
استنكرت وزارة خارجية مملكة  «
البحرين، بشدة، قيام ميليشيات 

الحوثي اإلرهابية أمس السبت 
بتجهيز زورقين مفخخين في 

محافظة الحديدة بالجمهورية 
اليمنية الشقيقة، استمرارًا لنهجها 

اآلثم في تهديد أمن المالحة البحرية.

كشف يعقوب العوضي، وهو  «
الرئيس التنفيذي لشركة “إن جي 
إن” العالمية ألنظمة المعلومات 

المتكاملة ومقرها مملكة البحرين، 
عن أن الشركة حذرت عمالئها في 
البحرين وحول العالم من اختراق 

كبير تعرضت له “لينكد إن”.

فّجر مجهولون برجي كهرباء  «
بين مدينتي حديثة والقائم 

في األنبار غرب العراق، أمس، 
إذ أسفر الحادث عن انقطاع 

تام للكهرباء في قضائي القائم 
والرمانة في األنبار بعد تفجير 

برجي الطاقة.

أعلنت شركة “بنفت“، الشركة  «
الرائدة في المملكة في مجال 
التكنولوجيا المالية وخدمات 

المعامالت المالية اإللكترونية، 
عن شراكتها اإلستراتيجية 

مع معهد البحرين للدراسات 
.)BIBF( المصرفية والمالية

أشارت صحيفة الرياض في عددها  «
الصادر الجمعة، إلى أن االتحاد 

السعودي لكرة اليد بصدد اإلعالن 
عن انسحابه من التصفيات اآلسيوية 

المقرر إقامتها بجمهورية إيران مطلع 
العام المقبل والمؤهلة لمونديال 

2023 في السويد وبولندا.
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(الجرعة المنشطة)

السنابس - الغرفة

تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  كشـــف 
نـــاس  ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
عـــن نقـــاش دار مـــع ممثلـــي ُمالك 
بشـــأن  التجاريـــة  المجمعـــات 
أو تخفيـــض  إعفاء المســـتأجرين 
ظـــل  فـــي  اإليجـــارات  نســـبة 
لفيـــروس  الســـلبية  التداعيـــات 
 ،)19 )كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا 
اســـتعدادهم  أنهم أبـــدوا  مؤكـــًدا 
لحلحلـــة  الغرفـــة  مـــع  للتعـــاون 

تواجـــه  التـــي  الراهنـــة  األوضـــاع 
هـــذا القطاع الـــذي يعد رافدا مهما 
للخدمات التجارية. جاء ذلك في 
الجلســـة االفتراضية التي عقدتها 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
قطـــاع  “مســـتقبل  شـــعار  تحـــت 
التجزئـــة فـــي ظـــل أزمـــة كورونـــا 
ممثلـــي  حضـــور  فـــي  العالميـــة” 
التجاريـــة  والمراكـــز  المجمعـــات 

وعدد من المستأجرين.

“الغرفة” تستعرض أزمة تعثر المستأجرين التجاريين

)09(

تلقــى عاهــل البــلد صاحــب الجللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ســيًل من برقيــات التهنئة من 
عــدد مــن الــوزراء وكبار المســؤولين، رفعوا خللها أســمى آيــات التهاني والتبريكات بمناســبة منح 
جللتــه الدكتــوراه الفخريــة، مــن جامعــة موســكو؛ تقديــًرا لــدور جللته النبيــل في تعزيــز التعايش 
الســلمي والحــوار بيــن األديــان والثقافات المختلفة. وأشــاروا في برقياتهم إلــى أن التقدير الدولي 
يأتي تأكيدا لمكانة البحرين المرموقة كنموذج للتعايش السلمي والسلم، ولدور جللته ومبادراته 

في دعم إرساء السلم والتسامح بين الشعوب. 

وأكدوا أن التقدير يعد مصدر اعتزاز وفخر لجميع 
مـــن يعيـــش علـــى أرض البحريـــن مـــن مواطنين 
البحرينـــي  المجتمـــع  بـــه  لمـــا حظـــي  ومقيميـــن، 
مـــن نهـــج إنســـاني قويـــم يتعايـــش الجميـــع فيه 
بســـالم ووئـــام، حتى بدا نهًجا تشـــيد به المحافل 
والمؤسســـات والجامعات العالمية ومثااًل يحتذى 
بـــه، مضيفيـــن أن النهج الســـامي لجاللتـــه أصبح 
نبراًسا نقتدي به جميًعا في البحرين ونسير على 
خطاه، مشـــيدين بما قدمه جاللته من إســـهامات 
كبيـــرة لتكريس قيـــم التعايش الســـلمي والحوار 

بين األديان والثقافات والحضارات.
وأكدوا أن منح جاللته هذا الوســـام يؤكد مجدًدا 

المكانـــة الرفيعة والعالية التي يحظى بها جاللته 
لـــدى المجتمع الدولـــي؛ تقديرا لمـــا حققته مملكة 
البحرين من إنجازات تنموية واجتماعية وثقافية 
وعلميـــة، ما مكنها مـــن أن تتبوأ المكانة المتقدمة 
بيـــن دول العالـــم، ولمـــا حققه جاللته لشـــعبه من 
المكاســـب التي جعلت منه شـــعًبا يواكب النهضة 
واالســـتقرار  بالخيـــر  وينعـــم  الحديثـــة،  العلميـــة 
واألمان، وجهود جاللته الحثيثة في دعم السالم 
العالمـــي والتعايـــش الســـلمي والتعـــاون الدولـــي 
المســـتدامة والمبـــادرات  التنميـــة  فـــي مجـــاالت 
اإلنســـانية؛ ليتواصل بذلك البناء واإلنجاز بفضل 

قيادة جاللته الحكيمة وفكره النير.

تقدير دولي لجهود جاللة الملك في إرساء السالم
وزراء ومسؤولون: إسهامات كبيرة من جاللته لتكريس قيم التعايش

نيابة عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، شـــارك المنامة - بنا
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
قائـــد الحرس الملكي ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة، فـــي حفل افتتاح 
قاعـــدة 3 يوليـــو البحريـــة بمنطقـــة جرجـــوب علـــى الســـاحل الشـــمالي الغربـــي 
بجمهوريـــة مصـــر العربية؛ تلبيـــة لدعوة كريمـــة تلقاها جاللة الملـــك من رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، والذي أقيم أمس برعايته 
وحضـــوره. وأكـــد ســـموه أن قاعـــدة 3 يوليـــو البحرية تعد واحدة مـــن الصروح 
العســـكرية الحديثة التي تعكس التطـــور والتقدم الذي تواصل تحقيقه القوات 

المسلحة المصرية في ظل دعم وتوجيهات الرئيس المصري.

ناصر بن حمد: قاعدة 3 يوليو البحرية تعكس 
التطور لدى القوات المسلحة المصرية

المنامة - بنا
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خبراء دوليون: البحرين نجحت في تعميم 
ممارستها الداعمة للمرأة على الصعيد الدولي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أكـــد متحدثـــون فـــي فعاليـــة إطـــالق 
الـــدورة الثانيـــة مـــن “جائـــزة األميـــرة 
سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية 
المـــرأة” أن مملكـــة البحريـــن  لتمكيـــن 
عبـــر المجلـــس األعلـــى للمـــرأة نجحت 
في تعميم ممارســـتها فـــي مجال دعم 
المـــرأة علـــى الصعيـــد الدولـــي، الفتين 
إلـــى أن هـــذه الجائزة بمـــا تتضمنه من 
خبرات وممارسات ومعايير دولية في 
قضايـــا المرأة تبـــرز التجربة البحرينية 
المتقدمة عالمًيا في مجال دعم المرأة، 
وتمثـــل نموذًجا يحتذى به أمام الدول 
الساعية لتعميم تجاربها المتقدمة في 
مجـــال المـــرأة عالميـــا، وتثـــري الحراك 

العالمي ذا الصلة بالمرأة.

وفـــي مداخـــالت لهـــم بالفعاليـــة التـــي 
نظمتهـــا هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمرأة 
بالشراكة والتعاون مع مملكة البحرين 

مـــن خـــالل مؤسســـة المجلـــس األعلى 
للمرأة، أكـــد المتحدثون أهمية توقيت 
إطـــالق هـــذه الجائـــزة ضمـــن برنامـــج 
منتـــدى “جيل المســـاواة” الـــذي تنظمه 
كل مـــن فرنســـا والمكســـيك وافتتحـــه 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 

بمشاركة دولية واسعة.
ودعا المتحدثون المؤسسات واألفراد 
مـــن حـــول العالـــم إلـــى االســـتفادة من 
فرص الدعم الذي توفرها هذه الجائزة 
والمشـــاركة فيهـــا مـــن خـــالل الموقـــع 
www.womenglobala� )اإللكترونـــي 

نهـــم مـــن بيان أثر  ward.org(، بمـــا يمكِّ
جهودهـــم ومســـاهماتهم فـــي تمكيـــن 

النساء والفتيات حول العالم.

مشكلة أصحاب أراضي ساحل المعامير ما زالت معلقة 

كشـــف عضـــو مجلـــس النـــواب 
عـــن  عبـــاس  آل  عمـــار  النائـــب 
أراضـــي  أصحـــاب  مشـــكلة  أن 
ســـاحل المعامير مازالت معلقة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــع 

العمراني،  والتخطيط  البلديات 
مشـــيرا إلـــى أن الـــوزارة وعدت 
بتعويضهم منذ 9 سنوات لكنها 
لحـــد اآلن لم تباشـــر في صرف 

أي من مستحقاتهم.

9 سنوات وقضية تعويض 
أراضي ساحل المعامير متوقفة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أكـــد 
المـــدارس محمد مبـــارك أن قطاع 
شـــؤون المدارس تلقـــى عدًدا من 
طلبـــات التظلـــم المتعلقـــة بتقييم 
مـــن  الوظيفـــي، خصوًصـــا  األداء 
المعلميـــن، وأن الجهات المختصة 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم تقـــوم 
الطلبـــات  جميـــع  بدراســـة  حالًيـــا 
واتخاذ الالزم بشـــأنها وفق اآللية 

القانونية المعتمدة.
وبيـــن أنـــه ســـيتم اإلعـــالن قريًبـــا 
لترقيـــات  البديـــل  المســـار  عـــن 
المعلمين المتميزين اســـتنادا إلى 
تقاريـــر إتقان الطلبـــة وتحصيلهم 
العلمـــي؛ وذلـــك تقديـــًرا لـــكل مـــن 
يبذل جهوًدا استثنائية في سبيل 
تحســـين جودة أداء المؤسســـات 

المدرسية.

اإلعالن قريبا عن 
المسار البديل لترقيات 

المعلمين المتميزين
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جاللة الملك

سمو الشيخ ناصر بن حمد مشاركا في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

علوي الموسوي



المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ســـياًل مـــن 
برقيـــات التهنئة من الوزراء ومن عدد من 
كبار المســـؤولين في الدولة، رفعوا خاللها 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
منح جاللته الدكتوراه الفخرية من جامعة 
موســـكو، تقديـــًرا لدور جاللتـــه النبيل في 
تعزيـــز التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن 
األديـــان والثقافـــات المختلفـــة. وأشـــاروا 
فـــي برقياتهم إلى أن هـــذا التقدير الدولي 
يأتـــي تأكيـــدا لمكانـــة البحريـــن المرموقة 
والســـالم،  الســـلمي  للتعايـــش  كنمـــوذج 
ولدور جاللته ومبادراته في دعم إرســـاء 
الســـالم والتســـامح بيـــن الشـــعوب. فقـــد 
تلقـــى جاللة الملك برقيـــة تهنئة من نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفة بمناســـبة قـــرار مجلس 
أمناء جامعة موسكو الحكومية للعالقات 
الدوليـــة منح جاللته الدكتـــوراه الفخرية، 
وذلـــك تقديـــًرا لـــدور جاللتـــه فـــي تعزيـــز 
التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن األديان 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  والثقافات.ورفـــع 
الوزراء في البرقية أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلى المقام الســـامي لصاحب 
الجاللـــة بهـــذه المناســـبة، معرًبـــا عـــن بالغ 
الفخـــر واالعتـــزاز بهـــذه التقديـــر الدولـــي 
الذي يعكس الجهـــود الصادقة والمخلصة 
التي يوالي جاللته بذلها في ســـبيل تعزيز 
التعايـــش الســـلمي وتشـــجيع الحـــوار بين 
األديان والثقافـــات المختلفة ودعم األمن 
والســـالم واالســـتقرار في منطقة الشـــرق 

األوسط والعالم أجمع.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة مـــن 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركن الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، رفـــع فيها 
إلـــى مقـــام جاللتـــه الســـامي أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات بمناسبة قرار مجلس 
أمناء جامعة موسكو الحكومية للعالقات 
الدولية بمنـــح جاللته الدكتوراه الفخرية، 
تقديـــًرا لـــدور جاللته في تعزيـــز التعايش 
الســـلمي والحوار بين األديـــان والثقافات 

المختلفة.
وأعـــرب وزيـــر الداخليـــة فـــي برقيته عن 
الفخـــر واالعتـــزاز بهـــذا اإلنجـــاز الدولـــي 
الرفيـــع الـــذي يأتـــي تأكيًدا لمـــا يحظى به 
جاللـــة الملك من احترام وتقدير بين دول 
العالـــم، انطالقا مـــن رؤية جاللتـــه الثاقبة 
وطموحاتـــه العالية لتحقيق مبادئ الحكم 
الديمقراطـــي والعـــدل والمســـاواة وصون 
الحقوق والحريات وإسهامات جاللته في 
نشـــر قيم السالم والتســـامح بين مختلف 

األديان والثقافات.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة مـــن 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني بمناســـبة قرار 
مجلـــس أمناء جامعة موســـكو الحكومية 
للعالقات الدوليـــة بمنح جاللته الدكتوراه 
الفخريـــة؛ تقديًرا لدور جاللتـــه النبيل في 
تعزيـــز التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن 

األديان والثقافات المختلفة.
ورفع وزير المالية واالقتصاد الوطني في 
برقيته أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى المقـــام الســـامي لجاللـــة الملـــك بهذه 
المناســـبة، معرًبا عن بالغ فخـــره واعتزازه 
بهـــذا االحتفـــاء بمنـــح جاللتـــه الدكتـــوراه 
الفخريـــة مـــن الجامعة الروســـية العريقة، 
مشـــيًدا بًمـــا يوليـــه جاللته من إســـهامات 
ومبادرات رائدة في تجسيد قيم ومبادئ 
التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن األديان 
هـــذا  فـــي  منوًهـــا  المختلفـــة،  والثقافـــات 
السياق برؤى وتطلعات جاللته التي تأتي 
ضمن دعم ونشـــر السالم وتعزيز التسامح 

بين الشعوب. 
تهنئـــة  برقيـــة  الملـــك  جاللـــة  وتلقـــى 
للشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  مـــن 

الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة بمناســـبة قـــرار مجلس 
أمناء جامعة موسكو الحكومية للعالقات 
الدوليـــة بمنـــح جاللـــة الملـــك الدكتـــوراه 
الفخريـــة، تقديـــًرا لدور جاللتـــه في تعزيز 
التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن األديان 

والثقافات المختلفة.
وأعـــرب الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد 
آل خليفة في برقيتـــه عن خالص التهاني 
والتبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي لجاللة 
الملك بهذه المناســـبة، مشيًدا بهذا التقدير 
الكبير الذي يؤكد الصدى العالمي الواســـع 
التـــي  والمتواصلـــة  الرفيعـــة  للمبـــادرات 
يوليهـــا جاللتـــه فـــي هذا الســـياق ومـــا لها 
مـــن إســـهامات فاعلـــة فـــي تعزيـــز األمـــن 
واالستقرار والســـالم في المنطقة والعالم 
ودفـــع الجهـــود اإلقليميـــة والدوليـــة كافة 

للعمل في خدمة البشرية ورخائها.
وأيضـــا تلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئة 
مـــن وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
زايد الزياني بمناســـبة قـــرار مجلس أمناء 
للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو  جامعـــة 
الدولية بمنـــح جاللته الدكتوراه الفخرية، 
تقديـــًرا لـــدور جاللته في تعزيـــز التعايش 
الســـلمي والحوار بين األديـــان والثقافات 

المختلفة.
ورفـــع وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
فـــي برقيته خالـــص التهانـــي والتبريكات 
إلـــى المقـــام الســـامي لجاللـــة الملـــك بهذه 
المناســـبة، معرًبا عن بالغ فخـــره واعتزازه 
مـــن  الفخريـــة  الدكتـــوراه  بمنـــح جاللتـــه 
الجامعة الروســـية العريقة، مؤكًدا أن هذا 
التقديـــر المرموق جاء تجســـيًدا لما يوليه 
جاللتـــه من جهـــود ومبادرات بنـــاءة على 
المستوى العالمي لتعزيز التعايش السلمي 
والحوار بين األديان والثقافات المختلفة، 
ويرسم شيم العروبة وغايات اإلسالم في 

مبادئ المحبة والتسامح.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة مـــن 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي 
جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  قـــرار  بمناســـبة 
موسكو الحكومية للعالقات الدولية بمنح 
جاللـــة الملك الدكتـــوراه الفخريـــة تقديرا 
لـــدور جاللته في تعزيز التعايش الســـلمي 

والحوار بين األديان والثقافات.
خالـــص  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  ورفـــع 
البـــالد  إلـــى عاهـــل  التهانـــي والتبريـــكات 
بهـــذه المناســـبة، مشـــيرا فـــي برقيتـــه إلى 
أن االحتفـــاء مـــن الجامعـــة يعـــد تقديـــرا 
صاحـــب  إلنجـــازات  مهميـــن  واحترامـــا 
الجاللـــة الملـــك العديـــدة والمســـتمرة في 
مختلف مجاالت النهضة والتقدم والتنمية 

وبناء أسس التسامح بين األديان. 
كمـــا تلقـــى جاللة الملـــك برقيـــة تهنئة من 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان، بمناســـبة قـــرار مجلـــس أمنـــاء 
للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو  جامعـــة 
الدولية بمنـــح جاللته الدكتوراه الفخرية، 
تقديـــًرا لـــدور جاللته في تعزيـــز التعايش 
الســـلمي والحوار بين األديـــان والثقافات 

المختلفة.
وتقـــدم وزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
في برقيتـــه بخالص التهانـــي والتبريكات 
إلـــى المقـــام الســـامي لجاللـــة الملـــك بهذه 
المناســـبة، معرًبا عن بالغ فخـــره واعتزازه 
مـــن  الفخريـــة  الدكتـــوراه  بمنـــح جاللتـــه 
الجامعـــة الروســـية العريقـــة، مشـــيًدا بمـــا 
يوليـــه جاللتـــه من إســـهامات ومبـــادرات 
رائدة على مختلف األصعدة والمستويات 
لترســـيخ قيـــم التعايش الســـلمي والحوار 
بين األديـــان والثقافات المختلفة، وغرس 
هـــذه القيـــم النبيلـــة فـــي عقـــول وقلـــوب 

الناشئة من شباب العالم.
وتلقـــى جاللة الملك برقية تهنئة من وزير 
منـــح  بمناســـبة  الرميحـــي  علـــي  اإلعـــالم 
جاللتـــه الدكتـــوراه الفخريـــة مـــن جامعـــة 
الدوليـــة  للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو 

تقديـــرا لـــدور جاللتـــه الرائـــد فـــي تعزيـــز 
التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن األديان 

والثقافات المختلفة.
أن  البرقيـــة  فـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  وأكـــد 
التقديـــر الذي حظـــي به جاللـــة الملك من 
روســـيا االتحاديـــة الصديقـــة هـــو موضـــع 
فخـــر واعتـــزاز لـــدى كل مـــن يقيـــم علـــى 
أرض مملكـــة البحريـــن الطيبـــة، ويلمـــس 
توالي اإلنجـــازات التنموية والنهضة التي 
تشـــهدها المملكة في عهـــد جاللته الزاهر، 
وما تم ترسيخه من مبادئ، ونماذج مهمة 
ُيقتـــدى بهـــا لحريـــة المعتقـــد والتعايـــش 
الســـلمي والحوار بين األديـــان والثقافات، 
والتي تســـهم فـــي بث المحبة والتســـامح 
فـــي المجتمعـــات، مشـــيرا إلـــى أن وزارة 
اإلعـــالم وجميـــع منســـوبيها يضعـــون كل 
إمكاناتهم وجهودهم نحو خدمة الرســـالة 
النبيلة والســـامية التي يحملها جاللته من 
أجل مملكة البحرين والعالم أجمع في ظل 
نهج جاللته السديد وتوجيهات الحكومة 
برئاســـة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
 وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة مـــن 
وزيـــر النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفة بمناسبة قرار مجلس أمناء جامعة 
موسكو الحكومية للعالقات الدولية بمنح 
جاللـــة الملك الدكتـــوراه الفخريـــة تقديرا 
لـــدور جاللته في تعزيز التعايش الســـلمي 

والحوار بين األديان والثقافات.
التهانـــي  خالـــص  النفـــط  وزيـــر  ورفـــع 
بهـــذه  البـــالد  عاهـــل  إلـــى  والتبريـــكات 
المناســـبة، مشـــيرا إلـــى أن هـــذا االحتفاء 
من الجامعة الروســـية العريقة يعد تقديرا 
واحتراما إلنجازات صاحب الجاللة الملك 
العديدة والمســـتمرة في مختلف مجاالت 
أن  مؤكـــًدا  والتنميـــة،  والتقـــدم  النهضـــة 
هـــذا االحتفاء يجعل مـــن مملكة البحرين 
والتعايـــش  الدينيـــة  للحريـــة  نموذًجـــا 
الســـلمي والحوار بين األديـــان والثقافات، 
ويرسم شيم العروبة وغايات اإلسالم في 

مبادئ المحبة والتسامح.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة مـــن 
كمـــال  واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر 
أحمد بمناســـبة قرار مجلس أمناء جامعة 
الدوليـــة  للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو 
بمنـــح جاللته الدكتـــوراه الفخرية، تقديًرا 
لـــدور جاللته في تعزيز التعايش الســـلمي 
والحوار بين األديان والثقافات المختلفة.
وأعرب وزير المواصالت واالتصاالت عن 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلـــى المقام 
الســـامي لجاللـــة الملـــك بهـــذه المناســـبة، 
معرًبـــا عـــن بالـــغ فخـــره واعتـــزازه بمنـــح 
جاللتـــه الدكتـــوراه الفخرية مـــن الجامعة 
يوليـــه  بمـــا  منوًهـــا  العريقـــة،  الروســـية 
جاللتـــه من جهـــود ومبادرات بنـــاءة على 
المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي، تتجلـــى 
بهـــا روح اإلســـالم ومـــا يحمله مـــن محبة 

وتسامح ورقي. 
وتلقـــى جاللة الملك برقية تهنئة من وزير 
شـــؤون مجلس الـــوزراء محمـــد المطوع، 
جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  قـــرار  بمناســـبة 
الدوليـــة  للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو 
منـــح جاللتـــه الدكتوراه الفخريـــة، تقديًرا 
لـــدور جاللته في تعزيز التعايش الســـلمي 

والحوار بين األديان والثقافات.
ورفـــع وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء في 
البرقية أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلى المقام الســـامي لصاحب الجاللة بهذه 
المناســـبة مؤكـــدا أن هـــذا مـــن الجامعـــة 
العريقـــة ذات القيمة العلميـــة واألكاديمية 
العالية، ُيعد إنجاًزا مهًما يضاف إلى سجل 
إنجـــازات جاللته المســـتمرة فـــي مختلف 

المجاالت.
كمـــا تلقـــى جاللة الملـــك برقيـــة تهنئة من 
أيمـــن  الشـــباب والرياضـــة  وزيـــر شـــؤون 
المؤيد بمناسبة قرار مجلس أمناء جامعة 

الدوليـــة  للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو 
بمنـــح جاللته الدكتـــوراه الفخرية، تقديًرا 
لـــدور جاللته في تعزيز التعايش الســـلمي 
والحوار بين األديان والثقافات المختلفة.
ورفـــع وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلـــى المقام 
الســـامي لجاللـــة الملـــك بهـــذه المناســـبة، 
معرًبـــا عـــن بالـــغ فخـــره واعتـــزازه بمنـــح 
جاللتـــه الدكتـــوراه الفخرية مـــن الجامعة 
الروســـية العريقة، منوًها فـــي برقيته في 
هـــذا الصـــدد بـــأن االحتفـــاء يعـــد تقديـــًرا 
العديـــدة  جاللتـــه  إلنجـــازات  واعتراًفـــا 
مبـــادئ  ونشـــر  رســـم  فـــي  والمســـتمرة 
التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن األديان 

والثقافات بين الشعوب. 
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة مـــن 
رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم 
العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا بـــن 
حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة منـــح جاللتـــه 
الدكتـــوراه الفخريـــة مـــن جامعة موســـكو 
الحكومية للعالقـــات الدولية تقديًرا لدور 
جاللته الرائد في تعزيز التعايش الســـلمي 
والحوار بين األديان والثقافات المختلفة.
وأكد الشـــيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة 
مصـــدر  يعـــد  التقديـــر  أن  البرقيـــة  فـــي 
اعتـــزاز وفخـــر لجميـــع مـــن يعيـــش علـــى 
أرض البحريـــن مـــن مواطنيـــن ومقيمين، 
لمـــا حظـــي بـــه المجتمـــع البحرينـــي مـــن 
نهـــج إنســـاني قويم يتعايـــش الجميع فيه 
بســـالم ووئـــام، حتـــى بـــدى نهًجـــا تشـــيد 
والجامعـــات  والمؤسســـات  المحافـــل  بـــه 
العالميـــة ومثـــااًل يحتـــذى بـــه، مضيًفـــا أن 
النهج السامي لجاللة الملك أصبح نبراًسا 
نقتـــدي بـــه جميًعـــا فـــي البحريـــن ونســـير 
على خطاه، مشـــيًدا بمـــا قدمه جاللته من 
إســـهامات كبيـــرة لتكريس قيـــم التعايش 
الســـلمي والحوار بين األديـــان والثقافات 

والحضارات.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة مـــن 
للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
عضو المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل خليفة؛ 
جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  قـــرار  بمناســـبة 
موسكو الحكومية للعالقات الدولية بمنح 
جاللته الدكتـــوراه الفخريـــة، تقديًرا لدور 
جاللته النبيل في تعزيز التعايش السلمي 
والحوار بين األديان والثقافات المختلفة.
ورفـــع ســـمو الشـــيخ فيصـــل بن راشـــد آل 
خليفـــة فـــي برقيته أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي لجاللة 
الملـــك بهـــذه المناســـبة، معرًبـــا عـــن بالـــغ 
فخـــره واعتـــزازه باالحتفـــاء بمنح جاللته 
الدكتوراه الفخرية من الجامعة الروســـية 
العريقـــة، مشـــيًدا بًمـــا يوليـــه جاللتـــه مـــن 
إســـهامات ومبـــادرات رائـــدة في تجســـيد 
قيم ومبـــادئ التعايـــش الســـلمي والحوار 
بين األديـــان والثقافـــات المختلفة، منوًها 
فـــي هذا الســـياق برؤى وتطلعـــات جاللته 
الســـالم  تأتـــي ضمـــن دعـــم ونشـــر  التـــي 

وتعزيز التسامح بين الشعوب.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك، برقيـــة تهنئـــة مـــن 
مستشـــار جاللـــة الملـــك لشـــؤون اإلعـــالم 
نبيـــل الحمـــر، رفـــع فيها إلى مقـــام جاللته 
السامي أطيب التهاني وأصدق التبريكات 
جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  قـــرار  بمناســـبة 
الدوليـــة  للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو 
منـــح جاللتـــه الدكتوراه الفخريـــة؛ تقديًرا 
لـــدور جاللته في تعزيز التعايش الســـلمي 

والحوار بين األديان والثقافات.
برقيتـــه أن االحتفـــاء  فـــي  الحمـــر  وأكـــد 
والتقديـــر الدولـــي بمنح صاحـــب الجاللة 
الدكتـــوراه الفخرية من الجامعـــة العريقة 
يجســـد المكانـــة العاليـــة لمملكـــة البحرين 
وتأكيـــًدا لـــدور جاللتـــه الرائـــد ومبادراتـــه 
الخيرة في دعم وتعزيز التعايش السلمي 

والتسامح والحوار بين األديان.

وتلقى جاللة الملك برقية تهنئة من رئيس 
ديوان ســـمو ولي العهد الشـــيخ سلمان بن 
أحمد بن ســـلمان آل خليفة بمناســـبة قرار 
مجلـــس أمناء جامعة موســـكو الحكومية 
للعالقات الدوليـــة بمنح جاللته الدكتوراه 
الفخريـــة، تقديًرا لدور جاللتـــه النبيل في 
تعزيـــز التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن 

األديان والثقافات المختلفة.
وأعـــرب فـــي برقيتـــه عـــن أســـمى آيـــات 
التهانـــي والتبريـــكات إلى المقام الســـامي 
لجاللـــة الملـــك بهـــذه المناســـبة، معرًبا عن 
بمنـــح  بالـــغ فخـــره واعتـــزازه باالحتفـــاء 
جاللتـــه الدكتـــوراه الفخرية مـــن الجامعة 
الروسية العريقة، مشيًدا بما يوليه جاللته 
من إسهامات ومبادرات رائدة في تجسيد 
قيم ومبـــادئ التعايـــش الســـلمي والحوار 
بين األديـــان والثقافـــات المختلفة، منوًها 
فـــي هذا الســـياق برؤى وتطلعـــات جاللته 
الســـالم  تأتـــي ضمـــن دعـــم ونشـــر  التـــي 

وتعزيز التسامح بين الشعوب. 
وتلقى جاللة الملك برقية تهنئة من رئيس 
عبدالحســـين  المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة 
ميرزا، بمناسبة قرار مجلس أمناء جامعة 
موسكو الحكومية للعالقات الدولية بمنح 
جاللـــة الملـــك الدكتوراه الفخريـــة؛ تقديرا 
لـــدور جاللته في تعزيز التعايش الســـلمي 

والحوار بين األديان والثقافات.
ورفـــع ميرزا خالـــص التهانـــي والتبريكات 
إلـــى عاهـــل البـــالد بهـــذه المناســـبة، معرًبا 
عـــن بالـــغ الفخـــر واالعتـــزاز بمنـــح جاللته 
الدكتوراه الفخرية من الجامعة الروســـية 
العريقـــة، مؤكـــدا أن التقديـــر هـــو احتفاء 
بأحـــد اإلنجـــازات التـــي تجعل مـــن مملكة 
الدينيـــة  للحريـــة  نموذًجـــا  البحريـــن 
والتعايـــش الســـلمي والحوار بيـــن األديان 
والثقافات، ويرســـم شيم العروبة وغايات 

اإلسالم في مبادئ المحبة والتسامح.
وتلقـــى جاللـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن األميـــن 
العام لمجلس التعليـــم العالي نائب رئيس 
مجلـــس أمناء التعليم العالي الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، رفعت 
فيها إلى مقام جاللته الكريم أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات بمناسبة قرار مجلس 
أمناء جامعة موسكو الحكومية للعالقات 
الدوليـــة بمنـــح جاللـــة الملـــك الدكتـــوراه 
الفخريـــة، تقديًرا لدور جاللتـــه النبيل في 
تعزيـــز التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن 

األديان والثقافات المختلفة.
وأكـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
يجســـد  القـــرار  أن  البرقيـــة  فـــي  العالـــي 
المكانـــة العاليـــة لمملكة البحريـــن ودورها 
الرائد في ترســـيخ قيم التعايش الســـلمي 
والحـــوار بين األديان وتعزيز التقارب بين 
المجتمعات، ويؤكد التقدير العالمي الكبير 
للمبـــادرات الرفيعة واإلســـهامات العظيمة 
لجاللـــة الملك إلرســـاء األمن واالســـتقرار 

وتعزيز مبادئ السالم.
وتلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيس 
مجلـــس إدارة نادي المحرق الشـــيخ أحمد 
بـــن علـــي بن عبـــد هللا آل خليفة بمناســـبة 
موســـكو  جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  قـــرار 
الحكوميـــة للعالقـــات الدولية بمنح جاللة 
الملـــك الدكتـــوراه الفخريـــة تقديـــرا لـــدور 
الســـلمي  التعايـــش  تعزيـــز  فـــي  جاللتـــه 

والحوار بين األديان والثقافات.
وأكد أن منح جاللته الوسام يؤكد مجدًدا 
المكانـــة الرفيعـــة والعاليـــة التـــي يحظـــى 
بهـــا جاللته لـــدى المجتمع الدولـــي تقديرا 
لمـــا حققته مملكـــة البحرين مـــن إنجازات 
تنمويـــة واجتماعية وثقافية وعلمية، مما 
مكنهـــا من أن تتبـــوأ المكانة المتقدمة بين 
دول العالـــم، ولمـــا حققـــه جاللتـــه لشـــعبه 
مـــن المكاســـب التـــي جعلـــت منـــه شـــعًبا 
يواكـــب النهضـــة العلميـــة الحديثة، وينعم 
وجهـــود  واألمـــان،  واالســـتقرار  بالخيـــر 
جاللتـــه الحثيثة في دعم الســـالم العالمي 
والتعايش الســـلمي والتعـــاون الدولي في 

مجـــاالت التنميـــة المســـتدامة والمبادرات 
اإلنســـانية؛ ليتواصل بذلك البناء واإلنجاز 
بفضـــل قيـــادة جاللتـــه الحكيمـــة وفكـــره 

النير.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة مـــن 
مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديـــوان ولـــي 
العهـــد عيســـى الحمـــادي، بمناســـبة قـــرار 
مجلـــس أمناء جامعة موســـكو الحكومية 
الملـــك  جاللـــة  بمنـــح  الدوليـــة  للعالقـــات 
المفـــدى الدكتـــوراه الفخرية تقديـــرًا لدور 
الســـلمي  التعايـــش  تعزيـــز  فـــي  جاللتـــه 

والحوار بين األديان والثقافات.
ورفـــع مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديـــوان 
ولي العهد خالص التهاني والتبريكات إلى 
المقام الســـامي لعاهل البال بهذه المناسبة، 
مؤكدًا بـــأن التقدير الدولي يعكس متابعة 
العالـــم ومؤسســـاته واعتزازهمـــا بجهـــود 
جاللـــة الملـــك في ترســـيخ قيم التســـامح 
والتعايـــش والحـــوار بيـــن األديـــان والتي 
تجســـد الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية لوطـــن 
يحتضـــن الجميـــع، مشـــيرًا إلـــى أن منـــح 
جاللتـــه الدكتـــوراه الفخريـــة جـــاء ليؤكد 
البحريـــن  لمملكـــة  الريـــادي  الـــدور  علـــى 
ومكانتهـــا الحضاريـــة واإلنســـانية، حتـــى 
غـــدت بقيـــادة جاللتـــه أيقونـــًة للتعايـــش 
الســـلمي والحوار بين األديـــان والثقافات 
يقتـــدى بهـــا وُينظـــر لتجربتهـــا فـــي نشـــر 

السالم والمحبة بكل اعتزاز وتقدير.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك، برقيـــة تهنئـــة مـــن 
مديـــر عام السياســـات والتنســـيق بمكتب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ فهـــد بن 
قـــرار  بمناســـبة  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن 
مجلـــس أمناء جامعة موســـكو الحكومية 
الملـــك  جاللـــة  بمنـــح  الدوليـــة  للعالقـــات 
الدكتـــوراه الفخريـــة تقديرا لـــدور جاللته 
فـــي تعزيز التعايش الســـلمي والحوار بين 

األديان والثقافات.
ورفـــع مديـــر عـــام السياســـات والتنســـيق 
بمكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء خالـــص 
التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد بهذه 
المناســـبة، مشـــيرًا إلـــى أن االحتفـــاء جاء 
ليؤكد المبادرات السامية لعاهل البالد، في 
تعزيـــز قيم التســـامح والتعايـــش والحوار 
بين األديان، ودعم جاللته لجهود الســـالم 
العالمـــي بما يحقق األمن واالســـتقرار في 
المنطقـــة، ما جعـــل المملكة تتبـــوأ المكانة 
المتقدمـــة فـــي مختلف المحافـــل الدولية 

واإلقليمية.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك، برقيـــة تهنئـــة مـــن 
ســـعادة الســـيد حمد بـــن فيصـــل المالكي، 
مديـــر عـــام مكتب رئيس مجلـــس الوزراء 
وأمين عام مجلس الوزراء، بمناســـبة قرار 
مجلـــس أمناء جامعة موســـكو الحكومية 
الملـــك  جاللـــة  بمنـــح  الدوليـــة  للعالقـــات 
الدكتـــوراه الفخريـــة تقديرًا لـــدور جاللته 
فـــي تعزيز التعايش الســـلمي والحوار بين 

األديان والثقافات.
 ورفـــع مديـــر عـــام مكتب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء  مجلـــس  عـــام  وأميـــن  الـــوزراء 
أصـــدق التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهـــل 
البالد بهذه المناســـبة، مؤكـــدًا أن مبادرات 
وتعزيـــز  التعايـــش  فـــي  الملـــك  جاللـــة 
حـــوار الثقافـــات والحضـــارات جعلت من 
المملكة أنموذجـــًا ُيقتدى في تكريس قيم 
التعددية والســـالم، مشيرًا إلى أن التقدير 
الدولي يعكس ريـــادة مملكة البحرين في 
التســـامح والتعايش والحوار بين األديان 
والتـــي أصبحـــت بفضـــل الرؤيـــة الملكيـــة 
الســـامية مرجعًا دوليًا وعـــززت من مكانة 

البحرين كمنارة لإلنسانية والسالم.

تـكـريـــم دولـــي مـرمـــوق لجـاللـتـــه... والبـحـريـــن نــمـــــوذج للـتـعـايـــش السـلـمــــي

جاللة الملك يتلقى تهاني الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة
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 جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئان بايدن بذكرى االستقالل

بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيتـــي تهنئة إلى رئيس 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة جـــو بايـــدن؛ بمناســـبة ذكـــرى 
اســـتقالل بالده. وأعرب جاللة الملك وســـموه في البرقيتين 
عـــن أطيب تهانيهما وتمنياتهما له موفور الصحة والســـعادة، 
ولشـــعب الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الصديـــق مزيدا من 
التقـــدم واالزدهـــار، مشـــيدا جاللته وســـموه بعمـــق العالقات 
الطيبـــة التـــي تربط بيـــن البلديـــن والشـــعبين الصديقين وما 
تشـــهده من تطور ونمو. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء برقية تهنئة مماثلـــة إلى نائبة 

رئيس الواليات المتحدة األميركية كاماال هاريس.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك



صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  عـــن  نيابـــة 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، شـــارك ممثـــل جالـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكـــي ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة، فـــي حفل افتتـــاح قاعدة 
3 يوليـــو البحريـــة بمنطقـــة جرجـــوب 
الغربـــي  الشـــمالي  الســـاحل  علـــى 
تلبيـــة  العربيـــة؛  مصـــر  بجمهوريـــة 
لدعـــوة كريمـــة تلقاهـــا جالـــة الملـــك 
مـــن رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربية 
الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، الذي 
أقيم أمس برعايتـــه وحضوره.وتأتي 
الدعوة الكريمة رمًزا وتجســـيًدا لقوة 
العاقات التاريخية األخوية الراسخة 
والممتدة عبر السنين التي تجمع بين 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين بقيادة 
عبدالفتـــاح  والرئيـــس  الملـــك  جالـــة 
السيســـي، والتـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز 
القـــوة العربيـــة التي تتنامـــى في هذا 
العصـــر، وأنـــه في ظل هـــذه العاقات 
المتميـــزة والتعاون الوثيق ســـنمضي 
إلـــى العالـــم بثقـــة أكبر، كمـــا أن مملكة 
البحريـــن تفخـــر باإلنجـــازات الكبيـــرة 
والنوعيـــة التـــي تشـــهدها جمهوريـــة 
مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس 

المصري في جميع الميادين.
وبهذه المناســـبة أعرب ســـمو الشـــيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة عن تشـــرفه 
يوليـــو   3 قاعـــدة  افتتـــاح  بحضـــور 
البحرية نيابة عن جالة الملك، حيث 
نقـــل تحيات صاحـــب الجالـــة الملك 
وتهانيه إلى الرئيس المصري بمناسبة 

افتتاح القاعدة البحرية.
العالـــي  بالمســـتوى  ســـموه  وأشـــاد 
والمتقدم الذي أبدته القوات المصرية 
فـــي  جـــرت  التـــي  المنـــاورات  فـــي 
االفتتـــاح، والتي عكســـت كفاءة هذه 
القـــوات وقدرتها علـــى تنفيذ مختلف 

المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
يوليـــو   3 قاعـــدة  أن  ســـموه  وأكـــد 
البحريـــة تعـــد واحـــدة مـــن الصـــروح 
تعكـــس  التـــي  الحديثـــة  العســـكرية 
التطور والتقدم الذي تواصل تحقيقه 
القـــوات المســـلحة المصريـــة في ظل 
دعـــم وتوجيهـــات الرئيـــس المصـــري، 
مصـــر  لجمهوريـــة  ســـموه  متمنًيـــا 
العربيـــة وشـــعبها الشـــقيق كل التقدم 
عليهمـــا  هللا  يديـــم  وأن  واالزدهـــار، 
األمـــن واالســـتقرار والرخـــاء في ظل 

قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المنامة - بنا

مستوى عال ومتقدم أبدته القوات المصرية في المناورات
بمصر البحرية  يوليو   3 قاعدة  افتتاح  حفل  في  يشارك  حمد  بن  ناصر  الملك...  جاللة  عن  نيابة 

local@albiladpress.com
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أكــد متحدثــون فــي فعالية إطالق الــدورة الثانية مــن “جائزة األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة العالميــة لتمكيــن المــرأة” أن مملكــة 
البحريــن عبــر المجلس األعلى للمرأة نجحت في تعميم ممارســتها في 
مجــال دعــم المرأة على الصعيــد الدولي، الفتين إلــى أن هذه الجائزة 
بمــا تتضمنه من خبرات وممارســات ومعاييــر دولية في قضايا المرأة 
تبرز التجربة البحرينية المتقدمة عالميًا في مجال دعم المرأة، وتمثل 
نموذجًا يحتذى به أمام الدول الساعية لتعميم تجاربها المتقدمة في 

مجال المرأة عالميا، وتثري الحراك العالمي ذو الصلة بالمرأة.

وفـــي مداخـــات لهـــم خـــال هذه 
الفعاليـــة التي نظمتهـــا هيئة األمم 
المتحدة للمرأة بالشراكة والتعاون 
مـــع مملكـــة البحريـــن مـــن خـــال 
مؤسســـة المجلس األعلـــى للمرأة، 
أكـــد المتحدثـــون أهميـــة توقيـــت 
برنامـــج  ضمـــن  الجائـــزة  إطـــاق 
الـــذي  المســـاواة”  “جيـــل  منتـــدى 
تنظمه كل من فرنســـا والمكســـيك 
الفرنســـي  الرئيـــس  وافتتحـــه 
إيمانويل ماكرون بمشـــاركة دولية 

واسعة.
المؤسســـات  المتحدثـــون  ودعـــا 
إلـــى  العالـــم  مـــن حـــول  واألفـــراد 
االســـتفادة من فـــرص الدعم الذي 
توفرهـــا هـــذه الجائزة والمشـــاركة 
فيهـــا من خال الموقع اإللكتروني 
www.womenglobalaward.
org، بمـــا يمكِّنهـــم مـــن بيـــان أثـــر 
جهودهم ومساهماتهم في تمكين 

النساء والفتيات حول العالم.

دعم المبادرات النوعية

وأعربـــت فومزيلـــي مامبو-نكوكا 
وهـــي وكيلـــة األميـــن العـــام لألمم 
التنفيذيـــة  والمديـــرة  المتحـــدة 
لهيئـــة األمـــم المتحدة للمـــرأة عن 
شـــكرها لمملكـــة البحريـــن ممثلـــة 
فـــي المجلـــس األعلى للمـــرأة على 
مواصلة الشراكة في إطاق جائزة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة العالميـــة لتمكيـــن المـــرأة، 
والتـــي تدعـــم المبـــادرات النوعية 
الدوليـــة في مجال المســـاواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة.
وقالـــت فـــي مقابلـــة مســـجلة لهـــا 
جرى بثها فـــي الفعالية إن الجميع 
يستطيعون المشاركة في الجائزة 
بما في ذلك الشـــباب والمؤسسات 
المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
والحكومـــات والنســـاء القياديـــات 
فـــي جميـــع المجـــاالت، وأضافـــت 
“نحـــن نبحث عن المبـــادرات التي 
أن  يمكـــن  والتـــي  الفـــارق  تصنـــع 
يتعلـــم النـــاس منها وتصبـــح مثاال 

يقتدون به”.

مواصلة الدور المسؤول رغم 
التحديات

مـــن جانبهـــا قالت مســـاعد األمين 
ونائبـــة  المتحـــدة،  لألمـــم  العـــام 
األمـــم  لهيئـــة  التنفيـــذي  المديـــر 
المتحـــدة للمـــرأة، أنيتـــا بهاتيا، إن 
تعـــاون الهيئة مع مملكـــة البحرين 
المجلـــس  مؤسســـة  خـــال  مـــن 
األعلى للمـــرأة في إطـــاق الدورة 
ســـبيكة  األميـــرة  لجائـــزة  الثانيـــة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة العالمية 
لتمكيـــن المرأة في هـــذه الظروف 
الصحية االســـتثنائية التي يمر بها 
العالـــم إنما يؤكد حـــرص الطرفين 
علـــى مواصلـــة النهـــوض بدورهما 
المســـؤول تجاه القضايـــا العالمية 
بمـــا فيهـــا قضايا المـــرأة. موضحة 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أن 
بقيـــادة قرينة عاهل الباد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، اتخـــذ 
عـــددا مـــن الخطـــوات الهامـــة في 
مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين 
الجنســـين وذلك من خال الخطة 
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
التي يعمـــل عليها المجلس األعلى 
للمرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى 
أن مملكة البحرين قدمت الحماية 
وذلـــك  المـــرأة  لحقـــوق  الازمـــة 
بالتـــوازي مـــع االلتزامـــات الدولية 
وفـــرت  وقـــد  اإلنســـان  لحقـــوق 
الازمـــة  الدســـتورية  الضمانـــات 
مختلـــف  فـــي  دورهـــا  لتمـــارس 
المجاالت السياسية، واالجتماعية 

واالقتصادية.
كل  نجـــاح  إلـــى  بهاتيـــا  ونوهـــت 
مـــن هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمرأة 
فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  والمجلـــس 
التعـــاون المشـــترك بإطاق الدورة 
األولى من هـــذه الجائزة في العام 
2018، وقالـــت “نحـــن اليـــوم نبني 
على هذا النجـــاح ونواصل تطوير 
أهـــداف الجائـــزة ومعاييرهـــا بعـــد 
أن أصبحت تحظى بســـمعة دولية 

وتشهد اهتمامًا واسعًا لدى أوساط 
الصلـــة  ذات  والمنظمـــات  النســـاء 
بقضايـــا المـــرأة”، معربة عـــن ثقتها 
بأن تشـــهد الجائزة هذا العام عددا 
كبيرا من المشـــاركات النوعية من 

دول كثيرة حول العالم.

انجاز كبير للبحرين

شـــركة  رئيـــس  قـــال  مـــن جانبـــه، 
الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويات 
عبدالرحمـــن جواهـــري إن إطـــاق 
للمـــرأة  المتحـــدة  األمـــم  هيئـــة 
بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة 
لهذه الجائزة العالمية يمثل إنجازا 
كبيـــرا لمملكة البحريـــن في مجال 
المرأة، مؤكدا أهمية االستثمار في 
المرأة وتمكينها ودعمها في مجال 
األعمـــال واالقتصـــاد، وأن ذلك لم 
يعـــد خيـــاًرا بل أصبـــح واجًبا على 
كافة المنظمات الدولية وأصحاب 

القرار في شتى المواقع.
أثبتـــت  المـــرأة  أن  إلـــى  وأشـــار 
اســـتحقاقها بالدعـــم والتميز، وهو 
مـــا يتطلـــب منـــا بالفعـــل الوقـــوف 
لدورهـــا  تأكيـــًدا  جانبهـــا  إلـــى 
الفاعلـــة  ومشـــاركاتها  الجوهـــري 
فـــي جميع مناحي الحيـــاة، مؤكدا 
أهميـــة إعطاء الفرصـــة للمرأة في 
جميـــع المجـــاالت، وضـــرورة قيام 
الشـــركات بتجهيز البنيـــة التحتية 
الازمـــة النطاقة المـــرأة وتفعيل 

جهودهـــا، إضافـــة إلـــى تعزيز مبدأ 
تكافؤ الفرص أمامها.

انتشار عالمي

 المديـــرة اإلقليميـــة لهيئـــة األمـــم 
العربيـــة  للـــدول  للمـــرأة  المتحـــدة 
ســـوزان ميخائيل قالـــت إن جائزة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت ابراهيم آل 
المـــرأة  لتمكيـــن  العالميـــة  خليفـــة 
تعكس الثقافة الوطنية البحرينية 
والعربيـــة بأبعـــاد عالميـــة، مشـــيرة 
إلى أن مملكة البحرين نجحت من 
خـــال هذه الجائزة فـــي المواءمة 
والتكامل بين المرجعيات الوطنية 
والمعايير العالمية، لتبرهن بشـــكل 
واضح علـــى قدرة الـــدول العربية 
على المساهمة الفاعلة في الجهود 

العالمية لدعم وتقدم المرأة.
الـــذي  النجـــاح  أن  إلـــى  وأشـــارت 
دورتهـــا  فـــي  الجائـــزة  حققتـــه 
التـــي  المشـــاريع  وتنـــوع  األولـــى، 
تـــم اســـتقطابها ومـــا بذلتـــه لجنـــة 
التحكيم من جهود أدى إلى تطوير 
معاييـــر الجائـــزة ودفعهـــا إلى أفق 
أعلـــى مـــن االنتشـــار والتأثير على 

مستوى المنطقة العربية والعالم.
الترويج للجائزة على أوسع نطاق

ســـفيرة النوايا الحســـنة لدى هيئة 
ســـيندي  للمـــرأة  المتحـــدة  األمـــم 
أهميـــة  أكـــدت  بيشـــوب  ســـيرينا 
التواصـــل  مواقـــع  اســـتخدام 

عـــدد  أكبـــر  لتعريـــف  االجتماعـــي 
ممكـــن مـــن المؤسســـات واألفـــراد 
المشـــاركة  بأهميـــة  العالـــم  حـــول 
فـــي جائـــزة األميـــرة ســـبيكة بنت 
ابراهيـــم العالميـــة لتمكيـــن المرأة، 
التـــي  المعاييـــر  مـــن  واالســـتفادة 
تتبناهـــا من أجل النهـــوض بالمرأة 

حول العالم.
وأكـــدت قـــوة األفراد علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي حاليـــا فـــي 
لدعـــم  المجتمعـــات  التأثيـــر علـــى 
أن  إلـــى  مشـــيرة  المـــرأة،  تمكيـــن 
الكثير مـــن المؤثرات علـــى مواقع 
مثـــل  االجتماعـــي  التواصـــل 
األعمـــال  وســـيدات  الصحفيـــات 
ناعمـــة  قـــوة  أصبحـــن  وغيرهـــن 
تحقيـــق  مجـــاالت  فـــي  ومؤثـــرة 

المساواة بين الجنسين.

تعزيز المساواة بين الجنسين

وحيـــد،  يينـــي  أكـــدت  ذلـــك  إلـــى 
وحيـــد،  مؤسســـة  مديـــرة  وهـــي 
ســـبيكة  األميـــرة  جائـــزة  أهميـــة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة العالمية 
لتمكين المرأة في تعزيز المساواة 
بيـــن الجنســـين وتنســـيق الجهـــود 
بيـــن جميـــع المؤسســـات الدوليـــة 
والوطنيـــة وشـــركاء التنميـــة مـــن 
أجل النهوض بالمرأة وتمكينها في 

كافة المجاالت.
وأشارت إلى أن ملف قضايا المرأة 

قد شهد خال الســـنوات الماضية 
تقدمـــا كبيـــرا على كافـــة األصعدة 
بســـبب االهتمام الدولـــي، وهذا ما 
يبـــرز أهمية الجائزة فـــي مواصلة 
إحراز هذا التقدم من خال تكريم 
للمـــرأة  داعمـــة  نوعيـــة  تجـــارب 
وقابلـــة للتعميـــم علـــى دول كثيرة 

حول العالم.

شرح عن الجائزة

جوزفيـــن  وأوضحـــت  وختامـــا، 
مـــوس مـــن هيئـــة األمـــم المتحدة 
للمـــرأة والتـــي أدارت الفعاليـــة أن 
هذه الجائـــزة العالميـــة تهدف إلى 
بيـــان أهميـــة وتأثير التـــزام الدول 
والهيئـــات والمنظمـــات مـــن خال 
أجهزتهـــا التشـــريعية والتنفيذيـــة 
العامة والخاصة والمجتمع المدني 
بسياســـة عدم التمييز ضد المرأة، 
وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة 
والرجـــل علـــى مختلـــف األصعدة، 
وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات 
والمشـــاريع المؤسســـية والفرديـــة 
احتياجـــات  إلدمـــاج  الموجهـــة 
إحـــداث  فـــي  يســـهم  بمـــا  المـــرأة 
التغييـــر اإليجابي في واقعها نحو 
حيـــاة أكثـــر اســـتقراًرا وإنتاجيـــة، 
والتشـــجيع علـــى تبنـــي منهجيـــة 
فـــي  المســـتدام  األثـــر  تحقيـــق 
تطويـــر واقـــع المرأة لتكـــون قيمة 
األســـرى  إطارهـــا  ضمـــن  مضافـــة 
والمجتمعـــي، وتحفيز المجتمعات 
على التفكير والعمل اإلبداعي في 
مجـــال تمكيـــن المـــرأة بمـــا يحقق 
مزيـــًدا  ومجتمعهـــا  وأســـرتها  لهـــا 
مـــن األمـــن األســـرى واالجتماعـــي 

واالقتصادي والسياسي.
وأشـــارت إلـــى أن فئـــات الجائـــزة 
تشـــمل القطـــاع الحكومـــي العـــام، 
والمجتمـــع  الخـــاص،  والقطـــاع 

المدني، واألفراد.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

البحرين نجحت في تعميم ممارستها الداعمة للمرأة على الصعيد الدولي
ــراء دوليـــون يقدمـــون مداخـــات بفعاليـــة إطـــاق جائـــزة األميـــرة ســـبيكة العالميـــة خبـ
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فومزيلي مالمبو-نكوكا

سيندي سيرينا بيشوب

أنيتا بهاتيا

ييني وحيد

جوزفين موس

عبدالرحمن جواهري

سوزان ميخائيل

 العكر - جامعة العلوم التطبيقية

نظم مكتب التطوير المهني وشؤون الخريجين في عمادة شؤون الطلبة، تحت رعاية رئيس جامعة العلوم التطبيقية 
غســان عــواد، بالتعــاون مــع نــادي الخريجيــن حفل “لم شــمل الخريجين واللقاء الســنوي للعــام األكاديمــي 2020-2021” 
افتراضيا عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور رئيس الجامعة وعدد من منتسبيها وطلبتها وخريجيها الذين يشغل عدد 

كبير منهم مناصب عليا في مختلف المؤسسات في القطاعات الحكومية والخاصة.  

مـــع  بالتعـــاون  اللقـــاء  أقيـــم  كمـــا 
الخريجيـــن  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
يضـــم  والـــذي  الخامســـة  بدورتـــه 
نخبة مـــن خريجي الجامعة الذين 
أهـــداف  فـــي تحقيـــق  يســـاهمون 
النـــادي من خال تنفيذ العديد من 
البرامج والفعاليات والورش التي 
والخريجـــات  الخريجيـــن  تخـــدم 

والطلبة. 
مـــن جانبه، رحب رئيـــس الجامعة 
غسان عواد بالحضور والمشاركين، 
معربـــا ســـعادته بلقـــاء الخريجين 
الذيـــن لبـــوا دعـــوة الجامعـــة رغم 
الظروف االستثنائية التي فرضتها 
جائحـــة كورونـــا، مشـــيدا بالجهود 
التنســـيقية  اللجنـــة  تبذلهـــا  التـــي 
برئاســـة ولي العهد رئيس الوزراء 

األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة للتصدي 
لجائحة كورونـــا وحرص الجامعة 
علـــى العمل وفقا لتلك التوجيهات 
السامية وتوجيهات األمانة العامة 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي للحفاظ 
علـــى الطلبـــة والخريجيـــن وكافة 

منتسبي الجامعة. 
وأعـــرب رئيس الجامعة عن فخره 
بكل خريج مـــن خريجي الجامعة 
 5500 الــــ  قرابـــة  يبلغـــون  الذيـــن 
الجامعـــة،  تأســـيس  منـــذ  خريـــج 
مهمـــة  عامـــة  يشـــكلون  حيـــث 
علـــى دور الجامعـــة فـــي تخريـــج 
الكفاءات والشـــباب المثقف القادر 
ومجتمعـــه،  وطنـــه  خدمـــة  علـــى 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  وأن  خصوصـــا 

يشـــغلون  الجامعـــة  خريجـــي 
مناصب عليـــا وقيادية في العديد 
الحكوميـــة  المؤسســـات  مـــن 
والخاصة بالبحرين ودول مجلس 

التعاون. 
بأعمـــال  القائـــم  رحبـــت  بدورهـــا 
عميدة شـــؤون الطلبـــة حياة علي 
بالحضـــور متوجهـــًة بالشـــكر إلـــى 
المهنـــي  التطويـــر  مديـــرة مكتـــب 
وشـــؤون الخريجيـــن نورة مســـلم 
وللقائميـــن كافة علـــى تنظيم هذا 
الحفل واللقاء السنوي، كما أعربت 
عـــن فخرهـــا واعتزازهـــا بخريجي 
الجامعـــة ووالئهـــم لجامعتهم عبر 
حرصهم على المشاركة في الحفل 
واللقـــاء؛ لنقل تجربتهم الدراســـية 
تأثيرهـــا  ومـــدى  والجامعيـــة 

حياتهـــم  مجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
الرياضيـــة والعلميـــة والمهنية بعد 

تخرجهم.  
وفـــي الســـياق ذاتـــه وجـــه رئيس 
الخريجيـــن  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
لدورته الخامســـة محمـــد جناحي 
دعـــوة لكافـــة الخريجيـــن دعاهـــم 
فيها إلى االستمرار في دعم النادي 

والمشـــاركة فـــي كافـــة الفعاليـــات 
بشـــكل  ينظمهـــا  التـــي  والبرامـــج 
مســـتمر، كمـــا أكـــد حـــرص مجلس 
اإلدارة لتلقـــي كافـــة االقتراحـــات 
التي تســـاهم في تحقيـــق أهداف 

النادي وبرامجه المتنوعة.  
عـــن  الخريجـــون  أعـــرب  ختامـــا، 
ســـعادتهم بهـــذا اللقاء الـــذي أعاد 

إليهم ذكريات الدراســـة، مشيدين 
تعزيـــز  علـــى  الجامعـــة  بحـــرص 
عاقاتهـــا بخريجيهـــا عبـــر العديد 
مـــن المبـــادرات واللقـــاءات التـــي 
تهـــدف إلى مـــد جســـور التواصل 
مع الخريجيـــن ودعمهم والحفاظ 
علـــى عاقـــات متينة ومســـتدامة 

معهم.

ــوي لــلــخــريــجــيــن ــنـ ــسـ ــل” والـــلـــقـــاء الـ ــمـ ــشـ ـــ “لـــــم الـ ــ ــل ب ــف ــت ــح الـــجـــامـــعـــة ت

5500 خريــج منــذ تأســيــس “العلـــوم التطبيقيـــة”



بمناســبة الزيــارة التــي قــام بهــا وزير الخارجيــة عبداللطيف الزياني لروســيا االتحادية واجتماعاته مع كبار المســؤولين في روســيا 
الصديقــة، عقــد وزيــر الخارجيــة ونظيره الروســي ســيرغي الفــروف مؤتمرا صحافيا اســتعرضا فيه العالقــات الثنائية بيــن البلدين 
الصديقين وآفاق التعاون البحريني الروسي في مختلف المجاالت في ضوء االهتمام الثنائي المشترك بتطوير هذا التعاون إضافة 

إلى مواقف البلدين تجاه عددا من القضايا اإلقليمية والعربية موضع اهتمام البلدين الصديقين.
وفيما يلي وقائع المؤتمر الصحافي وأهم ما جاء فيه:

وزير الخارجية الروسي:

السيدات والسادة...
لقـــد أجرينـــا مفاوضـــات مهمة مع ســـعادة 
وزيـــر خارجيـــة مملكـــة البحريـــن معالـــي 
وتطرقنـــا  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الســـيد 
إلـــى بعض مســـتويات العالقـــات الثنائية، 
ومـــن أجـــل الزيـــادة والتنويـــع فـــي حجم 
التبـــادل التجاري دعونا إلى عقد الجلســـة 
القادمـــة للجنة الحكومية المشـــتركة، كما 
دعونـــا إلى مبـــادرة توســـيع التعامـــل بين 
صندوق االستثمارات الروسية وممتلكات 
البحرينية وتطوير العالقات والتعاون في 
مجال مكافحة جائحة )كوفيد 19(، حيث 
شـــهدنا اعتمـــاد مملكـــة البحريـــن للقاحين 
الروسيين ســـبوتنيك v وسبوتنيك اليت، 
ممـــا يفتح مزيدا من مجاالت التعاون في 
هـــذا اإلطـــار، وعلـــى رأســـها أخيـــرا توقيع 
مذكـــرة التفاهـــم فـــي مجـــال االكتشـــاف 
فـــي  المفتـــوح، ونحـــن  للفضـــاء  الســـلمي 
مســـيرة التمهيـــد للتوقيـــع علـــى مختلـــف 
مذكـــرات التفاهم لتعزيز مجاالت التعاون 

الثنائية بين البلدين. 
كمـــا ناقشـــنا التعاون في مجـــال العالقات 
المجـــال  فـــي  وكذلـــك  البرلمانييـــن  بيـــن 
التعليمـــي والمجال الســـياحي، كمـــا اتفقنا 
علـــى مزيـــد مـــن التنســـيق علـــى األصعدة 

الدولية بما في ذلك األمم المتحدة.
وأعربنـــا عن رؤية واحدة مشـــتركة حيال 
جـــل األســـئلة المتعلقة باألجنـــدة الدولية، 
بمـــا فـــي ذلـــك عـــدم وجـــود أي بديـــل عن 
لحـــل  والسياســـية  الســـلمية  التســـوية 
األوضاع في الجمهورية العربية السورية، 
بنـــاء علـــى قرار مجلـــس األمـــن 2254؛ ما 
يتطلـــب اتخـــاذ الجهـــود العاجلة لتســـوية 
القضايا اإلنســـانية في ســـوريا واألســـباب 
فـــرض  هـــي  المؤســـفة  األوضـــاع  لهـــذه 
العقوبات غير الشـــرعية وكذلـــك التواجد 
في األراضي الســـورية والتشـــكيالت غير 
الشـــرعية والتـــي تســـتفيد من المشـــتقات 
النفطيـــة والبراميـــل النفطيـــة واألراضـــي 
الخصبة لسوريا، وناقشنا بعض الخطوات 
الـــالزم تبنيها من أجل عودة الالجئين إلى 

سوريا.
وكذلـــك شـــاركنا واطلعنـــا الزمـــالء بوزارة 
خارجيـــة مملكـــة البحريـــن علـــى جهودنـــا 
في محادثات الســـالم السورية في أستانا 
وعلى المشـــاورات التي جـــرت مع األتراك 
تمهيـــد  شـــأنها  مـــن  والتـــي  واإليرانييـــن 
الطريـــق للجنة الدســـتورية المقبلة ولجنة 

تحرير الدستور في سوريا.
كما رحبنا بإعادة فتح الســـفارة البحرينية 
فـــي ســـوريا، إذ أبدينا اســـتعداد الســـفارة 
الروســـية هنـــاك للتنســـيق والتعـــاون مـــع 
خطـــوة  يعـــد  فيمـــا  البحرينيـــة  الســـفارة 
مهمة في طريق عودة ســـوريا إلى األسرة 

العربية.
الفلســـطينية،  القضيـــة  يخـــص  وفيمـــا 
أشـــرنا إلى حق الفلســـطينيين غيـــر القابل 
للتصرف بإقامة دولتهـــم، وذلك بناء على 
القـــرارات ذات الصلـــة والتابعـــة لمجلـــس 
األمـــن والجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة 

والمبادرة العربية للسالم.
وأشـــرنا كذلك الى ضرورة تفعيل الجهود 
فيمـــا يتعلـــق بوضـــع حـــد للنـــزاع وبدايـــة 
المفاوضات المباشـــرة بين الفلســـطينيين 
هـــذا  فـــي  رؤى  فلدينـــا  واإلســـرائيليين، 
االتجـــاه طرحناهـــا وتتجلـــى عبـــر تفعيـــل 
العمل الرباعي الدولي المكون من روســـيا 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة واالتحاد 
األوروبي واألمـــم المتحدة و بالتعاون مع 

جامعة الدول العربية.
وكذلـــك رحبنـــا بمواصلة تطبيـــع العالقات 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  إطـــار  فـــي 
والتـــي نحـــن مهتمـــون بتفعيـــل آليتها كي 
تكـــون بمثابـــة آليـــة خطـــاب موحـــد حول 
مختلـــف الموضوعـــات وتتجـــاوز حـــدود 
أمـــن  يخـــص  ومـــا  اإلقليميـــة،  القضايـــا 
المنطقـــة والمشـــاركة الفعالـــة مـــع جميـــع 

الالعبين السياسيين ومنهم إيران.
وفي هذا اإلطار أيضا، أعربنا عن اهتمامنا 
بتفعيـــل جهودنـــا فيما يتعلق باســـتحداث 
فـــي  األمـــن  لتأميـــن  الروســـي  المفهـــوم 
الخليـــج، ونحـــن حاليـــا في طريـــق تمهيد 
علـــى  وســـنكون  الجديـــدة  الورقـــة  هـــذه 

اســـتعداد لنتشـــارك فـــي هذه النســـخة مع 
األطراف المعنية.

مـــرة أخرى أود أن أشـــكر الصديـــق العزيز 
على هذه المفاوضات القيمة، التي ســـوف 
تســـمح لنا بفتـــح أكثر من مجـــال للتفاهم 

المشترك.

وزير الخارجية عبداللطيف الزياني:
يســـرني بدايـــًة أن أعبر عن بالغ ســـعادتي 
لزيـــارة روســـيا االتحاديـــة، البلـــد الصديق 
التي نكـــن لها في مملكـــة البحرين تقديرا 
الوثيقـــة  كبيـــرا ونعتـــز كثيـــرا بالصداقـــة 
التي تربـــط بين بلدينا الصديقين في ظل 
توجيهـــات حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك مملكة 
البحرين وفخامة الرئيس فالديمير بوتين 

رئيس روسيا االتحادية.
كمـــا أود أن أشـــكرك معالـــي األخ الصديق 
ســـيرجي الفـــروف وزيـــر الخارجيـــة على 
لزيـــارة  تلقيتهـــا  التـــي  الكريمـــة  الدعـــوة 
موســـكو وما لمســـته والوفـــد المرافق من 

حفاوة االستقبال وكرم الضيافة.
ولقـــد عقدنا معا جلســـة مباحثـــات مطولة 
تحيـــات  الوزيـــر  لمعالـــي  ونقلـــت خاللهـــا 
وتقديـــر حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة إلـــى أخيـــه 
فخامـــة الرئيـــس فالديميـــر بوتيـــن وإلـــى 
الشعب الروسي الصديق وتمنيات جاللته 
لروسيا االتحادية دوام التقدم واالزدهار، 
ولقد كانت بالفعل جلسة مباحثات مثمرة 
وبنـــاءة تعبر عـــن عمق عالقـــات الصداقة 
الوطيدة التـــي تربط بين البلدين والرغبة 
العالقـــات  تلـــك  تعزيـــز  فـــي  المشـــتركة 
وتطويـــر التعـــاون المشـــترك لما من شـــأنه 

خدمة المصالح المشتركة.
وتدارسنا سبل تطوير التعاون الثنائي في 
مختلـــف المجاالت وعلى وجه الخصوص 
فـــي المجاالت االقتصادية واالســـتثمارية 
والتجارية والثقافية، وأكدنا على ضرورة 
مواصلـــة الجهود الثنائيـــة لتعزيز عالقات 
الصداقـــة والتعـــاون المشـــترك، وتكثيـــف 
الرســـمية  والوفـــود  الزيـــارات  تبـــادل 
والتنســـيق المشـــترك الستكشـــاف فـــرص 

زيادة التعاون في مختلف المجاالت.
وأكدنـــا علـــى أهمية ســـرعة عقـــد اجتماع 
اللجنـــة المشـــتركة للتعـــاون الثنائـــي فـــي 
والتقنيـــة  والعلـــوم  واالقتصـــاد  التجـــارة 

اجتماعهـــا  تعقـــد  أن  المقـــرر  مـــن  والتـــي 
الثالث في مملكـــة البحرين في نهاية هذا 
العـــام، كمـــا نتطلـــع إلـــى اجتمـــاع مجلـــس 
األعمال المشترك نظرا ألهمية الدور الذي 
يقـــوم به لدعم مســـاهمة القطـــاع الخاص 
في البلدين في زيادة التعاون االقتصادي 

والتجاري واالستثماري.
وتناولنـــا كذلك تداعيـــات جائحة فيروس 
“كوفيـــد 19”، وتأثيراتهـــا علـــى األوضـــاع 
الصحيـــة واالقتصاديـــة واالجتماعية في 
يبذلهـــا  التـــي  والجهـــود  العالـــم،  كل دول 
البلدان لمواجهـــة تداعيات الجائحة، وقد 
عبـــرت لمعاليه عن تقديـــر مملكة البحرين 
البلديـــن فـــي هـــذا  بيـــن  القائـــم  للتعـــاون 
المجـــال، وبخاصـــة في مجـــال إنتاج لقاح 
ســـبوتنيك الروســـي وتوفيره لالستخدام 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 

إفريقيا.
ونتطلـــع إلى عقـــد أيام روســـيا في مملكة 
البحرين في شـــهر أكتوبر القادم، وتناولنا 
تطـــورات األوضـــاع السياســـية واألمنيـــة 
فـــي المنطقـــة، ومـــا تشـــهده مـــن حـــروب 
االســـتقرار  انعـــدام  وحالـــة  وصراعـــات 
والســـالم والتي أثرت كثيرا على شـــعوب 
وأفقدتهـــا  بمعيشـــتها  وأضـــرت  المنطقـــة 
األمـــل في المســـتقبل، وأكدنـــا على أهمية 
العمـــل وتضافـــر الجهـــود من أجل إشـــاعة 

السلم واألمن والتنمية في المنطقة.
مرة ثانية شـــكرا صديقي العزيز على هذه 

الدعوة الكريمة.

سؤال لوزير الخارجية الروسي: شاهدنا  «
في المرة األخيرة تفعيل الجهود 

اإلرهابية من قبل “داعش” في كل من 
العراق وسوريا، فهل يشكل ذلك برأيكم 

تهديدا كبيرا على المنطقة، وكيف 
تنظرون ألوضاع األكراد في سوريا؟

- ال أعتقـــد أن خطـــر “داعـــش” في ســـوريا 
والعـــراق ارتفـــع بشـــكل ملمـــوس، لقـــد تم 
إحباط خطة إنشـــاء الخالفة هناك، ونحن 
فـــي  العراقيـــة  الحكومـــة  جهـــود  ندعـــم 
القضـــاء على ما تبقى من عناصر “داعش” 
على األراضي العراقية ونفس الشيء في 
ســـوريا، ونحـــن متواجدون فـــي األراضي 
الســـورية بنـــاء على دعـــوة مـــن الحكومة 
الجهـــات  ونســـاعد  الســـورية  الشـــرعية 

األمنيـــة والجيـــش الســـوري فيمـــا يخـــص 
استقصاء العناصر اإلرهابية هناك.

وأعتقد أن الـــدول الموجودة تحت غطاء 
ضـــرورة مكافحـــة اإلرهاب فـــي األراضي 
الســـورية موجـــودون هنـــاك على أســـاس 
غير شرعي، وقد أكدت الواليات المتحدة 
األميركيـــة أخيـــرا خـــالل اجتمـــاع لـــدول 
التحالف ضرورة مضافرة الجهود للقضاء 
علـــى  وليـــس  اإلرهابيـــة  العناصـــر  علـــى 
احتالل األراضي السورية واالستفادة من 

الموارد الطبيعية لسوريا.
وينطبـــق ذلـــك علـــى أفغانســـتان، حيـــث 
نالحظ أن بعض القوى السياســـية تفشـــل 
في إحـــراز التوافق هناك في أفغانســـتان، 
وأعتقد أن مفاوضات السالم هناك أخذت 
أكثر مـــن الوقت الالزم وأعتقـــد أن القوى 
المســـؤولة عـــن ذلـــك فـــي أفغانســـتان هم 
بحاجـــة إلى أن يفكروا جيـــدا في عواقب 
تلـــك اإلطالـــة علـــى وطنهـــم. ويقلقنا ذلك 
كثيرا إثر التصرف غير المســـؤول من قبل 
الشـــخصيات المســـؤولة فـــي كابـــول. لقد 
أدت األوضاع هناك إلى أنه بمجرد سحب 
الناتو من أفغانســـتان نشـــهد هناك انتشارا 
واســـعا من العناصـــر اإلرهابية في شـــمال 
أفغانســـتان، وهـــذا اإلقليـــم مهم بالنســـبة 
إلينـــا نظرا لوجـــود الحدود المشـــتركة مع 

بعض الدول الحليفة لنا.
ونحن نجري المشاورات في إطار منظمة 
األمـــن الجماعـــي لتأمين الحمايـــة الالزمة 
لـــدول الجـــوار من هـــذا التهديد المباشـــر، 
ونحاول عودة العقل في قوى أفغانستان 
والتي تســـاهم في إطالة عملية التفاوض 
اإلطـــار  فـــي  وذلـــك  الحكومـــة،  لتشـــكيل 
الروســـية  بالمشـــاركة  الموســـع  الثالثـــي 

واألميركية الصينية والباكستانية. 
وعـــدم  األكـــراد،  أوضـــاع  يخـــص  وفيمـــا 
اســـتعداد الحكومـــة أخـــذ مصالحهم بعين 
االعتبـــار، فهـــذا موضـــوع معـــروف جيـــدا 
بالنسبة لنا، فمنذ وصول القوات المسلحة 
فـــي ســـوريا بنـــاء علـــى دعـــوة الســـلطات 
الشـــرعية، كنـــا دائمـــا نشـــجع علـــى إقامـــة 
بيـــن  المباشـــرة  والعالقـــات  االتصـــاالت 
األكراد ودمشق بغية التوصل إلى الحلول 
المناســـبة للتعايش الســـلمي معـــا، وعندنا 
نمـــوذج جيد في العـــراق للوحدة الوطنية 
والتعايش السلمي، وخالل زيارتي للعراق 
في السنة الماضية لكل من بغداد واربيل، 
طلبـــت مـــن اإلخـــوة األكـــراد أن يشـــاركوا 
أصدقاءهم في ســـوريا هذه األفكار لنشـــر 

هذا النوع من التعايش.
الكرديـــة  الهيئـــات  مـــع  نتعامـــل  ونحـــن 
ونطلعهـــم علـــى موقفنا، ولكن أهم شـــيء 
نؤكـــد أنهم البـــد أن يتصرفوا باســـتقاللية 
واالهتمام بإيجاد الحلول المناسبة لجميع 
األطـــراف. ولمـــا أعلـــن الرئيـــس األميركي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب عـــن االنســـحاب 
األميركـــي مـــن ســـوريا شـــاهدنا التوجـــه 
المباشـــر والســـريع للرئيـــس الكـــردي إلينـــا 
لنبنـــي لهـــم جســـور بينهـــم وبين دمشـــق، 
وبعد ذلك قررت واشـــنطن العودة مجددا، 
وبعدهـــا شـــاهدنا ضعف االهتمـــام الكردي 
للتفـــاوض معنـــا فـــي هـــذا اإلطـــار، ونحن 
مستعدون للمساعدة وذلك يتطلب وجود 
المنطق والمصداقية في موقف األطراف، 
ونالحـــظ كذلـــك وجـــود عناصـــر مـــن بين 
التشـــجيع  الذيـــن يعولـــون علـــى  األكـــراد 
األميركـــي علـــى التصرفـــات االنفصاليـــة، 
وأعتقـــد أن األولـــى علـــى األكـــراد الذيـــن 
يشـــاركون هذه األفـــكار أن يفكـــروا جيدا 

في هذا النوع من التوجه.

سؤال للوزير الروسي: قبل االنتقال  «
إلى المرحلة النهائية للمفاوضات بشأن 

البرنامج النووي اإليراني تعلن بعض 
الدول أنهم يحتاجون إلى مزيد من 

الوقت للعودة إلى طاولة المفاوضات، 
فما العوائق القائمة أمام عودتهم 
مع األخذ بعين االعتبار بأننا شاهدنا 
التفاؤل الملحوظ في اآلونة األخير، 

هل تتوقعون تغيرات إيجابية بعد إتمام 
االنتخابات الرئاسية في إيران وهل 

سيؤثر ذلك على مسيرة المفاوضات؟

أعتقـــد أن التقييم الســـتئناف المفاوضات 
بنـــاًء علـــى رأي األطـــراف المشـــاركة هـــو 
إيجابـــي، ألننـــا نجحنـــا فـــي االتفـــاق على 
معظـــم النقاط ولكن هنـــاك بعض العوائق، 
الواليـــات  قـــررت  إذا  يلـــي:  ممـــا  تتكـــون 
المتحـــدة األميركيـــة االنســـحاب األحادي 
مـــن القرار األممي حـــول البرنامج النووي 
الواليـــات  عـــودة  أن  فأعتقـــد  اإليرانـــي، 
ضـــرورة  تتضمـــن  أن  يجـــب  المتحـــدة 
التمســـك التـــام بـــكل التعهـــدات الســـابقة 
لهـــم بما في ذلك احتـــرام االتفاقيات التي 
وردت فـــي القرار األممـــي 2231. وأعتقد 
الرئيـــس  أن  علمـــا  بديهـــي،  أمـــر  هـــذا  أن 
األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات  الحالـــي 
جـــو بايـــدن وهو من الحـــزب الديمقراطي 
األميركـــي، وكان آنـــذاك عنـــد تأليـــف هذه 
الوثيقـــة نائبـــا للرئيـــس األميركي األســـبق 
بـــاراك أوبامـــا، وكان حينها على واشـــنطن 
مســـؤولية خاصة بالتوقيـــع على كل هذه 
البرنامـــج.  التـــي تخـــص هـــذا  التعهـــدات 
وكانـــت إيـــران متمســـكة بـــكل التعهـــدات 
التـــي تطرح في البرنامج وذلك قبل وبعد 
االنســـحاب األميركي، ولكنها أجبرت على 
التوقـــف المؤقـــت علـــى تعهداتهـــا، ولكـــن 
بهـــذه  العمـــل  بعـــودة  مرتبطـــا  كان  ذلـــك 
االتفاقيـــة والعـــودة إلى كل ما ورد ســـابقا 
في االتفاقيـــة والقرار األممي، وأعتقد أنه 
موقف شـــريف بعودة الموقـــع إلى ما وقع 

عليه والمقرر من مجلس األمن األممي.
فـــي  الغربييـــن  الشـــركاء  أن  وأعتقـــد 
المفاوضـــات يحاولـــون اســـتغالل الوضـــع 
علـــى  تغييـــرات  إدخـــال  بهـــدف  الحالـــي 
االتفـــاق النووي وفـــرض التزامات جديدة 
علـــى إيـــران تتعلق على وجـــه الخصوص 
لهـــا إطالقـــا ببرنامـــج  بمســـائل ال عالقـــة 

طهران النووي.
موقفنا بســـيط جدا، وهو يقضي بضرورة 
العـــودة إلـــى تطبيق خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة والقرار 2231 بالكامل، ودعونا 
نناقـــش كل مـــا يخرج عن هـــذا اإلطار وال 
عالقة له ببرنامج إيران النووي على حدة 
وبشـــكل منفصـــل، لكـــن أوال يجـــب إعادة 

إطالق خطة العمل الشاملة المشتركة.
الغربيـــة  القلـــق  مباعـــث  بخصـــوص  أمـــا 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  إيـــران،  إزاء  اإلضافيـــة 
برنامجها الصاروخي والمشاكل اإلقليمية، 
فيمكن مناقشـــتها مع العديد مـــن القضايا 
األخـــرى ضمن إطـــار المنتدى الـــذي ندعو 
إلـــى عقـــده، وأقصد بذلـــك تمريـــر مفهوم 

األمن الجماعي في منطقة الخليج.

سؤال للوزير الزياني: معالي الوزير  «
الروسي تحدث عن المبادرة الروسية 

المعدلة المتعلقة بمنطقة الخليج 
بمشاركة الجانب اإليراني، أوال مملكة 
البحرين كيف تنظر إلى هذه المبادرة، 

وما رؤيتكم في حال التوصل لحل 
نهائي للملف النووي اإليراني، هل 
تعتقد أن هذه المبادرة سوف تكون 

حيوية؟ وسؤالي الثاني إلى أين وصلت 
المصالحة بينكم وبين دولة قطر؟ 

وما العوائق التي تقف أمام تطبيع 
العالقات بشكل نهائي بين البلدين؟

وحكومـــة  ملـــكا  البحريـــن،  مملكـــة  إن   -
وشعبا، تؤمن بالسالم وتدعو إلى تحقيقه 
فـــي المنطقـــة ككل، وهو مبـــدأ مبني على 
مبادئ وقيم يتصف بها الشعب البحريني 
هـــي مبادئ التعايش والتســـامح واحترام 

اآلخـــر والحـــوار واالنســـجام بيـــن جميـــع 
األديان والطوائف في أرض واحدة، ومن 
هنـــا جـــاءت دعـــوة جاللـــة الملـــك المفدى 
لتحقيق الســـالم في المنطقة وزرع األمل 
أمـــام الشـــباب فـــي الـــدول المتضـــررة من 
الحـــروب األهليـــة فـــي الشـــرق االوســـط، 
لذلك سعينا من خالل التوقيع على إعالن 

تأييد السالم مع دولة إسرائيل.
وتم تأكيد أهمية االتفاق والعمل المشترك 
لتحقيق السالم في المنطقة، وأكدت على 
معاليـــه أن هـــذا الســـالم يرتكـــز على عدد 
من الركائز منها حل القضية الفلســـطينية، 
والتأكيـــد علـــى موقـــف مملكـــة البحريـــن 
الثابـــت الداعـــي لحـــل القضيـــة بنـــاء على 
الســـالم  ومبـــادرة  الدولتيـــن  حـــل  مبـــدأ 

العربية.
وفي هذا اإلطار الشـــكر لروسيا االتحادية 
علـــى دعوتها لتفعيل عمل اللجنة الرباعية 
الدولية للسالم في الشرق األوسط، وأتفق 
مـــع معاليـــه علـــى أهميـــة قيـــام الرباعيـــة 
الدولية بالتنســـيق مع الـــدول العربية بهذا 

الخصوص.
كمـــا أن حـــل القضيـــة الفلســـطينية يعتبـــر 
ركيـــزة مـــن ركائـــز الســـالم، أيضـــا وحـــدة 
مجلـــس التعـــاون أيضـــا مهمـــة فـــي فهـــي 
تشـــكل ركيـــزة أخـــرى مـــن ركائـــز تحقيق 
غاية الســـالم، وكذلـــك التعامل مـــع الملف 

النووي اإليراني.
وفيما يخص لحمـــة دول مجلس التعاون 
فقـــد صدر بيـــان قمـــة العال فـــي الخامس 
مـــن ينايـــر هـــذا العـــام بعـــد انعقـــاد قمـــة 
دول  قـــادة  والســـمو  الجاللـــة  أصحـــاب 
المجلـــس وجمهورية مصـــر العربية، ولقد 
وافقـــت الـــدول علـــى بيـــان العال ويشـــمل 
بينهـــا  مـــن  االلتزامـــات،  مـــن  عـــدد  علـــى 
عـــدم المســـاس بســـيادة أي من الـــدول أو 
تهديد أو اســـتهداف اللحمـــة الوطنية بأي 
شـــكل من األشـــكال، ووقوف الدول التام 
فـــي مواجهـــة مـــا يخـــل باألمـــن الوطنـــي 
واإلقليمـــي وتكثيـــف التنســـيق اإلعالمي، 
مـــع  للتعامـــل  ثنائيـــة  اجتماعـــات  وعقـــد 
األســـباب التـــي أدت إلى األزمـــة بين قطر 
وكل دولـــة علـــى حـــدة، علـــى أن تجتمـــع 
اللجان الثنائية خالل أسبوعين من توقيع 

البيان.
إن مملكـــة البحريـــن وجهـــت دعوتين إلى 
قطر إلرســـال فريـــق إلى مملكـــة البحرين، 

وما نزال بانتظار الرد القطري.
وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالتعامـــل مـــع الملـــف 
مملكـــة  موقـــف  فـــإن  االيرانـــي،  النـــووي 
فنحـــن  ومعـــروف،  واضـــح  البحريـــن 
نريـــد منطقـــة آمنـــة يتحقـــق فيها الســـالم 
الجميـــع  فيهـــا  ويتعايـــش  واالســـتقرار 
باختالف أجناسهم وعقائدهم، وأن تكون 
منطقة خالية من أســـلحة الدمار الشـــامل، 
لـــذا تتابع مملكة البحرين مفاوضات فيينا 
بكل اهتمام، ويتم إطالع مجلس التعاون 

على سير المفاوضات.
ونحن ندعو إلى معالجة ممارســـات إيران 
المزعزعة لالستقرار في المنطقة ورعايتها 
لإلرهاب والميليشيات اإلرهابية وبرنامج 
علـــى  والعمـــل  الباليســـتية،  الصواريـــخ 
ضمان عدم تطوير إيران للســـالح النووي، 
وأهمية ســـالمة البرنامج النووي اإليراني 
حسب المعايير الدولية ومتطلبات الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة النوويـــة فجميع 
دول المنطقة تتأثر بسالمة هذا البرنامج.

ونحـــن نؤمـــن بحـــل القضية الفلســـطينية 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ولحمـــة  ووحـــدة 
ومعالجـــة الملـــف النـــووي ســـيؤدون على 
المســـاهمة الفعليـــة بجعل منطقة الشـــرق 
األوســـط منطقة أمنة ومســـتقرة وتسعى 
إلـــى التنمية لجميع دولها بمـــا فيها إيران، 
ونحـــن األصدقـــاء فـــي روســـيا االتحادية 

والدول األخرى لدعم هذا التوجه.

المنامة - بنا

الزياني: على إيران معالجة الممارسات المزعزعة لالستقرار في المنطقة
الفروف: اعتماد البحرين “سبوتنيك v” و “سبوتنيك اليت” يفتح مزيدا من مجاالت التعاون

جانب من المؤتمر الصحلفي

الزياني: 

عبرت عن تقدير البحرين للتعاون القائم 
بين البلدين خصوصا بإنتاج لقاح سبوتنيك

بيان “العال” أكد عدم المساس بالسيادة 
وعقد اجتماعات ثنائية للتعامل مع أسباب 

األزمة بين قطر وكل دولة على حدة

البحرين وجهت دعوتين إلى قطر إلرسال 
فريق إلى البحرين وما نزال بانتظار الرد 

القطري

الفروف:

أجرينا مفاوضات مهمة مع وزير خارجية 
البحرين

دعونا إلى مبادرة توسيع التعامل 
بين صندوق االستثمارات الروسية و 

“ممتلكات”

ناقشنا التعاون في العالقات بين 
البرلمانيين والتعليم والسياحة

local@albiladpress.com

األحد 4 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 - العدد 4646
05



رفــع عــدد من أعضاء مجلس النواب والفعاليات االجتماعية إلى مقام عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، خالــص التهانــي 
والتبريكات بمناســبة قرار مجلس أمناء جامعة موســكو الحكومية للعالقات 
الدوليــة بمنــح جاللتــه الدكتــوراه الفخريــة تقديًرا لــدور جاللته الســامي في 
تعزيــز التعايــش الســلمي والحــوار بيــن األديــان والثقافات. وأشــاروا إلى أن 
التكريــم الروســي الرفيــع اعتــراف دولــي صريــح للــدور الريــادي الــذي يمثلــه 
جاللته على مستوى القادة في تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين جميع 
البشــر، مؤكديــن أن جاللتــه أيقونة رائدة في التســامح والتعايش والســالم، 
وأن البحريــن أضحــت واحــًة لألمان بيــن مختلف األديــان والطوائف؛ بفضل 

الدور الرائد لجاللة الملك ومبادراته الخيرة في تعزيز التعايش السلمي.

وأكد النائب عبدهللا الدوسري أن جهود 
المســـتمرة  وإســـهاماته  الملـــك  جاللـــة 
فـــي تعزيـــز التعايـــش الســـلمي كان لها 
دور كبيـــر فـــي حفـــظ أمـــن واســـتقرار 
المنطقـــة مـــن خـــالل السياســـة المتزنة 
للدبلوماســـية البحرينية التي تنتهجها 
المملكـــة، فضـــال عن جهـــود جاللته في 
تعزيـــز التعايـــش الســـلمي والحوار بين 
األديان بعد أن أمر جاللة الملك بإنشاء 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 

السلمي.
وأضاف الدوسري أن قرار مجلس أمناء 
جامعـــة موســـكو الحكومـــة للعالقـــات 
الدوليـــة يعكس المكانة المرموقة التي 
تحظـــى بهـــا مملكـــة البحريـــن باعتبـــار 
المملكـــة مـــن الدول الرائـــدة في مجال 
تعزيـــز التعايـــش الســـلمي والحوار بين 
األديـــان والثقافات، خصوصا أن جاللة 
الملـــك يولـــي االهتمـــام والرعايـــة لهذه 

الملفات.
وأعربت رئيســـة نقابـــة المصرفيين عن 
اعتزازها برؤية جاللة الملك اإلنســـانية 
ومبادرات جاللته الداعية لنشر السالم 
والتعايـــش بيـــن األمـــم، والتـــي تلقـــى 
احتراًما وتقديًرا كبيًرا من العالم أجمع.
فـــي  البحريـــن  إن  الفيحانـــي  وقالـــت 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لصاحـــب الجاللـــة 
الملـــك أضحـــت واحة لألمان والســـالم 
األديـــان  مختلـــف  بيـــن  والتعايـــش 
والطوائف وهو مـــا جعل منها أنموذجا 
رؤيـــة  بفضـــل  عالمًيـــا  بـــه  يحتـــذى 

ومبادرات جاللة الملك.
وتمنـــت مزيـــًدا مـــن التوفيق والســـداد 
لصاحـــب الجاللة فـــي قيـــادة البحرين 
إلى مزيًدا من التقدم واإلزدهار، داعية 
جاللتـــه  يحفـــظ  أن  عزوجـــل  المولـــى 
للبحرين وأن يحفـــظ البحرين دار أمن 

وسالم وعز وإزدهار.
بدوره، أكـــد النائب عمـــار البناي رئيس 
اللجنة النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان، 
عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس النـــواب، أن 
جاللة الملك سخر نفسه لخدمة السالم 
العالمـــي وتحقيـــق االســـتقرار، وجعـــل 
من البحرين موطنا للســـالم والتعايش 
السلمي، وأرًضا الحترام حرية األديان، 
إذ باتـــت المملكـــة فـــي مصـــاف الـــدول 

العالمية بمجال السالم والحريات.
وأشـــار البنـــاي إلـــى دور جاللـــة الملـــك 
البارز والفعال في إدارة عملية الســـالم 
في المنطقة، وشـــجاعته فـــي التصدي 
للتطـــرف ونبض الصراعات في ســـبيل 
تحقيـــق االســـتقرار لشـــعوب المنطقـــة 
العربيـــة والعالم أجمع، مـــن خالل نهج 
واضحـــة  بصمـــة  تـــرك  الـــذي  جاللتـــه 
فـــي تعزيـــز االســـتقرار العالمـــي، ومكن 
البحريـــن مـــن رســـم عالقـــات أخويـــة 

وإستراتيجية مع دول العالم.
الجاللـــة  البنـــاي أن صاحـــب  وأضـــاف 
الملك جعل من الدبلوماسية البحرينية 
نموذجـــا حضاريـــا متميزا فـــي تحقيق 
الســـالم والتآخي بين الشعوب، ومنبرا 
لحقوق اإلنســـان، لتتبـــوأ المملكة بذلك 
بفضـــل  األمـــم،  بيـــن  مرموقـــة  مكانـــة 
المبادرات واإلســـهامات الجليلة لجاللة 
الملك، والتزام البحرين التام بالمواثيق 

والقوانين الدولية.
وفـــي ذات الســـياق، أكـــد النائـــب أحمد 
الدكتـــوراه  جاللتـــه  منـــح  أن  العامـــر 
الفخريـــة مـــن مجلـــس أمنـــاء جامعـــة 
موسكو الحكومية للعالقات يؤكد دور 
جاللتـــه فـــي تعزيـــز التعايش الســـلمي 
والثقافـــات،  األديـــان  بيـــن  والحـــوار 
المجتمـــع  بـــه  يتميـــز  مـــا  ويعكـــس 
البحرينـــي مـــن وحدة وطنية وإرســـاء 
بيـــن  والتســـامح  التعايـــش  مفهـــوم 
مختلف األديـــان والمذاهب والثقافات 
في ظل أجـــواء الحرية والديمقراطية 

والعدالة االجتماعية وسيادة القانون.

وضـــع  الملـــك  جاللـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
القانـــون  وســـيادة  اإلنســـان  حقـــوق 
والديمقراطيـــة مـــن أســـس المشـــروع 
رئيـــس  وداعـــم  لجاللتـــه،  اإلصالحـــي 
لمبـــادرات مملكـــة البحريـــن اإلنســـانية 
ودورهـــا الريـــادي الممتـــد مـــن مكانتها 
الحضاريـــة واإلنســـانية التـــي تتميز به 

على امتداد تاريخها العريق.
وذكـــر العامر أن ثقافة التســـامح ركيزة 
أســـاس كي يعـــم الســـالم حـــول العالم 
وتعيـــش الشـــعوب بطمأنينـــة وبحرية 
بعيًدا عن الصراعات والعنف والحروب 
التـــي باتت تســـتنزف العالـــم اقتصادًيا 
والفقـــر  بالجـــوع  وتســـببت  وبشـــرًيا، 
بســـبب  األمـــراض  وانتشـــار  والعـــوز 
التســـامح  قيـــم  ومحاربـــة  الكراهيـــة 

والتعايش السلمي.
من ناحيته، قـــال النائب الثاني لرئيس 
مجلـــس النـــواب علـــي زايـــد إن منـــح 
جاللتـــه الدكتوراه الفخرية من مجلس 
الحكوميـــة  موســـكو  جامعـــة  أمنـــاء 
للعالقات الدولية يؤكد التقدير العالمي 
لجاللتـــه في تعزيـــز التعايش الســـلمي 
والثقافـــات  األديـــان  بيـــن  والحـــوار 
المختلفـــة، والمبـــادرات اإليجابية التي 
تصـــب فـــي هـــذا الشـــأن ومنهـــا مركـــز 
الملك حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي 
وكرسي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايش الســـلمي في جامعة سابينزا 

اإليطالية.
وذكر أن جاللة الملك يعمل على تعزيز 
التعايش الســـلمي والحوار بين األديان 
وتأكيد الدور الريادي للمملكة ومكانتها 
الحضاريـــة واإلنســـانية التـــي تتميز به 
علـــى امتـــداد تاريخها العريـــق، ويؤكد 
إيمان جاللته بأن التعايش السلمي في 
العالم والتسامح والسالم أصبح اليوم 

أقوى تأثيًرا في تعزيز هذا المجال.
أن  إلـــى  زايـــد  علـــي  النائـــب  وأشـــار 
الخالفـــات والصراعـــات بيـــن الدول أو 
بين الشـــعوب ومختلف ثقافاتهم باتت 
تحدًيـــا أمنًيـــا خطيـــًرا علـــى اســـتقرار 
العالـــم واســـتتباب األمن فيـــه لذا يأتي 
التعايش السلمي وترسيخ قيم السالم 
والتســـامح وحرية الفكر والمعتقد في 

إطار العيش المشترك.
وقال النائب عيســـى القاضـــي إن منح 
يؤكـــد  الفخريـــة  الدكتـــوراه  جاللتـــه 
النموذج البحريني الفريد من نوعه في 
التعايـــش الســـلمي واحتـــرام الحريات 
والوئـــام  الســـالم  يعـــم  كـــي  الدينيـــة 
لمختلف الشعوب والمجتمعات استناًدا 
إلى احترام حقوق اإلنسان وحق الفرد 
في التعبد وممارســـة طقوســـه الدينية 

بانفتاح دون أي قيود.
وذكـــر القاضي أن جاللة الملك يســـعى 
دائًما إلى تحقيق السالم في العالم من 
خـــالل العالقات المشـــتركة وااليجابية 
مـــع الـــدول، وتهدئـــة الصراعـــات ونبـــذ 
الخالفات للوصول إلى التنمية الشاملة 
بما يحقق تطلعات شعوب العالم، الفًتا 
إلـــى أن البحريـــن تقدم مثـــااًل حًيا على 
مدى تأقلم الجميع في قالب واحد من 
المـــودة واالحترام المتبادل وممارســـة 
العبادات الدينية دون ضرر أو مضايقة.
وعلى صعيـــد متصل، أكد النائب أحمد 
الســـلوم أن جاللته رسخ قيم التعايش 
وجـــود  وأن  األديـــان،  بيـــن  والحـــوار 
العديد من األديـــان على أرض مملكتنا 
الغالية هي رسالة بحد ذاتها إلى العالم 
باعتبـــار المملكة أنموذج فـــي التعايش 
الســـلمي بيـــن األديـــان، ومـــا تبذلـــه من 

جهـــود رامية إلى الســـالم واالســـتقرار 
على مستوى اإلقليمي والدولي.

مـــن  جاللتـــه  يوليـــه  مـــا  أن  وذكـــر 
التعايـــش  تعزيـــز  فـــي  دائـــم  حـــرص 
الســـلمي والحـــوار تجلـــى فـــي العديـــد 
الداعمـــة  المشـــروعات اإلنســـانية  مـــن 
والمنبثقـــة من رؤية ملكية ســـامية في 
أهميـــة تعزيـــز ذلك، التـــي حظيت هذه 
المبادرات الملكية بالعديد من االهتمام 
واالشادة الدولية والتي من بينها مركز 
الملك حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي 
بيـــن  للحـــوار  حمـــد  الملـــك  وكرســـي 
األديان والتعايش الســـلمي في جامعة 
ســـابينزا اإليطالية، والتـــي تؤكد الدور 
المحوري لجاللته في دعم قيم السالم 

والتعايش.
إلـــى ذلك، أكـــد النائب حمـــد الكوهجي 
رمـــًزا  يمثـــل  البـــالد  عاهـــل  أن جاللـــة 
والتعايـــش  التســـامح  فـــي  عالمًيـــا 
والســـالم، مشيًدا بحصول جاللته على 
الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو 
الحكوميـــة للعالقـــات الدوليـــة. وقـــال 
النائـــب الكوهجـــي أن حصـــول جاللـــة 
الملـــك على الدكتـــوراه الفخريـــة يأتي 
لدور جاللته اإلنســـاني الكبير في نشـــر 
ومحاربـــة  والتعايـــش  الســـالم  ثقافـــة 
الكراهية والتطـــرف وتأصيل التعايش 
بيـــن الشـــعوب، مؤكـــًدا أن جاللة الملك 
يســـتحق هـــذا التكريـــم بمنحه شـــهادة 

الدكتوراه الفخرية.
وأوضـــح الكوهجـــي أن جاللـــة الملـــك 
يمثـــل راعًيـــا لمبـــدأ التعايش والســـالم 
األديـــان  بيـــن  المتبـــادل  واالحتـــرام 
أن  مؤكـــًدا  المختلفـــة،  والثقافـــات 
البحرين تفخـــر وتقدر جميع الثقافات، 
إذ باتـــت اليـــوم تحتضـــن العديـــد مـــن 
الجنســـيات والتـــي تعمـــل وتعيش في 

البحرين.
وقال النائب عبـــدهللا الذوادي إن منح 
جاللته الدكتوراة الفخرية يعكس دور 
جاللتـــه فـــي تعزيـــز التعايش الســـلمي 
والحوار بين األديان والثقافات، مشيًرا 
إلى أن مملكة البحرين وبقيادة جاللته 
واحة محبة وســـالم وتدعـــو دائًما إلى 
تثبيت األمن والســـالم العالمي وتعزيز 
التكاتف والتعاون الدولي للمضي قدًما 

في جهود التنمية المسـتدامة.
وأشـــار إلـــى أن المشـــروع اإلصالحـــي 
لجاللة عاهل البالد يرتكز على احترام 

حقوق اإلنسان والحريات وتعزيز قيم 
التســـامح والوحدة الوطنية والتعايش 
الســـلمي بين جميع األديـــان والمذاهب 
وتجريـــم  والحضـــارات،  والثقافـــات 
التحريـــض على الكراهية والطائفية أو 

العنف واإلرهاب.
وقـــال الـــذوادي إن نزعـــة الســـالم فـــي 
مـــن  كثيـــرا  تحقـــق  ســـوف  البشـــرية 
المشـــكالت التـــي تعاني منها الشـــعوب 
بســـبب الطمع والجشـــع واالســـتغاللية 
تخـــدم  ال  ضيقـــة  لمصالـــح  والصـــراع 
اإلنسانية وتتســـبب في نزاعات دولية 
تتطلـــب تعاطـــي من نـــوع آخـــر للواقع 

العالمي التي تتعرض لها الشعوب.
رئيـــس  قـــال  الموضـــوع،  ذات  وفـــي 
مجلـــس إدارة شـــركة عقارات الســـيف 
التكريـــم  هـــذا  إن  نجيبـــي  عيســـى 
الروســـي الرفيع لجاللة الملك ما هو إال 
اعتـــراف أوروبـــي ودولي آخـــر صريح 
لمـــا بات يمثله عاهل البـــالد من أيقونة 
وحـــكام  قـــادة  مســـتوى  علـــى  رائـــدة 
منطقة الشـــرق األوسط في تعزيز قيم 
التســـامح الدينـــي والتعايـــش الســـلمي 
بيـــن جميع بني البشـــر، لتصبح المملكة 
بفضـــل هذه الرؤية الملكية المســـتنيرة 
منـــارة إقليميـــة وعالميـــة لنشـــر أرقـــى 
القيم اإلنســـانية وأكثرها نباًل في تقبل 
اآلخـــر المختلـــف وتغليـــب لغـــة الحوار 

بين مختلف األديان والثقافات. 
وبيـــن نجيبـــي أن النمـــوذج البحرينـــي 
الوســـطية  مفاهيـــم  انتهـــاج  فـــي 
واالعتـــدال والتنـــوع الثقافـــي أصبـــح 
صـــداه عالمـــي بامتيـــاز والـــذي وصـــل 
مشـــارق األرض ومغاربها بفضل جهود 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 
الســـلمي والمبادرات الوطنيـــة الهادفة 
الحميـــدة  الســـلوكيات  ترســـيخ  إلـــى 
لـــدى النـــشء والشـــباب مثـــل الصفـــح 
عنـــد المقدرة والتســـامح مـــع اآلخرين 
ومنحهـــم  سواســـية  النـــاس  ومعاملـــة 
كامل حقوقهم دون تمييز؛ انطالًقا من 
الرسالة الملكية السامية بأن الجهل هو 
عـــدو الســـالم كما جاء فـــي نص إعالن 

مملكة البحرين للتعايش السلمي. 
وأوضـــح نجيبـــي أن انتهـــاج سياســـة 
التســـامح الدينـــي والتعايـــش الســـلمي 
جعلـــت مملكة البحرين المـــكان األمثل 
بيئـــة  وتهيئـــة  االســـتثمارات  لجـــذب 
لكونهـــا  للجميـــع؛  اســـتثمارية صديقـــة 

أرض الســـالم والمحبة ينعم من يعيش 
والرفـــاه  واالســـتقرار  باألمـــن  فيهـــا 
يجعلهـــا  مـــا  والمعيشـــي،  المجتمعـــي 
وجهـــة رائدة لرجال األعمـــال الراغبين 
فـــي البحـــث عن بلـــد يحتضـــن الجميع 
بضيافة استثنائية وتعايش قل نظيره 
على مستوى العالم، وضخ استثمارات 
إلنعـــاش التـــداوالت العقاريـــة وغيرهـــا 

من قطاعات غير نفطية حيوية. 
ولفـــت نجيبـــي إلـــى أن النهـــج الملكـــي 
الثقافـــي  التنـــوع  تبنـــي  فـــي  القويـــم 
األديـــان  مختلـــف  بيـــن  والحـــوار 
لـــه أكبـــر األثـــر  والمعتقـــدات ســـيكون 
في نقـــل المملكـــة اقتصادًيا إلـــى آفاق 
أرحـــب مـــن النمـــو واالزدهـــار، مدعوًما 
بمجتمع محب لآلخر المختلف وضامنا 
لحقوقـــه في حريـــة التعبـــد واحتضان 
علـــى  العبـــادة  دور  لجميـــع  المنامـــة 
اختـــالف معتقداتهـــا الســـماوية وغيـــر 
الســـماوية، مشـــدًدا على أن لدى العالم 
مـــن  لالســـتفادة  ذهبيـــة  فرصـــة  اآلن 
التجربـــة البحرينيـــة الرائـــدة فـــي هـــذا 
المجـــال وتطبيق ما جـــاء من مضامين 
سامية في إعالن مملكة البحرين حتى 
يعـــم الســـالم والوئـــام جميع الشـــعوب 

والمجتمعات. 
كما أكد المساعد للسياسات والخدمات 
خالـــد  اإلســـكان  بـــوزارة  اإلســـكانية 
االحتفـــاء  هـــذا  أن  الوكيـــل  الحيـــدان 
والتقدير الدولـــي لجاللة الملك يضاف 
يقودهـــا  التـــي  العطـــاء  مســـيرة  إلـــى 
جاللته بكل حكمة واقتدار، وتجســـيًدا 
للمكانـــة العاليـــة لمملكـــة البحرين فيما 
وصلـــت إليه من مكانـــة متميزة بفضل 
الـــدور الرائـــد لجاللة الملـــك ومبادراته 
الخيـــرة فـــي تعزيـــز التعايش الســـلمي 

والتسامح بين األديان.
الفخـــر  بالـــغ  عـــن  الحيـــدان  وأعـــرب 
واالعتـــزاز بمنـــح جاللتـــه هـــذا التقدير 
من قبل أحد أعرق الجامات الروســـية، 
مـــا يؤكد المكانة الرفيعة لجاللة الملك، 
الحكيمـــة  لسياســـاته  البالـــغ  والتقديـــر 
ونهجـــه الســـديد وإســـهاماته الجليلـــة 
في ترسيخ التفاهم والحوار والتقارب 
بيـــن الدول والشـــعوب، والـــدور الكبير 
الـــذي يضطلـــع بـــه جاللتـــه فـــي دعـــم 
وإرســـاء  واالزدهـــار  التقـــدم  جهـــود 
قواعد االستقرار والسالم في المنطقة 
أن  القديـــر  المولـــى  ســـائال  والعالـــم، 

يحفظ جاللته ويمتعه بموفور الصحة 
والعافية وطول العمر.

وقـــال النائب باســـم المالكـــي إن جاللة 
للســـالم  عالمـــي  ورمـــز  قائـــد  الملـــك 
والتعايـــش وداعيـــة إلـــى مبـــدأ الحوار 
كأســـاس لحـــل المشـــاكل والخالفـــات، 
مشيًرا إلى مبادرات جاللته في تأصيل 
ومحاربـــة  والتعايـــش  الســـالم  ثقافـــة 
الكراهية والتطـــرف وتأصيل التعايش 

بين الشعوب و الثقافات المختلفة.
وقـــال النائب باســـم المالكي إن شـــعب 
البحريـــن يفخـــر بقيـــادة جاللـــة الملك، 
ويقـــف صًفـــا واحـــًدا متماســـًكا خلـــف 
التـــي  المبـــادرات  ومـــع  قيـــادة جاللـــة 
يطرحهـــا للســـالم والتعايـــش ومحاربة 

الكراهية والتطرف.
وقال النائب بدر الدوســـري عضو لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن 
الوطنـــي إن المزايـــا التـــي يتمتـــع بهـــا 
بمجـــاالت  الكبيـــر  واهتمامـــه  جاللتـــه 
السياسة الدولية واالقتصاد، فضال عن 
دوره في الحفاظ على عالقات متميزة 
ومتواصلة بيـــن مملكة البحرين ودول 
العالم، باإلضافة إلى دور جاللته الفعال 
فـــي تطويـــر وتنمية العالقـــات الدولية 
الخليجية عموما والعربية واإلسالمية 
البحرينية خصوصا، يشير بوضوح إلى 
أن مـــا ُتقدمه مملكـــة البحرين من جهٍد 
مع األســـرة الدولية ســـاهم فـــي تقارب 
وتواصل الـــدول، تحقيقا لمبادئ الخير 
والعـــدل والتعـــاون والتعايش الســـلمي 

بين شعوب العالم.
وأكد الدوســـري أن جاللـــة عاهل البالد 
كان لـــه دور عظيم فـــي تنمية وتطوير 
المجاليـــن  فـــي  الدوليـــة  العالقـــات 
اإلقليمـــي والدولـــي، وتعزيـــز التعايش 
السلمي والحوار بين األديان والشعوب 
ممـــا جعـــل البحرين تحظـــى باالحترام 
والتقديـــر مـــن جميـــع دول العالـــم على 

جميع المستويات.
أن  عبدالـــرزاق  النائـــب  أكـــد  وختامـــا، 
البحريـــن في ظـــل جاللته، قـــد حققت 
فـــي  واســـتثنائية  ســـباقة  خطـــوات 
التعايـــش الســـلمي واحتـــرام الحريات 
اإلنســـان،  حقـــوق  واحتـــرام  الدينيـــة 
الدكتـــوراه  جاللتـــه  منـــح  أن  معتبـــرا 
الفخريـــة مـــا هـــو إال ترجمـــة للجهـــود 
الراســـخة والرائـــدة فـــي تعزيـــز معاني 
تســـوده  مجتمـــع  فـــي  اإليجابيـــة 
والتســـامح  والمســـاواة  العـــدل  قيـــم 
والمحبة واحترام العالقات اإلنســـانية 

والتعدديات الثقافية.

محرر الشؤون المحلية

فعاليات وطنية: جاللة الملك أيقونة للسالم والتعايش
ومــغــاربــهــا األرض  ــارق  ــش ــم ل يــصــل  الــوســطــيــة  بــانــتــهــاج  الــبــحــريــنــي  ــوذج  ــم ــن ال

المملكة في 
مصاف الدول 
العالمية في 
مجال السالم

لدى العالم فرصة 
ذهبية لالستفادة 

من التجربة 
البحرينية الرائدة

البحرين واحة 
لألمان والتسامح 

بين مختلف 
األديان والطوائف 

التقدير الروسي 
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حملة لمساعدة 100 مليون شخص لإلقالع عن التدخين

اإلعالن قريبا عن المسار البديل لترقيات المعلمين المتميزين

تسليم رئاسة “روتاري السيف” إلى الخاجة

الــتــركــيــز عــلــى الــمــخــاطــر الــنــاجــمــة جـــــراء تــعــاطــي الــتــبــغ

أنابـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح، 
العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  الوكيـــل 
مريـــم الهاجري لعقد االجتمـــاع الثاني 
للعـــام 2021 للجنة الوطنيـــة لمكافحة 
التدخيـــن والتبـــغ بأنواعـــه ومنتجاته، 
الـــذي عقد عن بعد مـــن خالل االتصال 
أعضـــاء  جميـــع  وبمشـــاركة  المرئـــي 

اللجنة.
وفي مســـتهل أعمـــال االجتماع رحبت 
الهاجـــري بأعضـــاء اللجنة لمشـــاركتهم 
فـــي هـــذا االجتمـــاع ونقلـــت للجميـــع 
وتمنياتهـــا  الصحـــة  وزيـــرة  تحيـــات 
التوفيـــق  كل  اللجنـــة  ألعضـــاء 
والنجـــاح في تحقيـــق وتنفيذ الخطط 
والمبـــادرات بمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز 
األنشـــطة والبرامـــج الخاصـــة باللجنة، 
وفي مطلع أعمال االجتماع تم اعتماد 
الوطنيـــة  باللجنـــة  الخـــاص  الموقـــع 

لمكافحة التدخين والتبغ. 

مـــن جهتـــه، اســـتعرض رئيـــس جمعية 
مكافحـــة التدخيـــن البحرينيـــة مجدي 
ياســـين موضـــوع المؤتمـــر االفتراضي 
العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة 
لالمتنـــاع عـــن التبـــغ الـــذي عقـــد فـــي 
شـــهر يونيـــو 2021، كما قامـــت رئيس 

مجموعـــة مكافحـــة التدخيـــن والتبـــغ 
إجالل العلوي من جانبها بتقديم تصور 
عن فعاليات االحتفـــال باليوم العالمي 
لالمتنـــاع عن التبغ، وذلـــك لغاية نهاية 
العـــام الحالـــي 2021، إذ يحتفل العالم 
في 31 مايو من كل عام باليوم العالمي 

لالمتنـــاع عـــن التبـــع، إذ يتـــم التركيـــز 
علـــى إبراز المخاطر الصحية المرتبطة 
بتعاطي التبغ وتنفيذ السياســـات التي 
أثبتـــت فعاليتهـــا للحد من اســـتهالكه، 
هـــو  العـــام  لهـــذا  االحتفـــال  وشـــعار 
“االلتزام باإلقالع عن التدخين”، حيث 
أطلقت منظمة الصحـــة العالمية حملة 
عالمية مدتهـــا عام كامل، وتهدف هذه 
الحملـــة إلـــى تقديـــم الدعم لمـــا ال يقل 
عـــن 100 مليون شـــخص حـــول العالم 
فـــي محاوالتهم لإلقالع عـــن التبغ من 
خـــالل خدمـــات اإلقالع عـــن التدخين 

المتنوعة والمتوافرة في كل بلد.
كمـــا تـــم خـــالل االجتمـــاع بحـــث أبـــرز 
وأهـــم المقترحـــات التـــي تصـــب فـــي 
التوعويـــة  األهـــداف  تحقيـــق  صالـــح 

المنشودة للجنة.

أكـــد المدير العـــام لشـــؤون المدارس 
شـــؤون  قطـــاع  أن  مبـــارك  محمـــد 
المـــدارس تلقـــى عـــدًدا مـــن طلبـــات 
األداء  بتقييـــم  المتعلقـــة  التظلـــم 
الوظيفـــي، خصوًصـــا مـــن المعلمين، 
بـــوزارة  المختصـــة  الجهـــات  وأن 
حالًيـــا  تقـــوم  والتعليـــم  التربيـــة 
الطلبـــات  هـــذه  جميـــع  بدراســـة 
واتخـــاذ الـــالزم بشـــأنها وفـــق اآللية 
أواًل  يتـــم  إذ  المعتمـــدة،  القانونيـــة 
التحقق من اســـتيفاء طلبات التظلم 
المنصوص  التنظيمية  لالشـــتراطات 
عليها فـــي قانـــون الخدمـــة المدنية، 
ومن ثم تحـــال إلى إدارات العمليات 
التعليمية لتشـــكيل لجان متخصصة 
تقوم بالنظر في كل تظلم على حدة، 
وبعد ذلك ُتعـــرض نتائج تقارير هذه 

اللجان على لجنة التظلمات الرئيسة 
حتى يتم تدارســـها والبـــت فيها بعد 
التواصـــل مع أصحاب الطلبات، ومن 
ثـــم يتم الرد رســـمًيا بنتيجة دراســـة 

التظلم.
وشدد المدير العام لشؤون المدارس 
التظلمـــات  أن جميـــع طلبـــات  علـــى 
األداء  بتقاريـــر  المتعلقـــة  ســـواء 
الوظيفـــي أو بغيـــر ذلـــك يتـــم النظـــر 
اللجنـــة  وأن  فائقـــة،  بعنايـــة  فيهـــا 
صـــف  فـــي  غالًبـــا  تقـــف  المختصـــة 
الموظـــف، مشـــيًرا في الوقت نفســـه 
أن  التظلمـــات ســـبق  لجنـــة  أن  إلـــى 
عالجـــت آالف حاالت التظلم وقامت 
بالبـــت فيهـــا ووصلـــت إلـــى قـــرارات 
مختلـــف  فـــي  ومنصفـــة  مرضيـــة 
الموضوعـــات، وأنـــه فـــي حـــال تبين 

أن المســـؤول المباشـــر عـــن التقييـــم 
الخطـــوات  جميـــع  باتبـــاع  يقـــم  لـــم 
التسلسلية واإلدارية الالزمة لضمان 
إصـــدار تقارير منصفـــة لكل موظف، 
فـــإن لجنـــة التظلمـــات تقـــوم بإلغـــاء 
نتيجة التقرير وتكلف لجاًنا مختصة 

بمعاودة تقويم الموظف.
وعبر المدير العام لشـــؤون المدارس 
عـــن شـــكره وتقديره لجميـــع الكوادر 
فـــي  العاملـــة  واإلداريـــة  التعليميـــة 

أن  مؤكـــًدا  المدرســـية،  المؤسســـات 
أن  ســـبق  المـــدارس  شـــؤون  قطـــاع 
تـــدارس مـــع جهـــاز الخدمـــة المدنية 
تقويـــم  نظـــام  اســـتحداث  مشـــكوًرا 
بالمؤسســـات  خـــاص  وظيفـــي 
العمـــل  طبيعـــة  يراعـــي  المدرســـية 
وأن  فيهـــا،  الوظيفـــي  واألداء 
الموضـــوع مـــازال قيـــد البحـــث بين 
الطرفيـــن وســـيتم اإلعـــالن عنه بعد 
اســـتيفاء دراســـته، مبيًنا في الوقت 
ذاتـــه أنه ســـوف يتـــم اإلعـــالن قريًبا 
عن المسار البديل لترقيات المعلمين 
المتميزين اســـتنادا إلى تقارير إتقان 
الطلبـــة وتحصيلهـــم العلمـــي؛ تقديًرا 
لـــكل مـــن يبـــذل جهـــوًدا اســـتثنائية 
أداء  جـــودة  تحســـين  ســـبيل  فـــي 

المؤسسات المدرسية.

اجتماعـــه  البحريـــن  ســـيف  روتـــاري  نـــادي  عقـــد 
االعتيـــادي مســـاء الثالثـــاء الماضـــي عـــن طريـــق 
“الزووم”. ويعتبر هذا االجتماع األخير لهذه السنة 
الروتارية، التي تبدأ في األول من يوليو كل عام.

وبهذه المناسبة، ألقى الرئيس الحالي أسامة معين 
كلمـــة حيـــا فيها أعضـــاء النـــادي ومجلـــس اإلدارة 
الحالي، كما سلم فيها رئاسة النادي للعام الروتاري 
21 - 22 إلـــى الرئيـــس الجديـــد محمـــد الخاجـــة، 
الـــذي بدوره اســـتهل كلمتـــه بالترحيـــب باألعضاء 
والضيـــوف الكـــرام وتقديـــم مجلـــس إدارة النادي 
الجديـــد الـــذي ســـيكمل المســـيرة التـــي بدأها هذا 

النادي منذ عام مضى.
وألقـــى كلمـــة محافـــظ المنطقـــة الروتاريـــة نائـــب 
المحافـــظ ظافر العمران، الذي تكلـــم عن الروتاري 
وأهدافـــه القيمـــه إضافة إلى اإلشـــادة بتطور نادي 
روتـــاري ســـيف البحريـــن خـــالل هـــذا العـــام. وفي 
النهاية تبادل الجميع التهنئة، متمنين عاما جديدا 

موفقا للرئيس الجديد وأعضاء مجلس اإلدارة.

إدارة االتصال - وزارة الصحة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

المنامة - األعمال والصداقة البحرينية اليابانية

أقامـــت جمعية األعمـــال والصداقة 
فعاليـــة  اليابانيـــة  البحرينيـــة 
اليابـــان  مـــن  حصرًيـــا  افتراضيـــة 
بالتنســـيق مـــع الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة يوكوجاوا الشـــرق األوسط 
وإفريقيا، بيير دي فويست بعنوان 
“نظرة عامة على الحياة التجارية”، 
وذلـــك يـــوم األربعـــاء الموافـــق 30 
يونيو 2021، وقدمها نائب الرئيس 
رئيس مقر الحياة التجارية لشركة 

هيروشـــي  للكهربـــاء  يوكوجـــاوا 
الترحيبيـــة  الكلمـــة  وألقـــى  نـــاكاو. 
رئيـــس الجمعيـــة ناصـــر العريـــض، 
لـــدى  الجديـــد  اليابـــان  وســـفير 
ماســـايوكي.  مياموتـــو  البحريـــن 
حضـــر الفعاليـــة عـــدد مـــن أعضـــاء 
بالســـفارة  ومســـؤولون  الجمعيـــة، 
يوكوجـــاوا،  وشـــركة  اليابانيـــة 
وضيوف من اليابان ودول مجلس 

التعاون الخليجي.

“البحرينية اليابانية” تنظم “نظرة على الحياة التجارية”

من كل 20 مريضا بعيادات “الصماء”... 8 يشخصون بـ “قصور الدرقية”
االستشـــاري حســـين طـــه: أكثـــر األمـــراض شـــيوعا بعـــد الســـكري

قال استشاري الغدد الصماء بمجمع السلمانية الطبي حسين طه إنه من 
بين كل 20 مريضا يزور عيادات الغدد الصماء بمستشفى السلمانية يتم 

تشخيص 6 إلى 8 أشخاص بمرض قصور الغدة الدرقية.

وأشـــار في رده على استفســـارات 
“البالد” بشـــأن جهود المستشفيات 
مرضـــى  رعايـــة  فـــي  الحكوميـــة 
قصـــور الغـــدة الدرقيـــة ومـــا يمثله 
هؤالء مـــن شـــريحة المرضى، إلى 
أن مـــرض قصـــور الغـــدة الدرقيـــة 
يعد من أكثر أمراض الغدد الصماء 
شـــيوعا بعـــد الســـكري فـــي مملكة 

البحرين.
الصمـــاء  الغـــدد  استشـــاري  وبيـــن 

أن مرضـــى قصـــور الغـــدة الدرقية 
إذ  بالمجمـــع،  عالجهـــم  يتلقـــون 
يتـــم تشـــخيصهم مـــن خـــالل عمل 
اختبارات “وظائـــف الغدة الدرقية 

الدقيقة”.
وذكر بخصـــوص النظـــام العالجي 
المتبـــع للمرضى أنـــه يتم من خالل 
صـــرف أقـــراص وأدويـــة هرمونية 
الهرمونـــات  مـــكان  لتحـــل  يوميـــة 
التـــي ال تنتجها الغدة الدرقية، يتم 

صرفهـــا مـــن الصيدليـــة مـــن خالل 
الوصفات الطبية المقدمة للمريض 

بشكل منتظم.
التـــي  بالبرامـــج  يتعلـــق  وفيمـــا 

تنفذهـــا المستشـــفيات الحكوميـــة 
الغـــدة  قصـــور  بمـــرض  للتوعيـــة 
الدرقيـــة والوقاية مـــن مضاعفاته 
نتيجـــة إهمـــال العـــالج، لفـــت طـــه 
إلـــى أن المستشـــفيات الحكوميـــة 
تقوم بالتنســـيق مـــع مراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة لتقديـــم برامـــج 
التوعية والمحاضـــرات عن قصور 
الغـــدة الدرقيـــة ونشـــاطها من قبل 
أطبـــاء استشـــاريي الغـــدد الصماء 
ألطبـــاء العائلـــة الذيـــن هـــم حلقـــة 
االتصـــال المباشـــرة مـــع المرضـــى، 
وذلك قبل تحويلهم لعيادات الغدد 

الصماء.

حسين طه

بوسطن الخليج!
Û  قبــل أيــام التقينــا، وكانــت محاســن المواقيت قد أبــت إال أن تجمعنا بســيدة

أعرف أنها تفكر كثيرا قبل أن تبدي رأيا، وتستمع بعمق أكثر مما تتكلم، هي 
الدكتــورة الشــيخة رنــا آل خليفــة نائب رئيس مجلس التعليــم العالي وأمينه 
العــام. كان اللقــاء فــي مكتبهــا حيــث الملفــات واألوراق ومتطلبــات اللحظة، 
وحيــث الرســميات التــي ال تمنــع حفــاوة االســتقبال وال تبيــح ســوى بســاطة 
االنتقال من موضوع إلى آخر، وحيث وجدنا السيدة وهي على دراية كاملة 
رغم حداثة العهد في هذا الموقع الحساس، بكل ما يجول في خواطرنا، وما 
يختلــج فــي نفوســنا من رغبة مشــتركة لالرتقــاء بالمنظومة، والدفــع بقاربها 
المتــردد نحــو إبحــار آمن مهما كانت الرياح المضــادة أكثر عنفا مما نتمنى، أو 

الشواطئ اليانعة أبعد مما نتصور.
Û  التعليــم العالــي لــه قضايــاه، ولديــه مــن االعتبــارات والخصوصيــة مــا يفــوق

التصــور والخيــال، فتحدياتــه تنبع مــن داخله، وارتباطاته تمتــد إلى خارجه، 
وواجباته تعيش قرًبا أو بعًدا من الجهتين.

Û  اللقــاء مــع الدكتــورة الشــيخة رنــا كان مفعًما بالتفهــم واالســتجابة، بالتعاون
واإليمان بالفكرة، فاالســتثمار في التعليم العالي كان ومازال وســيظل محل 
اعتبار في المنظومة، وحجر زاوية في طريقة تفكير، وعمودا فقريا لنشــاط 
اقتصادي مفعم بالرؤى التنويرية، واإلرهاصات الفكرية والتحديات الفائقة.

Û  كنــا فــي المهــد مجرد فكرة، جنينا في رحم، بذرة تحت الثرى، وكنا في المهد
نحتــاج للعــون، للســند والعضــد، وبالفعــل وجدنــا كل الدعــم والمســاندة مــن 
عاهــل البــالد المفــدى حضرة صاحب الجاللة الملــك حفظه هللا ورعاه، فجاء 
المشروع اإلصالحي الكبيرة لجاللته برًدا وسالًما على المنظومة األكاديمية 
بأكملهــا، عندمــا تضمــن ميثــاق العمــل الوطنــي بنــًدا اســتراتيجًيا بتأســيس 
الجامعــات الخاصــة واألهليــة، وعندمــا بدأ االســتثمار فــي التعليــم الجامعي 

الخاص يعثر على ضالته المنشودة بعد عقود من االنتظار الرهيب.
Û  ،جــاءت إلــى المملكــة وخرجــت مــن ثناياهــا المؤمنــة الجامعــة بعــد األخــرى

والفكــرة وراء الفكــرة، حتــى أصبح لدينا أكثر مــن 14 جامعة خاصة، جاءت 
جميعهــا وانطلقــت بعــد خروج الجامعة األهلية قبل نحو 20 ســنة من عباءة 
المشــروع اإلصالحــي الكبيــر، أصبــح لدينــا منظومــة يســتثمر فيهــا القطــاع 
الخــاص، ويعثر من خاللهــا على الفرصة اآلمنة الجديرة، وأصبح لدى مملكة 
البحرين نشــاط اقتصادي جديد يســتطيع القطاع الخاص من خالله تعظيم 

موارده، وتفعيل إرادته، وتأكيد دوره التنموي الكبير.
Û  وهــا نحــن اليوم أمام جيل جديد من المســؤولين عن مجلــس التعليم العالي

برئاســة ســعادة الدكتــور ماجــد بــن علــي النعيمــي وزيــر التربيــة والتعليــم 
ومجلس إدارة مفعم بالوجوه الجديدة الشابة، وبالعقول الجديرة المتحررة، 
األمانــة العامــة لمجلــس التعليم العالي جاءت هي األخرى برًدا وســالًما على 
المنظومــة، فالتقينــا باألميــن العام الســيدة الفاضلة الدكتورة الشــيخة رنا آل 

خليفة بعد أسابيع ربما من تعيينها في هذا الموقع األكاديمي الحساس.
Û  كان اللقاء ملفوًفا بالود، ملتحًفا بالذكريات عن مجريات أمور، وبالطموحات

فــي غــد ســعيد، شــعرت للوهلــة األولــى أننا أمام ســيدة تفهــم وتــدرك أهمية 
االرتقــاء بالتعليــم العالــي، لديهــا مــن الــرؤى واإليمــان بالشــراكة مــع أطــراف 
المنظومــة مــا يجعلنا أشــد االقتنــاع بأن المرحلة القادمة ســوف تشــهد عالًما 
بحرينًيــا أكاديمًيــا مختلًفــا، وأننــا رغــم قســوة التحديــات، وصرامــة الواقــع، 
ســوف نتمكــن بالتعــاون والحــوار مــن الوصــول إلى كلمة ســواء علــى طريق 
تحقيــق األمل المنشــود فــي أن تصبح مملكة البحرين هي بوســطن الخليج، 
هي المركز والمرتكز لجامعات يســعى إليها طالب المنطقة بأســرها، ال لشيء 
ســوى ألن التنــوع الــذي تحظى بــه المنظومة وأعــداد الجامعــات التي تتمتع 
باالعتماديــة األكاديميــة والجــودة التعليميــة، والبرامج المؤكــدة والمبرمجة 
علــى أســاس االحتجاجــات المتعاظمــة للمنطقــة، مــا يجعلنا نؤمــن بأننا قاب 
قوسين أو أدنى من أن نصبح بحق بوسطن الخليج، وأن مشوار األلف ميل 
الذي يبدأ بخطوة واحدة قد قطعنا فيه شــوًطا بعيًدا من التألق والشــراكات 
والتفــوق األكاديمــي فــي مختلــف التقديــرات والتزكيــات التــي حظينــا بهــا 
مــن األمــم المتحــدة ووكاالت التصنيــف األكاديمــي العالميــة مثــل “كيو إس” 

البريطانية والتايمز العالمية وغيرهما.
Û  مــن هنــا يمكــن أن نقــرأ في هــذا اللقاء الذي أســعدنا مع األمين العــام الجديد

الجــدارة  ورونــق  المســتقبلية،  الشــراكة  بشاشــة  العالــي  التعليــم  لمجلــس 
العلميــة وهمــا يلتقيــان يــًدا بيــد وقلًبــا علــى قلــب مــن أجــل تعليــم أكاديمــي 
أرقــى، وجامعــات خاصة على أعلى درجة من التألــق واإلبداع والتوغل أكثر 
فأكثــر فــي مختلــف صنوف تكنولوجيــا اإلمكان، والمعرفة العابــرة لكل زمان 
وكل مــكان، شــكًرا لمنظومتنــا الرائــدة، متمثلــة فــي مجلــس التعليــم العالــي 
ولجامعاتنــا الفتية، ولحكومتنا الرشــيدة وقيادتنا الواعية ولطالبنا األشــداء 
وهيئاتنا األكاديمية واإلدارية على تلك المكانة التي حظينا بها، فإلى األمام، 
إلــى األمــام أيتهــا الســيدات والســادة مــن أجــل بوســطن بحرينية فــوق مياه 

الخليج وأي خليج.

د. عبد هلل الحواج

سيدعلي المحافظة

محمد مبارك



في إطار التعاون المشترك والجهود الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، دشنت هيئة الكهرباء والماء وبالتعاون مع هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية عبر تقنية االتصال المرئي خدمة نظام صافي القياس المتوفرة عبر منصة )بنايات(، والتي تتيح لألفراد والمؤسســات 
إمكان التقدم بطلباتهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمســية على منازلهم ومنشــآتهم على حســابهم، واالســتفادة من الطاقة المنتجة؛ لتلبية جزء 

من حاجتهم من استهالك الكهرباء، يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي لالستفادة من موارد الطاقة الطبيعية ومنها الطاقة الشمسية.

وحضر حفل التدشين االفتراضي وزير 
شـــؤون الكهرباء والماء وائـــل المبارك، 
الكهربـــاء  لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
والمـــاء الشـــيخ نـــواف بـــن إبراهيم آل 
لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة، 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمد القائد، وعدد من المسؤولين من 

كلتا الجهتين.
صافـــي  )خدمـــة  الخدمـــة  وتهـــدف 
القياس( إلى تمكين الجهات المختصة 
مـــن التأكد مـــن ســـامة تصميـــم نظام 
الطاقـــة الشمســـي والنظـــام الكهربائـــي 
يتـــم  التـــي  والمنشـــآت  المنـــازل  علـــى 
التقدم بالطلبات لها عبر منصة بنايات، 
بجانب التحقق من الترخيص المتعلق 
بتركيـــب عـــداد صافي القيـــاس، فضا 
عـــن الفوائـــد المترتبـــة جـــراء تركيـــب 
أنظمة الطاقة الشمســـية والمتمثلة في 
إمـــكان ضخ الفائض مـــن إنتاج الطاقة 
الكهربائيـــة  الشـــبكة  إلـــى  الشمســـية 
مـــن  يمكنهـــم  مـــا  وهـــو  الحكوميـــة، 

الحصول على خصم مقابل ذلك.
أكـــد وزيـــر شـــؤون  المناســـبة،  وبهـــذه 
أن  المبـــارك  وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء 
تطويـــر خدمـــة نظـــام صافـــي القيـــاس 
المتوفـــرة عبـــر منصـــة )بنايـــات( يأتـــي 
فـــي إطار تحقيـــق الرؤيـــة االقتصادية 
وتحقيـــق   ،2030 البحريـــن  لمملكـــة 
توجهـــات الحكومة برئاســـة ولي العهد 

رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛  األميـــر ســـلمان 
لجعل مملكة البحرين أنموذجا متطورا 
فـــي مجال اســـتخدام الطاقـــة النظيفة 
وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 2 لسنة 
2017 المتعلـــق بتنظيـــم ربـــط وحدات 
إنتـــاج الكهربـــاء من الطاقـــة المتجددة 
بنظـــام توزيع الكهرباء بهيئـــة الكهرباء 
والماء وتضمين إجراءات نظام صافي 
إلصـــدار  بنايـــات  نظـــام  فـــي  القيـــاس 

رخص البناء. 
وأضاف وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء 
أفضـــل  تبنـــي  إلـــى  تهـــدف  الهيئـــة  أن 
الممارســـات فـــي مجال خدمـــة صافي 
مبتكـــرة  حلـــول  وتوفيـــر  القيـــاس 
وذكيـــة للوصـــول إلـــى أعلـــى درجـــات 
التميـــز لتشـــجيع األفراد والمؤسســـات 
المتجـــددة  الطاقـــة  مـــن  لاســـتفادة 
والوصـــول إلى الهـــدف الوطني لزيادة 
نســـبة الطاقـــة المتجـــددة مـــن المزيـــج 
الكّلي للطاقة بنسبة 5 % بحلول 2025 

وبنسبة 10 % بحلول العام 2035.
المســـتمر  بالتعـــاون  الوزيـــر  نـــوه  كمـــا 
بيـــن هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء مـــع هيئة 
المعلومـــات والحكومة اإللكترونية في 
هـــذا المجـــال، مـــا يدعم توحيـــد جهود 
الحكومـــة لرفـــع مســـتوى خدماتهـــا بما 
يتناسب مع التطورات المستقبلية في 
مجـــال الكهربـــاء والمـــاء اعتماد أفضل 

الممارســـات التكنولوجية التي تتاءم 
مع المواصفات والمتطلبات العالمية.

الرئيـــس  قـــال  ذاتـــه،  الســـياق  فـــي 
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ 
نـــواف بن إبراهيـــم آل خليفة إن الهيئة 
قد بـــادرت بوضـــع خطـــة متكاملة؛ من 
أجـــل تطويـــر خدمـــة صافـــي القياس، 
إذ قامـــت الهيئة بتوفير دليل إرشـــادي 
متكامـــل عبـــر منصـــة بنايـــات وقامـــت 
بتأهيـــل واعتمـــاد 45 مقـــاوال مرخصـــا 
الشمســـية  الطاقـــة  مشـــروعات  فـــي 
واعتمـــاد شـــركات عالميـــة رائـــده فـــي 
تصنيـــع المـــواد المســـتخدمة فـــي هذه 
الشمســـية  كاأللـــواح  المشـــروعات 
وأجهزة عاكس التيـــار كما تقوم الهيئة 
بمهـــام مراجعـــة تصاميم نظـــام الطاقة 
علـــى  الكهربائـــي  والنظـــام  الشمســـية 
المنازل والمنشـــآت؛ للتأكد من سامتها 

قبل تشغيلها.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي أنـــه مـــن 
المتوقـــع أن يتزايد الطلب على برنامج 
صافـــي القيـــاس خصوصـــا بعـــد تنفيذ 
التحول الرقمي في هذا المجال بفضل 
التعـــاون المثمـــر مـــع هيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، ما سيســـاهم 
فـــي تقليـــص اإلجـــراءات الازمـــة من 
3 خطـــوات إلـــى خطوتيـــن عبـــر منصة 
)بنايـــات(، مـــا ســـينعكس إيجابـــا علـــى 
الطلبـــات  مراجعـــة  وقـــت  تقليـــص 

المتعلقـــة بتركيب عداد صافي القياس 
وتســـريع عملية التواصل مع المقاولين 
مشـــروعات  لتشـــغيل  واالستشـــاريين 
بشـــبكة  وربطهـــا  الشمســـية  الطاقـــة 

التوزيع.
للمســـتخدمين  يمكـــن  الخدمـــة،  وعـــن 
الراغبيـــن باالســـتفادة منهـــا البـــدء أوال 
بالتعاقد مع أحد المقاولين المرخصين 
فـــي قطـــاع الكهربـــاء ومن ثـــم يتطلب 
األمر مراجعة الطلـــب من قبل المكتب 
الهندســـي مرخـــص، يتلو هـــذا اإلجراء 
القيام بتقديم الطلب عبر منصة بنايات 
وسيتم عبر النظام وبصورة إلكترونية 

التحقق من إمكان التوصيل بالشبكة.
الرئيـــس  أكـــد  ذاتـــه،  الصعيـــد  وعلـــى 
التنفيذي لهيئـــة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة محمد القائد األهمية التي 
يمثلها قطـــاع الكهرباء والماء باعتباره 
أحـــد أهم ركائـــز دعم العجلـــة التنموية 

بالمملكة، مشـــيرا إلى أن التعاون القائم 
بين الوزارة والهيئة يرتكز إلى الشراكة 
واالستدامة، وهو ما انعكس من خال 
سرعة التحول الرقمي وتوفير خدمات 
الكهرباء والماء إلكترونيا عبر عدد من 

القنوات اإللكترونية المختلفة.
الحكومـــي  التوجـــه  أن  القائـــد  وأكـــد 
لتشجيع االســـتفادة من مصادر الطاقة 
يأتـــي  الشمســـية  كالطاقـــة  المتجـــددة 
متماشـــيا مـــع نهج الحكومـــة الحريص 
والقائـــم علـــى تنويـــع مصـــادر الطاقـــة 
واســـتثمارها من أجل خدمة المجتمع، 
كمـــا يعكـــس التزامهـــا بتحقيـــق الهدف 
الســـابع من أهداف التنمية المســـتدامة 
والمتمثـــل فـــي توفير الطاقـــة النظيفة 
وبأســـعار معقولـــة مـــا جعلهـــا بمصـــاف 
الدول المتقدمة لتحقيق أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة في مجال 

الطاقة.

وأشـــاد القائـــد بحـــرص هيئـــة الكهرباء 
لتعزيـــز  الهيئـــة  مـــع  والمـــاء وتعاونهـــا 
التحـــول  بتحقيـــق  الوطنـــي  التوجـــه 
الرقمي فـــي مختلف القطاعات، مؤكدا 
اســـتمرار التعـــاون بيـــن الجانبيـــن؛ من 
الخدمـــات  مـــن  مزيـــد  تقديـــم  أجـــل 
والســـعي  مســـتقبا،  اإللكترونيـــة 
لتطويرهـــا للمواطنيـــن والمقيمين، بما 
يختصـــر الوقـــت ويوفـــر الجهـــد علـــى 
المتعاملين من الطرفين، مقدم الخدمة 

والمستفيد منها.
كمـــا توفر هيئة المعلومـــات والحكومة 
عـــن  قنـــوات لاستفســـار  اإللكترونيـــة 
الخدمـــة الجديدة عبـــر النظام الوطني 
)تواصـــل(  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
عبـــر  أو   ،)bahrain.bh( فـــي  المتوافـــر 
bah� )تطبيـــق )تواصـــل( المتوافر فـــي 
apps  /rain.bh( أو عبـــر مركـــز اتصـــال 

الخدمات الحكومية 80008001.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء
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المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

تعمُل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تنفيذ عدد من المشروعات في سبيل تحقيق رؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة؛ لبناء قطاع فضائي مســتدام من خالل النهوض بعلوم الفضاء وإنشــاء بنية تحتية ســليمة لمراقبة الفضاء واألرض، 

والمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في هذا القطاع.

ومـــن أوائل تلك المشـــروعات إنشـــاء 
البيانـــات  لمعالجـــة وتحليـــل  مختبـــر 
والصور الفضائية لتلبية االحتياجات 
الوطنيـــة من خال التعاون المســـتمر 
مـــع عدد من وكاالت الفضاء، إذ تعمل 
الهيئة على ابتعاث وتدريب منتسبيها 
علـــى أحـــدث التقنيـــات والبرمجيات 

في هذا المجال.
وفـــي ســـياٍق متصـــل، أّكـــدت رئيـــس 
قســـم المشـــروعات بالهيئـــة الوطنيـــة 
لعلـــوم الفضـــاء رشـــا العمـــد أن الهيئة 
قدمـــت أكثر مـــن 30 خدمة ودراســـة 
مجانيـــة لــــ 25 جهـــة، تنعكـــس آثارها 
اإليجابية على األفراد من جهة وعلى 
قطاعـــات متنوعـــة فـــي المملكـــة مـــن 
جهة أخرى، كدراســـة الغطـــاء النباتي 
ومراقبـــة صحـــة النباتات التـــي توفر 
معلومات دقيقة وإحصاءات ُمحدثة 
عن التغّير في الغطاء النباتي، ويمكن 
أن تســـتخدم كمؤشـــرات تســـاعد في 
رسم ســـيناريوهات مستقبلية التخاذ 
القرارات في الوقت المناســـب، فضا 
عـــن تقديمها لتصـــور واضح عن مدى 
الزراعـــي،  القطـــاع  وســـامة  صحـــة 
األمـــن  تحقيـــق  فـــي  ومســـاهمتها 

الغذائي.
أبـــرز  مـــن  أن  إلـــى  العمـــد  وأشـــارت 
الدراسات التي تم إنجازها في مجال 
علوم الفضاء، هي دراسة درجة حرارة 
طريـــق  عـــن  والبحـــر  األرض  ســـطح 
الصـــور الفضائيـــة، والتـــي تســـهم في 
التعـــرف علـــى التوزيع الحـــراري على 
مســـتوى المملكة بما يوفـــر معلومات 
تدعم مشـــروعات إســـتراتيجية مثل 
ارتفـــاع  مواقـــع  وتحديـــد  التشـــجير 
الحـــرارة وأســـبابها وطـــرق عاجهـــا، 
باإلضافـــة إلـــى تحديد مواقـــع وجود 
بعـــض األصناف مـــن األســـماك والحد 

من الصيد الجائر، وغير المشروع.
تعـــداد  حصـــر  دراســـة  أن  وأضافـــت 
النخيـــل وصحتها وتحديـــد مواقعها، 
تلعـــب دورا مهمـــا فـــي رســـم خارطة 

ومراقبـــة  النخيـــل  لتوزيـــع  وطنيـــة 
أعدادهـــا وصحتهـــا دوريـــا، والتعرف 
علـــى المخـــزون الغذائـــي مـــن التمور 
التـــي يمكـــن إنتاجهـــا فـــي البحريـــن، 
وتقديـــر كميـــة اإلنتـــاج الســـنوي بمـــا 
يساهم في دعم جهود األمن الغذائي 
الوطني، ناهيك عن أن دراسة الرصد 
باســـتخدام  النفطيـــة  للبقـــع  اآللـــي 
الذكاء االصطناعي من شـــأنها حماية 
الحيـــاة البحريـــة باســـتخدام الـــذكاء 
االنســـكابات  لرصـــد  االصطناعـــي 
النفطيـــة فـــي ميـــاه الخليـــج العربـــي 

باستخدام صور األقمار الصناعية.
مشـــروع  دراســـة  أن  العمـــد  وبينـــت 
األطلس الشمسي في مملكة البحرين 
وتقديـــر إنتاجيـــة األلواح الشمســـية، 
تحديـــد  فـــي  أساســـا  عنصـــرا  تعتبـــر 
الشمســـية،  األلـــواح  تركيـــب  جـــدوى 
لمـــا توفـــره مـــن تقديـــرات لإلنتاجية 
األلـــواح  مـــن  المتوقعـــة  الكهربائيـــة 
دراســـة  أن  إلـــى  مشـــيرة  الشمســـية، 
حصر أعداد البيوت المحمية وتحديد 
توفـــر  مســـاحتها،  وتقديـــر  مواقعهـــا 
معلومات دورية محدثة حول مواقع 
البيـــوت الزراعيـــة المحميـــة وأنواعها 
ومساحتها بما يخدم القطاع الزراعي 
ويدعـــم جهـــود األمـــن الغذائـــي إلـــى 

جانب رصد أية مخالفات في منشـــأة 
البيوت المحمية وجودتها.

وأكدت أن دراســـة التوزيع الجغرافي 
لمواقـــع الخدمات )المـــدارس كمثال(، 
المعلومـــات  تجميـــع  فـــي  تســـهم 
لبنـــاء قاعـــدة بيانـــات جغرافيـــة عـــن 
المؤسســـات الخدميـــة لدعـــم جهـــود 
الجهات الرســـمية في مملكة البحرين 
فـــي  العمرانـــي  التوســـع  كمراقبـــة 
المـــدن وتأثير الكثافة الســـكانية على 
الخدمـــات، ومراقبة توافـــر الخدمات 
واألرصفـــة  الطـــرق  مثـــل  الداعمـــة 
ومواقف الســـيارات، وتصميم وتنفيذ 
التوزيـــع  لعـــرض  ســـحابية  منصـــة 
الجغرافـــي لمواقـــع المـــدارس مزودة 

بالمعلومات المهمة.
وذكـــرت أن الهيئـــة ممثلة في مجلس 
إدارتهـــا وإدارتهـــا التنفيذيـــة حريصة 
المبذولـــة  جهودهـــا  مواصلـــة  علـــى 
فـــي تطويـــر البحوث العلميـــة وتنمية 
القـــدرات االبتكاريـــة فـــي تكنولوجيا 
األقمـــار الصناعية، مؤكـــدة أنه يجري 
حاليـــا العمـــل علـــى إطـــاق أول قمـــر 
صناعـــي تم تصميمه وبناؤه بســـواعد 
بحرينيـــة بالتعاون مع وكالة اإلمارات 
للفضـــاء وجامعـــة خليفـــة بأبوظبـــي، 
ومن المقـــرر أن يتم إطاقه مع نهاية 

العام الجاري.
وقالـــت فـــي هذا الصـــدد: جـــار كذلك 
ُمصغـــرة  فضائيـــة  محطـــة  إنشـــاء 
ومختبـــر لألقمـــار الصناعيـــة في أحد 
مبانـــي جامعـــة البحريـــن مـــن خـــال 
التعـــاون مع الجامعـــة إلدارة ومراقبة 
األقمـــار الصناعيـــة، والحصـــول علـــى 

البيانات ومعالجتها.
وختامـــا، أشـــادت رشـــا العمـــد بجهود 
جميع منتســـبي الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء، مؤكـــدة أن اآلمـــال معقودة 
علـــى هـــؤالء الشـــباب الذيـــن يمثلون 
ثـــروة وطنيـــة نفيســـة ونـــواة لخلـــق 
لألجيـــال  مســـتدام  فضائـــي  قطـــاع 

القادمة.

تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في بناء قطاع فضائي مستدام

“علوم الفضاء”: أكثر من 30 خدمة ودراسة مجانية لـ 25 جهة

مختبر لمعالجة 
وتحليل البيانات 

والصور الفضائية 

 محطة أرضية فضائية 
مصغرة ومختبر لألقمار 

الصناعية بجامعة البحرين



آل عباس لـ ”^”: 9 سنوات وقضية تعويض أراضي ساحل المعامير متوقفة
كشــف عضــو مجلــس النــواب النائب عمــار آل عباس عن أن مشــكلة أصحاب 
أراضي ساحل المعامير ما زالت معلقة مع وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي، مشــيرة إلــى أن الــوزارة وعــدت بتعويضهــم منــذ 9 

سنوات لكنها لحد اآلن لم تباشر في صرف أي من مستحقاتهم.

وأفـــاد علـــى هامـــش اعتصام المـــاك على 
الـــوزارة  المعاميـــر: إن مســـؤولي  ســـاحل 
وعـــدوا أكثر مـــن مرة بحل هذه المشـــكلة 
وتعويض ماك األراضي، لكن الوزارة لحد 
اآلن لم تـــِف بوعودها بينمـــا يواجه بعض 
مـــاك هذه األراضـــي قضايا فـــي المحاكم 
بســـبب الديون التي تراكمـــت عليهم إزاء 

شراء هذه األراضي.
وقـــال  القضيـــة  تفاصيـــل  عـــن  وتحـــدث 
“لقـــد قام عـــدد من أهالي المعامير بشـــراء 
أراٍض محاذيـــة لســـاحل المعامير من قبل 
مكتـــب عقـــاري، وبعـــد توثيقهـــم األراضي 
في الســـجل العقاري أرادوا الحصول على 
رخص للبناء، لكـــن الوزارة اعترضت على 

األمـــر، وقالـــت إن هذه األراضي ســـتكون 
للمعاميـــر وإنـــه  مخصصـــة لســـاحل عـــام 
ســـيتم تعويضهـــم عن ذلك األمر”، مشـــيًرا 
إلـــى أنه مضى علـــى هذا األمر 9 ســـنوات 
ولـــم يبـــدر عـــن الـــوزارة أي شـــيء يتعلق 

بتعويضات الماك.
وأكـــد آل عبـــاس أنـــه بالرغـــم مـــن مـــرور 
9 ســـنوات علـــى قضيـــة أراضـــي ســـاحل 
المعاميـــر إال أنهـــا مـــا زالت تـــراوح مكانها 
دون حـــل واضـــح رغـــم كثـــرة المتابعـــات 
مـــن قبـــل المواطنيـــن أنفســـهم أصحـــاب 
القضيـــة، ومن قبل الجهـــات األخرى التي 
ســـعت إلى حلحلة هذه الموضوع، ولكنها 
لألسف وحتى اآلن لم تثمر عن حل نهائي 

وحاسم لهذه المسألة.
وقـــال “إننـــا فـــي الوقـــت الـــذي نشـــد فيه 
علـــى أيـــدي الجهـــات المســـؤولة والمعنية 
علـــى الجهود التي تبذلهـــا من أجل خدمة 
الوطـــن والمواطـــن وهذا مما ال شـــك فيه 
ونشـــهده في الكثير من األمور، ورغم أننا 
نتفهم وجود بعـــض التعقيدات الفنية هنا 
وهنـــاك، إال أن اســـتمرار هذه القضية لمدة 
9 ســـنوات مـــن دون حـــل واضـــح يجعـــل 
مـــن األهالـــي فـــي حالة مـــن القلـــق وعدم 
االســـتقرار خصوًصـــا أن الموضـــوع يمس 
مصيـــر العديـــد مـــن العوائـــل وليـــس فقط 

عدًدا من األفراد”.
وتابـــع “إننا نناشـــد كما ناشـــد األهالي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، النظر في أمر وحـــال األهالي كما 
نتوجـــه إلـــى الجهـــات المعنيـــة بالتعـــاون 
فيمـــا بينهـــا والنظـــر ملًيـــا فـــي كيفية حل 
المشـــكات والعقبـــات العالقـــة بخصـــوص 
أراضـــي ســـاحل المعاميـــر، وكلنـــا ثقة بأن 

بـــاب التعـــاون مـــع جميـــع األطـــراف هـــو 
هـــذه  لحـــل  واألفضـــل  األمثـــل  الســـبيل 
المشـــكلة عســـى أال تتفاقم هذه المشـــكلة 
ويـــزداد ضررها على األهالي وأســـرهم مع 
اســـتمرار المشـــكلة من دون حلول جذرية 

تجعل األمور في نصابها الصحيح”.
وأردف قائا “ نؤكد وقفتنا مع األهالي في 
قضيتهم التي مضى عليها 9 ســـنين حتى 
اآلن منذ ســـنة 2012، إذ كان األمور حينها 

باًبا النفتـــاح آمالهم وتحقيـــق طموحاتهم 
وتحســـين أوضاعهم، إال أن العراقيل التي 
طـــرأت وظهـــرت عطلـــت كل ذلـــك، وإننـــا 
نشـــد على األهالي في مساعيهم لتحريك 
ملفهـــم وإيجـــاد الحلول بما يناســـب، وقد 
الفتـــرة  هـــذه  كل  خـــال  األهالـــي  ناشـــد 
العديد من الجهات وعلى رأســـهم القيادة؛ 
إلنهاء معاناتهم التـــي طالت كثيًرا كما إن 
جهودهم تكاد تستنزف وتنفذ في ذهابهم 
الـــردود  وانتظـــار  الجهـــات  مـــن  للعديـــد 
نتائـــج  هنـــاك  تكـــون  أن  دون  ومتابعتهـــا 

حقيقة ملموسة”.
الجهـــود  أن  مبينـــا  عبـــاس  آل  واختتـــم 
الساعية كانت موجودة منذ بدء المشكلة 
وإلى اآلن تسير في خطاها ضمن القنوات 
الرســـمية واإلعاميـــة واألمـــل كبيـــر بـــأن 
تكون هـــذه الجهود مثمرة فـــي رؤية أمل 
وطمـــوح كل عائلة وقـــد تحقق على أرض 

الواقع وهذه غاية الجميع.

“الغرفة” تستعرض أزمة تعثر المستأجرين التجاريين
ــة ــ ــاري ــ ــج ــ ــت ــ ــات والــــــمــــــراكــــــز ال ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ ــم ــ ــي ُمـــــــــاك ال ــلـ ــثـ ــمـ فــــــي حـــــضـــــور مـ

كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن نقاش دار مع ممثلي ُمالك المجمعات التجارية بشأن إعفاء المستأجرين 
أو تخفيــض نســبة اإليجــارات فــي ظــل التداعيات الســلبية لفيروس كورونا المســتجد )كوفيــد 19(، مؤكدًا أنهم أبدوا اســتعدادهم 

للتعاون مع الغرفة لحلحلة األوضاع الراهنة التي تواجه هذا القطاع الذي يعد رافد مهم للخدمات التجارية. 

الجلســـة  خـــال  وأضـــاف 
غرفـــة  عقدتهـــا  االفتراضية التـــي 
تجارة وصناعة البحرين تحت شـــعار 
“مســـتقبل قطـــاع التجزئـــة فـــي ظـــل 
ازمـــة كورونـــا العالميـــة” فـــي حضـــور 
ممثلي المجمعـــات والمراكز التجارية 
وعددًا من المســـتأجرين، أن الظروف 
البـــاد  بهـــا  تمـــر  التـــي  االســـتثنائية 
والعالـــم أجمع جـــراء “جائحة كورونا” 
إيجـــاد  علـــى  العمـــل  تحتم ضـــرورة 
حلـــول مؤقتـــه لملف اإليجـــارات على 
المســـتأجرين مـــن أصحاب األنشـــطة 
التجارية لحين تجاوز الفترة الراهنة. 
وأوضـــح نـــاس أن الغرفـــة تعمل على 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  التواصـــل 
المعنيـــة للنظـــر فـــي مراجعـــة رســـوم 
الكهربـــاء والبلدية؛ مـــن أجل تخفيف 
األعباء، الناتجة عن مواجهة فيروس 
كورونـــا حرصـــًا علـــى مصلحـــة ُمـــاك 
المجمعات والمراكز التجارية، مشـــيرًا 
إلـــى أن مســـاعي الغرفة مســـتمرة من 
أجل تقليـــل التداعيات الســـلبية على 

حركـــة التجـــارة، وضمان اســـتمرارية 
أصحاب األعمـــال في العمل، مشـــددًا 
أن الغرفـــة أول مـــن طالـــب بإعفاء أو 
تخفيض نســـبة اإليجار للمســـتأجرين 

بالقطاعات المتضررة. 
وأشار إلى أن الغرفة تلقت الكثير من 
الشـــكاوى بســـبب تعثر المســـتأجرين 
للمحـــات داخل المجمعـــات التجارية 
فـــي ســـداد القيمـــة اإليجارية بســـبب 
القـــدرة  وانخفـــاض  المـــردود  ضعـــف 
الشـــرائية من جهـــة وارتفاع التكاليف 
وتراكم المســـتحقات مـــن جهة أخرى، 
منوهـــًا بـــأن تلـــك الخطوة من شـــأنها 
تعزيز االســـتقرار االقتصادي، وضمان 
اســـتقرار الســـوق التجاريـــة فـــي ظل 

الظروف الراهنة. 
وشـــدد نـــاس علـــى أهميـــة أن يكـــون 
العمـــل جماعيـــا فـــي هـــذا الملـــف مـــن 
خـــال تكاتف الجهـــات المعنية لوضع 
لرفـــع  الازمـــة  واآلليـــات  التصـــورات 
هـــذا  فـــي  المســـتثمرين  عـــن  الضـــرر 
القطـــاع الحيـــوي، كاشـــفا عـــن تقديم 

ائتمانـــي  تصنيـــف  إلطـــاق  مقتـــرح 
يخـــدم  بمـــا  التجاريـــة،  للمؤسســـات 
فـــي  ويســـاعده  الخـــاص  القطـــاع 
المرتبطـــة  المخاطـــر  مـــن  التخفيـــف 
التجاريـــة،  والمعامـــات  بالشـــراكات 
معلنًا عن إطاق الغرفة لمركز وساطة 

داخليًا لخدمة أعضائها. 
فيهـــا  شـــارك  وناقشت الجلســـة التي 
للغرفة شـــاكر  التنفيـــذي  الرئيـــس 
مـــن  المســـتأجرين  شـــكاوى  الشـــتر، 
أصحـــاب األنشـــطة التجاريـــة بشـــأن 
عدم قدرتهم على اإليفاء بمتطلباتهم 
الماليـــة خصوصـــًا فيما يتعلـــق بعقود 
اإليجارات التجارية، مســـتعرضًة في 
التـــي  التحديـــات  أبـــرز  الوقـــت  ذات 
تواجه ماك المجمعات والمستأجرين 
علـــى حـــد ســـواء فـــي ظـــل مكافحـــة 
“انتشـــار كوفيـــد 19”، مســـلطة الضوء 
علـــى خيـــارات اإلعفـــاء أو التخفيض 
وإمـــكان تنفيـــذ ذلـــك لمـــا فيـــه صالح 
الطرفيـــن لإليفاء بمتطلبـــات المرحلة 

الراهنة. 

وتطـــرق ممثلـــو المجمعـــات التجارية 
التـــي  المشـــتركة  الصعوبـــات  إلـــى 
يوجهونهـــا، ومـــن أبرزهـــا عـــدم دفـــع 
المســـتأجرين،  قبـــل  مـــن  اإليجـــارات 
وتزايـــد الخافـــات بين المســـتأجرين 
والمـــاك، مـــا أدى إلـــى ارتفـــاع عـــدد 
الدعـــاوى القضائية، مطالبيـــن بإعادة 
اإليجـــارات،  منازعـــات  لجنـــة  فتـــح 
للمســـاعدة فـــي التوصـــل إلـــى توافق 
القضائيـــة،  الدعـــاوى  وتقليـــل  ودي 
لإلجـــراءات  تفهمهـــم  عـــن  وعبـــروا 

االحترازية للحد من انتشـــار فيروس 
وســـامة  صحـــة  وضمـــان  كورونـــا 
الجميـــع، مقدريـــن فـــي الوقت نفســـه 
الخطـــوات التـــي تقـــوم بهـــا الحكومة 
مـــن أجـــل ضمـــان اســـتدامة األعمـــال 

التجارية. 
كمـــا أعربوا عن قلقهم المتزايد بشـــأن 
معـــدل  فـــي  المســـتمر  االنخفـــاض 
الســـياح  عـــدد  وانخفـــاض  اإلشـــغال، 
داعيـــن فـــي الوقـــت ذاته إلـــى خفض 
رســـوم الكهربـــاء والبلديـــة المفروضة 

عليهـــم؛ كونهـــم مـــن المتضرريـــن من 
آثـــار هـــذه الجائحة، معربيـــن عن بالغ 
الشـــكر والتقدير لمجلـــس إدارة غرفة 
البحريـــن، علـــى الـــدور الكبيـــر، الـــذي 
تقـــوم بـــه الغرفـــة مـــن أجـــل تحقيـــق 
اســـتقرار الشـــارع التجاري، وتخفيف 
األعبـــاء االقتصادية واالجتماعية عن 

جميع العاملين بتلك القطاعات. 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  أن  يذكـــر 
البحريـــن عقدت في الســـابق سلســـلة 
مـــن القـــاءات مـــع ممثلـــي القطاعـــات 
التجاريـــة والصناعية واالســـتثمارية، 
للتباحـــث فـــي آليات تجـــاوز الظروف 
الراهنـــة، كمـــا أنهـــا أطلقـــت اســـتبيانًا 
يتعلـــق بـــأداء أعمال القطـــاع الخاص 
ألصحـــاب  المســـتقبلية  والتوقعـــات 
اآلثـــار  رصـــد  بهـــدف  األعمـــال؛ 
االقتصادية وقياس قدرة المؤسسات 
التجاريـــة علـــى االســـتمرار من خال 
االقتصاديـــة  األوضـــاع  مـــع  تأقلمهـــا 
القائمة، وخططها لتجاوز هذه المحنة 
بآثارهـــا علـــى االقتصـــاد  ألقـــت  لتـــي 
العالمي بشكل عام واالقتصاد المحلي 

بشكل خاص.
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“أمانة العاصمة” تنتهي من إنشاء أول حديقة تعليمية في المملكة
كشــف المدير العام ألمانة العاصمة محمد الَســهلي عن اكتمال إنشــاء أول 
حديقــة تعليميــة في محافظــة العاصمة في منطقة توبلي بمســاحة 1930 
مترا مربعا وبكلفة تزيد عن 106 آالف دينار، وسيتم افتتاحها عند افتتاح 
الحدائــق العامــة والمتنزهات في البالد، التي تم إغالقها ضمن اإلجراءات 

االحترازية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

وأكـــد الَســـهلي أن حاجـــة العاصمـــة 
لحديقة تعليمية تأتي بهدف ترسيخ 
ثقافـــة ســـلوكية حضاريـــة ألجيـــال 
المســـتقبل وتعريف النـــشء بأهمية 
التشـــجير ودوره فـــي الحفـــاظ على 
التـــوازن البيئـــي وتجميـــل المدينة؛ 
فـــي إطـــار حـــرص أمانـــة العاصمـــة 
علـــى التوعية والتعريـــف بالمفاهيم 
الحديثـــة في مجال النظافة وإعادة 
توفيـــر  ســـبيل  والفرزفـــي  التدويـــر 
أفضل المكتســـبات الوطنيـــة العامة 

والمحافظة عليها.
الفـــرد  نصيـــب  زيـــادة  أن  وأوضـــح 
وتوفيـــر  الخضـــراء  المســـاحة  مـــن 
الحدائق النموذجية بوسط األحياء 
الســـكنية وخلـــق البيئـــة الترفيهيـــة 
اآلمنـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن في 
جميـــع دوائر العاصمـــة من األهداف 
الرئيســـة لوزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
األشـــغال  وزيـــر  توجيهـــات  مؤكـــًدا 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 

العمرانـــي فـــي هذا الشـــأن، ومتابعة 
البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل 
والتجميـــل  التخضيـــر  مجـــال  فـــي 
بصـــورة عامـــة واالهتمـــام بالحدائق 

والمتنزهات خصوصا.

علـــى  تحتـــوي  الحديقـــة  أن  وبيـــن 
ألعـــاب تعليميـــة تمكـــن األطفال من 
االســـتمتاع باللعب وكســـب المعرفة 
من خال جدار تعليمي يحوي على 
لوحـــات تعليمية لألطفـــال ونموذج 
أرضيـــة  وكـــرة  الشمســـي  للنظـــام 
ونمـــاذج أســـمنتية لمقيـــاس الوقت 

الشمســـي وســـاعة الظل، مشيًرا إلى 
التركيزعلـــى تعليم األطفـــال كيفية 
المحافظة على البيئة والتعرف على 
مفاهيم عمليات إعادة التدوير على 

المجتمع من حولهم.
وذكـــر أن الحديقـــة تتضمـــن منطقة 
تعليميـــة لتعليـــم األرقـــام وحـــروف 

للعبـــة  ومجســـم  اإلنجليزيـــة  اللغـــة 
الثعبـــان والســـلم، وســـبورة جدارية 
لوحـــات  إلـــى  إضافـــة  بالطباشـــير، 
عند كل شـــجرة تحمل عليها االســـم 
العلمـــي لها وكـــود رقمـــي الكتروني 
إلكترونيـــة  صفحـــة  إلـــى  لانتقـــال 
عـــن  مفصلـــة  معلومـــات  تحـــوي 

الشجرة.
وأكمل المديـــر العام ألمانة العاصمة 
أن المشروع يحتوي على ملعب كرة 
قـــدم، وملعب كرة ســـلة ومســـاحات 
خضراء وممرات للمشـــي، وعدد من 
المرافق العامة، باإلضافة إلى بعض 
لبيـــع  األكشـــاك  كتوفيـــر  الخدمـــات 
المستلزمات االستهلكية التي توائم 

احتياجات رواد الحديقة.

أمانة العاصمة

محمد السهلي

علوي الموسوي

“البلديات” 
ترفض منحهم 

تراخيص للتصرف 
بعقاراتهم

جانب من الحضور في الندوة



أسهم ذبائح األضحيات والتسابق لعمل الخير

بادرة جديدة، تعكس االهتمام اإلنساني 
فـــي عمل الخير والســـعي له، تتمثل في 
منـــح الجميـــع فرصة المســـاهمة بذبائح 
األضحيـــة وفـــق نظـــام األســـهم، التـــي 
تفارقـــت ما بين جمعيـــة خيرية وأخرى 

من دينار حتى 5 دنانير.
ممثلـــو الجمعيات والصناديـــق الخيرية 
الدخـــل  ألصحـــاب  فرصـــة  إنهـــا  قالـــوا 
المحـــدود فـــي المســـاهمة بعمـــل الخير، 
الفقيـــرة  لألســـر  موازيـــة  وفرصـــة 

والمتعففة بأن ينالها النصيب الوافر من 
اللحوم بهذه الفترة الزمنية الخيرة.

بجمعيـــة  األضاحـــي  مســـؤول  ويقـــول 
الهملـــة الثقافيـــة الخيريـــة االجتماعيـــة 
جعفـــر آل مبارك إن االضحية مســـتحبة 
اســـتحبابا مؤكًدا لمـــن تمكن، ويجوز أن 
يضحي الشـــخص عن نفسه وأهل بيته 

بذبيحة واحدة.
االشـــتراك  لـــه  يجـــوز  “كمـــا  ويضيـــف 
ســـعر  كان  لـــو  خصوصـــا  باألضحيـــة 
األضاحـــي مرتفع الثمن، وأفضل أوقات 
األضحيـــة بعـــد طلوع الشـــمس من يوم 

النحـــر، ومضـــى قـــدر مـــن صـــاة العيد، 
ويمتد وقتها إلى ثاثة أيام”.

ويتابـــع آل مبارك “األفضـــل أن يتصدق 
بالثلث من األضحية لفقراء المســـلمين، 
جائـــزة،  الميـــت  عـــن  واألضحيـــة 
واألضحية عن أشـــخاص عـــدة جائزة”. 
ويضيف “ندعو من خال هذا المشروع 
المســـلمين وشـــعب البحريـــن واألثرياء 
وميسوري الحال التوسع في األضاحي 
والجائعيـــن  للفقـــراء  معظمهـــا  وبـــذل 
يذهـــب  االتجـــاه،  بـــذات  والمســـاكين”. 
رئيس شـــؤون الطلبـــة بجمعية صندوق 

الشـــاخورة الخيريـــة جمعة الشـــاخوري 
بالقـــول “الجمعيـــة بدأت هذا المشـــروع 
العـــام الماضـــي، والحمـــد لله المشـــروع 
نفـــذ بالكامـــل للفقـــراء، فتـــم االتفاق مع 
شـــركة الزعيـــم )عـــدد عشـــر جمعيـــات( 
بحيـــث يزودنـــا بالكميـــة المطلوبـــة مـــن 
أن  كمـــا  تفضيليـــة،  وبأســـعار  الذبائـــح، 
ذبح األضحية يتم تحت إشراف علماء 
مختصين، ونتســـلمها بكراتيـــن ومغلفة 
وموزونـــة بشـــكل صحيح، حيـــث ومنذ 
لـــك 260 عائلـــة”. وأضـــاف الشـــاخوري 
“اقترحنا موضوع الســـهم لتسهيل األمر 

علـــى الفقـــراء الذين يحبون يشـــاركون 
في المشـــروع، ولقـــد تم تقديـــم الفكرة 
اللذيـــن  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  علـــى 
رحبـــوا في ذلـــك، وبحصة ســـهم ال تقل 
عن دينار عن الشـــخص الواحد، وتكون 
مفتوحـــة لعدد األشـــخاص الذيـــن يريد 

المشترك أن يساهم عنهم”.

وتابع “هنالك من يطلب أضحية ذبيحة 
كاملـــة، وتقـــدم أيضـــا لهم بســـعر يقدر بـ 
31 دينارا، مع تســـهيل الدفع عن طريق 
)البنفت بـــي( لتمكين أكبر شـــريحة من 
النـــاس لاســـتفادة من األجـــر، وأيضا 
مســـاعدة أكبـــر شـــريحة مـــن األســـرة 

المتعففة من االستنفاع بذلك”.

محرر الشؤون المحلية
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قرارات الفريق الوطني ساهمت بخفض أعداد المصابين
المتضـــررة للمؤسســـات  الدعـــم  بتمديـــد  يشـــيد  العاصمـــة  مجلـــس 

أكــد مرتــادو مجلــس محافظــة العاصمــة األســبوعي أن مملكــة البحريــن أصبحــت 
نموذًجــا رائــًدا فــي آليــة مكافحــة جائحــة كورونــا وفــق خطــة شــاملة تضــع صحة 
المواطنين والمقيمين في المقام األول، مع مراعاة جميع التداعيات التي من شأنها 
التأثير على مختلف القطاعات من خالل تمديد برنامج دعم المؤسسات المتضررة 
مــن تبعــات الجائحــة حتــى أغســطس مــن العــام الجــاري بما يضمــن اســتمراريتها، 
مؤكديــن أن القــرارات ترجمــة حقيقــة للتوجيهــات الملكيــة الســديدة لعاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، ومتابعة من ولــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلك خـــال لقـــاء محافـــظ العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
وأهالـــي  والنـــواب  الوجهـــاء  مـــن  عـــددا 
العاصمـــة فـــي المجلـــس األســـبوعي الذي 
عقد عبـــر تقنية االتصال المرئي، إذ أشـــاد 
الحضـــور بجهـــود الفريق الوطنـــي الطبي 
لمكافحـــة فيروس كورونـــا ودورهم البارز 
في خفض أعداد اإلصابات التي شـــهدتها 
المملكة مؤخًرا، مشيرين إلى أن القرارات 

األخيرة الصادرة عن فريق البحرين الطبي 
ارتكزت إلى وعي المواطن والتزامه بهذه 
القـــرارات لمكافحـــة الجائحـــة، داعين إلى 
مواصلـــة تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة بما يســـهم فـــي عودة 

الحياة إلى طبيعتها.
وأكـــد الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة حـــرص المحافظـــة علـــى ترســـيخ 
نهـــج التواصل الدائـــم والفعال مع األهالي 

عبـــر تفعيـــل أكثـــر مـــن 20 قنـــاة للتواصل 
أطلقتهـــا محافظـــة العاصمة مـــع الجمهور 
للوقـــوف على أهم احتياجاتهـــم التنموية 
والخدمية، والعمل على تسخير اإلمكايات 
كافة لتلبية هـــذه االحتياجات بما يتواءم 
مـــع رؤى وتطلعات المحافظـــة في خدمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن بأعلى مســـتويات 

الجودة، وتحقيًقا ألهداف الدولة التنموية 
الشاملة الرامية إلى تطوير البنية التحتية 
واالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمة وتحســـين 
جودة الحياة، وبما يتماشى مع ما تشهده 
يعكســـان  ونمـــاء  تطـــور  مـــن  المحافظـــة 
الواجهـــة الحضاريـــة المتقدمـــة لمحافظة 

العاصمة.

 

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

انطاقـــا من الدور المنـــوط بها في إطار 
عملها في مجال تعزيز وحماية الحقوق 
والحريات األساسية، وأهمية الحق في 
بيئـــة عمـــل آمنة مـــن المخاطـــر، أطلقت 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
للعام الثالث على التوالي مبادرة للتبليغ 
عـــن تجـــاوزات تشـــغيل العمـــال الذيـــن 
تقتضـــي طبيعة عملهـــم الحضور تحت 
أشعة الشمس، وفي األماكن المكشوفة 
فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن الســـاعة 12 ظهـــًرا 
وحتـــى 4 عصـــًرا خـــال شـــهري يوليـــو 
وأغســـطس، تنفيـــًذا لقـــرار وزارة العمل 
لســـنة   )3( رقـــم  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
2013 بشـــأن حظر العمل وقت الظهيرة 
فـــي األماكن المكشـــوفة خال ســـاعات 

الحظر المقررة.
المخالفـــات  رصـــد  للجميـــع  ويمكـــن 

وتحديـــد مكانها ووقتها، ونشـــرها على 
شبكات التواصل االجتماعي باستخدام 
وسم #اضمن_حقك، كما يمكن مشاركة 
المخالفات والمادة اإلعامية عن طريق 
برنامـــج الواتســـاب الخاص بالمؤسســـة 
اإلبـــاغ  أو   ،)17111666( الرقـــم  علـــى 
عن هـــذه التجـــاوزات من خـــال الخط 

الساخن المجاني )80001144(.
لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة  وتدعـــو 
اإلنســـان، عبر هـــذه المبـــادرة التي تأتي 
المجتمعيـــة  الثقافـــة  زيـــادة  بهـــدف 
لمســـاندة حقوق العمال المؤيدة لجهود 
الحكومـــة فـــي التصـــدي ألي تجاوزات، 
أصحـــاب العمـــل إلـــى احتـــرام القانـــون 
وحمايـــة حقـــوق العمـــال، وتهيئـــة بيئة 
عمل الئقة بهم، وتوفير التدابير الازمة 
للتكيف مع القرار وفقا للمعايير الدولية.

“الوطنية” تطلق مجددا “رصد حظر العمل ظهرا”

المنامة - وزارة الداخلية

نفذت مديرية شرطة محافظة المحرق 
حملـــة توعويـــة تحـــت شـــعار “ارتدائك 
للكمامة حمايًة لك ولمجتمعك” شـــملت 
نطـــاق  فـــي  الرياضـــة  مزاولـــة  أماكـــن 
اســـتهدفت  التـــي  المحـــرق،  محافظـــة 
ذلـــك  ويأتـــي  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
ضمن خطة المديرية للتصدي لفيروس 
كورونـــا. وأكـــد المديـــر العـــام لمديريـــة 
شرطة محافظة المحرق أهمية مثل تلك 
الحمات لزيـــادة الوعي لـــدى الجمهور، 
ويتزامـــن ذلك مـــع اإلعان عـــن العودة 

التدريجية وفتح بعض القطاعات وفق 
البروتوكـــول الجديـــد الـــذي أعلـــن عنـــه 
الفريق الطبي لمواجهة كورونا، مشـــيًرا 
إلى ضرورة اســـتمرار التزام المواطنين 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  والمقيميـــن 
واتبـــاع التعليمات الصادرة عن الجهات 
المعنيـــة لمنع انتشـــار الفيـــروس، حيث 
فـــي اآلونـــة  البحريـــن  شـــهدت مملكـــة 
األخيـــرة انخفاًضـــا في معـــدل االصابة 
بالفيـــروس ولله الحمـــد، راجين من هللا 

العلي القدير زوال الوباء.

شرطة المحرق تنفذ حملة توعوية عن “الكمامة”

البحرين تستنكر استخدام الحوثيين زورقين مفخخين بالحديدة
ـــي ـــون الدول ـــاك للقان ـــة انته ـــيات اإلرهابي ـــررة للميلش ـــداءات المتك االعت

ميليشــيات  قيــام  بشــدة،  البحريــن،  مملكــة  خارجيــة  وزارة  اســتنكرت 
الحوثــي اإلرهابية أمس الســبت بتجهيز زورقيــن مفخخين في محافظة 
الحديدة بالجمهورية اليمنية الشــقيقة، استمراًرا لنهجها اآلثم في تهديد 
أمــن المالحــة البحريــة وســالمة خطــوط التجــارة العالمية جنــوب البحر 

األحمر، وانتهاًكا التفاق ستوكهولم والهدنة المفروضة في المحافظة.

اســـتمرار  الـــوزارة  أدانـــت  كمـــا 
الميليشـــيات الحوثية اإلرهابية 
ضـــد  اآلثمـــة  اعتداءاتهـــا  فـــي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الشقيقة من خال إطاق هدف 
معاٍد تجاه المملكة مساء أمس، 
إضافـــة إلـــى المحاولـــة الفاشـــلة 
إلرسال طائرة مســـيرة مفخخة 
تجـــاه مدينـــة خميـــس مشـــيط 
جنـــوب المملكـــة صبـــاح أمـــس؛ 
اآلمنيـــن  المدنييـــن  الســـتهداف 

منتهكـــة  المدنيـــة،  والمنشـــآت 
القانون الدولي اإلنساني.

الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
بيقظـــة قـــوات التحالـــف لدعـــم 
وقـــوات  اليمـــن  فـــي  الشـــرعية 
الدفاع الجوي الملكي السعودي 
لهـــذه  التصـــدي  ســـرعة  فـــي 
الهجمـــات اإلرهابيـــة المتكـــررة، 
مؤكـــدة وقوف مملكـــة البحرين 
مـــع شـــقيقتها المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية وتضامنها التام معها 

فـــي كل مـــا تتخـــذه مـــن تدابير 
وإجـــراءات؛ لضمـــان أمن أرضها 
ومواطنيها والمقيمين وســـامة 
خطـــوط الماحـــة العالميـــة بمـــا 
يحفظ األمن والسلم اإلقليميين، 

إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  داعيـــًة 
ضـــرورة التحـــرك الســـريع ضـــد 
الميليشـــيات الحوثية اإلرهابية 
االعتـــداءات  هـــذه  إليقـــاف 

المتكررة.

المنامة - وزارة الخارجية

صرف الدفعة الثانية لمشروع سهم الغارمين بمليون دينار

فــي إطــار تعزيــز التكافــل االجتماعــي، أعلن صندوق الــزكاة والصدقــات بوزارة العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف عن صرف دفعة ثانية خالل هذا العام 2021 ضمن مشــروع ســهم الغارمين، 
واستفاد منها 271 معسرا ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب مديونياتهم وقد عجزوا عن 

سدادها، وبمبلغ إجمالي قدره مليونا و30 ألف دينار.

وقال وكيل العدل والشـــؤون اإلسامية القاضي 
عيســـى المناعي إن اطاق المشـــروع في ســـنته 
الخامســـة علـــى التوالي منـــذ نهاية شـــهر فبراير 
لهـــذا العـــام، حظـــي بتفاعـــل كبير مـــن الداعمين 
لصنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات، ولعل مـــن أبرزها 
ذكـــرا الدعم الكبير الذي قدمه بنك بيت التمويل 
الكويتي وبادر بالتنســـيق منذ بدايات المشـــروع 
في وضع تصور لســـير مراحل المشـــروع وآليات 
تنفيذه واالطاع على الجهود المبذولة، بمتابعة 
مســـتمرة مـــن قبل القائميـــن على بيـــت التمويل 
الكويتـــي - البحريـــن، حيـــث عقـــدت اجتماعات 

تنســـيقية ومتابعـــة مـــع إدارة البنـــك فـــي هـــذا 
الصدد.

وأعرب صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف عن بالغ الشـــكر 
والتقديـــر لبيـــت التمويـــل الكويتـــي الـــذي قـــدم 
دعمـــا كبيـــرا تجـــاوز 1.5 مليون دينار مـــن المبلغ 
اإلجمالـــي الذي تجـــاوز 1.7 مليون دينار صرفت 
على دفعتي المعســـرين خـــال هذا العام، األولى 
استفاد منها 175 وتم صرفها خال شهر رمضان 
المبارك، والثانية اســـتفاد منها 271 وتم االنتهاء 
من صرفها أخيرا، ليصل عددهم اإلجمالي لـ 446 

معســـرا للدفعتيـــن المشـــار إليهمـــا، شـــاما ديونا 
ُمطالبا بها في 1090 ملف تنفيذ.

وفي السياق ذاته كشف الوكيل المساعد للشؤون 
اإلســـامية بـــوزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف محمـــد القطـــان، عـــن قيـــام صنـــدوق 
الـــزكاة والصدقـــات بدور الوســـاطة مـــع عدد من 
الدائنيـــن؛ بهـــدف المســـاهمة بتخفيـــض الديـــون 
على عدد من المعســـرين في إطار مشروع سهم 
الغارمين، وقد نتج عن هذه المبادرة إســـقاط ما 
يقارب نصف مليون دينار، وهو ما شـــكل إضافة 

مهمة في دعم سهم الغارمين.
كمـــا نـــوه القطان فـــي هذا اإلطـــار بالدعـــم الذي 
قدمـــه كل من ســـاهم في دعـــم ســـهم الغارمين، 
مشيًرا إلى أن صندوق الزكاة والصدقات مستمر 
في صرف ســـهم الغارمين علـــى دفعات جديدة، 
وذلك بناًء على الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ُيذكـــر أن حملـــة ســـهم الغارمين ســـاهمت خال 

الســـنوات األربـــع الماضيـــة بتفريـــج كربـــة عـــدد 
كبيـــر مـــن المعســـرين، وذلـــك مـــن خـــال قاعدة 
البيانـــات المتوفرة تلقائًيا بـــإدارة التنفيذ بوزارة 
العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف، بحسب 
المعاييـــر واالشـــتراطات الُمعلنـــة مـــن الصندوق 
مراعيـــا فـــي ذلك الضوابـــط واألحكام الشـــرعية 

بهذا الخصوص.
فـــي  والمشـــاركة  التبـــرع  فـــي  وللراغبيـــن 
البنكـــي  الحســـاب  علـــى  الغارميـــن”،  “ســـهم 
أو    IBAN#BH23FIBH01021464950011
تطبيـــق صنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات أو تطبيق 
إســـاميات، أو عبر إرســـال رســـالة نصية فارغة 
لألرقـــام التاليـــة وســـيتم اســـتقطاع مبلـــغ دينار 
واحد من فاتـــورة الهاتف لصالح الصندوق، زين 

Stc 98985 ،94030، بتلكو 94992.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

ــي” ــتـ ــويـ ــكـ الـ ــل  ــ ــوي ــ ــم ــ ــت ــ “ال ــن  ــ مـ ــر  ــيـ ــبـ كـ ــم  ــ ــدعـ ــ وبـ مـــعـــســـرا   271 اســــتــــفــــادة 

المتعففة األسر  لمساعدة  فرصة   :”^“ لـ  خيرية  جمعيات  ممثلو 

جمعه الشاخوريجعفر آل مبارك

عيسى المناعي



العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن مملكـــة 
البحريـــن حققـــت إنجـــازا دولًيـــا جديـــًدا 
تمثل في حفاظ المملكة على موقعها في 
الفئة األولى لمكافحة االتجار باألشخاص 
للعـــام الرابع على التوالي في تقرير وزارة 

الخارجية األميركية السنوي.
وبهذه المناســـبة رفع المدير العام لإدارة 
العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية أصدق 
التهانـــي والتبريكات لقيـــادة المملكة بهذا 
اإلنجاز وعلى رأســـها عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ووزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، مؤكـــًدا أن 
هـــذا اإلنجـــاز الدولـــي الكبيـــر جـــاء ثمـــرة 
لتوجيهات جاللة الملك ورؤيته السديدة 
وحرصـــه علـــى إرســـاء قواعـــد المســـاواة 
وتعزيـــز حقوق اإلنســـان لـــكل المواطنين 
والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، 
وهو مـــا يعكس حجم الجهود المســـتمرة 
التـــي تبذلهـــا جميـــع الجهـــات فـــي مملكة 
البحريـــن وعلـــى رأســـها وزارة الداخليـــة 
لترســـيخ قيم حقوق اإلنســـان دون تمييز 
بســـبب الدين أو اللغـــة أو العرق، كما جاء 
أيًضا ترجمة فعلية لسياســـات وتوجهات 

وزارة الداخلية في هذا المجال.
وأكد المديـــر العام حرص وزارة الداخلية 
مـــن خـــالل تعاونها مـــع مختلـــف الجهات 
الحكومية إلبقـــاء المملكة خالية من هذه 
الجريمة العالمية بأنواعها وجميع صورها، 
والتصدي لها من خالل استحداث اآلليات 
الكفيلـــة بالقضـــاء عليهـــا في حـــال ظهور 
مؤشـــرات تدل على وجودها، كاشـــًفا عن 
أن وزارة الداخليـــة تتخـــذ مجموعـــة من 
التدابيـــر لضمـــان التنســـيق والتعاون بين 
الجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة لمكافحـــة 
واآلليـــات  الـــرؤى  الجريمـــة ضمـــن  هـــذه 

التـــي تضمنتهـــا االســـتراتيجية الوطنيـــة 
لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص، كما شـــدد 
باألشـــخاص  االتجـــار  جريمـــة  أن  علـــى 
مخالفة لمبـــادئ جميع األديان الســـماوية 
النتهاكها الكرامة اإلنسانية التي حرصت 
صريحـــة  مخالفـــة  وتعـــد  صونهـــا،  علـــى 
للمبادئ اإلنسانية التي كفلتها التشريعات 
الوطنيـــة بمـــا تضمنته من أحـــكام مؤيدة 
لتلـــك النصوص ومنســـجمة مع االتفاقات 

والمعايير الدولية بهذا الشأن.
العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  وأوضـــح 
تقريـــر  أن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
وزارة الخارجيـــة األميركيـــة لفـــت النظـــر 
إلـــى الجهود التي حققتها مملكة البحرين 
وأدت إلـــى اســـتمرار بقـــاء تصنيفهـــا فـــي 
هـــذه المرتبـــة لمـــدة 4 ســـنوات متتاليـــة، 
تلـــك  لمحاربـــة  الجهـــود  تنامـــي  مؤكـــًدا 
التحقيـــق  بآليـــات  ومنوًهـــا  الظاهـــرة، 
الجنائـــي والقضائي في عدد من الحاالت 
المتعلقة باالتجار باألشـــخاص، إلى جانب 
الجهـــود التـــي تبذل في تدريـــب مختلف 
المســـؤولين بوزارة الداخليـــة على آليات 

التعامل مع الضحايا.
وفـــي هـــذا الجانـــب أشـــار المديـــر العـــام 
لإدارة العامة للمباحـــث واألدلة الجنائية 
إلـــى مـــا تحقق مـــن خـــالل إدارة مكافحة 
االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
خالل الفترة من 1 يناير ولغاية 30 يونيو 
2021م، إذ بلـــغ مجمـــوع القضايـــا خـــالل 
الفتـــرة المذكورة 15 قضية، وبلغ مجموع 
المتهميـــن 28 متهًمـــا ومتهمـــة يحملون 9 
جنســـيات مختلفـــة، وبلـــغ عـــدد المجنـــي 
عليهن الذين تم الدعم النفسي والقضائي 
لهـــم 39 ضحية من 5 جنســـيات مختلفة، 
وتنوعت تلك القضايا المشار إليها ما بين 
االتجار باألشـــخاص وحجـــز أجور العمال 
باألشـــخاص  واالتجـــار  مبـــرر  دون  مـــن 
والتحريض أو المســـاعدة على الفجور أو 

الدعارة و اإلكراه على الفجور والقبض أو 
الحجـــز أو الحرمان من الحرية بغير وجه 

حق.
وخـــالل العام المنصرم 2020 بلغ مجموع 
القضايا التـــي باشـــرتها اإلدارة العامة 21 
قضيـــة وبلغ عدد المتهميـــن لتلك القضايا 
31 متهًمـــا يحملـــون جنســـيات مختلفـــة، 
مـــن  متهمـــًة   23 المتهمـــات  عـــدد  وبلـــغ 
جنســـيات مختلفـــة، وبلـــغ عـــدد المجنـــي 
عليهـــن خـــالل تلك الفتـــرة 55 ضحية من 

10 جنسيات.
كمـــا أشـــار المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
إلـــى  أيًضـــا  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
الجهـــود التوعويـــة جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
الجهـــود األمنيـــة، إذ تـــم تنظيـــم معارض 
توعوية بمناســـبة اليوم العالمي لمكافحة 
حمـــالت  وتنظيـــم  باألشـــخاص  االتجـــار 
توعويـــة فـــي جميـــع محافظـــات المملكة 
تتضمن توزيـــع مطبوعات توعوية بلغات 
عـــدة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، 
إضافـــة إلـــى تنظيـــم العديد مـــن الندوات 
األمنيـــة اإلفتراضيـــة والمحاضـــرات فـــي 

هذا المجال.
وأكد المدير العام لإدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية أن مباشـــرة ذلـــك العدد 
مـــن القضايـــا خـــالل تلـــك الفتـــرة يوضح 
مـــدى الجهد والعمل الشـــاق الذي تقوم به 
وزارة الداخليـــة لمكافحـــة تلـــك الجريمة 
انطالًقـــا مـــن توجيهـــات القيـــادة وتنفيًذا 
لتعلميات وزير الداخلية، ودعم ومساندة 
مـــن رئيس األمـــن العام الفريـــق طارق بن 
حســـن الحســـن، بضـــرورة الحفـــاظ علـــى 
ســـجل المملكـــة الناصـــع البيـــاض في هذا 
المجـــال من خـــالل تكامل جهـــود الوزارة 
مـــع مختلف الجهات الحكومية والوطنية 
البحريـــن واحـــة  لتظـــل مملكـــة  األخـــرى 

للتسامح والعيش الكريم.
واســـتعرض المدير العـــام لـــإدارة العامة 
للمباحـــث واألدلة الجنائيـــة خالل حديثه 

أبـــرز مـــا جـــاء بتقريـــر وزارة الخارجيـــة 
مملكـــة  مكانـــة  رســـخ  الـــذي  األميركيـــة، 
البحريـــن الرائـــدة فـــي هذا المجـــال للعام 
الرابـــع على التوالـــي، والـــذي يكلل جهود 
جميـــع الجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة، إذ 
تضمـــن التقريـــر إشـــادة بمبـــادرة المملكة 
االتجـــار  مكافحـــة  ثقافـــة  تعميـــم  فـــي 
باألشخاص واحترام حقوق اإلنسان على 
مستوى منطقة الشرق األوسط من خالل 
شـــروعها فـــي تأســـيس المركـــز اإلقليمي 
للتدريب وبناء القدرات لمكافحة االتجار 
باألشـــخاص بالتعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم 
المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمة 
فـــي دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، إذ 
ســـيعمل المركـــز علـــى إعـــداد الدراســـات 
والبحـــوث المتعلقـــة باالتجـــار إلى جانب 
صياغـــة منهـــج خـــاص بمكافحـــة االتجار 
خصوصيـــة  مـــع  يتناســـب  باألشـــخاص 
وطبيعة حاالت االتجار في منطقة الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، كما سيســـهم 
فـــي وضـــع معاييـــر نموذجيـــة لخدمـــات 
رعاية الضحايا ووضع التعريفات واألدلة 
وآليات مكافحة االتجار تكون ذات عالقة 
واالقتصاديـــة  الديموغرافيـــة  بالتركيبـــة 

واالجتماعية في المنطقة.
وتطرق تقرير الخارجية األميركية كذلك 
إلـــى افتتـــاح مكاتـــب تســـجيل الدعـــاوى 
العماليـــة لدى هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، 
حيـــث تقـــوم هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 

والحمايـــة  التظلمـــات  إدارة  فـــي  ممثلـــة 
بمهـــام تقديم المســـاعدة اإلداريـــة للعمالة 
العماليـــة  الدعـــاوى  رفـــع  فـــي  الوافـــدة 
ومتابعتهـــا مـــن خالل النظـــام اإللكتروني 
الـــذي تـــم تخصيصـــه لهـــذا الغـــرض مـــن 
قبـــل وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
المســـاعدة  طالـــب  وتزويـــد  واألوقـــاف، 
بجميـــع المعلومـــات التـــي يحتاجهـــا مـــن 
واقـــع النظـــام واالطـــالع علـــى مجرياتها 
وذلـــك منـــذ رفـــع الدعـــوى حتـــى صـــدور 
الحكم فيها، بما يشـــمل تقديم المســـاعدة 
اإلداريـــة في إدخال الطلبـــات والمذكرات 
والـــردود، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم 
التقني الالزم حتى تقوم الهيئة بمباشـــرة 

مهامها في هذا الشأن.
ونـــوه تقرير الخارجية األميركية بتطبيق 
المملكـــة لنظـــام حمايـــة األجـــور، الذي تم 
توثيـــق  علـــى  ويعمـــل  أخيـــرا،  تدشـــينه 
العمليـــات الخاصـــة بدفـــع رواتـــب العّمال 
العمـــل  لقانـــون  الخاضعـــة  بالمؤسســـات 
بمـــا يتيـــح متابعة ســـير عمليـــات تحويل 
مســـتحقات جميـــع العمالـــة الوافـــدة فـــي 
البحرين، بهدف التأكد من التزام أصحاب 
العمـــل بدفع أجور العمال بشـــكل مســـتمر 
وفـــي المواعيد المحـــددة طبًقـــا للقوانين 
والشـــروط التي ينص عليها قانون العمل، 
باإلضافـــة إلى تســـليط الضوء على بعض 
منجـــزات المملكة في هـــذا المجال ومنها 
إنشـــاء صنـــدوق رعايـــة ضحايـــا االتجـــار 
ضحايـــا  إيـــواء  مركـــز  وإنشـــاء  بالبشـــر، 

االتجـــار بالبشـــر، فضـــاًل عن إنشـــاء نيابة 
االتجـــار  قضايـــا  لمباشـــرة  متخصصـــة 

بالبشر.
مملكـــة  أن  إلـــى  أيًضـــا  التقريـــر  وأشـــار 
البحريـــن ترجمـــت عملهـــا فـــي مكافحـــة 
االتجار باألشـــخاص إلـــى منظومة عملية 
ومؤسسية تشترك فيها مختلف الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة منها، كما 
تطـــرق التقرير إلـــى منجز إصـــدار اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 
نظـــام اإلحالـــة الوطنـــي لضحايـــا االتجار 
باألشخاص الذي ُيعد األول على مستوى 
تعزيـــز  فـــي  ويســـاهم  المنطقـــة،  دول 
إجـــراءات مكافحة االتجار باألشـــخاص، 
وتوضيـــح وتنظيـــم دور مختلف الجهات 
وآليـــات تعاملهـــا مـــع أي حالـــة اتجـــار أو 
يشـــتبه فـــي إمكانيـــة تحولهـــا إلـــى حالـــة 

اتجار.
وفـــي ختـــام حديثـــه دعـــا هللا تعالـــى أن 
يحفـــظ مملكـــة البحريـــن مـــن كل ســـوء 
وأن تظـــل واحـــة خضـــراء تنعـــم باألمـــن 
والســـالم والتعايـــش بين جميـــع مكونات 
مواطنيـــن  مـــن  البحرينـــي  المجتمـــع 
ومقيميـــن فـــي ظـــل قيادتهـــا، كمـــا تقـــدم 
بالشكر والتقدير للجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألشـــخاص، ولـــوزارة الخارجية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
واألوقـــاف وللنيابة العامـــة ولهيئة تنظيم 
ســـوق العمل، ولجميـــع الجمعيات األهلية 
ذات االختصـــاص علـــى جهودهـــم القيمة 
في هـــذا الملف المهـــم، كما تقدم بالشـــكر 
الجزيـــل لجميـــع منســـوبي إدارة مكافحة 
االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
على جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم 
كونهـــم أحد أهـــم العناصـــر لمكافحة تلك 
األديـــان  جميـــع  تنكرهـــا  التـــي  الجريمـــة 
الســـماوية واألعـــراف اإلنســـانية، متمنًيـــا 
لهـــم مزيدا من التوفيق والنجاح في إداء 

رسالتهم.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين تحافظ على موقعها في الفئة األولى لمكافحة االتجار باألشخاص
ضحية  39 لــــ  الـــدعـــم  ــر  ــي ــوف وت ــي  ــاض ــم ال ــو  ــي ــون ي ــى  ــت ح قــضــيــة   15 ــرة  ــاش ــب م

“الداخلية” تدعو إلى مواصلة االلتزام باالحترازات وعدم التراخي في ظل فتح بعض القطاعات
أكــدت مديريــات الشــرطة بالمحافظــات واإلدارات األمنية ضــرورة مواصلة 
أفراد المجتمع االلتزام في جميع مســتويات “آلية اإلشــارة الضوئية لمستوى 
انتشــار فيــروس كورونــا”، التــي أعلــن عنهــا الفريــق الوطني الطبــي للتصدي 
لفيروس كورونا، مشيدة بالتزام المواطنين والمقيمين خالل الفترة الماضية 

والتي أسفرت عن انخفاض تدريجي في عدد اإلصابات والحاالت القائمة.

األمنيـــة  واإلدارات  المديريـــات  ودعـــت 
المواطنيـــن والمقيميـــن الكـــرام إلى عدم 
اإلجـــراءات  فـــي  بااللتـــزام  التراخـــي 
بعـــض  فتـــح  ظـــل  فـــي  االحترازيـــة 
ويتوجـــب  الجمهـــور،  أمـــام  القطاعـــات 
علـــى الجميع أن يفعلوا دورهم وواجبهم 
الوطنـــي واالجتماعـــي، والمواصلـــة في 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة وصواًل 
علـــى  القضـــاء  وهـــو  المنشـــود  للهـــدف 
الطبيعيـــة  للحيـــاة  والعـــودة  الفيـــروس 
ظـــل  فـــي  أنـــه  مؤكـــدًة  كامـــل،  بشـــكل 

دورهـــا والمهـــام المنوطة بها، ســـتواصل 
المديريات واإلدارات األمنية العمل على 
ضمان االلتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.
المديريـــات  قامـــت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
واإلدارات األمنيـــة منـــذ بـــدء الجائحـــة 
وحتـــى تاريـــخ 1 يوليـــو الجـــاري باتخاذ 
 93511 حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
مخالفـــة عـــدم لبـــس كمامـــة الوجـــه في 
األماكـــن العامـــة، واتخـــاذ 11362 إجراًء 
للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، 

والقيام بــ 13065 حملة توعوية.
الوطنـــي  اإلســـعاف  مركـــز  تلقـــى  كمـــا 
بالغـــات   17204 الجائحـــة  بـــدء  منـــذ 
خاصـــة بجائحة كورونا، باشـــرها واتخذ 
اإلجـــراءات الالزمـــة عـــن طريـــق فريـــق 
متخصـــص ومؤهـــل للتعامـــل مـــع هـــذه 
الحـــاالت، فيما قامت آليـــات إدارة النقل 
بــــ 38931 حركة تم خاللها نقل 104276 

حالة منذ بدء الجائحة.
فـــي ذات الســـياق، تتابـــع اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي دورهـــا فـــي الحـــد مـــن 
انتشـــار الفيـــروس، إذ قامـــت منـــذ بـــدء 
الجائحة بتنفيـــذ 346201 عملية تطهير 
والمنشـــآت  للمبانـــي  مختلفـــة  وتعقيـــم 
والطرقـــات  والشـــوارع  الحكوميـــة 
الـــدورات  وغيرهـــا، مـــع مواصلـــة عقـــد 

الصحيحـــة  الطـــرق  بشـــأن  التدريبيـــة 
والتعقيـــم  التطهيـــر  عمليـــات  لتنفيـــذ 
والمنشـــآت  المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي 
الحكوميـــة وأماكـــن العمـــل، وبلـــغ عـــدد 
المشـــاركين فـــي الـــدورات التـــي نظمها 
الدفـــاع المدنـــي 2258 مـــن المؤسســـات 
والشـــركات الخاصـــة ومختلـــف الجهات 
الحكوميـــة، فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعين 

منـــذ شـــهر مارس العـــام الماضـــي 6134 
متطوًعـــا، باإلضافـــة إلى اإلشـــراف على 
شـــارك  وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــة   2446
فيها المتطوعـــون، كما تم تدريب 1230 
شخًصا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم 
المســـاجد، وتنفيذ 107 عمليـــات تطهير 

وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.
الشـــرطة  مديريـــات  أكـــدت  كمـــا 
بالمحافظـــات واإلدارات األمنية المعنية 
بأنـــه في ظل القـــرارات الجديدة للفريق 
الوطنـــي الطبي بفتح بعـــض القطاعات، 
التـــزام  العمـــل علـــى ضمـــان  ســـتواصل 
الجميـــع بالقـــرارات وعـــدم مخالفتها من 
خـــالل نشـــر الدوريـــات األمنيـــة واتخاذ 
جميع اإلجـــراءات الالزمة والتي تهدف 
إلى الحفاظ على أمن وســـالمة المجتمع 

وأفراده.
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Vacancies Available
BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

RAJ R BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ANWAN FOR GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17003551  or  TOWFICSS@HOTMAIL.COM 

SUBASCO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17001096  or  SUHAIL@SUBASCO.COM 

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

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

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

  EXECUTIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

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

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

MASTER PLUS   FACILTY SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

RAJ R INTERIOR DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66699966  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

THE VIEW OFFICE MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66627665  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

THE VIEW OFFICE MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66627665  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 37700702 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com

TASNEEM CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  INFO@EAMCO.BH 

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

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

ALNAWADER GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  salimrealestatebh99@gmail.com 

ELLIAN SALON BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

Alomdah business support service 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 33668870  or  ALOMDAHHAMED2007@HOTMAIL.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

MODA BITAR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39322274  or  moda_bitar_bh@yahoo.com 

Jahiz  Trading 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17456344  or  ALI.E.ISSSA@GMAIL.COM  



١٣د.ب

grnata

 للمزيد من

العقارات

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464
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في حال أصرت الســـلطات التركية هذه المرة على التزام القنوات الفضائية 
السياســـي  التحريـــض  عـــن  والتوقـــف  الجديـــدة،  بالتعليمـــات  اإلخوانيـــة 
وبـــث خطـــاب معاد للدولـــة المصرية، فإنها ســـتفاقم مـــأزق جماعة اإلخوان 
المســـلمين، خصوصـــا إذا ما تـــم األخذ في االعتبـــار األهميـــة المركزية التي 
توليهـــا الجماعة لإلعـــام، باعتباره من أهم أدوات تنفيذ مشـــروعها الفكري 
والسياسي، كما ستترتب على هذه التعليمات خسارة الجماعة أهم حاضنة، 
سياســـية وإعاميـــة، كانت تمثل بالنســـبة لهـــا الماذ اآلمن طيلة الســـنوات 
الماضيـــة، وأهـــم عوامـــل بقائها بعد ثـــورة الثاثين من يونيـــو 2013، حينما 
فـــرت معظـــم قيادات الجماعة والعديد من كوادرها الشـــابة إلى تركيا، التي 
قدمـــت لهـــم العديد من التســـهيات وســـاعدتهم على تكويـــن “امبراطورية 
إعاميـــة”، تضمنـــت العديـــد مـــن القنـــوات الفضائيـــة والمواقـــع والمنصـــات 
الرقميـــة، كي تكون المنصـــة التي تدافع بها الجماعة عن نفســـها من ناحية، 
ومهاجمـــة النظام المصـــري، والتحريض عليه، وتشـــويه صورته، من ناحية 

ثانية، وذلك في محاولة للعودة مجددًا إلى المشهد السياسي.
إذا أثبتـــت تركيـــا أنها جادة في فـــرض قيود صارمة علـــى منظومة اإلعام 
اإلخواني التي تبث من أراضيها، فإنها بذلك تكون قد وجهت ضربة قاسمة 

لجماعـــة اإلخوان المســـلمين، العتبارات عديدة، أولهـــا أن عملية البحث عن 
حاضنة بديلة عن تركيا ربما تســـتغرق بعض الوقت من الجماعة، وهذا من 
شـــأنه إضعـــاف - إن لم يكن تجميـــد - المنظومة اإلعاميـــة لإلخوان مؤقتًا، 
وعجزها عن القيام بدورها في مواكبة أهداف الجماعة، وثانيها تنامي حالة 
القلـــق العربي والدولي مـــن الخطاب اإلعامي لجماعة اإلخوان المســـلمين، 
والـــذي ينطوي على تهديد واضح للدولة الوطنيـــة، وهدم مرتكزاتها، فضاً 
عن معاداة قيم التســـامح والتعايش، وثالثها التحـــركات األوروبية األخيرة 

التي تستهدف تقييد األنشطة اإلخوانية في العديد من الدول األوروبية.
ورطـــة اإلعـــام اإلخواني أحد جوانب األزمة الشـــاملة التـــي تواجه جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين بوجه عـــام، وهي أزمـــة مركبة تطال شـــرعية الجماعة 
وقدرتهـــا علـــى التأثير والحركة، نتيجة ما تعانيـــه من صراعات داخلية بين 
قياداتها من ناحية، وفشـــل رهانها على االســـتفادة من التطورات اإلقليمية 
والدوليـــة مـــن ناحيـــة ثانية، وهي تطـــورات لم تعـــد مواتية لعـــودة جماعة 
اإلخوان المســـلمين إلى المشهد السياســـي بعد أن انكشف مشروعها لجميع 
شـــعوب المنطقة، التي باتت على قناعة اليوم بأن هذا المشـــروع يقف وراء 

حالة الفوضى التي تشهدها العديد من دول المنطقة.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

اإلعالم اإلخواني في ورطة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كشف المجهول عن الحريات الدينية في قطر
البحرين بلد التعايش والتســـامح وهذه حقيقة كطلوع الشمس 
وغروبهـــا، وبلـــد فريـــد مـــن نوعـــه فـــي احتضانـــه كل المذاهب 
واألديان، والمواطن هنا ال يسأل عن مذهبه ومعتقده ودينه، إنما 
يسأل عن والئه وانتمائه وحبه لألرض، البحرين كانت ومازالت 
واحـــة خضـــراء للتعايش، وتصيب عقول األعـــداء بالذهول من 
هـــذه الصفة والميزة، وقد يكون البلد الوحيد في المنطقة الذي 
تمارس فيه مختلف الطوائف طقوســـها الدينية بكل حرية، وال 
تفريق بين هذا المواطن أو ذاك، وهذه أعراف وتقاليد ووشائج 
وروابط ممتدة إلى أزمان سحيقة، وكل الصروح الدينية القت 
كل الرعاية واالهتمام من قبل شيوخ البحرين آل خليفة الكرام 
منذ زمن بعيد جدا، وهذا ما يميز بلدنا الذي ال يعرف أية إساءة 

أو تمييز على أساس االنتماء الديني أو االعتقاد أو الممارسة.
نـــود من قنـــاة “الجزيـــرة” القطريـــة أن تقلب الموازيـــن ولو مرة 
وتعـــرض تقريـــرا واحدا عن الحريات الدينيـــة في قطر وكيفية 
معاملة األشـــقاء القطريين من الطائفة الشـــيعية الكريمة الذين 

يتعرضون للظلم والنظرة الدونية، وال يسمح لهم أبدا بممارسة 
شـــعائر عاشـــوراء في الشـــوارع، ونـــادرا ما نجـــد مواطنا قطريا 
شـــيعيا يســـمح له بالظهور بالزي األســـود الذي يائم المناســـبة، 
كما ال يتم منحهم عطلة يومي التاســـع والعاشـــر، وحسب بعض 
المنظمـــات “أن األجـــواء الدينية والروحانية خال شـــهر محرم 
منتشرة بالعالم إال دولة قطر التي تحرم على شيعتها االحتفال 

العلني بعاشوراء، وهناك تمييز فاضح ضدهم”.
نـــود من قنـــاة “الجزيـــرة” القطرية التائهة التي تســـبح في عالم 
غير محدد المعالم من األكاذيب أن تكشـــف المجهول للمشـــاهد 
العربي عن الحريات الدينية في قطر إذا أرادت أن تثير دهشـــة 
العالـــم وإعجابـــه، بـــدل هـــذه الوضاعة والخـــروج عـــن القواعد 
األخاقية للمجتمعات ونفث سموم األحقاد في كل االتجاهات، 
والـــذي مـــن المؤكد مصـــدره عقدة النقـــص والشـــوق الملح إلى 
الظفـــر ولو بـ 1 % من مكتســـبات مملكة البحريـــن وريادتها في 

المجاالت كافة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور
قدم فيروس كورونا دروســـًا للبشـــرية، في بخـــس الحياة الدنيا، 
وقصرهـــا وتفاهتهـــا، ومحدوديـــة قيمتهـــا والبقـــاء فيهـــا، قصتها 
المســـتمرة الموت المفاجـــئ والمباغت لمن كانوا شـــركاء األمس 

وأصدقاءه، وأقرباءه وأحبابه.
نبـــه الفيـــروس قاطعـــي صلـــة األرحـــام، بالواجبات التي نســـوها 
وأهملوهـــا، وركنوهـــا على جنب، لكنها - فـــي المقابل - من تحدد 
مســـارات العالم اآلخر، أين سيكون مصيرهم؟ ومع من؟ وكيف؟ 

وإلى أين هم ذاهبون؟
ســـكب الفيروس العنيد ماء باردا على رؤوس العاقين لوالديهم، 
ولمن يهجرون المســـاجد، ويعيثون في األرض فسادًا، ويخنقون 
النـــاس ببـــذاءة ســـلوكياتهم وأفعالهـــم، وبأخذ ما ليـــس لهم، بأن 

الرحيل على غفلة واقع ممكن، والشواهد بذلك كثيرة وقريبة.
نبه الفيروس سراق أموال الناس، بأن الحياة الفانية هذه مجرد 
محطـــة عابـــرة، وعاجلة، وبأن هناك حســـابا لكل شـــاردة وواردة، 
وبأن العمل الصالح هو الباقي، واألبدي، شـــاء من شاء، وأبى من 

أبى.
كمـــا ذكـــر كورونا أصحاب األمـــوال واألطيان والثـــروات والكنوز 
المخبـــأة، بأنهـــا إرث لمـــن بعدهـــم، والذيـــن قـــد ال يذكرونهم بعد 

الرحيل حتى “بدعوة”.
لـــم يغفـــل كورونا عن تذكيـــر المســـؤولين الذين يخنقـــون صغار 
الموظفين وفاقدي الحيلة منهم، بأبســـط الطلبات وأصغرها، بأن 
دوركـــم آت، مثلكـــم مثـــل غيركم، وأن هنـــاك حســـابا وانتقاما، ال 

يمكن للعقل البشري أن يفهمه.
“يـــا عبادي اني احرمت الظلم على نفســـي وجعلته بينكم محرمًا 
فا تظالموا”، حديث عظيم، يوجز الكثير والكثير، ولكن أكثرهم 

غافلون، ومتمنعون.
كورونا هو ضيف ثقيل كغيره، وسيرحل يوما ما، لكن التساؤل  «

الحقيقي هو في العبر والقيم والمبادئ التي سيخرج بها الناس 
من كل ما حصل، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

وســـط حـــرص شـــديد وربما مبالـــغ فيه من قبـــل معظـــم دول العالم في 
مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 19” لدرجـــة أوصلت بعض 
الدول إلى فرض حصار شديد على دخول بعض األماكن وتقييد الحركة 
وفـــرض عقوبـــات رادعـــة ضـــد كل مـــن ال يلتـــزم بالتدابيـــر واإلجراءات 
الصحية التي يتم إقرارها، أما في تجاوز تلك الجائحة بأقل الخســـائر 
البشـــرية والتكاليـــف الماديـــة، شـــاهدنا منظـــًرا مغايـــًرا فـــي ماعب كرة 
القـــدم خال بطولة كأس األمـــم األوروبية، حيث اكتظاظ الجماهير في 
المدرجات ودون لبس الكمامات أو مراعاة أية مســـافات أثناء مشـــاهدة 
المباريـــات مع االحتفال باألهـــداف باحتضان بعضهم البعض دون خوف 

أو تفكير من عدوى أو مرض. 
بطبيعـــة الحـــال، هـــذا الوضـــع يعكـــس مـــدى الضيـــق الـــذي وصـــل إليـــه 
الكثيـــرون مـــن طول مـــدة المواجهة ضـــد هذا الفيـــروس، وحالـــة الملل 
مـــن العزل المنزلـــي والتباعـــد االجتماعـــي والحصار االقتصـــادي والمنع 
الســـياحي والخوف التعليمي، لدرجة جعلت الناس يتحينون أية فرصة 
للخروج والتغيير والتمرد على هذه الحياة “المميتة” والمعاكسة للطبيعة 

البشرية.
إال أن مـــا شـــاهدناه مـــن حياة مبهجـــة ومزدحمة في ماعـــب كرة القدم 
األوروبية زاد من شكوك البعض حيال طبيعة الجائحة وكيفية تسييرها 
مـــن قبـــل جهات تأمل تعميق الخـــوف وإثارة الهلع وعـــدم التفكير ال من 
قريب أو بعيد في عودة الحياة اإلنسانية “اآلمنة”، واستمرار البحث عن 

سبل التكيف مع أزمة طويلة ممتدة ال نهاية لها.
استغرق األمر عدة أيام لتنتبه منظمة الصحة العالمية إلى األمر وتطلق 
تصريحاتهـــا وتحذيراتهـــا وتلقـــي اللـــوم على هـــذا الحدث الكـــروي بأنه 
الســـبب الرئيســـي وراء الزيادة الحالية في اإلصابات بمرض كوفيد19- 
بأوروبا، وإنهاء تراجع اإلصابات الجديدة الذي استمر طيلة عدة أسابيع، 
مع احتمال بدء موجة جديدة من الجائحة إذا ما استمر المشجعون في 

سلوكياتهم البعيدة عن االحتياط والحذر.
هذه الحياة خارج وداخل مالعب كرة القدم خالل بطولة اليورو تطرح الكثير  «

من التساؤالت حول طبيعة وحقيقة األزمة الصحية والمعاناة اإلنسانية 
التي تعيشها البشرية منذ فترة وبدلت مالمح الحياة.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

بطولة اليورو بحضور فيروس كورونا

نصف الكون وأساسه
ســـمراء شـــقراء ســـافرة أو محجبة يجب على الجميع احترامها، 
هي نصف الكون وأساســـه، هي أكثر مـــن عيون جذابة أو مامح 
جســـد متمايـــل، هي أكبر مـــن كل عظيم حملته فـــي رحمها، وهي 
أحن من كل صغير ربته ورعته، ستظل المرأة سرا محيرا للجميع، 
ال تهاب الزمن أو الظروف بل تزداد صابة عند األزمات رغم رقة 

مشاعرها وعذوبة عواطفها.
ال تســـأل امرأة عن عمرها لكن اســـألها ما قدمت، ســـتجد كثيرات 
ممـــن أفنيـــن حياتهـــن في ســـبيل إســـعاد الجميع وراحـــة الجميع 
وحب الجميع، فعمر المرأة ال يحسب باأليام وال التقويم أيا كان، 
بـــل يحســـب بالحب، بالعطـــاء، باللحظة الســـعيدة، فالمـــرأة دوما 
متشوقة للحب والعاطفة، تعطف على الصغير والكبير، هكذا هي 
مامـــح األنوثة التي تربينـــا عليها بعيدا عن التشـــويش الحاصل 
حاليـــا والذي حصـــر األنوثة في الشـــكل الجميـــل والمظهر، بغض 
النظـــر عـــن مشـــاعر العطاء، بـــل وعلـــى النقيض قد تجـــد البعض 
يتحـــدث عـــن الجفاء والجفاف كنقاط قوة، وهـــو ما أختلف فيه، 
فـــا تأتي القوة بصخب الصراخ والجفـــاء، بل تربينا على نموذج 
للقـــوة الناعمـــة التـــي تســـتطيع بالليـــن والطيـــب أن تحتـــوي كل 

المواقف وأن تذلل الصعاب كلها.

ومضة

دعونا نرفع القبعة لكل امرأة أدت واجباتها نحو نفسها ومحيطها  «
ومجتمعها على أكمل وجه، دعونا جميعا نصفق لكل أم وأخت، لكل 

ابنة، لكل فتاة أيا كان موقعها أو ظروفها، خلقها الله أنثى لتعطي 
الكثير وتتحمل الكثير وتحنو على الصغير والكبير، وفي عصر 

الفضاء الحر واإلعالم الجديد وجب علينا أن ننبه إلى أهمية احتضان 
الفتيات وتربيتهن على الفطرة وتقويم سلوكهن بين الفينة واألخرى 

حتى نستطيع أن نصل بهن إلى بر األمان.

سمر األبيوكي



االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
البحريني للكرة الطائرة رئيس اللجنة 
النســـائية علـــي الســـيد إن اللجنـــة لـــم 
االتحـــاد  كأس  بطولـــة  إلغـــاء  تقـــرر 
للســـيدات بعد تعليق إقامة المســـابقة 
نتيجـــة للقـــرارات التـــي صـــدرت قبل 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــن  نحـــو شـــهرين 
للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 19” 

بإيقاف جميع المسابقات الرياضية.
وأضاف الســـيد لـ “البالد ســـبورت” أن 
االتحـــاد كان يعتـــزم إقامة المســـابقة 
بعـــد النجاح الذي رافق دوري عيســـى 
بن راشد للســـيدات، وتم التواصل مع 
جميع الفرق المشاركة وإعداد جدول 
لمســـابقة الكأس، ولكن بعد التطورات 
التي حصلت وقرارات الفريق الوطني 
الهادفـــة للحفـــاظ على ســـالمة جميع 

المواطنين، فقد تم تعليق المسابقة.
وأوضح الســـيد أنـــه رغـــم التأجيالت 
التـــي رافقـــت مســـابقة الـــكأس إال أن 
لعـــدم  نيـــة  لديهـــا  النســـائية  اللجنـــة 
التأجيل حتى الموسم المقبل والعمل 
على إقامتهـــا في الفتـــرة المقبلة، بيد 
أن ذلـــك يعتمـــد علـــى قـــرار مجلـــس 
اإلدارة ورؤية اللجنة النسائية إضافة 
إلى مدى جهوزية الفرق للمشاركة في 

المسابقة.
النســـائية  اللجنـــة  أن  الســـيد  وأكـــد 
أنشـــطتها  ديمومـــة  علـــى  حريصـــة 
وبرامجهـــا وفـــق الخطـــة المرســـومة؛ 
بهدف تطوير الكرة الطائرة النســـائية 
الالعبـــات،  مـــن  قاعدتنـــا  وتعزيـــز 
خصوصـــا أن المشـــاركات الخارجيـــة 
المقبلة تتطلب تقوية القاعدة وجذب 
العديـــد من الالعبـــات القـــادرات على 
تمثيـــل الوطن بأفضل صورة والبحث 

المستمر عن المواهب.
االتحـــاد  كأس  بطولـــة  جـــدول  وكان 
للســـيدات قـــد صـــدر رســـميا مـــن قبل 
االتحـــاد علـــى أن تنطلـــق أول مبـــاراة 
21 مايـــو قبـــل أن يتم تعليق النشـــاط 
البحريـــن  فريـــق  لقـــرارات  امتثـــاال 

الوطني.

علي السيد

اللجنــة النســائية تتطلــع إلقامتهــا بعــد نجــاح الدوري
السيد: لن نلغي كأس االتحاد للسيدات

الهيئة العامة للرياضة

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامة 
للرياضة عبدالرحمن عسكر أن مشروع 
الجهـــود  ســـيدعم  الرياضيـــة  المدينـــة 
لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، بمـــا يحقـــق 
تطلعـــات عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
بالرياضـــة  النهـــوض  فـــي  لالســـتمرار 

البحرينية. 
وأشـــاد عســـكر بمـــا يوليـــه ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
لمواصلـــة  بالـــغ  اهتمـــام  مـــن  خليفـــة، 
القطـــاع  فـــي  التنمويـــة  الديمومـــة 
الرياضـــي، من خـــالل تنفيـــذ الحكومة 
مشروعات تدفع بعجلة التقدم في هذا 
القطـــاع، وتهيئ المنـــاخ المالئم لتطور 
مستوى األلعاب الرياضية والرياضيين 
وتدفعهم لتحقيق مزيد من اإلنجازات. 

وقال عسكر “إن الجهود المتميزة التي 
يبذلهـــا ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
للشـــباب والرياضـــة  المجلـــس األعلـــى 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
والنائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 

للرياضـــة رئيس اللجنة األولمبية ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ساهمت 
في إحـــداث نقلة نوعية فـــي الرياضة، 
من خـــالل الخطـــط واالســـتراتيجيات 

الهادفة لتطوير المنظومة الرياضية”. 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
العامـــة للرياضـــة أن مشـــروع المدينـــة 
الرياضيـــة يعد من المشـــروعات المهمة 
التـــي تعزز من جهـــود المملكة لتحقيق 
التقـــدم الدائـــم فـــي قطـــاع الرياضـــة، 
كوجهـــة  يضعهـــا  الـــذي  الشـــكل  علـــى 
رئيســـة الحتضـــان مختلـــف الفعاليـــات 
التشـــجيع  نحـــو  ويدفـــع  والبطـــوالت، 
لالســـتثمار فـــي الرياضـــة وتســـخيرها 
كوســـيلة من وســـائل الترفيه، بالصورة 
التـــي تزيد مـــن اإليـــرادات التي تحقق 
إلـــى  التحـــول  الصناعـــة وتدفـــع نحـــو 

االحتراف الرياضي.

عبدالرحمن عسكر

“المدينة الرياضية” تسهم في االرتقاء بالرياضة البحرينية
عسكر: المشروع يدعم الجهود لتطوير البنية التحتية

ناصر بن حمد: فخورون بإنجاز “فيكتوريوس للدراجات”

البحرين تفوز برئاسة االتحاد العربي لفنون القتال المختلطة

أعـــرب ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، عـــن ســـعادته بفـــوز فريق 
فيكتوريـــوس للدراجـــات الهوائية 
بالمرحلة الثامنة من طواف فرنسا 
بعد فوز دراج الفريق ديالن تيونز 

بالمركز األول.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
بالمرحلـــة  الفـــوز  أن  خليفـــة  آل 

للمســـيرة  امتـــداًدا  يأتـــي  الثامنـــة 
فيكتوريـــوس  لفريـــق  الناجحـــة 
للدراجـــات الهوائيـــة فـــي طـــواف 
فرنســـا، بعـــد فـــوز الـــدراج ماتيـــج 
فـــي  األول  بالمركـــز  موهريتـــش 
مـــا كان  الســـابعة، وهـــو  المرحلـــة 
حافـــًزا للـــدراج ديالن تيونـــز الذي 
واصل مســـيرة اإلنجـــازات وحقق 
المركز األول في المرحلة الثامنة.

بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال 

حمـــد آل خليفـــة “لقـــد فعلها فريق 
فيكتوريـــوس مرة أخرى، كنا على 
الدراجيـــن  بقـــدرات  كبيـــرة  ثقـــة 
وتحقيق المركز األول في المرحلة 
الثامنة، حيث كان التفاؤل يســـود 
الفريق والحافز الكبير الذي حصل 
عليـــه الفريق قبل انطالق المرحلة 

إثر الفوز بالمرحلة السابعة”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
الفريـــق  “دخـــل  خليفـــة  آل  حمـــد 

بطابع كبير مـــن الحماس والجميع 
المركـــز  عـــازم علـــى تحقيـــق  كان 
األول، وفعلهـــا دراج الفريق ديالن 
تيونز واســـتطاع أن يســـجل أســـم 

مملكة البحرين بالمركز األول”.
وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح 
حصـــد  مواصلـــة  فـــي  للفريـــق 
المشـــاركات  خـــالل  اإلنجـــازات 

المقبلة.

فازت مملكة البحرين برئاســـة االتحاد 
العربـــي لفنون القتال المختلطة، وذلك 
بعـــد تزكية رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة محمد علي 
مجلـــس  أول  رئاســـة  لتولـــي  قمبـــر 
إدارة لالتحـــاد العربـــي لفنـــون القتـــال 
المختلطـــة “AMMAF “، وذلـــك خـــالل 
االجتماع التأسيســـي لالتحـــاد العربي 
الـــذي عقـــد بفنـــدق “ويندهـــام جاردن” 

بالعاصمة المنامة. 
ورفـــع النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناســـبة فوز 
مملكة البحرين برئاسة االتحاد العربي 

لفنون القتال المختلطة. 
وأكـــد ســـموه أن فـــوز مملكـــة البحرين 
برئاســـة االتحـــاد العربي يدعـــو للفخر 
واالعتزاز ويؤكد ما تحظى به البحرين 
مـــن ســـمعة طيبـــة ومكانـــة كبيـــرة في 
األوســـاط العربيـــة والقاريـــة والدولية 
علـــى الصعيـــد الرياضـــي الســـيما فـــي 
رياضـــة فنون القتال المختلطة؛ بفضل 
رعايـــة ودعـــم عاهـــل البـــالد، واهتمام 
ودعم ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء، 
مـــا دفـــع بهـــذه الرياضـــة لتتبـــوأ مكانة 

متقدمة على الخارطة العالمية. 
وأضاف ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة أن الجهود الكبيـــرة التي بذلها 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وفق االستراتيجية التي رسمها سموه 

فـــي  ســـاهمت  البحرينيـــة،  للرياضـــة 
نهضـــة الرياضـــة بالصـــورة التي رفعت 
مســـتوى األلعـــاب الرياضيـــة بمـــا فيها 
الرياضـــات القتاليـــة، ودفعـــت إلحـــراز 
نتائج مشرفة تضاف للسجل الرياضي 

الحافل للمملكة. 
وقـــال ســـموه “أسســـنا رياضـــة فنـــون 
وفـــق  البحرينيـــة  المختلطـــة  القتـــال 
رؤيتنـــا التـــي ضمناها أهدافـــا عديدة، 
منها االنتشـــار العالمـــي وتبوء مناصب 
العربيـــة  االتحـــادات  مختلـــف  فـــي 
والقاريـــة والدوليـــة، والـــذي يعـــزز من 
التواجـــد البحريني فـــي صناعة القرار 
الجهـــود  مواصلـــة  فـــي  والمســـاهمة 
لتطويـــر وارتقـــاء هذه الرياضـــة، التي 
باتـــت محـــط اهتمـــام واســـع، ويضعها 
على أعتـــاب الدخول ضمن مســـابقات 
دورات األلعاب األولمبية في المستقبل 

القريب”. 
وتابع ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة “إن مملكة البحرين اســـتطاعت 
ثقـــة  تكســـب  أن  قليلـــة  أيـــام  قبـــل 
االتحادات الوطنية للســـامبو عن غرب 
آســـيا، والتي منحـــت البحرين رئاســـة 
اتحـــاد غـــرب آســـيا للســـامبو، وها هي 
اليوم تكســـب ثقة االتحادات الوطنية 
لفنون القتال المختلطة على المستوى 
التأسيســـي،  االجتمـــاع  فـــي  العربـــي 
لمنحهـــا رئاســـة االتحاد العربـــي لفنون 
القتـــال المختلطـــة. وهـــذا يبرهـــن مـــا 
المملكـــة  فـــي  الرياضـــة  إليـــه  وصلـــت 
من تطـــور وتقـــدم، والـــذي حققت من 
خالله نجاحات كبيرة، فرضت اســـمها 
وبقوة على صعيد رياضة فنون القتال 

المختلطة قاريا ودوليا”. 
وأشـــاد ســـموه بالجهـــود التـــي يبذلهـــا 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتالية 
برئاسة سمو الشـــيخ سلمان بن محمد 
تنفيـــذ  علـــى  العمـــل  عبـــر  آل خليفـــة، 
أهـــداف الرؤيـــة التـــي رســـمها ســـموه، 
والتـــي تهـــدف إلـــى االرتقاء بمســـتوى 

لتســـجيل  ودفعهـــا  القتاليـــة،  األلعـــاب 
لسلســـلة  تضـــاف  جديـــدة  إنجـــازات 
اإلنجازات التي حققتهـــا هذه األلعاب، 
مهنئا ســـموه رئيـــس وأعضاء المجلس 

بهذه المناسبة. 
كما هنأ ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، رئيس االتحاد البحريني لفنون 
القتـــال المختلطـــة محمـــد علـــي قمبـــر 
لتولـــي رئاســـة االتحـــاد العربـــي لفنون 
القتال المختلطة، متمنيا ســـموه له كل 

التوفيق والنجاح في هذه المهمة. 

 سعداء بهذه المناسبة 

مـــن جهتـــه، رفع نائـــب رئيـــس الهيئة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة، 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات إلى 
مقـــام جاللـــة الملـــك وإلـــى ســـمو ولي 
العهد رئيس الوزراء وإلى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة 

فوز مملكـــة البحرين برئاســـة االتحاد 
العربي لفنون القتال المختلطة. 

وقال ســـموه “ســـعداء بهذه المناســـبة 
التـــي تبرهـــن ما وصلـــت إليـــه مملكة 
مـــن تطـــور علـــى مســـتوى  البحريـــن 
رياضـــة فنـــون القتـــال المختلطة، وما 
حققتـــه من إنجازات فـــي هذه اللعبة، 
والذي مكنهـــا أن تحتل الصدارة على 
المســـتوى الدولي. فحصول البحرين 
على ثقة الدول العربية بتولي رئاســـة 
العربـــي  لالتحـــاد  إدارة  مجلـــس  أول 
لفنون القتال المختلطة يشكل أهمية 
للرياضة البحرينية في تعزيز موقعها 
علـــى خارطة الرياضة العالمية”، مهنئا 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  ســـموه 
لفنـــون القتال المختلطـــة محمد قمبر 
علـــى تولـــي رئاســـة االتحـــاد العربـــي، 
متمنيـــا ســـموه لـــه التوفيـــق والنجاح 
فـــي تحقيـــق التطلعـــات التـــي تخـــدم 
فـــي نشـــر ودعـــم هـــذه الرياضـــة على 

المستوى العربي. 

8 دول عربية 

وكان االجتمـــاع الـــذي عقـــد في فندق 
“ويندهـــام جـــاردن” بالعاصمـــة المنامة 
قد شـــهد حضور ممثلين عن اتحادات 
وطنيـــة عربية، وهم: محمـــد قمبر من 
مملكـــة البحريـــن، ومحمـــد الحوســـني 
مـــن دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
المملكـــة  مـــن  جليـــدان  وعبدالعزيـــز 
العربية السعودية، وحسن جزيني من 
الجمهورية اللبنانية، وخالد عبدالحميد 
مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، ورائـــد 
جميـــل عبـــاس مـــن جمهوريـــة العراق، 
وأمين نشيب من الجمهورية التونسية 
وعبدالقـــادر بـــن باهي مـــن الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

تزكية مملكة البحرين 

تزكيـــة  التأسيســـي  االجتمـــاع  وشـــهد 
مملكة البحرين لمنصب رئاسة االتحاد 
العربـــي لفنون القتـــال المختلطة، فيما 
صـــوت األعضـــاء علـــى منصبـــي نائب 

العربيـــة  المملكـــة  مـــن  لـــكل  الرئيـــس 
الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، كمـــا فـــازت لبنـــان بمنصـــب 
لالتحـــاد.  والماليـــة  العامـــة  األمانـــة 
النظـــام األساســـي  واعتمـــد األعضـــاء 
ليختتـــم  لالتحـــاد،  الرســـمي  والشـــعار 
حـــول  مفتـــوح  بحـــوار  االجتمـــاع، 
العربـــي ومســـاعيه  تطلعـــات االتحـــاد 
لتعزيـــز مســـتوى رياضة فنـــون القتال 
والشـــرق  المنطقـــة  فـــي  الُمختلطـــة 

األوسط. 

إنجاز جديد

االتحاديـــن  رئيـــس  هنـــأ  جانبـــه،  مـــن 
القتـــال  لفنـــون  والعربـــي  البحرينـــي 
المختلطة محمد قمبر القيادة والقيادة 
الرياضية، بمناسبة فوز مملكة البحرين 
برئاسة أول اتحاد عربي لفنون القتال 
المختلطـــة، مؤكدا أن ذلـــك يعد إنجازا 
جديدا يضاف للرياضة البحرينية، من 
خـــالل تبوئهـــا المناصـــب القيادية في 
االتحـــادات العربية والقارية والدولية، 
ســـتواصل  البحريـــن  أن  إلـــى  مشـــيرا 
جهودها في االرتقاء بمســـتوى رياضة 
MMA محليـــا وعربيـــا، لتحقيـــق مزيد 

من النجاحات في هذه الرياضة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

جانب من االجتماعسمو الشيخ خالد بن حمد 

الدراج ديالن تيونز

تغطية - المكتب اإلعالمي

المجلس البحريني لأللعاب القتالية
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خالد بن حمد: تأكيد 
للسمعة الطيبة 

والمكانة الكبيرة 
لمملكة البحرين

سلمان بن محمد: 
يشكل أهمية في 

تعزيز موقع البحرين 
عالميا 

خالــد بــن حمــد يهنــئ جالــة الملــك وولــي العهــد رئيــس الــوزراء وناصــر بــن حمــد
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روحانــي يخشــى موجة وبائيــة خامســة  مرتبطة بـــ “دلتا”

“الذرية” تزور إيران.. و ”بوشهر” تستأنف العمل

أعلــن مبعــوث إيــران لــدى الوكالــة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن نائب رئيس الوكالة التابعة لألمم المتحد ماســيمو ابارو، ســيزور 
إيران من أجل أمور “روتينية”، وال يوجد مخطط إلجراء محادثات، نقال عن وكالة “تســنيم” شــبه الرســمية لألنباء. ونســبت الوكالة إلى المبعوث 

اإليراني آبادي، أن “الزيارة تتماشى مع أنشطة الضمانات الروتينية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة”.

وأضاف “رغم أننا على اتصال دائم 
أنـــه ال توجـــد خطـــط  إال  الوكالـــة  ب

إلجراء محادثات في طهران”.
وفـــي وقـــت ســـابق، ذكـــرت هيئـــة 
اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية، أمس 
الســـبت، أن محطـــة بوشـــهر للطاقة 
فـــي  أعمالهـــا  اســـتأنفت  النوويـــة 
أعقـــاب إغالقها قبل أســـبوعين من 

أجل إجراء إصالحات.
ونقلـــت الهيئة عـــن مصطفى رجبي 
مشـــهدي، المتحـــدث باســـم شـــركة 
“تافانيـــر” الحكوميـــة للطاقـــة “بعـــد 
إصالحات... عادت محطة بوشـــهر 
للطاقة للعمل، يجري تزويد شـــبكة 
التوزيـــع فـــي البالد بألـــف ميغاوات 

من الكهرباء”.
وتعاني إيران من انقطاع الكهرباء، 
إلـــى  ذلـــك  المســـؤولون  ويرجـــع 
ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب 
األجواء الحارة الجافة خالل فصل 

الصيف.
وكان رئيس منظمة الطاقة النووية 
اإليرانيـــة قد أعلن قبل أســـبوع، أن 
محطـــة بوشـــهر ســـتعاود نشـــاطها 
خـــالل يومين، مشـــيرا إلى أن كمية 
بوشـــهر  بمحطـــة  الحاليـــة  الوقـــود 
غضـــون  فـــي  ســـتنتهي  النوويـــة 
الشهرين أو األشهر الثالثة القادمة.

الجهـــود  أن  أوضـــح  ذلـــك،  إلـــى 
متواصلـــة حاليـــا؛ مـــن أجـــل توفير 
بوشـــهر  لمحطـــة  جديـــد  وقـــود 

النووية.
وكانـــت المنظمـــة اإليرانيـــة للطاقة 
الذريـــة قـــد أعلنت توقـــف محطتها 
الوحيدة للطاقـــة النووية والواقعة 
فـــي جنـــوب البـــالد، بســـبب “عطـــل 

تقني” لم تحدد طبيعته. كما أفادت 
المنظمة فـــي بيان مقتضب االثنين 
الماضـــي، أنه “على إثـــر عطل تقني 
توقيـــف  تـــم  بوشـــهر  فـــي محطـــة 
العمل فيها بشـــكل مؤقت وخرجت 

عن شبكة الكهرباء الوطنية”.
طبيعـــة  تحـــدد  لـــم  حيـــن  وفـــي 
المشكلة، أكدت أنه “بطبيعة الحال، 
بعـــد أن يتـــم حـــل هـــذه المشـــكلة 
المحطـــة  ربـــط  ســـيعاد  التقنيـــة، 

بشبكة الكهرباء الوطنية”.
من جهة أخرى، أبدى الرئيس حسن 
روحانـــي أمس خشـــيته من دخول 
إيـــران فـــي موجـــة وبائية خامســـة 
لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصا 
العـــدوى.  شـــديدة  دلتـــا  بمتحـــورة 
الشـــرق  دول  أكثـــر  إيـــران  وتعـــد 
“كوفيـــد  بجائحـــة  تأثـــرا  األوســـط 
19”، وهي أعلنت وفاة أكثر من 84 
ألف شـــخص من أصل أكثر من 3,2 
مالييـــن أصيبـــوا بالمـــرض، علما أن 
المســـؤولين سبق أن أقروا بأن هذه 
األرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.

االجتمـــاع  خـــالل  روحانـــي  وقـــال 

األسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة 
“كوفيد 19”: “أخشى أن نكون على 
مســـار الموجة الخامســـة في كامل 

البالد”.
وأضـــاف “فـــي األســـابيع الماضيـــة، 
دخلـــت  دلتـــا  متحـــورة  أن  أعِلـــن 
عبـــر )مناطـــق( الجنـــوب والجنـــوب 
الشـــرقي، ويجـــب أن نحـــرص على 
أال تنتشـــر في البالد”، مشـــددا على 
ضـــرورة “أن نكـــون أكثر حـــذرا في 
المحافظات الجنوبية ألن متحورة 

دلتا انتشرت”.
ووفـــق وزارة الصحـــة، بـــات الكثير 
مـــن محافظات الجنـــوب والجنوب 
 - سيســـتان  ســـيما  ال  الشـــرقي، 
وهرمـــزكان  وكرمـــان  بلوشـــتان 

وفـــارس، عنـــد المســـتوى “األحمر”، 
وهو األقصى في التصنيف الوبائي 
الجمهوريـــة  قبـــل  مـــن  المعتمـــد 

اإلسالمية.
واتســـعت دائرة المناطـــق المصنفة 
حمراء في اآلونـــة األخيرة، وباتت 
تطال محافظة طهران حيث عادت 
عشـــر مـــدن أبرزهـــا العاصمـــة، الـــى 

المستوى األقصى.
اإليرانيـــون  المســـؤولون  وشـــكا 
األميركيـــة  العقوبـــات  تأثيـــر  مـــن 
المفروضة على البـــالد، على امكان 
استيراد لقاحات لمكافحة فيروس 
القيـــام  لصعوبـــة  الســـيما  كورونـــا، 
بالتحويـــالت الماليـــة الالزمـــة مـــن 

أجل الحصول عليها.
أكثـــر  نـــال  الصحـــة،  وزارة  ووفـــق 
مـــن 4,4 مليون شـــخص مـــن أصل 
إجمالـــي عـــدد الســـكان الـــذي يناهز 
83 مليونـــا، جرعـــة واحدة من لقاح 
مضاد لـ “كوفيـــد 19”، في حين نال 
1,7 مليون شـــخص فقط جرعتين، 
وذلك منذ بدء حملة تلقيح وطنية 

في  فبراير.
“الوضـــع  بـــأن  روحانـــي  ووعـــد 
مـــا  فـــي  هللا  شـــاء  إن  سيتحســـن 
يتعلق بالتلقيح اعتبارا من األسبوع 

المقبل”.
وسعيا لتعويض النقص في  «

اللقاحات المستوردة، عملت إيران 
على تطوير عدد من مشروعات 

اللقاحات المحلية. وأعلنت 
السلطات في الفترة الماضية منح 

موافقة طارئة على استخدام اثنين 
من هذه اللقاحات، علما أن أيا من 

المشروعات لم ينل بعد إجازة 
االستخدام الصحية على نطاق 

واسع.

طهران - وكاالت

كاظم غريب آبادي

الرياض - واس

قال وزير الداخلية الســـعودي األمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بـــن نايف بن 
عبدالعزيـــز، إن نقـــل مخالفـــي أمـــن 
الحدود وإيواَءهم أو التســـتر عليهم 
الكبـــرى؛  الجرائـــم  ضمـــن  يصنـــف 
لمـــا فيـــه تجـــاوز علـــى األنظمـــة في 
المملكـــة. وكتـــب فـــي تغريـــدة عبـــر 
حســـابه الرســـمي على “تويتر” أمس 
أمـــن  مخالفـــي  نقـــل  “يعـــد  الســـبت 
الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، 
تجـــاوًزا علـــى األنظمة فـــي المملكة، 
وهو مصنف ضمـــن الجرائم الكبرى. 
ســـنتعامل بـــكل حـــزم وصرامـــة مـــع 
أي أمـــر يمّس أمـــن المملكة”. وكانت  
الحمـــالت الميدانيـــة المشـــتركة، قد 
أســـفرت عـــن النتائـــج التاليـــة: أوالً: 
بلـــغ إجمالـــي المخالفيـــن الذيـــن تـــم 
ضبطهم بالحمالت الميدانية األمنية 
والمشتركة في مناطق المملكة كافة 
19812 مخالًفـــا، منهم 8570 مخالًفا 
مخالًفـــا  و10295  اإلقامـــة،  لنظـــام 
لنظـــام أمـــن الحـــدود، و947 مخالًفا 
لنظـــام العمل. ثانًيا: بلـــغ إجمالي من 

تم ضبطهم خالل محاولتهم التسلل 
إلـــى داخـــل المملكـــة  عبـــر الحـــدود 
إجمالـــي  بلـــغ  ثالًثـــا:  شـــخًصا.   224
المتورطين في نقل وإيواء مخالفي 
أنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود 
والتســـتر عليهم الذين تم ضبطهم 5 
أشخاص. رابًعا: بلغ إجمالي من يتم 
ـــا إلجـــراءات تنفيذ  إخضاعهـــم حاليًّ
األنظمة 66648 وافًدا مخالًفا، منهم 

57946 رجاًل، و8702 امرأة.
خامًســـا: تمت إحالة 36454 مخالًفا 
للحصـــول  الدبلوماســـية  لبعثاتهـــم 

على وثائق سفر.

السعودية.. التستر على المخالفين جريمة كبرى

الفاتيكان - أف ب

أعلـــن الفاتيـــكان أمـــس أنـــه أحال 
علـــى محكمـــة الجـــزاء التابعـــة له 
الكاردينـــال  بينهـــم  أشـــخاص   10
يتمتـــع  الـــذي  بيتشـــيو  أنجيلـــو 
بنفوذ كبيـــر والمتورط في قضية 
مبنـــى  لشـــراء  غامضـــة  تمويـــل 
فاخـــر في لندن مـــن طريق رجال 
أعمـــال إيطاليين. ويشـــكل وجود 
كاردينـــال في صلب قضية مالية، 
الفاتيكان.وســـيمثل  فـــي  ســـابقة 
عامـــا(   73( بيتشـــيو  الكاردينـــال 
الذي كان من أقرب مساعدي البابا 
أمام محكمة الكرســـي الرســـولي، 
مـــع المتهمين اآلخرين اعتبارا من 
محكمتـــه  وســـتجري  يوليـــو.   27
بتهـــم اختـــالس أمـــوال وإســـاءة 
استخدام الســـلطة والضغط على 
شـــهود فـــي هـــذه القضيـــة التـــي 
بـــدأت وســـائل اإلعـــالم اإليطالية 

تكشـــفها في سبتمبر 2020 عندما 
أقاله البابا فرنسيس.

وقـــال الكاردينال في بيان نشـــره 
المحيطون به السبت إنه “ضحية 
مؤامرة” مؤكدا “براءته المطلقة”. 
تحـــت  “علـــق  أنـــه  أكـــد  وبعدمـــا 
مطرقـــة اإلعـــالم”، أكد أنـــه ينتظر 

بفارغ الصبر توضيح وضعه.
وكان أنجيلو بيتشيو الرقم اثنين 
في أمانة الدولة، اإلدارة المركزية 
للكرســـي الرســـولي، عندمـــا بدأت 
عملية شراء مبنى لندن في العام 

.2014

الفاتيكان يحاكم كارديناال ومتهمين آخرين

دبي - قناة العربية

فـــي  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف  أعلـــن 
اليمن، أمس، إحبـــاط هجوم بزورقين 
مفخخيـــن لميليشـــيا الحوثـــي. وأكـــد 
التحالف تدميـــر الزورقين المفخخين 
بالصليـــف بمحافظـــة الحديـــدة أثنـــاء 
التحالـــف  وأشـــار  عمليـــة تجهيزهمـــا. 
إلى “تواصل انتهاك ميليشـــيا الحوثي 
التفاق ستوكهولم بعمليات عدائية في 
محافظـــة الحديـــدة”. وشـــدد التحالف 
على “استمرار تهديد ميليشيا الحوثي 
لخطـــوط المالحـــة والتجـــارة العالمية 

جنوب البحر األحمر”.
وصبـــاح أمـــس، كشـــف التحالـــف عـــن 
اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار 
الحوثيـــة  للميليشـــيا  تابعـــة  مفخخـــة 
باألجواء اليمنية أطِلقت تجاه خميس 
“اســـتمرار  التحالـــف  ودان  مشـــيط. 
تعمـــد الميليشـــيا الحوثيـــة اســـتهداف 
المدنييـــن واألعيـــان المدنية”، مشـــيرا 

العملياتيـــة  “اإلجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى 
لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد 
الوشـــيك”. وكان التحالـــف قـــد أعلـــن، 

مساء الجمعة، عن “تدمير هدف جوي 
معاٍد أطلقته ميليشـــيا الحوثي باتجاه 

السعودية”.

حذر من استمرار تهديد الميليشيا  لخطوط المالحة العالمية
التحالف: إحباط هجوم بزورقين مفخخين لـ ”الحوثي”

بغداد - وكاالت

فّجـــر مجهولون برجي كهرباء بين مدينتـــي حديثة والقائم في 
األنبـــار غـــرب العـــراق، أمس، اذ أســـفر الحـــادث عن انقطـــاع تام 
للكهربـــاء فـــي قضائـــي القائـــم والرمانـــة فـــي األنبار بعـــد تفجير 

برجي الطاقة.
وفجر أمس، اســـتهدفت تفجيرات خطين لنقل الكهرباء بالقرب 
مـــن الموصـــل وكركـــوك شـــمال  العراق، وســـط خـــروج “خط مال 
عبـــدهللا” عـــن العمل وانقطـــاع عـــام للكهرباء في قضـــاء الدبس 
بمحافظـــة كركوك. وأعلنت قيادة العمليات المشـــتركة، الجمعة، 

البدء باإلجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.
وقال المتحدث باســـم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين 
الخفاجـــي إن “قيادة العمليات المشـــتركة فتحت غرفة عمليات 
مع وزارة الكهرباء، وبإشـــراك جميـــع القوات األمنية من الجيش 
وشـــرطة  الشـــعبي،  والحشـــد  االتحاديـــة،  والشـــرطة  العراقـــي، 
الطاقـــة”. وأضـــاف أن “القوات األمنية بـــدأت بتنفيذ الخطط من 
خالل القيام بإشـــراك الطائرات المسيرة، وطائرات القوة الجوية 
وطيـــران الجيـــش العراقـــي، مبينـــا أنه “تـــم تحديد وتشـــخيص 
األبراج والمناطق التي تم اســـتهدافها”. وأشـــار إلـــى أن “القوات 
األمنية بدأت بإعداد سلســـلة من اإلجراءات واالحتياطات التي 
تسهم في تحييد وتحديد مناطق مهاجمة التنظيمات اإلرهابية 

لألبراج الكهربائية”.
وأعلنـــت خليـــة اإلعالم األمني، في وقت ســـابق إحبـــاط تفجير 

خط ناقل للطاقة في قضاء بيجي بصالح الدين”.
وأقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، المدير العام 
لكهربـــاء وســـط الفرات وأحال آخرين للتحقيق بســـبب التقصير 
واإلهمال بعد انقطاع الكهرباء المتكرر. وكان الكاظمي قد وجه 
األجهـــزة األمنية كافة بمضاعفة الجهـــود لتوفير البيئة الصحية 
واآلمنـــة للمواطنيـــن وللمرشـــحين، وذلـــك مع قـــرب االنتخابات 
المقبلة؛ بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.

أبراج الكهرباء في ديالى

ــم ــاقـ ــفـ ــتـ أزمـــــــــــة انـــــقـــــطـــــاع الـــــتـــــيـــــار تـ
العراق: تفجير برجي كهرباء في األنبار

مرسى مطروح - وكاالت

افتتح الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
بحريـــة  قاعـــدة  أمـــس  السيســـي 
استراتيجية على الساحل الشمالي 
التلفزيـــون  ونقـــل  للبـــالد.  الغربـــي 
فـــي  االفتتـــاح  مراســـم  الرســـمي 
حضـــور الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي. وقـــام 
السيســـي برفع العلـــم المصري على 
قاعـــدة “3 يوليو” التـــي تقع بمنطقة 
مرســـى  محافظـــة  فـــي  جرجـــوب 
مطروح وتبلغ مساحتها 10 ماليين 

متر مربع.
ويأتـــي افتتاح القاعدة بالتزامن مع 
مـــرور 8 أعوام على إطاحة الجيش 
الرئيـــس  آنـــذاك،  السيســـي  بقيـــادة 
اإلســـالمي الراحـــل محمـــد مرســـي 
مـــن الحكـــم بعـــد مـــا خـــرج ماليين 
مـــن المصرييـــن فـــي شـــوارع البالد 

يطالبون بذلك.

الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المصريـــة بســـام راضـــي فـــي بيـــان 
علـــى صفحته الرســـمية على موقع 
القواعـــد  “أحـــدث  إنهـــا  فيســـبوك 
البحـــر  علـــى  المصريـــة  العســـكرية 
المتوســـط، وتختـــص بتأمين البالد 
في االتجاه االســـتراتيجي الشمالي 

والغربي”.
وأضـــاف البيـــان أن مـــن بيـــن مهام 
القاعدة، أيضا “تأمين خطوط النقل 
البحريـــة والمحافظـــة علـــى األمـــن 
المجموعـــات   باســـتخدام  البحـــري 

القتالية”.

السيسي يفتتح قاعدة بحرية استراتيجية
كابول - وكاالت

أكـــدت الســـلطات األفغانيـــة أمـــس 
مقتـــل مئـــات مـــن مقاتلـــي طالبـــان 
خـــالل معـــارك طاحنة ضـــد القوات 
الحكوميـــة فـــي واليات عـــدة، بعد 
ســـاعات مـــن إعـــالن واشـــنطن أن 
مـــن  عســـكرييها  جميـــع  انســـحاب 
البـــالد ســـيكون قـــد انتهـــى بحلول 
إعـــالن  جـــاء  أغســـطس.  نهايـــة 
واشـــنطن بعيد مغـــادرة كل القوات 
األميركيـــة قاعـــدة باغـــرام الجوية 
األكبـــر فـــي أفغانســـتان التـــي شـــّن 
منها التحالـــف الدولي عملياته ضد 
طالبـــان طـــوال عقدين، وتســـليمها 
للجيـــش األفغانـــي. وأفـــادت وزارة 
بمقتـــل  أمـــس  األفغانيـــة  الدفـــاع 
أكثـــر مـــن 300 من مقاتلـــي الحركة 
المتمـــردة خـــالل الســـاعات األربـــع 
والعشـــرين الســـابقة، وأوضحت أن 
نحـــو 50 منهـــم قتلـــوا إثـــر ضربات 

جوية ُشـــّنت إحداها ليال في والية 
هلمند في جنوب البالد . 

وأكـــد عضـــو مجلـــس واليـــة هلمند 
عطـــاء هللا أفغانـــي أنه “فـــي األيام 
األخيـــرة، شـــدد الطيـــران األفغاني 
ضرباته ضد أهداف لطالبان وتكّبد 

المتمردون خسائر”. 
ونفـــت طالبـــان مـــن جهتهـــا ذلـــك. 
وكثيـــرا مـــا يبالـــغ المعســـكران فـــي 
المقابـــل  الطـــرف  خســـائر  تقييـــم 
ويصعـــب في الغالب التأكد بشـــكل 
مســـتقل من األرقام التي يعلنها كل 

منهما.

كابول تعلن قتل المئات من “طالبان”

 ايران أعلنت 
وفاة أكثر من 

84 ألف شخص 
جراء كورونا

43 مفقودا بغرق مركب 
قبالة سواحل تونس

تونس - وكاالت

أمس  التونسي  األحمر  الهالل  أعلن 
غــرق  بــعــد  ــدوا  ــقـ فـ 43 شــخــصــا  أن 
مركب يقل 127 مهاجرا ليل الجمعة 
الجنوبية  الــســواحــل  قبالة  السبت 
ــال مــديــر فـــرع الــهــالل  ــتــونــس. وقــ ل
مدنين  بمحافظة  التونسي  األحمر 
إنقاذ 84 مهاجرا  “تم  المنجي سليم 
وفــقــد 43 آخــــرون إثـــر غـــرق مركب 
يــقــل 127 مــهــاجــرا قــبــالــة ســواحــل 
وانطلق  )جــنــوب(”.  جرجيس  مدينة 

المهاجرون من السواحل الليبية.

وزير الداخلية السعودي



تزخر الســـاحة الفنيـــة البحرينيـــة بالعديد 
ذاع  الذيـــن  المبدعيـــن  المخرجيـــن  مـــن 
صيتهم خليجيا وعربيـــا، ومن بين هؤالء 
يبرز اســـم المخرج البحريني الشـــاب علي 
النجـــار الـــذي لمـــع اســـمه بعدما حـــاز على 
العديد مـــن الجوائـــز اإلقليميـــة والعالمية 
وأخـــرج العديد مـــن األعمـــال التلفزيونية 
واإلعالنيـــة ونال تكريم عدد من القيادات 
الخليجية والعربية وقام بتأسيس العديد 
من المشروعات الفنية الوطنية والتراثية 
ليتخطـــى إبداعه حـــدود الوطـــن، قبل أن 
يبهر الجميع بإخراجه المتميز في مسلسل 
المسباح 2 الذي حصد مشاهدات مليونية 

في اليوتيوب.
“البـــالد” التقـــت المخـــرج البحرينـــي علـــي 
النجـــار والـــذي تحـــدث معنا عن مســـيرته 
وطموحاتـــه  القادمـــة  وأعمالـــه  الفنيـــة 

وتطلعاته في هذا الحوار:
حدثنا عن أبرز الجوائز التي حصلت  «

عليها؟

بالقصيـــرة  ليســـت  فنيـــة  مســـيرة  بعـــد 
حصـــدت العديـــد مـــن الجوائـــز مـــن بينهـــا 
2019 وأفضـــل  أفضـــل مخـــرج خليجـــي 
إخـــراج  وأفضـــل   2018 إعالنـــي  مخـــرج 
2018 وعدة جوائز في الملتقى اإلعالمي 
 creative العربي وأسست فيما بعد شركة
soul التي حصدت جائـــزة التميز كأفضل 
شـــركة إبداعية فـــي 2020 كما كرمت من 
قبـــل وزير اإلعالم الكويتي ووزير اإلعالم 
العماني والعديد من الشخصيات األخرى.

 ما أبرز نشاطاتك المحلية؟ «

قدمت أعماال محلية عدة كعمل “بحريني” 
و “سالم البحرين” اللذين قمت بتلحينهما 
وكتابتهمـــا وهـــي ليســـت التجربـــة األولى 
حيث لحنت وكتبت لعدة فنانين وأبرزهم 
الفنانان نبيل شـــعيل وعزيز لويس اللذان 

استمتع بالعمل معهما.
كما أخرجت العديـــد من األعمال الوطنية 
الوطنـــي  البحريـــن  وبنـــك  زيـــن  لشـــركة 
بالشراكة مع شركة mova ألخي وصديقي 
الفنـــان أحمـــد شـــريف الـــذي أخرجت معه 

مسلســـل المســـباح الشـــهير وعدة حلقات 
أخـــرى ولـــدي الشـــغف واالهتمـــام بتقديم 

عمل وطني بارز مستقبال.
وعلى صعيد المشروعات الفنية  «

الخارجية؟

فـــي دولـــة الكويت ســـاهمت في مشـــروع 
تأســـيس قنـــاة القرين ورســـمت خارطتها 
وهويتها اإلبداعية باإلضافة إلى تأســـيس 
هويـــة تلفزيـــون الكويـــت من عـــام 2017 
تتضمـــن  عديـــدة  بأعمـــال   2020 حتـــى 
الجوانـــب الثقافية والســـياحية والتراثية 
هويتنـــا  علـــى  العمـــل  بضـــرورة  إليمانـــي 
الخليجيـــة والتـــي تتمتـــع بزخـــم كبير من 
التفاصيـــل الملهمـــة والفريـــدة، كما قدمت 
أعمـــال كثيـــرة للســـلطان قابـــوس طيـــب 
هللا ثراه في ســـلطنة عمـــان كعمل )وطني 
عمـــان( وهـــو أحـــد األعمـــال التـــي القـــت 
نجاحا ورواجـــا كبيرا وغيرها من األعمال 

الوطنية في دولة الكويت.
 أعمالك خارج حدود الوطن تكاد تكون  «

أكثر من الداخل لماذا؟

أؤمـــن أن للبحريـــن مكانـــا فـــي الصناعـــة 
اإلبداعيـــة العالميـــة ليـــس لوجـــود الثروة 
الشـــبابية فقط بل لوجـــود القيادة الملهمة 
الدافعـــة للتميـــز فـــي كل المجـــاالت وأرى 
أن واجبـــي الوطني أن أدافـــع عن مكانتنا 
اإلبداعية في كل المحافل ألن هذا الوطن 
يســـتحق منـــا الغالـــي والنفيـــس، وأطمـــح 
للعديـــد مـــن المشـــروعات لكـــن أؤمـــن أن 
اإلبـــداع كصناعة يحتـــاج لحاضنة وطنية 
لتصـــب كافـــة الجهـــود فـــي رســـم صـــورة 
مشـــرفة للبحريـــن والترويـــج لهـــا وجذب 

الصناعة اإلبداعية لها.
 أتمنـــى أن توجـــد حاضنـــة تضـــع الخطط 
فـــي  اإلبداعـــي  للعمـــل  االســـتراتيجية 
البحريـــن وأن يصـــب كل ما يصنـــع إبداعا 

فـــي الهوية الوطنيـــة باإلضافة ألن نتمكن 
من إنتاج العديد من األفالم التي نصدرها 
للعالميـــة نحكي فيها عن حضارة البحرين 
وعـــن تفاصيـــل لم يعرفهـــا العالـــم بعد عنا 

وقصص في كل الزوايا لم تروى بعد.
 كيف تقيم تجربتك مع مسلسل  «

المسباح؟

تجربة المسباح تحدينا فيها أنفسنا ألجل 
البحريـــن، من خـــالل تقديم عمـــل بصبغة 
عالميـــة وبطاقات بحرينية 100 %، حيث 
قمنا بتأســـيس العمل في األســـتوديوهات 
مـــا ألهم جميـــع صناع األفـــالم واإلعالنات 
إلـــى  باإلضافـــة  الخطـــوة  بتلـــك  بالحـــذو 
استمتاعي بالعمل على المحتوى الهادف.

 وإخـــراج هـــذه األفـــالم كان يتطلب جهدا 
ســـينمائية  صناعـــة  فهـــي  كبيـــرا  ذهنيـــا 
وليســـت تلفزيونيـــة تتطلـــب الكثيـــر مـــن 

التفاصيل.

 هل تجربة اإلخراج لليوتيوب تختلف  «
عن اإلخراج التلفزيوني، وأين يجد النجار 

نفسه في اإلخراج التلفزيوني أو 
السينمائي أو اليوتيوب؟

اإلخراج كلمـــة مظلومة كثيرا فالعديد من 
النـــاس يخلـــط بيـــن المصور وأي شـــخص 
يقوم بعمل مقاطع مرئية على أنه مخرج، 
فاإلخـــراج هو ارتباط مباشـــر باإلبداع في 
كل المجـــاالت ويتطلـــب معرفـــة وعلـــوم 
مختلفـــة ومهـــارات إداريـــة وكـــم كبير من 
المعرفـــة. أن تكـــون مخرجا هـــو أن تكون 
مؤثـــرا بما تصنع وأن تكون مخرجا وطنيا 
هـــو أن تصـــب جميع أعمالـــك في مصلحة 
الوطـــن الـــذي تنتمي إليه، وبصـــورة عامة 
فإننـــي أطمـــح ألعمـــال البالتفورم بشـــكل 
أكبر وأجد نفسي فيها فهي تنتمي للسينما 

أكثر من التلفزيون.
هل حققت الشهرة واالنتشار  «

المطلوب؟

لـــي،  بالنســـبة  هـــدف  ليســـت  الشـــهرة 
أنـــت،  مـــن  يحـــدد  مـــن  هـــو  فالمجتمـــع 
واألســـاتذة المخرجيـــن المتخصصين في 
مجـــال الدرامـــا قدمـــوا الكثيـــر كاألســـتاذ 
ومحمـــد  العلـــي  وعلـــي  المقلـــة  أحمـــد 
وغيرهـــم..  الحليبـــي  وحســـين  القفـــاص 
والذيـــن أعطـــوا وال زالـــوا يعطـــون الكثير 
علـــى مســـتوى الخليـــج وليـــس البحريـــن 
والعصـــر  المرحلـــة  إن  وأعتقـــد  فقـــط.. 
الحالـــي يحتـــاج للعمل الجماعي ودراســـة 
اإلنتاج وكتابته وإخراجه بشـــكل منافس 
لألعمـــال العالميـــة وأؤكـــد أن التركيز على 
الهويـــة الخليجيـــة مطلوب وبشـــكل ملح 
لنقـــل اإلرث الحضـــاري والثقافي لألجيال 

القادمة.
 هل اكتسبت مهارة اإلخراج من الخبرة  «

أم الدراسة األكاديمية؟

اكتســـبت خبرتي من خالل التعلم والعمل 
بشـــكل  مرتبطـــان  فهمـــا  واحـــد  آن  فـــي 
مباشـــر والعمل في دول مختلفة كإيطاليا 
وسويسرا وهولندا ودولة االمارات ودول 

الخليج.
ا؟ « هل ترى بأنك مظلوم إعالمّيً

إعالميـــا أجـــد نفســـي مقصًرا بشـــكل كبير 
فأنا منشغل باإلنتاج واإلخراج بشكل كبير 
جدا ولـــم أهتم كثيـــرا بالظهـــور اإلعالمي 
وأشـــكر صحيفـــة “البـــالد” علـــى دعمها لي 
وأتمنـــى أن أقـــدم كل مـــا يفيـــد مجتمعي 

ووطني.

المخرج علي النجار.. إبداعات فنية تتخطى حدود الوطن
والــخــلــيــج ــبــحــريــن  ــل ل ــاري  ــضـ ــحـ والـ ــي  ــاف ــق ــث ال اإلرث  تــجــســد  ــال  ــمـ ألعـ ــع  ــل ــط أت
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أسامة الماجد

 ”Cruella“ يواصل فيلم
حصد مزيد من اإليرادات، 

بعد شهر فقط على 
عرضه، إذ زادت بحوالي 

29 مليون دوالر، منذ 
األسبوع الماضي، 

لتصل بذلك إلى 159 
مليونا و935 ألف 
دوالر، منذ عرضه 

بصاالت السينما. وتدور 
أحداث الفيلم حول 

Cru� “شخصية البارونة 
ella”، وهي الشخصية 
الشريرة نفسها، التي 

سبق وظهرت في 
.”101Dalmatians“

tariq_albahhar

عروض “أوال” في العقد األول... اتجاهات فنية مختلفة وإغناء الثقافة المحلية
المســـرحية  العـــروض  تميـــزت  لقـــد 
التـــي قدمهـــا مســـرح أوال في العقد 
باتجاهـــات   ”1979  �  1970“ األول 
فـــي  ســـببا  كانـــت  مختلفـــة  فنيـــة 
لمســـرح  مســـتقلة  شـــخصية  خلـــق 
والـــدؤوب  المخلـــص  وعملـــه  أاوال 
والنابـــع مـــن أهميـــة المســـرح كقيمة 
أبنـــاء  اســـتطاع  حيـــث  حضاريـــة، 
أوال مـــن خالل حوارهـــم وتجاربهم 
ولقاءاتهم وتفاعل آرائهم وخبراتهم 
أن يتوصلـــوا إلى جعل المســـرح هو 
المنبـــر األكثـــر فـــي خدمـــة اإلنســـان 
وحريتـــه وإغنـــاء الثقافـــة المحليـــة 

والعربية.
ومـــن تلـــك العـــروض التي اســـتطاع 
مسرح أوال أن يكسر طوق المحلية 
الضيق وينطلق إلى فضاءات أرحب 
مســـرحية “ كرســـي عتيـــج” تأليـــف 
وإخـــراج محمد عـــواد وعرضت في 
النـــادي  مســـرح  علـــى   1971 ينايـــر 
ليالـــي”  “ســـبع  ومســـرحية  األهلـــي، 
وإخـــراج  المعـــاودة  راشـــد  تأليـــف 
عبدالرحمـــن بـــركات، وعرضـــت في 
النـــادي  1971 علـــى مســـرح  يوليـــو 

األهلـــي ومـــن ثـــم فـــي الكويـــت في 
ســـبتمبر 1972 علـــى مســـرح صالـــة 
وكأول  أوال  شـــارك  كمـــا  كيفـــان، 
مســـرح بحرينـــي بهـــذا العمـــل فـــي 
مهرجـــان دمشـــق المســـرحي الرابـــع 
للفنون المســـرحية في ابريل 1973. 
مســـرحية “الســـالفة ومافيها” تأليف 
وعرضـــت  عـــواد،  محمـــد  وإخـــراج 
فـــي مارس 1972. مســـرحية “ماالن 
راشـــد  وإخـــراج  تأليـــف  وأنكســـر” 
المعـــاودة وعرضت في يوليو 1972 
علـــى مســـرح الجفير فـــي المهرجان 
المســـرحي األول الذي اقامته وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية في عام 
1972. مسرحية “انا وانتي والبقرة” 

تأليـــف وإخـــراج عبدالرحمن بركات، 
وعرضـــت علـــى مســـرح الجفير في 
فبرايـــر 1972 وتـــم تمديـــد عرضهـــا 

مرتين خالل شهر واحد.
الزمـــان”  إذا ماطاعـــك   “  مســـرحية 
تأليـــف إبراهيـــم بوهنـــدي، وإخـــراج 
محمد عواد، وعرضت في أغسطس 
1973 على مسرح الجفير، ومسرحية 
خليفـــة  وإخـــراج  تأليـــف  “ح.ب” 
العريفي وعرضـــت في البحرين في 
أغســـطس 1974 وفـــي الكويت في 
“ســـرور”  مســـرحية   .1974 نوفمبـــر 
تأليـــف إبراهيـــم بوهنـــدي وعرضت 
أوال في مهرجان دمشـــق المســـرحي 
الســـادس للفنـــون المســـرحية 1975 

وفـــي  العريفـــي،  خليفـــة  بإخـــراج 
البحريـــن في أغســـطس نفـــس العام 
بإخـــراج عبدالرحمن بركات لمدة 12 
ليلـــة متواصلة.  مســـرحية “1 ناقص 
1 يســـاوي 1” عن مسرحية السلطان 
الحائر لتوفيـــق الحكيم ومن اخراج 
خليفة العريفي وعرضت عام 1976. 
يتراشـــقون  “الممثلـــون  مســـرحية 
بلبـــل،  فرحـــان  تأليـــف  الحجـــارة” 
وإخـــراج عبدهللا يوســـف، وعرضت 
مســـرحية  وأخيـــرا   ،1978 عـــام 
“المفتـــش” تأليـــف نيقـــوال جوجول، 
وإعداد حســـن عون وإخراج ســـامي 

القوز وعرضت في مارس 1979.

 حسن علي

نشرت ميجان فوكس عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورها  «
الملطخة بالدماء للترويج لفيلمها القادم Till Death أو حتى الموت، 
وعلقت بالقول على الصور التي نشرتها لمتابعيها البالغ عددهم 12.3 
مليون: “دروس حول كيفية الهروب من عالقة سامة مع رمز تعبيري 
للسكين“ وفي إحدى اللقطات، يمكن رؤيتها وهي تتدحرج في الجليد 

بينما كانت بلوزتها البيضاء مغطاة بالكامل 
باللون األحمر وكانت مصابة بكدمات على 

جبهتها وتحت عينها، ونظًرا ألن الفيلم 
يدور في مناخ شديد البرودة ، فقد 
كان الثلج والجليد سمة بارزة في 

الصور المصاحبة.

بدأت ميغان تصوير الفيلم  «
القادم في بلغاريا في استوديو 

نو بويانا في وقت سابق من 
أغسطس 2020، وهو أول 
إنتاج سينمائي أميركي في 

االستوديو منذ بداية جائحة 
فيروس كورونا، وفًقا لصحيفة 

هوليوود ريبورتر.

في الفيلم، تلعب فوكس دور  «
إيما، وهي امرأة ُتركت مقيدة 

اليدين بزوجها الميت كجزء 
من مؤامرة انتقام مريضة. 

يقوم ببطولة الفيلم إلى 
جانب ميجان، إيون ماكين، 

أمل أمين، كاالن مولفي، 
جاك رروث.

ميجان فوكس تعود ألفالم الرعب 
وتظهر بلقطات صادمة



المنامة - “إن جي إن” العالمية

كشـــف الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “إن 
جـــي إن” العالمية ألنظمـــة المعلومات 
المتكاملـــة، ومقرهـــا مملكـــة البحرين، 
يعقـــوب العوضي، أن الشـــركة حذرت 
عمالئهـــا فـــي البحريـــن وحـــول العالم 
من اختـــراق كبير تعرضت لـــه “لينكد 
إن”، أكبـــر شـــبكة مهنية من نوعها في 
العالم، وأدى إلى تسريب بيانات نحو 
700 مليون مســـتخدم لهذه الشـــبكة، 
وهـــو مـــا يعرضهـــم والشـــركات التـــي 
يعلمـــون بهـــا لخطـــر ســـرقة البيانـــات 
والمعلومات وطلب الفدية واالحتيال 

المالي.
وأضـــاف العوضي أن مركـــز العمليات 
األمنيـــة لشـــركة “إن جـــي إن” ســـارع 
فـــورا إلى نشـــر تحذيـــر يفيـــد فيه أن 
قراصنـــة تمكنوا مـــن اختـــراق “لينكد 
إن” واستولوا بشـــكل شبه كامل على 
قاعدة بيانات الشبكة وبدؤوا بنشرها 
مشـــيرا  القرصنـــة،  منتديـــات  علـــى 
إلـــى أن أهـــم البيانـــات التـــي حصلـــوا 
عليها هي عناويـــن البريد اإللكتروني 

واألســـماء الكاملـــة وأرقـــام الهواتف، 
وعناويـــن اإلقامة، وســـجالت تحديد 
الموقع الجغرافـــي، وبيانات الرواتب، 

وغير ذلك.
جـــي  “إن  شـــركة  أن  إلـــى  وأشـــار 
جميـــع  تحذيرهـــا  فـــي  أوصـــت  إن” 
خصوصـــا  الشـــبكة  مســـتخدمي 
بالبقـــاء  الشـــركات  لـــدى  الموظفيـــن 
فـــي حالة تأهـــب تجاه أيـــة اتصاالت 
مشـــبوهة أو رســـائل بريـــد إلكترونـــي 
أو رسائل قصيرة عبر الهاتف الجوال 
تطلب الكشف عن معلومات حساسة.

“إن جي إن” تحذر من خرق كبير لـ “لينكد إن” انتعاش الحياة اليومية في “درة البحرين” بدخول الصيف
ــة ــيـ ــنـ ــكـ ــسـ الـ ــل  ــ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ إشـــــــغـــــــال  نــــســــبــــة   %  87

أكد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “إدارة منتجع الدرة”، 
خالد البوسميط، انتعاش الحياة اليومية في منتجع 
درة البحريـــن مـــع دخـــول فصـــل الصيـــف، الســـيما 
مع ارتفاع نســـب اإلشـــغال العـــام للمنـــازل والمرافق 
ومعدالت الدخول للمنتجع. وأوضح البوســـميط أن 
“مـــا تتميز به فلل “درة البحرين” من واجهات بحرية 
تطل على الشواطئ والمياه العميقة السيما لمرتادي 
البحر وعشـــاق السباحة وركوب اليخوت والقوارب؛ 
األمر الذي ســـاهم بشكل مباشـــر في انتعاش الحياة 
اليوميـــة فـــي المنتجـــع مـــع دخـــول فصـــل الصيـــف، 
جائحـــة  بســـبب  للخـــارج  الســـفر  برامـــج  وتراجـــع 
كورونـــا”. وأشـــار إلـــى أن “هنـــاك إقبـــاال كبيـــرا علـــى 
استخدام مرافق المنتجع المختلفة السيما المطاعم 
والمحـــالت، فضال عن الخدمات التـــي توفرها إدارة 

المنتجع للمالك”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إدارة منتجع الدرة 
أن “عـــدد الفلـــل الســـكنية التـــي تـــردد عليهـــا المالك، 
خـــالل األشـــهر األربعـــة الماضيـــة، بلـــغ 1050 فيـــال، 

بنسبة 87.5 % من العدد اإلجمالي للفلل البالغ 1210 
فلل”. وذكر أن “عدد الســـيارات التي دخلت المنتجع 
خالل األشـــهر األربعة الماضية بلغ أكثر من 190 ألف 

سيارة”.
وكانت درة البحرين قد كشفت قبل فترة عن “زيادة 
نســـبة التداول في بيع الفلل في درة البحرين بنسبة 
120 % في العام 2020 مقارنة بالعام الذي قبله رغم 
ركـــود الســـوق العقارية بســـبب جائحـــة كورونا ليس 
في البحرين فحســـب وإنما في المنطقة ككل، إال أن 

السوق العقارية بالنسبة للدرة شهد انتعاشا كبيرا”.
منتجـــع درة البحرين يتألف مـــن مجموعة من الجزر 
المميـــزة تـــم إنشـــاؤها علـــى مســـاحة 21 كيلومتـــرا 
بجنـــوب البحرين، يضم أكثر من 1200 فيال ســـكنية 
تطل على الشـــواطئ والواجهات البحرية، إلى جانب 
العديد من المرافق الضرورية التي تشـــمل المســـاجد 
والمحالت والتجارية والمطاعم والمقاهي والمرافق 
الرياضية والترفيهية وغيرها من الخدمات المصممة 

لتتالءم مع متطلبات األسر البحرينية.

خالد البوسميط

يعقوب العوضي

المنامة - شركة إدارة منتجع الدرة

علي بن يوسف فخرو... سيرة حافلة بالتجارة
يعد المرحـــوم الوجيه علي بن يوســـف فخرو، 
الذي توفي في المنامة في 24 يناير 2008، من 
رجاالت البحرين الذين تركوا بصمات واضحة 
في التاريخ االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

لمملكة البحرين استمر على مدى عقود.
فاز فخرو بثقة الشـــارع التجاري لتولي رئاسة 
الغرفـــة منذ 1989 وحتى العـــام 2001، ليكون 
أحـــد الوجـــوه البـــارزة التـــي رســـمت التاريـــخ 
التجـــاري واالقتصـــادي لمملكـــة البحريـــن على 

مدى عقود ماضية.
ولد المرحوم على بن يوســـف فخرو في أبريل 
1924، إذ نشـــأ وترعـــرع فـــي عائلـــة تجاريـــة 
شـــخصيته  تشـــكيل  فـــي  ســـاهمت  مرموقـــة 
الثقافيـــة واالجتماعيـــة والتجاريـــة. درس في 
مدرســـة الهداية في أربعينـــات القرن الماضي، 
حيث كان والده أحد مؤسسيها، وذلك قبل أن 
يلتحق بالمدرســـة الغربية، ليســـتكمل دراســـته 

الجامعية في لبنان.
احترف بن يوســـف فخرو التجـــارة منذ الصغر 
حيـــن عمل مع والده في تجارة األغذية، حيث 
كان والده يوســـف بـــن عبدالرحمـــن فخرو من 
كبـــار التجار ومـــن مالك الســـفن التجارية التي 
تنقـــل البضائع بين الهند ودول الخليج. واصل 
الوجيـــه علي بن يوســـف فخرو تجـــارة العائلة 
في دبي وعمل على خط التجارة بين البحرين 
والبصـــرة في خضم الحـــرب العالميـــة الثانية؛ 
األمـــر الذي جعل منـــه شـــخصية ذات عالقات 

واسعة على مستوى المنطقة.
كانـــت الســـفن تنقل التمـــور إلى الهنـــد والدول 
األخـــرى ويعـــاد تحميلهـــا ببضائـــع هـــذه الدول 
من العـــدس والطحيـــن واألرز، وذلك من الهند 
والبصـــرة جيئـــة وذهابـــا، بالســـفن التـــي كانت 

تعرف حينها بـ “البوم”.
حيـــث  الســـيارات،  تجـــارة  فخـــرو  اســـتهوت 

كان لـــدى والـــده وكاالت ســـيارات مثـــل دوج 
وكرايسلر وهسكن بوكر وغيرها. 

كانـــت أول مهمـــة تجارية للوجيـــه علي فخرو 
إلـــى دبـــي فـــي مطلـــع األربعينات، حيـــث عمل 
هنـــاك على اســـتيراد المواد الغذائية بأســـطول 
البوانيـــش بيـــن مختلـــف الدول، حيث أســـس 
مكتبـــا تجاريا في اإلمـــارة الخليجية وعاش 7 
سنوات قبل أن يعود للبحرين في الخمسينات 
ليرشـــح نفســـه لعضوية مجلس بلـــدي المحرق 
ثـــم لغرفة تجارة وصناعـــة البحرين )حاليا(، إذ 
انتخـــب عضـــوا في مجلـــس اإلدارة فـــي العام 

.1952
يعـــود لفخرو الفضـــل في دخول جهـــاز التلفاز 
وانتشـــاره فـــي البحريـــن، حيـــث عمـــل لفتـــرة 
فـــي  “فليبـــس”  وكالـــة  ترويـــج  علـــى  طويلـــة 

البحرين.
ســـاهم فخـــرو فـــي تأســـيس شـــركة البحريـــن 

للسينما في العام 1966، كما سهم في تأسيس 
شركة البحرين لمطاحن الدقيق في 1970 كما 
تولى رئاسة مجلس إدارة شركات وعضوا في 
مجالس إدارة أخرى وعدد من البنوك باإلضافة 

إلى الشركة البحرينية الكويتية للتأمين.
ســـاهم فخـــرو فـــي بنـــاء المســـاجد وتأســـيس 
مراكـــز تحفيـــظ القـــرآن الكريم ومد يـــد الخير 
للجميع، وأنشأ مؤسسة يوسف بن عبدالرحمن 

فخرو الخيرية.

بصماته واضحة 
في األعمال وتاريخ 

“الغرفة”

المحرر االقتصادي
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 خالل أقل من عام.. تتضمن استثمارات الشركات عالية النمو

 “جي إف إتش” تغلق بنجاح ثاني محفظة للتكنولوجيا

إتـــش  إف  جـــي  مجموعـــة  أعلنـــت 
الماليـــة، أمـــس، إقفال عرضهـــا للفرص 
التكنولوجية العالمية 2، الذي يشـــتمل 
علـــى اســـتثمارات فـــي محفظـــة مـــن 
الشـــركات عاليـــة النمـــو، التـــي هي في 
مرحلـــة مـــا قبل الطـــرح العـــام األولي، 
المتخصصـــة فـــي تكنولوجيات الجيل 

القادم.
للمجـــاالت  تعرضـــا  المحفظـــة  توفـــر 
التكنولوجيـــة المتنوعة التي تأتي في 
صـــدارة الثـــورة الرقميـــة العالميـــة، بما 
يوفـــر لهـــا حصـــص أقلية في شـــركات 
مثـــل “أوتوميشـــن إنيويـــر”، “تانيـــام”، 
“ســـكوبلي”،  “رابيـــد”،  إكـــس”،  “ســـتوك 
”كالفيـــو”  و  هلـــث”  “ليـــرا  “كراكـــن”، 
وغيرهـــا مـــن الشـــركات األخـــرى. لقـــد 
استثمرت جي إف إتش في المحفظة 
بجانب شركائها اإلستراتيجيين الذين 
من بينهم مديرو أصول من المعروفين 
والجـــدد الذين يركزون على المجاالت 

التكنولوجية. 
تـــزاول الشـــركات عملياتهـــا فـــي بعض 
ذات  التكنولوجيـــة  القطاعـــات  مـــن 
النشـــاط المتواصـــل مـــن دون انقطاع، 
التوجهـــات  مـــن  تســـتفيد  والتـــي 
الحديثـــة من حيث تبنـــي التكنولوجيا 

الســـحابي،  التخزيـــن  مثـــل  الرقميـــة 
وبرامـــج المؤسســـات، أمـــن الشـــبكات، 
التكنولوجيـــا المالية، الصحـــة العقلية، 
التجـــارة اإللكترونية وألعاب الموبايل. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الشـــركات 
تدعـــم بفـــرق اإلدارة المتمرســـة التـــي 
تحتـــل مواقـــع مهمـــة فـــي مجاالتهـــم 
المعنيـــة ويعملـــون علـــى نطاق واســـع 
عبـــر مختلف المناطـــق الجغرافية. من 
المتوقـــع أن يحقق االســـتثمار عائدات 

جذابة لجي إف إتش ومستثمريها.
هـــذا  قبـــل  إتـــش،  إف  جـــي  وكانـــت 
أول  بنجـــاح  أقفلـــت  قـــد  االســـتثمار، 
شـــركات  تضـــم  لمحفظـــة  عـــرض 
تكنولوجية فـــي مرحلة ما قبل الطرح 
العام األولي وذلـــك خالل الربع األخير 
مـــن العـــام 2020، حيـــث قامـــت 3 من 
شـــركات المحفظة وهي سنوفليك، يو 

آي بـــاث ودورداش، بإجـــراء عمليـــات 
طـــرح عـــام أولـــي ناجحة فـــي بورصة 
نيويـــورك، ويتـــم تـــداول أســـهمها اآلن 
بمعـــدل يتـــراوح مـــا بيـــن 4x و6x مـــن 
أمـــوال التمويل الخـــاص التي جمعتها 
الشركات في المراحل األخيرة لها قبل 
اإلدراج. وقد حققت المحفظة عائدات 
كبيـــرة فاقت التوقعـــات وبدأت إجراء 

توزيعات على المستثمرين.  
تعليقا على ذلك، قال رئيس االستثمار 
فـــي جي إف إتش، حماد يونس “تمثل 
هـــذه المعاملـــة رابع عرض اســـتثماري 
رئيس في مجال التكنولوجيا، والثاني 
فـــي الواليات المتحدة خـــالل أقل من 
عـــام، وهو من المجـــاالت التي نواصل 
التركيـــز عليها والتوســـع في محفظتنا 
هـــذا  ويوفـــر  إســـتراتيجي.  بشـــكل 
االســـتثمار فرصـــا متنوعة لالســـتفادة 
مـــن الشـــركات عاليـــة النمـــو التـــي هي 

فـــي مراحلهـــا األخيـــرة ما قبـــل الطرح 
العـــام األولي والتي لها تأثير اقتصادي 
كبيـــر يجعلها فـــي وضع فريـــد ومكانة 
أن  المعـــروف  مـــن  عاليـــة.  تنافســـية 
التكنولوجيا أصبحت ترســـم مستقبل 
المجتمع اإلنســـاني وأحدثت تغييرات 
جذريـــة عبـــر القطاعـــات االقتصاديـــة 
والمؤسســـات. وليـــس من المســـتغرب 
اآلن أن تظل كونهـــا واحدة من أفضل 

القطاعات أداًء ومرونة”. 
وأضـــاف، “فيما نخرج من أزمة كوفيد 
19، نســـتثمر بنشـــاط فـــي مؤسســـات 
ســـوف تســـتفيد من النمـــو االقتصادي 
قويـــة  بمقومـــات  والمدعمـــة  القـــوي 
طويلة األجل. ســـوف تواصل جي إف 
إتـــش البنـــاء على خبرتهـــا العميقة في 
البرامـــج، التكنولوجيا المالية، التجارة 
اإللكترونيـــة والرعايـــة الصحيـــة فـــي 
إطار ســـعيها لبنـــاء منصة اســـتثمارية 
للتكنولوجيا التحولية. نتوقع مواصلة 
االستثمار في هذا القطاع فيما يسعى 
المستثمرون إلى االســـتفادة من مزايا 
األجـــل  طويلـــة  التكنولوجيـــا  تبنـــي 
ونعتقـــد أن جي إف إتش مؤهلة تماما 
إمكانـــات  الســـتقطاب معامـــالت ذات 
وفرص نمو عالية عبر العالم من خالل 

شبكتنا من الشركاء اإلستراتيجيين”.

للمرة الثانية... “أوبك +” 
تؤجل اجتماعها الوزاري لغٍد

 قرر وزراء النفط في دول مجموعة 
الـــوزاري  إرجـــاء االجتماع   ”+ “أوبـــك 
ــــى يــوم  ــثــامــن عــشــر لــلــمــجــمــوعــة إل ال
ــة الــفــرصــة  ــاحـ ــمــقــبــل؛ إلتـ االثــنــيــن ال
ــمــشــاورات عــن سياسة  لــمــزيــد مــن ال
الــعــام  مــن  المتبقية  للفترة  اإلنــتــاج 
الحالي. جاء ذلك عبر تقنية االتصال 
األمانة  وزعــتــه  خبر  وفــق  بالفيديو، 
العامة للمنظمة، ونشرته وكالة أنباء 

الكويت “كونا”.

 الكويت - مباشر

المنامة - جي إف إتش المالية

حماد يونس

“solutions by stc” الكويت تنضم لمنصة “المنامة لتبادل اإلنترنت”
أعلنـــت منصـــة المنامـــة لتبـــادل حركـــة 
مـــرور اإلنترنـــت )Manama-IX(، التـــي 
تتخـــذ مـــن مملكـــة البحريـــن مقـــًرا لهـــا، 
 solutions by شـــركة  انضمـــام  عـــن 
ويتزامـــن  المنصـــة.  إلـــى  الكويـــت   stc
االنضمـــام مـــع اإلعـــالن الذي تـــّم أخيرا 
عن نمـــو منصة المنامة لنحـــو 20 ضعًفا 
العـــام  مـــن  األول  الربـــع  فترتـــي  بيـــن 

2020 و2021، مـــا يجعلها منصة تبادل 
اإلنترنت األســـرع نمًوا في المنطقة منذ 

إنشائها في العام 2019. 
so- “ومع هذه الخطوة، ستتمكن شركة 

lutions by stc” الكويـــت مـــن وجودها 
فـــي مواقع أقل لتبادل اإلنترنت، عالوة 
علـــى اســـتفادتها مـــن انخفـــاض رســـوم 
الربط والعبور. وستتمكن الشركة أيًضا 

مـــن االتصـــال بعـــدد أكبـــر من الشـــركاء 
المنصـــة  علـــى  الموجوديـــن  الدولييـــن 
إضافـــة إلـــى مزايـــا أخـــرى عدة، تشـــمل 
توفيـــر تجربة ُمعززة فـــي مجال الواقع 
ألعـــاب  تجربـــة  وتحســـين  االفتراضـــي 
اإلنترنـــت للمســـتخدمين النهائييـــن في 
دولـــة الكويـــت؛ بفضـــل ترقيـــة جـــودة 

اإلنترنت وتحسين زمن االستجابة.

الهملة - بتلكو

القاهرة - الملتقى اإلعالمي العربي

اســـتعرض األمين العـــام للملتقى اإلعالمـــي العربي، ماضي عبـــدهللا الخميس، 
واقـــع ومســـتقبل اإلعـــالم العربـــي فـــي لقائه مـــع األمين العـــام لجامعـــة الدول 
العربيـــة أحمـــد أبو الغيط. وتنـــاول اللقاء أبرز األنشـــطة والفعاليـــات التي قام 
بهـــا الملتقـــى اإلعالمـــي العربي على الســـاحة اإلعالمية العربية ومســـيرته في 
النهوض بالقضايا اإلعالمية على المستويات العربية خالل الثماني عشرة سنة 

الماضية منذ تأسيس الملتقى.
وقـــدم الخميس شـــرحا مفصـــال ألبوالغيط حول فكرة عاصمـــة اإلعالم العربي 
التـــي يتـــم من خاللهـــا اختيار مدينة عربية ســـنويا كي تكـــون عاصمة لإلعالم 
العربي والتي خرجت من رحم الملتقى اإلعالمي العربي منذ ســـنوات، لتســـهم 
فـــي تطويـــر ذائقة إعالمية عربية مشـــتركة ومتجددة، فضال عن نشـــر معايير 
جـــودة اإلعـــالم وخلق أشـــكال جديـــدة للترابـــط اإلعالمي العربي ســـواء على 

المستوى المؤسسي أو على مستوى اإلعالميين أنفسهم.
وثمـــن األميـــن العـــام للملتقـــى اإلعالمـــي العربـــي، دور جامعـــة الـــدول العربية 
وحرصها الشـــديد على المشـــاركة في رعاية أنشـــطة الملتقى اإلعالمي العربي 
بشـــكل دوري، في ســـبيل دعم مســـيرة االرتقاء بالمســـتوى اإلعالمـــي بالوطن 
العربـــي. وتطـــرق الخميس إلـــى أهمية اختيـــار عاصمة لإلعالم العربي بشـــكل 
ســـنوي، والتي تقوم علـــى اختيار مدينة عربية كل عام ُتســـمى وُتْعلُن عاصمًة 

لإلعالم العربي، وذلك وفق مجموعة متكاملة من األسس والمعايير المهنية.

مناقشة فكرة اختيار عاصمة لإلعالم العربي
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

“بوليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم  استقبلت 
البحرين” ريم البوعينين، رئيسة الجامعة الملكية للبنات يسرى المزوغي، وذلك 
المؤسستين  مسيرة  على  اطلعتا  عيسى، حيث  بمدينة  البوليتكنك  في حرم 
التعليميتين الرائدتين في مجال التعليم العالي، وناقش الطرفان سبل التعاون 

البحثي واألكاديمي.   
وخالل اللقاء، رحبت البوعينين بالمزوغي، مشيدًة بمسيرتها العلمية وخبراتها 
في  والنجاح  التوفيق  لها  متمنية  العالي،  التعليم  في  والعملية  األكاديمية 
رئاستها للجامعة، ثم استعرضت الخدمات والبرامج األكاديمية التي توفرها 
البوليتكنك لطلبتها، ودور الكلية في تأهيل وتدريب الشباب البحريني لسوق 
والتحول  الرابعة  الصناعية  بالثورة  الخاصة  بالمهارات  وتزويدهم  العمل، 
عن  فضاًل  االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  االبتكار  على  وتشجيعهم  الرقمي 

مساعدتهم في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهالتهم العلمية.
البحرين”  “بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية  الــمــزوغــي  أشـــادت  ــدورهــا،  وب
ــداع الــرقــمــي وبــبــرامــجــهــا  ــ ــ ــارزة فــي مــجــال الــتــقــنــيــة واالب ــبـ ومــشــروعــاتــهــا الـ
األكاديمية التي تواكب التحوالت التكنولوجية والرقمية في الساحة العلمية. 
البرامج األكاديمية التي توفرها الجامعة الملكية  واستعرضت المزوغي أبرز 
تمكين  حول  المتمحور  اإلستراتيجي  وهدفها  للطالبات  التميز  وسبل  للبنات 
آفاق  البوعينين  مع  المزوغي  بحثت  كما  العالي.  التعليم  عبر  وتقدمها  المرأة 
المستجدات  ومواكبة  العلمي  والبحث  الخبرات  بتبادل  يتعلق  فيما  التعاون 
 .19 المستجد كوفيد-  واكبت جائحة فيروس كورونا  التي  الحديثة  العلمية 
باإلضافة إلى الربط بين مؤسسات التعليم العالي في ما يسهم بتحقيق الرؤى 

والتطلعات المنشودة في مجال التعليم العالي.

“بوليتكنك” تستقبل رئيسة 
الجامعة الملكية للبنات

أطلقـــت الشـــركة الرائدة والمتكاملة في مجـــال تأثيث المنزل 
)دانـــوب هـــوم( كتالوجهـــا اإللكترونـــي للســـيراميك، المطابـــخ 
والحمامـــات الجديد كليا لســـنة 2021 وذلك فـــي أكبر صاالت 

عرضها بمنطقة البرشاء.
تعرض دانوب هوم مجموعة واســـعة ومتنوعة من المنتجات 
التـــي تعمل على تحســـين منـــزل عمالئها من األثـــاث الداخلي 
والخارجي والمفروشات وغيرها الكثير. وتعرض دانوب هوم 
أحـــدث منتجاتها مـــن الحمامـــات، الســـيراميك والمطابخ كما 
تســـاعد عمالءها على التمتـــع بحياة أفضـــل. الكتالوج متوفر 

اآلن ويعتبر سهل االستخدام للغاية .
وقال المدير اإلداري لمجموعة دانوب، عادل ساجان “غالبا ما 
تكـــون الحمامات أكثر المناطق التي يغفل عنها الكثير منا في 
المنـــزل كمـــا أن المطابخ ال تحصل على نفـــس درجة االهتمام 
فـــي التصميـــم كالمناطـــق األخـــرى ولذلـــك ومـــع مجموعتنـــا 
الجديـــدة، فإننـــا ندعـــو عمالءنا لرفع مســـتوى االهتمـــام بهذه 
المناطـــق واالطالع على مميزات التصميمات الهائلة المتوفرة 
فـــي الكتالوج. ويعتبر الكتالوج اإللكتروني للعام 2021 منصة 

شـــاملة بهـــا كل ما يحتـــاج إليه العميـــل من تصميـــم حمامات 
فاخرة وكذلك اســـتخدام الســـيراميك لتكوين تصاميم ديكور 

مميزة ”. 
ويضيـــف المديـــر العـــام لميالنو، شـــمس باوانـــي “وقد نجحت 
ميالنـــو فـــي أن تقـــدم مجموعـــة مميـــزة مـــن أدوات الحمـــام 
والمطابخ والسيراميك التي من شأنها أن تجعل من الحمامات 
والمطابخ العادية مناطق ذات أهمية غيرعادية في منزلكم”. 

مجموعة متنوعة من المنتجات لتحسين منازل عمالئها
“دانوب هوم” تطلق كتالوجها اإللكتروني للسيراميك 2021

أعلنت شـــركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لســـيارات 
تويوتا في مملكة البحرين، في إطار التزامها الراســـخ بتعزيز 
المكانة األســـطورية لواحدٍة من أكثر الســـيارات شـــعبيًة على 
مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط، عن وصول الجيل الجديد 
لسيارة Land Cruiser األيقونية للعام 2022، والتي تجمع ما 
بيـــن األداء المتميز على كافـــة التضاريس والمقصورة الرحبة 
عاليـــة الجودة التي تجذب قلوب الســـائق والركاب وتمنحهم 

تجربة راقيًة في كافة تنقالتهم. 
Land Cruis� 1951، اشتهرت  ومنذ إصدارها األول في العام
er بقدراتهـــا االســـتثنائية علـــى الطرقـــات الوعـــرة فـــي بيئات 
القيـــادة الصعبـــة. ولطالما كان هذا الطراز على مدى مســـيرته 
التـــي تتجاوز الســـبعة عقود، وســـيلة ال غنى عنها لدعم ســـبل 
عيـــش النـــاس فـــي المناطـــق النائيـــة، وقـــد أســـهم فـــي تدفق 
المســـاعدات اإلنســـانية وجهـــود اإلغاثة في حـــاالت الكوارث، 
فضال عن إثراء حياة الناس بتجارٍب اســـتثنائية توفرها فقط 

هذه السيارة األسطورية. 
و قـــال كبيـــر مهندســـي النـــد كـــروزر، تاكامـــي يوكـــو “رغم أن 

الزمـــن يتغيـــر، إال أن Land Cruiser تظـــل وفيـــة لجذورهـــا. 
 Land Cruiser وهـــذه المرة، رفعنا ســـقف طموحاتنا لســـيارة
الجديـــدة كليـــا، إذ كان هدفنـــا تطوير طراز يقـــدم أفضل أداء 
على اإلطالق على الطرقات الوعرة، باإلضافة إلى وضع معيار 
دة للمركبات التي تعتمد بنية  أداء جديـــد على الطرقـــات الُمعبَّ
 body�on�frame. هيكليتهـــا على الشاســـيه الحامـــل للهيـــكل
وهكذا، نحرص أنا وفريقي على أن يختبر العمالء هذا التطور 

الذي طال انتظاره”.

تجمــع األداء المتميــز علــى كل التضاريس وبمقصــورة رحبة
”Land Cruiser“ إبراهيم كانو”: وصول الجيل الجديد من“

”Haval H6“ التسهيالت” تطلق الجيل الثالث من“

”BIBF“ بنفت” تبرم شراكة إستراتيجية مع“

ــر الـــــفـــــضـــــاء االفـــــتـــــراضـــــي ــ ــبـ ــ ــل الــــمــــنــــاســــبــــة عـ ــ ــفـ ــ دشــــــنــــــت حـ

ــد لــلــمــعــهــد ــديـ ــجـ ــى الـ ــن ــب ــم ــي ال ــ ــة دراســــيــــة ف ــاعـ ــى قـ ــرعـ تـ

للســـيارت،  التســـهيالت  شـــركة  أطلقـــت 
Ha�  الوكيـــل والمـــوزع الحصـــري لعالمة

val الرائـــدة فـــي مملكـــة البحرين الجيل 
الجديـــد مـــن ســـيارة Haval H6 وذلـــك 
عـــن طريـــق حفـــل التدشـــين الـــذي أقيم 
عبـــر الفضـــاء األفتراضـــي، ويأتـــي ذلـــك 
فـــي إطار حرصهـــا المتواصل على تعزيز 
حضورهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، وتلبية 
متطلبـــات عشـــاق القيـــادة الراغبين في 
الحصـــول على أحـــدث التقنيات بأفضل 

األسعار.
و قـــال مديـــر العالمـــة التجارية حســـين 
الوداعـــي “تعتبـــر ســـيارة هافـــال H6 من 
 Great Wall Motor العالمـــي  الصانـــع 
واحـــدة من أفضـــل الطـــرازات مبيًعا في 
جميـــع أنحـــاء العالم حيـــث برهنت هذه 
الســـيارة قدرتهـــا الكبيـــرة على منافســـة 
تجـــارة  فـــي  العالميـــة  أكبرالشـــركات 
مبيعـــات  وحققـــت  الســـيارات،  صناعـــة 
غير مســـبوقة على المستويين األقليمي 

والدولـــي حيـــث نجحـــت فـــي بيـــع أكثر 
مـــن مليـــون ســـيارة خالل زمن قياســـي. 
وقد القت هذه الســـيارة نجاًحا مســـتمرًا 
وشعبية واســـعة بين الســـكان المحليين 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ونحـــن نتوقع أن 
شـــعبيتها ســـوف تســـتمر مع هـــذا الجيل 

الثالث الذي شكل نقلة نوعية”.
اليـــوم تبرهـــن هافـــال مـــن جديـــد عـــن 
قدرتها على مواجهـــة التحديات بنجاح، 
الموديـــالت  بطـــرح  عمالئهـــا  وإرضـــاء 

الحديثـــة المواكبـــة للتطـــورات في عالم 
القيـــادة لتفاجئنـــا وتقـــدم لنـــا كل ماهـــو 
جديـــدة ومميز بما يتناســـب مـــع طموح 
إذ  توجهاتهـــم،  مختلـــف  علـــى  عمالئنـــا 
عكفت الشركة منذ تأسيسها على تطوير 
عالمتها التجارية باالستناد إلى المعايير 

والجودة العالمية. 
وأضـــاف الوداعي “يتميـــز الجيل الثالث 
من سيارة هافال H6 بتفاصيله المتوازنة 
واالنطـــالق،  الحريـــة  روح  تفســـر  التـــي 

جديـــدة  مزدوجـــة  قيـــادة  وبقمـــرة 
ومطورة بالكامل وبشـــكل ملموس توفر 
لمســـتخدميها والعمـــالء تجربـــة مميـــزة 
تتسم باالبتكار والتقنية العالية وتعكس 
روح “ Haval H6” الرائـــدة والتـــي تجعل 
منها واحدة من أشـــهر الســـيارات عالميًا 

في فئتها”. 
وأختتـــم الوداعـــي حديثـــه قائـــالً “نظـــرًا 
للظـــروف اإلســـتثنائية لجائحـــة كورونـــا 
نحن نتشـــرف بخدمة زبائننـــا الكرام عن 

طريـــق توفير خدمة تجربـــة القيادة من 
المنازل للراغبين بإقتناء أي من طرازات 
هافال عن طريق اإلتصال أو الواتس اب 
على 17734040 مع األخذ بعين اإلعتبار 

جميع اإلجراءات اإلحترازية”.

شـــراكتها  عـــن  “بنفـــت“  شـــركة  أعلنـــت 
اإلستراتيجية مع معهد البحرين للدراسات 
المصرفيـــة والماليـــة )BIBF(، حيـــث تنضـــم 
إلـــى مشـــروع رعاية الشـــركات فـــي المبنى 

الجديد الواقع في خليج البحرين.
وتتضمـــن االتفاقيـــة قاعـــة دراســـية تحمل 
اســـم شـــركة “بنفـــت”، فـــي المبنـــى الجديـــد 
المتوقـــع  االفتتـــاح  حيـــث   ،BIBF لمعهـــد 
فـــي وقـــت الحـــق مـــن هـــذا العـــام لخدمـــة 
االحتياجـــات التدريبية للقطـــاع المالي في 
البحرين وخارجها.  ســـتعمل هذه الشـــراكة 
التجاريـــة  بالعالمـــة  الوعـــي  زيـــادة  علـــى 
وتعزيـــز مكانة بنفت كواحدة من الشـــركات 
الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية في 

المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشـــركة “بنفت” عبد 
الواحـــد الجناحـــي “يســـعدنا أن ندعم معهد 

BIBF لهـــذا الصـــرح التعليمي المميـــز؛ نظًرا 
اللتزامـــه بخدمـــة قطـــاع الخدمـــات المالية 
مـــن خـــالل تدريـــب وتطوير القـــوى العاملة 
فـــي المملكـــة.” وأضاف “تأتي هـــذه الرعاية 
تماشيا مع مبادرات المسؤولية المجتمعية، 

خصوصـــا تجاه دعم المؤسســـات التعليمية 
في مملكة البحرين”.

 BIBF مـــن جانبه، صرح المديـــر العام لمعهد
أحمـــد الشـــيخ “يشـــرفنا أن نحظـــى بدعـــم 
لخدمـــات  الرائـــد  المـــزود  “بنفـــت”،  شـــركة 

التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي البحريـــن، التـــي 
تساهم في دعم البنية التحتية لهذا الصرح 
التعليمـــي في خليج البحرين، وهو ما يمثل 
مرحلة مفصلية مهمـــة وذلك لتطوير قطاع 
الخدمـــات الماليـــة فـــي البحريـــن، وقطـــاع 

التعليم واالقتصاد الوطني”. 
يذكر أن مشـــروع بناء المقـــر الجديد لمعهد 
البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية قد 
تـــم الشـــروع فيه فـــي بداية العـــام الماضي 
بميزانيـــة قدرهـــا 12 مليـــون دينـــار وتبلـــغ 
مربـــع  متـــر  ألـــف   25 اإلجماليـــة  مســـاحته 
بهـــدف  وذلـــك  متميـــزة؛  بحريـــة  بواجهـــة 
اســـتيعاب عـــدد أكبر مـــن الطلبة مســـتقبال، 
وتشـــمل المخططات تزويد الصرح بأحدث 
التقنيات في مجال التعليم والتي ستضمن 
العمل بأعلى مســـتويات الكفـــاءة واالبتكار 

وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين.

المجمــع المالــي يتضمــن العمليــات الرقميــة والتقليديــة

“البحرين اإلسالمي” فرع الرفاع... تصميم ومفهوم جديد

 ”BisB“ كشـــف بنك البحرين اإلســـالمي
مؤخرا، ضمن مســـاعيه للتبســـيط تحت 
النقـــاب  الرقمنـــة،  إســـتراتيجية  مظلـــة 
جديـــد  ومفهـــوم  تصميـــم  عـــن  رســـمًيا 
ومبتكر بالكامل للمجمع المالي التابع له 
في الرفاع والذي أطلق عليه اسم “فرع 
بنك البحرين اإلسالمي لالبتكار”، وذلك 

بتصميم عصري مبتكر. 
ويجمـــع “فرع بنـــك البحرين اإلســـالمي 
لالبتـــكار في الرفاع” مـــا بين التجربتين 
التقليدية والرقمية تحت ســـقف واحد، 
حيـــث تـــم تخصيـــص طابـــق لموظفـــي 
الخدمـــات  لتقديـــم  الزبائـــن  خدمـــات 
آخـــر  طابـــق  إلـــى  باإلضافـــة  المعتـــادة، 
للخدمـــة الذاتيـــة ُمزود بجميـــع األجهزة 
بإتمـــام  للراغبيـــن  الرقميـــة  والخدمـــات 
معامالتهـــم المصرفية بشـــكل مســـتقل، 
روســـت  مقهـــى  افتتـــاح  جانـــب  إلـــى 

)Roast( في المكان نفسه.
وقـــد تـــم اختيـــار المقهـــى عبر مســـابقة 
أطلقهـــا البنـــك العـــام الماضـــي، كجـــزء 
مـــن جهـــوده المســـتمرة بتقديـــم الدعم 
الـــالزم لرواد األعمـــال المحليين وقطاع 
فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
البحرين، مما يأتي تعزيًزا ألطر التعاون 
البحريـــن  تجـــارة وصناعـــة  مـــع غرفـــة 
وجهودهـــا فـــي توفيـــر الدعـــم للقطـــاع 

بشكل مباشـــر. وعبر هذه المبادرة، قدم 
البنك فرصة ال تضاهى تضمنت تحديد 
استحقاق إيجار رمزي طوال مدة العقد 
بقيمـــة دينـــار بحرينـــي فقـــط، باإلضافة 
إلـــى إمـــكان اســـتخدام مرافـــق المركـــز 

بالمجان.
و صرح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
اإلســـالمي حّســـان جـــرار “ال يعـــد فـــرع 
بنـــك البحريـــن اإلســـالمي لالبتـــكار في 
الرفـــاع مجرد فـــرع إلجـــراء المعامالت 
المصرفية، ولكنـــه يقدم مفهوما عصريا 
يجمع بين العمليات الرقمية والتقليدية، 
ويضم مقهى يتيح للزوار تناول فنجان 
مـــن القهـــوة مـــع أصدقائهـــم؛ لـــذا فإنـــه 
ُيمثـــل تغييًرا جذرًيا فـــي تجربة الزبائن 
يقـــدم خدمـــة  كونـــه  عليهـــا  المتعـــارف 

مبسطة مع مفهوم يقوم على تبني نمط 
حيـــاة جديـــد وتجربـــة فريـــدة وسلســـة 

تلبي احتياجات جميع زبائننا الكرام”.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت رئيـــس تنفيـــذي - 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنك 
البحريـــن اإلســـالمي، دالل الغيـــص “من 
هنا ســـنمضي قدًما لنتبع اإلســـلوب ذاته 
في جميـــع مجمعاتنـــا المالية، تجســـيًدا 
لنهجنـــا بتبســـيط المعامـــالت المصرفية 
وتحويـــل تجربة الزبائـــن التقليدية إلى 
تجربـــة رقميـــة ومبتكـــرة وعصريـــة. إن 
فـــرع بنك البحريـــن اإلســـالمي لالبتكار 
في الرفاع  يبشر بمستقبل واعد للقطاع 

المصرفي”.
بينما علق صادق الذهبة، صاحب مقهى 
روســـت )Roast( بقولـــه “إننـــا ممتنـــون 

للغايـــة لهـــذه الفرصـــة والتـــي ســـُتمكننا 
مـــن الحصـــول على مســـاحة ذات موقع 
إســـتراتيجي وإقبـــال كبيـــر مـــن الـــزوار 
ظـــل  فـــي  رمزيـــة، خصوصـــا  وبتكلفـــة 
الصعوبـــات والتحديـــات التي تشـــهدها 
حالًيـــا.  الناشـــئة  المحليـــة  الشـــركات 
نحـــن متحمســـون أيًضـــا؛ ألننا سُنشـــكل 
جـــزًءا من هذا المفهـــوم الجديد للقطاع 
المصرفـــي، ونتطلـــع لتقديـــم قهـــوة من 
الطـــراز األول لـــكل مـــن موظفـــي بنـــك 
البحريـــن اإلســـالمي وزبائـــن فـــرع بنك 
البحرين اإلسالمي لالبتكار في الرفاع”.

ومـــن شـــأن الطابـــق الرقمـــي أن ُيتيـــح 
للزبائـــن إجـــراء العديـــد مـــن المعامالت 
مـــن  تدخـــل  أيـــة  إلـــى  الحاجـــة  دون 

الموظفين.

عبدالواحد الجناحي أحمد الشيخ

حسين الوداعي 
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النرويج تطلب من المؤثرين الكشف عن التعديالت التي أجروها بصورهم

ذكرت صحيفة The Hill أن قانوًنا جديًدا في النرويج يجعل 
مــن غير القانوني للمعلنين والمؤثرين على وســائل التواصل 
االجتماعــي مشــاركة الصــور الترويجيــة عبــر اإلنترنــت دون 

الكشف عما إذا كانت الصور قد تم تنقيحها وتعديلها.
وتــم تمريــر القانــون الجديد في البرلمــان النرويجــي بغالبية 
72 صوًتــا مقابــل 15 يــوم 2 يونيــو. ومــن المقــرر أن يدخــل 
حيــز التنفيــذ عندمــا يقرر ملــك النرويج ذلك، وفًقا للمرســوم 
التشــريعي. يتعلق القانون بالمعلنين واألشخاص والمشاهير 
الذين يتلقون “مدفوعات أو مزايا أخرى” مقابل منشوراتهم، 
وفًقــا لمجلــة دبليــو، ويتعلــق بالمشــاركات على جميــع مواقع 
عــن  اإلفصــاح  التعديــل  ويتطلــب  االجتماعــي.  التواصــل 
عمليــات التحريــر التــي تــم إجراؤهــا بعــد التقــاط الصــورة 
وقبــل ذلــك، مثل فالتــر Snapchat وInstagram التي تعدل 
مظهر الشــخص، مثل التعديالت التي ُيطلب من األشــخاص 
الذيــن يتقاضــون رواتبهــم مقابــل الصــور تصنيفهــا “بالشــفاه 
المتضخمــة، والخصور الضيقة، والعضــالت المبالغ فيها”، من 
بين أشــياء أخرى. وفي االقتراح األولي الذي تم إرســاله إلى 
الهيئة البرلمانية النرويجية، استشهدت وزارة شؤون الطفل 

واألسرة بدراسات عدة لدعم حالتهم، مشيرة إلى أن ”فقدان 
الشــهية هو الســبب الثالث األكثر شــيوًعا للوفاة بين الفتيات 
الصغيــرات’’، وفًقــا للمعهــد الوطنــي للصحــة العامــة. وقالــت 
الــوزارة فــي تقريرهــا إن التنحيــف الكامــل للجســم أصبــح 
أمــرا منتشــرا فــي النرويج، وهو موضوع رئيــس للنقاش في 
البالد. وقالت الوزارة في االقتراح، الذي تمت ترجمته باللغة 
اإلنجليزيــة: “هــذا يعــّرض الشــباب لتحقيــق الجمــال المثالي 
الــذي يســتحيل تحقيقه بســبب التشــبه بالمشــاهير“، وأكدت 
مــن خــالل منــع المعلنيــن والمؤثريــن مــن نشــر هــذه الصــور 
المزيفة دون توثيق مناسب مع ملصق مرخص من الحكومة 
بــأن ذلــك غيــر حقيــق، إنهــا تأمــل فــي تقليــل اآلثــار الســلبية 

.”insider“ لضغط الجسم على الشباب، بحسب موقع

ــن  ــ تـــــــــشـــــــــهـــــــــد الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مــ
الـــمـــدن الـــســـعـــوديـــة طـــقـــســـا شــديــد 
ــة  ــاوزت درجــ ــجــ ــ الـــــحـــــرارة، حـــتـــى ت
الـــحـــراره فـــي بــعــض الـــمـــدن مـــا بين 
وســـط  ــة،  ــ ــوي ــ ــئ مــ درجـــــــة  و52   50
تحذيرات من مخاطر صحية وبيئية 
ــذا الــطــقــس  واقــتــصــاديــة نــتــيــجــة هــ

المشتغل الذي يشبه درجة الغليان.
ــر الـــمـــركـــز الــوطــنــي  ــقــري وبــحــســب ت
ــة الــطــقــس لــيــوم  لـــأرصـــاد، عـــن حــال
الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي، فـــــإن الــطــقــس 
سيكون شديد الحرارة على المنطقة 
الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة 
المنورة والرياض والقصيم والحدود 

الشمالية.
وسجلت النعيرية األتوماتيكية أعلى 
درجة حرارة بواقع 52 درجة مئوية، 
الشرقية  المنطقة  مدن  سجلت  فيما 
درجــة حــرارة وصلت إلــى 50 درجة 
مــئــويــة، كــذلــك درجــة الــحــراره فــي 

األحساء 47.7 درجة مئوية.

حرارة الهبة.. 
بالسعودية

يمكــن للقهــوة، وهي مشــروب يومي لكثيــر من الناس، أن ترفــع ضغط الدم 
بسبب محتواها من الكافيين.

يحــذر فريــق Durham Nephrology Associates الطبــي مــن أن الكافيين 
منبه طبيعي في القهوة ويرفع ضغط الدم.

وتنصــح هيئــة الصحــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم 
بوجوب أن يحدوا من تناول الكافيين. وإذا كنت من محبي القهوة، فحاول 
التبديــل إلــى قهوة منزوعة الكافيين. وهناك أيضا شــاي خــاٍل من الكافيين 
وأنــواع معينة من الشــاي تحتــوي على كميات منخفضة جــدا من الكافيين 
بشــكل طبيعــي”. وثبت أن الشــاي األخضــر، الذي يحتوي عمومــا على كمية 

أقل من الكافيين من الشــاي األســود، ويخفض 
ضغــط الدم المرتفع. واقتــرح التحليل 

األخضــر  الشــاي  اســتهالك  أن 
يقلــل بشــكل كبيــر مــن ضغط 

بحســب  االنقباضــي  الــدم 
اليــوم،  روســيا  موقــع 
وتنصــح مؤسســة القلــب 
“ال   )BHF( البريطانيــة 
تطبــخ بالملــح أو تضيــف 
أيــًا منه إلــى طعامك على 

المائدة، وقلــل من األطعمة 
المصنعــة التــي تحتــوي علــى 

الكثير من الملح”.

القهوة متهمة برفع ضغط الدم

صرحت النجمة الحسناء ميغان فوكس بأنها ترغب 
أن تكون جزًءا من عالم مارفل السينمائي أو عالم 

DC السينمائي مستقباًل.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفرنســية،  الســينما  نجــم  أعلــن 
العمــر  مــن  البالــغ  ديلــون  آالن 
85 عامــا عــن نيتــه العــودة إلــى 

الشاشة السينمائية الكبيرة.
فــي  لســانه  علــى  ذلــك  جــاء 
 France حديــث أدلــى بــه لقنــاة
5 الفرنســية التلفزيونيــة، حيــث 
قــال “آمل بالعودة إلى الشاشــة. 
وربمــا ســيكون ذلــك آخــر فيلــم 
أن  يجــب  وإنــه  إلــيَّ  بالنســبة 
ديلــون  وأضــاف  رائعــا”.  يكــون 
مــع  التعــاون  علــى  يعــّول  أنــه 
مخرج بــارز مثل، ليزا أزويلوس 
التــي صــورت فيلمــا عــن داليدا، 
واســتطرد قائــال “بعــد ذلــك لــن 

يكون لي أي شيء آخر أفعله”.
الــذي  األخيــر  الفيلــم  أن  يذكــر 
هــو  ديلــون  آالن  فيــه  شــارك 
 Toute ressemblance))
2019، والذي فاز بجائزة فخرية 

في مهرجان “كان” السينمائي.

قالــت مجلــة ”Instyle” في عددها 
هــذا  فــي  الصنــدل  إن  األخيــر 
الموســم يزهو بطيــف لوني ازرق، 
علــى  يتربــع  األزرق  أن  باعتبــار 

عرش الموضة في صيف 2021.
وأضافــت المجلة المعنية باألزياء 
مــع  يتناغــم  األزرق  الصنــدل  أن 
بألــوان  تكتســي  التــي  المالبــس 
محايــدة، مثــل األســود، األبيــض 
والرمــادي، كمــا أنــه يضفــي أيضــا 
على المظهر لمســة جاذبية تشــيع 
أجواء البهجة والمرح واالنطالق، 
التــي  المالبــس  علــى  خصوصــا 
تتألق بالدرجات الطبيعية كالبيج 

والكريمي.
وشــددت المجلــة على أنــه ينبغي 
تجــاه  والحــذر  الحيطــة  توخــي 
األلوان القوية كاألحمر واألخضر.

ولفتت مجلة الموضة أنه اإلطاللة 
األحادية تضفي على المظهر قمة 

األناقة بالصندل األزرق.

 عودة 
آالن ديلون

األزرق سيد موضة 
الصنادل

تشــهد العديــد مــن المحافظات العراقية ارتفاعا قياســيا في درجات الحرارة 
تجاوزت الخمســين درجة مئوية، وهو ما دفع معظم المواطنين إلى اإلقبال 

على شراء كميات من الثلج لوضعها على وجوههم وأجسادهم المشتعلة.

وتصــل درجــات الحــرارة 
الــذي  يوليــو  شــهر  فــي 
يســميه العراقيــون تمــوز، 
معدالتهــا  أقصــى  إلــى 
مــا  وعــادة  الســنوية، 
ترتبــط األمثلــة واألقــوال 
بـــ  الحــرارة  شــدة  عــن 
ويعيــش  اللهــاب”.  ”تمــوز 
العراقيون صيفا الهبا كل 
عــام، لكــن هــذه المــرة مع 
ارتفــاع درجــات الحــرارة 

إلــى 52 وغــرق البــالد فــي ظالم دامس بســبب انقطاع الكهرباء وتوقــف أجهزة التكييف 
والمراوح وبرادات المياه. وتنوعت طرق تبريد العراقيين ألجسامهم، حيث افترش عدد 
من بائعي الثلج في محافظة البصرة )أقصى جنوب العراق( مكعبات الثلج التي يبيعونها 
للتغلب على الحرارة التي وصلت إلى 51 درجة مئوية. ونشط تحضير القوالب الثلجية 
الجاهــزة، وبــدأت المعامــل فــي إنتــاج كميــات وفيــرة. وكان علــي كرار، موظــف حكومي 
يسكن مدينة الحلة إلى الجنوب من بغداد، يعمد أحيانا إلى وضع ابنه الرضيع في ثالجة 

المنزل للحظات معدودة؛ لحمايته من حرارة الجو، لكنه لم يعد قادرا على ذلك.

عراقيون يحضنون قطع الثلج للتكيف مع حر يوليو الالهب

الفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب وهي تالعب حفيدها الفنان عامر 
منيب

ُترافــق والــي فانك البالغــة من العمر 82 عاما مؤِســس “بلو أوريجن” جيف 
بيــزوس فــي رحلــة ســياحية إلــى الفضــاء تنظمهــا الشــركة فــي 20 يوليو 
الجاري، ما يجعلها األكبر ســنا بين من تســنت لهم إلى اليوم فرصة الســفر 

إلى الفضاء، بحسب ما أفادت الشركة.

وتعد والي الراكب الرابع في الرحلة 
المأهولة األولى للشركة المتخصصة 

بالسياحة الفضائية.
وكانــت والــي شــاركت في ســتينات 
القــرن العشــرين فــي برنامــج خاص 
 13 ضــم   ”13 “مركــوري  بعنــوان 
نفســها  لالختبــارات  خضعــن  امــرأة 
التــي أجريــت لذكور اختيــروا ضمن 
نفذتــه  الــذي  “مركــوري”  برنامــج 
الــرواد األميركييــن  “ناســا” إلرســال 

األَول إلى الفضاء.
فيديــو  مقطــع  فــي  والــي  وقالــت 

بيــزوس  جيــف  على حســاب  ُنشــر 
اإلعــالن  وقــت  إنســتغرام في  عبــر 
المهمــة  أنجــزت  أننــي  “أخبرونــي 
بشــكل أفضل وأســرع من أي رجل”. 
وأضافــت “قلت إنني أريد أن أصبح 
أحــد  لــم يرغــب  لكــن  رائــد فضــاء، 
فــي توظيفــي. لــم أكــن أعتقــد أنني 

سأصعد إلى هناك يوما”.
“لــم  منشــوره  فــي  بيــزوس  وكتــب 
ينتظــر أحــد كوالــي فانــك مثــل هذا 
فــي  بــك  أهــال  الطويــل..  الوقــت 

الطاقم، والي”.

ثمانينية تشارك جيف بيزوس رحلته إلى الفضاء

شــركة  مــع  المتحــدة  األمــم  تدعمــه  علميــة  بحــوث  مركــز  تعــاون 
تكنولوجيــا إيطاليــة إلنتاج جهاز يســتخدم األشــعة لقتل جســيمات 

فيروس كورونا المستجد العالقة في الهواء.
الوراثيــة  للهندســة  الدولــي  المركــز  بيــن  المشــتركة  الجهــود  بــدأت 
والتكنولوجيا الحيوية في تريســتي، وهي مدينة في شــمال إيطاليا، 
وشــركة “إلتيــك كيــه - ليــزر”، العــام الماضــي حينمــا كان “كوفيــد 19” 
يجتاح البالد. وابتكر المركز وشــركة التكنولوجيا جهازا يدفع الهواء 
عبــر غرفــة تعقيم تحتوي على مرشــح أشــعة ليزر يقتل الفيروســات 
واألوعيــة  القلــب  بيولوجيــا  مجموعــة  رئيســة  وقالــت  والبكتيريــا. 
الدمويــة فــي المركــز ســيرينا زاكينيا “أثبــت الجهاز قدرتــه على قتل 

الفيروسات في أقل من 50 ملي ثانية”.
ستســاعد هــذه التقنيــة فــي إبقــاء األماكــن المغلقــة آمنــة وبالتالي، 
عــودة حيــاة طبيعيــة إلــى األنشــطة التــي تمــارس داخــل صــاالت 

مغلقة.

جهاز يقتل فيروس كورونا باألشعة الفجر:  
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