروعات ذات الوحـــدات الســـكنية المتاصقـــة 
إال أنـــه شـــهد إقبـــاال كبيرا من خال بيـــع 80 % منه 

نظـــرا لبنائه المميز واســـتغال مســـاحة األرض في 
البناء أفضل اســـتغال واســـتطعنا أن نتحدى صغر 
األراضي بشكل أفضل مقارنة بالمطورين العقاريين 

اآلخرين.

التكييف المركزي

يتفادى بعض المطورين وسكان البيوت تركيب  «
التكييف المركزي بمشروع بيت العمر بسبب 

كلفة صيانته الدورية واستهالكه للطاقة الذي 
يرفع فاتورة الكهرباء فما الذي قادكم لتركيب 

التكييف المركزي في بيوت )عيدانة( وهل 
سيجري تركيب التكييف المركزي بالمشروعات 

المقبلة التي تباع عبر برنامج مزايا؟

- مشـــروع عيدانـــة الهملة الســـكني يتميـــز عن باقي 
المشروعات الســـكنية األخرى بتوافر أعلى التقنيات 
الحديثـــة وأن إضافـــة التكييـــف المركـــزي فـــي هـــذا 
المشـــروع جـــاء بعـــد دراســـة واجتماعـــات متواصلة 
العالميـــة  الشـــركات  إحـــدى  مـــع  حثيثـــة  وبمتابعـــة 

المختصة في هذا المجال.
التكييـــف المركـــزي يحتـــوي علـــى نظـــام فريـــد فـــي 
التحكم بهذا التكييف من قبل الشـــخص، والســـر هو 
االستخدام الحكيم لتقنية التكييف المركزي، والذي 
ســـيقي القاطـــن عـــبء فاتـــورة الكهربـــاء الضخمـــة 

وتقلل من فترات الصيانة. 
نوع التكييف المركزي حاليا يختلف عن الســـابق، إذ 
كان نظام التكييف المركزي واحدا لكل المنزل، ولكن 

حاليا يوجد تكييف منفصل لكل غرفة.
وعندما جهزنا بيـــوت عيدانة بهذه التقنية باإلضافة 
إلى توافر كافة متطلبات الســـكن أصبحت الوحدات 
جاهـــزة للســـكن الفـــوري للقاطن وهذا مـــا يميزنا عن 
باقـــي المشـــروعات األخـــرى فالمنـــزل جاهز للســـكن 

بصورة سريعة وبكل أريحية وتوفير.

التداول العقاري

ذكرت وزارة اإلسكان بأنه يوجد في السوق  «
العقاري قرابة 16 ألف وحدة سكنية جاهزة 

أو قيد اإلنشاء لتسويقها عبر برنامج مزايا 
هل ترى أن حجم المعروض يتناسب مع حجم 

الطلب؟ وما أثر ذلك على الجودة وأسعار 
البيع؟

- الحمـــد هللا بأن التداول العقاري ال يزال مســـتمرا، 
فالعقـــار في البحريـــن يعد أحد المقومـــات والركائز 
القائـــم عليـــه االقتصـــاد البحرينـــي. وإجابـــة علـــى 
ســـؤالك.. نعـــم هنـــاك طلـــب كبيـــر علـــى الوحـــدات 
الســـكنية.. وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك برنامـــج مزايـــا 
الســـكني الـــذي اســـتطاع أن يحقـــق نجاحـــا كبيـــرا 
خال العـــام المنصرم من خال كمية الطلبات على 
هـــذا البرنامـــج باإلضافة إلى اإلقبـــال الكثيف حتى 
علـــى القروض العقارية لدى البنوك التجارية والتي 
نوجـــه لها تحية كبيرة لتقديمها أفضل التســـهيات 
المطوريـــن  مـــع  الحثيـــث  وتعاونهـــا  والعـــروض 

العقاريين.
جميعنا لدينا واجب وطني واحد وهو توفير السكن 
المائم للمواطن وتحقيق حلمه في اســـتماك بيت 

العمر بأفضل المواصفات واألسعار.
وبرأيي أن الطلـــب حاليا أكثر من المعروض، وعلى 
ســـبيل المثال تأتي طلبات من زبائن يريدون شراء 
الرفـــاع وســـترة وغيرهمـــا،  عقـــارات فـــي منطقـــة 
ولكـــن ال توجـــد مناطق متاحة لاســـتثمار في هذه 

المنطقتين وغيرهما.

مزايا لم تتأثر

ما تقييمك لحركة السوق العقاري وبخاصة  «
تداول مشروعات بيوت وشقق )مزايا( في 

فترة جائحة كورونا؟

- أرى أن الســـوق العقـــاري لم تتأثر بشـــكل كبير في 
فتـــرة الجائحـــة وبخاصة مشـــروعات بيـــوت مزايا 
وذلك بســـبب خفـــض أســـعار الفائـــدة البنكية طيلة 

الفترة الماضية.
وال ننكـــر أن جائحـــة كورونا كان لها تأثير كبير على 
اقتصـــاد العالم وليس فقـــط البحرين. الجائحة هي 
أزمـــة عالمية يتوجب علينا أن نقف جنبا إلى جنب 
مع حكومتنا الرشـــيدة للتصـــدي لهذه الجائحة وهو 
واجب وطني في المقـــام األول. وبالصبر والعزيمة 
ســـنخرج بإذن هللا من هذه الجائحة. وأود اإلشادة 
بجهـــود مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة فـــي تذليـــل 
الصعوبـــات أمـــام المســـتثمرين من داخـــل البحرين 

وخارجها.
 كما يجب أن تضع قاعدة أساســـية لديك أن حركة 
السوق العقاري تعتمد بشكل أساس ومحوري على 

المطـــور العقـــاري ومـــا يقدمه من جـــودة وتميز في 
مشروعاته ودائما نقول إن البقاء للمميز.

 ونحـــن حريصـــون دائما على تقديـــم المنتج المميز 
والمتطور. واستطعنا أن نحقق المستحيل في هذه 

الظروف ولله الحمد.

رفع السن

 هل أثر وقف استثناء من عمرهم أكثر  «
من 35 سنة من مشروع )مزايا( على عدد 

المتقدمين لمشروعاتكم؟

- أرى من األهمية اعادة النظر في موضوع رفع سن 
االســـتفادة من خدمات مشـــروع مزايا وبحيث يتم 
رفـــع الســـن الى 45 عامـــا، وأن يجـــري االعتماد على 
قدرة الشـــخص المالية لاستفادة من مشروع مزايا 

بغض النظر عن عمره. 
أما إجابة عن سؤالك بشأن تأثر الشركة ولله الحمد 
فإننا لم نتأثر وبخاصة أن الشركة تعمل على احتواء 
جميـــع المراحـــل العمريـــة ليـــس مـــن ناحيـــة إنشـــاء 
وبنـــاء الوحـــدات الســـكنية وإنما من ناحيـــة تقديم 
التســـهيات البنكيـــة لهم ســـواء عن طريـــق برنامج 
مزايـــا والذي اســـتطاع أن يحقق نقـــات مميزة في 
الحركـــة العقارية في البحريـــن أو عن طريق البنوك 

التجارية التي قدمت أفضل التسهيات.

تسريع المعامالت

يشكو بعض المطورين من بطء دورة بعض  «
المعامالت لدى جهاز المساحة والتسجيل 

العقاري وجهات رسمية أخرى وبما يسهم 
في العزوف عن تعزيز حجم االستثمار 
العقاري، فما هي تجربتكم في هذا 

المجال؟

- مملكـــة البحرين والعالـــم يمر بجائحة كبيرة أثرت 
على الجميـــع. ولله الحمد وبفضـــل جهود حكومتنا 
الرشيدة وصبر شعب البحرين استطعنا أن نحتوي 
هـــذه األزمـــة بـــكل نجـــاح وتميـــز من خـــال تفعيل 
النظـــام اإللكترونـــي فـــي تقديـــم الطلبـــات وإجراء 

المعامات.
واستطاعت البحرين أن تحقق نجاحات مبهرة في 
هذا المجال وتفعيل العمل عن بعد، واســـتطعنا من 
خـــال التعاون المســـتمر مـــع الجهـــات ذات العاقة 
معنـــا احتواء هذه المشـــكلة، والذين نقـــدم لهم كل 
الشـــكر والتقدير على جهودهم والتي ســـاهمت في 
عدم تأثر اإلقبال على مشـــروعاتنا اإلســـكانية. هذا 
التحـــدي أكســـبنا القـــوة والصبـــر والتميـــز في وقت 

الصعاب وتقديم األفضل دائما.
وأود التأكيد على أن عامل الوقت حاســـم في نظر 
أي مســـتثمر ألنـــه يؤثـــر بشـــكل كبير علـــى الصورة 
الذهنيـــة لعامتـــه التجاريـــة فـــي الســـوق، وأوصي 
بضـــرورة تعزيز المشـــاورات بين الجهات الرســـمية 
المعنيـــة والقطـــاع الخـــاص قبـــل إصـــدار القـــرارات 
التـــي قد تؤثر على حركـــة التداول العقاري وأهمية 
فـــي  البـــت  وتســـريع  اإلجـــراءات  دورة  اختصـــار 
المعامـــات والتي تســـهم بشـــكل كبير في تنشـــيط 
حركـــة الســـوق العقـــاري وزيـــادة معدل االســـتثمار 

والتداول العقاري.

مطــور “عيدانــة” حاتــم دادابــاي لـــ “^”: تركيــب عــوازل صوتيــة بالبيــوت الجديــدة

صالة البيت المدير المنتدب في شركة داداباي القابضة حاتم داداباي والمدير العام لتطوير األعمال بالشركة وائل الطحان بيوت “عيدانة” الهملة
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األربعاء 23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة  1442 - العدد 4635
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خاضت شــركة داداباي القابضة تجربة ناجحة في بناء وتســويق مشــروع ســكني أتيح للبيع للمستفيدين من برنامج 
مزايا. وأطلقت الشــركة اســم “عيدانة” الهملة على المشــروع، والمقصود باالســم أكبر ســعفة من النخلة، وبما يعكس 

هوية المشروع وارتباطه بالخصوصية البحرينية.
التقــت “البــاد” مــع المديــر المنتــدب في الشــركة القابضــة مطور مشــروع “عيدانة” حاتــم داداباي للتحــدث عن مزايا 

المشروع الذي بيع منه أكثر من 80 % ورؤيته للمشروعات المقبلة.
وقال إن عامل الوقت حاســم في نظر أي مســتثمر ألنه يؤثر بشــكل كبير على الصورة الذهنية لعامته التجارية في 

الســوق، وأوصــي بضــرورة تعزيــز المشــاورات بين الجهات الرســمية المعنية والقطــاع الخاص قبل إصــدار القرارات 
التــي قــد تؤثــر علــى حركة التــداول العقاري وأهميــة اختصــار دورة اإلجراءات وتســريع البت فــي المعامات والتي 

تسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السوق العقاري وزيادة معدل االستثمار والتداول العقاري.
وبالنسبة للمشروعات السكنية المستقبلية التي سنطلقها فهي في مرحلة التنفيذ واستكمال اإلجراءات النهائية مع 
الجهات المختصة. وستكون عبارة عن وحدات سكنية متطورة البناء تشتمل على العديد من المميزات التي ستكفل 

لقاطنيها الراحة والرفاهية ومراعية لمتطلبات األسرة البحرينية.

بيع 80 % من بيوت 
مشروع “عيدانة” 
الهملة ووحدات 

متطورة مقبلة

إلعادة النظر في رفع 
سن المستفيد من 
“مزايا” ليكون أكبر 

من 35 عاًما

“مزايا” برنامج حيوي 
ومهم ومساحة 

بيوت “عيدانة” تصل 
إلى 287 مترا

مجلس التنمية 
االقتصادية يذلل 
الصعوبات أمام 

المستثمرين
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لمراعاة خصوصية البيت البحريني والحفاظ على “الحوش”

الضيــف الرئيــس بنــدوة صحيفة البالد هو رئيس لجنة الشــؤون المالية واالقتصادية 
بمجلــس النواب ومؤســس شــركة مســكن للتطويــر العقــاري محمود البحرانــي. وفيما 

يأتي أبرز ما تضمنته مداخلته الرئيسة:

- وزارة اإلســـكان تعتمـــد نظامـــا تقليديـــا 
إلنشاء المدن السكنية ومن خالله تتحمل 
البنيـــة التحتيـــة وقســـائم الخدمـــات مثل 
المدارس والمساجد وغيرها وهو ما يرفع 

من كلفة إنشاء المدن.
عـــن  وسياســـات  حلـــول  وضـــع  يجـــب   -
قوائـــم  لتقليـــص  التقليديـــة  الطريقـــة 

االنتظار.
- برنامج مزايا جاء في فترة ركود عقاري 
وأنعـــش الســـوق العقـــاري وغيرهـــا مثـــل 
االستشـــارات الهندســـية وبنـــوك التمويـــل 

والمقاولين ومحالت بيع منتجات البناء.
- البرنامج يمثل نسبة 10 % من الخدمات 
اإلســـكانية مقارنـــة ببقية الخدمـــات التي 

تقدمها الوزارة.
- لوحـــظ فـــي الســـنوات األخيـــرة زيـــادة 
الطلـــب علـــى برنامج مزايـــا، وبخاصة في 
العام 2020، حيث أثرت الحزم الحكومية 
لتنشيط االقتصاد في زيادة الطلبات على 

البرنامج.
- تأجيـــل أقســـاط القـــروض وّفـــر ســـيولة 

ك من القوة الشرائية. للمواطن وحرَّ
لالستفســـارات  اإللكترونيـــة  المنصـــة   -
العـــدد  لزيـــادة  بـــوزارة اإلســـكان بحاجـــة 
الســـتيعاب العـــدد الكبيـــر مـــن االتصاالت 

الواردة من المواطنين.

- الـــوزارة تعمـــل بنســـبة 30 % مـــن قوتها 
التشـــغيلية حاليـــا بســـبب ظـــروف العمـــل 

التي فرضتها جائحة كورونا.
- من المشـــكالت رفع نســـبة المضاربة في 
بيـــع األراضـــي بالمخططـــات وبمـــا يـــؤدي 
للتضخـــم في األســـعار للبيـــوت باألحجام 

المعتمدة لبرنامج مزايا.
األراضـــي  لتقســـيم  المســـتغرق  الوقـــت   -
يعتبـــر ضمـــن كلفة االســـتثمار وكلمـــا تأثر 

يؤثر على ذلك.
- حدثـــت تغييرات في موضوع التصنيف 
العقاري، ويجب مراعاة خصوصية البيت 
البحرينـــي والحفاظ على “حـــوش” البيت 
بعـــض  ألن  الســـكنية،  المشـــروعات  فـــي 
المشـــروعات األخـــرى تقتصـــر علـــى بنـــاء 
توجـــد  وال  الداخليـــة  والصـــاالت  الغـــرف 

مساحة خارجية )الحوش(.
متـــاح ولكـــن  - أرض وقـــرض.. مشـــروع 
علـــى أرض الواقـــع يحتـــاج بيئـــة مناســـبة 
ألن القـــدرة التمويليـــة مـــن بنك اإلســـكان 
للمواطـــن ال تجـــاوز 90 ألف دينـــار، وعلينا 
تقديـــم  فـــي  االســـتدامة  علـــى  الحفـــاظ 
الخدمات المختلفة، وبرنامج مزايا مكلف 
لميزانيـــة وزارة اإلســـكان، ولكنـــه يحظـــى 
بنسبة كبيرة من النجاح في توفير السكن 
المناسب للمواطن. وبالنسبة لخيار األرض 

والقـــرض فإن ذلـــك يتطلـــب توفير أراض 
بمساحات مناسبة ليكفي التمويل لبنائها.

- انتقـــال الـــوزارة مـــن مقـــدم للخدمة إلى 
منظم قد يؤثر على ذوي الدخل المحدود، 
وبخاصة أن السكن من الواجبات المناطة 

بالدولة وفقا للدستور.
- جرت اتصاالت مع وزارة اإلسكان وبنك 
اإلســـكان بشأن موضوع رســـوم االشتراك 
البنـــك  بشـــقق  المنتفعيـــن  مـــن  الشـــهرية 
التحـــاد المالك، ولـــدى البنك مشـــروع في 

المســـاعدة بالتمويل في الرســـم الشـــهري 
لفواتيـــر المرافـــق المشـــترك، حيث يســـدد 
المواطـــن 10 دنانير فيما يســـدد البنك 15 
دينـــاًرا، وهـــذه التكاليف تشـــمل التنظيف 

وبعـــض  الدوريـــة،  والصيانـــة  والحمايـــة 
األسر ليس لديها اســـتطاعة لسداد الرسم 
الشـــهري، ولـــدى الوزارة حلول بشـــأن هذا 

الموضوع.

البحـــرانــــــي بنــــــدوة “^”: “مـــــزايــــــا” يمثــــــل 10 % مــــــن خـــدمــــــات “اإلسكــــــان”
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أكثر من 3 آالف متابع لندوة “^” عن أسعار بيوت “مزايا”
مناقشـــات متنوعـــة للمواطنيـــن عـــن همـــوم االســـكانية

“البـــالد”  نظمـــت صحيفـــة   ^
نـــدوة عـــن بعـــد الســـتعراض تأثير 
قرار تأجيل األقساط على اإلقبال 
باالســـتفادة مـــن برنامـــج “مزايـــا” 
وتقييـــم  االجتماعـــي،  للســـكن 
بالبرنامج  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 

وأسعار البيوت والشقق.
وشـــهدت النـــدوة مناقشـــة لخدمة 
توفيـــر األراضـــي بدال مـــن البيوت 

للمواطنيـــن  متنوعـــة  ونقاشـــات 
همومهـــم  عـــن  المشـــاركين 

اإلسكانية.
وأدار الندوة رئيس قســـم الشؤون 
اإللكترونـــي  المحليـــة والمحتـــوى 

الزميل راشد الغائب.
وبثت النـــدوة عبر منصات “البالد” 
الرقميـــة. كمـــا أبرمـــت شـــراكة مع 
حســـاب “بحرين فايننشـــال تايمز” 

المـــال  شـــؤون  فـــي  المتخصـــص 
واألعمـــال بالبحريـــن عبـــر منصـــة 

.)bftbahrain( االنستغرام
قرابـــة  النـــدوة  انعقـــاد  وواكـــب 
 2525 بينهـــم  مـــن  3038 حســـابا، 
و405  اإللكترونـــي،  الموقـــع  عبـــر 
عبـــر اليوتيوب، و58 عبـــر الزووم، 
و50 عبر انســـتغرام اليف حســـاب 

)بحرين فايننشال تايمز(.

محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري

النائب محمود البحراني متحدثا بندوة صحيفة “البالد” 

ــفــســارات  ــاســت ــصــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ل ــمــن ال
ــادة الــعــدد ــ ــزي ــ ــان” بــحــاجــة ل ــ ــكـ ــ بــــ “اإلسـ

قوتها  مــن   %  30 بنسبة  تعمل  ــوزارة  ــ الـ
ــب “كــــورونــــا” ــب ــس ــيــة حـــالـــيـــا ب ــل ــتــشــغــي ال

ــنــي  ــبــحــري ــة الـــبـــيـــت ال ــي ــوص ــص لـــمـــراعـــاة خ
والــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــلــــــى “الـــــــــحـــــــــوش”

ــن مــقــدم لــلــخــدمــة إلــى  انــتــقــال الـــــوزارة م
المحدود الدخل  ذوي  على  يؤثر  قد  منظم 

ــع نــســبــة الــمــضــاربــة  ــ ــمــشــكــات رف ــن ال مـ
فـــــي بـــيـــع األراضـــــــــــي بــالــمــخــطــطــات

ــن مــالــك شــقــق “اإلســـكـــان”  10 دنــانــيــر م
ــمــــاك ــ ال التـــــحـــــاد  ــك  ــ ــن ــ ــب ــ ال مـــــن  و15 

الزميل راشد الغائب مديرا الندوة

عرض النائب محمود البحراني مقارنة تبين االرتفاع في أسعار بناء بيت العمر

كلفة األرضالمبلغالسنة

)10 %(27 ألف دينار 1990

 )40 %(50 ألف دينار2000

)47 %(73 ألف دينار 2010

)53 %(99 ألف دينار 2020

^ خليـــل المالكي: أطلب 
مـــن النـــواب االســـتيضاح عـــن 
مســـاحات األراضـــي المتاحـــة 
للســـكن ومناطقهـــا والشـــروط 
وغيرها مـــن أمور. والموضوع 
اآلخـــر أننـــي قـــرأت بـــأن لجنة 
باإلســـكان  البرلمانية  التحقيق 
الحظت وجـــود طلبات قديمة 
وأعادوا إحياءها واســـتعجلوا 
في اســـتيفاء الطلـــب وقدمت 
منـــذ  اإلحيـــاء  إلعـــادة  طلبـــا 
6 أشـــهر ولكـــن لـــم يردنـــي رد 
إيجابي من الوزارة حتى اآلن.
البحرانـــي: أطلب من المواطن 

النـــدوة  بعـــد  معـــي  التواصـــل 
التخاذ ما يلزم بشأن طلبه.

مـــددت  معـــراج:  حســـين   ^
وزارة اإلســـكان اســـتثناء الحصول 
على بيـــوت مزايا إلـــى غاية تاريخ 
16 ابريـــل 2021 ومعظم الوزارات 
بطيئـــة فـــي اســـتكمال المعامـــالت، 
وطلبـــت تحميـــل المســـتندات عبـــر 
الموقـــع اإللكترونـــي، والبعـــض لـــم 
يســـتطع اســـتيفاء المطلوب خالل 
الفتـــرة المذكـــورة، وأقتـــرح تمديد 
دام  مـــا  أطـــول  لفتـــرة  االســـتثناء 
المشـــروع ناجحـــا، وأشـــعر بالظلم، 

ألنـــه علـــى ســـبيل المثال مشـــروع 
دانـــات البركة فتح لالســـتفادة منه 
فـــي 19 مايـــو 2021، ولكن رفضوا 

طلبي ألن عمري زاد عن 35 سنة.

المالكي: 6 أشهر ولم يردوا إلحياء طلبي

معراج: المعامالت بزمن “كورونا” بطيئة.. وُظلمت

ال رد إيجابي 
من الوزارة 

حتى اآلن

رفضوا طلبي 
ألن عمري زاد 

عن 35 عاًما

وزير اإلسكان مفتتحا مشروع دانات البركة في جنوسان

أيهما أفضل: شراء بيت جاهز أو التكفل ببنائه؟

اإلرث المشترك يعطل معاملة جميل

مراجعة معايير استحقاق األرملة دون أبناء لشقة

ــار ــن دي ــف  ــ أل  47 يـــتـــجـــاوز  ال  ــودة  ــجـ بـ الـــبـــنـــاء  ــة  ــف ــل ك ــط  ــوس ــت م

كلما أرفع مستندا جديدا يطلبون مستندا آخر

ــقــاعــديــن ــمــت ــل واجــــــب الــــدولــــة تـــوفـــيـــر الـــســـكـــن ل

لمـــاذا  عبدالعزيـــز:  المواطـــن   ^
ال تطلـــق الـــوزارة مشـــروعات موجهة 
للفئـــة التي راتبها أقل مـــن 600 دينار 
وال يمكنهـــم االســـتفادة مـــن برنامـــج 
مزايـــا وال يريدون انتظـــار بيت العمر 
عبر المشروعات التي تنفذها الوزارة؟
- البحرانـــي: الـــوزارة لديهـــا مبادرات 
لتوفيـــر الســـكن وفقـــا للحالـــة المالية 

المتوفرة لدى المواطن. 
ودائمـــا مـــا يثار ســـؤال: أيهمـــا أفضل 

شراء المواطن لبيت جاهز أو إشرافه 
أن  وإجابتـــي  البنـــاء،  علـــى  المباشـــر 
إشراف المواطن على البناء قد يكلفه 
أحيانـــا مبالـــغ أكبـــر ألنه ســـيدقق في 

تفاصيل كثيرة.
 ويجـــب األخـــذ بعيـــن االعتبـــار بـــأن 
متوسط كلفة البناء بجودة ال تتجاوز 
47 ألـــف دينـــار، لذا علـــى المواطن أن 
يفكـــر هـــل يمكنـــه تمويـــل مثـــل هـــذه 

المصروفات.

^جميـــل: قدمـــت طلًبـــا لبرنامج 
ورفـــض   ،2021 مـــارس  فـــي  مزايـــا 
طلبي، وطلبوا رفع بعض المســـتندات 
إلكترونيـــا، وبالفعل قمت بذلك، وكلما 
أتواصل معهم فإن اإلجراءات بطيئة 

ويطلبون مســـتندات جديدة، وكانت 
آخر إجابـــة بأن الوزارة تنتظر ردا من 
جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
عـــن إرث مشـــترك، لـــدي التزامات مع 

المقاول.

^ أحمـــد: ما وضع المتقاعدين أصحاب 
الدخل المحدود للحصول على بيت العمر؟

- حق السكن واجب من الدولة لتوفيره لذوي 
الدخل المحدود، ويشمل ذلك المتقاعد.

- نجـــاة: أنـــا أرملـــة قدمـــت طلب لشـــقة من 

اإلسكان ورفضوا طلبي ألنني بدون أطفال. 
فأين حقوق األرملة؟

- حســـبما علمـــت فإن وزارة اإلســـكان بصدد 
مراجعة بعـــض المعايير. وتجري مناقشـــات 
نيابية حكومية للتوافق على هذا الموضوع. 

بأننـــي  وأعدكـــم 
صحيفـــة  ســـأخص 
البالد بتصريح بشـــأن 
هـــذا  عـــن  المســـتجد 

الموضوع قريبا.

https://albiladpress.com/news/2021/4635/bahrain/712821.html
https://albiladpress.com/news/2021/4635/bahrain/712820.html
https://albiladpress.com/news/2021/4635/bahrain/712822.html
https://albiladpress.com/news/2021/4635/bahrain/712823.html
https://albiladpress.com/news/2021/4635/bahrain/712824.html
https://albiladpress.com/news/2021/4635/bahrain/712825.html
https://albiladpress.com/news/2021/4635/bahrain/712826.html


^ البحراني: شـــراكة بنك اإلسكان 
مع المنتفعين الستدامة حل المشكلة

- مجيـــد يقتـــرح ريـــع محـــات البنايات 
لميزانية اتحاد الماك

- مجيـــد آل مبارك: حل مشـــكلة رســـوم 
يمكـــن  حيـــث  بســـيط،  المـــاك  اتحـــاد 
االســـتفادة من عائدات تأجير المحات 
ولكـــن  المـــاك،  اتحـــاد  إلـــى  بالبنايـــات 
يذهـــب  ال  العائـــد  هـــذا  أن  الماحـــظ 
لاتحـــاد مثـــل بنايـــات دانـــات المدينـــة، 
وحل المشكلة هو تحويل ريع المحات 

التحاد الماك وسيغطي المصروفات. 
لبنـــك  الجديـــد  النظـــام  البحرانـــي:   -
اإلسكان بالشراكة مع المنتفعين بالشقق 
غايتـــه  الشـــهري  الرســـوم  ســـداد  فـــي 

االستدامة في حل مشكلة قائمة. 
- مجيـــد آل مبارك: اقتـــرح على الوزارة 

منـــح األرض لمن هـــو في مقتبـــل العمر 
مجانـــا  تعطـــى  ولكـــن  مدعـــوم،  بســـعر 

ألصحاب الطلبات القديمة.
- البحرانـــي: خيـــار األراضـــي مـــن ضمن 
للمواطنيـــن،  الـــوزارة  خدمـــات  ســـلة 
والـــوزارة تتحـــدث عـــن إعـــان قريـــب 
عن خدمة تقســـيم أرض بين أخوين أو 
قريبيـــن لديهمـــا طلبيـــن وتمـــول البناء، 
وكل الخيـــارات مطروحـــة لـــدى الوزارة 
وســـتدرس المناســـب للتمويـــل وتوفير 

السكن.
^ مريـــم: حاولـــت التقديـــم لبرنامـــج 
مزايا وعمري 34 عاما و8 أشـــهر، والوزارة 
رفضـــت طلـــب االســـتثناء ألننـــي تعديت 
العمـــر، ولكن الموقـــع اإللكترونـــي للوزارة 
ينص علـــى أن العمر المطلوب لاســـتفادة 

مـــن الخدمـــة أال يتجـــاوز 35 عامـــا، وعند 
التقديم يرفضون الطلب إذا تجاوز عمرك 
35 عامـــا و6 أشـــهر، لمـــاذا ال توجد مرونة 

في قبول الطلبات؟
- البحرانـــي: يمكـــن النظـــر فـــي موضـــوع 

المرونـــة. وعرض الموضوع علـــى الوزارة 
بيـــن  ومـــن  المناســـب.  الخيـــار  لعـــرض 
الخيـــارات تطويـــر برنامج مزايـــا وبحيث 
يستوعب فئات عمرية أكبر وبرواتب أقل 

ويمكن النظر في هذا الموضوع.

^ مواطـــن: مـــا دور مجلس النواب فـــي تحريك رفع 
سن المستفيد من برنامج مزايا ليكون أكثر من 35 عاما؟

- ناقـــش مجلـــس النـــواب هـــذا الموضـــوع، والتقـــى نواب 
الوزير باسم الحمر لمناقشة ذلك، وكنت رفقة النائب األول 
لرئيـــس مجلس النواب عبدالنبي ســـلمان والنائب ممدوح 
الصالح، وتكلمنا مع الوزير عن رفع ســـن المســـتفيد، ولكن 
بعض المعايير ترتبط ببنوك التمويل وليس الوزارة، وهذه 
المعاييـــر تحد من توفير الســـيولة المرتبطة بســـن محدد. 
وما أتمناه وجـــود معالجات لهذا الموضوع في المبادرات 
المقبلـــة للـــوزارة. وقد تكون المبـــادرات المقبلة أفضل من 

برنامج مزايا.
 مواطـــن: أعمـــل بشـــركة غير معروفـــة فيتعـــذر الحصول 
علـــى تمويـــل من البنك وقـــد يمضي العمـــر فتضيع فرصة 

الحصول على بيت العمر. فما هو الحل؟

- البحرانـــي: ربما تكون المشـــكلة من بنـــوك التمويل التي 
تضع بعض المعايير على المســـتفيد من البرنامج، والبنوك 
تضع في اعتبارها المخاطر قبل امضاء التمويل للشخص.

^محمـــد المـــاح: عنـــدي طلـــب منـــذ 
العـــام 2007، ونحـــن اليوم فـــي 2021، ولم 
أســـتفد من أي خدمة طيلة 14 ســـنة، وكان 
لـــدي ملك لورثة وحولته الســـم آخر، وكنت 
موظفـــا بالحكومـــة ثم غـــادرت للعمل الحر، 
فطلبـــت الوزارة مني شـــهادة راتـــب، ولكن 
ال توجـــد لـــدي شـــهادة وفـــق طلبهـــم، فأين 

المشكلة برفض طلبي؟

مجيد آل مبارك

معرض برنامج تمويل السكن االجتماعي بالعام 2017

شــرط االنتفــاع 35 عاًما... وعمــري 34... ورفضــوا طلبياقتراح منح األرض بسعر مدعوم لمن هم في مقتبل العمر

قد تكــون المبادرات المقبلــة أفضل مــن البرنامج الحالي

مريم: المعلومات بموقع “اإلسكان” تختلف عن الواقعإعالن قريب عن خدمة تقسيم األرض بين اإلخوة أو األقارب

معايير البنوك سبب اشتراط سن 35 عاًما الستحقاق “مزايا”

المالح لم يستفد من أي خدمة إسكانية طوال 14 عاما
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“مزايا” استوعب الطلبات اإلسكانية ولكنه لم يخفض قائمة االنتظار

^ مـــن بين مـــن شـــهدوا متابعة 
نـــدوة صحيفة البـــاد النائب عبدهللا 
الـــذوادي. وقال فـــي مداخلته بندوة 
صحيفـــة البـــاد إنـــه ســـيقدم عـــددا 
مـــن الماحظـــات التـــي وردتـــه مـــن 
مواطنيـــن، ومشـــيرا إلـــى أن برنامج 
مزايـــا اســـتوعب عـــددا مـــن الطلبات 
ولكنـــه لم يخفـــض من قائمـــة انتظار 

راغبي الحصول على السكن.
وأضـــاف: قائمة االنتظـــار في ازدياد، 
جميـــع  يســـتوعب  ال  والبرنامـــج 
المواطنين وال يلبي طموحهم بشكل 

عام.
اإلســـكان  وزارة  الـــذوادي  وطالـــب 
جديـــدة  نوعيـــة  برامـــج  إلطـــاق 
والتفكيـــر خـــارج الصنـــدوق في هذا 
المجـــال من خال االســـتعانة بمراكز 

البحوث إليجاد حلول مناسبة.
وتابع أن الحلول القديمة ال تنســـجم 
مـــع االحتياجـــات الحاليـــة والوضـــع 

المقبل.
ورأى أن الـــوزارة غيـــر قـــادرة علـــى 

اإلســـكانية  الطلبـــات  اســـتيعاب 
الجديدة التي تزيد بمعدل يومي.

ودعـــا لضـــرورة انتقـــال الـــوزارة مـــن 
منفذ ومطور للمشـــروعات الســـكنية 
إلـــى منظم للقطـــاع الســـكني وتدعم 
المواطنين ذوي الدخل المحدود في 

المشروعات.
وأكد أن الشقق التابعة لبنك اإلسكان، 
والتي يطلـــق عليها مســـمى “دانات”، 
يكـــون فيها اتحـــاد مـــاك، والمواطن 

المشـــروعات  بهـــذه  شـــقة  يشـــتري 
وال يكـــون عنـــده إلمـــام كافي لســـداد 
المـــاك  التحـــاد  الشـــهرية  الرســـوم 
لســـداد فواتيـــر المرافـــق المشـــتركة، 
وهـــذا يتطلب زيادة التوعية بحقوق 
وواجبـــات المواطـــن فـــي حـــال قـــرر 

اقتناء شقة.
انتظـــروا  مواطنيـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـنوات طويلة للحصـــول على بيت 
وزيـــادة  ترقيتهـــم  وبســـبب  العمـــر، 

فـــي راتبهـــم يلغـــى طلبهم وســـنوات 
االنتظار لعدم استيفائهم للمعيار بعد 
كل هـــذه الســـنوات، وداعيـــا لمعالجة 
مثل هذه الماحظات و”سعة الصدر” 

من الوزارة.
وفـــي مداخلتـــه الختاميـــة بالنـــدوة، 
أشـــار النائـــب الـــذوادي إلى أنـــه دّون 
واالقتراحـــات  األفـــكار  مـــن  العديـــد 

الـــواردة فـــي مداخـــات المواطنيـــن 
بالندوة، وأنه سيســـعى لمعالجة هذه 
اقتراحـــات  إلـــى  لتحويلهـــا  األفـــكار 

بقوانين أو اقتراحات برغبة.

ــات وقــوانــيــن ــب ــرغ ل بــنــدوة “^”  الــمــواطــنــيــن  اقــتــراحــات  تــحــويــل  الــــــذوادي: 

النائب عبدالله الذوادي متحدثا بندوة “البالد”

عدد من المشاركين بندوة صحيفة “البالد” 
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يونس: عرض األرض متأخر ومن دون تسهيالت
بالمـــدن القديمـــة  الطلبـــات  ألصحـــاب  األراضـــي  مواقـــع 

^ يونـــس آل مبارك: أنا من بين الذين 
اتصلـــت بهم وزارة اإلســـكان لتقديم عرض 
الحصـــول علـــى أرض بـــدال مـــن الحصـــول 
على بيـــت، وعمر طلبي يعـــود للعام 2002، 
وســـألته عن موقع األرض ومساحته، ولكن 
الموظف ليست لديه إجابة واضحة، ويفهم 
مـــن حديث الموظف تبديل نوع الطلب من 
الحصـــول علـــى بيـــت إلـــى الحصـــول على 
أرض، وســـألته عما إذا ســـأحصل على دعم 
للبناء ولكن لـــم أحصل على إجابة، وتكلفة 
البنـــاء حاليـــا مرتفعـــة جـــدا، وإذا شـــارف 
المواطـــن علـــى التقاعـــد وقـــرر االقتـــراض 
للبناء فإن ذلك ســـيؤثر على طريقة إعاشة 

العائلـــة. يجب أن يكون خيار توفير األرض 
فـــي بدايـــة تقديم الطلب اإلســـكاني وليس 
بعـــد مضـــي فتـــرة طويلة. عـــرض الـــوزارة 
متأخر وبدون تســـهيات وال يمكن أن أقبل 
بديـــن يصل إلى 600 دينـــار فيما لو غادرت 

للتقاعد.
- البحرانـــي: أتوقـــع أن تحديـــد المســـاحة 
والموقـــع قيـــد الدراســـة، ومن خـــال ندوة 
صحيفـــة الباد فأود اإلشـــارة إلى أن المدن 
تتـــرك  الـــوزارة  تنفذهـــا  التـــي  اإلســـكانية 
مســـاحات فضاء لبناء بيـــوت مزايا وأخرى 
للتوزيع على المواطنين لبنائها ومشروعات 

أخرى.
يونس آل مبارك

غــادر الحكــومـــة 
للعمـــل الحـــــر.. 
وليست لــــديـــه 

شهــــادة راتـــــــب
محمد المالح
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المنزل المدعوم 

ما الخيارات األخرى للحصول  «
على منزل مدعوم من الدولة 

في مملكة البحرين؟

- برنامـــج مزايـــا هـــو أحـــد الخيارات 
اإلضافيـــة، حيـــث إن وزارة اإلســـكان 
والحكومة مستمرة في البرامج التي 
تقدمهـــا عبـــر الزمـــن، والتـــي تســـمى 
اليـــوم بالبرامـــج التقليديـــة مثل بناء 
الوحـــدات وتوزيعها علـــى المواطنين 
بشـــكل مباشـــر أو مـــن خـــال برامـــج 
القـــروض العقاريـــة االجتماعية التي 
تتـــم مـــن خـــال بنـــك اإلســـكان، كمـــا 
توجـــد بعـــض الشـــرائح التـــي تفضل 
الســـكنية،  القســـائم  علـــى  الحصـــول 
فهـــذه البرامـــج توافـــرت للمواطنين، 
وبرنامج مزايا يشـــكل أحد الخيارات 
اإلضافية التي ُتوسع دائرة الخيارات 

للمواطنين.

ديناميكية عالية

إلى أي حد ممكن أن يسهم  «
القطاع الخاص في توفير حلول 
السكن االجتماعي ضمن برامج 

وزارة اإلسكان في البحرين؟

- القطـــاع الخـــاص فـــي البحريـــن عبر 

عـــن ديناميكيـــة عاليـــة فـــي التعاطي 
مـــع ملـــف الســـكن االجتماعي ســـواء 
من خال ما تم مشـــاهدته من تهافت 
القطاع الخاص على تطوير الوحدات 
الســـكنية المائمـــة والتـــي تســـتهدف 
هذه الشـــريحة من المواطنين، وأيًضا 
مـــن ناحية توفيـــر التمويل، فمثًا في 
برنامـــج مزايـــا توجـــد شـــراكة فاعلـــة 
بيـــن الدولة من جهـــة وبين المطورين 
كل  تقريًبـــا  واليـــوم  والمصـــارف، 

المصـــارف المحليـــة منضويـــة ضمـــن 
برنامـــج مزايـــا وتتنافـــس مـــن خـــال 
تقديمها عروضا ترويجية للمواطنين 
لتوفيـــر التمويـــل الســـكني، مؤكدا أن 
ديناميكيـــة  أبـــدى  الخـــاص  القطـــاع 
عاليـــة للتجـــاوب مـــع هذه المبـــادرات 

بخاف بعض المبادرات السابقة.
مملكـــة البحريـــن كانـــت ســـباقة أيضا 
في الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص، إذ 
قام القطاع الخاص بتطوير الوحدات 

السكنية وتوفيرها بشكل مباشر.

عدد البيوت

- ما عدد الوحدات السكنية  «
المطلوبة توافرها سنوًيا في 

البحرين للوفاء بالطلب المتزايد 
على الخدمات اإلسكانية وأيًضا 

الحد من صفوف االنتظار؟

- يتراوح بين 4 آالف و5 آالف تقريًبا، 
هـــذه األرقام ستســـاهم فـــي تخفيض 

قوائم االنتظار.

المشروعات وكورونا

- عن المشروعات اإلسكانية  «
الجاري إنشاؤها حالًيا، ما 

التقدم المحرز وألي مدى تأثرت 
بفيروس كورونا؟

- الـــوزارة أنجزت إنجـــاًزا يعتبر كبيًرا، 

فخـــال عقـــد مـــن الزمـــن تـــم تطويـــر 
5 مـــدن إســـكانية وهـــذا عـــدد ليـــس 
بالقليل بالنســـبة لمملكـــة البحرين وما 
تنطـــوي عليه من تحديـــات من خال 
تخصيص المـــوارد، ولكـــن ألن الدولة 
اليـــوم تتعامـــل مـــع الملف اإلســـكاني 
رفاهيـــة  علـــى  وحريصـــة  كأولويـــة 
األسرة البحرينية وصلت لكل الموارد 
ألجـــل االســـتجابة للطلبـــات، فتوجـــد 
لدينـــا 5 مـــدن تـــم تطويرهـــا، وتوجد 
حلول أيًضا لاستفادة منها من خال 

برنامج مزايا وقروض اإلسكان.
كورونا كان لهـــا تأثير عالمي، وتأثرت 
بعض ساســـل اإلنتاج أال وهي توفير 
المـــوارد ومـــا إلـــى ذلـــك، وفـــي بعض 
األحيـــان تكـــون هنـــاك إصابـــات مـــن 
حيث سقوط العمال، فا يوجد شيء 
غيـــر معتـــاد أو غيـــر متوقع فـــي هذه 

الحال.

ا يخفض قوائم االنتظار توفير 5 آالف بيت سنويًّ
المديـــر العـــام لبنـــك اإلســـكان: المصـــارف تتنافـــس لتقديـــم عـــروض ترويجيـــة عـــن “مزايـــا”

أولى الحاصالت على بيوت “دانات البركة”: سعر المنزل مناسب
المغلوطـــة المعلومـــات  بســـبب  متـــردًدا  كنـــت  قاللـــي:  فـــي  الواحـــات  بيـــوت  مـــن  مســـتفيد 

قالـــت أولـــى المنتفعـــات مـــن مشـــروع 
إن  جنوســـان  بمنطقـــة  البركـــة  دانـــات 
أبـــرز ما دفعهـــا المتاك بيـــت العمر عبر 
ميدانيـــا  زيارتهـــا  بعـــد  مزايـــا  برنامـــج 
للمشـــروع ومعاينتها للبيت، هو جمالية 
المشـــروع إلى جانب ســـعر البيت الذي 

يتناسب وإمكانات األسرة المادية.
وأســـرتها  ســـعادتها  عـــن  ـــرت  وعبَّ
بامتاكهم بيـــت العمر، الذي يعتبر حلم 

كل أسرة.
ونصحـــت خال مشـــاركتها فـــي تقرير 
لتلفزيـــون البحريـــن جميـــع المواطنيـــن 

البحرينيين لإلقدام على هذه الخطوة.
وشـــكرت دعم وزارة اإلسكان للمواطن 
بيـــت  امتاكـــه  أجـــل  مـــن  البحرينـــي 

األحام بطريقٍة سهلة وسلسلة.

كان مترددا

وأشـــار أحـــد المســـتفيدين مـــن مشـــروع 
الواحـــات بمنطقة قالي إلـــى أنه كان في 
البدايـــة متـــرددا فـــي اتخـــاذ قـــرار شـــراء 
وحدته الســـكنية عبر برنامـــج مزايا، نظرا 
للمعلومات المغلوطة التي كان يتلقاها من 
المحيطين، حتى اجتهد بنفسه واستفسر 
عـــن البرنامـــج ووجـــد أنه الخيار األنســـب 

واألفضل له للحصول على بيت العمر.

وأكـــد أنـــه حصـــل علـــى البيـــت فـــي زمـــن 
قياســـي، معتبـــرا البرنامـــج فرصـــة لـــه، إذ 
لـــواله لمـــا تمّكـــن مـــن امتاك مســـكن بهذا 
العمـــر. وبين في الوقت ذاته أنه من أشـــد 
المســـتحقين  الناصحيـــن لجميـــع زمائـــه 
لاســـتفادة مـــن هـــذا البرنامـــج وتحديـــدا 
إلمـــكان  نظـــرا  منهـــم؛  الـــزواج  حديثـــي 
حصولهـــم علـــى البيـــت وهـــم فـــي مقتبل 
العمـــر، باإلضافة إلى أن لهم مطلق الحرية 

في اختيار المنطقة والجيران.

فترة االنتظار

ممـــن  المواطنـــات  إحـــدى  وذكـــرت 
قدمـــن علـــى البرنامـــج أنهـــا اختـــارت 

دون  مزايـــا  برنامـــج  مـــن  االســـتفادة 
غيرها مـــن الخدمات اإلســـكانية، ألن 
فترة االنتظار أقل واإلجراءات أسهل 
والمعامـــات أســـرع، إذ إنـــه يختصـــر 

إلـــى حداثـــة  الوقـــت والجهد.وأشـــارت 
طلبها الذي تقدمت به في ســـبتمبر 2020، 
وإنهـــا تتابع حالًيا ســـير طلبها، مؤكدًة أنها 
لـــم تواجـــه أي تأخيـــر واإلجراءات تســـير 

حـــرص  عـــن  فضـــًا  متســـارعة،  بوتيـــرة 
الوزارة على الرد بشـــكل سريع والتجاوب 
أواًل بـــأول مـــع اتصاالتهـــا لاستفســـار عن 

سير اإلجراءات.

10 آالف دينار عرض للمستفيدين من “مزايا” للتأثيث

بثت قناة “ســـكاي نيوز عربية” تقريرا 
البحريـــن.  فـــي  مزايـــا  برنامـــج  عـــن 
ومن أبرز مـــا تضمنه التقرير اإلشـــارة 
م خيـــاًرا رائًعـــا  إلـــى أن البحريـــن تقـــدِّ
لمواطنيهـــا فـــي ســـبيل الحصول على 
منـــزل مدعوم مـــن الحكومـــة، إذ يتم 
اســـتقطاع مـــا ال يزيد عن ربـــع الراتب 
للمســـتفيد، وتتحمـــل وزارة  الشـــهري 
اإلســـكان ســـداد الباقي وفـــق برنامج 
تمويلـــي ميســـر يمتـــد علـــى مـــدى 25 

سنة.
اإلســـكان  لـــوزارة  األســـاس  والشـــرط 
للدعـــم  مســـتحًقا  المواطـــن  العتبـــار 
المالي لشراء منزل هو أن ال يزيد راتبه 
الشـــهري عـــن مـــا يعـــادل 1200 دينـــار 
بحرينـــي، وبالتالـــي يمكـــن ألي شـــاب 
بحريني في مقتبـــل حياته العملية أن 

يمتلك منزل الزوجية مباشرًة.

وبدأت شـــركات التطويـــر العقاري في 
البحريـــن التوجـــه لبناء منـــازل تنطبق 
عليهـــا شـــروط وزارة اإلســـكان لدعـــم 
المواطنيـــن لشـــرائها، بحيـــث يجب أال 

تتجاوز قيمة العقار 120 ألف دينار.

شروط البنك

وفـــي هذا الصدد، قـــال مدير منتجات 
بنـــك اإلســـكان خالد الخاجـــة: البد من 
توافـــق المتقدم بطلب االســـتفادة من 

“مزايـــا”  االجتماعـــي  الســـكن  برنامـــج 
المطـــروح من قبل وزارة اإلســـكان مع 
الشروط والمعايير الموضوعة، إذ البد 
أن يكون بحريني الجنسية، ومتزوجا، 
وال يتعدى دخله الشـــهري 1200 دينار 
بحرينـــي، وعمـــره ال يتجـــاوز 34 عاًما 

و6 شهور.

خدمات تمويلية

المســـتهلكين  تمويـــل  مشـــرف  وذكـــر 

فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي “بيتـــك” 
أحمـــد أديب أنـــه من ضمـــن الخدمات 
التمويليـــة التي يقدمهـــا بيت التمويل 
الكويتـــي هو خدمـــة التأثيـــث، إذ يتم 
تمويـــل المواطـــن المســـتحق بمبلغ 10 
آالف دينـــار إضافيـــة علـــى مبلـــغ قيمة 

العقار.
وأفـــاد رئيس مبيعات مصرف الســـام 
محمـــد الرفاعـــي أن الدعـــم الحكومي 
يكـــون بمبلـــغ 81 ألفـــا، وبـــدور البنـــك 

أو المصـــرف الممـــول يســـتكمل المبلغ 
المتبقي من قيمة العقار.

وأشـــار إلى االســـتراتيجية المشـــتركة 
الموضوعـــة مـــع وزارة اإلســـكان وبنك 
توفيـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي  اإلســـكان، 
الحلـــول المناســـبة ســـواًء كتمويـــل أو 

كنسبة أرباح أقل أو غيرها.

مستفيدان

وأكد أحد المواطنين المستفيدين 

الدعـــم  أن  مزايـــا  برنامـــج  مـــن 
المســـكن  لتمويـــل  الحكومـــي 
كبيـــرة  لشـــرائح  الفرصـــة  أعطـــى 
مـــن المجتمـــع بـــأن تســـتفيد مـــن 

البرنامج.
ال  المســـتفيدات:  إحـــدى  وقالـــت 
يوجـــد أحـــد ال يتمنـــى أن يمتلـــك 
منزاًل، فالمنزل يعني استقرار أكثر 
مـــن الشـــقة، إذ إن الشـــقة تفـــرض 

حدودا لمستقبل األوالد.
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قـــال المديـــر العـــام لبنك اإلســـكان خالد عبـــدهللا إنَّ برنامـــج مزايا يأتي ضمن ســـعي الحكومة 
والقيـــادة الحكيمة في توفير ســـبل حصول األســـرة البحرينية على المنـــزل المائم، الذي يعد 
أحد المرتكزات األساس لتحقيق رفاهية األسرة البحرينية، إذ إنَّ الحكومة حريصة دائًما على 
ابتكار الحلول التي تؤمن هذه الخدمة األساســـية التي تتســـم بأنها فورية، بحيث إن مقدمي 
الطلبـــات يحصلـــون علـــى المنازل والوحـــدات الذين يرونها مناســـبة لهم خال أشـــهر عدة من 
تقديم الطلب، وفي نفس الوقت تفتح لهم الخيارات النتقاء الوحدات التي يرونها مائمة لهم 

جغرافًيا وبالحي الذي يرغبون بالسكن فيه.
وأضاف خالد عبدهللا خال حوار بالنشرة االقتصادية في قناة “سكاي نيوز عربية” أن برنامج 
مزايـــا جـــاء أيًضا معبرا عن اســـتراتيجية دولة في خلق شـــراكة فاعلة مـــع القطاع الخاص، إذ 
إنـــه يرتكـــز على تعاون وثيق ومثمر لألمانة إلى حـــد اآلن مع القطاع الخاص من حيث تطوير 

الوحدات العقارية وأيضا توفير التمويل للمواطنين.
وبالنســـبة لحجم البرنامج، أوضح أن عدد الطلبات في بداية انطاقته كبرنامج تجريبي كان 
بالمئـــات فقط، ولكن خال الفترة عندما اســـتوعب المواطنين مزايا هذا البرنامج، الذي يعتبر 
اســـما على مســـمى، شـــاهدنا زيادة الطلبـــات بوتيرة متســـارعة، فاليوم لدينـــا مجموعة طلبات 
وصلت تقريًبا إلى 13 ألف طلب، ومجموع األسر التي سكنت في الوحدات السكنية تجاوز الـ 
8 آالف أسرة بحرينية خال أشهر قليلة، وحصلت على السكن المائم لها، وهذه األرقام تعتبر 

بالنسبة لحجم السكان في البحرين وحجم الطلبات اإلسكانية أرقاما جًدا كبيرة. 

محرر الشؤون المحلية

مبنى بنك اإلسكان

خالد عبدالله

أولى المستفيدات من بيوت دانات البركةمستفيد ببيت في الواحات بقالليمواطنة: تقدمت بطلبي في سبتمبر 2020

القطاع الخاص عبر عن ديناميكية عالية 
في التعاطي مع ملف السكن االجتماعي

في برنامج مزايا توجد شراكة فاعلة بين 
الدولة والمطورين والمصارف

محرر الشؤون المحلية

مواطن مستفيدأحمد أديبمواطنة مستفيدةمحمد الرفاعيخالد الخاجة

ـــار ـــة العق ـــن قيم ـــي م ـــغ المتبق ـــتكمل المبل ـــك يس ـــي والبن ـــم الحكوم ـــار الدع ـــف دين 81 أل
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مواقع التواصل االجتماعي “مشتبه به” في تسريب البيانات
الشـــركات عـــن  بياناتـــك  تمنـــع  ال  الخصوصيـــة  إعـــدادات  النعيمـــي: 

قــال اإلعالمــي مهنــد ســليمان النعيمــي إن قبــول المســتخدم للدخــول علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي يعتبــر قبوال الختراق بياناته ســواء عن حســن أو ســوء نية، وهنــا يكمن مدى وعيه 

بحجم المعلومات المكشوفة للعالم.  

وأشـــار خـــال اللقـــاء االفتراضـــي عبر حســـاب 
لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس األعلى للمـــرأة، ضمن 
بخيـــر  “البحريـــن  برنامـــج  لقـــاءات  سلســـلة 
بعزمكم”، إلى أن “زمـــن الخصوصية انتهى إلى 
غيـــر رجعـــة، والتحـــدي اآلن هـــو كيـــف نحافظ 
على سامة معلوماتنا وضمان عدم استغالها”. 
وذكر أن شـــبكات التواصـــل االجتماعي تتحكم 
بهـــا وتملكهـــا شـــركات عالميـــة خاصـــة تجارية، 
وكل مـــا تحققـــه مـــن عوائـــد وأربـــاح قائم على 
عمليـــة جميـــع البيانات الشـــخصية وبيعها على 

شركات الدعاية واإلعان.  
ولفت إلى أن إعدادات الخصوصية في الغالب 
تحميك من متابعيك فقط، ولكنها ال تمنعها عن 
الشركات، فهي باختصار “أن تسلم خصوصيتك 

لهم بشرط أن يحافظوا على سريتها”. 

وقـــال مقدمـــا مجموعـــة مـــن النصائـــح لحماية 
الخصوصيـــة: اســـتخدم كلمـــات مـــرور قويـــة، 
اســـتخدم المصادقة الثنائية أو خطوات تحقق 
إضافية، عدم إرســـال األموال أو كلمات المرور، 
ال تنقـــر على الروابـــط فقط؛ ألنها ترســـل إليك، 
حتـــى لـــو كانـــت تأتي مـــن صديق، ال تقـــم عند 
التســـجيل بتقديـــم معلومات إضافيـــة بخاف 

الضرورية.  
وذكـــر أن التحدي األكبر أمام منصات التواصل 
تجعلـــك  أن  تســـتطيع  كيـــف  هـــو  االجتماعـــي 
تعيـــش داخلهـــا لســـاعات أطول فـــي اليوم، فا 
تكـــن عرضـــة لاســـتغال منهـــا، وحقـــق الهدف 
الرئيس فقط وهو التواصل مع من تهتم بهم.  

وأشار إلى أن الحرب اليوم هي حرب معلومات، 
فمـــن يملـــك المخـــزون األكبـــر مـــن المعلومـــات 

والمعرفة هو من يستطيع أن يسيطر.  
وأكـــد النعيمـــي ضـــرورة أن تتعامـــل مـــع جميع 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي كمشـــتبه به في 

تسريب بياناتك.  
وقـــال إن التأثيـــر مـــن خـــال الخـــداع العميق، 
وهـــي عبارة عن مقاطع فيديو أو صوت أحيانا 
يتم إنتاجها عبر تقنيات التعليم العميق، بحيث 
يســـتطيع أي شـــخص متمكن منها نســـب أفام 
ومقاطـــع ألشـــخاص لـــم يقومـــوا بها أساســـا أو 
تصريحـــات لم يدلوا بها، تعد من أشـــهر وأخطر 
تقنيـــات التضليـــل، التي أصبحـــت متوفرة في 

متناول الجميع عبر الهواتف الذكية. 
ولفت إلى أســـلوب التأثير من خال الحسابات 
اآلليـــة والتـــي هـــي عبـــارة عـــن حســـابات تدار 
بطريقة آلية وظاهرها حســـابات أفراد حقيقية 
تديرهـــا برامج، وهنا يجب االنتباه من التفاعل 
معها أو ضمان عدم استغالها لمحاولة سرقات 

البيانات عبر بث أخبار وروابط وهمية.   
وتطـــرق إلـــى الحديـــث عـــن عـــدد من أســـاليب 
االحتيـــال الرقمية األخرى المتمثلة في انتحال 

الهويات وســـرقة البيانات، واســـتغال شـــبكات 
الهاكـــرز ألزمـــة فيـــروس كورونا؛ لنشـــر األخبار 
ومواقع وهمية حول بيانات كورونا الســـتدراج 
الضحايا، إلـــى جانب تطور مهارات المخترقين 

من حيث اللغة وأسلوب التواصل. 
وقال إن البحرين سجلت 459 باغا رسميا لدى 
وزارة الداخليـــة بشـــأن اختراق الحســـابات في 
وســـائل التواصل االجتماعي فـــي العام 2020، 
وهناك فـــرق عمل تعمل على مدار الســـاعة في 
ذلك، ونستطيع نحن أن نساعدها بزيادة الوعي 
فـــي اســـتخدام المنصـــات وندعـــم جهودها في 

التركيز على مهام أكبر في حفظ األمن. 
منصـــات  علـــى  يطـــرأ  تطـــور  كل  أن  وأضـــاف 
ووســـائل التقنيـــة تـــزداد معه أســـاليب الخداع 
والفبـــركات، وأن الحـــل مرتبـــط بالوعي ومدى 
قدرتنـــا وتطويـــر مهاراتنـــا فـــي كشـــف الزيـــف 
والخـــداع، إلـــى جانـــب االســـتعانة بتطبيقـــات 
تساعد في التأكد من صحة المعلومات والصور 

والمقاطع المنشورة.
من اللقاء االفتراضي عبر حساب لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة

سيد علي المحافظة

إنشاء 4 جوامج جديدة في ديار المحرق
“األعلـــى اإلســـامي” يؤيـــد اقتصـــار الحـــج علـــى الســـعودييين والمقيميـــن

أشــاد المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية بالتوجيهــات الملكيــة الســامية مــن 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة بمباشــرة العمل 
علــى تطعيــم المواطنيــن البحرينيين المقيمين في الخــارج ضد فيروس كورونا، 
وإطالق الحزمة المالية واالقتصادية للتعامل مع آثار االنعكاســات االقتصادية 
للجائحــة، وذلــك فــي إطــار ما يوليــه جاللتــه ألبناء البحريــن من اهتمــام لضمان 

حصولهم على أفضل الرعاية والخدمات في الداخل والخارج.

وثمن المجلس التقدير الملكي السامي 
يبذلهـــا فريـــق  التـــي  الكبيـــرة  للجهـــود 
البحرين بقيادة صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
فـــي التصـــدي للجائحـــة، والتعامـــل مع 
مـــا تتطلبـــه األوضـــاع للمرحلـــة الراهنة 
إطـــار  فـــي  الجميـــع،  ســـامة  لضمـــان 
تطلعات العاهل لتحقيق األمن الصحي 
للوطـــن والحفاظ على صحة وســـامة 

المواطنين والمقيمين.
وبحث المجلس في جلسته االعتيادية 
التـــي عقدها أمس الثاثاء عن ُبعد عبر 
تقنية االتصال المرئي برئاســـة الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل 
علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات  خليفـــة 
جدول األعمال، واســـتهلها باســـتعراض 
تقرير من لجنة متابعة إنشـــاء الجوامع 
وملحقاتهـــا بشـــأن خمســـة طلبـــات من 
 5 إعمـــار  علـــى  للموافقـــة  المحســـنين 
جوامـــع؛ 4 منها إلنشـــاء جوامع جديدة 
فـــي ديـــار المحـــرق، والخامـــس للقيـــام 

بصيانة شـــاملة لجامع أبي بكر الصديق 
واطلـــع  بالحـــورة،  عنـــه  هللا  رضـــي 
والخرائـــط  الطلبـــات  علـــى  المجلـــس 
والرســـومات المرفقـــة بها واســـتمع إلى 
واتخـــذ  المختصـــة  اللجنـــة  توصيـــات 

القرارات الازمة.
كما أشـــاد المجلس رئيس المجلس، بما 
أبـــداه صاحب الجالة الملك من اعتزاز 
للعامليـــن  الوطنيـــة  للجهـــود  وتقديـــر 
فـــي الصفـــوف األماميـــة وإســـهاماتهم 
في نجـــاح جميع مســـارات التعامل مع 
فيـــروس كورونـــا، منوهـــًا فـــي الوقـــت 
نفســـه بالتقديـــر الـــذي اســـتحقوه مـــن 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء بمنحهم رتبتين 
استثنائيتين في الخدمة المدنية أو ما 

يعادلها.
الســـياق  هـــذا  فـــي  المجلـــس  وأعـــرب 
عـــن تقديـــره العميق لما اتخـــذه الفريق 
وإجـــراءات  خطـــط  مـــن  الوطنـــي 
احترازيـــة ووقائيـــة وعاجيـــة كان لها 
األثـــر الطيب فـــي التخفيف مـــن أعداد 

كورونـــا  لفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت 
ومعـــدل االنتشـــار، مثمًنـــا فـــي الوقـــت 
الـــذي  الكبيـــر  اإلنســـاني  الـــدور  نفســـه 
اضطلعت بـــه الكوادر الطبية والصحية 
وجميع العاملين في الصفوف األمامية 

والجهات المساندة.
كمـــا أبدى المجلـــس ســـعادته واعتزازه 
بمـــا أبـــداه المواطنـــون والمقيمـــون من 
للمســـؤولية  واستشـــعار  بنـــاء  تعـــاٍط 
الوطنيـــة مـــن خـــال إقبالهـــم المتزايد 
للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  ألخـــذ 
والتوجيهـــات  بالتعليمـــات  والتزامهـــم 
الصادرة من الجهات المختصة، ضارًعا 
البحريـــن  يحفـــظ  أن  تعالـــى  إلـــى هللا 
وأهلها ويكشـــف هذا الوباء والباء عن 
عبـــاده برحمته وقدرتـــه، وأن يمن على 

جميع المرضى بالصحة والعافية.
والطالبـــات  الطلبـــة  المجلـــس  وهنـــأ 
المتفوقيـــن والناجحين علـــى نتائجهم 
المتميزة والمشـــرفة رغم هذه الظروف 
االســـتثنائية، معرًبا عن شكره لهم على 
جهودهـــم، مقـــدًرا فـــي الوقـــت نفســـه 
دور أوليـــاء األمـــور والهيئـــات اإلدارية 

والتعليمية في هذا النجاح.
وفي ســـياق آخر، نوه المجلـــس بالقرار 
الذي اتخذته المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة بقصر موسم الحج لهذا العام 
على مواطنيهـــا والمقيمين فيها، وذلك 
في ظل ما يشـــهده العالم من اســـتمرار 

تطـــورات الجائحـــة وظهـــور التحورات 
الجديدة.

وقـــال المجلـــس إن هذا القـــرار الحكيم 
يؤكد حرص المملكة العربية السعودية 
الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة  الشـــقيقة 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود وولـــي عهده صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود على إقامة موسم 
الحـــج وإحيـــاء هذه الشـــعيرة العظيمة 
ا، بما يحقق متطلبات  بشـــكل آمن صحيًّ
الوقايـــة الازمة لضمان ســـامة حجاج 
بيـــت هللا الحـــرام، وبمـــا يتوافـــق مـــع 
مقاصد الشريعة اإلسامية من ضرورة 

حفظ النفس البشرية.
وأكد المجلس أن هذا القرار المســـؤول 
الدائمـــة  الجهـــود  ســـياق  فـــي  يأتـــي 
والمســـتمرة التـــي تقـــوم بهـــا المملكـــة 
الشقيقة في خدمة الحرمين الشريفين 
والبقـــاع والمشـــاعر المقدســـة، وخدمة 
والزائريـــن  والمعتمريـــن  الحجـــاج 
وتذليـــل  بهـــم  والعنايـــة  ورعايتهـــم 
الصعـــاب التـــي قـــد تواجههـــم، وتوفير 
األجـــواء اآلمنـــة والصحية لهـــم ليؤدوا 

مناسكهم في يسر وسامة وطمأنينة.
واختتم المجلس جلســـته باســـتعراض 
الرســـائل والطلبات الـــواردة، وبحث ما 
يســـتجد من أعمـــال، واتخذ بشـــأنها ما 

يلزم.

 الشيخ عبدالرحمن بن محمد

المنامة- بنا

Vacancies Available
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 

Elika Company For UPVC Business And Metal Signs W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39857656  or  AHMED16852002@HOTMAIL.COM

 Gulf compass contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

33306797  or  RIDERFEMAL@HOTMAIL.COM 

Rasha Flower WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contac

17722661  or  RASHAIFLOWERSBH@GMAIL.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 

Consolidated Engineering Company Khatib and Alami Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17213177  or  SOFFYAN.ZEINUDDIN@KHATIBALAMI.COM 

Saud Creative for Designs 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

35027260  or  ALHIBIR.BELAL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

BEES GLOBAL FOR CONSULTANCY - partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

35507170  or  AYMAAN.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BEES GLOBAL FOR CONSULTANCY - partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

35507170  or  AYMAAN.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

I DESIGN AND BUILD 
has a vacancy for the occupation of
  DIRECTOR OF INDUSTRIAL AREAS 

 suitably qualified applicants can contac
36444500  or  DERAZI@OUTLOOK.COM 

ASAACO PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
77305030  or  KHANPTPM1@GMAIL.COM 

NEBRAS CITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

36994577  or  A0504162843@HOTMAIL.COM 

ABN ALGHONIM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
36656516  or  NEGM73@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 

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 

Azal wahat Car Accessories Co. - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39311900  or  SOLANCARVIP@GMAIL.COM 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

MULTI LEVEL MANAGEMENT TECHNOLOGY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

35082787  or  KHURRAMCHAUDHRY999@GMAIL.COM 

ALHADDAD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17566473  or  DARSHA@ALHADDAD-BAHRAIN.COM 

ALJAZEERA SHIPPING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contac
17728837  or  ALMELAHA@AJSCO.COM 

ALMETHALEYA TAILORING & BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17822095  or  MOHDALRAEE@GMAIL.COM 

Latin pastries 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39661722  or  BENTALKHATER@GMAIL.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 

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 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contac

17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

KPMG ADVISORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST RESEARCH 
 suitably qualified applicants can contac
17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

Alaa salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac
17233717  or  HYAGA2006@GMAIL.COM 

BLACK FOX GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contac
39166611  or  JEHAD3916@GMAIL.COM 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

39655545  or  germanquality.bh@gmail.com 

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

  LIFEGUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

CAZAK PLAZA COFFEE SHOP & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

AGORA FOOD TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

34008008  or  alnoaimi.cretan@gmail.com 

SONDER COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17645454  or  s@sonderbh.com 

Gulf Sea Petroleum Products Marketing W.I.I 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17311114  or  CHAIRMAN@GSTGULF.COM 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG  

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلنت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي أنه قـــد تم طرح 
مناقصة مشروع كلية عبد هللا بن خالد 
للدراســـات اإلســـامية مـــن قبل مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات، علـــى أن يتم 
فتـــح العطاءات المقدمة للمشـــروع بعد 

االنتهاء من اإلجراءات المطلوبة.
وذكرت الوزارة أن هذا المشـــروع يأتي 
فـــي إطار الخدمات التـــي تقدمها وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي لمختلف الـــوزارات والهيئات 
النهضـــة  فـــي  للمســـاهمة  الحكوميـــة 
الشـــاملة التي تشـــهدها مملكتنـــا الغالية 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لجالـــة الملـــك 
المفـــدى، حفظه هللا ورعاه، حيث تعتبر 
الكليـــة منـــارًة علميـــًة لتحقـــق أهـــداف 
وزارة التربية والتعليم وإضافًة حقيقًة 
لتدريـــس العلـــوم الشـــرعية مـــن خـــال 
اعداد كفاءات فكرية متمكنة من تعزيز 
الهوية العربية واإلسامية وفقا لثوابت 
الشـــريعة اإلســـامية، وإعداد خريجين 
أكفـــاء فـــي مجـــاالت الوعظ واإلرشـــاد 
واإلجـــراءات  والتعليـــم  والخطابـــة 
بـــاألدوات  الطلبـــة  وتزويـــد  الشـــرعية، 

المعرفيـــة والمهارات العلمية والكفايات 
األساســـية في العلوم الشرعية والعلوم 
المســـاندة وتأهيلهـــم لخدمـــة المجتمع، 
بتراثـــه  البحرينـــي  المجتمـــع  وربـــط 
وثقافتـــه العربية واإلســـامية وتعريفه 
التواصـــل  لدعـــم  األخـــرى  بالثقافـــات 

والحوار.
الكليـــة  تصميـــم  فـــي  ُروعـــي  وقـــد 
للطلبـــة  مائمـــة  تعليميـــة  بيئـــة  خلـــق 
وبمواصفـــات معمارية تعكس جماليات 
المبنـــى، وفق أحـــدث المعاييـــر العالمية 
المعتمـــدة للمباني والمنشـــآت التعليمية 
وبمواصفـــات فنية صديقـــة للبيئة تعزز 
الخضـــراء  والمبانـــي  االســـتدامة  مـــن 
اســـتهاك  ترشـــيد  سياســـة  وتطبيـــق 
الطاقـــة للحفـــاظ علـــى البيئـــة والموارد 

الطبيعية.
 والجدير بالذكر بأن مبنى الكلية يتكون 
من ثاثة طوابق بســـعة 300 مستخدم، 
وتحتوي على صفوف دراسية ومكاتب 
إداريـــة وغـــرف لإلجتماعـــات ومكتبـــة 
ومختبر للحاسوب وغرف للتدريب إلى 
جانب مرافق خدمية مساندة ومواقف 

للسيارات.

طرح مناقصة إنشاء كلية عبداهلل بن خالد

local@albiladpress.com
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grnata

 للمزيد من

العقارات

38344464

 التاريخ: 2021/06/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2021 -86388 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه:  ورثة حمد عبدهللا علي الرويعي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى مبارك حمد عبدهللا علي الشاعر الرويعي      

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

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

رقم القيد : 2-9095
االسم التجاري: كراج الشاعر

 التاريخ: 2021/05/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

)CR2021 -93270 (  طلب رقم

الشــخصي  الرقــم  اســماعيل  ميــرزا  عبدالمجيــد  ياســر   : الســادة  إلينــا  تقــدم 
890904049 بطلــب تنــازل عن المحــل التجاري التالي الــواردة معلوماته أدناه 

إلى  السادة / ليلى عبدالقادر محمد يوسف الرقم الشخصي 560122373      
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 88712

الفرع: 1
االسم التجاري: بوتيك جبال مدريد 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )111( لسنة 2021
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة الزيرة للمشاريع التكنولوجيا ذ.م.م

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
الســيد / محمــد عابــد عبدالرســول الزيــره باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
الزيرة للمشــاريع التكنولوجيا ذ.م.م،المســجلة كشركة ذات مسٔوولية محدودة 
بموجب القيد رقم 127727، طالبا ٕاشهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )111( لسنة 2021
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة الزيرة للمشاريع التكنولوجيا ذ.م.م

 BABY إلينــا بأنــه قــد تقــدم  بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة  ـن إدارة التســجيل  ـ تعل
SHEHINSHA KUZHICHAKANDATHIL PUTHIYAPURAYIL صاحــب شــركة بونتيفــل 
ملتيبليكس لحلول التدقيق واإلستشــارات ذ.م.م والمســجلة بموجب القيد رقم 126244 طالبا 
تحويل الشــركة ذات مســؤولية محدودة إلى شــركة تضامن بحرينية و تغيير االســم التجاري 
مــن شــركة بونتيفــل ملتيبليكــس لحلــول التدقيــق واإلستشــارات ذ.م.م الــى شــركة بونتيفــل 
ملتيبليكس سولوشنز شركة تضامن بحرينية برأسمال وقدره ) BD 1000 ( الف دينار بحريني 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
BABY SHEHINSHA KUZHICHAKANDATHIL PUTHIYAPURAYIL 

SELVAN DHARMARAJ 

القيد  84655
التاريخ : 2021/06/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدمت 
إليهــا الســيدة صديقــه احمــد احمــد ســليمان المالكــة لمؤسســة كيــاش الديــن 
لتركيــب لوحــات االعالنــات  مؤسســة فرديــة والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 
84655 طالبــة تحويــل المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة 
برأســمال وقــدره 1000 دينــار بحرينــي ، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســادة 

التالية اسمائهم:
صديقه احمد احمد سليمان.

OMAR FARUK ABDUL LATIF     .1

  2021 / 5 / 09
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
  CR2021 -69746 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
  اسم التاجر : وجدان محمود عبدالرسول احمد خمدن

االسم التجاري الحالي : قصر الزفاف لألزياء
االسم التجاري الجديد :برايدل بالس

قيد رقم:  3-14264

إعالن بحل و تصفية
شركة كلوك وورك افينتس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 131490

بنــاء على قرار الشــركاء لشــركة كلــوك وورك افينتس ذ.م.م المســجلة بموجب 
 JUDE القيــد  رقــم 131490 ، بتصفيــة     الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد
ROHITH ALEXIS DSOUZA كمصفي للشــركة بهذا يعلن المصفي أن ســلطة 
المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، و عمــال بنــص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
    JUDE ROHITH ALEXIS DSOUZA : عنوان المصفي

visionbc1@gmail.com    -     39029055   

القيد   76546 - 6
التاريخ   2021/6/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم شركة بوكس إت للمطاعم ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
صاحب شــركة بوكس إت للمطاعم ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 76546 
- 6 طالب تغيير االسم التجاري من شركة بوكس إت للمطاعم ذ.م.م الى بايدا 

أند باستا ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم
باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يــوم يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

القيد : 22 – 56344
التاريخ :  21 /2021/6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة   2021
بشأن تغيير االسم التجاري لفرع 22 لمجموعة أوتاد ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب مجموعة أوتاد ذ.م.م المســجلة بموجب القيــد رقم 56344 -، 

طالبين تغيير االسم التجاري لفرع 22
من:برادات اوتاد ذ.م.م
الى: ركن السوب ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 8 – 76546
التاريخ : 2021/6/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بوكس إت للكاترينج ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة  بوكــس إت للكاترينــج ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد 
رقم 76546 8-  طالبين تغيير االسم   التجاري من شركة بوكس إت للكاترينج 

ذ.م.م الى مطعم ذي باو البوتيكي ذ.م.م 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة السدرة للتطوير العقاري ذ.م.م .

سجل تجاري رقم 114094

 بناء على قرار الشــركاء في شــركة الســدرة للتطوير العقاري ذ.م.م. المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 114094 بتصفيــة الشــركة اختيــار و تعييــن / جميــل علــي 
حسن احمد عواجي مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد 
انتهــت وفقــا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، 
مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هــذا اإلعالن، و 

ذلك على العنوان التالي:
جميل علي حسن احمد عواجي

jameel@vintageconsultants.com    -     39018111
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وقف العمل “بضعة أيام” في محطة بوشهر.. وإسرائيل تحذر

السعودية: نحّمل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية

حّمــل وزيــر الخارجيــة الســعودي األميــر فيصل بن فرحــان بن عبدهللا، 
أمس الثالثاء، إيران المســؤولية عن أنشــطتها النووية، مؤكدا أن دور 

الوكالة الذرية بملف إيران النووي حاسم.
وبخصــوص الملــف اليمنــي، أوضــح فيصــل بــن فرحــان خــالل مؤتمــر 
)المدعوميــن  النمســاوي، أن الحوثييــن  صحافــي مشــترك مــع نظيــره 
مــن إيــران(، تعمــدوا التصعيــد وهاجموا مــأرب، الفتا إلــى أنهم رفضوا 

مبادرة وقف إطالق النار في اليمن.
وأردف أن المملكــة قدمــت مبادرة إســتراتيجية لوقف إطالق النار في 

اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب في اليمن.

وأفصـــح وزيـــر الخارجية الســـعودي 
أنه تحدث في النمسا عن التدخالت 
اإليرانيـــة في المنطقـــة، وأن المملكة 
لديها رؤية مشتركة مع النمسا بشأن 

استقرار المنطقة.
من جهته، قال وزير خارجية النمسا 
هجمـــات  إن  شـــالينبرغ،  ألكســـندر 
الحوثييـــن علـــى الســـعودية أمر غير 
العـــودة  الحوثييـــن  وعلـــى  مقبـــول، 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الحـــوار،  لطاولـــة 
السعودية تقوم بدور محوري ومهم 

في المنطقة.
قـــال  النـــووي  الملـــف  وبخصـــوص 
وزيـــر خارجية النمســـا “نؤيد العودة 
لالتفـــاق النـــووي مع إيـــران وتعزيزه 

وتنفيذه”.
وخالل زيارة رســـمية إلـــى العاصمة 
وزيـــر  التقـــى  فيينـــا،  النمســـاوية 
عـــام  مديـــر  الســـعودي،  الخارجيـــة 
الذريـــة  للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة 

رافائيل غروسي.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء مناقشـــة أبـــرز 
التطـــورات تجـــاه البرنامـــج النـــووي 
اآلليـــات  فـــرض  وأهميـــة  اإليرانـــي، 
الالزمة للتفتيش الســـريع والشـــامل 
لكافـــة المواقـــع النوويـــة اإليرانيـــة، 
وكذلك وقف االنتهاكات والسياسات 
اإليرانية للقوانين واألعراف الدولية 
التي تزعزع أمن واســـتقرار المنطقة 

والعالم.
كمـــا ناقـــش الجانبان أهميـــة االلتزام 

بتطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة للطاقـــة 
النمـــو  تحفيـــز  أجـــل  مـــن  الذريـــة؛ 
والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة 
عالميـــا، باإلضافـــة إلى مناقشـــة أبرز 
المســـتجدات على الساحة اإلقليمية 

والدولية.
علـــى صعيد متصـــل، أوقفـــت إيران 
محطـــة  فـــي  أيـــام”  “بضعـــة  العمـــل 
بوشـــهر للطاقـــة النوويـــة في جنوب 
البـــالد، ألســـباب يعتقد أنهـــا مرتبطة 
قدمـــت  دوريـــة،  صيانـــة  بأعمـــال 

السلطات تفسيرات متباينة بشأنها.
وقالـــت المنظمـــة اإليرانيـــة للطاقـــة 
الذريـــة فـــي بيـــان  “علـــى إثـــر عطل 
تقني في محطة بوشهر )...( تم وقف 
العمـــل فيها بشـــكل موقت وخرجت 

عن شبكة الكهرباء الوطنية”.
وفي حين لم تحدد طبيعة المشكلة، 
أكـــدت أنـــه “بعـــد أن يتـــم حـــّل هـــذه 
ربـــط  ســـيعاد  التقنيـــة،  المشـــكلة 
المحطـــة بشـــبكة الكهربـــاء الوطنية 

بعد بضعة أيام”.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت الوكالـــة الدولية 
علمـــا  أخـــذت  أنهـــا  الذريـــة  للطاقـــة 
بوقف عمل المحطة بســـبب “مشكلة 

تقنية”.
مـــع  “تماشـــيا  بيـــان  فـــي  وأضافـــت 
اإلجـــراء المعتمـــد، الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقـــة الذرية هي علـــى تواصل مع 
المنظمـــة اإليرانيـــة للطاقـــة الذريـــة 

للحصول على معلومات إضافية”.

إسرائيل تحذر واشنطن من 

العودة لـ “النووي” 

حذر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي 
المســـؤولين  كوخافـــي،  أفيـــف 
األميركييـــن مـــن العودة إلـــى االتفاق 
النـــووي مع إيران للعـــام 2015، وذلك 
فـــي  واشـــنطن،  إلـــى  زيارتـــه  خـــالل 
محاولـــة أخيـــرة من جانب إســـرائيل 
للتأثير على المفاوضات الجارية بين 

الواليات المتحدة وإيران في فيينا.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  ووصـــل 
اإلســـرائيلي إلـــى الواليـــات المتحـــدة 
اليوميـــن  وأمضـــى  األحـــد  يـــوم 
الماضييـــن في اجتماعـــات مع رئيس 
هيئة األركان المشـــتركة مـــارك ميلي 
ووزير الدفاع األميركي لويد أوســـتن 

في البنتاغون بحسب الجيش.
وعـــرض رئيـــس األركان اإلســـرائيلي 
إخفاقـــات الصفقـــة النوويـــة الحالية، 
والتـــي تســـمح إليـــران بإحـــراز تقدم 
كبيـــر في الســـنوات المقبلة في كمية 
ونوعية أجهزة الطرد المركزي وكمية 
ونوعية اليورانيوم المخصب، وشدد 

علـــى عـــدم وجـــود رقابة علـــى إيران 
في مجال تطوير سالح نووي”، وفقا 

لبيان الجيش اإلسرائيلي.
من جانبه، وجه السيناتور الجمهوري 
إلـــى  حـــادة  انتقـــادات  كوتـــون  تـــوم 
النظام اإليراني، ساخرا من “مسرحية 
ووصـــف  اإليرانيـــة”،  االنتخابـــات 
قادتهـــم باإلرهابييـــن والقتلـــة، داعيا 
إدارة الرئيـــس األميركـــي جـــو بايدن 
إلـــى عـــدم رفـــع العقوبـــات عنهـــم، بل 

يجب دعم مطالب الشعب اإليراني.
وقـــال علـــى حســـابه علـــى “تويتـــر”: 
جماعًيـــا  قاتـــاًل  خامنئـــي  “اختـــار 
كرئيســـي فـــي انتخاباتهـــم األخيـــرة. 
وبـــدال من رفـــع العقوبات عـــن هؤالء 
اإلرهابيين القتلة، يجب على الرئيس 
بايـــدن دعم مطالب الشـــعب اإليراني 

ومحاسبة هذا النظام”.
باســـم  المتحـــدث  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الخارجية األميركيـــة نيد برايس، إن 
واشـــنطن تعتبر العمليـــة التي أفضت 
النتخـــاب الرئيـــس اإليرانـــي الجديد 
الحريـــة  وتفتقـــر  للغايـــة  مصطنعـــة 

والنزاهة.

عواصم - وكاالت

وزير الخارجية السعودي

نيويورك - وكاالت

قالت واشـــنطن، أمس، إنه “ال يوجد حل عسكري في أفغانستان، ولن يعترف 
العالـــم بقيـــام أي حكومـــة بالقوة” في هـــذا البلد. جاء ذلك فـــي إفادة مندوبة 
واشـــنطن الدائمة لدى األمم المتحدة الســـفيرة ليندا توماس غرينفيلد، خالل 
جلسة مجلس األمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية، بشأن الوضع 
في أفغانستان. ودافعت السفيرة األميركية بقوة عن قرار الرئيس جو بايدن 

بانسحاب جميع القوات األميركية من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل.
وقالت ألعضاء المجلس “اسمحوا لي أن أؤكد أننا لم نتخذ قرارنا باالنسحاب 

باستخفاف، لقد تم إجراؤه بعد التشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا”.
أفغانســـتان وأمنهـــا سيســـتمر، وأننـــا  التزامنـــا بســـالمة  “أؤكـــد أن  وتابعـــت 
سنســـتخدم مجموعة أدواتنا الدبلوماســـية واالقتصادية والمســـاعدات لدعم 

المستقبل السلمي والمستقر الذي يريده الشعب األفغاني ويستحقه”.
وشددت على أن “المسار العسكري في أفغانستان )تقصد هجمات طالبان( لن 
يؤدي إلى الشـــرعية، كما أنه ال يوجد حل عســـكري في هذا البلد، ولن يعترف 
العالـــم بقيـــام أي حكومة في أفغانســـتان بالقوة، ولن يعترف أيضا باســـتعادة 
حكم اإلمارة اإلســـالمية )في إشـــارة لحكم طالبان(”.  وأكملت “ال يوجد سوى 
طريـــق واحـــد للمضـــي قدما: تســـوية سياســـية تفاوضية وشـــاملة من خالل 

عملية يقودها ويمتلكها األفغان”.

العالم لن يعترف بحكومة نشأت بالقوة في أفغانستان

دبي - وكاالت

أتلفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس الثالثاء، كميات كبيرة 
مـــن الصواعـــق المتفجـــرة التي تـــم ضبطها ســـابقًا أثناء ما كانت فـــي طريقها إلى 
ميليشـــيات الحوثـــي االنقالبيـــة. وأفـــاد إعـــالم القوات المشـــتركة، أنه تـــم تفجير 
وإتـــالف تلـــك الصواعـــق المتفجـــرة مـــن قبل الفـــرق الهندســـية التابعـــة للعمليات 

المشتركة.
وأوضـــح أن كميـــة الصواعق التي تـــم تفجيرها بلغـــت 149 صندوقا تحتوي على 

مليون وأربعمئة ألف صاعق تفجير.
وكانت وحدات من اللواء 22 مشـــاة بالتنسيق مع العمليات المشتركة قد ضبطت 
في وقت سابق هذه الكمية من الصواعق وهي في طريقها للحوثيين في منطقة 
الهاملـــي بعـــد أن تم تهريبهـــا من القرن اإلفريقـــي عبر ســـواحل رأس العارة وباب 
المندب والتي تستخدمها الميليشيات في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات.

تدمير آالف الصواعق المتفجرة بطريقها للحوثيين

بغداد - وكاالت

قـــال مصدر في الشـــرطة العراقية، 
أمـــس، إن القـــوات األمنيـــة عثـــرت 
علـــى جثتـــي مدنييـــن اثنيـــن بعـــد 
فـــي  اختطافهمـــا  مـــن  ســـاعات 

محافظة ديالى )شرق(.
وقـــال الضابـــط فـــي شـــرطة ديالى 
شـــعالن الكاملي، إن “مجموعة من 
المســـلحين اختطفوا مزارعا وابنه 
فـــي قريـــة العيثـــة، التابعـــة لقضاء 
المقداديـــة” شـــمال شـــرق بعقوبـــة 

مركز المحافظة.
وأضاف أن “قوة أمنية عثرت على 
جثتـــي المزارع وابنـــه على أطراف 
القرية بعد ساعات من اختطافهما”.

ورجح الكاملي أن “يكون مســـلحو 
االختطـــاف،  عمليـــة  وراء  داعـــش 
رميـــا  بإعدامهمـــا  قامـــوا  وقـــد 
بالرصـــاص لرفضهمـــا التعـــاون مـــع 

التنظيم”.
ولفـــت إلى أن “داعـــش يحاول بث 
الرعب في نفوس السكان من أجل 
التعاون معـــه وتوفير مالذات آمنة 

لمسلحيه”.
مســـؤوليتها  جهـــة  أي  تعلـــن  ولـــم 
عن الحـــادث، كما لم يصـــدر تعليق 

رسمي بشأنه.
زادت  األخيـــرة،  الشـــهور  وخـــالل 
وتيـــرة هجمات مســـلحين يشـــتبه 
بأنهـــم مـــن “داعـــش”، الســـيما فـــي 
المنطقة بين كركوك وصالح الدين 
)شـــمال( وديالى )شـــرق(، المعروفة 

باسم “مثلث الموت”.

قوة أمنية عثرت على جثتي المزارع وابنه

شـــرطة ديالـــى ترجـــح تـــورط مســـلحي “داعـــش” بالعمليـــة
العراق: العثور على جثتي مدنيين بعد اختطافهما

الخرطوم - وكاالت

حذر رئيس الوزراء الســـوداني عبدهللا 
داخـــل  “تشـــظ”  مـــن  أمـــس،  حمـــدوك، 
واصفـــا  العســـكرية،  البـــالد  مؤسســـات 
ذلـــك بأنـــه “أمر مقلـــق جـــدا”، داعيا إلى 
تضييـــق مســـاحة الخالفات السياســـية 

بين المدنيين والعسكريين.
بيـــان “إن جميـــع  فـــي  وقـــال حمـــدوك 
التحديات التي نواجهها، في رأيي، هي 
مظهـــر مـــن مظاهر أزمة أعمـــق هي في 

األساس وبامتياز أزمة سياسية”.
وأضـــاف “التشـــظي العســـكري وداخـــل 

المؤسسة العسكرية أمر مقلق جدا”.
ويندرج بيان حمـــدوك في إطار اعالنه 
مبادرتـــه التـــي أطلقهـــا لتوحيـــد القوى 
السياســـية التي تقود الوضـــع االنتقالي 
الهـــش عقب اإلطاحة بالرئيس الســـابق 

عمر البشير في أبريل 2019.
وأشـــار رئيـــس الـــوزراء الســـوداني إلى 

انقسام وسط “تحالف الحرية والتغيير” 
الـــذي قـــاد احتجاجـــات ديســـمبر 2018 

التي أطاحت بالبشير.
وتهـــدف مبادرة رئيـــس الـــوزراء للدفع 
العســـكرية  المؤسســـة  إصـــالح  نحـــو 
وضمان دمج مقاتلي الحركات المسلحة 
فيهـــا بما في ذلك قوات الدعم الســـريع 
شبه العسكرية وذات النفوذ الواسع في 
البـــالد. ونقلـــت تقارير إعالميـــة محلية 

أن هنـــاك خالفـــات بيـــن قيـــادة الجيش 
وقوات الدعم الســـريع حول دمجها في 
القوات المسلحة.  ويدار السودان وفق 
اتفاق لتقاســـم ســـلطة تـــم توقيعه بين 
العســـكريين والمدنييـــن في أغســـطس 
الشـــراكة  أن  حمـــدوك  وأكـــد   .2019
الســـودانية بين المدنيين والعســـكريين 
“فريدة لكنها لم تعد تمضي في المســـار 

الصحيح”.

رئيس الوزراء السوداني

السياسية الـــقـــوى  لـــوحـــدة  دعـــا  الــــــوزراء  ــس  ــي رئ
حمدوك يحذر من “تشظ” بالجيش السوداني

تونس - العربية.نت

أقالت الســـلطات التونســـية، أمس، 5 مســـؤولين أمنييـــن بـــوزارة الداخلية، على 
خلفيـــة الســـماح بدخـــول إرهابـــي مصنف خطيرا دون جواز ســـفر إلـــى األراضي 
التونســـية عبـــر مطـــار تونس قرطـــاج قادما من تركيـــا، وعدم اتخـــاذ اإلجراءات 
اإلداريـــة واألمنيـــة المعمول بها في مثل هذه الحـــاالت. ويتعلق األمر بإعفاء كل 
مـــن محافـــظ مطار تونـــس قرطـــاج ورئيس مصلحـــة اإلرهاب ورئيـــس مصلحة 
اإلرشـــاد ورئيس مصلحـــة اإلجرءات الحدودية. وبحســـب رئيس لجنة اإلصالح 
اإلداري ومكافحـــة الفســـاد بالبرلمـــان، بدرالدين القمودي، يتعلـــق األمر باإلرهابي 
جمال الريحاني الذي تّم ترحيله من تركيا، حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 
6 ســـنوات، على خلفية انتمائه لتنظيم “داعش” وارتكابه جرائم ضّد اإلنســـانية، 
والواقعـــة تتصل بدخوله إلى األراضي التونســـية يـــوم الجمعة الماضي. وأضاف 
القمودي أن هذا اإلرهابي صادرة في شـــأنه منشـــورات تفتيش عدة في تونس، 
كمـــا أّنه محكوم بالســـجن فـــي تركيا قبل ترحيله إلى تونـــس، مضيفا أّن ترحيله 

إلى تونس تّم خارج الصيغ القانونية ودون جواز سفر.

تونس: إقالة 5 مسؤولين عقب اختراق أمني

طرابلس - األناضول

أعلنـــت وزيرة الخارجيـــة الليبية نجالء المنقوش، أمس، أن بالدها ســـتطرح خالل 
مؤتمر “برلين 2” مبادرة للمصالحة الوطنية وتوحيد الجيش دون انحياز ألي طرف.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريحـــات متلفـــزة للنقـــوش نشـــرتها الصفحة الرســـمية للـــوزارة 

استعرضت خاللها ما أنجزته الوزارة على الصعيدين المحلي والدولي.
وقالـــت المنقـــوش “المبـــادرة ترتكز علـــى بنود خارطـــة الطريق التـــي قررها ملتقى 
الحـــوار السياســـي الليبـــي”. وأضافـــت “الحظنا منذ مؤتمـــر برليـــن األول إلى اليوم 
أنـــه رغم توحد الســـلطة التنفيذيـــة وتوقيع وقف إطالق النار وبـــوادر فتح الطريق 

الساحلي، إال أن هناك تباطئا في تنفيذ بقية البنود”.
وأردفـــت المنقـــوش “لذلك اســـتدعى األمر أن نفكر بصيغة عمليـــة نطرحها في هذا 
المؤتمـــر )برليـــن 2( تهـــدف إلى وضـــع برنامٍج زمنـــيٍّ محدٍد لتنفيذ قـــرارات مجلس 
األمـــن بالخصـــوص وخالصـــات برلين فال ُيمكـــن أْن نقبَل بأن تظّل النصـــوُص ِحبرًا 
على ورْق”. وتابعت المنقوش “كما تتضمن المبادرة إطالق مصالحة وطنية شاملة، 
واألهم من ذلك أن يكون هدفها األسمى هو تنظيم االنتخابات البرلمانية والرئاسية 

في 24 ديسمبر 2021”.

طرح مبادرة للمصالحة وتوحيد الجيش بليبيا

منعت الواليات المتحدة أمس الوصول 
من  للعديد  تابعة  إلكترونية  مواقع  إلى 
ــتــي بثت  ــالم اإليـــرانـــيـــة ال ــ وســـائـــل اإلعـ
رسالة قالت فيها إنها أغلقت من جانب 

الحكومة األميركية.
ونــشــرت مــواقــع قــنــاة الــعــالــم اإليــرانــيــة 
اإلخبارية الناطقة بالعربية وقناة برس-

تــي فــي الــنــاطــقــة بــاإلنــجــلــيــزيــة إضــافــة 
للمتمردين  التابعة  المسيرة  قــنــاة  إلــى 
الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير 

إلى العقوبات األميركية.
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القضاء األميركي يغلق 
مواقع إلكترونية إيرانية

واشنطن - أف ب



كسب ممثل كرة الســـلة البحرينية فريق األهلي 
أبطـــال  لألنديـــة   40 الخليجيـــة  البطولـــة  فـــي 
الدوري، مواجهة نظيره النصر السعودي بنتيجة 
)94/  84( فـــي المبـــاراة التي جمعتهمـــا عصر يوم 

الثالثاء.
وجاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: )22/  24 
 27  /17 األهلـــي،   24  /18 النصـــر،   25  /21 النصـــر، 
األهلي(، وبذلك اختتم فريق األهلي مشواره في 
المرحلـــة األولى للبطولة بالمركـــز الثالث بفوزين 
وخســـارتين وتأهل رســـمًيا للدور نصف النهائي، 
حيث سيلتقي فريق الكويت الكويتي الذي خسر 
لقـــاء الصـــدارة أمـــام صاحـــب األرض والجمهور 
فريق شـــباب األهلي، فيما صاحـــب المركز الرابع 
وهو النصـــر ســـيواجه الفريق اإلماراتـــي. وغاب 
عـــن الفريق فـــي مبـــاراة النصـــر، الالعبـــان ميثم 

جميل والمحترف ماني هاريس بداعي اإلصابة. 
وســـيخضع الفريـــق للراحـــة، علـــى أن يخـــوض 

مباراته بالدور المقبل يوم الخميس المقبل.

وبرز في صفوف األهلي مايك هاريس بتسجيله 
)25 نقطـــة(، هشـــام ســـرحان )25 نقطـــة(، منهـــا 
5 ثالثيـــات، حســـن العربـــي )15 نقطـــة( منهـــا 5 

وأحمـــد  )15نقطـــة(  حســـين  صبـــاح  ثالثيـــات، 
الدرازي )10 نقاط(.

وظهرت كتيبة المدرب أحمد جان بصورة قوية 

في الربع األول من ناحية الحضور الذهني، األمر 
الـــذي أثمر عـــن األداء الجيد دفاعًيـــا وهجومًيا، 
وبـــدا يســـجل النقـــاط مـــن مختلـــف الخطـــوط 
بسواعد هشام ســـرحان ومايك هاريس وصباح 
حســـين. في الربع الثاني وقـــع األهلي في بعض 
األخطـــاء وإضاعـــة النقاط التي كلفتـــه الخروج 

متخلًفا بفارق بسيط من النقاط. 
وفي الربع الثالث، وحتى منتصفه، تمكن األهلي 
مـــن تحقيـــق عـــودة مثاليـــة بـــاألداء الجـــاد فـــي 
الدفـــاع أوال والهجـــوم ثانًيـــا ليخطـــف األفضلية 
بالتقدم بالنتيجة عبر سالح الثالثيات وتحديدا 
التـــي كانـــت مشـــاركته نقطـــة  العربـــي  لحســـن 
تحول. اســـتمرت تألـــق العبي األهلـــي في الربع 
األخير والذي سيطّر فيه على مجرياته وتوسيع 
الفارق ويســـّير األمور لصالحه حتى نهاية اللقاء 

ويخرج منتصًرا.

جمهور أهالوي حضر المباراة لقاء األهلي والنصر السعودي

ــاب جـــمـــيـــل ومـــــانـــــي لــــإصــــابــــة بـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــســـلـــة ــ ــيـ ــ وســـــــط غـ

النســر األهـــالوي يكســـب النصــر السعــودي

علي مجيد

لرئيـــس  األول  النائـــب  افتتـــح 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
المقـــر اإلداري الجديـــد لنادي الرفاع 
شـــيدته  الـــذي  الرياضـــي،  الشـــرقي 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
بالتعاون مع وزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني. 
وحضـــر االفتتاح نائب رئيس الهيئة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة ســـمو 
الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة، 
الشـــرقي  الرفـــاع  نـــادي  ورئيـــس 
الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، 
والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة عبدالرحمن عســـكر، وعدد 

من أعضاء ومنتسبي النادي.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وتفضـــل 
الشـــريط  بقـــص  خليفـــة  آل  حمـــد 
إيذانـــا بافتتاح المبنـــى، الذي فاقت 
كلفتـــه اإلجمالية 1.2 مليـــون دينار، 
ويتكـــون المبنـــى اإلداري مـــن قاعة 
استقبال، مجلس مع المرافق، صالة 
عرض، صالـــة رياضية، مركز العالج 
الطبيعي، ناد صحي، مكاتب إدارية، 
غرفـــة االجتماعـــات، غـــرف العبيـــن 

ومرافق صحية وخدمية. 
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة أن المشروع 
يؤكـــد مـــا تشـــهده مملكـــة البحريـــن 
مـــن تطور كبير على مســـتوى البنية 
وذلـــك  الرياضـــة،  بقطـــاع  التحتيـــة 
بفضـــل الرعايـــة والدعـــم مـــن لـــدن 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة؛ لتعزيز 
الجهود بهدف النهوض بهذا القطاع، 
المشـــروع  هـــذا  أن  ســـموه  مضيفـــا 
يعكـــس مـــا توليه الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، من اهتمام واســـع 
بدفع عجلة التقدم بقطاع الرياضة، 
للمشـــروعات  تنفيذهـــا  خـــالل  مـــن 
التنموية، تهـــدف لتطوير المنظومة 
الرياضية وتهيأ األجواء للرياضيين 
منـــاخ  وســـط  الرياضـــة  لممارســـة 
ظهـــور  نحـــو  يدفعهـــم  مثالـــي 
بمســـتويات مشـــرفة وتحقيق مزيد 
مـــن اإلنجازات التي تضاف لســـجل 

الرياضة البحرينية.
وأشاد ســـموه بالجهود الكبيرة التي 
يبذلهـــا ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب الرياضة 
آل  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، لترجمـــة توجيهـــات جاللـــة 
العاهـــل، من أجل االرتقـــاء بالحركة 
الخطـــط  خـــالل  مـــن  الرياضيـــة، 
االســـتراتيجية التي رســـمها سموه، 
التحتيـــة  البنيـــة  دعـــم  بينهـــا  مـــن 
لألنديـــة الرياضية، على الوجه الذي 

يدفعهـــا لتأديـــة دورهـــا فـــي خدمة 
للشباب والرياضة بالمملكة. 

وقـــال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
يتضمـــن  المشـــروع  “إن  خليفـــة  آل 
عـــددا مـــن المرافـــق الحيويـــة التـــي 
ســـتعزز من اإليرادات الذاتية لنادي 
الرفاع الشـــرقي، بما يدعـــم التوجه 
نحـــو زيـــادة االســـتثمارات باألندية 
الوطنيـــة، علـــى الشـــكل الـــذي يعزز 
تحولها إلى شركات تجارية، تساهم 
فـــي الوصـــول بالمســـتوى الرياضي 
التـــي  بالصـــورة  االحترافيـــة،  إلـــى 
منتســـبي  وأداء  بمســـتوى  ترتقـــي 
قطاع الرياضة، بما يحقق الخطوات 
نحـــو تحـــول الرياضـــة إلـــى صناعة 
تدعـــم االقتصـــاد الوطنـــي”، مقـــدرا 
ســـموه جهود وزارة شـــؤون الشباب 

والرياضة ووزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني على 
تنفيـــذ هذا المشـــروع، مهنئا ســـموه 
نـــادي  رئيـــس وأعضـــاء ومنتســـبي 
الرفاع الشرقي بهذا الصرح الجديد، 
آمـــال ســـموه أن يخـــدم هـــذا الصرح 
لتنفيـــذ  اإلدارة  تطلعـــات  الرياضـــي 
البرامـــج التـــي مـــن شـــأنها تحقيـــق 
التـــي تســـاهم  األهـــداف والخطـــط 
فـــي تطويـــر منظومـــة الرياضة في 
المملكـــة وتحقـــق توجهـــات الهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة للنهـــوض بتوفيـــر 
البنيـــة القـــادرة على تحقيـــق موارد 
ثابتـــة تســـاعد النـــادي علـــى تحقيق 
فـــي  نجاحاتـــه  واســـتمرار  أهدافـــه 
تحقيـــق اإلنجاز لمحبي هـــذا النادي 

العريق.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يفتتح المبنى اإلداري الجديد لنادي الرفاع الشرقي
المشـــــروع يدعــــــم االستثمــــــار ويعــــــزز التوجـــــه لالحتـــرافيــــــة والصناعـــــة بالرياضــــــة
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لقطة من االفتتاح 



الفــردان يترشــح لعضـويــة اتحـاد الكـرة
أعلــن نــادي التضامــن عبــر نائــب الرئيــس حميــد الهــدار عــن ترشــيح 
أميــن الســر أيمــن الفــردان لعضويــة االتحــاد البحريني لكــرة القدم في 

االنتخابات القادمة التي ستجرى 14 يوليو المقبل.

وقـــال الفردان فـــي تصريح خاص 
الدافـــع  بـــأن  ســـبورت”  “البـــاد  لــــ 
خبراتـــه  توظيـــف  هـــو  للترشـــح 
الماليـــة واإلداريـــة واألكاديمية في 
البحرينيـــة، مؤكـــدا  الكـــرة  خدمـــة 
أنه يمتلـــك العديد من األفكار التي 
يود تطبيقها من أجل دعم مســـيرة 

اللعبة في المملكة.
فـــي  خبـــرة  “أمتلـــك  وأضـــاف 
خـــال  مـــن  القانونيـــة  المحاســـبة 
الشـــركات  إحـــدى  فـــي  عملـــي 

المحاسبية والتي كنت أدير خالها 
ا، كما كانت  حسابات 12 نادًيا محليًّ
لـــي عـــدة مشـــاركات فـــي برنامـــج 
االبتـــكار الحكومي وخضت العديد 
من الدورات اإلدارية بمعهد اإلدارة 
العامة عاوة على عملي في العديد 
من المؤسسات األهلية والرياضية 

وآخرها نادي التضامن..”.
وذكـــر الفـــردان بـــأن قرار الترشـــح 
نابـــع مـــن رغبتـــه الذاتيـــة وحرص 
نادي التضامن على الدفع بكوادره 

الرياضيـــة  االتحـــادات  لعضويـــة 
إيمانـــا بقدراتهـــم، الفتـــا النظر إلى 
أنه ســـيقوم بالتنســـيق مـــع األندية 
المحلية بشـــأن ترشـــحه وأنه يأمل 

أن يتم االختيار وفقا للكفاءة.
وأضـــاف “تزخـــر األنديـــة المحليـــة 
اإلداريـــة  الطاقـــات  مـــن  بالعديـــد 

بالكفـــاءة  والمتســـلحة  المتميـــزة 
األنديـــة  وباألخـــص  والمعرفـــة، 
الصغيـــرة والتـــي تمتلـــك كفـــاءات 
الرياضـــي  المجـــال  فـــي  إداريـــة 
االختيـــار  يكـــون  ال  أن  وأتمنـــى 
وفقا الســـم النادي وإنما النظر إلى 
السيرة الذاتية للمرشح وأن تكون 
الكفـــاءة والقـــدرة والخبـــرات هي 
المعيار األساسي لاختيار من قبل 

الجمعية العمومية..”.
وأكـــد الفـــردان علـــى أهميـــة تنوع 
اإلدارة  مجلـــس  داخـــل  األفـــكار 
الجديـــد، مشـــيرا إلـــى أن ترشـــحه 
هي محاولة لتقديم نفسه من أجل 

النهـــوض  فـــي  الفعالـــة  المســـاهمة 
وتســـخير  البحرينيـــة  بالكـــرة 
إمكاناته من أجل تطوير اللعبة في 

الخبـــرات التي يمتلكهـــا، متمنيا أن 
يحالفـــه التوفيـــق فـــي االنتخابات 

القادمة.

أيمن الفردان

يسعى لتوظيف 
قدراته اإلدارية 

والمالية في خدمة 
الكرة البحرينية

حسن علي

علي مجيد

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

بحـــث نائـــب رئيس المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية رئيس 
االتحـــاد البحرينـــي للجودو فيصـــل خالد كانو، مـــع األمين العام 

لاتحاد العربي للجودو سبل دعم وتطوير الجودو العربية.
جـــاء ذلك، خال االجتماع الذي عقد عـــن طريق تقنية االتصال 

المرئي، بحضور أعضاء االتحاد البحريني للجودو.
وخـــال االجتماع، نقل نائب رئيـــس المجلس البحريني لأللعاب 
القتالية رئيس االتحاد البحريني للجودو، تحيات وتقدير ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفـــة نائب رئيـــس الهيئة العامة 
للرياضـــة رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية، إلى األمين 
العـــام لاتحاد العربـــي للجودو، وتمنيات ســـموه لاتحاد العربي 
دوام التوفيـــق والنجـــاح. وناقـــش كانـــو مع القيســـي العديد من 
المواضيع المدرجة في االجتماع، والهادفة إلى مواصلة الجهود 
وتعزيز التعاون والتنســـيق؛ من أجل رفع مســـتوى هذه الرياضة 
عربيـــا، ودفعهـــا لتكـــون قادرة علـــى الظهور بصورة مشـــرفة في 
المحافـــل القاريـــة والدوليـــة.  وأوضـــح نائـــب رئيـــس المجلـــس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة رئيس االتحـــاد البحرينـــي للجودو 

أن االتحـــاد البحرينـــي للجودو ماٍض في مواصلـــة تطوير اللعبة 
وتأكيـــد مكانـــة رياضـــة الجـــودو البحرينيـــة في الوطـــن العربي 
والعالـــم، مبينـــا أن الفترة المقبلة ستشـــهد العديد مـــن الفعاليات 
التي ســـيعلن عنها االتحاد، مشـــيدا بالجهود البـــارزة التي يبذلها 
االتحـــاد العربي للجودو مع االتحـــادات العربية المنضوية تحت 
مظلتـــه، وحرصه علـــى متابعة كافة التفاصيل التي تجســـد دور 

االتحاد العربي في الوقوف مع كافة االتحادات الوطنية.

التقــى األميــن العــام لالتحاد العربــي عبر االتصــال المرئي
كانو يبحث سبل دعم الجودو العربية

أكـــد رئيس جهاز كـــرة اليد بنـــادي النجمة 
فهد بوشـــعر أن المستوى الفني الذي ظهر 
عليه فريقه في مجمل البطولة اآلســـيوية 
23 التـــي اختتمـــت يوم االثنيـــن الماضي، 
قد حاز على رضاهم وســـط الظروف التي 

مر بها قبل وأثناء المنافسات.
“البـــاد  لــــ  تصريـــح  فـــي  بوشـــعر  وقـــال 
ســـبورت” “راضـــون كل الرضـــا علـــى أداء 
كان  اإلعـــداد  مـــا قصـــروا، حيـــث  عيالنـــا 
متواضعـــا، المحتـــرف الذي تم االســـتعانة 
به لم يكن بمســـتوى الطموح، ولكن البركة 
كان في الموجودين”. مضيفا “المفرح في 
البطولة بالنســـبة لـــه، هو مشـــاركة الفئات 
فـــي  كمـــا حـــدث  بالمنافســـات،  الصغيـــرة 
مباراة السالمية الكويتي وقدموا مستوى 
رائعـــا، وتكـــرر األمر بمـــزج العبـــي الخبرة 
القطـــري،  العربـــي  فـــي مبـــاراة  والشـــباب 

وهذا يعطي انطباعا كبيرا حول مســـتقبل 
الفريق، الذي سيكون مبهًرا”.

ليـــس  الرابـــع  المركـــز  “أن  بوشـــعر  وبيـــن 
بالطمـــوح، لكـــن قـــدر هللا ومـــا شـــاء فعل، 
حيـــث لعبنا في الدور نصـــف النهائي أمام 

فريـــق عالمـــي الدحيـــل القطـــري، وأيًضـــا 
واجهنا فريًقا مماثا مدججا بالنجوم وهو 
العربي القطري في مباراة الثالث والرابع”. 
موضًحـــا “أن البطولة اآلســـيوية 23 تعتبر 
األقـــوى فنًيـــا مقارنـــة بالنســـخ الماضيـــة، 

حيـــث كل الفـــرق دعمت صفوفهـــا بأربعة 
محترفين باستثتاء فريقه فقط.

وأشار بوشعر إلى أن هناك عامة استفهام 
كبيرة عن الجانب التحكيمي في البطولة 
عموًمـــا وما القاه النجمـــة خصوًصا، حيث 

ال  الموجـــودة  التحكيميـــة  األطقـــم  إن 
تقارن بمســـتوى الفرق المشاركة، وعامة 
اســـتفهام كبيرة أخرى حول حصر األطقم 
الكورية لمباريـــات النجمة والتي بلغت )4 
مباريات(، حيث هناك أخطاء ودون شـــك 

ليســـت متعمدة ولكنهـــا واضحة كوضوح 
الشمس، متمنًيا من االتحاد اآلسيوي لكرة 
اليد أن يراجع نفسه في هذا األمر، ويضع 
الحكام المناســـبين الذيـــن بإمكانهم إدارة 

المباريات وإخراجها بصورة أفضل.

ــهــر ــق مــب ــ ــري ــ ــف ــ ــز الـــــرابـــــع لـــيـــس بـــالـــطـــمـــوح ومـــســـتـــقـــبـــل ال ــ ــرك ــ ــم ــ ال

بوشعـر: راضـون علـى أداء يـد النجمـة باآلسيـويـة
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من مشاركة النجمة في البطولة اآلسيوية فريق النجمة لكرة اليد فهد بوشعر

جانب من االجتماع المرئي

اتحاد السلة

هنــأ رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة وليد العلــوي، رئيس نادي مدينة عيســى أحمد العكبــري، الذي تمت 
تزكيته لرئاسة مجلس إدارة نادي مدينة عيسى للدورة االنتخابية المقبلة.

وقـــدم العلـــوي التهنئة لرئيس 
مدينـــة  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
عيســـى بمناســـبة فوزه بمقعد 
الرئاســـة، معربـــا عـــن أمنياتـــه 
وخدمـــة  التوفيـــق  بـــدوام 
النـــادي مـــع إخوانـــه األعضاء 
بمجلـــس اإلدارة الذيـــن نالـــوا 

ثقة الجمعية العمومية.
وأكد العلوي أن أحمد العكبري 
قـــدم إســـهامات متعـــددة في 
العمليـــن اإلداري والفنـــي فـــي 
الفترة السابقة بتوليه منصب 
رئاســـة النادي، مشـــيًرا إلى أن 
فـــوزه بالتزكيـــة فـــي منصـــب 

الرئاسة انعكاس للثقة الكبيرة 
قبـــل  مـــن  بهـــا  يتمتـــع  التـــي 
العموميـــة  الجمعيـــة  أعضـــاء 

لنادي مدينة عيسى.
الســـلة  اتحـــاد  رئيـــس  وأكـــد 
تقديـــم الدعـــم لمجلـــس إدارة 
نـــادي مدينة عيســـى برئاســـة 
أحمـــد العكبـــري، مشـــيرا إلـــى 
البحرينـــي  االتحـــاد  دور 
لكـــرة الســـلة فـــي دعـــم كل ما 
النشـــاطين  بتطويـــر  يســـهم 
بالنـــادي  والرياضـــي  اإلداري 
والتعـــاون بيـــن الطرفيـــن لمـــا 
فيه المصلحـــة العامة، متمنًيا 
النـــادي  لرئيـــس  التوفيـــق 
ومجلـــس اإلدارة الجديـــد في 

مهمتهم المقبلة.

العلوي يهنئ رئيس نادي مدينة عيسى

وليد العلوي

حسن علي

وّقع النادي األهلي رسميًا مع المدرب التونسي خالد بلعيد 
لقيـــادة الفريـــق األول للكـــرة الطائـــرة في الموســـم المقبل 
2021 - 2022. وســـيخلف بلعيـــد مواطنـــه التونســـي منير 
بن قارة الذي قاد األهلي في الموســـم الماضي للفوز بلقب 

بطولة دوري عيسى بن راشد ألندية الدرجة األولى.
المدرب التونســـي بلعيـــد ليس بغريب على الكـــرة الطائرة 
األهاويـــة والماعـــب البحرينية بعدما قاد طائرة النســـور 
ألول مرة في موسمي 2012 - 2013 و2013 - 2014 قبل 
أن يعـــود لتدريـــب األهلـــي موســـم 2015 - 2016 ويعتبـــر 
بلعيـــد أول مدرب يقود األهلي لمنصات التتويج وتحقيق 
األلقـــاب والبطـــوالت فـــي تاريـــخ النـــادي بعدمـــا نجـــح مع 
الفريق في الفوز بثنائية الدوري والكأس في موسم 2013 

- 2014 ليعود إلى األهلي بعد غياب لمدة 5 مواسم.
وكان بلعيد عمل مع نادي الكويت الكويتي لمدة 5 مواسم 
قبـــل أن يعلن النادي عـــن انتهاء العقد المبرم بين الطرفين 
بعد مسيرة حافلة للمدرب في تحقيق األلقاب والبطوالت 
مـــع النادي الكويتي والتـــي كانت محل تقدير واعتزاز هذا 

النادي األخير.
ومـــن المؤمـــل أن يصـــل بلعيد إلـــى مملكـــة البحرين خال 
النســـور  طائـــرة  قيـــادة  لبـــدء  المقبلـــة  القليلـــة  األســـابيع 
اســـتعدادًا للموســـم المقبـــل 2021 - 2022 حيـــث تنتظـــر 
األهلي مشـــاركتان خارجيتان تتمثـــان في بطولة األندية 
الخليجيـــة بصفتـــه بطل الـــدوري وبطولة األنديـــة العربية 
بصفته المســـتضيف، إال أن المشـــاركة تعتمد على قرارات 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” 

ومدى ماءمة الظروف الصحية إلقامة البطولتين.

خالد بلعيد في تتويج األهلي بإحدى البطوالت

مـــواســـم  5 ــاب  ــ ــي ــ غ بـــعـــد  ــق  ــريـ ــفـ ــلـ لـ ــود  ــ ــع ــ ي
بلعيــد مدرًبــا لطـائـــرة األهلــــي

المركز اإلعالمي

يعلن مجلس إدارة نادي المنامة الرياضي 
عـــن عقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
العادي والمقرر في يوم الخميس الموافق 
15 مـــن شـــهر يوليـــو المقبـــل عـــن طريق 
االتصال االفتراضي “أوناين”؛ لمناقشـــة 
واعتماد التقريرين اإلداري والمالي للسنة 

المالية المنتهية 2020.
ودعـــا أمين الســـر العـــام بالنـــادي عبدهللا 
عاشـــور جميـــع األعضـــاء فـــي الجمعيـــة 
رســـوم  وتســـديد  لتجديـــد  العموميـــة 
االشـــتراك والعضويـــة؛ لنيل حـــق حضور 
االجتمـــاع، علمـــا أن الجمعيـــة العموميـــة 
تتكون من األعضاء العاملين المســـددين 
اشـــتراكاتهم السنوية والذين مضت على 
عضويتهـــم العاملـــة 6 أشـــهر علـــى األقل 
حتـــى تاريخ انعقـــاد الجمعيـــة العمومية، 
وذلك حســـب الائحـــة النموذجية للنظام 
إلشـــراف  الخاضعـــة  لألنديـــة  األساســـي 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وأكد عاشور على جميع األعضاء اإلسراع 
وعدم التأخر في ســـداد رســـوم االشتراك 
خصوصـــا الذيـــن تنتهـــي عضويتهـــم في 
القريب العاجل، مشيرا إلى أن التأخر في 
سداد رسوم االشتراك السنوي يؤدي إلى 
ســـقوط العضوية عن عضو النادي، وذلك 
 2020 )150( لســـنة  القـــرار رقـــم  حســـب 
بتعديل بعـــض أحكام الائحة النموذجية 

للنظـــام األساســـي لألنديـــة، ويجـــوز لمن 
أسقطت عضويته أن يعيد تقديم الطلب 
وتطبق عليه الشـــروط واألحكام الخاصة 
بالعضوية الجديدة. ويرجى التواصل مع 
مدير النادي محمد الكوهجي؛ لاستفسار 
ودفع رسوم االشـــتراك باالتصال الهاتفي 

على الرقم )33393979(.
وأوضح أمين الســـر العام بالنادي عبدهللا 
عاشـــور أن إدارة النادي تعكف حاليا على 
االنتهاء من جميع اإلجراءات الازمة قبل 
موعد انعقاد الجمعية العمومية، وتسليم 
الكشـــوفات والقوائـــم الخاصـــة بأســـماء 
العموميـــة  الجمعيـــة  أعضـــاء  وبيانـــات 
إدارة  إلـــى  اشـــتراكاتهم  المســـددين 
الرقابة والتدقيق بوزارة شـــؤون الشباب 
والرياضة، والتي بدورها ستعتمد الموعد 
واإلجراءات النهائيـــة لعقد االجتماع بعد 

استيفاء جميع المتطلبات.

اســـتعداًدا لعقـــد اجتمـــاع العموميـــة االفتراضـــي “أوناليـــن”
المنامة يدعو أعضاءه لتسديد االشتراكات السنوية

عبدالله عاشور



أعربــت الفنانة مرام البلوشــي عن انزعاجها من انتشــار 
شــائعة وفاتها، بعد تعرضها ألزمــة صحية أثناء تصوير 

مسلسل “مالك رحمة”.
جاء ذلك في أول ظهور لمرام منذ دخولها المستشــفى، 

من خالل فيديو عبر حســابها في “سناب شات”، لطمأنة 
جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها تشــهد تحســنا 

كبيرا في الفترة األخيرة. وعلقت مرام على انتشار وفاتها قائلة: “وايد تضايقت 
ووايد زعلت لما موتوني، لكنها اعتبرها طولة عمر”.

طرح الفنان اإلماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة برؤيته 
الموســيقية وألحانــه، بعنــوان “فوق”، التوزيــع والمكس 
والماســتر للفنــان حســام كامــل. وقــد حملــت األغنية 
أســلوبًا جديداً في المفردات الشــعرية الذي كتبها الشاعر 

أحمد الصانع. وقد ُطرحت األغنية بشــكل حصري عبر قناة 
الجســمي الرســمية بموقع يوتيــوب، من خــالل فيديو خاص 

تضمــن كلمات األغنيــة كاملة، وُعرضت عبــر جميع اإلذاعات الخليجيــة والعربية 
والقت األغنية إعجاب الكثير من المتلقين والمعجبين.

طلبت الفنانة لقاء سويدان الدعاء لها في محنة مرضها 
الحاليــة التــي تمر بهــا، إذ أعلنت عن حالتهــا الصحية 
غير المســتقرة عبر حسابها على “فيسبوك”، حيث لم 
تكشــف لقاء عن طبيعة مرضها، وإنما اكتفت باإلشارة 

ا، وأن حالتها الصحية تتحسن، ولكن  إلى أنها مريضة جدًّ
ببطء.

وأعلنت ســويدان تفاصيل مرضها، قائلة: “أنا معظم الوقت بنزل بوســتات 
لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة وما بحبش األخبار الكئيبة”.

حالة سويدانالجسمي فوقإشاعة وفاة

tariq.albahar@albiladpress.com20

تم اختيار الممثلة الفرنسية 
Doria Tillier دوريا تيلييه 

لتتولى تقديم حفلي 
االفتتاح واالختتام 

للدورة الرابعة 
والسبعين لمهرجان 

كان السينمائي 
التي ستجري هذه 
الّسنة على امتداد 
12 يوما، وستلقي 
الممثلة الفرنسية 

كلمتي حفل 
االفتتاح وحفل 

االختتام وتتولى 
تقديم بقية فقرات 

الحفلين.

tariq_albahhar

النجم المحبوب دواين جونسون: أنا رجل محظوظ
ــن  ــ ــدر الـــنـــجـــم الـــمـــحـــبـــوب دوايـ ــصـ تـ
”بــيــبــول“  قــائــمــة مجلة  جــونــســون 
لتحب  100 ســبــب  قــائــمــة  فــي 
أمريكا، بعد رحلة غير تقليدية 
إلـــى هــولــيــوود إلـــى أن أصــبــح 
اليوم أحد الممثلين األعلى أجرا 
إمبراطوريته  تشمل  العالم،  في 
الــتــجــاريــة الــمــتــنــامــيــة شــركــة إنــتــاج 
 ،Seven Bucks ،Teremana Tequila
 Under ومشروب للطاقة وشراكة مع
الــجــديــد  فيلمه  ســيــعــرض   ،Armor
من  المستوحى   Jungle Cruise
رحــلــة ديـــزنـــي الــشــهــيــرة ألول 
مــرة فــي دور الــعــرض وفي 
و  +  Disney الــمــنــصــات 

Premier في 30 يوليو 
يتربع  ــيــوم  وال المقبل، 
عــلــى رأس  جـــونـــســـون 
 PEOPLE ــة  مــجــل قـــائـــمـــة 
100 سبب لحب أمريكا  التي تضم 

.2021
عـــن ذلك قال للمجلة الشـــهيرة: ”إنه 
شعور رائع، لقد كنت محظوًظا على 
مـــر الســـنين فـــي الحصـــول 

علـــى المهنة التي أنعمت علّي بما يكفي ألحصل عليها 
وأشـــياء من هـــذا القبيـــل، أنا أقدرهـــا دائًمـــا. حاليا أنا 
فـــي هاواي، حيث كنت أقـــوم بالكثير فيها من مراحل 
نشـــأتي، كنـــت مجـــرد دواين جونســـون، الطفـــل الذي 
يواجـــه صعوبـــة في الذهاب إلى المدرســـة، لـــم أتوقع 
أبـــًدا التمثيـــل في أفـــام األكشـــن، وأن يســـمح لي أن 

.“PEOPLE أكون على غاف مجلة
خـــال العـــام الماضـــي أثنـــاء الوباء، أصبح جونســـون 
أكثر تقديًرا لحياته مع زوجته لورين هاشيان وبناتهما 
ياســـمين ”5 أعوام“، وتيا ” 3 أعوام“ ، وابنته ســـيمون ” 

19 عاًما“، مع زوجته السابقة داني جارسيا.
يعتـــرف الممثـــل: “لقـــد كان تغييـــًرا بالنســـبة لنـــا، كنت 
أفعل هذا الشـــيء الغريب كل يوم، حيث مازلت أقوم 
وأرتدي مابسي كما لو كنت أستعد للذهاب إلى مكان 
مـــا وأنـــا في البيت، وســـاعدني ذلك نفســـيا“، وأضاف: 
”مـــن وجهـــة نظـــر العاقـــة والـــزواج، فأنت تـــدرك أنه 
يجـــب أن تكـــون منتبها حقا لـــردود فعلك؛ ألن قدرتك 
علـــى الصبر تبـــدأ في التاشـــي أثناء وجـــودك بالبيت 
ومـــع عائلـــة“. ويضيف أنـــه كان عليه تعلـــم أن يتحلى 
بالصبـــر بصـــورة أفضـــل، ”أتعجب من زوجتـــي لورين، 
ومدى صبرها، فقد كنا ننظم دروسا في المنزل وكانت 
هـــي المعلمـــة، وجلســـت هناك مع بناتـــي، وفي غضون 
خمـــس دقائـــق لـــم اســـتطع المقاومة بعكـــس زوجتي 
المتفانيـــة“. وقـــال إن بينهما وراحة نفســـية، ولم ينِف 
الجـــدال بينهما، ”في غضون 10 دقائق، نخرج أنفســـنا 
منه ونجد بعض الفكاهة في األشياء التي قلناها للتو، 

بشكل رئيس األشياء التي قلتها للتو“.
الجديـــد  لفيلمـــه  الترويـــج  روك”،  “ذا  ويواصـــل 
المنتظـــر Jungle Cruise، المقـــرر طرحـــه قريبـــا بعـــد 
سلســـلة مـــن التأجيـــات التي شـــهدها الفيلم؛ بســـبب 
جائحـــة تفشـــي فيـــروس كورونـــا، التـــي أثرت بشـــكل 
كبيـــر على صناعة الســـينما. ونشـــر جونســـون، صورة 
للبوســـتر الجديـــد لفيلمه برفقه النجمـــة إيملي بانت، 
عبر حســـابه الشـــخصى بموقـــع “إنســـتجرام”، ليحمس 

جمهوره بالفيلم المنتظر.

تستعد الروائية ندى نسيم إلصدار روايتها الثانية بعنوان )عشت خادمة( التي 
ستكون قريبا في المكتبات وبين أيدي القراء بالتعاون مع دار أفكار للثقافة 
النفسية واالجتماعية،  القضايا  والنشر، تتحدث فيها عن سلسلة جديدة من 
الحياة  التعامل مع خبرات  األفــراد في  فيها تجربة  من خال حكاية تجسد 
المصيرية  األمــور  في  الــقــرارات  اتخاذ  ســوء  تجعل  أحيانا  والتي  المتفاوتة 
مؤكدة  الصعبة،  لــأقــدار  رهائن  األشــخــاص  يجعل  الــذي  الكبير  الفخ  بمثابة 
بأن قضايا المجتمع تتشابه في المضمون، ولكن االختاف يكون في طريقة 
الطرح من خال اختاف الحكاية السردية وتطعيمها بزوايا مهمة من وجهة 
النفسي  المجال  في  الكاتب  على  تقع  كبيرة  المسؤولية  أن  كما  الكاتب،  نظر 
لكاتبة ما يعجز األفراد عن البوح به من خال بناء الشخصيات وإكسابها روح 

العمل الروائي علما أنه استغرق إعداد هذا العمل ما يقارب الثاث سنوات.
يذكر أن الكاتبة أصدرت رواية بديع المحيا في 2018، حيث كتب في هذه  «

الرواية 3 قراءات نقدية من قبل متخصصين وما تزال الرواية تخضع 
لمناقشة وإعجاب من قبل القراء.

أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن تعاقدها على مسلسل جديد 
باسم “أيام وبنعيشها”،

ونــشــرت “حـــوريـــة” صــــوًرا لها 
المسلسل  عــقــد  تــوقــيــع  أثــنــاء 
عبر حسابها على “إنستجرام”، 
وعــلــقــت قــائــلــة: “تــوقــيــع عقد 
مــســلــســل ايــــام و بــنــعــيــشــهــا.. 

انتظرونى قريبا”.
وبــــارك عـــدد مــن نــجــوم الفن 
للدراما،  حورية  الفنانة  عودة 
ــيــهــم فــي  حـــيـــث أبـــــــدوا تــعــان
بينهم:  المنشور  تعليقات على 
ــة طلبة  ــ ــدري ــ وب زاهـــــر  أحـــمـــد 
ومحمد شاهين وشذى. ويأتي 
كثاني  العائدة  الفنانة  تعاقد 
عــمــل فــنــي تــشــاكــر فــيــه بعد 
العاجية  رحلتها  من  انتهائها 
الستعادة شكل ووظائف أنفها 
والتي عانت منها لسنوات بين 

عمليات جراحية عدة.
وكـــانـــت الــفــنــانــة وفــــاء عــامــر 
أعلنت عن مشاركة حورية في 
فيلم جديد بعنوان “براءة ريا 

الــقــادر  عبد  إخـــراج  وسكينة” 
أحمد عاشور  تأليف  األطــرش 

منتج فني محمود عادل.
في  مشاركة حورية  وشهدت 
عدة  بعد  اضــطــرابــات  الفيلم 
حيث  نجومه  بين  انسحابات 
لكنها  ــه  مــن تــنــســحــب  كـــــادت 
باشرت مشاركتها فيه، وقالت 
الــفــنــانــة حــوريــة فــرغــلــي إنها 
اعتذارها  قــرار  عــن  تراجعت 
عن فيلم “براءة ريا وسكينة” 
مــوضــحــة أنــهــا تــراجــعــت عن 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــعـــمـــل هــي 
والفنان أحمد فلوكس، إال أن 
خسائره  أن  أخــبــرهــا  المنتج 
ــة  ــاصـ ــون ضـــخـــمـــة خـ ــكــ ــ ــت ســ
“فــلــوكــس” وإذا  ــذار  ــتـ مـــع اعـ
اعتذرت هي أيًضا، فتراجعت 
تبقى  أنه  خاصة  قراراها  عن 
ــر فــقــط  ــويـ ــا 4 أيـــــــام تـــصـ ــهـ لـ

لانتهاء من دورها.

فرغلي تعود للتلفزيون بمسلسل جديد

باقة متميزة من البرامج الثقافية عبر أثير إذاعة البحرين

القفاص: قريًبا عرض مسلسل “دار غريب”

بــاقــة مــتــمــيــزة مـــن الــبــرامــج الــثــقــافــيــة 
ــرامــجــيــة  ــب ســـتـــكـــون ضـــمـــن الــــــــدورة ال
بدأت  والتي  البحرين  إلذاعــة  الجديدة 
هذه  ومن  الجاري،  يونيو  شهر  منتصف 
البرامج “ نبض وأحاسيس” والذي يبث 
كـــل اثــنــيــن ويــســتــضــيــف مــجــمــوعــة من 
دول  أو من  المملكة  داخل  الشعراء من 
المواضيع  عــن  معهم  والــحــوار  الخليج 
من  وهــو  الــشــعــريــة،  بالساحة  المتعلقة 
يونس  وتقديم  الحمري  محسن  إعــداد 
برنامج  أما  العيد وإخــراج أحمد صالح. 
ثاثاء  كــل  فيستضيف  جليس”،  “خــيــر 
مجموعة من كبار مؤلفي الكتب وهو من 
وإخــراج  محمد  يوسف  وتقديم  إعـــداد 
برنامج  يبث  ذلــك  إلــى  العريفي،  مــروة 
لــيــتــنــاول  ــاء  ــعــ ــ ــســطــر” األرب ال “مــــن أول 
الموضوعات الخدمية والفكرية والبيئية 

والصحية وغيرها على المستوى المحلي 
وتقديم  إعداد  من  والبرنامج  والعالمي، 

زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تلفت.  
موعد  على  الثقافة  محبو  سيكون  كما 

سبت  كــل  للثقافة”  ــت  “وقـ بــرنــامــج  مــع 
على البرنامج العام، وهو برنامج يسلط 
الضوء على مختلف الفعاليات والشؤون 
الثقافية ويستضيف أهل الثقافة والفن 

والفنية  الثقافية  المنجزات  على  ويقف 
الــبــحــريــن، وهـــو مــن إعـــداد  فــي مملكة 
وتقديم يوسف الحمدان وإخراج محمد 

الحسن.

عبر  القفاص  عبدالمحسن  الفنان  كشف 
أنـــه منشغل  “إنــســتــغــرام”  حــســابــه عــلــى 
غريب”  “دار  مسلسل  في  دوره  بتصوير 
بالبحرين، ونشر صورة تجمعه مع الفنان 
عبدالمحسن النمر في كواليس المسلسل، 
ــف” يــجــمــعــه مع  ــ وأيـــضـــا بـــث فــيــديــو “اليـ
الــفــنــان الــنــمــر، يــقــول لــه فــي الــبــدايــة: “يا 
قائا  ذلك  بعد  النمر  ليعلق  بالسمي”،  ها 
القفاص  أما  متعة،  القفاص  مع  العمل  إن 
وظهر  الــنــجــوم،  نجم  بــأنــه  النمر  فــوصــف 
بوشهري،  الفنان  الفيديو  في  معهم  أيضا 
ثم علق القفاص: “إن المسلسل من تأليف 
حسين  وإخــراج  المهدي،  حسين  الكاتب 
الحليبي، ويشارك فيه كوكبة من النجوم 
الذين أمتعونا بأدائهم، ومن إنتاج محسن 

الذي  عاشور  محمد  والفنان  حسين،  ما 
بالمسلسل”،  والتمثيل  اإلنتاج  في  شــارك 
“أحببنا  فيها:  قــال  لمتابعيه  كلمة  ووجــه 
أن نطل عليكم، ونحن اآلن نقوم بتصوير 
أدوارنــا في المسلسل، وأحببنا أن نسجل 

لكم هذا فيديو الايف”.
وتحدث عن موعد عرض المسلسل، وقال 

لمتابعيه: “عن قريب”، أما عن دوره فقال 
إنه أخ الفنان عبدالمحسن النمر، وستكون 
هناك الكثير من األحداث التي تجمعه به.

إلى  ينتمي  المسلسل  أن  بالذكر  الجدير 
ويتطرق  والسبعينات،  الستينات  حقبة 
االجتماعية،  القضايا  من  مجموعة  إلــى 
الفنانين،  من  جمع  بطولته  في  ويشارك 

ــنـــمـــر، عــبــدهللا  ــمــحــســن الـ بــيــنــهــم عــبــدال
بـــوشـــهـــري، مــيــس كــمــر، ســــارة الــعــنــزي، 
ابتسام  الرويعي،  عاشور، جمعان  محمد 
ــراش، إبـــراهـــيـــم  ــ ــجـ ــ ــوى الـ ــلـ ــبــــدهللا، سـ عــ
وبمشاركة  رحــيــمــي،  شيماء  ــبــيــراوي،  ال
ــشــرف شــيــمــاء ســبــت وعـــادل  ضــيــوف ال

شمس ومحمد الصفار.

وقت للثقافة خير جليس

نسيم تستعد إلصدار روايتها “عشت خادمة”
طارق البحار

ترجمة: طارق البحار
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“ البحرين الطبية” تستعرض التطورات بمجال التمريض
قامــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن في أيرلنــدا - جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( بتســليط الضوء علــى أهم التطورات 
التي تمت في مجال التمريض في البحرين من خالل تنظيم ندوة عبراإلنترنت بعنوان “قرن من تاريخ التمريض في البحرين: 

2020-1900” قدمتها اختصاصية سياسات وتعليم التمريض بتول المهندس.

 وقالــت رئيــس قســم الجــودة والتطويــر األكاديمــي القائم بأعمال رئيــس لكلية التمريــض والقبالة كاثرين ســتراكان في كلمتها 
االفتتاحية للندوة “بصفتها الرئيسة السابقة لكلية التمريض والقبالة في جامعة البحرين الطبية وخبرتها في مجال التمريض 
التــي تتعــدى الـــ 50 عاًمــا، قدمت بتول مســاهمة ال تقدر بثمن في مهنــة التمريض في البحرين ودول الخليــج العربي ولذلك من 

الضروري أن يفهم طالبنا المساهمات واإلنجازات التي حققها من سبقوهم”.

بـــدأت بتـــول النـــدوة بعـــرض الخدمات 
فـــي  متاحـــة  كانـــت  التـــي  الصحيـــة 
البحرين عند أواخر القرن التاســـع عشر 
يتـــم  كان  التـــي  الطبيـــة  والممارســـات 
إجراؤهـــا لعالج األمراض الشـــائعة مثل 
الصداع وآالم األســـنان. وباالنتقال إلى 
القـــرن العشـــرين، عرضـــت بتـــول أبـــرز 
الشـــخصيات التـــي ســـاهمت فـــي بنـــاء 

مجـــال التمريـــض فـــي البحريـــن مثـــل 
حبيـــب غيـــث - أول ممـــرض بحرينـــي 
وفاطمة الزياني - أول ممرضة بحرينية 
وأميـــة التاجـــر التـــي أســـس أول كليـــة 

للتمريض في البحرين العام 1959.
فـــي  التمريـــض  مهنـــة  تأســـيس  ومـــع 
البحريـــن، قامت بتول بإعطاء نبذة عن 
التطـــورات التـــي تمـــت فـــي الخمســـين 

عاًما الماضيـــة مثل القوانين التنظيمية 
لمهنـــة التمريـــض التي أصدرتهـــا وزارة 
الصحـــة فـــي الســـبعينات والثمانينـــات، 
مجـــال  فـــي  البـــارزة  والشـــخصيات 
الدرجـــات  تطويـــر  وكذلـــك  التمريـــض، 
المتاحـــة  والتخصصـــات  العلميـــة  
مجـــال التمريـــض والفـــرص الوظيفيـــة 
لخريجيـــن. ولقـــد حضـــر النـــدوة أكثـــر 

مـــن 50 شـــخصا وتـــم تنظيمهـــا تحـــت 
إشـــراف حســـين نصيـــف، محاضـــر أول 
في كليـــة التمريض والقبالة في جامعة 
البحريـــن الطبيـــة والـــذي لديـــه اهتمام 
كبيـــر بالنهـــوض بمهنـــة التمريـــض فـــي 
مملكة البحرين. كما وقال رئيس الكلية 
الملكيـــة للجراحين في أيرلندا - جامعة 
البحريـــن الطبية، ســـمير العتوم “تهدف 

إلـــى تعزيـــز  البحريـــن الطبيـــة  جامعـــة 
الرعايـــة الصحيـــة البحريـــن مـــن خالل 
الســـعي واالبتكار والتعاون وإن تسليط 
الضـــوء على تطور مجال التمريض في 

البحرين أمـــر بالغ األهمية لطالبنا؛ لفهم 
كيـــف يمكنهـــم المســـاهمة فـــي تطويـــر 
ومجتمعهـــم  الصحيـــة  الرعايـــة  نظـــام 

كقادة للرعاية الصحية المستقبليين”.

كاثرين ستراكان  بتول المهندس

في ندوة عبر 
اإلنترنت حضرها 

أكثر من 50 
شخصا
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت هـــواوي عـــن إطالق نســـخة 
 Apps مســـابقة  مـــن   2021 العـــام 
األجهـــزة  تطبيقـــات  البتـــكار   UP
المحمولـــة والتـــي تأتي نســـخة هذا 
“تطبيقـــات  عنـــوان  تحـــت  العـــام 
الهواتـــف المحمولـــة للجميـــع”. ومن 
خالل تســـليط الضوء على إمكانات 
خدمات هواوي األساســـية لألجهزة 
المحمولة )HMS(، ستشهد المسابقة 
مشاركة واســـعة من قبل المطورين 
أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  الموهوبيـــن 
العالـــم الذين سيتنافســـون إلنشـــاء 
تجـــارب  تقـــدم  ُمبتكـــرة  تطبيقـــات 
رقميـــة سلســـة وذكيـــة.  وخصصت 
هـــواوي مليـــون دوالر أميركـــي من 
برنامجهـــا “Shining Star” كجائـــزة 
مالية للمســـابقة. وســـيكون بمقدور 
المشـــاركين في المسابقة االستفادة 
مجموعـــة مـــن المزايا، بمـــا في ذلك 
خدمـــات AppGallery الترويجيـــة، 

ومصادر خدمات هواوي السحابية، 
إلمكانـــات  الحصريـــة  والحوافـــز 
المحمولـــة  األجهـــزة  تطبيقـــات 

المدفوعة.
ومـــن المقـــرر إقامـــة المســـابقة فـــي 
كل مـــن الصيـــن وأوروبـــا وأميـــركا 
الالتينيـــة وآســـيا والمحيـــط الهادئ 
وإفريقيـــا.  األوســـط  والشـــرق 
وتتألـــف المســـابقة من أربـــع مراحل 
مختلفة وهي، التســـجيل والتقديم، 
والمراجعـــة  األوليـــة،  والمراجعـــة 

العامة، والنهائيات اإلقليمية. 
يشار أن المرحلة األولى قد انطلقت 
مسبقا. وســـتواصل شركة التقنيات 
المطوريـــن  تشـــجيع  علـــى  الرائـــدة 
عبـــر  مبتكـــرة  تطبيقـــات  لتطويـــر 
االســـتفادة مـــن إمكانـــات خدمـــات 
هواوي األساسية لألجهزة المحمولة 
المفتوحة، وإرســـال مشاركاتهم عبر 

الموقع الرسمي للمسابقة.

”Apps UP“ هواوي” تعلن عن إطالق“

أطلـــق خليـــج البحرين للتكنولوجيـــا المالية، 
النســـخة الثالثـــة مـــن برنامج “جـــورج تاون” 
للتكنولوجيـــا المالية بدعم من منصة تطوير 
األفراد التابعة لصندوق العمل “تمكين”. وقد 
بـــدأ البرنامـــج بالفعل بقبـــول الطلبات للفوج 
الجديـــد، ليعمـــل علـــى تمكيـــن البحرينييـــن 
ليكونوا قـــادة لدفع تطـــور االقتصاد الرقمي 

الذي يشهد تغييرات سريعة.
 ويســـتمر برنامج التطوير المهني في مجال 
م  التكنولوجيا المالية لمدة 14 أسبوًعا، وينظَّ
بالتعـــاون مـــع كليـــة ماكدونـــا إلدارة األعمال 
بجامعة جورج تاون في العاصمة األميركية 
واشـــنطن، وهـــي مصنفـــة مـــن بيـــن األفضل 
فـــي العالـــم لريـــادة األعمـــال من قبـــل وكالة 
ب أكثر من 100 مشـــارك  بلومبـــرج، وقـــد تدرَّ

في البرنامج منذ انطالقه في البحرين.
تـــاون  جـــورج  برنامـــج  أن  إلـــى  يشـــار 
للتكنولوجيـــا الماليـــة يقـــام افتراضًيـــا وهـــو 
معتمـــد مـــن كليـــة ماكدونـــا إلدارة األعمـــال 
بجامعـــة جورج تاون، وتتكون الشـــهادة من 

عدد من الوحدات ودراســـات الحالة يقدمها 
البروفيســـور جيـــم أنجل، أحد الشـــخصيات 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  البـــارزة 
ومختـــرع مشـــارك لـ 12 بـــراءة اختـــراع في 

مجال التكنولوجيا المالية.
الـــدورة  ستســـتضيف  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــًة 
متحدثين محليين ودوليين، ورواد األعمال، 
وقـــادة الفكـــر في قطـــاع الخدمـــات المالية. 
كما يشـــمل هيكل البرنامج جلســـات نقاشية 
التكنولوجيـــا  قطـــاع  الستكشـــاف  معمقـــة 
الماليـــة الذي تشـــهد تطوًرا مســـتمًرا، والبنية 
التحتية األساســـية، والوحـــدات التجريبية، 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  اســـتخدام  وحـــاالت 
العملية داخل القطاعات الرئيسية لالقتصاد. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لخليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية خالد 
دانـــش “تعتبـــر التكنولوجيـــا الماليـــة صناعة 
ديناميكيـــة. ومـــع مـــا يســـتجد مـــن نمـــاذج 
تنظيميـــة  وإصالحـــات  وتقنيـــات  أعمـــال 
وحـــاالت اســـتخدام، أصبـــح من المهـــم جًدا 

أن يتـــم إبقاء المهنييـــن وأصحاب المصلحة 
فـــي النظام البيئـــي للتكنولوجيا المالية على 
إطـــالع دائم وتمكينهم من فهم األساســـيات 
التي تقود هذا التغيير وتحديد فرص النمو. 
من جانبه، قال مدير إدارة تطوير األفراد في 
“تمكين”، علي حسن “يسعدنا أن ندعم خليج 
البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة فـــي إطـــالق 
النســـخة الثالثة مـــن البرنامـــج، والذي يتيح 
المهـــارات  متطلبـــات  استكشـــاف  للمهنييـــن 
المســـتقبلية لقطـــاع الخدمـــات الماليـــة فـــي 
مملكة البحرين، وكذلك متطلبات الشـــركات 
الناشـــئة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة، 
واكتســـاب المعرفة العملية في هذا المجال. 
يعتبـــر هـــذا أفضـــل وقـــت لتطويـــر المهارات 
العمليـــة والخبـــرة القياديـــة للبحرينيين في 
أحـــدث اتجاهـــات التكنولوجيـــا المالية التي 
تشـــهد تغييـــرات عديـــدة اآلن أكثـــر مـــن أي 
وقـــت مضى. يأتـــي هذا الدعم ضمـــن التزام 
تمكيـــن المســـتمر بدعـــم المواهـــب المحليـــة 

وإعدادهم الحتياجات السوق المستقبلية”.

ــة “تــمــكــيــن” ــص ــن ــة بـــدعـــم مـــن م ــث ــال ــث فـــي نــســخــتــه ال
إطالق “جورج تاون” للتكنولوجيا المالية

يســر شــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب. )البــا(، أكبــر مصهــر لأللمنيوم 
في العالم باســتثناء الصين والشــركة الرائدة في ســالمة الموظفين، 
أن تعلــن فوزهــا بجائــزة الميداليــة الذهبيــة للعام 2021 مــن الجمعية 

الملكية لمكافحة الحوادث )روسبا( للسنة الثامنة على التوالي.

وجــاءت هــذه الجائــزة المرموقــة لتكــرم جهود الشــركة االســتثنائية 
وأدائهــا المتميــز فــي مجال الصحة والســالمة في الفتــرة من 1 يناير 

2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.

وبهذه المناسبة، وقال الرئيس 
علـــي  ألبـــا،  لشـــركة  التنفيـــذي 
البقالي “إن فوزنا بهذه الجائزة 
لثمانـــي ســـنوات متتاليـــة هـــو 
المســـتمر؛  لســـعينا  انعـــكاس 
مـــن أجـــل تحقيـــق التميـــز في 
حصولنـــا  ويعتبـــر  الســـالمة. 
على جائزة روســـبا لهـــذا العام 
الحثيثـــة  للجهـــود  تتويًجـــا 
التـــي بذلها الموظفـــون وعمال 
المقاوليـــن فـــي جعل الســـالمة 

أولويـــة فـــي جميـــع الجوانـــب 
رغـــم التحديـــات التي فرضتها 
الجائحة. وأود في هذا الصدد 
للجميـــع  بالشـــكر  أتقـــدم  أن 
لحفاظهـــم علـــى الســـالمة في 
كل يوم وفي جميع األوقات”.

يذكـــر أن جمعيـــة روســـبا التي 
المملكـــة  فـــي  مقرهـــا  يوجـــد 
بتقديـــر  تعنـــى  المتحـــدة 
والســـالمة  الصحـــة  إنجـــازات 
للشـــركات في مختلـــف أنحاء 

عاًمـــا.   50 مـــن  ألكثـــر  العالـــم 
شـــركة  تكريـــم  يتـــم  وســـوف 
البـــا في حفـــل جوائـــز الصحة 
والســـالمة والذي ســـيقام على 
المنصـــة االفتراضية بتاريخ 9 

سبتمبر 2021.

ــي ــ ــوال ــ ــت ــ ــى ال ــ ــل ــ ــة ع ــ ــن ــ ــام ــ ــث ــ ــة ال ــنـ ــسـ ــلـ لـ

“ألبا” تحصد الميدالية الذهبية من “روسبا”

2021 ــر  ــب ــم ــس دي ــى  ــت ح إضـــافـــيـــة  أشـــهـــر   6 لـــمـــدة 

“الوطني” يوفر خيار تأجيل أقساط القروض الشخصية

أعلن بنك البحرين الوطني عن توفير خيار تأجيل استقطاع األقساط الشهرية 
لمــدة ســتة شــهور إضافيــة حتــى ديســمبر 2021. يأتــي ذلــك اتباًعــا لتوجيهات 
مصــرف البحريــن المركــزي وضمن ســعي البنــك الدائم لدعم عمالئــه والمجتمع 

واالقتصاد الوطني.

البحريـــن  بنـــك  عمـــالء  وســـيحظى 
الوطني بخيار تأجيل تســـديد أقساط 
بـــدًءا  وذلـــك  الشـــخصية  القـــروض 
من شـــهر يوليـــو القـــادم وحتـــى نهاية 

ديسمبر 2021.
البحريـــن  مصـــرف  مبـــادرة  وتأتـــي 
المركـــزي لُتخفف األعبـــاء المالية على 
المتضرريـــن مـــن الجائحة عـــن طريق 
توفيـــر خيـــار تأجيل تســـديد أقســـاط 

تســـتلزم  وســـوف  القائمـــة.  القـــروض 
إعـــادة جدولـــة القروض رســـوم فائدة 
لفتـــرة التأجيـــل المرغوبـــة، ولكن دون 
رســـوم إضافيـــة. بينمـــا ســـيبقى مبلـــغ 

القسط الشهري دون تغيير.
ولتقديم طلب تأجيل تســـديد القرض 
لمقدمـــي  يمكـــن  لألفـــراد،  الشـــخصي 
فـــي  الطلـــب  اســـتمارة  مـــلء  الطلـــب 
المنصة الرقميـــة التابعة لبنك البحرين 

الوطني.
الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للخدمـــات المصرفية لألفراد 

فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي، صبـــاح 
التزامنـــا  علـــى  نؤكـــد  “نحـــن  الزيانـــي 
بدعـــم جهـــود الحكومة الموقـــرة للحد 
مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة الناجمـــة عـــن 
كوفيـــد19-، ومـــد يـــد العون فـــي هذه 
يتمركـــز  حيـــث  الصعبـــة،  األوقـــات 
عمالؤنا في قلب هذه المبادرات. ومن 
منطلق مساعينا لضمان سالمة عمالئنا 
أثنـــاء الجائحـــة الحالية، قمنـــا بتطوير 
آليـــة رقميـــة سلســـة لتقديـــم الطلبـــات 
دون الحاجـــة لزيـــارة أّي فـــرع، حيـــث 
والراحـــة  بالشـــفافية  العمليـــة  تتســـم 
كونهـــا تتيح للعمـــالء تحديد الرســـوم 

اإلضافية لفترة التأجيل المفضلة”.
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أعلنــت أمــس شــركة تامكــون، وهــي شــركة رائــدة فــي مجال اإلنشــاءات 
المدنيــة حاصلــة علــى تصنيــف فئــة )AA( ومقرهــا البحريــن، عــن تعييــن 
محمــد الحمادي رئيســا لمجلس إدارة الشــركة. يعتبر محمــد الحمادي أحد 
الكفاءات البحرينية المؤهلة ومن ذوي األداء المتميز والخبرات المتراكمة 
ويتمتع بســجل حافل من النجاحات. بإضافته يجمع مجلس اإلدارة ثروة 
ومزيًجا من الخبرات التي ســتضيف وتعزز بإذن هللا تعالى قدرة الشــركة 

على التطوير االستراتيجي وعلى توسيع نمو أعمالها وإمكاناتها.
وقــد عبــر الحمــادي عــن امتنانــه لثقة 
كرئيــس  تعينــه  فــي  المســاهمين 
للبــدء  لمجلــس اإلدارة وعــن تطلعــه 
بمهمتــه الجديــدة قائــالً “إننــي أتطلــع 
الجهــاز  مــع  واحــد  كفريــق  للعمــل 
مــن  لالســتفادة  بالشــركة  التنفيــذي 
عناصر القــوة التي تتمتع بها تامكون 
والمجموعــة ككل. وأضــاف الحمــادي 
ووضــع  والمثابــرة  الجــاد  العمــل  أن 
خطــط العمــل الرصينــة هــو التكامــل 
الــذي ننشــده لتحقيق األهــداف التي 
رســمها مجلــس اإلدارة نحــو االرتقاء 
بتامكون إلى مستوى جديد من النمو 

بــإذن هللا تعالــى. يذكــر أن الحمــادي 
يســتمتع بخبــرة تزيــد عــن 35 عاًمــا 
عبــر العديــد مــن المؤسســات الماليــة 
والمنظمات الوطنية والشــركات ذات 
يشــغل  البحريــن.  مملكــة  فــي  النمــو 
حالًيا منصب عضو مجلس إدارة في 
بنــك دار االســتثمار ش.م.ب وأيضــا 
مستشــار لشــركة “ســينوما” الصينيــة 
منــذ   Sinoma CDI-Engineering
الرئيــس  رحــب  جانبــه،  مــن   .2014
التنفيــذي لشــركة تامكــون المهنــدس 
مجلــس  برئيــس  العباســي  هللا  عبــد 
اإلدارة الجديــد وهنــأه علــى تعيينــه، 

“نيابــة عــن الفريــق التنفيــذي، نتطلــع 
إلى العمل عن كثب مع رئيس مجلس 
مســيرة  مواصلــة  أجــل  مــن  اإلدارة 
الشــركة الواعــدة ومواصلــة تطورهــا 
والتزامهــا بنمط نمو مســتدام”. تعتبر 
بحرينيــة  مقــاوالت  شــركة  تامكــون 
وهــي  باســتمرار  ومتطــورة  واعــدة 
شــركة تابعة لمجموعة شركة الخليج 
الهــدف  كان  حيــث  للتعمير)تعميــر(. 
من تأســيس شــركة تامكــون في عام 

2007 جــزًءا هامــا مــن اســتراتيجية 
بقطــاع  االهتمــام  نحــو  المجموعــة 
العقــاري  والتطويــر  االنشــاءات 
مســتقلة  إنشــاءات  شــركة  وإنشــاء 
تهــدف إلــى تطويــر إنجــاز المشــاريع 
تتميــز  التــي  واإلقليميــة  المحليــة 
بأعلــى المعاييــر الدوليــة. وقــد قامت 
الشــركة منذ تأسيســها بتنفيذ العديد 
مــن المشــاريع الحكوميــة اإلســكانية، 

والبنية التحتية، والتطوير السكني.

يتمتــع بخبــرة تزيد عــن 35 عاًمــا بالمؤسســات المالية

الحمادي رئيًسا لمجلس إدارة “تامكون”

محمد الحمادي عبدالله العباسي

صباح الزياني

علي البقالي 
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المنامة - الصناعة والتجارة

قـــام وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة رئيس مجلـــس إدارة هيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض زايد الزياني بزيـــارة تفقدية لالطالع 
عـــن كثب حـــول آخـــر مســـتجدات العمـــل بمشـــروع مركـــز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير. وفي الزيارة 
التي رفقه خاللها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض ناصـــر قائـــدي، ورئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ســـيباركو 
خالـــد عبدالرحيـــم، اطلع الوزير على ســـير عمليات تنفيذ المشـــروع 
الـــذي تشـــرف عليـــه شـــركة تلكـــي االستشـــارية وشـــركة ســـيباركو 
البحرين المقاول المنفذ للمشـــروع، حيث يعد المشـــروع من أضخم 

المشروعات التي تنفذها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

الزياني يطلع على سير العمل بمركز “المعارض” الجديد

”PCR“ عبر “المطار”... على البالغين 6 ســنوات فما فوق إبراز

تحديث إجراءات الدخول للبحرين بدًءا من 25 يونيو

أعلنت شـــؤون الطيـــران المدني، وفقا 
لتوجيهـــات اللجنـــة التنســـيقية وبنـــاًء 
علـــى توصيـــة الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-(، 
أنه ســـيتم تحديث إجـــراءات الدخول 
لمملكـــة البحريـــن عبـــر مطـــار البحرين 
الدولي بـــدًءا من يوم الجمعة الموافق 
يتطلـــب  بحيـــث   ،2021 يونيـــو   25
مـــن جميـــع المســـافرين المتطعمين أو 
غيـــر المتطعمين القادميـــن إلى مملكة 
البحريـــن البالغين من العمر 6 ســـنوات 
 )PCR( فمـــا فوق إبراز شـــهادة فحـــص
 QR( معتمـــدة تحمـــل رمز كيـــو آر كود
Code( قبل الصعـــود للطائرة، قبل 48 
ســـاعة مـــن وقـــت المغـــادرة للقادميـــن 
المســـموح  لهـــم بالدخـــول للمملكة من 
الـــدول المدرجة علـــى القائمة الحمراء 
و72 ســـاعة للقادميـــن من الـــدول غير 
المدرجـــة علـــى القائمـــة الحمـــراء، كما 
ســـيتم وفقا للتحديـــث إجراء الفحص 
المســـافرين  لكافـــة  الوصـــول  عنـــد 
القادميـــن للمملكـــة مـــن جميـــع الدول، 
مع االســـتمرار في فحص اليوم العاشر 
من الوصول لجميع المســـافرين، حيث 
يمكنهـــم دفـــع تكلفـــة الفحوصـــات عبر 
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي”، إلـــى جانب 

المنصـــات الموجودة في المطار والتي 
تتيـــح الدفع نقًدا وإلكترونًيا بواســـطة 
البطاقات البنكية واالئتمانية، كما تقرر 
أيضـــا حصر إصـــدار تأشـــيرات الزيارة 
عند الوصـــول لمطار البحريـــن الدولي 
للقادمين من مواطني الدول المسموح 
لهـــم بالحصـــول عليها وفـــق إجراءات 

تأشيرات الزيارة لمملكة البحرين. 
المدنـــي  الطيـــران  شـــؤون  ونوهـــت 
تطبيـــق  فـــي  االســـتمرار  ســـيتم  بأنـــه 

لعشـــرة  االحتـــرازي  الصحـــي  الحجـــر 
أيـــام لجميـــع المســـافرين القادمين من 
الـــدول المدرجة علـــى القائمة الحمراء 
وجميـــع المســـافرين غيـــر المتطعميـــن 
البالغيـــن من العمر 6 ســـنوات فما فوق 
فـــي مســـاكنهم أو األماكـــن المخصصة 
مـــن  المرخصـــة  الصحـــي  للحجـــر 
قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 

والخدمات الصحية. 
تعليـــق  فـــي  االســـتمرار  ســـيتم  كمـــا 

مـــن  القادميـــن  المســـافرين  دخـــول 
الـــدول المدرجة علـــى القائمة الحمراء 
)وهـــي الهنـــد وباكســـتان وســـيريالنكا 
علـــى  ونيبـــال وفيتنـــام(  وبنغالديـــش 
جميـــع الرحـــالت الجويـــة، بمـــن فيهـــم 
الذيـــن  الـــدول  هـــذه  مـــن  القادمـــون 
مؤقـــت،  بشـــكل  المملكـــة  ســـيدخلون 
المواطنـــون  ذلـــك  مـــن  ويســـتثنى 
وأصحـــاب تأشـــيرات اإلقامة الســـارية 

في مملكة البحرين. 
ويســـتثنى القادمـــون مـــن الـــدول غير 

المدرجة على القائمة الحمراء: 
الصحـــي  الحجـــر  متطلبـــات  مـــن   .1
الصعـــود  قبـــل  والفحـــص  االحتـــرازي 
للطائـــرة: المتطعمـــون الذيـــن يحملون 
الشـــهادات المعتمـــدة مـــن قبـــل الدول 
التـــي تـــم اعتمـــاد شـــهادات التطعيـــم 
لديها بحســـب قـــرار وزيـــرة الصحة أو 
تـــم توقيع اتفاقـــات متبادلة لالعتراف 
مـــن   .2 معهـــا.   التطعيـــم  بشـــهادات 
متطلبـــات الحجر الصحـــي االحترازي: 
المتطعمـــون الذيـــن يحملون شـــهادات 
الواليـــات  مـــن  الصـــادرة  التطعيـــم 
المتحـــدة األميركية، بريطانيا، االتحاد 
األوروبـــي، كنـــدا، أســـتراليا، نيوزلنـــدا، 

كوريا الجنوبية، اليابان، وسنغافورة.

المحرق - شؤون الطيران المدني

المنامة - المصرف المركزي

100 مليون دينار ألذونات 
الخزانة الشهرية

بأنه  المركزي  البحرين  مصرف  أعلن 
 ISIN(  82 رقــم  اإلصـــدار  تغطية  تمت 
أذونــــــات  ــن  مــ  )BH0003185459

الخزانة الحكومية الشهرية. 
مليون   100 اإلصـــدار  هــذا  قيمة  تبلغ 
تبدأ  شهرا   12 استحقاق  لفترة  دينار 
 23 في  وتنتهي   2021 يونيو   24 فـي 
سعر  مــعــدل  بــلــغ  كــمــا   ،2022 يــونــيــو 
 % 1.67 األذونـــات  هــذه  على  الفائدة 
مقارنة بسعر الفائدة 1.74 % لإلصدار 

السابق بتاريخ 27 مايو 2120.

“المطار” ضمن الحاصلين على جائزة السالمة الدولية 2021

”Global Banking & Finance“ بورصة البحرين تفوز بجائزتين من

اللتزامها بحماية صحة موظفيها من بين 147 مؤسسة

ــاة“ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــل والـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ألفـــــضـــــل شـــــركـــــة حــــوكــــمــــة وبـــــرنـــــامـــــج تـــــــــــوازن بــــيــــن “الـ

ُكّرمت شركة مطار البحرين من مجلس السالمة البريطاني؛ تقديًرا اللتزامها بحماية 
صحة موظفيها والحفاظ على سالمتهم. وتأتي الشركة ضمن 147 مؤسسة فائزة في 
حفل توزيع جوائز الســالمة الدولّية للعام 2021، والتي تحتفي بمختلف المؤسســات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم التي أظهــرت التزاًما بمنــع وقوع اإلصابات في مــكان العمل 

والحد من اعتالالت الصحة ذات الصلة بالعمل.

وصـــّرح الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة مطار 
البحريـــن محمد يوســـف البنفالح بأن هذا 
اإلنجاز يعكـــس تفاني جميع أفراد الفريق 
وعملهم الجاد، مؤكًدا التزام شـــركة مطار 
ممارســـات  تحســـين  بمواصلـــة  البحريـــن 
الســـالمة ومعاييرهـــا علـــى صعيـــد جميـــع 
إلـــى أن هـــذا االلتـــزام  أنشـــطتها، منوًهـــا 
بمبـــادئ الســـالمة يعتبـــر اســـتثماًرا حيوًيا 
فـــي النجاح المســـتقبلي للشـــركة، متطلًعا 
للشـــركة  إلـــى مســـيرة ناجحـــة ومجزيـــة 
مسترشـــدة فيهـــا بقيادة مجلس الســـالمة 

البريطاني وريادته في هذا المجال.
وأضـــاف البنفـــالح “قبـــل تفّشـــي جائحـــة 
بوقـــت  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  فيـــروس 
طويل، كان الحفاظ على معايير الســـالمة 
األعمـــال  أنشـــطة  مـــن  جوهرًيـــا  جـــزًءا 
المعتـــادة لدينا. أمـــا اآلن، فقد أصبح ذلك 
أكثـــر أهميـــة مـــن ذي قبـــل، إذ نعمـــل بجد 
بالتعـــاون مع شـــركائنا للحفاظ على ســـير 
عمليـــات قطاع النقل الجـــوي في المملكة 
بكفـــاءة وأمـــان. ومن خـــالل تركيزنا على 
االبتكار والشـــفافية في مبنى المســـافرين 

المطـــار،  منشـــآت  مـــن  وغيـــره  الجديـــد 
الحكومـــة  بتوجيهـــات  االلتـــزام  نواصـــل 
العالميـــة  الممارســـات  وأفضـــل  الموقـــّرة 
للحفـــاظ على ســـالمة عمالئنـــا وموظفينا 
أثناء ســـعينا المتفاني لدعم تعافي قطاع 
النقـــل الجوي”. من جانبـــه، توجه الرئيس 

البريطانـــي  الســـالمة  لمجلـــس  التنفيـــذي 
مايـــك روبنســـون بخالـــص التهانـــي إلـــى 
شـــركة مطـــار البحريـــن على هـــذا النجاح 
المشـــّرف، قائـــاًل: “يهنئ مجلس الســـالمة 
البريطانـــي شـــركة مطـــار البحريـــن علـــى 
هـــذا اإلنجاز ويمنحها هذه الجائزة تقديًرا 
اللتزامهـــا بالحفاظ على ســـالمة موظفيها 
وحرصهـــا على توفير بيئة عمل خالية من 
اإلصابـــات واعتـــالالت الصحـــة، إذ تتمثل 

رؤيـــة مجلـــس الســـالمة البريطانـــي فـــي 
عـــدم وقـــوع إصابـــة أو ضـــرر ألي فـــرد أو 
إصابتـــه بـــأي مرض أثناء تأديـــة عمله في 
أي مـــكان في العالم، ويتطلب تحقيق هذا 
الهـــدف ما هو أكثر من االلتـــزام بالقوانين 
والتشـــريعات، إذ يعنـــي التـــزام القائميـــن 
والســـالمة  بالصحـــة  ليـــس  العمـــل  علـــى 
فحسب، بل بصون الرفاه وتوفير الرعاية 
فـــي مـــكان العمـــل بشـــكل عـــام وتشـــجيع 

اآلخريـــن على االقتداء بذلك”. وقد فازت 
387 مؤسســـة بجائـــزة الســـالمة الدولّيـــة 
فـــي العـــام 2021، وتتنـــوع أعمالهـــا بيـــن 
العديـــد مـــن القطاعـــات، والســـّيما البنـــاء 
والتعديـــن  والغـــاز  والنفـــط  والتصنيـــع 
والطاقة والمرافق. كما تنتمي المؤسسات 
الفائزة إلى 37 دولة حول العالم. وإجمااًل، 
فازت 85 مؤسســـة بجائـــزة التمّيز، و155 

مؤسسة بجائزة االستحقاق.

نالت بورصة البحرين، الســـوق متعددة 
األصـــول ذات التنظيم الذاتي، جائزتين 
حوكمـــة  شـــركة  كأفضـــل  مرموقتيـــن 
للشـــركات، إضافـــة إلـــى جائـــزة أفضـــل 
برنامج تـــوازن بين العمـــل والحياة في 
مملكـــة البحرين  لعـــام 2021، وذلك من 
Global Banking & Fi- مجلـــة  قبـــل 

 .nance
ويعكس حصـــول بورصة البحرين على 
جائزة أفضل شـــركة فـــي مجال حوكمة 
الشـــركات أدائهـــا االســـتثنائي والتزامها 
تجاه الحوكمـــة والشـــفافية واالمتثال. 
ويلعـــب هـــذا التكريـــم دوًرا مهًمـــا فـــي 
تسليط الضوء على جهود البورصة في 
خلق قيمـــة طويلة المـــدى للتركيز على 

رؤية البحرين االقتصادية 2030. 
وأطلقـــت بورصـــة البحريـــن فـــي وقت 

ســـابق من هذا الشـــهر دليلها اإلرشـــادي 
إلعـــداد التقاريـــر البيئيـــة واالجتماعيـــة 
والحوكمة للشركات المدرجة والجهات 
العالقـــة حيـــث يتضمـــن  األخـــرى ذات 
الدليل أحـــدث منهجيات إعـــداد تقارير 
األطراف الثالثة التي تم اعتمادها على 
نطاق واسع في قطاع رأس المال والتي 
تهدف لمساعدة الشركات المدرجة على 
التعرف على المعايير المستحدثة حول 

تقارير وإفصاحات االستدامة. 
وعلى صعيـــد متصل، يأتي فوز بورصة 
البحريـــن بجائزة أفضـــل برنامج توازن 
بيـــن العمل والحياة تماشـــًيا مع الجهود 
مبـــادرات  فـــي  للمســـاهمة  المبذولـــة 
المملكـــة عبـــر التوفيـــق بيـــن مبادراتهـــا 
الوطنية والممارســـات اإلدارية. وتعتبر 
مبادئ التطويـــر جزًءا ال يتجزأ من قيم 

البورصـــة، حيث تهدف إلـــى المحافظة 
علـــى رفاهيـــة المواطنيـــن البحرينييـــن 
على المدى الطويل من خالل االستمرار 
في لعـــب دور المحفز الرئيســـي والقوة 

الدافعة لتعزيز االستدامة. 
لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

البحريـــن، الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم 
آل خليفـــة “إن الفـــوز بهـــذه الجوائز أمر 
مشـــرف كما يسعدنا الحصول على مثل 
هـــذا التقديـــر، حيـــث إنه يأتي انعكاســـًا 
للجهـــود المبذولة لترســـيخ االســـتدامة 
وحوكمة الشـــركات فـــي رؤيتنا وقيمنا. 

إننـــا نتعامل مـــع الحوكمة واالســـتدامة 
كأولوية استراتيجية، وسنواصل تعزيز 
ممارســـات األعمال المستدامة والتركيز 
علـــى أصحـــاب المصلحـــة بيـــن الفئـــات 

المستهدفة من الشركات المدرجة”. 
مـــن جانبهـــا، قالـــت الرئيـــس التنفيـــذي 

البحريـــن،   بورصـــة  فـــي  للعمليـــات 
نرجـــس فـــروخ جمـــال “خطـــت بورصة 
البحريـــن خطـــوات كبيـــرة فـــي مجـــال 
داخـــل  للشـــركات  الحوكمـــة  تعزيـــز 
المملكة. نفخـــر بهذا التقدير واالعتراف 
والحوكمـــة  القياديـــة  باســـتراتيجياتنا 
فـــي المملكـــة عبـــر حصولنا علـــى إحدى 
مجـــال  فـــي  المرموقـــة  الجوائـــز  أكثـــر 
الحوكمـــة، حيـــث يعكـــس هـــذا اإلنجـــاز 
التزامنا القوي بوضع معايير لممارسات 
وسياســـات حوكمة الشركات، مع وجود 
اســـتراتيجية مؤسسية مستدامة لخلق 

قيمة طويلة األجل للمساهمين.” 
تـــم إدراج بورصـــة البحريـــن فـــي قائمة 
الحاصلين على الجوائز للعام 2021 من 
 ‘’Global Banking & Finance مجلـــة 

على الموقع اإللكتروني للمجلة.

البنفالح متسلما الجائزة

المحرق - شركة المطار

المنامة - بورصة البحرين
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أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمس 
بارتفـــاع   1,572.44 مســـتوى  عنـــد 
وقـــدره 3.44 نقطة مقارنـــة بإقفاله 
يوم اإلثنين، في حين أقفل “مؤشـــر 
البحريـــن اإلســـالمي” عند مســـتوى 
665.21 بارتفاع وقدره 2.84 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق. 
وتـــداول المســـتثمرون 2.35 مليون 

سهم، بقيمة إجمالية قدرها 663.05 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذها مـــن خالل 
85 صفقـــة، حيث ركز المســـتثمرون 
تعامالتهم على أسهم  قطاع البنوك 
التجارية والتي بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 265.22 ألف دينار أي ما 
نســـبته 40 % مـــن القيمة اإلجمالية 

للتداول. 

جاءت شـــركة البحريـــن لالتصاالت 
)بتلكـــو( في المركـــز األول، إذ بلغت 
 160.41 المتداولـــة  أســـهمها  قيمـــة 
ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 24.19 % 
من إجمالي قيمة األسهم المتداولة. 
للبنـــك  فـــكان  الثانـــي،  المركـــز  أمـــا 
قدرهـــا  بقيمـــة  المتحـــد  األهلـــي 
146.43 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 

22.08 % من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولـــة وبكمية قدرهـــا 497.69 
ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 18 

صفقة. 
ثـــم جـــاء بنـــك البحريـــن والكويـــت 
بقيمـــة قدرهـــا 102.04 ألـــف دينـــار 
أي ما نســـبته 15.39 % من إجمالي 

قيـمة األسهم المتداولة.

تداول 2.35 مليون سهم بـ 663 ألف دينار ببورصة البحرين
المنامة - بورصة البحرين

الشيخ خليفة بن إبراهيم

الوزير الزياني متفقدا مركز “المعارض” الجديد

جائزة أفضل برنامج توازن بين “العمل والحياة“جائزة أفضل شركة حوكمة
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المنامة - ِبِتك المحرق - طيران الخليج

أعلنت جمعية البحرين لشركات التقنية 
“ِبِتـــك” عـــن توقيعهـــا اتفاقيـــة شـــراكة 
اســـتراتيجية مع جمعية شركات تقنية 
األردن  فـــي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
“إنتـــاج”؛ بهدف تســـريع وتيرة النهوض 
بصناعة تقنيـــة المعلومات واالتصاالت 
في كل من البحرين واألردن عبر إطالق 
مبادرات ومشروعات وبرامج مشتركة 
المتنوعـــة  الخبـــرات  علـــى  اعتمـــادا 
والمتكاملة التي تملكها شركات التقنية 

في كال البلدين الشقيقين.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة “ِبِتـــك” عبيدلـــي 
العبيدلـــي إن هـــذه الشـــراكة الطموحـــة 
قطـــاع  فيـــه  أثبـــت  وقـــت  فـــي  تأتـــي 
تقنيـــة المعلومات واالتصـــاالت أهميته 
الحاســـمة في مختلف مجـــاالت الحياة 

واألعمال، بما في ذلك قطاعات الصحة 
والتعليـــم والترفيه والدفـــع اإللكتروني 
أخـــرى  وقطاعـــات  بعـــد  عـــن  والعمـــل 

غيرها.
وأضـــاف العبيدلـــي “أصبـــح لدينـــا اآلن 
قناة مستدامة لالســـتفادة من التجربة 
األردنية المتقدمة فـــي المجال التقني، 
بالمقابـــل ســـتقوم جمعية بتـــك بإطالع 

علـــى  باســـتمرار  األردنـــي  الجانـــب 
تطورات صناعة التقنية في البحرين”.

مـــن جانبه، قال رئيس هيئـــة المديرين 
حوامـــدة  بشـــار  “إنتـــاج”  جمعيـــة  فـــي 
إن التعـــاون بيـــن الجانبين يهـــدف إلى 
خلق تمثيـــل موحد لقطـــاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصـــاالت والتعاون على 
وضع برامج لخدمة القطاع ككل، ودعم 
المبـــادرات الهادفـــة لخدمة مؤسســـات 
احتياجـــات  وســـد  الخـــاص  القطـــاع 
تحســـين  فـــي  يســـهم  وبمـــا  األعمـــال، 
المعلومـــات  تقنيـــة  قطـــاع  وتطويـــر 
لالســـتراتيجيات  وفقـــا  واالتصـــاالت 
دولـــة،  كل  فـــي  الوطنيـــة  والخطـــط 
وتعزيـــز الريادة في هذا القطاع إقليمًيا 

وعالمًيا.

إطـــالق  عـــن  الخليـــج  طيـــران  أعلنـــت 
رحالتهـــا مـــن نقطـــة إلـــى أخـــرى خارج 
مركزهـــا الرئيـــس فـــي مطـــار البحريـــن 
الدولي، والتي تســـمح للشـــركة بتوسيع 
عملياتها إلى وجهات جديدة، باإلضافة 
إلـــى مـــد نطـــاق خدمـــة مســـافريها إلى 
أســـواق جديـــدة، حيث أطلقـــت طيران 
الخليـــج رحالتهـــا بين أثينـــا والرنكا، ما 
يسمح للمسافرين من أي من الوجهتين 
بشـــراء التذاكـــر والتنقـــل بيـــن مدينتي 

البحر األبيض المتوسط. 
وبالمثل، أطلقت الناقلة في وقت الحق 
رحالتها بين بانكوك وســـنغافورة حيث 
يمكن للمســـافرين شـــراء تذاكـــر الناقلة 
بين عاصمتي الشـــرق األقصى. ستكون 
هذه الرحالت متاحة للحجز على موقع 

طيران الخليج اإللكتروني أو من خالل 
فـــي  المعتمديـــن  الناقلـــة  ســـفر  وكالء 

المدن المذكورة.
وعّقب القائـــم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لطيـــران الخليـــج القبطان وليـــد العلوي 
إثـــر هذا اإلعالن بقوله “هـــذا تطور مهم 
لـــن  اآلن،  للبحريـــن.  الوطنيـــة  للناقلـــة 
نشّغل عملياتنا من وإلى مركزنا الرئيس 
فقـــط، بـــل سنشـــّغلها أيًضـــا مـــن وإلـــى 
الوجهـــات األجنبيـــة، وســـنمنح الفرصة 

لمزيـــد من المســـافرين لتجربة ضيافتنا 
العربية التي نشـــتهر بها على المســـتوى 
المحلـــي وفـــي أســـواقهم الخاصـــة. لقد 
رحالتنـــا  علـــى  الطلـــب  حجـــم  درســـنا 
بيـــن أثينا والرنـــكا وكذلك بيـــن بانكوك 
المســـافرين  نقـــل  لتأميـــن  وســـنغافورة 
بيـــن كل زوج من هاتـــه المدن؛ وما هذه 
سوى بداية لخطة أشمل للتوسع عالمًيا 
ولنكون أكثر إتاحة ووضوحا لألســـواق 

المحلية في الدول التي نسافر إليها”.

تبادل الخبــرات وأفضل الممارســات وتشــجيع االبتكار من نقطة إلى أخرى لتوســيع عملياتها لوجهات جديدة

“بتك” و“إنتاج” األردنية تبرمان شراكة استراتيجية “طيران الخليج” تبدأ رحالتها خارج مركزها الرئيس

أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة 
البحريـــن خالد األميـــن أن القطاع الخاص 
توجيهـــات  تنفيـــذ  فـــي  أســـاس  شـــريك 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ذات الصلة 
بتحقيـــق االكتفاء الذاتي في مجال األمن 
الغذائـــي، منوهـــا األمين بالمبـــادرات التي 
اتخذتهـــا الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي 
هـــذا اإلطـــار، بما فيهـــا العمل على إنشـــاء 
شركة حكومية تحتضن جميع مشروعات 
األمن الغذائي، وشـــركة قابضة الســـتثمار 
لالســـتزراع  الوطنـــي  المركـــز  وتطويـــر 
البحـــري فـــي رأس حيـــان، وتخصيص 26 
موقعًا لمشـــروعات الزراعـــة من دون تربة 
واالســـتزراع الســـمكي بهدف رفـــع اإلنتاج 
المحلـــي فـــي كال القطاعيـــن، وغيرهـــا من 

المبادرات.وفي تصريح له عشـــية منتدى 
“اســـتراتيجيات  بشـــأن  “دراســـات”  مركـــز 
تحقيـــق األمـــن الغذائـــي”، أعـــرب األميـــن 
عن اســـتعداد جميع المشتغلين في قطاع 
البحريـــن  فـــي  الغـــذاء  وتجـــارة  صناعـــة 
للمســـاهمة الفاعلـــة فـــي تحقيـــق الهـــدف 
الطمـــوح للحكومـــة، الذي أعلـــن عنه نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، فـــي المنتدى، بشـــأن 
نقل البحرين من المرتبة 49 كما في العام 
2020 على مؤشـــر األمن الغذائي العالمي، 

إلى المرتبة 25 بحلول العام 2030.
عـــن حـــرص  الســـياق  هـــذا  فـــي  وأعـــرب 
القطـــاع الخـــاص البحريني على اســـتلهام 
الحكومـــة  وتوجهـــات  توجيهـــات  جميـــع 
وتضمينهـــا في عملـــه اليومـــي، بما يحقق 
اســـتدامة األمـــن الغذائـــي فـــي البحريـــن 
ويدعـــم المبـــادرات النوعيـــة فـــي مجـــال 
قطـــاع الزراعـــة وصيـــد األســـماك وغيرها 

من القطاعات الحيوية، ويرفع مســـاهمتها 
في الناتج المحلـــي اإلجمالي غير النفطي 
للمملكـــة، الفتـــا فـــي هـــذا اإلطـــار إلـــى أن 
توجيهات جاللة الملك بشـــأن تعزيز األمن 
الغذائي خالل جائحة كورونا كانت بمثابة 
مســـؤولية وطنيـــة حملها المشـــتغلين في 
قطاع تجارة الغذاء على عاتقهم ونفذوها 
علـــى أكمل وجـــه، إذ بات مخـــزون الغذاء 
فـــي البحريـــن يكفـــي لفتـــرة ال تقـــل عن 6 

أشهر.
كما نوه األمين بما كشف عنه الشيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا فـــي المنتـــدى بشـــأن صـــدور 
الموافقـــة الكريمة لصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، على 
مقترح إنشاء لجنة وطنية لألمن الغذائي 
تهـــدف إلى متابعـــة تنفيذ االســـتراتيجية 
بعد إقرارها، واقتراح السياسات المطلوبة 
لتعزيز التدابير المرتبطة باإلنتاج المحلي، 
معربا عن ثقته بقدرة هذه اللجنة النوعية 

علـــى تنفيـــذ الرؤيـــة الوطنيـــة ذات الصلة 
باألمن الغذائي.

وأشـــار إلـــى أن الحضـــور رفيع المســـتوى 
الـــذي حظـــي بـــه منتـــدى “اســـتراتيجيات 
تحقيـــق األمـــن الغذائـــي”، خصوصـــا مـــن 
قبل رئيســـة مجلس النـــواب فوزية زينل، 
ورئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالح، 

ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة، إضافة إلى عدد من 
الـــوزراء والمســـؤولين فـــي الصـــف األول، 
يؤكد جديـــة مملكة البحريـــن في تحقيق 
األمن الغذائي، ويبشر بمرحلة جديدة من 
التعـــاون بين مختلف المعنيين ترتقي إلى 
مســـتوى المهمـــة الوطنية الكبيـــرة الملقاة 
على عاتق الجميع بشـــأن ضمان استدامة 

األمن الغذائي في البحرين.
ولفـــت األميـــن إلـــى ضـــرورة البنـــاء علـــى 
مخرجـــات المنتـــدى في تحويـــل البحرين 
إلى ورشة عمل نشطة تتكامل فيها جميع 
أركان تحقيـــق األمـــن الغذائـــي، بمـــا فيهـــا 
اإلنتاج الزراعي والحيواني، واالســـتزراع 
الســـمكي، ومخزونـــات الغذاء، وسالســـل 
الُقـــدرات  تطويـــر  إلـــى  إضافـــة  التوريـــد، 
الوطنيـــة في مجـــال الصناعـــات الغذائية 
ورفـــع نســـبة اإلنتـــاج الوطنـــي، والحفاظ 
علـــى خبـــرة أصحـــاب المهـــن، وتوظيـــف 

الوســـائل التكنولوجية والتقنية الحديثة، 
وابتـــكار الحلـــول لزيادة الُفـــرص والتغلب 
على التحديات، وتأمين مصادر الغذاء من 
خالل االســـتعانة بأفضل الُسبل واآلليات، 
واالســـتفادة مـــن تجارب وخبـــرات الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة، بمـــا يـــؤدي لتحقيق 

النتائج واألهداف الوطنية المرجوة.
وأكد في ختام تصريحه أن مستوى األمن 
الغذائـــي في البحرين مطمأن، واألســـواق 
البحرينية مرتبطة بسلســـلة إمداد إقليمي 
وعالمـــي موثوقـــة ونشـــطة، مشـــيرا إلـــى 
وجود وفرة كبيرة فـــي مختلف األصناف 
الغذائية ال تتأثر بالمواسم واألحداث مثل 
شـــهر رمضـــان الكريـــم وجائحـــة كورونـــا، 
وهو ما يثبت جهوزية البحرين في توفير 
الغذاء للســـكان بشـــكل مســـتدام وفي كل 
األوقات والظروف، بوصف األمن الغذائي 

جزءا ال يتجزأ من مفهوم األمن الشامل.

السنابس - الغرفة

األمين: “الخاص” شريك أساس في األمن الغذائي
ــي ــذات ال ــاء  ــف ــت ــاالك ب ــة  ــل ــص ال ذات  ــة  ــي ــام ــس ال الــمــلــكــيــة  لــلــتــوجــيــهــات  ــًذا  ــي ــف ــن ت
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أبدت الشــركة المتحدة لصناعة الورق للشــركات رغبتها في شــطب أســهمها من بورصة البحرين، وذلك ألربعة أســباب من بينها 
بسبب ضعف التداول وعدم وجود نسبة كبيرة من األسهم مطروحة للتداول.

وأعلنت الشركة المتحدة لصناعة 
فـــي  )مقفلـــة(  ش.م.ب  الـــورق 
إفصـــاح للمســـاهمين عـــن جـــدول 
أعمـــال اجتمـــاع الجمعيـــة العامة 
غيـــر العاديـــة 17 والمقـــرر عقـــده 
يوم األربعاء 30 يونيو 2021 بعد 

انتهـــاء اجتمـــاع الجمعيـــة العامة 
العادية، وذلـــك بفندق داون تاون 

روتانا.
وتضـــم بنود االجتمـــاع المصادقة 
علـــى محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة 
العامـــة العاديـــة الســـابق والمنعقد 

بتاريـــخ 5 يوليو 2020 ومناقشـــة 
اإلدارة  مجلـــس  توصيـــة  وإقـــرار 
المرفوعـــة إلـــى الجمعيـــة العامـــة 
غيـــر العادية بإلغاء اســـم الشـــركة 

من اإلدراج في بورصة البحرين.
األســـباب  مـــن  الشـــركة  وأوردت 

أنهـــا شـــركة مقفلـــة ورأس مالهـــا 
مملـــوك من قبل عـــدد محدود من 
المساهمين، كما أن غالبية أسهمها 
المقـــدرة بنســـبة 90 % محصورة 
فـــي عـــدد قليـــل مـــن المســـاهمين 
وأن وضـــع األســـهم فـــي البورصة 
يعتبر غير نشط ولم تشهد تداوال 
يذكر، علما أن قـــرار إلغاء اإلدراج 
ســـيكون خاضعا لموافقة مصرف 

البحرين المركزي.

الجمعيـــة  أعمـــال  بنـــود  وتضـــم 
العموميـــة العادية التـــي تعقد في 
الوقـــت نفســـه قبـــل الجمعية غير 
العاديـــة، اعتمـــاد توصيـــة مجلس 
عـــن  األربـــاح  بتخصيـــص  اإلدارة 
الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 
مارس 2021 وقدرها 1,118,662 
مكافـــأة  تخصيـــص  )بعـــد  دينـــار 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة( وفقا لما 
االحتياطـــي  إلـــى  تحويـــل  يلـــي: 

القانونـــي مبلـــغ وقـــدره 106,498 
مـــن   %  10 نســـبة  )أي  دينـــار 
نقديـــة  أربـــاح  توزيـــع  األربـــاح(، 
علـــى المســـاهمين بمـــا مجموعـــه 
 20 بنســـبة  )أي  دينـــار   420,000
المدفـــوع(،  المـــال  رأس  مـــن   %
تخصيـــص مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة مبلغ وقدره 77,500 دينار، 
تخصيص لألعمـــال الخيرية مبلغ 

وقدره 8,000 دينار.

“المتحـدة لصنـاعـة الـورق” تعتـزم شطـب إدارجهـا بـ “البـورصـة”

خالد األمين

علي الفردان

أكثر من مليار دوالر االستثمارات المباشرة بالبحرين 2020
ــاد” ــ ــتـ ــ ــكـ ــ “األونـ مـــؤتـــمـــر  ــن  ــ عـ الـــــصـــــادر   2021 الـــعـــالـــمـــي  لـــلـــتـــقـــريـــر  ــا  ــ ــق ــ وف

ارتفعت االستثمارات المباشرة الواردة إلى مملكة البحرين بمقدار 1.007 مليار دوالر في 2020 وفقا لتقرير االستثمار 
العالمي 2021 الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية “األونكتاد”. 

تدفقـــات  الســـنوي  التقريـــر  ويرصـــد 
ويحلـــل  العالميـــة،  االســـتثمارات 
جانـــب  إلـــى  التجـــارة  اتجاهـــات 
السياســـات الحكوميـــة الســـاعية إلى 

تعزيز التجارة الدولية. 
االســـتثمار  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
المباشـــر بيـــن دول العالـــم قـــد تقلص 
بنســـبة 35 % إلى تريليون دوالر في 
العام 2020، مع توقع عودة التدفقات 
إلـــى الصعود بنســـبة بيـــن 10 و15 % 

في 2021. 
وبالرغم مما شـــهده التغييـــر العالمي، 
فـــي  المتراكمـــة  االســـتثمارات  فـــإن 
البحريـــن ارتفعت بنســـبة 3.3 % في 

العام الماضي إلى 31.7 مليار دوالر. 
وبلـــغ حجـــم االســـتثمارات المباشـــرة 
المتراكمـــة مقارنـــة بالناتـــج المحلـــي 
وهـــي   ،%  92 للبحريـــن  اإلجمالـــي 
أعلى نسبة متحققة في دول مجلس 
التعاون الخليجي وتتجاوز المتوسط 

العالمي البالغ حوالي 49 %. 
وتركـــز هـــذا النمو في االســـتثمار في 
عدد من القطاعات التي تبدي بجالء 
جهود المملكة المســـتمرة في التنويع 
غيـــر  القطاعـــات  فـــي  االقتصـــادي 

النفطية. 
وكان من بيـــن القطاعات التي ذكرها 
والتعليـــم  التصنيـــع  قطـــاع  التقريـــر 

وصناعـــات  الصحيـــة  والرعايـــة 
تكنولوجيا المعلومات. 

لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
التنميـــة االقتصاديـــة البحريـــن خالد 
حميـــدان فـــي تصريح لـــه “على رغم 
المصاعـــب والتحديات التي أحدثتها 
جائحـــة كوفيـــد 19 في شـــتى أنحاء 
اســـتطاعت  البحريـــن  أن  إال  العالـــم، 
البنـــاء علـــى نجاحهـــا الـــذي حققتـــه 
فـــي العـــام الســـابق واســـتمرت فـــي 
مباشـــرة  اســـتثمارات  اســـتقطاب 
تقـــدر بمئات الماليين مـــن الدوالرات 
األميركيـــة إلـــى المملكـــة. ســـنواصل 
بـــإذن هللا العمـــل مـــع شـــركائنا فـــي 

اســـتقطاب مزيـــد مـــن االســـتثمارات 
الشـــركات  ومســـاندة  المملكـــة  إلـــى 
الموجـــودة فيهـــا لزيادة اســـتثماراتها 
بهـــدف تنويـــع اقتصادنا والمســـاهمة 
الســـوق  فـــي  الوظائـــف  خلـــق  فـــي 

المحلية”. 
التنميـــة  مجلـــس  أن  إلـــى  يشـــار 
الهيئـــة الحكوميـــة  االقتصاديـــة هـــو 
االســـتثمارات  باســـتقطاب  المعنيـــة 
إلى البحرين والمســـاهمة في التنويع 
فـــي  الوظائـــف  وخلـــق  االقتصـــادي 

السوق المحلية.
التـــي  المبـــادرات  المجلـــس  ويدعـــم 
من شـــأنها تعزيز بيئة االســـتثمار في 

المملكة. 
ويحرص المجلس على جعل البحرين 
بيئة استثمار جاذبة، من خالل العمل 
جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع 
لتســـليط  والمســـتثمرين  الخـــاص 
الضـــوء علـــى دعائـــم االقتصـــاد فـــي 
المملكة وتحديد الفرص االستثمارية 

لتنميتها. 
ويركـــز مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
على عدد مـــن القطاعات االقتصادية 
التي تســـتفيد مـــن المزايا التنافســـية 
اســـتثمارية  فرصـــا  وتوفـــر  للمملكـــة 
الخدمـــات  قطاعـــات  وهـــي  مهمـــة 
التحويليـــة،  والصناعـــة  الماليـــة، 
واالتصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا 
وخدمـــات  اللوجســـتية  والخدمـــات 

النقل، والسياحة. 
ويتســـم قطاع الخدمـــات المالية في 
المملكـــة بالقـــوة والحيويـــة، إذ يعمل 
علـــى  االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات 
الفرعية الرئيســـة ومن بينها التمويل 

اإلسالمي.

المنامة - مجلس التنمية

 خالد حميدان 
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أمل جديد.. أجهزة استنشاق الربو تكافح كورونا
كشــف خبــراء بريطانيــون أن اســتخدام أجهزة االستنشــاق 
المخصصة لمرضى الربو يمكن أن تسرع من تعافي مرضى 

“كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا.
وذكر الخبراء، بحســب صحيفة “الصن” البريطانية، أن هذه 
التصريحــات تثيــر اآلمال بإنهاء اإلغالق تقريبا، إذ ســيكون 
لدى السلطات الطبية وسيلة جديدة لتسريع وتيرة التعافي 
مــن كورونــا. ويبلــغ متوســط المــدة التــي يمكثهــا مرضــى 
“كوفيد 19” في المستشفيات البريطانية 8 أيام، بينما يمكن 

ألجهــزة استنشــاق الربــو أن تقلــل تلــك المدة بواقــع ثالثة 
أيام.

فــي  نوابــا  البريطانيــة  الحكومــة  فــي  وزراء  وأبلــغ 
مجلــس العمــوم بــأن األطبــاء يقترحــون اســتخدام 
أجهزة االستنشــاء لمرضى كورونا على أســاس كل 
حالة على حدة. ويطالب البرلمانيون في بريطانيا 
بأن توسع الحكومة نطاق استخدام هذه األجهزة 
على نطاق واسع، وفقا لسكاي نيوز. وذكر عضو 
لجنة التعافي من كورونا في حزب المحافظين 

غراهام برادي: “إذا كان متوســط مدة 
اإلقامة في المستشــفى اآلن ثمانية 
أيــام، ويمكنــك تقليــل ذلــك بثالثــة 

أيام باســتخدام أجهزة االستنشــاق، فلماذا بحق الجحيم لم 
يفعلوا ذلك؟”.

وتقــول وزارة الصحــة البريطانيــة إن هذا العالج جّرب على 
عــدد مــن مرضى كورونــا الذين تزيد أعمارهــم عن 65 عاما، 
ولــم يدخلــوا المستشــفيات، كمــا جّرب على مرضــى يبلغون 
50 عامــا فأكثــر ويعانون من ظروف صحية معينة، لكنها لم 

تعتبره عالجا عاما لكل مرضى كورونا في بريطانيا.
فــي  خلصــت  أكســفورد  جامعــة  أجرتهــا  تجربــة  وكانــت 
وقــت ســابق إلــى أن المرضــى الذيــن عولجــوا بأجهــزة 
االستنشاق أصبحوا أفضل بشكل أسرع، وكانوا 

أقل عرضة للدخول إلى المستشفى.
ووجدت دراسة أخرى ألكسفورد أن الدواء ناجع 
مــع األشــخاص مــن جميــع األعمــار، ســواء كانوا 
يعانــون مــن مشــكالت صحيــة أم ال، خصوصــا 
بعدمــا فحصــت حــاالت 4700 مريــض فــي جميع 
االمارتيــة، واعتبــر  البيــان  البــالد بحســب  أنحــاء 
كريــس بتلــر، أســتاذ الرعايــة األوليــة فــي جامعــة 
“هــذا  للغايــة“. وأضــاف  “مثيــرة  النتيجــة  أكســفورد 
الــدواء الرخيص والمتوافر على نطاق واســع يســاعد 

الناس على التعافي بشكل أسرع”.

تنــاول  أن  إلــى  دراســة  خلصــت 
القهــوة يقــي مــن مشــكالت الكبــد 
فــي المراحــل المتقدمة من العمر. 
قامــوا  الذيــن  الباحثــون،  وقــال 
بدراســة التاريــخ الطبــي وحجــم 
استهالك القهوة لدى نصف مليون 
بريطاني، إن من يتناولون القهوة 
تنخفــض لديهم احتمالية االصابة 
بأمــراض الكبد المزمنة بنســبة 21 

% مقارنة بمن ال يتناولونها.
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  وذكــرت 
البريطانيــة أن الدراســة أوضحت 
أن مشــروب القهــوة يحتــوى على 
مادتــي الكافيســتول والقهويــول، 
اللتيــن يعتقد أنهما تســاعدان في 
الــذي يمكــن  االلتهــاب  مــن  الحــد 
هاتــان  وتوجــد  بالكبــد.  يضــر  أن 
مرتفعــة  المادتان بمســتويات 
فــي البــن المطحــون. ومــن ناحية 
أخــرى، يعتقــد أن مــادة الكافييــن 

تعمل على مكافحة تندب الكبد.

القهوة ضد
 أمراض الكبد

كشــف تحليــل كيميائــي جديــد، أن الكثير مــن مســتحضرات التجميل، ربما 
يحتــوي علــى مركبــات “كيماوية دائمة” تعرف باســم PFAS، وهي شــديدة 

الثبات وقد تسبب أضرارا.

وتشــمل مركبــات PFAS، وهــي اختصار 
آالف  الفلوريــة،  بالســطح  للفاعــالت 
الكيماويــات الثابتــة للغايــة لدرجــة أنهــا 
يمكن أن تظل في الجسم لسنوات، وفي 
لقليــل  الصحيــة  واآلثــار  لقــرون.  البيئــة 
المــواد معــروف، ولكــن  فقــط مــن هــذه 
جرى ربطها بارتفاع نسبة الكوليسترول، 
مــن  وغيرهــا  الدرقيــة  الغــدة  وأمــراض 

المشكالت.
ويقــول الكيميائــي والفيزيائــي جراهــام 
بواليــة  دام  نوتــر  جامعــة  مــن  بيزلــي، 
مركبــات  توجــد  “ال  األمريكيــة:  إنديانــا 
جيــدة معروفــة مــن PFAS “، بحســب ما 

أوردده موقع “ساينس نيوز”.
لمســتحضرات  مســح  أكبــر  أول  وفــي 
التجميل للبحث عن PFAS في الواليات 
المتحــدة وكنــدا، وجــد بيزلــي وزمــالؤه 
أن 42 % مــن أكثــر مــن مئتــي منتــج تــم 

اختبارها بها تركيزات عالية من الفلورين، 
مــا يشــير إلــى وجــود PFAS، بحســب ما 
قاله الباحثون في “إنفيرومنتال ساينس 
أنــد تكنولوجي ليتــرز”. ويقول بيزلي إن 
المخاطــر الصحيــة المحتملة لهذه المواد 
الكيمياويــة فــي المكيــاج لــم تضــح بعد. 
ولكــن باإلضافــة إلــى هضــم النــاس هــذه 
وضــع  عنــد  امتصاصهــا  أو  المركبــات، 
المكيــاج، يمكــن لمســتحضرات التجميل 
أن  الصحــي  الصــرف  إلــى  تصــل  التــي 

تدخل في مياه الشرب.

غالبية مستحضرات التجميل تحوي مواد كيماوية خطيرة

شاطئ ”سيكريت بيتش“ المنعزل في دومينيكا، الذي ال يمكن الوصول إليه إال من طريق الجدف، أو ركوب 
األمواج، أو القوارب الصغيرة، أو السباحة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلــن جــورج كلونــي وغيــره مــن 
نجــوم هوليــوود إطــالق برنامــج 
تربــوي يهــدف إلى إعــداد تالمذة 
أنجليــس  لــوس  مــن  ثانويــات 
فقيــرة  عائــالت  مــن  متحدريــن 
أو مــن أقليــات للعمــل فــي مجــال 

السينما.
وســيكون البرنامج برعاية كلوني 
إضافــة إلــى إيفــا لونغوريــا ودون 
تشــيدل البطــل الخارق فــي فيلم 
“وار ماشين”، وسيبدأ تطبيقه في 
بدايــة العام الدراســي 2022 على 
أن يتوجــه في بــادئ األمر لفتيان 
ما بين 14 و16 عاما من العمر من 
تالمــذة ثانويــة في وســط مدينة 

لوس أنجليس.
وأوضــح كلونــي في بيــان “هدفنا 
هو أن نعكس بشــكل أفضل تنّوع 
بالدنــا، وهــذا يتطلــب البــدء فــي 

سن مبكرة”.

للتواصــل  فيســبوك  موقــع  أطلــق 
عبــر  جديــدة  خدمــات  االجتماعــي 
لتنافــس  للدردشــة،  صوتيــة  غــرف 
كلــوب  بتطبيــق  حاليــا  المتوافــرة  تلــك 
وتــم  ســبايس.  تويتــر  وكذلــك  هــاوس 
 ”Live Audio Rooms“ إطــالق خدمــة 
الجديدة من فيســبوك ألول مرة اإلثنين 
فــي الواليــات المتحــدة للتواصــل بيــن 
األصدقــاء أو الشــخصيات العامــة عبــر 
الدردشــات الصوتيــة المباشــرة. ووفقــا 
أيضــا  أطلــق  فيســبوك  فــإن  للتقاريــر، 
مــن  عــدة،  جديــدة  صوتيــة  خدمــات 
بينهــا تفاعل صوتي مباشــر وأداة تتيح 
إلــى ملفاتهــم  االســتماع  للمســتخدمين 
الصوتية المفضلة أثناء تصفح التطبيق. 
وتكمــن أهميــة هذه الخدمــات الجديدة 
مع احتدام المنافسة بين موقع فيسبوك 
والعديــد مــن أقرانه من مواقع التواصل 
مثــل تويتر وســبوتيفاي وكلوب هاوس 
علــى جذب انتبــاه المتابعيــن في مجال 

الدردشات الصوتية.

جورج كلوني 
يكتشف المواهب

“فيسبوك” بغرف 
صوتية للدردشة

Cen�  كشــف جيمــس مايكل تايلــر الذي لعب دور “غونثر” نــادل ومدير مقهى
tral Perk في مسلســل Friends على مدى عشــرة مواســم، كما أطل في “لم 
شــمل األصدقــاء” مؤخرا، كشــف عن تشــخيص إصابته بالمرحلــة الرابعة من 

السرطان وهو المستوى األخطر.

الــذي   Today Show برنامــج  فــي  وقــال 
ُيعــرض علــى قنــاة NBC بمــا معنــاه: “فــي 
تــم تشــخيص   ،2018 العــام  ســبتمبر مــن 
بمرحلــة  البروســتات  بســرطان  إصابتــي 
متقدمــة والذي انتشــر إلــى عظامي”، وقد 
جــاء تشــخيص االصابة خــالل فحوصات 
روتينيــة أجراهــا جيمــس عندمــا كان فــي 

السادسة والخمسين من عمره.
خــالل مرحلة انتشــار الوبــاء غاب جيمس 
عــن فحوصــات كان عليــه أن يخضــع لهــا، 
كاشــفا عن أن المرض انتشــر إلــى عظامه، 
وهــو حاليا في المرحلــة الرابعة، وقال بما 
معنــاه “وكمــا تعلــم، فــي النهايــة ســيقضي 
علّي“ بحســب ET بالعربــي، وحّث جيمس 
للفحوصــات  الخضــوع  علــى  الرجــال 
الدوريــة وفــي المواعيــد المحــددة حتــى 
فــي  المــرض  علــى  الســيطرة  يســتطيعوا 

الوقــت المناســب، كمــا التقطــت الكاميــرا 
فيديــو مــن داخــل بيــت جيمــس وهــو إذ 
لم يعد يســتطيع أن يمشــي بعد أن أصاب 

السرطان عظامه.

نجم “Friends” يكشف عن إصابته بالسرطان

في صور جديدة لها عبر االنستغرام، أكدت النجمة المصرية نادية الجندي أن 
العمر مجرد رقم، حيث ظهرت بإطاللة شبابية جذابة، ما أثار إعجاب متابعيها.

تم مؤخرا افتتاح مقهى جديد في 
الزبائــن  يطلــب  ال  حيــث  طوكيــو، 
عادييــن،  أشــخاص  مــن  طلباتهــم 
ولكنهــم يطلبونهــا من روبوت، يتم 
قبــل  مــن  بعــد،  عــن  فيــه  التحكــم 
تســبب  إعاقــات  لديهــم  أشــخاص 

لديهم صعوبة في الخروج.
وذكــرت هيئــة اإلذاعــة والتلفزيون 
أن  كيــه(،  إتــش  )إن  اليابانيــة 
الروبــوت الــذي يعمــل فــي المقهــى 
ويحمل اســم “افاتــار روبوت”، يبلغ 
طولــه نحــو 120 ســنتيمترا، وهــو 
ذاتــي التحــرك، ويقدم المشــروبات 
للزبائــن الجالســين على الطاوالت. 
ويقوم أشــخاص عاديون بتشــغيل 
الروبــوت مــن المنــزل، ويتناوبــون 

علــى المهــام التــي يقوم بهــا النادل 
هــؤالء  ويقــوم  المقهــى.  فــي 
الروبوتــات  بتحريــك  المشــغلون 
مــن خــالل أصابعهــم، أو ذقونهــم، 
جســدهم.  مــن  أخــرى  أجــزاء  أو 
شــركة  مختبــرات  قامــت  وقــد 
طوكيــو  مــن  تتخــذ  التــي  “أوري” 
الروبوتــات.  بتطويــر  لهــا،  مقــرا 
ويقــول الرئيس التنفيذي للشــركة، 
إطــالق  إن  كينتــارو،  يوشــيفوجي 
بصــورة  مفتــوح  روبوتــات  مقهــى 
مســتمرة يعــد ”حلما صــار حقيقة”، 
فــي  يرغبــون  كانــوا  أنهــم  مضيفــا 
تقديــم المزيــد مــن خيــارات العمل 
بالنســبة لألشــخاص، حتــى لــو لــم 
يعد بإمكانهم تحريك أجسادهم.  

إطالق مقهى روبوتات يدار عن بعد

أعلــن تطبيق “واتســاب” عن إطالقــه قريبا ميزة 
جديدة ستمكن مستخدميه من استخدامه على 
أجهــزة متعــددة، مــن دون الحاجــة إلــى اتصــال 
باإلنترنت. وبحســب ما ذكرته “ســبوتنيك”، فإن 
ميــزة “األجهــزة المتعــددة” قيــد التطويــر حاليا، 
الشــهرين  خــالل  إطالقهــا  المتوقــع  مــن  ولكــن 
المقبليــن لــكل من مختبــري اإلصــدار التجريبي 

ووفقــا  و”آيفــون”.  “أندرويــد”  بهواتــف  الخــاص 
للوكالة، فقد أكد مارك زوكربيرغ، رئيس “فيســبوك” التي 

تملــك “واتســاب” أن “ميــزة “األجهــزة المتعــددة” ســتتوافر في غضون شــهرين، ومع 
ذلــك، فإنــه لجعــل الميــزة مثاليــة، قد يســتغرق األمر وقتا أطــول قليال”. مــن جانبه، 
قال مدير “واتســاب” إنه “بمجرد إطالق الميزة ســيكون المســتخدمون قادرين على 
ربط ما يصل إلى 4 أجهزة بحساباتهم على التطبيق، مضيفا أن “واتساب” سيسمح 

للمستخدمين أيضا بترحيل سجل الدردشة بين أجهزة “أندرويد” و”آيفون”.
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