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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

صدر عـــن ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، تعميم بشـــأن عطلة عيد األضحى 
المبارك للعام 1442هـ. وجاء في التعميم أنه 
بمناسبة عيد األضحى المبارك للعام 1442هـ، 
ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها 
العامـــة يـــوم الوقـــوف بعرفـــة ويـــوم العيـــد 
واليوميـــن التالييـــن له، والتي تصـــادف أيام 
االثنيـــن والثالثـــاء واألربعـــاء والخميـــس 9 
و10 و11 و12 ذو الحجـــة 1442هــــ الموافـــق 

19 و20 و21 و22 يوليو 2021م.

4 أيام عطلة عيد األضحى المبارك
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العضـــو  أكـــدت 
“إي  فـــي  المنتـــدب 
تيرمينالـــز  إم  بـــي 
موريـــن  البحريـــن” 
بانرمان، أن الشركة 
مشـــغلة  بصفتهـــا 
التجـــاري  للمينـــاء 

الوحيـــد فـــي البحريـــن، مينـــاء خليفة 
وزارة  مـــع  وبالتعـــاون  ســـلمان،  بـــن 
المواصالت واالتصاالت، تعمل بنســـبة 
100 % للحفـــاظ على إمـــداد البحرين 
وجلب 99.5 % من السلع االستهالكية 

للمملكة خالل جائحة كورونا.

“تيرمينالز” تعمل بنسبة 100 % 
بالجائحة للحفاظ على إمداد البحرين “اإلثمار” يعلن عن رابحين بجائزة 

100 ألف دوالر لكل منهما

)15(

)04(

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( أنـــه بعـــد العـــرض وأخـــذ 
موافقـــة اللجنـــة التنســـيقية، ووفًقـــا لتقييـــم 
الجديـــدة  القائمـــة  الحـــاالت  نســـبة  متوســـط 
مـــن إجمالـــي الفحوصـــات للمرحلـــة الحاليـــة، 
فقـــد تقرر بدًءا مـــن يوم الجمعـــة الموافق 16 
يوليـــو 2021 االنتقـــال إلى المســـتوى األخضر 
وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار 
فيـــروس كورونا، والذي يندرج تحته عدد من 
اإلجـــراءات التي تم اإلعـــالن عنها عند اعتماد 
اآللية. وأضاف الفريق الوطني الطبي أنه وفًقا 
لمـــا يقتضيه الحفـــاظ على صحـــة المواطنين 
والمقيميـــن، وبنـــاًء علـــى مـــا تم اإلعـــالن عنه 
مســـبًقا بشـــأن عدم خضوع بعض المناســـبات 
لمعطيـــات “آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا” لما يشـــكل التجمع 
فيهـــا مـــن خطٍر علـــى صحة وســـالمة الجميع، 
فإنـــه تقـــرر أيًضا تطبيـــق إجراءات المســـتوى 
البرتقالي وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 

انتشـــار فيروس كورونا فـــي إجازة يوم عرفة 
وأيـــام عيـــد األضحـــى المبـــارك بدًءا مـــن يوم 
االثنيـــن الموافـــق 19 يوليـــو 2021، لغاية يوم 

الخميس الموافق 22 يوليو 2021.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم تحديـــد المســـتوى الذي 
ســـيتم االنتقال إليه بعد إجـــازة عيد األضحى 
المبـــارك بـــدًءا مـــن يـــوم الجمعـــة الموافق 23 
اإلشـــارة  آليـــة  لمعاييـــر  وفًقـــا   2021 يوليـــو 
الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
بناًء على متوســـط الحـــاالت القائمة الجديدة 
مـــن إجمالي الفحوصات. وشـــّدد على ضرورة 
التـــزام الجميع بإجراءات المســـتوى البرتقالي 
والتـــي تم اإلعالن عنها مســـبًقا، مؤكدا أن كل 
فرد فـــي المجتمـــع مســـؤول بوعيـــه والتزامه 
عـــن خفض معدالت االنتشـــار، مشـــيًرا إلى أن 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  مواصلـــة 
والتعليمـــات الصـــادرة أســـاس نجـــاح مختلف 
الجهود وتسهم في تحقيق األهداف المرجوة 

من جميع مسارات التعامل مع الفيروس.

االنتقال إلى “األخضر” 16 يوليو و“البرتقالي” أيام العيد
الفريق الوطني: كل فرد مسؤول بوعيه والتزامه عن خفض معدالت االنتشار

المنامة - بنا
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“األولمبي” يغادر إلى معسكر تركيا“المركزي” يتلقى 54 شكوى
تلقى مصرف البحرين المركزي  «

ما مجموعه 54 شكوى من 
عمالء البنوك التجارية وشركات 

التأمين. واستقبلت وحدة حماية 
المستهلك 18 شكوى في أبريل 

2021، 21 في مايو 2021، و15 
شكوى في يونيو 2021.

غادر منتخبنا األولمبي  «
لكرة القدم إلى العاصمة 

التركية )إسطنبول(؛ 
إلقامة معسكر يمتد حتى 

27 يوليو الجاري. ويأتي 
المعسكر ضمن فترات اإلعداد والتحضير للمشاركة في 

تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاًما 2022 بأوزبكستان.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أعلن بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين 
مقًرا له، عن ربح اثنين من المواطنين هما محمد يوســـف محمد 
جناحي، أب لـ 4 أبناء، وفاطمة أحمد عبدهللا، أم لـ 4 أبناء، جائزة 
قدرهـــا 100 ألـــف دوالر لكل منهما في ســـحب ثمار ربع الســـنوي 

الثاني.
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هبة محسن

مورين بانرمان

إسبانيا - المكتب اإلعالمي

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  أجـــرى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة اتصـــاال هاتفيا مـــع ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
الشـــيخ  الشـــباب ســـمو  وشـــؤون 
ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  إنجـــاز 
بحصولـــه علـــى المركـــز األول في 

بطولة إسبانيا الدولية للقدرة.
التهانـــي  الملـــك  جاللـــة  وقـــدم 

الشـــيخ  ســـمو  إلـــى  والتبريـــكات 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، مشـــيدا 
جاللته بجهود ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد البارزة في مواصلة تأكيد 
مكانة رياضـــة القـــدرة البحرينية 
فـــي المحافـــل الخارجيـــة، ومنهـــا 
األوروبيـــة، التـــي تركـــت بصمتها 
الواضحة فـــي تحقيق اإلنجازات 
رؤيـــة  بفضـــل  الغاليـــة  لمملكتنـــا 

سموه.

العاهل يهنئ ناصر بن حمد 
بإنجاز بطولة إسبانيا للقدرة

بناًء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس  «
كورونا )كوفيد 19( وموافقة اللجنة التنسيقية، أعلنت 

شؤون الطيران المدني عن تحديث قائمة الدول المدرجة 
على القائمة الحمراء بإدراج )جمهورية موزمبيق، جمهورية 

اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا 

الشعبية، جمهورية ناميبيا، الواليات المتحدة المكسيكية، 
الجمهورية التونسية، جمهورية إيران اإلسالمية، جمهورية 

جنوب إفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، 
جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا 

االتحادية، جمهورية أوغندا، جمهورية الدومينيكان( إضافًة 

إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقا وهي )جمهورية 
الهند، جمهورية باكستان اإلسالمية، جمهورية سريالنكا 

الديمقراطية االشتراكية، جمهورية بنغالديش الشعبية، 
جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية، وجمهورية فيتنام 

االشتراكية(.

إدراج 16 دولة بالقائمة الحمراء

)07()10(

اتصال جاللة الملك إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد



قصيدة مهداة إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ــا ــ ــَمـ ــ ــــــــوا ِبـــــــــــــــــَاِدي َبـــــــــــــاَد الـــــــُمـــــــنـــــــَجـــــــَزاِت لِـ َحــــــــيُّ

ــا ــ ــَرَمـ ــ ــــَقــــْتــــُه َفــــــــَصــــــــاَرْت ِفــــــي الــــــــــــَوَرى َهـ َقــــــــْد َحــــقَّ
ُزُه َمــــــــــْجــــــــــٌد َتــــــــِلــــــــيــــــــٌد َوَمــــــــــــاِزْلــــــــــــَنــــــــــــا ُنـــــــــــــَعـــــــــــــزِّ

ُقــــــُدَمــــــا ِبـــــــــِه  ِســــــــْرَنــــــــا  َوَقـــــــــــــْد  الـــــــــُجـــــــــُدوِد  ِإرُث 
ــَرًة ــ ــَخـ ــ ــْفـ ــ َهـــــــــِذي ِبــــــــــــَاِدي َغـــــــــــَدْت ِفــــــي الــــَمــــجــــِد َمـ

ـــــــــاَقـــــــــًة َوِبــــــــــَهــــــــــا ُكـــــــــــــلُّ الــــــــــــــــــــَوَرى َعـــــِلـــــَمـــــا َســـــــــبَّ
َوَرْفــــــــــــَرَفــــــــــــْت ِفــــــــي َســــــــَمــــــــاِء الـــــَمـــــجـــــِد َعـــــالِـــــَيـــــًة

َقــــــَدَمــــــا ِبــــــــــِه  َأْرَســـــــــــــــــِت  َأْن  َبـــــــْعـــــــَد  َراَيــــــــاُتــــــــَهــــــــا 
َمــــــِلــــــٌك َبـــــــْحـــــــَرْيـــــــِنـــــــَنـــــــا  َفـــــــِفـــــــي  َتـــــــْعـــــــَجـــــــَبـــــــنَّ  ال 

ــــبــــَق، َمــــــا َلــــِزَمــــا َأْعــــــَطــــــى َلــــهــــا، َكــــــي َتــــــُحــــــوَز الــــسَّ
َفــــــِتــــــلــــــَك َبــــــْحــــــَرْيــــــُنــــــَنــــــا ُمــــــــــْذ َجـــــــــاَءَهـــــــــا َحـــــَمـــــٌد

َقـــــــــْد َأْزَهـــــــــــــــَر الـــــَفـــــْخـــــُر ِفـــــــي َأْرَجـــــــاِئـــــــَهـــــــا َوَنـــــَمـــــا
َمــــــَكــــــاِرِمــــــِه  َعـــــــــْن  أرِوي  ِجـــــــْئـــــــُت  ِإْن  َأَحـــــــــــــــاُر 

ــأِل الـــــِحـــــْبـــــَر َوالــــــــِقــــــــْرَطــــــــاَس َوالــــَقــــَلــــَمــــا ــ ــْسـ ــ ــَتـ ــ ــلـ ــ َفـ
ــــْعــــِب َمـــــــا انــــــَفــــــكَّ ُيــــْعــــطــــي َدوَنــــــــَمــــــــا َمــــَنــــٍن لِــــلــــشَّ

ــــــْمــــــَتــــــَنــــــا َحــــــــَمــــــــُد اإِلْيـــــــــــــَثـــــــــــــاَر َوالــــــــَكــــــــَرَمــــــــا َعــــــلَّ
ِفـــــــــْكـــــــــٌر َوِفـــــــــــْعـــــــــــٌل َوِإرَشــــــــــــــــــــــــــاٌد َوَمـــــــــــــْقـــــــــــــِدَرٌة

ِنــــــْعــــــَم الـــــَمـــــِلـــــْيـــــُك َطــــــــِرْيــــــــَق الــــــِعــــــزِّ َقـــــــــْد َرَســـــَمـــــا
ــِن َوِإْيـــــــــــــَمـــــــــــــاٌن ِبـــــــُقـــــــْدَرِتـــــــَنـــــــا ــ ــ ــي ــ ــ ــِق ــ ــ ــَي ــ ــ َصــــــــْلــــــــُب ال

ــا ــ ــ ــَم ــ ــ ـــــــاِس َقـــــــــْد َدَع ــــــَجــــــاِح لِــــــُكــــــلِّ الـــــــنَّ ــى الــــــنَّ ــ ــ ــَل ــ ــ َع
ُيـــــــَقـــــــلِّـــــــُب األَْمــــــــــــــــــَر ِفـــــــــي ِحــــــــْلــــــــٍم َوَمــــــــْعــــــــِرَفــــــــٍة

َعـــــــَزَمـــــــا ُمــــــْمــــــِكــــــًنــــــا  ُمـــــــــِفـــــــــْيـــــــــَدًا  َرآُه  َفـــــــــــــــــِإْن 
َفـــــــَمـــــــْن َتـــــــُكـــــــْن َيــــــــا َأَبــــــــــــا َســـــــْلـــــــَمـــــــاَن َقــــــاِئــــــَدُهــــــم

ــا ــَمـ ــِسـ ــْد ُحـ ــ ــ ــم ِفـــــي اْقـــــِتـــــَحـــــاِم الــــَمــــْجــــِد َقـ ــ ــُه ــ ــاُح ــ ــَج ــ َن
َلـــــــــــــــــوالَك َيــــــــــا َحـــــــــَمـــــــــٌد َمــــــــــا َكــــــــــــــاَن َيــــــْرَفــــــُعــــــَنــــــا

ــا ــ ــَمـ ــ ــِحـ ــ ــَتـ ــ ــْقـ ــ ــَنـ ــ ـــــــا لِـ لِــــــْلــــــَمــــــْجــــــِد َشـــــــــــــيٌء َوَمـــــــــــــا ُكـــــــنَّ
ــِر ُقــــــْدَوَتــــــَنــــــا ــ ــ ــْي ــ ــ ــَخ ــ ــ ــا َغـــــــــــَدا ِفـــــــي ال ــ ــًكـ ــ ــْيـ ــ ــِلـ ــ ــا َمـ ــ ــ ــَي ــ ــ َف

ــــــَفــــــاِنــــــَي ِفــــــْيــــــَنــــــا َأْيـــــــــَقـــــــــَظ الــــِهــــَمــــَمــــا َبــــــــــثَّ الــــــتَّ
ــــــــرَنــــــــا ِبـــــــــــا َكـــــــَلـــــــٍل ـــــــــــَواِعـــــــــــِد َشــــــــمَّ َعـــــــــــــِن الـــــــــــسَّ

ــا ــ ــَم ــ ــَل ــ َوَحــــــــْيــــــــُث ِســـــــْرَنـــــــا َرَفــــــْعــــــَنــــــا ِبـــــاْســـــِمـــــُكـــــم َع
ــَرٍك ــ ــ ــَتـ ــ ــ ــْعـ ــ ــ ــي ُكـــــــــــلِّ ُمـ ــ ــ َأْبــــــــنــــــــاؤُكــــــــم َأْبــــــــــــَدُعــــــــــــوا فـ

ِبـــــَفـــــْضـــــِلـــــُكـــــم َفـــــــاْرَتـــــــَقـــــــى َأْبـــــــــــَنـــــــــــاؤَك الــــِقــــَمــــَمــــا
ــٌم ــ ــَمـ ــ ــــــَعــــــاَب َفـــــَمـــــا اَلَنــــــــــــْت َلـــــُهـــــم ِهـ جــــــاُبــــــوا الــــــصِّ

َســـــــَأَمـــــــا أو  َكــــــــــــــاَن  َتــــــــــــــــــَواٍن  َيـــــــــْعـــــــــِرُفـــــــــوَن  اَل 
إيــــــْفــــــِرســــــُت َتــــــْشــــــَهــــــُد َفــــــــاألَبــــــــَطــــــــاُل َعــــــْزُمــــــُهــــــُم

ــــُجــــَمــــا ـــــْمـــــَس فـــــي اآلَفـــــــــــــاِق َوالــــنُّ ُيــــــــَطــــــــاِوُل الـــــشَّ
ــم ــ ــُه ــ ــَم ــ ــِه ــ ــل ــ َقـــــــــْد ُكـــــــْنـــــــَت َأْنـــــــــــــَت َأَبـــــــــــا َســــــلــــــَمــــــاَن ُم

ُمــــلــــَتــــِزَمــــا الــــــَحــــــقِّ  ــِج  ــ ــ ــْه ــ ــ ــَن ــ ــ ِب َدوًمــــــــــــا  ُكــــــْنــــــَت  إْذ 
َأْبــــــــــَنــــــــــاُء َشــــــْعــــــِبــــــَك َقــــــــــْد َأوَلــــــــــــــــــوَك َأْمـــــــــَرُهـــــــــُم

ُكــــــــــــلٌّ َتــــــــــــَا َلــــــــــــَك ِمــــــــــــْن ِإْخـــــــــــــَاِصـــــــــــــِه َقـــــَســـــَمـــــا
ــا ــ ــَنـ ــ ــِعـ ــ ــالِـ ــ ــَطـ ــ ــا لِـ ــ ــ ــًن ــ ــ ــْم ــ ــ ــِر َيــــــــا ُي ــ ــ ــي ــ ــ ــَخ ــ ــ َيــــــــا َمــــــْنــــــَبــــــَع ال

ــا ــ ــَم ــ ــَم ــ ــشَّ ــ ــــــَدى والـــــَفـــــْخـــــَر َوال ِمــــْنــــُكــــم َعـــــَرْفـــــَنـــــا الــــــنَّ
َفـــــــِســـــــْر ِبــــــَنــــــا َيــــــــا َأَبــــــــــــا َســـــــْلـــــــَمـــــــاَن ِفــــــــي َشـــــَمـــــٍم

ــا ــ ــ ــَم ــ ــ األَُم أْمـــــــــَجـــــــــاِدَك  ُذَرى  ِفــــــي  ـــا  ــ ـــَن ــ ِب َواْســــــــِبــــــــْق 
ــم؟ ــ ــُك ــ ــُف ــ ــِص ــ ــُأْن ــ َس َهـــــــْل  ــٌم  ــ ــي ــ ــِظ ــ َع َعـــــْنـــــَك  ُقــــلــــُت  ِإْن 

الــــَكــــِلــــَمــــا؟ ُيـــــــوِجـــــــُز  َقـــــــــْد  ُتــــــــــَرى  َوَصــــــــــــٍف  َوَأيُّ 
ــــــــــَك إْنــــــــــَســــــــــاٌن َوَعـــــــــــــى َوَســـــــَمـــــــا َيــــــْكــــــِفــــــي ِبــــــــــَأنَّ

ــى َجــــــِمــــــْيــــــٍل َيــــــْنــــــُشــــــُد الــــُعــــَظــــَمــــا ــ ــ ــًن ــ ــ ــْع ــ ــ لِـــــــُكـــــــلِّ َم

“َفِسْر ِبَنا 
َيا َأَبا َسْلَماَن 

ِفي َشَمٍم”

البحرين تهنئ فــرنـــسا بذكرى اليوم الوطني

البحرين تعزي العراق في ضحايا حادث مستشفى الحسين

نقل سفيَرين فوق العادة مفوضين إلى “الخارجية”

تعيين البنعلي مديًرا في “الداخلية”

بعـــث عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة إلى 
رئيـــس الجمهوريـــة الفرنســـية إيمانويـــل ماكـــرون؛ بمناســـبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأعـــرب جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن أطيـــب تهانيهما 
الصحـــة والســـعادة  الفرنســـي موفـــور  للرئيـــس  وتمنياتهمـــا 
ولشـــعب الجمهوريـــة الفرنســـية الصديـــق مزيـــدا مـــن التقدم 

واالزدهار.
وأشـــادا بعمـــق العالقـــات الطيبـــة التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن 
والشـــعبين الصديقين وما تشـــهده من تطـــور ونمو. كما بعث 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية 

تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس.

أعربـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن عن 
إلـــى جمهوريـــة  والمواســـاة  التعـــازي  خالـــص 
العـــراق الشـــقيقة حكومًة وشـــعًبا فـــي ضحايا 
حـــادث الحريـــق الـــذي نشـــب فـــي مستشـــفى 

الحســـين التعليمـــي بمدينـــة الناصريـــة، الـــذي 
نـــزالء  مـــن  عـــدد  وإصابـــة  وفـــاة  عـــن  أســـفر 
المصابيـــن  للمرضـــى  المخصـــص  المستشـــفى 

بفيروس كورونا.
مملكـــة  تعاطـــف  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 

البحرين مع حكومة وشـــعب جمهورية العراق 
الشقيقة في هذا المصاب األليم، سائلة المولى 
عز وجـــل أن يتغمـــد المتوفين بواســـع رحمته 
المصابيـــن  علـــى جميـــع  يمـــن  وغفرانـــه، وأن 

بالشفاء العاجل.

صدر عن ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، قـــرار رقم )37( لســـنة 2021 بنقل 
ســـفراء فـــوق العـــادة مفوضيـــن إلـــى وزارة 

الخارجية، جاء فيه:

المادة األولى

ُينقل إلى وزارة الخارجية كل من:
1. السفير أنور يوســـف العبدهللا رئيس البعثة 
الدبلوماســـية لمملكة البحرين لـــدى جمهورية 

الصين الشعبية
2. السفير الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدهللا 

رئيـــس البعثـــة الدبلوماســـية لمملكـــة البحرين 
لدى الجمهورية الفرنسية

المادة الثانية

علـــى وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 
به مـــن تاريخ صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم 
)38( لســـنة 2021 بتعييـــن مديـــر فـــي 

وزارة الداخلية، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعيـــن الرائد فهد بن عبدالعزيز البنعلي 

مديًرا في وزارة الداخلية.

المادة الثانية
تســـكين  الداخليـــة  وزيـــر  يتولـــى 

المـــادة األولـــى  المديـــر المذكـــور فـــي 
من هـــذا القـــرار، فـــي إحـــدى اإلدارات 
الشـــاغرة بوزارة الداخليـــة، وفق مهام 
ومســـؤوليات كل إدارة، واالشتراطات 
وبمراعـــاة  يشـــغلها،  فيمـــن  الالزمـــة 

مؤهالته وخبراته.

المادة الثالثة
علـــى وزير الداخلية تنفيـــذ هذا القرار، 
وُيعمـــل به من تاريخ صدوره، وُينشـــر 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك
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د. عبدالله بن أحمد منصور آل رضي

سمو الشيخ خليفة بن علي يتابع احتياجات األهالي بمختلف المجاالت التنموية
تعليمية مرافق  من  تبقى  ما  وإنشاء  بالرفاع  المركزية  السوق  تطوير 

ترأس محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة، 
رئيـــس المجلس التنســـيقي، االجتماع 
الســـابع للعـــام 2021، وذلـــك عبر تقنية 
نائـــب  بحضـــور  المرئـــي،  االتصـــال 
محافظ الجنوبية العميد عيســـى ثامر 
الدوسري، وبمشاركة عدد من األعضاء 

من ممثلي الجهات المختلفة.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع رحب ســـمو 
حـــرص  مؤكـــدا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
المحافظة الحثيث علـــى متابعة تلبية 
احتياجـــات األهالـــي والمواطنيـــن في 
مختلف المشـــروعات التنموية الرائدة 
فـــي جميـــع المجـــاالت، وذلـــك تنفيـــذا 
البـــالد  لعاهـــل  الســـديدة  للتوجيهـــات 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ودعـــم ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  األميـــر ســـلمان 
تحقيقـــا للخطط الراميـــة للدفع بعجلة 
تشـــهدها  التـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة بفضـــل 

توجيهات القيادة الحكيمة.
واطلع المجلس التنسيقي برئاسة سمو 
محافـــظ الجنوبيـــة علـــى مســـتجدات 
مراحل تطوير مشروع السوق المركزية 
بالرفـــاع، كونه يمثل أحد المشـــروعات 
المركزية البارزة، والتي تشـــمل صيانة 
ورصـــف الطـــرق المحاذيـــة للمشـــروع، 
مثمنا ســـموه التعاون والتنسيق الدائم 
مـــع وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي فـــي تنفيذ مثل 
هذه المشـــروعات الخدميـــة التي تلبي 
احتياجـــات المواطنيـــن فـــي مختلـــف 

مناطق المحافظة الجنوبية.
كما تابع سمو المحافظ خالل المجلس 
التنســـيقي عرضا شـــامال قدمته وزارة 
التربيـــة والتعليـــم حـــول خطتهـــا فـــي 
تطويـــر وتهيئـــة مراكـــز مصـــادر التعلم 
فـــي مناطق )الرفاع، ومدينة عيســـى(، 

باإلضافة إلى المشـــروعات المستقبلية 
والتـــي  الـــوزارة  عليهـــا  تعمـــل  التـــي 
تشـــمل إنشـــاء المـــدارس ضمـــن نطاق 
المحافظـــة الجنوبيـــة، حيـــث اوصـــى 
المجلـــس علـــى أهميـــة اإلســـراع فـــي 
إقامـــة مدرســـة للمرحلـــة الثانويـــة في 
مدينـــة خليفـــة، منوًها ســـمو المحافظ 
بجهـــود الـــوزارة في تنفيـــذ العديد من 
فـــي  التعليميـــة  والمرافـــق  المنشـــئات 
مدارس المحافظة الجنوبية وتحديًدا 
في مدارسة الرفاع الشرقي، ومدرسة 
للبنـــات،  االبتدائيـــة  الغربـــي  الرفـــاع 
االعداديـــة  الغربـــي  الرفـــاع  ومدرســـة 
للبنـــات، كما أوصى المجلـــس بضرورة 
اســـتكمال إقامـــة مـــا تبقى مـــن مرافق 

تعليميـــة فـــي المـــدارس المدرجة على 
الئحة التطوير.

وفي ســـياق آخر، اطلع ســـمو المحافظ 
علـــى  التنســـيقي،  المجلـــس  رئيـــس 
مشـــروع إنشـــاء شـــبكة لتصريف مياه 
االمطـــار فـــي منطقـــة البحيـــر، والتـــي 
تمتد إلى مساحة 6 كيلومترات، حيث 
ســـيعمل المشـــروع علـــى التخّلص من 
تجمعات المياه خالل موســـم األمطار، 
حيث من المزمع االنتهاء من المشروع 
خـــالل العـــام 2022، وعليه أكد ســـموه 
حرص المحافظة الحثيث على متابعة 
تطوير مشـــروعات البنية التحتية في 
المنطقـــة وفـــق المعاييـــر الالزمـــة بمـــا 
يعـــود بالنفـــع للمواطنيـــن والمقيميـــن، 

وذلـــك بالتعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
مـــع مختلـــف الجهـــات الحكومية ذات 

العالقة.
المجلـــس  اطلـــع  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
التنســـيقي علـــى عـــرض مرئـــي قدمته 
إدارة الخدمات الهندســـية واالستثمار 
بالمحافظـــة حول احتياجـــات األهالي 
التـــي تـــم رصدهـــا مـــن خالل سلســـلة 
مـــن الزيـــارات الميدانية وعبـــر قنوات 
للمحافظـــة،  المختلفـــة  التواصـــل 
حيـــث اشـــتمل التقريـــر علـــى مختلف 
االحتياجـــات الخدميـــة والتنموية في 
مناطـــق )مدينة عيســـى، ومدينة زايد، 
ووادي الســـيل(، منهـــا إنشـــاء مماشـــي 
اإلنـــارة  أعمـــدة  وتركيـــب  رياضيـــة 
فـــي األحيـــاء الســـكنية باإلضافـــة إلى 
تحســـين ورصف بعض الطـــرق، وذلك 
تماشيا مع النمو العمراني الذي تشهده 

المنطقة.
مـــن جهتهـــم، أشـــاد الحضـــور بالـــدور 
البـــارز الذي يوليـــه محافـــظ الجنوبية 
ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة رئيـــس المجلس التنســـيقي 
مـــن حرص ومتابعـــة وتعزيز الشـــراكة 
الجهـــات؛  مختلـــف  مـــع  المتواصلـــة 
الشـــاملة  التنميـــة  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 

والمستدامة في نطاق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية
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“تيرمينالز” تركز 
على تطوير 

القوى العاملة 
البحرينية

بانرمان: استمرار 
عملياتنا لجلب 
أكثر من 90 % 

من البضائع من 
خالل الميناء

العضو المنتدب: ميناء خليفة بن سلمان يوظف نحو 450 شخص بشكل مباشر و316 بشكل غير مباشر
وأشـــارت بانرمان إلى استثمار وتدريب 
علـــى  والتعـــرف  الشـــركة،  موظفـــي 
الموظفيـــن الذيـــن لديهـــم فـــرص لتنمية 
المواهـــب مع التركيز على رفع مســـتوى 
المهـــارات لقاعـــدة الموظفين، 66 % من 

الموظفين البحرينيين.
ولفتـــت إلى أن ميناء خليفة بن ســـلمان 
يوظـــف نحو 450 بشـــكل مباشـــر و316 

بشكل غير مباشر.

كيف نجحت شركة إي بي إم  «
تيرمينالز البحرين بربط مملكة 

البحرين مع العالم الخارجي؟

لقـــد نجحنـــا فـــي ترســـيخ موقـــع ميناء 
خليفـــة بـــن ســـلمان اليـــوم كمركـــز نقـــل 
إقليمـــي يخـــدم المملكـــة والمنطقـــة، بما 
المملكـــة  مـــن  الشـــرقية  المنطقـــة  فيهـــا 
الخليـــج  وشـــمال  الســـعودية  العربيـــة 
العربي مع المعايير التكنولوجية التي تم 
تحقيقها في رقمنة وتبســـيط الخدمات 

اللوجستية وخدمات الموانئ.
للمينـــاء  المشـــغلة  الشـــركة  بصفتنـــا 
البحري الوحيد فـــي البحرين، فقد لعبنا 
دورا فعـــاال فـــي تطويـــر البنيـــة التحتية 
والخدمـــات ذات المســـتوى العالمي في 
المملكـــة لدعم وبنـــاء المجتمـــع المحلي 

الحالي ولألجيال القادمة.
منـــذ عقد مـــن الزمن ونحن نســـاهم في 
التنمية والنمو االقتصادي في البحرين، 
ويشمل ذلك نمو حجم الحاويات بنسبة 
11 %، والبضائع العامة والسائبة بنسبة 

 .% 59
لقد نجحنا في الحفاظ على نمو مستقر 
من خـــال االســـتثمارات فـــي الخدمات 
المســـتدامة  البحريـــة  اللوجســـتية 
والتقنيـــات الجديـــدة المجهـــزة بالكامل 
للتعامـــل مـــع حجـــم التجـــارة المتزايـــد 
فـــي المـــدى البعيـــد. كمـــا ندعم بنشـــاط 
الشـــركات المحليـــة فـــي تبســـيط إدارة 
سلســـلة التوريـــد الخاصـــة بهم، نســـتمر 
في شـــركة إي بي إم تيرمينالز البحرين 
تمكين الشـــركات المحليـــة للحفاظ على 
وجودها وتنميتها للدخول في األسواق 

الدولية الجديدة.

كيفية تأهيل الكوادر البحرينية  «
للعمل بكفاءة في الشركة؟

مجـــاالت  أحـــد  المجتمـــع  تنميـــة  تعـــد 
االســـتدامة الحيوية بالنســـبة لنا في إي 
بي إم تيرمينالز البحرين وهي ضرورية 
لعملياتنـــا. تركيزنا األساســـي يكون على 
تطويـــر القـــوى العاملـــة البحرينيـــة فـــي 
مبـــادرات تطويـــر  خـــال  مـــن  المملكـــة 

القيادة والمواهب الجديدة.
299 بحرينًيـــا ممـــا يشـــكل  مـــع وجـــود 
64 % مـــن القـــوة العاملـــة فـــي شـــركة 
فإننـــا  البحريـــن،  تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي 
ندعـــم المجتمـــع البحرينـــي والتوظيـــف 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، بمـــا فـــي ذلـــك 
الخدمات اللوجســـتية والهندسة، القسم 
التجـــاري، العمليـــات، المـــوارد البشـــرية، 
األمن والســـامة. باإلضافة إلى استثمار 
علـــى  والتعـــرف  موظفينـــا،  وتدريـــب 
الموظفيـــن الذيـــن لديهـــم فـــرص لتنمية 
المواهـــب مع التركيز على رفع مســـتوى 
المهـــارات لقاعـــدة الموظفين، 66 % من 

الموظفين البحرينيين.

هذا هو أســـاس مبـــادرة تطويـــر القيادة 
فـــي المينـــاء التـــي تركـــز علـــى التعلـــم 
الذاتـــي، وفهم األعمال، وقيـــادة األفراد 
والفـــرق، والحصـــول علـــى العديـــد مـــن 
الفـــرص الوظيفيـــة فـــي المينـــاء. ومـــن 
خال الحصول على وظيفة في شـــركة 
إي بي إم تيرمينالز البحرين نساهم في 

بناء فرص نمو جديدة. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يعـــد التعليـــم مـــن 
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  أولويـــات شـــركة 
البحريـــن، ولهذا نتعاون مع المؤسســـات 
المهنية المحلية مثل بوليتكنك البحرين 
لتقديـــم برامـــج متكاملـــة خاصـــة. وهذا 
يشـــمل مســـاعدة طابهم على التدريب 
فـــي التعليم البحـــري الدولي وتزويدهم 
بمنصـــة للمشـــاركة فـــي اختيـــار دورات 
فـــي  التدريـــب  وفـــرص   PMA شـــهادة 

الميناء.

ما مدى تأثير جائحة كورونا على  «
العمل في الشركة؟

التجـــاري  للمينـــاء  مشـــغلين  بصفتنـــا 
الوحيد فـــي البحرين، مينـــاء خليفة بن 
ســـلمان وبالتعاون مع وزارة المواصات 
واالتصاالت، فإننا نعمل بنســـبة 100 % 
للحفـــاظ علـــى إمـــداد البحريـــن وجلـــب 
99.5 % من الســـلع االســـتهاكية ونحن 
شـــركاء للمملكـــة خـــال هـــذه األوقـــات 
الصعبة. لقد كان التخفيف من المخاطر 
والتأثيـــر علـــى عمليـــات الموانـــئ علـــى 
إي  فـــي  فريقنـــا  وكان  أولوياتنـــا،  رأس 
اســـتثنائًيا  البحريـــن  تيرمينالـــز  إم  بـــي 
فـــي االســـتجابة للوضـــع فـــي مثـــل هذا 
الوقت القصير لمواجهة التحديات دون 
المســـاومة فـــي الوصـــول والقـــدرة على 

خدمة عمائنا بشكل فعال.
مـــع اســـتمرار فيـــروس “كوفيـــد 19” في 
تعطيـــل االقتصـــاد العالمـــي، ومـــع عـــدم 
القـــدرة علـــى التنبـــؤ بساســـل التوريـــد 
العالمية والحاالت غير المسبوقة، تلعب 
دوًرا  العالميـــة  البحـــري  النقـــل  صناعـــة 
مهًمـــا في مســـاعدة العالم علـــى محاربة 
الوباء. حتى في األوقـــات الصعبة، فقد 
صعدنـــا إلـــى مســـتوى التحـــدي المتمثل 
في الحفـــاظ على اســـتمرارية اقتصادنا 
مع التزامنـــا بإبقاء البحرين على اتصال 
باألســـواق الدولية والشركات والمجتمع 
نقـــل مجموعـــة  وعـــن طريـــق  المحلـــي 

متطلبـــات  لتلبيـــة  الســـلع  مـــن  واســـعة 
الشـــركات المحلية )لألغراض الصناعية 
المســـتهلك  ومتطلبـــات  والتصنيعيـــة( 
واإلمـــدادات  اليوميـــة،  )للضروريـــات 

الغذائية والطبية(.
دورنا كشريك لحكومة مملكة البحرين، 
فـــإن نقـــل البضائـــع التـــي ال غنـــى عنهـــا 
واإلمـــدادات الضروريـــة إلـــى المجتمـــع 
أولويـــات  مـــن  فعـــال  بشـــكل  المحلـــي 

الشركة.
لقـــد شـــهدنا نمـــًوا إجمالًيـــا في إيـــرادات 
ميناء خليفة بن ســـلمان، وهو 25 مليوًنا 
و757 ألـــف دينار اعتبـــاًرا من 31 مارس 
2021 وقـــد أدت العديـــد مـــن التطورات 

والمبادرات إلى ذلك، بما في ذلك:
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  شـــركة  اســـتثمار 
البحريـــن بقيمـــة 2.7 مليـــون دوالر فـــي 
الســـفن  حركـــة  إدارة  معلومـــات  نظـــام 
للمراقبـــة   )VTMIS( الجديـــد  العالمـــي 

البحرية في المملكة.
أداؤنـــا االســـتثنائي فـــي هذا العـــام غير 
مســـبوق من حيـــث التعامل مـــع أحجام 
الذروة مع فترات زمنية قصيرة. هذا مع 
اســـتمرار عملياتنا لجلب أكثر من 90 % 
من البضائـــع من خال الميناء والحفاظ 

على اإلمدادات الجيدة في البحرين.
 CMA مـــن خـــال العمـــل مـــع مجموعـــة
CGM، أطلقنـــا عملياتنا الجديدة إلعادة 
مكانتنـــا  لتعزيـــز  المينـــاء  فـــي  الشـــحن 
كمركـــز إلعادة الشـــحن ألســـواق شـــمال 

الخليج.

المصلحـــة  أصحـــاب  مـــع  التعـــاون 
الوطنيـــة  المشـــاريع  الرئيســـيين لدعـــم 
 )BMP( مثل مشـــروع تحديث البحرين
اســـتفاد أصحـــاب المصلحـــة لدينـــا مـــن 
عوائـــد وصلت إلى 0.152 فلس للســـهم 
فـــي العـــام 2020، أي مـــا يعـــادل 13.6 

مليون دينار.

ما األساليب المستخدمة  «
للتخفيف من هذا التأثير؟

مع تحول ساســـل التوريد إلى عالمية، 
كان للتكنولوجيا أثر كبير على تحســـين 
إمكان الوصول بكفـــاءة لقطاع الموانئ 
بصفتنـــا المشـــغلين الحصرييـــن للميناء 
التجـــاري الوحيـــد فـــي البحريـــن وأحد 
المنطقـــة،  فـــي  كفـــاءة  الموانـــئ  أكثـــر 
ينصـــب تركيزنـــا باســـتمرار علـــى دمـــج 
فـــي  الجديـــدة  والقـــدرات  التقنيـــات 
العمليات التقليدية. نظًرا للوضع الراهن 
مـــع فيـــروس “كوفيـــد 19”، فإننـــا نعمل 
بشـــكل رئيســـي لإلعانـــات الرقمية في 
صناعة الشـــحن البحري، فقد اســـتثمرنا 
فـــي مبادرات رقمية تركـــز على العماء 
لضمان األداء السلس لخدمات الموانئ 

بغض النظر عن االنقطاعات بأي شكل.
لـــم يقتصـــر األمر علـــى تمكيـــن عمائنا 
بالطريقة األكثر كفاءة وأماًنا لممارســـة 
األعمـــال التجارية مع مينـــاء خليفة بن 
ســـلمان. تتماشـــى هذه المبادرات أيًضا 
مـــع رؤية مملكة البحريـــن الرقمية لبناء 
مجتمـــع مبتكر ومســـتدام مـــع تطورات 

واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
الصناعـــات  مختلـــف  عبـــر  واالبتـــكار 
والبنية التحتية. بعـــض هذه المبادرات 

تشمل:
- التعقـــب والتتبع، حيـــث يمكننا تقييم 
توافـــر  علـــى  بنـــاًء  الحاويـــات  حالـــة 
حجـــز  عـــن  واالســـتعام  االســـتيراد، 
الصـــادرات، وتاريـــخ أحـــداث الحاويـــة، 
وأحدث جدول للســـفن لـ مينـــاء خليفة 

بن سلمان.
يتيـــح  الـــذي   ،Gate Pass تطبيـــق   -
لشـــركائنا التقـــدم بطلـــب للحصول على 
وتتبـــع  دائـــم  مؤقـــت/        منفـــذ  تصريـــح 

الحالة.
- مراقبـــة بالفيديو في الوقت الحقيقي 
للبوابة الطرفية الرئيسية لتقييم دوران 

الشاحنة ومتوسط   أوقات المسح.
- LIFT، بوابـــة العمـــاء الخاصة بنا عبر 
اإلنترنت للحجز/       الدفع مقابل المواعيد 

والخدمات اإلضافية
الخدمـــات المســـاعدة لمعالجـــة طلبـــات 
الوصـــول   .)ASR( اإلضافيـــة  الخدمـــة 
 )TDR( إلـــى تقاريـــر المغـــادرة النهائيـــة

وتأكيدها.
مـــع  يومًيـــا،  مرتيـــن  التحديـــث  يتـــم   -
التحقـــق مـــن توفـــر خانـــات المواعيـــد 
بالساعة لحجوزات العماء المستقبلية 
حتـــى األيام العشـــرة المقبلـــة. بإلضافة 
إلـــى متابعة المواعيـــد اليومية المتاحة 
لمحطة شـــحن الحاويـــات )CFS( لنفس 

الفترة.

- جرد الحاويـــات الفارغة، يتم تحديثه 
مرتيـــن أســـبوعًيا لتتبـــع وتحديث جرد 
الحاويات الفارغة المتاحة في المحطة 

مع سجل لعشرة أنشطة سابقة.
- البضائع العامة، لطلب خدمات الشحن 

العامة عبر اإلنترنت.
- حجوزات التصدير، لعرض محفوظات 
الحاويـــة وإنشـــاء حجـــوزات لحاويات 

التصدير.

ما حجم استيعاب الشركة في  «
الطلبات في اليوم الواحد؟ وفي 

العام؟

المســـاحة الكليـــة للمينـــاء 900 ألف متر 
مربع. تمتلك شـــركة إي بي إم تيرمينالز 
البحريـــن القـــدرة علـــى مناولـــة مليـــون 
 2.5( قدمـــا  لعشـــرين  مكافئـــة  حاويـــة 
مليون حاوية مكافئة محتملة(. الميناء 
مجهـــز جيًدا بمعـــدات مناولة الحاويات 
الحديثـــة والفعالة. في العـــام 2020 تم 
464,010 وحـــدة  يقـــارب  مـــا  مناوليـــة 
و1,614,894  قدًمـــا  لعشـــرين  مكافئـــة 

مناولة للبضائع السائبة بالمتر المكعب.

ما عدد أفراد الكادر الذي يعمل  «
في الشركة؟ 

يوظـــف مينـــاء خليفـــة بن ســـلمان نحو 
450 بشـــكل مباشـــر و316 بشـــكل غيـــر 

مباشر.

ما التطلعات المستقبلية  «
للشركة؟

لقد عملنا عن كثب مع شؤون الموانئ 
الستكشـــاف  البحريـــة  والشـــؤون 
طرق لتحســـين الكفاءات التشـــغيلية 
داخـــل المينـــاء والهيئـــات الحكوميـــة 
لتلبية الطلب المســـتمر وإمكان زيادة 

الحجم.
نـــرى العديـــد من الفـــرص لزيـــادة تنويع 
حلـــول  خـــال خدمـــات  مـــن  خدماتنـــا 
خصيًصـــا  المصممـــة  التوريـــد  سلســـلة 
لـــواردات  اإلمـــداد  وساســـل  للعمـــاء 
ومنهـــا  المختلـــف،  المشـــاريع  بضائـــع 
حلـــول  تقديـــم  الصناعيـــة.  المشـــاريع 
رقميـــة مثـــل التحكم فـــي الوصول عبر 
اإللكترونـــي  الدفـــع  وحلـــول  اإلنترنـــت 
ونظام إدارة حركة الســـفن. اســـتقطاب 
خطوط رحات بحرية دولية. وإنشـــاء 
سلســـلة توريد سلســـة لـــواردات بضائع 

المشاريع لمختلف المشاريع الصناعية.

تقوم شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين، بتشغيل وإدارة جميع العمليات في ميناء  «
خليفة بن سلمان الحديث، كما تقوم بربط مملكة البحرين مع العالم الخارجي من خالل 
القيام بالعمليات بكفاءة عالية واستخدام بنية تحتية متطورة باإلضافة لمساهمتها في 

تمكين الشركات على تلبية احتياجات المستهلكين.
شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين هي مشروع مشترك بين شركة اي بي ام تيرمينالز  «

العالمية وشركة يوسف بن أحمد كانو القابضة في البحرين. ومن خالل مرافق الميناء 
الحديث والمتعدد األغراض، تلعب اي بي ام تيرمينالز البحرين دورا رئيسا في تسهيل 

التجارة الخارجية وخدمات الموانئ البحرية من خالل تقديمها خدمة الحاويات، خدمات 
الشحن العامة، خدمات العبارات والخدمات المتعلقة بالرحالت البحرية باإلضافة 

للخدمات البحرية العامة، مما يؤدي إلى اإلسهام في نمو االقتصاد البحريني بشكل كبير.

نبذة عن “اي بي ام تيرمينالز البحرين”

“تيرمينالز” تعمل بنسبة 100 % بالجائحة للحفاظ على إمداد البحرين

ــات فــي عــقــد 11 % والــبــضــائــع الــعــامــة والــســائــبــة 59 % ــحــاوي نــمــو حــجــم ال

“تيرمينالز” تساهم في التنمية والنمو 
االقتصادي في البحرين منذ عقد

64 % نسبة البحرنة في “إي بي إم 
تيرمينالز البحرين”

هبة محسن

أكــدت العضــو المنتــدب فــي “إي بــي إم تيرمينالــز البحريــن” موريــن بانرمان، 
أن الشــركة بصفتهــا مشــغلة للمينــاء التجــاري الوحيــد فــي البحريــن، مينــاء 
خليفة بن سلمان، وبالتعاون مع وزارة المواصالت واالتصاالت، تعمل بنسبة 
100 % للحفاظ على إمداد البحرين وجلب 99.5 % من الســلع االســتهالكية 
ونحن شركاء للمملكة خالل جائحة كورونا. وأضافت “لقد كان التخفيف من 
المخاطر والتأثير على عمليات الموانئ على رأس أولوياتنا وكان فريقنا في 

إي بي إم تيرمينالز البحرين اســتثنائًيا في االســتجابة للوضع في مثل هذا 
الوقــت القصيــر لمواجهــة التحديات دون المســاومة في الوصــول والقدرة 
علــى خدمــة عمالئنــا بشــكل فعــال”. ولفتــت بانرمان في لقــاء لـ “البــالد” إلى 
أن “تركيــز الشــركة األساســي يكــون علــى تطوير القــوى العاملــة البحرينية 
فــي المملكــة مــن خــالل مبــادرات تطويــر القيــادة والمواهــب الجديــدة. مع 

وجــود 299 بحرينًيــا ممــا يشــكل 64 % مــن القــوة العاملــة في شــركة إي بي 
إم تيرمينالــز البحريــن، فإننــا ندعــم المجتمع البحرينــي والتوظيف في 
مختلف المجاالت، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والهندسة، القسم 

التجاري، العمليات، الموارد البشرية، األمن والسالمة”. 
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المنامة - بنا

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصـــر القضيبية امس، ســـفيرة الجمهورية التركيـــة لدى مملكة 
البحرين ايسن تشاكيل. ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالسفيرة 
ايســـن تشـــاكيل، معربـــا عن تطلـــع مملكـــة البحرين إلى االرتقـــاء بالعالقـــات الثنائية 
مـــع الجمهوريـــة التركيـــة في المجـــاالت كافة، متمنًيا للســـفيرة التوفيـــق في مهامها 

وتحقيق طموحات البلدين ودعم مصالحهما المشتركة.
مـــن جانبها، أكدت الســـفيرة ايســـن تشـــاكيل اعتزازها بلقاء الشـــيخ خالـــد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفة، مؤكدة حـــرص الجمهورية التركية على تنميـــة أوجه التعاون 

المشترك مع مملكة البحرين على المستويات كافة.

دعم المصالح المشتركة مع تركيا

خصص جانبا منه الستعراض دعم سمو األمير خليفة بن سلمان للفن 
ـــكيلية ـــون التش ـــرض الفن ـــاق مع ـــى انط ـــوزراء يرع ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول س

تحـــت رعاية ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ينطلق اليـــوم األربعاء معـــرض البحرين 
الســـنوي للفنون التشـــكيلية في نســـخته السابعة 
واألربعيـــن، الـــذي تنظمـــه هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثار في مسرح البحرين الوطني ويشارك فيه 

57 فناًنا تشكيلًيا.
ويشـــارك فـــي معـــرض البحريـــن الســـنوي للفنون 
التشكيلية هذا العام فنانون بحرينيون ومقيمون 
فـــي المملكة. ويضم المعـــرض أعمااًل من مدارس 
واتجاهـــات فنية مختلفة وتتنـــوع ما بين أعمال 
رســـم باســـتخدام خامات ومواد متعـــددة، أعمال 
فيديـــو وتركيـــب، تصويـــر فوتوغرافـــي، نحـــت 

وغيرها.
وعلـــى هامش معـــرض البحرين الســـنوي للفنون 

التشـــكيلية تفتتح هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
معرًضـــا بعنـــوان “خليفـــة بـــن ســـلمان - حضـــور 
تـــم   ”2020  -  1972 ألعـــوام:  تجـــدد  بالمحبـــة 
تكريســـه لصاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، والـــذي رعى 

بشـــكل متواصـــل وحتى العـــام الماضـــي معرض 
البحرين السنوي للفنون التشكيلية منذ انطالقته 
العـــام 1972. ويتضمـــن المعرض صـــوًرا الفتتاح 
المعـــرض منـــذ بداياتـــه، إضافة إلى عـــرض فيلم 
يوثق معارض الفن التشكيلي على مدى سنواتها 
الســـتة واألربعيـــن وبعـــض الكلمـــات التـــي كتبهـــا 

سموه عن المعرض.
ويعد معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 
أكبـــر وأهـــم تجمـــع فنـــي ســـنوي يقـــام بمملكـــة 
البحرين. وقد استقطب عبر السنوات أبرز وجوه 
الحركة التشـــكيلية في المملكة مـــن رواد إضافة 
إلـــى المواهـــب الفنيـــة الشـــابة، ليعكـــس بجـــدارة 
شـــمولية التجربـــة الفنيـــة التشـــكيلية البحرينية، 
والتـــي تشـــكل جـــزًءا مهًما مـــن الحـــراك الثقافي 

المحلي.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

األربعاء 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 - العدد 4656

توسعة “البالد القديم الصحي” بـ 600 ألف دينار
بتمويـــل مـــن مؤسســـة يوســـف وعائشـــة المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة

ُأبرمـــت اتفاقيـــة بيـــن الرعايـــة الصحيـــة 
األولية ومؤسســـة يوسف وعائشة المؤيد 
لألعمـــال الخيريـــة لتوســـعة مركـــز البـــالد 
القديم الصحي أمس، حيث قام بالتوقيع 
مـــن جانب الرعاية الصحية األولية رئيس 
مجلـــس األمناء عبدالوهـــاب محمد، ومن 
جانب مؤسســـة يوســـف وعائشـــة المؤيد 
لألعمـــال الخيرية الوجيه فـــاروق المؤيد، 
بحضـــور وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
المانـــع والرئيـــس  الـــوزارة وليـــد  ووكيـــل 
التنفيذي لمراكـــز الرعاية الصحية األولية 
جليلة الســـيد جواد والنائب أحمد السلوم 
وهـــال المؤيـــد. وتعكـــس االتفاقيـــة الـــدور 
الكبيـــر الـــذي يطلـــع بـــه القطـــاع الخـــاص 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي فـــي دعـــم 
المســـتدامة،  التنميـــة  وجهـــود  مســـاعي 
السيما في القطاع الصحي، والجهود التي 

تبذلهـــا مؤسســـة يوســـف وعائشـــة المؤيد 
لألعمـــال الخيريـــة علـــى وجـــه الخصوص 
فـــي ترســـيخ التكافل المجتمعـــي، وتعزيز 
تقدمـــت  إذ  المجتمعيـــة،  المســـؤولية 
المؤسسة بتبرع عيني كريم لتوسعة مركز 
البـــالد القديـــم الصحي، والتكفـــل بتمويل 
مشـــروع التوســـعة وتحديث المركز ضمن 

مبادراتها المجتمعية النوعية.
وأكـــد الوجيـــه فـــاروق المؤيـــد اســـتعداد 

العائلة لدعـــم وتمويل المشـــاريع الخيرية 
أن  مشـــيرا  البحريـــن  بمملكـــة  والصحيـــة 
دعم مثل هذه المشـــاريع تصب في خدمة 
التبـــرع  أن  وأضـــاف  ورقيـــه.  المجتمـــع 
سوف يعزز الخدمات الصحية التي تقدم 

للمواطنين والمقيمين بمملكتنا الغالية.
الرعايـــة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وبيـــن 
للمركـــز  التمويـــل  أن  األوليـــة  الصحيـــة 
يتضمـــن كالً من إنجاز األعمال اإلنشـــائية 

والتأثيـــث، حيـــث تبلـــغ الكلفـــة التقديرية 
للتوسعة والتحديث نحو 600 ألف دينار.

وأوضـــح أن المشـــروع سيشـــمل تحديث 
بعـــض األقســـام في المبنـــى الحالـــي مثل 
قســـم المعالجة وغرف االستشارة الطبية 
ومنطقـــة اإلدارة، باإلضافة إلى التوســـعة، 
والتي هي عبارة عن إنشـــاء مبنى يتكون 
مـــن 3 أدوار وبمســـاحة إجمالية تبلغ نحو 
945 متـــرا مربعـــا، إذ ســـيتم إنشـــاء غرفة 
لألشـــعة وقســـم للعالج الطبيعـــي وعيادة 
لألسنان باإلضافة إلى الخدمات المساندة 

األخرى.
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أن  إلـــى  يشـــار 
ووزارة  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
علـــى  اإلشـــراف  سيباشـــرون  الصحـــة 
الفنيـــة  الجوانـــب  حيـــث  مـــن  المشـــروع 

والتنسيق مع الجهة الممولة للمشروع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة- بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفة، بمكتبه بقصـــر القضيبية 
أمـــس، القائـــم باألعمـــال باإلنابة 
المتحـــدة  الواليـــات  لســـفارة 
األميركيـــة لدى مملكـــة البحرين 

إيثان غولدريتش. 
وأكـــد الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد اعتـــزاز مملكـــة البحرين 

المتميـــزة  الصداقـــة  بعالقـــات 
مـــع  االســـتراتيجي  والتحالـــف 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
وما يشـــهده التعاون الثنائي من 
تطور وتقدم كبير يعكس اإلرادة 
مجـــاالت  فتـــح  فـــي  المشـــتركة 
وبمـــا  المشـــترك  للعمـــل  أرحـــب 
يخدم مصالح البلدين والشعبين 
الصديقيـــن، متمنيـــا لغولدريتش 

كل التوفيق والنجاح.

فتح مجاالت أرحب للتعاون مع أميركا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بن حمـــد آل خليفة، رئيس 
مطـــار  خدمـــات  إدارة  مجلـــس 
البحريـــن نبيل كانو وذلك بمكتبه 

بشؤون الجمارك.
وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث آليات 
التعـــاون  مـــن  المزيـــد  تفعيـــل 
والتنســـيق في مجال رفع كفاءة 

العمـــل ودعـــم الحركة الســـياحية 
والتجاريـــة باإلضافـــة إلـــى ســـبل 
بيـــن  المشـــترك  العمـــل  تطويـــر 
شـــؤون الجمارك ومجلـــس إدارة 

خدمات مطار البحرين.
وأكد رئيس الجمارك على حرص 
الجانبين علـــى تعزيز التعاون بما 

يصب في المصلحة المشتركة.

تفعيل التعاون بين “الجمارك” والمطار

المنامة - وزارة الخارجية

تـــرأس  وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، جانـــب دول مجلـــس التعـــاون، خـــالل اجتمـــاع كبـــار المســـؤولين للحـــوار 
السياســـي بين مجلس التعاون واالتحاد األوروبي، والذي عقد، امس، عبر االتصال 
اإللكترونـــي المرئي، بحضور األمين العام المســـاعد لمجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربية للشـــؤون السياســـية والمفاوضات عبدالعزيز العويشـــق، بينما ترأس جانب 
االتحاد األوروبي مدير إدارة شـــمال أفريقيا والشـــرق األوسط في الجهاز األوروبي 
للعالقات الخارجية الســـفير فيرناندو جينتيليني. ورحب الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي كلمة االفتتاح بالحـــرص المتبادل على تعزيز الحوار السياســـي بين 
مجلـــس التعاون واالتحـــاد األوروبي، باعتباره ركيزة متينة وفعالة لترســـيخ األمن 

اإلقليمي والدولي ومواجهة التحديات القائمة.

تعزيز الحوار السياسي بين “التعاون” و“األوروبي”

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحي أمس ســـفيرة الجمهورية 
التركيـــة ايســـن تشـــاكيل بمناســـبة 
تعينهـــا ســـفيرا لبالدها لـــدى مملكة 

البحرين.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون بيـــن 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
التركيـــة وســـبل االرتقـــاء بهـــا إلـــى 

مستويات أوسع السيما في المجال 
اإلعالمي. 

من جانبها، تقدمت السفيرة بخالص 
الشـــكر والتقدير إلـــى وزير اإلعالم 
واهتمامـــه  اســـتقباله  علـــى حســـن 
بتعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة، مؤكدة 
اهتمـــام بالدهـــا بتوســـيع مجـــاالت 
التعـــاون بين البلدين الصديقين بما 

يخدم المصالح المشتركة.

االرتقاء بالتعاون اإلعالمي مع تركيا

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
لولـــوة  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
بودالمـــة، التـــي أهدتـــه نســـخة 
من كتابهـــا “النهـــج الوطني في 

خطابات حمد بن عيسى”.
لولـــوة  بجهـــود  الوزيـــر  وأشـــاد 
بودالمة في إعداد وإصدار هذا 

الكتاب، والذي تضمن تحليالت 
الســـامية  الملكيـــة  للخطابـــات 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
النهـــج  مرتكـــزات  إطـــار  فـــي 
الوطنـــي البحرينـــي، متمنيا لها 

دوام التوفيق والنجاح.

كتاب يحلل الخطابات 
الملكية السامية

رؤية متكاملة لسوق عمل يكون البحريني فيه الخيار األفضل
العـــودة التدريجيـــة للحيـــاة الطبيعيـــة ســـتولد مزيدا مـــن الوظائـــف للمواطنين

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمـــل، جميـــل حميدان، بقـــرار مجلس 
الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق 
العمل 2023-2021، والتي عكست رؤى 
وتوجهات صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، حفظـــه هللا، 
الســـتدامة النمـــو وتطوير ســـوق العمل 
وفق المبادئ األساســـية لرؤية البحرين 
فـــي  المتمثلـــة   2030 االقتصاديـــة 
االستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق 
فرص العمـــل النوعية أمـــام المواطنين 
للتوظيـــف،  الخيـــار األفضـــل  وجعلهـــم 
إلى جانب مواصلـــة تطوير اإلجراءات 
الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات 

القطاع الخاص في سوق العمل.

وأكـــد حميـــدان فـــي تصريح لـــه بهذه 
المناســـبة، أن الخطـــة أخذت في عين 
االعتبار التحديات التي تواجه ســـوق 
العمـــل واإلنجـــازات التي تـــم تحقيقها 
علـــى أرض الواقـــع للبنـــاء عليهـــا مـــن 
خـــالل خطة وطنيـــة شـــاملة تعزز من 
أهـــداف  وتخـــدم  االقتصـــادي،  النمـــو 
المـــوارد  ومهـــارات  قـــدرات  تطويـــر 
فـــي  وتحســـن  الوطنيـــة،  البشـــرية 
الوسائل واآلليات وقواعد المعلومات 
والمؤشـــرات التي تســـهم فـــي تحقيق 
يمـــوج  عالـــم  فـــي  المســـتدام  النمـــو 
بالمتغيـــرات، مؤكدًا أن مـــا تم اتخاذه 
من إجـــراءات عديدة وغير مســـبوقة 
للحفـــاظ علـــى اســـتقرار ســـوق العمل 
فـــي مملكـــة البحريـــن خـــالل جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( أثبـــت 

قـــدرة المملكة وبدعم وتعـــاون قطاع 
األعمـــال فيها علـــى التعاطـــي مع تلك 
التـــي  المســـؤولية  بـــروح  التحديـــات 
حققت التماســـك واالســـتقرار لســـوق 
العمـــل ومكنتـــه مـــن تجـــاوز تداعيات 

هذه المرحلة االستثنائية بأمان. 

ولفـــت الوزير الـــى أن الخطة الوطنية 
لســـوق العمل تتضمن محاور أساسية 
مـــن  المتحققـــة  المنجـــزات  لتكامـــل 
قبـــل مختلـــف الجهـــات والمؤسســـات 
الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار 
واســـتدامة ســـوق العمل وتوفير إطار 
اســـتراتيجي تسترشـــد به مؤسســـات 
الدولـــة المعنية بإدارة وتنظيم ســـوق 
العمـــل بالتعـــاون مـــع أصحـــاب العمـــل 
والعمـــال، مؤكـــدًا فـــي الســـياق ذاتـــه 
أن هـــذه الخطـــة ال تشـــكل بديـــالً عـــن 
الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي 
لـــكل من مؤسســـات الدولـــة المختصة 
والمرتبطـــة ببرامـــج الحكومـــة للفترة 
مـــع  منســـجمة  هـــي  وإنمـــا  القادمـــة 
سياســـات وخطط المملكة خالل فترة 

تطبيقها.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان



تنظـــم صحيفة “البالد” نـــدوة عن بعد 
تناقش التعليم عن بعد وفرص عودة 
نظـــام االنتســـاب، بمشـــاركة نخبة من 
وذلـــك  العالقـــة،  ذات  الشـــخصيات 
يـــوم األربعـــاء الموافـــق 14 يوليو من 

الساعة 12:30 ظهرا ولغاية 2 ظهرا.
وستبث مناقشات الندوة عبر منصات 
زووم،  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــالد” 
تويتـــر،  اليـــف،  إنســـتغرام  يوتيـــوب، 

والموقع اإللكتروني.
ويمكـــن متابعة مناقشـــات الندوة من 

خالل رابط “زووم” اآلتي:
https://us06web.zoom.us/j/890
99613029?pwd=UStiYUtsR0RZ

RXpseDJycUFFdHZodz09
Passcode: 355654

عجلة التعليم

وقال منسق الندوة الزميل سيدعلي 
المحافظـــة إن هذه النـــدوة تأتي بعد 
أن ألجـــأت جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
أنظمـــة  اعتمـــاد  إلـــى  الـــدول   )19
التعليـــم عـــن بعـــد بالنســـبة للمراحـــل 
التعليـــم األساســـي والثانـــوي فضـــال 

عن الجامعـــي؛ وذلك من أجل ضمان 
التعليـــم،  عجلـــة  دوران  اســـتمرار 
التكنولوجـــي  التقـــدم  مـــع  وتماشـــيا 
الـــذي وفـــر البنيـــة التحتيـــة المالئمة 

للعمل بهذا النظام.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم 
فـــي مملكـــة البحرين أصـــدرت قرارا 
حمـــل رقـــم 812 لســـنة 2010 بشـــأن 
وقف معادلة وتقويم بعض الشهادات 
الجامعيـــة التـــي تمنحهـــا مؤسســـات 
التعليـــم األجنبيـــة، إذ نصـــت المـــادة 
األولـــى منـــه علـــى أنـــه “يتـــم إيقـــاف 
معادلـــة وتقويـــم الشـــهادة الجامعية 

األولـــى )البكالوريوس أو الليســـانس 
أو الدبلـــوم( التي تمنحها مؤسســـات 
التعليـــم األجنبيـــة عـــن طريـــق نظام 
الدراســـة  ونظـــام  المفتـــوح  التعليـــم 

باالنتساب ونظام التعليم عن بعد.
النـــدوة تأتـــي  إلـــى أن هـــذه  وأشـــار 
للوقـــوف على أســـباب ونتائج توقف 
العمـــل بنظام االنتســـاب فـــي التعليم 
العالـــي بعد 10 ســـنوات علـــى صدور 
القـــرار، وفـــرص العـــودة إليه في ظل 
التوجـــه الحالـــي نحو اعتمـــاد أنظمة 
التعليـــم عـــن بعد لمؤسســـات التعليم 

العالي المحلية والخارجية.

المتحدث الرئيس

- النائب األول لرئيس مجلس النواب 
عبدالنبي سلمان.

المشاركون

- النائب األول لرئيس مجلس النواب 
عبدالنبي سلمان.

- النائب هشام العشيري.
فاطمـــة  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو   -

الكوهجي.
- المدير العام لإلطار الوطني للمؤهالت 
واالمتحانـــات الوطنيـــة بهيئـــة جـــودة 

التعليم والتدريب طارق السندي.

- رئيس مجلس إدارة الجمعية األهلية 
للتعليم والتدريب نبيل السلمان.

محاور الندوة

- تاريـــخ التعلـــم باالنتســـاب وقرارات 
االعتراف به.

- التعلم باالنتساب وتحديات الجودة 
واالعتماد.

- فـــرص العـــودة للعمل بنظـــام التعلم 
باالنتساب.

أجندة الفعالية

- 12:30 ظهرا: بدء الفعالية.

لمديـــر  ترحيبيـــة  كلمـــة  دقائـــق:   3  -
الندوة.

- 5 دقائق: كلمة المتحدث الرئيس.
- مناقشات واستفسارات.
- 20 ظهرا: ختام الفعالية.

 االستفسارات

ويمكـــن لجميـــع الراغبيـــن متابعـــة 
مناقشـــات النـــدوة وطلـــب وصلـــة 
عبـــر  “يوتيـــوب”  أو  “زووم” 

“الواتساب”.
كما يمكـــن توجيه االستفســـارات عبر 

واتساب الرقم )36873335(.

طارق السندي فاطمة الكوهجي هشام العشيري عبدالنبي سلمان

“^” تناقش اليوم التعليم عن بعد وفرص عودة نظام االنتساب
ـــم ـــة التعليــــ ـــرار دوران عجلـــ ـــن استمـــ ـــي ضمــ ـــدم التكنـــولــوجـــ ـــة: التقـــ المحـــافظـــ

local@albiladpress.com 06

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أصـــدر المدير العـــام لشـــؤون المدارس 
البحريـــن  كليـــة  إدارة  رئيـــس مجلـــس 
للمعلميـــن محمد مبارك بـــن أحمد قرارا 
إداريا بتشكيل لجنة لتقييم المتقدمين 
لوظيفة مســـاعد بحث وتدريس بكلية 
البحريـــن للمعلميـــن، وذلـــك للبـــدء فـــي 
الفتـــرة  انتهـــاء  بعـــد  التقييـــم،  عمليـــة 
المقـــررة للتقدم لالنتقال إلـــى الوظيفة 
وفـــق اإلعالن الصادر عن الكلية، والذي 
اســـتهدف خريجي الكلية من المعلمين 
بالمـــدارس الحكوميـــة بـــوزارة التربيـــة 

والتعليم. 
ونص القرار على تشـــكيل لجنة لتقييم 
بحـــث  مســـاعد  لوظيفـــة  المتقدميـــن 
للمعلميـــن  البحريـــن  بكليـــة  وتدريـــس 
برئاســـة عميـــد الكليـــة تيـــد بورينتـــون 
تدريـــب  مستشـــار  مـــن  كل  وعضويـــة 
المعلمين كوثر المعاودة، وعضو مجلس 
إدارة الكلية ســـماح العجاوي، واألستاذ 
عضـــو  البحريـــن  بجامعـــة  المســـاعد 

مجلس إدارة الكلية ديانا الجهرمي. 
 كمـــا نص القـــرار على أن تضـــع اللجنة 

لعمليـــة  الالزمـــة  واألســـس  المعاييـــر 
التقييـــم وتتخذ ما يلـــزم إلنجازها، مع 
الهيئـــة  بأعضـــاء  االســـتعانة  إمكانيـــة 
األكاديميـــة بكليـــة البحريـــن للمعلميـــن 
فـــي عمليـــة التقييـــم طبقـــا لمـــا ترتأيه 
التخصصـــات  ووفـــق  مناســـبا  اللجنـــة 
التـــي تحتاجهـــا الكليـــة، علـــى أن ترفع 
اللجنـــة خالل شـــهر تقريرا إلـــى رئيس 
مجلـــس اإلدارة يتضمـــن نتائـــج عملية 
التقييـــم؛ حتـــى يتســـنى التنســـيق في 

الخدمـــة  جهـــاز  مـــع  الخصـــوص  هـــذا 
المدنيـــة وجامعـــة البحرين الســـتكمال 
اإلجـــراءات الخاصـــة بعمليـــة االنتقال 

إلى الوظيفة.
وفـــي هذا الســـياق، كشـــف المدير العام 
مجلـــس  رئيـــس  المـــدارس  لشـــؤون 
إدارة كليـــة البحريـــن للمعلميـــن عن أن 
عـــدد المتقدميـــن لالنتقال إلـــى وظيفة 
مســـاعد بحث وتدريـــس بالكلية قد بلغ 
أكثر مـــن ٤٠٠ متقدم من معلمي وزارة 
التربيـــة والتعليـــم الذيـــن تخرجوا قبل 
ســـنوات مـــن الكليـــة، وأن المســـتوفين 
منهـــم لالشـــتراطات سيتنافســـون عبر 
عمليـــة التقييـــم علـــى ما يصـــل إلى ١٠ 
شـــواغر بالكليـــة، مؤكـــدا أن ذلـــك يأتي 
تطبيقـــا لمتطلبات عملية التوســـع التي 
لمبـــادرات  وتنفيـــذا  الكليـــة،  تشـــهدها 
اإلطـــار الموحد للبرامج الحكومية ذات 
األولوية، واستثمارا في العنصر البشري 
البحرينـــي، القـــادر دائمـــا علـــى العطـــاء 
والتميـــز، متمنيا لجميـــع المتقدمين كل 

التوفيق.

دفعـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي، بـ 
21 آليـــة و57 ضابطـــا وفـــردا مـــن رجـــال 
الدفاع المدني، للسيطرة على حريق اندلع 
صباح أمس في مســـتودع بمنطقة سلمان 
الصناعيـــة يحتوي على مواد بالســـتيكية 
وأخـــرى للبناء والتنظيف، حيث تم إخماد 
الحريـــق لتبـــدأ على الفـــور عمليـــة التبريد 

الالزمة منعا لتجدده مرة أخرى. 
وأوضح المدير العام لإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي العميـــد علي محمـــد الحوطي أن 
غرفـــة العمليات الرئيســـة كانـــت قد تلقت 
بالغـــا بالحريـــق الســـاعة 03:40 صباحـــا، 
إلـــى  المدنـــي  الدفـــاع  فـــرق  توجهـــت  إذ 
الموقـــع، والتـــي وصلت خـــالل دقائق من 
تلقي البالغ، وباشـــرت عمليات الســـيطرة 

على الحريق ومنع انتشـــاره ووصوله إلى 
المصانع المجاورة. 

وأشـــار إلـــى أن الحريـــق لم يســـفر عن أي 
خســـائر بشـــرية، إذ إن اإلســـعاف الوطني 
شـــرطة  ومديريـــة  النجـــدة  ودوريـــات 

فـــي  كانـــت موجـــودة  والمـــرور  المحـــرق 
الموقـــع لتأميـــن الســـالمة حـــول المنطقة، 
منوهـــا في الوقت ذاته إلـــى أن التحريات 
مازالت مســـتمرة للكشف عن سبب اندالع 

الحريق.

لمملكـــة  جديـــد  دولـــي  إنجـــاز  فـــي 
إدارة  مديـــر  فـــازت   البحريـــن، 
التحريـــات المالية بـــوزارة الداخلية 
ونائـــب رئيس لجنة وضع سياســـات 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  مكافحـــة 
اإلرهـــاب، الشـــيخة مي بنـــت محمد 
آل خليفـــة بالتزكيـــة بمنصب الممثل 
األوســـط  الشـــرق  لـــدول  اإلقليمـــي 
مجموعـــة  فـــي  إفريقيـــا  وشـــمال 
األجمونـــت وذلـــك فـــي االنتخابـــات 
التـــي جرت علـــى هامـــش االجتماع 
الـــذي عقـــد عبـــر  للمجموعـــة  العـــام 

تقنية االتصال المرئي.
وبهذه المناســـبة، ثمنـــت مدير إدارة 
التحريات المالية، الدعم والمساندة 
رئيـــس  الداخليـــة،  وزيـــر  قبـــل  مـــن 
لجنـــة مكافحـــة التطـــرف واإلرهاب 
لـــدور  األمـــوال  وغســـل  وتمويلـــه 
مملكـــة البحرين وجهودهـــا الوطنية 
فـــي مجـــال مكافحـــة جرائم غســـل 
األموال وتمويـــل اإلرهاب وتجفيف 
منابعه، مشيدة بانعكاس هذا الدعم 

والرعايـــة علـــى تعزيز موقـــع مملكة 
الدوليـــة  الخريطـــة  علـــى  البحريـــن 
فـــي مجـــال مكافحة غســـل األموال 

وتمويل اإلرهاب.
التحريـــات  إدارة  أن  وأوضحـــت 
إطـــار عملهـــا ضمـــن  الماليـــة، وفـــي 
تســـعى  الداخليـــة،  وزارة  منظومـــة 
إلى تعزيـــز دور مملكة البحرين على 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولـــي في 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  مكافحـــة 

اإلرهـــاب، وفقا للرؤيـــة الوطنية في 
هذا الشأن.

وكان اجتماع المجموعة الدولية قد 
تضمـــن اســـتعراض جـــدول األعمال 
بتعزيـــز  الكفيلـــة  الســـبل  وبحـــث 
التعـــاون والتنســـيق بيـــن األعضـــاء 
األمـــوال  غســـل  جرائـــم  لمكافحـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  اإلرهـــاب،  وتمويـــل 
بحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.
التحريـــات  إدارة  مديـــر  أن  يذكـــر 
عضـــوة  الداخليـــة  بـــوزارة  الماليـــة 
مشـــاركة فـــي مجموعـــة األجمونت 
منـــذ العـــام 2008، وشـــغلت منصب 
عمـــل  لمجموعـــة  الرئيـــس  نائـــب 
العضويـــة واالمتثـــال، كمـــا كان لهـــا 
مســـاهمات عـــدة خاصة بالمشـــاريع 
الخاصـــة بالمجموعـــة والتـــي تعمـــل 
والتفاعـــل  التواصـــل  تعزيـــز  علـــى 
بين وحـــدات التحريـــات المالية في 
 166 العالـــم، ويبلـــغ عـــدد أعضائهـــا 

وحدة تحريات مالية.

محمد مبارك

لجنة أكاديمية لتقييم المتقدمين لوظيفة مساعد بحث وتدريس

ال خســائر بشرية واالستعانة بـ 21 آلية و57 ضابطا وفردا من الدفاع المدني

تعزيز موقع البحرين دوليا بمكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب

أكثر من 400 متقدم يتنافسون على 10 شواغر بـ “كلية المعلمين”

إخماد حريق اندلع في مستودع بمنطقة سلمان الصناعية

مدير إدارة التحريات المالية ممثلًة إقليمية لدول المنطقة في “األجمونت”

المنامة- وزارة الداخلية

تمكنت مديرية شـــرطة محافظة 
 3 علـــى  القبـــض  مـــن  العاصمـــة 
أشـــخاص تتـــراوح أعمارهـــم بين 
لقيامهـــم  عامـــًا(  و28  )27عامـــا 
وقـــود  محطـــة  علـــى  بالســـطو 
وســـرقة مبلـــغ مالـــي مـــن العامل، 
وســـرقة قطـــع غيـــار أكثـــر من 23 

مركبة “دبة البيئة”.
فـــور  أنـــه  المديريـــة  وأوضحـــت 
تلقيها عددا من البالغات في هذا 
الشأن، باشرت على الفور عمليات 
البحـــث والتحري والتي أســـفرت 
عن تحديـــد المذكوريـــن والقبض 
عليهـــم جميعـــا، مشـــيرًة إلـــى أنـــه 
جار اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة تمهيـــدا إلحالـــة القضيـــة 

إلى النيابة العامة.

القبض على 3 أشخاص 
سرقوا “دبة التلوث” 

من 23 مركبة
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نبيل السلمان

الشيخة مي آل خليفة

محرر الشؤون المحلية

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة االتجار باأِلشـــخاص بـــأن المحكمـــة الكبرى 
الجنائيـــة األولـــى قـــد أصـــدرت أمـــس حكمهـــا بواقعـــة اتجـــار 
باالشـــخاص بمعاقبـــة المتهمتيـــن األولى والثانية بالســـجن لمدة 
عشـــر ســـنوات وبتغريـــم كل منهمـــا مبلـــغ ألفـــي دينار عما أســـند 
إليهمـــا مـــن تهم االتجـــار باألشـــخاص وحجـــز الحريـــة واإلجبار 
علـــى الدعارة نظير مبالغ ماليـــة وإدارة محل للدعارة وبإلزامهما 
بمصاريـــف إعادة المجني عليها إلـــى دولتها وإبعادهما عن البالد 
عقب تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثالث 
ســـنوات عما أسند إليه من تهمة اعتماده على ما تكسبه المجني 

عليها من ممارسة الدعارة.
وتعـــود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمتين باســـتقدام المجني 
عليهـــا موهمتين إياهـــا بتوفير عمل لها في محل مســـاج، وحال 
حضورهـــا إلـــى مملكـــة البحرين تـــم اســـتقبالها ونقلها إلى شـــقة 
تـــم حجـــز حريتها بهـــا وإجبارها على ممارســـة الدعـــارة باإلكراه 
والتهديـــد نظيـــر مبالـــغ ماليـــة تتحصـــل عليهـــا المتهمتـــان، إلـــى 
أن تمكنـــت مـــن االســـتنجاد بالشـــرطة والذيـــن توجهـــوا لموقـــع 

احتجازها وتخليصها.
وأشـــار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشـــرت التحقيق 
فـــور إبالغها بالواقعة حيث اســـتمعت إلى أقـــوال المجني عليها 
وأمـــرت بإيداعهـــا دار األمـــان التابـــع للجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
االتجـــار باالشـــخاص واســـتجوبت المتهميـــن الثانيـــة والثالـــث 
وأمرت بحبســـهما احتياطيًا على ذمة التحقيق وضبط وإحضار 
المتهمة األولى، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة ومن ثم 
ســـماع مجريها، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى 

المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الحبس 10 و3 سنوات لـ 3 متهمين 
باالتجار باألشخاص



“الطيران المدني”: إدراج 16 دولة بالقائمة الحمراء

بنـــاًء علـــى توصيـــة الفريـــق الوطنـــي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
اللجنـــة  وموافقـــة   )19 )كوفيـــد 
التنســـيقية، أعلنـــت شـــؤون الطيـــران 
المدنـــي عـــن تحديـــث قائمـــة الـــدول 
المدرجة على القائمة الحمراء بإدراج 
جمهوريـــة  موزمبيـــق،  )جمهوريـــة 
اتحـــاد ميانمـــار، جمهوريـــة زيمبابوي، 
جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية 
ناميبيا، الواليات المتحدة المكسيكية، 
الجمهورية التونسية، جمهورية إيران 
اإلســـامية، جمهورية جنوب إفريقيا، 
جمهوريـــة  إندونيســـيا،  جمهوريـــة 
العـــراق، جمهورية الفلبيـــن، جمهورية 
االتحاديـــة،  ماليزيـــا  مملكـــة  بنمـــا، 
جمهوريـــة  أوغنـــدا،  جمهوريـــة 
الـــدول  إلـــى  إضافـــًة  الدومينيـــكان( 
الموجـــودة على القائمة مســـبقا وهي 
)جمهورية الهند، وجمهورية باكستان 
ســـريانكا  وجمهوريـــة  اإلســـامية، 
الديمقراطية االشـــتراكية، وجمهورية 
بنغاديش الشعبية، وجمهورية نيبال 
الديمقراطيـــة االتحاديـــة، وجمهورية 
فيتنـــام االشتراكية(.وأشـــارت شـــؤون 
الطيران المدني إلى أنه سيتم االستمرار 
فـــي تعليق دخـــول المســـافرين القادمين 
القائمـــة  علـــى  المدرجـــة  الـــدول  مـــن 
الحمـــراء على جميـــع الرحـــات الجوية، 
بمـــن فيهـــم القادمـــون مـــن هـــذه الـــدول 
الذين ســـيدخلون المملكة بشكل مؤقت، 
ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب 

تأشـــيرات اإلقامـــة الســـارية فـــي مملكـــة 
البحرين.

كما ســـيتم اإلبقاء على جميع اإلجراءات 
التـــي تـــم اإلعان عنهـــا مســـبقا للقادمين 
المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول 
المدرجـــة علـــى القائمـــة الحمـــراء، والتي 
تتطلب من جميع المسافرين المتطعمين 
أو غيـــر المتطعمين القادميـــن إلى مملكة 
البحريـــن مـــن هـــذه الـــدول البالغيـــن من 
العمـــر 6 ســـنوات فما فـــوق إبراز شـــهادة 
فحص )PCR( معتمدة تحمل رمز كيو آر 
كـــود )QR Code( قبـــل الصعـــود للطائرة، 
وذلـــك قبل 48 ســـاعة من وقت المغادرة، 

وإجـــراء فحـــص مختبري عنـــد الوصول، 
وإجـــراء الفحـــص المختبـــري فـــي اليوم 
العاشر من الوصول، إذ يمكنهم دفع كلفة 
الفحوصات عبـــر تطبيق “مجتمع واعي”، 
فـــي  الموجـــودة  المنصـــات  جانـــب  إلـــى 
المطار والتي تتيح الدفع نقًدا وإلكترونًيا 
بواســـطة البطاقات البنكيـــة واالئتمانية، 
وتطبيـــق الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي لـ 
10 أيام للبالغين من العمر 6 ســـنوات فما 
فوق في مساكنهم أو األماكن المخصصة 
للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 

الصحية.

ونوهـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي بأنـــه 
ســـيتم اإلبقـــاء علـــى جميـــع اإلجـــراءات 
التـــي تـــم اإلعان عنهـــا مســـبًقا للقادمين 
مـــن الـــدول غيـــر المدرجـــة علـــى القائمة 

الحمراء.
يذكـــر أّن الـــدول المدرجـــة علـــى القائمـــة 
الحمراء يتم إضافة الدول أو إزالتها منها 
بحســـب تقييـــم الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا وفق المعايير 
الخاصـــة بذلـــك مـــن حيـــث مدى انتشـــار 
الفيـــروس فـــي الـــدول، وســـتتم مراجعة 
دوري  بشـــكل  وتحديثهـــا  القائمـــة  هـــذه 

بحسب المستجدات.

المنامة - بنا

تشـــمل إيـــران والعراق وتونـــس والفلبين وماليزيا... واإلبقاء على جميـــع اإلجراءات المعلن عنها
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أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب 
مناف القحطاني أنه من الناحية العلمية ال توجد مشـــكلة في خلط 
التطعيمات، بل على العكس أثبت فاعليته في تعزيز مسار المنحى 
المناعي في الجســـم، وهناك دراسات قديمة ومعتمدة عن مأمونية 
خلـــط التطعيمـــات، والبحرين أخضعت موضوع الجرعة المنشـــطة 
وخلـــط التطعيمات لدراســـة مســـتفيضة منذ قرابة 3 أشـــهر، وخلط 
التطعيمـــات إجـــراء مقر مـــن منظمة الصحـــة العالميـــة ومعمول به 
بالعديـــد من دول العالم حاليا، منهـــا المملكة المتحدة وكندا، وهناك 

الكثير من الدول تتجه العتماده.
وأوضـــح القحطانـــي أنه يتـــم تداول تفســـيرات غيـــر صحيحة في 
وســـائل اإلعـــام عما صدر مـــن منظمة الصحة العالمية بشـــأن خلط 
التطعيمات، مشـــيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح أن يكون 
قـــرار الخلط بين التطعيمات مبنيا على دراســـات ومعطيات علمية، 
منوهـــا بـــأن الدمج بيـــن التطعيمات فـــي مملكة البحريـــن كان على 
أســـاس معطيات ودراســـات مســـتفيضة من قبل جهات ذات عاقة 
بالشـــأن الصحي من إدارة الصحة العامة ومكافحة األمراض وعلم 
الوبائيـــات ومحللي اإلحصاءات المتعلقة بالمســـتجدات وتطورات 
الجائحـــة فـــي مملكـــة البحريـــن. كذلك تـــم تطبيق الخيـــارات ألخذ 
الجرعـــات المنشـــطة التي تعتبر معززة للمناعـــة بعد التوصل لنتائج 
وتقييم يؤكد صحة مسار واتجاه المناعة التي سوف يتم الحصول 
عليهـــا. وطمأن القحطاني جميـــع المواطنين والمقيمين في المملكة 
على مســـتوى ســـامة ومأمونيـــة اإلجراءات والتوصيـــات المتعلقة 
بإدخـــال التطعيمات والفئة المســـتهدفة بها أخـــذا باالعتبار معدالت 
الخطـــورة مـــن اإلصابـــة بفيـــروس كوورنـــا )كوفيـــد 19( والبيانـــات 

والمعطيات المتاحة عن فعالية التطعيمات ومأمونيتها.
وأشـــار إلى أنـــه تجرى دراســـات ومتابعة مســـتمرة تتعلـــق بفاعلية 

التطعيمات ومأمونيتها بعد االستخدام الطارئ في المملكة. 
ونـــوه القحطاني بـــأن الفريق الوطنـــي الطبي على متابعة مباشـــرة 
ومســـتمرة مـــع جميـــع الجهـــات الصحيـــة ذات العاقـــة إلـــى جانب 
متابعتـــه المتواصلـــة آلخـــر الدراســـات والتقارير والبحـــوث الطبية 
الصادرة بشـــأن موضوع التطعيمات ومجمل المستجدات المتعلقة 

بذلك.

القحطاني: ال مشكلة بخلط التطعيمات بل أثبت تعزيز المناعة

األربعاء 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 - العدد 4656

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 

Enlist Resources Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Lyon Lubes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INVENTORY SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17001060  or  PARSCOBAHRAIN@GMAIL.COM 

MUDASSAR RAZA MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
34228539  or  EMNARAZA@GMAIL.COM 

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

37774768  or  KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM 

HAYDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

66635666  or  REDHASHUKRALLA@YAHOO.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 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

35525078  or  SMARTINEZ@ALEASTUR.COM 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17564000  or  swajeed@asb.bh 

Al Iman Schools W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17681818  or  ABU_WADOOD@HOTMAIL.COM

 ALARAIBI FOR DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39121298  or  SHAREEF.ALARAIBI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Had Enough Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

36008131  or  AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

Blue water Diving Service Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33892327  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.CPM 

CAXIAS PROMOTERS CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35169199  or  Zakir34582@gmail.com 

COLORS FOR NEW MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

33171533

AL YAFEAI MARKETING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33420431 

ALBUSTAN ALAKHDAR TRADING CO .LTD BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

34114599

CAMERON ART INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact
32114110  or  AZHARAKAN@GMAIL.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

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

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR  FOREMAN (PRINTING) 
 suitably qualified applicants can contact

17675246  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

Al Faris Motors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

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 

Reef Facilities Management Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17564808  or  shawqi.alsayegh@reef-island.com 

Anotah Bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33575557  or  ESSAM@ANOTAH.COM 

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

17533565  or  hr@grandsafirhotel.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

Fun City W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

RICI TRAINING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

35090689  or  MAZHARH@GMAIL.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
33303848  or  GCC@DRNUTRITION.COM 

BAHRAIN CROWN MEDICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39602022  or  BAHRAINCROWN@GMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33567813  or  nomannomi335@gmail.com

  

الزياني: “كوفيد 19” أظهر حاجة العالم إلى تنمية مستدامة ومنصفة
ــيــمــيــة والـــســـيـــادة واالســـتـــقـــال الــســيــاســي ــة اإلقــل ــام ــس ــرام ال ــتـ دعــــوة جــمــيــع الـــــدول الحـ

شـــارك وزير الخارجية عبداللطيـــف الزياني أمس، 
فـــي االجتماع الوزاري االفتراضـــي لمنتصف المدة 
لحركـــة عـــدم االنحيـــاز، عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئـــي، برئاســـة جمهوريـــة أذربيجان، وبمشـــاركة 
وزراء خارجيـــة الـــدول األعضـــاء فـــي حركة عدم 

االنحياز.
وافتتـــح رئيس جمهورية أذربيجـــان إلهام علييف، 
أعمال االجتماع الوزاري بكلمة رحب فيها بالوزراء 
المشـــاركين، مشـــيًرا إلـــى أنـــه نظـــًرا إلـــى أن تعزيز 
العالمـــي  الســـام وتعدديـــة األطـــراف والتضامـــن 
واقـــع فـــي قاعدة حركة عـــدم االنحيـــاز فقد زادت 
الصعوبـــات العالمية المعقدة من أهمية حركة عدم 

االنحياز.
وعـــن تداعيات فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، قال 
الرئيـــس إلهـــام علييف إنـــه يجب أن تتخـــذ حركة 
عـــدم االنحياز خطوات مســـتهدفة قوية ومنســـقة 
للفتـــرة ما بعد عدوى فيـــروس كورونا )كوفيد 19( 
أيًضا، داعًيا الى عقد اجتماع رفيع المستوى للدول 
األعضـــاء لحركـــة عـــدم االنحيـــاز مـــن أجـــل تبادل 
وجهـــات النظر بشـــأن مرحلـــة إعادة إعمـــار ما بعد 

الجائحة وتحديد موقف الحركة.
وفـــي االجتماع، ألقى وزيـــر الخارجية كلمة مملكة 
البحرين أعرب فيها عن الشكر لجمهورية أذربيجان 
لتنســـيقها الفعـــال ألعمـــال الحركـــة خـــال العامين 
الماضييـــن، معرًبا عن دعم مملكة البحرين لإلعان 
السياسي الصادر عن هذا االجتماع الذي يؤكد من 
جديـــد أهمية الحوار والتعاون لمواجهة التحديات 
كافة، وهـــي المبادئ التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من 
ثقافة مملكة البحرين التي تجلت أهميتها بوضوح 

خال األشهر الثمانية عشر الماضية.

وأكـــد وزير الخارجية أن مملكـــة البحرين تعتز بما 
قامـــت به مـــن جهـــود لمكافحـــة فيـــروس كورونا، 
وعملها بشـــكل وثيق مع األصدقاء والشـــركاء على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي لضمان أفضل حماية 
ورعايـــة ممكنـــة للمواطنين والمقيميـــن في مملكة 
البحرين، مضيًفا أن جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
19( أبـــرزت مـــدى ترابط التهديـــدات التي يواجهها 
العالـــم، بما في ذلك احتمـــال ظهور تحديات أخرى 
مثل تحـــدي “كوفيد 19” كالهجمـــات اإلرهابية في 
المســـتقبل، ما يدل بشكل أكبر على أهمية االلتزام 
الثابت بمكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله، والتصدي 
ألولئـــك الذيـــن يمولـــون ويحرضـــون و يروجـــون 

لألعمال اإلرهابية.
وقـــال الزيانـــي إن “كوفيـــد 19” أظهـــر بمـــا ال يـــدع 
مجااًل للشـــك، حاجـــة العالـــم إلى تنمية مســـتدامة 
تتمكـــن  ال  حتـــى  ومنصفـــة؛  النطـــاق  وواســـعة 
الجماعـــات المتطرفة من العثور على مجندين بين 
أولئك الذين يعانون من دائرة الفقر واليأس، سواء 
كان ذلـــك نتيجـــة للوبـــاء أو بســـبب الصراعـــات أو 
النزوح التي تؤثر على الكثير من الناس في جميع 
أنحاء العالم، مشـــيًرا إلى أن مملكة البحرين تؤمن 
بضـــرورة التعـــاون مع الـــدول التي تقاســـمها نفس 
الفكر لكسر حلقة اليأس تلك، وتحقيق دائرة سام 
إيجابيـــة يمكـــن أن تؤســـس لعالـــم مزدهـــر وعادل 
ومنصف بـــه فرص حقيقية ومســـار بديل وواضح 

يضمن التنمية واألمن المشترك.
وفي ختام كلمته، أوضح وزير الخارجية أن مملكة 
البحريـــن تؤمـــن أن الطريقـــة األكثر فعاليـــة للقيام 
بذلـــك هي مـــن خال مبادئهـــا األساســـية للتعايش 
جميـــع  وحـــل  المتبـــادل  واالحتـــرام  والتســـامح 

النزاعـــات التي تعصف بالعديد من الدول األعضاء 
في حركة عدم االنحياز بواسطة الحوار والوسائل 
السياســـية وليس بالعنف، على أمل تحقيق السام 
واألمـــن واالزدهـــار للمنطقـــة ودول العالـــم، مؤكًدا 
التـــزام مملكة البحرين بالجهود المتعددة األطراف 
الحقيقية لمواجهة التحديات العالمية، متطلًعا إلى 
اســـتمرار الـــدور المركزي لحركة عـــدم االنحياز في 

هذه العملية الحاسمة.
وصـــدر عـــن االجتمـــاع إعـــان سياســـي أوضح أن 
وزراء خارجيـــة الـــدول األعضـــاء فـــي حركة عدم 
االنحيـــاز اســـتعرضوا التقـــدم المحـــرز فـــي نتائـــج 
القمـــة الثامنـــة عشـــرة للحركـــة التـــي عقـــدت فـــي 
مدينـــة باكـــو بجمهورية أذربيجان، فـــي الفترة من 
25 إلـــى 26 أكتوبـــر 2019؛ بهدف تقديم مســـاهمة 
فعالة في حل المشـــاكل الرئيســـية التي تهم جميع 
الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز والبشـــرية 
جمعـــاء، مجددين تأكيـــد التزامهم القـــوي بمقاصد 
ومبـــادئ وأحـــكام ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، وعلـــى 
رؤيـــة ومبادئ وأهـــداف حركة عـــدم االنحياز، في 
إطار الجهود المبذولة لتحقيق عالم يسوده السام 

والمساواة والتعاون والرفاه للجميع.
من جانب آخر، كرر وزراء خارجية الدول األعضاء 
فـــي حركة عدم االنحياز تأكيـــد الصاحية الكاملة 
للمبادئ التأسيسية للحركة واالعتراف باإلنجازات 
والتزامهـــم  التاريخيـــة،  تطوراتهـــا  ميـــزت  التـــي 
الصادق بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعاقات 
الوديـــة والتعاون بيـــن الدول والوفاء بحســـن نية 
بااللتزامـــات التـــي تتحملهـــا الـــدول وفًقـــا لميثـــاق 
األمم المتحدة وهو األكثر أهمية في الحفاظ على 

السام واألمن الدوليين.
وأكد اإلعان أن على جميع الدول احترام السامة 
الســـيادة،  فـــي  والمســـاواة  والســـيادة،  اإلقليميـــة، 
واالســـتقال السياســـي، وحرمـــة الحـــدود الدولية 
للـــدول األخـــرى، واالمتثـــال لمبـــادئ عـــدم التدخل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة، واالمتنـــاع عـــن التهديـــد 
الســـامة اإلقليميـــة أو  القـــوة ضـــد  أو اســـتخدام 
االســـتقال السياســـي للـــدول وفًقـــا لميثـــاق األمم 
المتحـــدة، وإعـــادة االلتـــزام بدعـــم وتعزيـــز مبادئ 

القانون الدولي.
وأعـــرب اإلعان عن قلق دول حركة عدم االنحياز 

البالغ إزاء االنتشـــار الســـريع لـ “كوفيـــد 19”، والذي 
مـــا يـــزال يشـــكل تحدًيـــا كبيـــًرا للبشـــرية ويتطلب 
اســـتجابة عالميـــة قائمة علـــى الوحـــدة والتضامن 
والتعـــاون المتعـــدد األطـــراف المتجـــدد، مؤكًدا أن 
حصـــول جميـــع البلـــدان علـــى األدويـــة واللقاحات 
والمعـــدات الطبيـــة دون عوائـــق وبشـــكل منصـــف 
وبطريقـــة ميســـورة التكلفـــة، يعـــد جـــزًءا ال يتجزأ 
من االســـتجابة العالمية المنسقة والفعالة لـ “كوفيد 

.”19
كمـــا أكـــد اإلعـــان أنه فـــي مواجهة هـــذا النوع من 
الطـــوارئ العالميـــة، يجب أن تكـــون روح التضامن 
فـــي صميم جهود الدول األعضاء، ويلزم مســـتوى 
عـــاٍل مـــن االلتزام األخاقي واإلنســـاني، إذ يســـود 
التضامـــن والتعـــاون غيـــر األنانـــي من أجـــل توفير 
إلـــى األدويـــة  الخدمـــات للشـــعوب التـــي بحاجـــة 
والمعـــدات واإلمـــدادات الطبيـــة والغـــذاء وتبـــادل 

الخبرات والممارسات الجيدة.
وعـــن مكافحـــة اإلرهـــاب، أكـــد اإلعـــان الموقـــف 
المبدئـــي لحركـــة عدم االنحيـــاز والتزامها الراســـخ 
ومظاهـــره،  أشـــكاله  بجميـــع  اإلرهـــاب  بمكافحـــة 
مجـــدًدا تأكيـــد التزام جميـــع الدول األعضـــاء بمنع 
وقمـــع تمويـــل األعمـــال اإلرهابيـــة، واالمتنـــاع عن 
تقديـــم أي شـــكل مـــن أشـــكال الدعم، ســـواء كانت 
نشطة أم سالبة للكيانات أو األشخاص المتورطين 
فـــي أعمـــال إرهابية، بمـــا في ذلك عـــن طريق قمع 
تجنيد أعضاء الجماعـــات اإلرهابية والقضاء على 
تزويد اإلرهابيين بالساح، وحرمان اإلرهابيين من 
المـــاذ اآلمن، وحرية العمليات، والتنقل والتجنيد، 
وكذلك لمنع إساءة استغال وضع الاجئ من قبل 
مرتكبي األعمال اإلرهابية أو منظميها أو ميسريها.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يشارك في االجتماع الوزاري االفتراضي لمنتصف المدة لحركة عدم االنحياز
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القيد: 117114      -    التاريخ: 2021/07/04
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن  رقم 111 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة أر اس بارتنرز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السادة 
أصحاب شركة أر اس بارتنرز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 117114 ، طالبين 

تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1
                     RS PARTNERS CO. WLL       -      من :  شركة أر اس بارتنرز ذ.م.م 

إلى :  شركة سمبلكس ميدل ايست  ذ.م.م
                     SYMPLEX MIDDLE EAST CO WLL 

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ:12 /يوليو/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
CR2021- 105926   طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : ابراهيم جعفر ابراهيم علي فردان

االسم التجاري الحالي : أديل للعقارات
االسم التجاري الجديد : مركز ٔاديل للخدمات

رقم القيد : 1-122004

التاريخ:12 /يوليو/2021
CR2021- 106207   طلب رقم

تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينا الســيد/ عيســى مكي عبــدهللا علي بتحويل المحــل التجاري 
التالي: ٕالى السيد/ منير عيسى مكي عبدهللا

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري : ٔاونيستا الدارة المرافق
رقم القيد : ٣-76460

تاريخ :01/7/2120
) CR2021-  104356( ٕاعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت ٕالينا المعلنة ادناه السيدة: ايات السيدجعفر هاشم شبر بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالي ٕالى الســيد هشــام عبدهللا احمد حســن 

ابراهيم
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه ..
االسم التجاري: ديب لاللكترونيات

رقم القيد: 1-50716

التاريخ 2021/7/12
وزارة الصناعة والتجــــارة    -    ٕادارة السجــــل التجــاري

) CR2021-  106241( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديه 
ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: رقيه خليفه عبدهللا الذوادي

االسم التجاري الحالي : نيوم للتجارة
االســـــم التجـــاري الجديد: يامونا للتجارة

قيد رقم:  25-49201

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة السهم االخضر للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

سجل تجاري رقم  78915 

بناء على قرار الشــركاء شــركة السهم االخضر للتجارة والمقاوالت ذ.م.م المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 78915 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعيين الســيد  / محمود 

سامي احمد ابراهيم شوشه  مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم   21   لعام 2001 ، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان
محمود سامي احمد ابراهيم شوشه  

gatcgulf@batelco.com.bh    -     39660914

القيد  138178    -   التاريخ  2021/7/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   103400   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد جمــال عبــدهللا محمــد حســن بوجمــال المالــك ل فريــق األحــالم للتجــارة 
والمقاوالت )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 138178 طالبا تحويل 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدر 1000 دينار 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
جمال عبدهللا محمد حسن بوجمال

SATHEESH CHANDRAN SREEDHARAN NAIR

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 83241 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة رد نوت لإلستشارات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
السيد /  THEKKAIMODHAM VAIDYANATHAN SURESH باعتباره المصفي 
القانونــي  لشــركة رد نــوت لإلستشــارات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم 83241 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون 

الشركات . التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ 2021/7/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 103900   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبدالرضا حسن محمد العرادي

االسم التجاري الحالي : تونتي للتجارة
االسم التجاري الجديد : مرحبا إكسبرس للتجارة

رقم القيد : 2-70250

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل التجاري

)CR2021- 106020( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فواز بن مظهر بن مظهر العمرى

االسم التجاري الحالي : توفيرز للتجارة العامة والمقاوالت
االسم التجاري الجديد : توفيرز للمقاوالت

رقم القيد : 1-120550

األربعاء 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 - العدد 084656



opinions@albiladpress.com09

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

للتواصل: 17111483

الوفاء للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا
محاوالت فكرية ودراســـات كثيرة وتبـــادل خبرات ومنافع وخدمات 
ونقاشـــات موســـعة قامـــت بهـــا دول العالـــم قاطبة للتصـــدي لجائحة 
كورونا، وهناك فرق ظاهرة للعيان وغيرها مخفية، ومليارات صرفت 
للســـيطرة علـــى الوبـــاء، وضغـــوط نفســـية واجتماعيـــة واقتصاديـــة 
طأطـــأ لهـــا رأس العالـــم برمتـــه، وهنـــا ظهـــرت أهميـــة تنفيـــذ الخطط 
والبرامـــج الحديثـــة الشـــاملة وقاعـــدة البيانـــات التـــي ســـاعدت فـــي 
تنفيـــذ التخطيط كما فعل الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس كورونا 
بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه، فقد انخفضت 
الحـــاالت القائمة لفيروس كورونا إلى مســـتويات تبشـــر بالخير، وبلغ 
عـــدد الحاصليـــن على الجرعـــة األولـــى 1086557، والجرعـــة الثانية 
1021658، والجرعـــة المنشـــطة 85017 لغايـــة 11 يوليـــو الجـــاري، 
ووصلنا إلى اللون “األصفر” لنستكمل بعد ذلك مراحل لغاية الوصول 
إلـــى اللـــون األخضر بتكاتـــف الجميع والوعـــي والمســـؤولية الوطنية 

والمحافظة على كفاءة األداء.

لقد أثمرت جهود وسياســـة الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
والـــذي شـــهد لـــه العالـــم بتمتعـــه بمســـتوى رفيـــع مـــن األداء والنظرة 
الســـليمة الفاعلة والتصـــور الواضح والطموح المتجـــدد، في وصولنا 
إلى هذا المســـتوى الذي يدعو إلى االطمئنان والثقة بالمستقبل، وبما 
أننـــا مقدمـــون على مناســـبتين “عيـــد األضحـــى ومحرم” وقـــد بينت 
التجارب الســـابقة أن عـــدم االلتـــزام بالتدابير الوقائيـــة واإلجراءات 
االحترازيـــة فـــي هاتين المناســـبتين، كان ســـببا في ارتفـــاع الحاالت 
القائمـــة للفيروس، ولهذا، البد أن نحمل جميعا في هذا الوقت عزائم 
صادقـــة لنســـتمر فـــي النتائـــج المثمـــرة فـــي خدمـــة وطننا وتســـخير 
كل اإلمكانيـــات لتحقيـــق هـــذه الغاية ونقدم صـــورة صادقة عن قوة 
وتالحـــم ووعي الشـــعب البحريني وحفاظـــه على االلتـــزام بالتدابير 

الوقائية واإلجراءات االحترازية الصادرة عن الفريق الوطني.
إن أبرز ظاهرة تجسمت خالل األشهر الماضية هي قوة االلتزام والشعور  «

الوطني األصيل لدى كل فئات المجتمع، ونتمنى أن تستمر هذه الروح 
واإلحساس العميق بالوفاء للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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وسط أمواج العالم المتالطمة، واضطرابات المنطقة ما بين الخليج العربي 
والشـــرق األوســـط، تبقـــى السياســـات الحكيمـــة للبحريـــن الشـــقيقة، داعمة 
ومســـاندة لمواقف الدول العربية السيما في أوقات النوازل واالضطرابات، 
والتـــي ما انفكت تحلق فوق ســـماوات العقد األخير مـــن القرن الحالي، عبر 
آليات مباشـــرة تـــارة، كما الحال مع ثـــورات الربيع العربي المغشـــوش، ومن 
خـــالل شـــد األطراف كما يجـــري الحال مـــع دول أخرى فـــي مقدمتها مصر، 
كنوع من العقاب لها، جزاء إفشـــالها مشـــروع تســـليم المنطقة على المفتاح 

لقوى اإلسالم السياسي.
ما عاشته مصر والسودان من أحداث في العقد األخير، يقطع بأن هناك من 
يحاول التالعب بمصائرهما وأقدارهما في ليل بهيم، ويستغل مسألة منابع 
نهر النيل، وجريانه التاريخي لقطع مساقات الحياة عن نحو مئة وخمسين 
مليونا من المصريين والســـودانيين، ال مجال أمامهم للحياة ســـوى قطرات 
الميـــاه التي تجري كمنحة ربانية، وقد شـــق النهر طريقه منذ آالف الســـنين 
ليـــروي الجميـــع، غير أن أصحـــاب المؤامـــرة ال يتورعون عـــن الكيد والدس 

صباحا مساء كل يوم.
لســـنا من أنصار التفســـير التآمـــري للتاريخ، غير أن هـــذا ال يعني أن التاريخ 

نزهـــة لألبـــرار واألخيار، أو فـــردوس لألطهـــار، وأنه إن لم يكـــن التاريخ كله 
مؤامرة، فإن المؤامرة موجودة في بطون التاريخ. 

الذيـــن قـــدرت لهـــم متابعة جلســـة مجلـــس األمـــن الدولي عشـــية الخميس 
الماضي، حكما قد وقر لديهم حالة البراجماتية القاتلة التي تحكم توجهات 
األمم والشعوب، وبات جليا أن مصر والسودان تقفان وحيدتين إال من دعم 
تونـــس العربيـــة الشـــقيقة داخل المجلس، فـــي حين تتابعـــت الصدمات من 
قوى كبرى، كان المرء يظن أنها صديقة للعالم العربي، وفي مقدمها روسيا، 
والتي أظهرت األحداث أن والءها ألثيوبيا وليس لمصر، من منطلق المنافع 
السياسية واالستراتيجية، وبدا المندوب الروسي وكأنه مدافع عن أي خطر 
مســـتقبلي يمكن أن تتعرض له الحبشـــة حال قرر المصريون والســـودانيون 

الدفاع عن حقهم في الحياة. 
بالقـــدر ذاتـــه كان الموقف الصيني باحثا عن مصالحه، وســـاعيا نحو تعظيم 
أهدافه االســـتراتيجية في القارة الســـمراء، وغير منشغل بشيء آخر سوى 
القطبية الدوليـــة القادمة، والصراع على المواد الخام األولية المتوافرة في 
القارة الســـمراء، ومن دون أدنى اهتمـــام بقصة الحقوق التاريخية، أو حياة 

الماليين من شعوب شمال إفريقيا. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

البحرين ودعم الحقوق المشروعة لألشقاء

ُه فال ُيحث وتســـتميلُه وال يميل، ُتغريه بشراِء الكتب، وال يشعُر باإلثارة،  تحثُّ
هـــذا الـــورُق والحبـــُر ال يجذبانـــه، جيُل التكنولوجيـــا والعولمة ال ُيدرُك شـــعوَر 
تقليـــب الـــورق ورائحِة الكتاب، “أمُة ِاقرأ لْم تُعد تقـــرأ”، والمراجُع والمجلدات 
تشـــكو من العـــثِّ والبال داخـــَل ُرفوفها، وجيـــُل ألعاب الكمبيوتـــر والموضة ال 
ُيطيق شـــيئًا اســـمُه القراءة أو تصفح الكتب، زمُن الهاتـــف النقال واآليباد، لم 
يعـــد يعتـــرُف بالكتاب، ذلك الذي ضمَر دورُه وتالشـــْت الحاجـــُة إليه، في ِظلِّ 
ازدحاِم األندرويد بمئاِت البرامج والتطبيقات التي أغنت عن الكتاب، بل ولم 
تدْع مجاالً لهذا الجيل لتصفِح القرآن الكريم أو قراءِة كتٍب إلكترونيٍة حتى.
يقاومـــوَن فكـــرَة القـــراءة، كلمـــا حثثتهم علـــى المطالعة وتطوير الـــذات.. هم 
فقـــط يأخـــذوَن المعلومَة الســـهلة الميســـرة في فيديو، أو من خـــالل فيلٍم ما، 
وكأنه المنبُع األســـاُس للمعرفة، تمامًا كاأُلّمـــي الجاهِل بالقراءة والكتابة الذي 
يتفـــرُج فـــي المجالت على الصور ال غيـــر، وهو يدَّعي العلَم بكل شـــيء، وقد 
يرجـــُع النفوُر مـــن القراءة لدى هذا الجيل لطغيان وســـائل اإلعـــالم المختلفة 
علـــى الكتـــاب، وعدم ترغيب الطفل بالقراءِة منذ الصغر، وِشـــبه ُخلِو المناهج 
المدرســـية مـــن القـــراءِة المعـــززة، وصعوبـــِة الكتـــب المدرســـية التـــي تجعُل 
الشـــباب ينصرفون بقوة عن قراءة أي كتاٍب بعد المدرسة، وقد يكون الرفاُق 

كذلـــك عامـــالً ُمنفرًا للفرد من القراءة في حـــال كان األصدقاُء كارهين للكتب 
ويسخروَن من كِل من يقرأ.

ُم آفاَق  إنَّ كتابـــًا واحـــدًا نقـــرؤه بألٍف من العوالم، يوســـع مجاَل الـــُرؤى وُيحطِّ
المعرفة، ويجعُل اندماجنا مع األشـــخاص المحيطين بنا والمجتمع الذي نحيا 
فيه ســـهالً يسيرًا، ذلك أننا نكتســـب الخبرَة مما نقرأ ونستشعر التجارَب التي 
نمـــُر بها مـــن خالل القراءة.. القراءُة ال ُتكســـبنا األلفاظ واألفكار فحســـب، بل 
تبني شـــخصياتنا وُتسهم في عملية خلق اإلنساِن المتميز والواعي والمثقف، 
الذي ال يشعر بالحرِج حين يجُد نفسه في أمٍة من المثقفين الذين يخوضون 
فـــي حـــواراِت العقـــل والمعرفة المختلفـــة؛ فهم على خالِف مـــن ال يقرأ لديهم 
موضوعات شـــتى للمناقشـــة وملِء الوقـــت بأموٍر تعود عليهـــم بالمنفعة، في 
حيـــن ُيعانـــي أولئـــك الذين ال يقرأون مـــن حدوِدهم الجغرافيـــة واالجتماعيِة 
والفكريـــة الضيقـــة. الكتاُب صديـــُق المرء الذي ال يخون وأنيســـُه في ِوحدته 
وُملهمـــُه فـــي لحظـــاِت إبداعـــه وُمنقـــذُه مـــن الجهـــِل والُخرافـــة والســـطحيِة 
الُمستشـــرية. إنَّ عـــودَة األمم للكتاب ضماٌن لنهضتها وحافـــٌز لها على اإلبداع 
ٌم ألخالقها، “أفمن  والتقـــدم في كل مجاالت المعرفة وُمهذٌب لســـلوكها وُمقـــوِّ

يقرُأ كمْن ال يقرأ؟!”، بل هم ال يستوون.

هدى حرم

ما أنا بقارئ

القرآن الزهري وخطاب الكراهية
يعيش في الجمهورية الفرنسية عدد كبير من معتنقي الدين اإلسالمي، يتراوح 
عددهم بحسب إحصائيات غير رسمية ما بين 5 - 6 ماليين نسمة، وهم بطبيعة 
الحال يســـاهمون في عكس ورســـم صورة للمسلمين واإلســـالم بكل تصرفاتهم 

وأفكارهم.
ففي فرنســـا العلمانية بالتحديد، نجد الســـجال حول اإلســـالم على أشده دائمًا، 
فتـــارة مـــا يكون حـــول قوانين اللباس اإلســـالمي، وتارة حول منـــع طرق الذبح 
الحـــالل، وتـــارة أخرى حول حرية التعبير وانتقاد اإلســـالم، أمـــور أدت بالتأكيد 
لـــردود أفعـــال متفاوتة تراوحت بين االمتعاض دون إبـــداء أي رد فعل خارجي 
بغيـــة التأقلـــم في المجتمع الفرنســـي الليبرالي واالندماج فيه، وبين االســـتنكار 
والـــذي يمكـــن أن يتصاعـــد ليصـــل لهجمـــات وأعمـــال إرهابية تعبيـــرًا عن رفض 

المسلمين ما يعتبرونه إساءة لإلسالم.
ميال مراهقة فرنســـية أهانت الدين اإلســـالمي بأقبح وأســـوأ العبارات على أحد 
برامـــج التواصـــل االجتماعـــي، وذلـــك ردًا علـــى شـــاب مســـلم علق علـــى حياتها 
الشـــخصية، ما فعلته ميال أثار رد فعل كبير لدى شـــريحة كبيرة من المســـلمين، 
حيث تعرضت لها لألسف مجموعة كبيرة من الشباب بالسب والقذف والتهديد 
والتحـــرش حتـــى أصبحت حياتهـــا مهددة، فميال لـــم تتمكن من القيام بأبســـط 

تفاصيل حياتها كالذهاب للمدرسة بسبب ما تعرضت له من قبل هذه الفئة.
فـــي بـــادرة مفاجئـــة اصطحب إمام المســـجد الكبير في فرنســـا نهاية األســـبوع 
الماضي الشـــابة ميال في جولة بأنحاء المســـجد في دعوة تجسد وتعكس واقع 
اإلســـالم وما يدعو إليه من ســـالم وتعايش ونبذ للكراهيـــة واإلرهاب بعيدًا عما 
فعلـــه هـــؤالء الشـــباب الطائـــش والمغرر بـــه، وكيف يمكـــن أن تكتشـــف التعاليم 
الصحيحة لإلسالم الصحيح من خالل القرآن الذي أهداها اإلمام نسخة وردية 

مترجمة للغة الفرنسية منه. 
دعوة اإلمام أثارت زوبعة كبيرة وســـط المســـلمين، فالكثير انتقد ما فعله حيث 
يعتقدون أن ذلك يعبر عن تساهل ولين تجاه المسيئين لإلسالم، وهو ما يمكن 

أن يشجع شباب مثل ميال على التعدي على اإلسالم مستقبال.
شخصيًا أعتقد أن ما فعله اإلمام هو الطريق األمثل واألنجع اليوم في  «

مواجهة الحروب البشعة ضد اإلسالم، فتحكيم المنطق ومخاطبة العقول 
ودحض الحجة بالحجة يبقى الطريق األقوم لنشر اإلسالم وعكس معاينه 

الجليلة.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

مصائب قوم
“مصائـــب قـــوم عند قـــوم فوائد” مقولة للشـــاعر الكبيـــر المتنبـــي، كان يمدح بها 
ســـيف الدولـــة أبي حمـــدان، وتنطبق هـــذه المقولة علـــى التقارير التـــي تناولتها 
الصحـــف البريطانيـــة عـــن جمـــع أكثر مـــن ٢٤ ألف جنيه إســـترليني لتلـــك الفتاة 
األلمانيـــة الصغيـــرة التـــي بكـــت كثيًرا بعد خســـارة مبـــاراة منتخـــب بالدها أمام 
المنتخـــب اإلنجليـــزي في إطـــار مباريات بطولـــة كأس أوروبا بســـبب ما قام به 
الجمهور اإلنجليزي من صيحات ساخرة تجاه هذه الطفلة بعد أن أظهر المخرج 

مشهد هذه المشجعة الصغيرة على لوحة النتائج في الملعب.
فقـــد نقـــل موقـــع  give me sportأن ما حدث في تلك المباراة دفع شـــخًصا إلى 
القيـــام بحملة لجمع التبرعات لصالح هذه الطفلة وذلك للتأكيد بأنه ليس جميع 
البريطانييـــن ســـيئين، والمفاجأة كانت غير متوقعة، حيـــث إن الهدف كان جمع 
٥٠٠ جنيـــه، لكن في غضون عدة أيام فقط شـــارك ٢٣٠٠ شـــخص وتم جمع ٢٤ 

ألف جنيه. 
بصراحة أجد أن هذه الواقعة تستحق الوقوف عندها، فهي تجسد نقاوة معدن 
بعض األشخاص الذين ال يترددون في تقديم العون الالزم مادًيا كان أم معنوًيا، 
إضافة إلى أنه ضرب أروع األمثال فيما يخص المواطنة الصالحة والتأكيد بأن 
الشعب البريطاني ال يمكن له أن يسمح ألي شخص بالمساس بأصالته وتاريخه 
العريـــق، والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه، ماذا لو قـــام أحد األشـــخاص في الدول 

العربية بنفس المبادرة، هل سيالقي نفس التجاوب؟ ال أعتقد.
ما يهمني في هذا الموضوع هو ضرورة االقتداء بمثل هذه المبادرات الوطنية 
الرائعـــة، ففـــي مجتمعنـــا تحـــدث الكثير مـــن األمـــور والممارســـات الخاطئة من 
قبـــل أفـــراد أو مجموعـــات، ولكنهم بكل تأكيـــد ال يعتبرون مثاال أو مـــرآة لنا، بل 
يعتبرون أناسا يسعون إلى تشويه سمعتنا بسبب الجهل، وأرى أن هناك تقصيرا 
منا كمواطنين ومؤسســـات مجتمع مدني فـــي التصدي لمثل هذه التصرفات أو 
السلوكيات المسيئة، وحتى على المستوى الشخصي نرى الكثير من الممارسات 
الخاطئـــة وال نكتـــرث بها وال حتى ننبه لها على أقل تقدير، فقد أصبحنا ال نبالي 

لشيء وال نأخذ األمور على محمل الجد!
أصبحنا ال نعير أي اهتمام للكثير من القيم وال نقوم بتطبيقها، وبالتالي  «

ال تتوارثها األجيال القادمة ألنها أصبحت جزءا من الماضي. والله من وراء 
القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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أجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصاًل هاتفًيا مع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة إنجاز الفريق الملكي للقدرة بحصوله على المركز األول في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة.

التهانـــي  الملـــك  جاللـــة  وقـــدم 
الشـــيخ  ســـمو  إلـــى  والتبريـــكات 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، مشـــيًدا 
جاللته بجهود ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد البارزة في مواصلة تأكيد 
مكانـــة رياضـــة القـــدرة البحرينيـــة 
ومنهـــا  الخارجيـــة،  المحافـــل  فـــي 

التـــي تركـــت بصمتهـــا  األوروبيـــة، 
الواضحـــة فـــي تحقيـــق اإلنجازات 
لمملكتنا الغالية بفضل رؤية سموه.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عن شـــكره وتقديره إلى 
مقام صاحب الجاللـــة الملك، على 
مشـــاعر جاللتـــه تجـــاه أبنائـــه في 

الفريـــق الملكـــي للقـــدرة، وهـــو مـــا 
يؤكـــد الرعاية الفائقة التي تحظى 
بها رياضة القدرة من لدن جاللته.

ونقل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
وتبريـــكات  تهانـــي  خليفـــة  آل 
جاللـــة الملـــك إلـــى أفـــراد الفريـــق 
الفـــارس  وإلـــى  للقـــدرة،  الملكـــي 

رائد محمـــود بطل بطولة إســـبانيا 
الدوليـــة لمســـافة 160 كـــم، وإلـــى 
الفـــارس محمد عبدالصمد صاحب 
المركز الرابع، وإلـــى مدرب الفريق 
عبدالرحمـــن الســـعد، إضافـــة إلـــى 
الطاقميـــن الفنـــي واإلداري للفريق 

الملكي.

إسبانيا - المكتب اإلعالمي

جاللة الملك يجري اتصاال هاتفيا 
مـــع ناصــر بـــن حمــد

إسبانيا - المكتب اإلعالمي

رفع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب قائـــد الفريـــق الملكـــي 
للقـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة، أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى مقام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناسبة 
حصـــول الفريق الملكي للقـــدرة على لقب 
بطولـــة إســـبانيا الدوليـــة للقـــدرة لمســـافة 
160 كـــم عبـــر فوز الفـــارس رائـــد محمود 
بالمركـــز األول في الســـباق الذي أقيم في 
إســـبانيا بمشـــاركة واسعة، مشـــيًدا سموه 
برعايـــة جاللة الملك لرياضة القدرة، األمر 
الـــذي ســـاهم بمواصلـــة حصـــد اإلنجازات 
الخارجيـــة لمملكتنا الغاليـــة وتأكيد ريادة 
القـــدرة البحرينيـــة فـــي جميـــع المحافـــل 
الخارجية. وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة باهتمام ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، إذ إن 
هـــذا االهتمـــام والدعـــم له األثـــر اإليجابي 
الكبيـــر على الفريق، الـــذي كتب من خالله 

اسمه بأحرف ذهبية.

القيادة فن ومهارة

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“القيادة فن ومهارة، وسجل الفريق الملكي 
اســـمه بحـــروف ذهبيـــة وبرهـــن للجميـــع 
أن الفريـــق دائًمـــا هدفـــه منصـــة التتويـــج 
فـــي جميـــع المحافل الخارجيـــة. ليس من 
الســـهل الحصـــول علـــى المركـــز األول في 
الســـباقات األوروبية؛ خصوًصا أنها تشهد 
منافسة قوية ومثيرة في جميع مراحلها، 
لكـــن الفريـــق الملكـــي للقـــدرة دائًمـــا يؤكد 
أنـــه قـــادًرا علـــى إثبـــات جدارتـــه ومكانته 
في المشـــاركات ويســـجل اإلنجازات التي 
ترصع بالذهب والتاريخ يشـــهد له بذلك”. 
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “لم يـــأت التتويـــج بالمركـــز األول 
فـــي ســـباق 160 كم مـــن فـــراغ، إنما بعمل 
متقـــن وخطـــة فنيـــة مـــن الفريـــق، حيـــث 
شاركنا في الســـباق بالفارس رائد محمود 
والفارس محمد عبدالصمد والذين تمكنوا 
مـــن تطبيق الخطـــة بحذافيرهـــا وتوجت 
هـــذه الجهـــود بالحصـــول علـــى المركزين 
األول والرابـــع”. وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة “أبـــارك إلـــى الفريـــق 
الملكي، وإلى فريق الرعود للشـــيخ دعيج 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، والفارســـان رائـــد 
محمـــود ومحمـــد عبدالصمـــد بحصولهمـــا 
وأشـــيد  والرابـــع،  األول  المركزيـــن  علـــى 
بجهود المدرب عبدالرحمن الســـعد وكافة 
الطاقـــم الفنـــي للفريـــق وأتمنى لهـــم دوام 
التوفيق والنجاح وأن يســـتمر هذا العطاء 

في سباق اليوم”.

جهوزية كاملة

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أنـــه جاهـــز لخـــوض ســـباق اليوم لمســـافة 

120 كم، وقال سموه “تابعنا أمس مراحل 
ســـباق 160 كـــم للعمـــوم و120 للناشـــئين 
وتعرفنا على مســـارات الســـباق، حيث إن 
المراحل لن تكون سهلة ولكن الفريق قادر 

على تحقيق أفضل النتائج”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “نتطلع إلى مواصلـــة تأكيد مكانة 
رياضـــة القدرة البحرينية في المشـــاركات 
يمتلـــك  الفريـــق  إن  حيـــث  الخارجيـــة، 
معنويـــات مرتفعـــة بعـــد الحصـــول علـــى 
المراكز األولى في بطولة األردن السابقة”.

والنجـــاح  التوفيـــق  كل  ســـموه  وتمنـــى 
لفرســـان الفريـــق الملكي في ســـباق اليوم 

وتحقيق النتائج اإليجابية. 

سموه يوجه الفرسان

وحـــرص ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
فرســـان  وتوجيـــه  متابعـــة  علـــى  خليفـــة 
الفريـــق الملكـــي خـــالل ســـباقي 160 كـــم 

للعموم و120 كم للناشئين.
وأعطـــت متابعـــة ســـموه معنويـــات عالية 
للفرسان الذين حصلوا على دفعة معنوية 

عالية واجتيازهم مراحل السباقين.

مشاركة اليوم

وســـيقود ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة الفريـــق الملكي للقدرة في ســـباق 
علـــى  األربعـــاء  اليـــوم  للعمـــوم  كـــم   120

الجواد كاالندريا.
وسيشـــهد ســـباق 120 كم للعموم مشاركة 
سموه إضافة إلى الفارسة الشيخة نجالء 
بنـــت ســـلمان آل خليفة علـــى الجهود نيل 
داســـنور والفـــارس ســـلمان عيســـى علـــى 
الجواد مادجين لوتويس، والفارس محمد 

عبدالحميـــد الهاشـــمي على الجـــواد ديدي 
دي ال النـــدي، والفارس عثمان عبدالجليل 

العوضي على الجواد ميرميدوني.
واجتـــازت الجياد الفحـــص البيطري الذي 

جرى في القرية.

إنجاز رائع ومميز

وتمكن الفارس رائد محمود من الحصول 
علـــى لقـــب ســـباق 160 كـــم علـــى الجـــواد 
الشـــاكر معتـــز، إذ تمكـــن من تصـــدر جميع 
المراحـــل وأنهـــى الســـباق بالمركـــز األول 
علـــى الرغـــم مـــن المنافســـة القويـــة الذي 
شـــهدها السباق. كما حصل الفارس محمد 
عبدالصمـــد علـــى المركـــز الرابـــع في نفس 

السباق على الجواد واترلي جونيبر.

الذوادي ينهي سباق 120 كم

علـــى  الـــذوادي  أحمـــد  الفـــارس  وتمكـــن 
مـــن  لوريســـكيو  دي  جاكبـــوت  الجـــواد 
لفئـــة  كـــم   120 ســـباق  مراحـــل  اجتيـــاز 
الناشـــئين، فيما تم استبعاد جواد الفارس 

حســـن فردان بعد المرحلة األولى وجواد 
الفـــارس خليفـــة الســـندي بعـــد المرحلـــة 

الثالثة قبل األخيرة.

بطل سباق إسبانيا: أهدي اإلنجاز إلى 
جاللة الملك وناصر وخالد بن حمد

أهدى الفارس رائد محمود إنجاز حصوله 
فـــي ســـباق إســـبانيا  المركـــز األول  علـــى 
لمســـافة 160 كـــم إلـــى جاللـــة الملك وإلى 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وإلـــى 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
كما أهـــدى اإلنجاز إلى مالك فريق الرعود 
الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، مشيًدا 
بجهـــود الفريـــق الملكي للقـــدرة وحرصهم 
علـــى تهيئـــة األجـــواء المثاليـــة للفرســـان 
من أجل الحصول علـــى المراكز المتقدمة 
دائًما، متمنًيا لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة والفريـــق الملكـــي كل التوفيق 
والنجاح في سباق اليوم.

نجالء بنت سلمان: حافز للفرسان

أكدت الفارسة الشيخة نجالء بنت سلمان 
آل خليفة أن قيادة ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة للفريـــق الملكي اليوم في 
ســـباق 120 كـــم للعمـــوم ســـيكون حافـــًزا 
للفرســـان فـــي ظـــل الخبـــرة التـــي يتمتـــع 
بها ســـموه وقيادتـــه الناجحـــة للفريق في 

مختلف السباقات.
وأوضحت الشيخة نجالء بنت سلمان آل 
خليفـــة أنهـــا جاهـــزة لخوض ســـباق اليوم 
وتتطلـــع لتحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة مع 

الفريق ومتمنية التوفيق للفريق الملكي.

سلمان عيسى: طابع خاص

أشـــار الفارس سلمان عيسى إلى أن سباق 
اليـــوم ســـيكون لـــه طابع خـــاص خصوًصا 
أن الفريـــق ســـيقوده ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بن حمد آل خليفة، مشـــيًرا إلى أن الفريق 

ســـيعتمد على الخطة الهادفة إلى تحقيق 
النتائـــج اإليجابيـــة وتأكيـــد ريـــادة القدرة 

البحرينية في المحافل الخارجية.
وقال ســـلمان عيســـى “ندرك أن المهمة لن 
تكون ســـهلة، خصوصا في ظل المشـــاركة 
الواســـعة مـــن الفرســـان مـــن مختلف دول 
الملكـــي  الفريـــق  أن  نؤكـــد  لكـــن  العالـــم، 
سيســـعى لتحقيق أفضل النتائج ويحظى 
بقيـــادة مميزة من ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة”.

العوضي: نستهدف منصة التتويج

أكد الفـــارس عثمـــان العوضـــي أن الفريق 
الملكـــي يســـتهدف منصـــة التتويـــج فـــي 
ســـباق اليـــوم لمســـافة 120 كـــم، مشـــيًرا 
إلـــى أن الفريق قادر علـــى تحقيق المراكز 
المتقدمـــة خصوًصـــا أن الفريق ســـيحظى 
بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

خليفة.
وتابـــع “نعتمـــد علـــى خطة فنيـــة بقيادة 
سموه، إذ نسعى لتطبيقها بأفضل صورة 
المتقدمـــة  النتائـــج  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 
والصعود على منصة التتويج”. وأضاف 
“نـــدرك أن المهمة لن تكون ســـهلة حيث 
المشـــاركة الواســـعة من مختلـــف الدول 
خصوًصـــا اســـبانيا وفرنســـا، ولكن نؤكد 
أن الفريـــق الملكـــي لـــه مكانتـــه الخاصة 
وقـــادر على تحقيـــق النتائـــج اإليجابية 

بإذن هللا”.

الهاشمي: معنويات مرتفعة

أن  الهاشـــمي  محمـــد  الفـــارس  وأوضـــح 
الفريـــق  وسيســـعى  مرتفعـــة  المعنويـــات 
لتحقيـــق النتائـــج اإليجابية بقيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة، مشـــيًرا 
إلـــى أن قيـــادة ســـموه تســـاهم فـــي رفـــع 

معنويات الفريق عالًيا.
وأضـــاف “سأســـعى لتقديـــم المســـتويات 
المطلوبـــة وتنفيـــذ الخطـــة التي ســـيعتمد 
عليهـــا الفريق في ســـبيل تحقيـــق النتائج 
اإليجابية، وأتمنى أن أســـاهم في تحقيق 

النتائج اإليجابية مع زمالئي الفرسان”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل حضوره المنافسات سمو الشيخ ناصر بن حمد

اتصال جاللة الملك إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يرفع إنجاز بطولة إسبانيا الدولية للقدرة إلى جاللة الملك
ــاق ــق ــح ــت واس ــدارة  ــ ــج ــ ب كـــم   160 ــاق  ــبـ سـ ــب  ــق ــل ب ــوج  ــتـ يـ ــي  ــك ــل ــم ال الـــفـــريـــق 

اإلنجاز يؤكد القيادة 
والمهارة والفن 

التي يمتلكها 
الفريق الملكي

جهوزية كاملة 
للفريق الملكي 

لمواصلة الحصاد 
اليوم

سموه يشارك 
اليوم في 

سباق 120 كم 
للعموم

رائد محمود 
يسجل اسمه 

بأحرف ذهبية 
في إسبانيا



طائرة عالي تبدأ إعدادها منتصف سبتمبر

قــال عضــو مجلــس إدارة نــادي عالــي ورئيــس جهــاز لعبة الكرة الطائرة حســن عبدهللا إن الفريق ســيبدأ تحضيراتــه في منتصف 
شــهر ســبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبل، موضحا أن تشــكيل األجهزة الفنية واإلدارية الزال بصدد التشــاور والدراســة على طاولة 

مجلس اإلدارة.

وأضاف عبدهللا أن نادي عالي يتطلع 
الالعبيـــن  معظـــم  علـــى  للمحافظـــة 
الذيـــن مثلـــوا الفريـــق فـــي الموســـم 
المنصـــرم 2021 – 2022 على أن يتم 
اإلعالن عـــن الصفقات رســـميا خالل 

الفترة القادمة.
وأوضح عبـــدهللا أن مجلـــس اإلدارة 
يســـعى لتبني سياســـة مالية جديدة 
تكبـــد  لعـــدم  المقبـــل  الموســـم  فـــي 
النـــادي المزيد من الديـــون، حيث إن 

الميزانية تشـــكل تحديـــا كبيرا لنادي 
عالـــي، ومع ذلك فإن النادي ســـيعمل 
علـــى إحـــداث نوع مـــن التـــوازن بين 
ال  بمـــا  والمصروفـــات  التعاقـــدات 
يـــؤدي إلـــى وقوعـــه فـــي المزيـــد من 
الديـــون خصوصـــا وأنه علـــى اعتاب 
نهاية دورة انتخابية وبما يســـهم في 
تحقيق نتائـــج إيجابية وواقعية في 

الوقت ذاته.
وأوضح أن النادي يسعى لوضع خطة 

مالية تتناســـب مع تطلعات وأهداف 
النادي خصوصا وأن الموســـم القادم 
الفئـــات  مســـابقات  عـــودة  سيشـــهد 
الســـنية، مشـــيرا إلى أن ملف المدرب 
سيحسم خالل الفترة القادمة رافضا 
اإلدالء بأي تفاصيل أو الكشف حول 

هوية المدرب الجديد.
ســـبورت”  “البـــالد  لمصـــادر  ووفقـــا 
فـــإن عالـــي والمدرب الســـابق للفريق 
عبدهللا عيســـى لم يتفقا على تجديد 

التعاقد لموسم إضافي مما يعني بأن 
عيســـى لن يكـــون علـــى رأس الجهاز 
الفنـــي فـــي الموســـم المقبـــل، كما أن 

النـــادي لـــم يدخل فـــي مفاوضات مع 
المـــدرب حســـن علـــي لقيـــادة طائرة 
الفخـــار كمـــا أشـــارت بعـــض األنبـــاء 

الصحافيـــة رغم أن االثنيـــن يعتبران 
مـــن خيـــرة المدربيـــن علـــى الســـاحة 

المحلية.

عالي في احدى لقاءاته بدوري عيسى بن راشد الموسم الماضي حسن عبدالله

غادر منتخبنـــا األولمبي لكرة القدم 
إلـــى العاصمة التركية - إســـطنبول؛ 
 27 حتـــى  يمتـــد  معســـكر  إلقامـــة 
المعســـكر  ويأتـــي  الجـــاري.  يوليـــو 
ضمـــن فتـــرات اإلعـــداد والتحضيـــر 
للمشـــاركة في تصفيات كأس آســـيا 
تحت 23 عاًما 2022 بأوزبكســـتان، 
إذ ســـتقام التصفيات فـــي البحرين 
التـــي  الثالثـــة  المجموعـــة  عبـــر 
تضـــم إلـــى جانـــب منتخبنـــا العراق 

وأفغانستان والمالديف.
األولمبـــي  منتخبنـــا  وفـــد  ويضـــم 
في تركيـــا كالً من: مديـــر المنتخب 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة، مدرب المنتخب إســـماعيل 
عـــادل  المـــدرب  مســـاعد  كرامـــي، 
النعيمـــي، مـــدرب الحـــراس عبدهللا 

بـــالل، مـــدرب اللياقة البدنيـــة وليد 
شرف الدين، المحلل الفني عبدهللا 
شـــاهين،  خالـــد  اإلداري  المقهـــوي، 
اختصاصـــي العالج الطبيعي ســـيد 
مؤيـــد العلوي، الممرض ســـيد هاني 

محمد وعامل المهمات “جريش”.

واختـــار المـــدرب إســـماعيل كرامي 
قائمة مكونة من 28 العًبا للمعسكر: 
عبدالباســـط،  عمـــر  محمـــد،  عمـــار 
فـــواز،  عدنـــان  موســـى،  يونـــس 
عبدالرحمـــن  الحايكـــي،  عبـــدهللا 
ســـيد، علي خليفة، حســـين العطار، 

أحمد الشروقي، حسين عبدالكريم، 
عبـــدهللا فريـــح، إبراهيـــم شـــريدة، 
عبـــدهللا،  حمـــزة  مرهـــون،  محمـــد 
علـــي الدوســـري، علي مفتاح، ســـيد 
محمد أمين، فيصل عبدهللا، حســـن 
عيســـى، فهد جاســـم، محمد أحمد، 
زياد باسل، إبراهيم الختال، حسين 
توفيـــق، حمد فـــؤاد، فيصل حســـن 

حبيب، حمزة الجبن وعبدهللا نمر.
وسيشـــتمل المعســـكر علـــى برنامج 
مكثـــف للتدريبـــات، باإلضافـــة إلـــى 

مباريات ودية.

اتحاد الكرة

“األولمبي” يغادر إلى معسكر تركيا

من تدريب منتخبنا األولمبي

جـــدد نـــادي النجمـــة تعاقده رســـميا مـــع المـــدرب الوطني 
إســـماعيل البلوشـــي لقيـــادة فـــرق الفئـــات العمريـــة للكرة 

الطائرة بالنادي للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022.
ويأتـــي التعاقـــد مـــع المـــدرب البلوشـــي بعد قـــرار االتحاد 
البحرينـــي للكرة الطائرة بعودة مســـابقات الفئات العمرية 
ابتـــداء من الموســـم المقبل بعد التوقف الذي دام موســـم 

ونصف تقريبا بسبب تفشي جائحة كورونا “كوفيد 19”.
ويعتبـــر البلوشـــي من خيـــرة المدربيـــن المتخصصين في 
قيـــادة الفئـــات العمريـــة ويتمتـــع بخبـــرة جيـــدة فـــي هذا 

المجال إثر عمله في عدد من األندية المحلية.
ومـــن المؤمـــل أن يبـــدأ النجمـــة التدريبـــات المحلية لفرق 
الفئـــات العمريـــة خـــالل الفترة القليلـــة القادمة اســـتعدادا 
للموســـم القـــادم، فيمـــا لـــم يعلـــن النـــادي عن هويـــة باقي 

المدربين لفرق الفئات.
وكان نـــادي النجمـــة أعلن في وقت ســـابق عن التعاقد مع 
المـــدرب الوطنـــي غازي أحمـــد لقيادة الفريـــق األول خلفا 
للمدرب فؤاد عبدالواحد، فيما عين النادي الشيخ حمد بن 

طالل آل خليفة رئيســـا لجهاز الكرة الطائرة بالنادي وذلك 
فـــي ظل المســـاعي التي يبذلهـــا مجلـــس اإلدارة لمواصلة 
مسيرة النجاحات للعبة التي تمتلك الكثير من اإلنجازات 

واأللقاب في خزائنها.

إسماعيل البلوشي

ــيــة ــمــحــل ــات ال ــقـ ــابـ ــسـ ــمـ ــد قــــــرار عــــــودة الـ ــعـ بـ
البلوشي مدرًبا لفئات طائرة النجمة

اتحاد الكرة

بترشـــيح مـــن االتحـــاد التايلنـــدي لكـــرة 
لكـــرة  الدولـــي  حكمنـــا  يشـــارك  القـــدم، 
إدارة  فـــي  البحـــار  حســـين  الصـــاالت 
 continental futsal بطولـــة  مباريـــات 
لكـــرة  الدوليـــة   championship 2021
الصـــاالت، والمقـــرر إقامتهـــا فـــي تايلنـــد 
يوليـــو   30 وحتـــى   25 الفتـــرة  خـــالل 

الجاري.
البطولـــة  مباريـــات  البحـــار  وســـيدير   
عـــل  وزعـــت  منتخبـــات   8 تضـــم  التـــي 
مجموعتين:األولى:تايلنـــد، أوزبكســـتان، 
الثانية:إيـــران،  وموزمبيـــق،  كوســـوفو 

مصر، طاجيكستان وليتوانيا.
للحـــكام  خاصـــة  البطولـــة  وتعتبـــر   
المشـــاركين في إدارة مبارياتها، إذ سيتم 
تطبيق تقنية الفيديو)VAR( فيها إلعداد 
الحـــكام لـــكأس العالـــم 2021 بليتوانيـــا، 
والذي ســـيطبق فيه تقنية الفيديو للمرة 

األولـــى، إذ يعد الحكم البحريني حســـين 
البحـــار من الحـــكام الذين تـــم اختيارهم 

إلدارة الحدث العالمي.
 ويأتي تواجد الحكم حســـين البحار في 
البطولـــة الدولية تأكيًدا على ما تتمتع به 
الصافـــرة البحرينيـــة مـــن مكانـــة متميزة 
ورائدة علـــى جميع األوســـاط، بحصولها 

على الثقـــة الدوليـــة والقاريـــة والمحلية 
مختلـــف  علـــى  الحـــكام  تواجـــد  عبـــر 

األصعدة وفي مختلف البطوالت.
ويعد الترشـــيح الصـــادر للبحـــار تواصالً 
لسلسلة النجاحات التي يحققها التحكيم 
البحريني ســـواء في المالعب المفتوحة 
الشـــاطئية،  الكـــرة  أو  الصـــاالت  كـــرة  أو 
إذ بـــات الحكـــم البحرينـــي عالمـــة بارزة 
مـــن عالمـــات النجـــاح للكـــرة البحرينيـــة 

بتواجده في مختلف البطوالت الكبرى.
 يشـــار إلـــى أن حســـين البحـــار من ضمن 
كـــرة  لحـــكام  اآلســـيوية  النخبـــة  قائمـــة 
أن  لـــه  وســـبق   ،2021 للعـــام  الصـــاالت 
أدار العديـــد مـــن البطـــوالت علـــى جميع 
األصعدة، وقد اختيـــر حديًثا كأول حكم 
بحرينـــي سيشـــارك فـــي إدارة مباريـــات 
كأس العالـــم لكـــرة الصـــاالت 2021 فـــي 

ليتوانيا.

حسين البحار

البطولــة ستشــهد تطبيــق “VAR” قبــل كأس العالــم
البحار يدير “دولية تايلند” لكرة الصاالت

سبورت

حسن علي

اتحاد الكرة

اختتمـــت دورة المســـتوى األول 
لـــإدارة الرياضيـــة، عبـــر تقنيـــة 
االتصـــال المرئي عن بعد، والتي 
نظمهـــا االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القـــدم فـــي الفتـــرة 1 وحتى 11 
فيهـــا  الجـــاري، وحاضـــر  يوليـــو 
الدولـــي  الكويتـــي  المحاضـــر 
كمحاضـــر  المكيمـــي  حســـين 

رئيس.
لالتحـــاد  العـــام  األميـــن  وقـــال 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم إبراهيم 
الـــدورة  تنظيـــم  إن  البوعينيـــن 
جـــاء تفعيـــالً لتوجيهـــات رئيس 
االتحاد الشـــيخ علي بـــن خليفة 
لـــإدارة  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
التنفيذيـــة باالتحاد نحو تكثيف 
الـــدورات اإلداريـــة، ضمـــن إطار 
جهـــود االتحـــاد لتأهيـــل الكوادر 
اإلداريـــة وتطويرها، بما ينعكس 
العمـــل  منظومـــة  علـــى  إيجاًبـــا 
اإلداري فـــي قطـــاع كـــرة القدم، 

مشـــيًرا إلـــى أن الـــدورة جـــاءت 
الثانية مـــن نوعها التـــي ينظمها 
تنظيفـــم  تـــم  بعدمـــا  االتحـــاد 
أبريـــل  فـــي  األولـــى  الدفعـــة 
الماضي. واشـــتملت الدورة على 
محاور متنوعة تهدف إلكســـاب 
مختلفـــة  خبـــرات  اإلدارييـــن 
فـــي مجاالت عـــدة تضمـــن أداء 
عملهم باحترافية ومهنية كبيرة 
ومواكبة للعمل اإلداري الحديث 
في كرة القدم. ولفت البوعينين 
إلى النجاح الواســـع الذي حققته 
الثانيـــة  دفعتهـــا  فـــي  الـــدورة 

تواصال للنجاح الذي شهدته في 
الدورة األولى.

وتناولت الدورة اإلعداد النفسي 
ومهـــام وواجبـــات مديـــر اللعبـــة 
)الفريـــق(، باإلضافـــة إلـــى مهـــام 
الســـجل  اإلداري،  وواجبـــات 
اإلداري،  التنظيـــم  الرياضـــي، 
القيـــادة عوامـــل نجـــاح اإلداري، 
االتصـــال،  األوليـــة،  اإلســـعافات 
المواهـــب،  اكتشـــاف  طـــرق 
ومقدمـــة فـــي التغذيـــة، وعالوة 
إداري الفريـــق بأســـرة ومدرســـة 

الالعب.

ختام دورة المستوى األول لإلدارة الرياضية
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بن جالل يستقبل رئيس نادي المنامة
البحـــث عـــن محترفيـــن علـــى مســـتوى عـــاٍل لتدعيـــم الفريق

اســـتقبل رئيس مجلس إدارة شـــركة 
محمـــد  الرياضيـــة  لـــإدارة  طمـــوح 
عبداللطيف بن جالل، رئيس مجلس 
إدارة نـــادي المنامـــة حســـين القصير 
بحضـــور عـــدد مـــن مســـؤولي النادي 

والشركة.
ورحـــب بـــن جـــالل برئيـــس النـــادي، 
مشـــيدا بالـــدور البارز الـــذي يقوم به 
نـــادي المنامـــة للنهـــوض بلعبـــة كـــرة 
القدم باعتباره أحد األندية المنافسة 
على المراكـــز المتقدمة بدوري ناصر 
بن حمـــد الممتاز لكرة القـــدم، مؤكدا 
أهمية توطيـــد العالقة بين الطرفين 

بما يخدم األهداف المشتركة.
وبحـــث بن جالل مع القصير التعاون 
الثنائـــي بين الطرفيـــن وأوعز النادي 
إلى الشـــركة بالبحث عـــن محترفين 

علـــى مســـتوى عال لتدعيـــم صفوف 
الفريق األول لكرة القدم الذي يقوده 
المـــدرب الســـوري هيثـــم جطـــل كما 
أكـــد الطرفان علـــى أهمية التنســـيق 
اســـتقطاب  بينهـــا  ومـــن  المتبـــادل 

المحترفين.

وأكـــد بـــن جـــالل أن شـــركة طمـــوح 
الوطنيـــة  األنديـــة  لخدمـــة  تســـعى 
ومـــد جســـور التعـــاون معهـــا وصوال 
لتحقيق الهدف األســـمى وهو الرقي 
األنديـــة  ورفـــد  البحرينيـــة  بالكـــرة 
مســـتواها  لتطويـــر  بالمحترفيـــن 

لينعكـــس ذلك بشـــكل إيجابـــي على 
مســـتوى المســـابقات المحليـــة ومـــن 
متمنيـــا  الوطنيـــة،  المنتخبـــات  ثـــم 
والنجـــاح  التوفيـــق  المنامـــة  لنـــادي 
في الموســـم الكـــروي المقبل 2021 - 

.2022
ومن جانبه عبـــر رئيس نادي المنامة 
شـــكره  بالـــغ  عـــن  القصيـــر  حســـين 
وتقديـــره لبـــن جالل على مـــا يقدمه 
مـــن دعـــم ومســـاندة لنـــادي المنامـــة 
وسائر األندية األخرى، مشيدا بالدور 
الـــذي تقـــوم بـــه شـــركة طمـــوح فـــي 
دعم الكـــرة البحرينية مؤكدا اهتمام 
النـــادي بالتعـــاون مـــع الشـــركة فـــي 
مختلـــف جوانـــب التطويـــر الكروية 
والتـــي من شـــأنها أن ترتقـــي باللعبة 

في نادي المنامة.

جانب من اللقاء

اللجنة اإلعالمية

تحضيًرا للمشاركة 
في تصفيات كأس 
آسيا تحت 23 عاًما

األربعاء 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 - العدد 4656

عبداهلل: ملف المدرب سيحسم وننتهج سياسة مالية جديدة

جانب من الدورة

لفئـــة  منتخبنـــا  يخـــوض  أن  تقـــرر 
معســـكًرا  القـــدم  لكـــرة  الناشـــئين 
تدريبًيا قصيًرا فـــي دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة فـــي الفتـــرة 25 
يوليـــو الجاري وحتى 1 أغســـطس 
منتخبنـــا  وســـيخوض  المقبـــل. 
الناشئ )مواليد 2006 و2007( في 
المعســـكر مباراتيـــن وديتيـــن أمـــام 
نظيـــره اإلماراتـــي، وذلك يومي 27 

و31 يوليو الجاري.

ويأتي المعســـكر ضمن إطار فترات 
المتواصلـــة  والتحضيـــر  اإلعـــداد 
إذ  طويلـــة،  فتـــرة  منـــذ  للمنتخـــب 
تم تشـــكيل المنتخـــب على هامش 
مهرجـــان العيد الوطني الكتشـــاف 

المواهب قبل نحو 3 سنوات.
ويقـــود المنتخب المـــدرب الوطني 
المقـــرر  مـــن  وكان  الســـعد،  أحمـــد 
أن يشـــارك المنتخـــب فـــي البطولة 
العربيـــة بالمغـــرب إال أنهـــا تأجلـــت 

مؤقًتا.

معسكر قصير للناشئين في اإلمارات
أحمد مهدي
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أميركا: إيران وحدها من ســيحدد موعد بدء مفاوضات النووي

طهران.. مباحثات مع واشنطن لتبادل سجناء

إنهـــا  الثالثـــاء  أمـــس  إيـــران  قالـــت 
الواليـــات  مـــع  محادثـــات  تجـــري 
المتحـــدة لتبـــادل الســـجناء؛ بهدف 
إيرانييـــن  عـــن  اإلفـــراج  ضمـــان 
محتجزيـــن فـــي ســـجون أميركيـــة 
انتهـــاك  بتهمـــة  أخـــرى  دول  وفـــي 

العقوبات األميركية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
علـــي ربيعـــي “المفاوضـــات جاريـــة 
لتبادل الســـجناء بين إيران وأميركا 
وســـوف نعلن مزيدا من المعلومات 
ســـجناء  عـــن  اإلفـــراج  حـــال  فـــي 
إيرانييـــن وتحقيـــق مصالـــح البـــالد 

ووصول المحادثات إلى نتيجة”.
وتابـــع ربيعـــي فـــي مؤتمـــر صحفي 
أذيـــع علـــى موقـــع إلكترونـــي تابـــع 
للحكومـــة “إيران مســـتعدة انطالقا 
من أهدافها اإلنســـانية لتبادل جميع 
الســـجناء السياســـيين األميركييـــن 
مقابـــل اإلفراج عن جميع الســـجناء 
فـــي  احتجـــزوا  الذيـــن  اإليرانييـــن 

أنحاء العالم بإيعاز من أميركا”.
حقوقيـــون  نشـــطاء  ويتهـــم 

الجمهورية اإلسالمية، التي تحتجز 
الجنســـيتين  حاملـــي  مـــن  عـــددا 
باحتجـــاز  واإليرانيـــة،  األميركيـــة 
مزدوجي الجنسية؛ بهدف الحصول 

على تنازالت من دول أخرى. 
المتحـــدث  قـــال  آخـــر،  مـــن جانـــب 
باســـم وزارة الخارجيـــة األميركيـــة 

نيـــد برايـــس إن الواليـــات المتحدة 
لن تفرض مهلة نهائية بشـــأن جولة 
ســـابعة مـــن المحادثـــات مـــع إيـــران 
إلحيـــاء االتفاق النـــووي المبرم في 
العـــام 2015، لكـــن طهـــران وحدهـــا 
هـــي التـــي يمكنهـــا أن تحـــدد موعد 

استئناف المحادثات.

وأضـــاف “لـــن نفـــرض مهلـــة نهائيـــة 
بشـــأن هذه المحادثات، لكننا... نعي 
أن ما تحـــرزه إيران من تقدم نووي 
بمرور الوقت ســـيكون له تأثير على 
وجهة نظرنا بشأن العودة إلى خطة 
العمـــل الشـــاملة المشـــتركة )االتفاق 

النووي( في نهاية المطاف”.

عواصم - وكاالت

إيران متهمة بتعذيب السجناء األجانب

دبي ـ العربية نت

أعلـــن قائد أمن الحـــج أن عدد الحجاج لهذا العام تم تحديده بســـبب جائحة 
فيروس كورونا، وذلك ضمن اإلجراءات االحترازية التي اتخذت.

وأوضح في مؤتمر صحافي أنه لن يســـمح بالدخول للمشـــاعر المقدســـة ألي 
شخص من دون تصريح، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تصاريح من الداخلية 

للعاملين في منطقة المشاعر.
كذلك، أكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، الفتا إلى أن 

سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر.
وقال إن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة االستعدادات.

ن مساعد قائد قوات أمن الحج ألمن الطرق أن األجهزة المعنية  من جانبه، بيَّ
“ستتكفل بفرض طوق أمني حول منطقة المشاعر”.

وكانـــت وزارة الحـــج والعمرة، أعلنت الشـــهر الماضي، قصر إتاحة التســـجيل 
للراغبيـــن في أداء مناســـك الحـــج لعام 1442هــــ على المواطنيـــن والمقيمين 
داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم 
أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

استكمال االستعدادات المتعلقة بأمن الحج

دبي - العربية.نت

أكـــد االتحـــاد األوروبي أمـــس الثالثاء، 
أن الحـــوار هـــو الســـبيل الوحيـــد لحـــل 
أزمـــة ســـد النهضـــة، مشـــيرا أن األزمـــة 

ضمن أولويات االتحاد.
وكان وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شكري، أوضح يوم اإلثنين، أن االتحاد 
التعـــاون  لتكثيـــف  مســـتعد  األوروبـــي 
لتيســـير األمر وتجاوز ما وصفها بحالة 
مفاوضـــات  فـــي  الحالـــي”  “التصلـــب 

النهضة.
وأضاف شـــكري خـــالل اتصـــال هاتفي 
مـــع تلفزيون “صدى البلـــد” المصري، أن 
هنـــاك تنســـيقا بيـــن الجانبيـــن المصري 
والســـوداني “التخـــاذ القـــرار المناســـب 

للعودة للمفاوضات”.
التقـــى  الـــذي  شـــكري،  وذكـــر 

االثنيـــن، رئيـــس المجلـــس 
شـــارل  األوروبـــي، 
“مفوضـــي  أن  ميشـــيل، 

االتحـــاد األوروبـــي أكـــدوا علـــى عدالة 
ميـــاه  فـــي  وحقـــه  المصـــري  الموقـــف 

النيل”.
وبحث شـــكري، ملفات التعاون الثنائي 
مع االتحاد األوروبي، وناقش الجانبان 
عـــددا مـــن القضايا، من بينها ملف ســـد 

النهضة وعملية السالم في ليبيا.
وزارة  أعلنـــت  ذلـــك،  مـــوازاة  فـــي 
الخارجيـــة األثيوبيـــة، أمـــس الثالثـــاء، 
المباحثـــات  إلنجـــاح  بالعمـــل  التزامهـــا 
بشـــأن هـــذا الملـــف الشـــائك، والوصول 

لنتيجة مقبولة.
كمـــا شـــددت فـــي بيـــان، علـــى التزامها 
االتحـــاد  وســـاطة  إلنجـــاح  بالعمـــل 
اإلفريقي بشأن سد النهضة. وأسفت 
وصفتـــه  لمـــا  الخارجيـــة  أيضـــا 
المســـار  وتســـييس  بتعطيـــل 
حـــول  الثالثـــي  التفاوضـــي 

الملف.

“األوروبي”: الحوار الحل الوحيد ألزمة سد النهضة

عواصم ـ وكاالت

حـــذرت حركـــة طالبـــان، أمـــس الثالثـــاء، 
تركيـــا مـــن إبقـــاء قواتها في أفغانســـتان 
بعـــد انســـحاب القـــوات الدوليـــة بقيـــادة 
الواليات المتحـــدة، مؤكدة أن قرارا كهذا 

“مستهجن”.
وأعلنت الحركة في بيان، أن “قرار القادة 
األتراك ليس حكيما، إنه انتهاك لســـيادتنا 
ولوحـــدة وســـالمة أراضينا وهـــو مخالف 

لمصالحنا الوطنية”.
يأتـــي ذلـــك بعد أيـــام علـــى إعـــالن تركيا 
أن قواتهـــا ســـتتولى “ضمـــان أمـــن مطـــار 
كابـــول”، بعد انســـحاب القـــوات األجنبية 

المقرر في نهاية أغسطس المقبل.
كمـــا نقلـــت وكالـــة “فرانـــس بـــرس”، عـــن 
قيـــادي في الحركـــة قولـــه، إن “طالبان ال 

تريد قتاال داخل المدن األفغانية”.
وكانـــت طالبـــان قـــد أعلنـــت قبـــل أيـــام، 
أراضـــي  مـــن   %  85 علـــى  ســـيطرتها 

أفغانســـتان، مـــن بينهـــا معابـــر حدوديـــة 
الســـلطات  أعلنـــت  فيمـــا  إســـتراتيجية، 
معركـــة  إلطـــالق  اســـتعدادها  األفغانيـــة 
الســـتعادة تلك المناطق. فـــي تطور آخر، 

 5 وأصيـــب  مصرعهـــم  مدنييـــن   4 لقـــي 
آخـــرون بجروح جـــراء انفجار وقع أمس 
وســـط العاصمة األفغانية كابول، حسبما 

أوردت وسائل إعالم.

مسلحون من حركة “طالبان” أفغانستان

مقتل 7 أشخاص جراء انفجار.. وهجوم مسلح وسط كابول
“طالبان” تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان

بغداد ـ وكاالت

أكـــد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى 
الكاظمي أن البعض يحاول زعزعة األمن 
ونشـــر الفوضى في البالد، مشيرا إلى أن 
هنـــاك حاجـــة لفصـــل العمـــل اإلداري عـــن 

النفوذ السياسي.
يتســـامح  لـــن  أنـــه  الكاظمـــي  وشـــدد 
بـــأرواح  المتالعبيـــن  أو  الفاســـدين  مـــع 
المواطنيـــن، الفتا إلـــى أن جهود مكافحة 

الفساد تواجه عرقلة ممنهجة.
كما أوضح رئيس وزراء العراق أن نتائج 
التحقيق بشأن حريق مستشفى الحسين 
في محافظة ذي قار والذي خّلف عشرات 

القتلى والجرحى ستعلن خالل أسبوع.
وقـــال إن “المســـؤولية تتضاعـــف بتكـــرار 
هـــذا النـــوع مـــن الفواجـــع خالل األشـــهر 
مثـــل  فاعـــل  بفعـــل  وبعضهـــا  الماضيـــة، 
ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة 

الوطنية”.

كذلك، أشـــار إلى أن حادث الحريق يؤشر 
إلـــى وجـــود “خلـــل بنيـــوي فـــي الهيكلية 

اإلدارية للدولة العراقية”.
محكمـــة  أصـــدرت  ذلـــك،  مـــوازاة  فـــي 

اســـتئناف ذي قـــار، أمـــس، أوامـــر قبـــض 
وتحٍر بحق 13 مســـؤوالً في دائرة صحة 
المحافظـــة، بينهـــم مديـــر الدائـــرة صدام 

الطويل.

حريق مستشفى الحسين )رويترز(

114 قتيال ونحو 70 جريحا واعتقال 13 مســؤوال من دائرة الصحة
العراق.. فاجعة مستشفى كورونا “تفضح” الفساد

القاهرة ـ وكاالت

وقعت جامعة الدول العربية، 
أمس الثالثـــاء، مذكرة تفاهم 
مع اليونـــان، تنص على إقامة 
مشـــاورات سياســـية، مؤكـــدة 
العالقات الوثيقـــة التي تربط 

بين الدول العربية واليونان.
وفي مؤتمـــر صحافي لألمين 
العام للجامعـــة العربية، أحمد 
أبـــو الغيـــط، ووزيـــر خارجيـــة 
اليونـــان، نيكـــوس ديندياس، 
فـــي القاهـــرة، أعلـــن الطرفان 

عن توقيع مذكرة التفاهم.
وجاء فـــي المذكـــرة، “االتفاق 
التفاهـــم  توســـيع  علـــى 

والجامعـــة  اليونـــان  بيـــن 
أكـــد  العربيـــة”، حيـــث 

الطرفان “مســـاندة 
بعضهمـــا البعـــض 
القضايـــا  فـــي 

الرئيسة”.
وأكـــد وزير خارجيـــة اليونان، 
أن بالده “لديها عالقات وثيقة 
مـــع العالـــم العربـــي”، مشـــددا 
على ضرورة “وقف التدخالت 

الخارجية في المنطقة”.
وقـــال دينديـــاس “التدخـــالت 
الخارجيـــة فـــي المنطقة تهدد 
وندعـــو  اإلقليمـــي..  األمـــن 
النسحاب المرتزقة من ليبيا”.

علـــى  دينديـــاس  شـــد  كمـــا 
التدخـــالت  وقـــف  ضـــرورة 
الخارجية في سوريا والعراق 

وليبيا.
مـــن جانبـــه، أكـــد أبـــو الغيط 
أن اليونـــان “لطالما وقفت 
العربيـــة،  القضايـــا  مـــع 
الظلـــم  وجـــه  فـــي 

الخارجي”.

مذكرة تفاهم بين اليونان والجامعة العربية
بيروت ـ وكاالت

ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس  أعلـــن 
عـــون، أمس الثالثـــاء، أن االنتخابات 
النيابية ستجرى في موعدها المقرر، 
في ربيع العام 2022، مؤكدا أن لبنان 
يرحـــب بوجود مراقبين مـــن أوروبا؛ 

لمتابعة عملية االقتراع.
عـــون   الرئيـــس  جـــاءت تصريحـــات  
خـــالل لقاء جمعـــه بالوزيـــر المفوض 
ســـية   الفرن الخارجيـــة  وزارة  لـــدى  
الخارجيـــة  التجـــارة  ب المكلـــف 
فرانـــك  االقتصـــادي،  واالســـتقطاب 
خاللـــه  قـــال  بـــدا،  بع فـــي  ريســـتير، 
لفرنســـا   ون  يقـــدر “اللبنانييـــن  إن 
المســـاعدات التـــي تقدمهـــا لهـــم كمـــا 

ماكـــرون  للرئيـــس  يحفظـــون 
مبادراتـــه فـــي المؤتمـــرات 

التـــي عقـــدت وســـوف 
أجـــل  مـــن  تعقـــد 
ومنهـــا  لبنـــان،  دعـــم 

المؤتمـــر المقـــرر بداية الشـــهر المقبل 
الشـــعب  لمســـاعدة   والمخصـــص 

اللبناني “.
وأكد رئيـــس الجمهورية الحاجة إلى 
حكومـــة قـــادرة، مـــن أولـــى مهماتهـــا 
إجـــراء اإلصالحات الضرورية وإزالة 
العراقيـــل مـــن أمـــام تحقيقهـــا؛ ألنهـــا 
أســـاس فـــي إعـــادة نهضة البـــالد في 
مختلـــف المجاالت وكشـــف الحقائق 
التـــي أدت إلـــى األزمة التـــي وقع بها 
لبنـــان وتحديـــد المســـؤوليات. وكان 
الوزيـــر الفرنســـي قد عـــرض للرئيس 
عون في حضور الســـفيرة الفرنســـية 
في بيروت آن غرييو والوفد المرافق، 
أهداف زيارته إلى العاصمة اللبنانية 
لالطالع على مســـار المســـاعدات 
للبنـــان  فرنســـا  تقدمهـــا  التـــي 
الســـيما فـــي مرحلة مـــا بعد 

انفجار مرفأ بيروت.

عون: االنتخابات النيابية ستجرى في موعدها

استهداف قاعدة أميركية 
في حقل نفطي في سوريا

أميركية  عــســكــريــة  قــاعــدة  تــعــرضــت 
اليوم  صاروخية  لقذائف  سوريا  في 
الثاني خالل يومين  وهو االستهداف 
حقول  أكــبــر  فــي  الــمــوجــودة  للقاعدة 
ــزور  ــ ــر ال ــ ــنــفــط الـــســـوريـــة بـــريـــف دي ال

الشرقي.
ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية 
تـــصـــاعـــدت من  ــان  ــــدخــ ال أعـــمـــدة  أن 
وسائل  ذكــرت  بينما  القاعدة،  محيط 
إعالم محلية في دير الزور أن الدخان 

ناجم عن قذيفتين صاروخيتين.

مع تصاعد هجمات الميليشيات خالل األسابيع  «
الماضية ضد القوات األميركية في العراق وسوريا، 

أفادت مصادر أمنية، أمس الثالثاء، بأن قيادات 
بالحرس الثوري اإليراني قد أعطت أوامر لميليشيات 

عراقية من أجل مهاجمة أهداف تابعة للواليات 
المتحدة. ونقلت المصادر عن مصدرين أمنيين 

عراقيين، تحدثا لوكالة رويترز، ورفضا الكشف عن 
هويتهما، أن قائدا كبيرا في ميليشيا الحرس قد 

اجتمع مع فصائل عراقية في بغداد قبل أيام، 
وأعطاهم األوامر لتنفيذ بهجمات.

كما لفتت المعلومات إلى أن قيادات الحرس ورغم  «
إعطائها األوامر، إال أنها شددت على ضرورة عدم 

المبالغة، وذلك لتجّنب التصعيد مع األميركيين.
أما التعليمات، فقد شملت استهداف مواقع أميركية  «

في سوريا والعراق، وذلك حسبما أفاد أحد كبار قادة 
الميليشيات المحلية الذي اطلع على االجتماع.

كما نقلت مصادر الوكالة، أن حسين طائب رئيس  «
استخبارات الحرس الثوري اجتمع مع ميليشيات 

عراقية للضغط على واشنطن، كاشفة عن أن 
مسؤولين إيرانيين قد سلما الميليشيا خرائط 

لمواقع القوات األميركية. وأضافت أن إيران باتت 
تستخدم حلفاءها في العراق كورقة ضغط في 
ملفها النووي، حيث يأتي التصعيد في الوقت 

الذي تلقي فيه خالفات كبيرة الضوء على الجهود 
الدبلوماسية إلحياء االتفاق ضمن مفاوضات فيينا. 

ويبدو أن محاولة شن هجمات في شرق سوريا، 
بالتزامن مع أخرى في العراق، خطة جديدة بدأت 

تنتهجها الفصائل المسلحة، فخالل األيام الماضية 
تزايدت الهجمات التي طالت مواقع ومصالح 

أميركية في العراق وسوريا على السواء، وكان آخرها 
األسبوع الماضي.

بدورها، أبلغت الواليات المتحدة مجلس األمن  «

الدولي بأنها استهدفت فصائل مدعومة من إيران 
في سوريا والعراق بضربات جوية لردعها ومنع 

طهران من شن أو دعم المزيد من الهجمات على 
أفراد أو منشآت أميركية. في حين نفت طهران 

دعمها لتلك الهجمات ضد القوات األميركية في 
العراق وسوريا ودانت الضربات الجوية األميركية.

يذكر أنه منذ بداية العام، استهدف أكثر من 40  «
هجوما المصالح األميركية في العراق، بينها السفارة 

في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، 
ومطاري بغداد وأربيل، فضال عن مواكب لوجستية 
للتحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده واشنطن.

فيما بات استخدام طائرات بال طيار خالل اآلونة  «
األخيرة يشكل مصدر قلق للتحالف ألن هذه األجهزة 

الطائرة يمكنها اإلفالت من الدفاعات التي عمد 
الجيش األميركي إلى تركيبها للدفاع عن قواته ضد 

الهجمات الصاروخية.

كيف أمرت إيران ميليشيات بضرب أهداف أميركية؟
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أصــدر المجلــس األعلــى للمــرأة دليًل خاًصا لرصد ســبل وأوجــه “االســتجابة الوطنية 
الداعمــة للمــرأة واألســرة فــي مملكــة البحريــن فــي ظل مواجهــة جائحــة )كوفيد 19( 
والمتمثلــة فــي جملــة القرارات والسياســات واإلجراءات التي تشــكّل عبرها النموذج 
الوطنــي الشــامل والمســؤول عــن إدارة األزمــة الصحيــة الطارئــة بإشــراف سياســي 
مباشــر وتنفيــذ نوعــي فــي إطــار عمــل فريــق البحريــن الــذي يضــم نخبة مــن األطباء 

والخبراء والمختصين والكوادر الميدانية على الصفوف األمامية.

مملكـــة  تحولـــت  كيـــف  الدليـــل  ويرصـــد 
البحرين إلى ورشة عمل متسارعة شملت 
المؤسســـات في كافة القطاعات الرسمية 
واألهلية والخاصة، التي بادرت إلى تقديم 
مساهمات فاعلة أسهمت في تحجيم آثار 
الجائحـــة علـــى المســـتوى الوطني، حيث 
اتسمت االســـتجابة الوطنية باالستباقية 
والمرونة في األداء المؤسســـي، والسرعة 
في موائمة السياسات، وإصدار القرارات 
االحترازية، والتحـــول الرقمي في معظم 
علـــى  اعتمـــاًدا  والتخطيـــط  القطاعـــات، 
منهجيات استشراف المستقبل من خالل 
إدارة المعرفـــة المكتســـبة بمنظور وقائي، 
ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة 
المـــدى تواكـــب مختلـــف الســـيناريوهات 
الحاليـــة والمســـتقبلية، واتخـــاذ خطوات 
واســـعة حققت نتائج إيجابيـــة، وضمنت 
الشـــفافية في تدفق المعلومـــات، وزادت 
من قـــوة النظام الطبي والصحي والوعي 
االســـتعدادات  وواكبـــت  المجتمعـــي، 
مـــع  المتوائمـــة  والمبكـــرة  االســـتباقية 
منظمـــة  وتوصيـــات  الدوليـــة  المعاييـــر 
الصحة العالمية في مكافحتها للفيروس.
المجلـــس  اختصاصـــات  مـــن  وانطالًقـــا 
األعلى للمرأة باقتراح السياسة العامة في 
مجـــال تنميـــة وتطوير شـــؤون المرأة في 
مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، 
ومتابعـــة وتقييـــم تنفيذ السياســـة العامة 
فـــي مجال تقـــدم المرأة، ســـاهم المجلس 
بتقديـــم  االختصـــاص  ذلـــك  حـــدود  فـــي 
االقتراحات والتصـــورات التي تصب في 
اتجـــاه الجهـــود الوطنيـــة الســـاعية نحـــو 
تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة 
الحتـــواء ومنع انتشـــار فيـــروس “كوفيد 
19” مـــن خالل تطبيق جميـــع اإلجراءات 
البروتوكـــوالت  وأفضـــل  االحترازيـــة 
العالميـــة مـــن جهـــة، وضمان عـــدم تعطل 

سير الحياة العامة من جهة أخرى. 
وتتمثل إســـهامات المجلس األعلى للمرأة 
على الصعيـــد الوطني خالل هـــذه الفترة 
الطارئة بمتابعة ســـالمة إنفاذ السياســـات 
العالقـــة  ذات  والخدمـــات  والقـــرارات 
باالســـتقرار  المباشـــرة  وغيـــر  المباشـــرة 
األســـري والمشـــاركة االقتصاديـــة، ومـــن 
بين تلك السياســـات كذلك النظم اإلدارية 
المرنة التي قررتها الدولة لمساندة المرأة 
واألســـرة البحرينية لمواجهة االنعكاسات 
علـــى  ومســـاعدتها  للجائحـــة،  الســـلبية 
األســـرية  مســـؤولياتها  بيـــن  التوفيـــق 

والوطنية في ظل الظروف الراهنة.
 كمـــا يتابـــع المجلـــس الخطـــط والبرامـــج 
التنميـــة  ومقاصـــد  بغايـــات  المرتبطـــة 
لاللتزامـــات  تنفيـــًذا   2030 المســـتدامة 
الدولية لمملكة البحرين الواردة في خطة 
عمـــل بيجيـــن باإلضافة إلى قـــرار مجلس 
حـــول   2000 للعـــام   1325 رقـــم  األمـــن 
المرأة والســـالم واألمن، والذي ينص على 
المشـــاركة المتســـاوية للرجـــال والنســـاء 
علـــى كافـــة المســـتويات، وباألخص على 

مســـتوى صنع القـــرار وإشـــراك المرأة في 
عمليات بناء السالم والحفاظ عليه خالل 
فتـــرات الكوارث والنزاعـــات التي قد تلم 

بالبشرية.
يشـــار إلـــى أن “دليل االســـتجابة الوطنية 
مملكـــة  فـــي  واألســـرة  للمـــرأة  الداعمـــة 
البحريـــن في ظل مواجهة جائحة كوفيد 
19” جـــاء فـــي 25 صفحـــة وهـــو متوفـــر 
على الموقـــع اإللكتروني للمجلس األعلى 

للمرأة.

األمن الصحي

وأدى االنتشـــار الســـريع لجائحـــة “كوفيـــد 
األنظمـــة  إربـــاك  إلـــى  العالـــم  فـــي   ”19
الصحيـــة فـــي العديـــد مـــن الـــدول، فيمـــا 
صمـــد القطـــاع الصحـــي البحرينـــي ببنيته 
الخبيـــرة  وكـــوادره  المتطـــورة  التحتيـــة 
المدربة واستعداده المسبق في وجه هذه 
الجائحـــة. ولمواجهـــة الجائحـــة اتخـــذت 
مملكـــة البحريـــن العديـــد من اإلجـــراءات 
العامـــة،  للحفـــاظ علـــى الصحـــة  الراميـــة 
وعلـــى رأســـها توفيـــر الفحـــص المجانـــي 
وتقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع 
المواطنيـــن والمقيمين علـــى أرض مملكة 

البحرين دون تمييز.
وجـــرى إطـــالق تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” 
بالتنســـيق بيـــن الجهات الوطنيـــة المعنية 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  وإشـــراف 
اإللكترونيـــة حيـــث يســـاهم التطبيـــق في 
الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس باســـتخدام 
خاصية تحديـــد الموقع لمتابعـــة الحاالت 
العـــزل  أو  المنزلـــي  للحجـــر  الخاضعـــة 
المنزلـــي االختيـــاري والتأكد من وجودهم 
داخل نطاق المنـــزل وعدم خروجهم منه، 
باإلضافـــة إلـــى الخدمـــات المتنوعـــة التي 
تمكـــن الفرد من متابعة عمليات التحصين 
وأخـــذ المواعيـــد الالزمـــة والوصـــول إلى 
كل الخدمات الصحيـــة الضرورية بصورة 

ميسرة ومباشرة.

 التعليم االفتراضي

وتمكنـــت مملكـــة البحريـــن إلى حـــد كبير 
مـــن مواصلة العمليـــة التعليميـــة عن بعد، 
البنيـــة  إليـــه  توصلـــت  مـــا  إلـــى  اســـتناًدا 
الرقميـــة فـــي التعليم في مـــدارس مملكة 
البحرين من إمكانية متقدمة، سهلت على 
المؤسســـات التعليميـــة عمليـــات توظيف 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت في إدارة 
الفصول الدراســـية والوصـــول إلى الطلبة 
بالمـــواد األساســـية لضمـــان ســـير العمليـــة 

التعليمية وبأقصى ما يمكن.
الخـــاص  التعليـــم  مؤسســـات  واتخـــذت 
خطـــوات  العالـــي  والتعليـــم  األساســـي 
بدمـــج  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  ســـباقة 
منصـــات  وتوفيـــر  التعليـــم  فـــي  التقنيـــة 
التعلـــم اإللكترونـــي المختلفـــة للطلبة عبر 
استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت 
واألدوات التعليميـــة الرقمية، حيث بلغت 

نســـبة إتاحـــة الخدمات التعليميـــة لجميع 
الطالب في مختلف المستويات ما يقارب 
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المنظومة القضائية 

كما شـــهدت مملكـــة البحرين تحـــوال هاما 
علـــى صعيـــد تقديـــم الخدمـــات القضائية 
بتدشـــين خدمات رفـــع الدعـــاوى المدنية 
ودرجاتهـــا  أنواعهـــا  بجميـــع  والتجاريـــة 
واســـتكمال  كامـــل،  وبشـــكل  إلكترونًيـــا 
منظومة القضاء المدني اإللكترونية بدًءا 

من رفع الدعاوى وحتى تنفيذ األحكام.
الرقمـــي  التحـــول  مشـــروعات  وتعتبـــر 
فـــي وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف التـــي انطلقـــت تدريجًيـــا منـــذ 
العـــام 2015 تحـــوال جذرًيا فـــي إجراءات 
التقاضـــي أمـــام المحاكم، وذلـــك في إطار 
الحـــرص علـــى المضـــي قدمـــا فـــي تطوير 
العدالـــة  بقطـــاع  الصلـــة  ذات  الخدمـــات 
عبـــر اســـتراتيجية واضحـــة تعتمـــد فـــي 
جوهرها على تطوير منظومة التشريعات 
والقوانين الحالية، بجانب االســـتفادة من 
التطـــور الهائـــل في تقنيـــة المعلومات مما 
يســـمح بالتحول الرقمـــي لكافة الخدمات 
التقليديـــة إلى خدمـــات إلكترونيـــة، وهو 
مـــا أثمر عن تحقيـــق العديد من المبادرات 
العدليـــة  للخدمـــات  النوعيـــة  التطويريـــة 

المقدمة للمواطنين والمقيمين.
الدعـــاوى  رفـــع  نظـــام  اســـتكمال  ومـــع 
أصبحـــت  درجاتهـــا،  بجميـــع  الشـــرعية 
الخدمة متكاملة، حيث تتيح إمكانية رفع 
الدعوى الشرعية في أول درجة، ومرحلة 
االستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة 
التمييـــز، بشـــكل إلكترونـــي ضمـــن نظـــام 
متكامـــل، يســـهم فـــي تعزيـــز خصوصيـــة 
األســـرة من خـــالل بيئة عدليـــة إلكترونية 
ُتمكـــن من الحصول على خدمات قضائية 
للحضـــور  الحاجـــة  دون  مـــن  وعدليـــة 

الشخصي.

“مستشارك عن بعد”

األســـرية  الخدمـــات  تطويـــر  واســـتمر 
المجانية لمراكز ومكاتب التوفيق األسري 
بالتعـــاون والتكامـــل مـــا بيـــن مؤسســـات 
الدولة ذات العالقة ومؤسســـات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص بهدف المحافظة 
علـــى اســـتقرار وكيان األســـرة، ومـــن بين 
أبـــرز الخدمـــات التـــي يتـــم تقديمهـــا عـــن 
بعد اإلرشـــاد والتوجيه األســـري، والصلح 
الزوجـــي والتوفيـــق بيـــن الطرفيـــن وفـــق 

اتفاقيـــة صلح موثقة، والطـــالق االتفاقي 
وفـــق اتفاقية موثقة، والتســـويات الودية 
لمـــا بعـــد الطـــالق وفـــق اتفاقيـــة موثقـــة 
تشـــمل مســـائل الحضانة والنفقة والرؤية 
فوريـــة  واستشـــارات  وغيرهـــا،  والســـكن 
مجانية في المجاالت القانونية والشرعية 
واالجتماعيـــة والنفســـية، وإتاحة الفرصة 
للحلول الوديـــة بين الطرفين قبل اللجوء 

للقضاء للفصل في القضايا األسرية.
وتنفيـــًذا لتوجيهـــات قرينـــة عاهـــل البالد 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، أطلـــق المجلـــس األعلى للمرأة 
الحملـــة الوطنية “متكاتفيـــن” لدعم المرأة 
فيـــروس  لمواجهـــة  البحرينيـــة  واألســـرة 
جائحـــة “كوفيـــد 19”، وتعزيـــز العمـــل بين 
فريـــق  بـــروح  المجتمـــع  فئـــات  مختلـــف 
االحتياجـــات  ورصـــد  الواحـــد،  البحريـــن 
علـــى  والعمـــل  وأســـرتها  للمـــرأة  الطارئـــة 
توفيرهـــا بالتعـــاون مـــع الشـــركاء، وخلـــق 
الثقافة المجتمعيـــة الواعية وإبراز أفضل 
الممارســـات في هذا الجانـــب، وصوال إلى 
تحقيـــق االســـتقرار النفســـي واالجتماعي 

للمرأة وجميع أفراد األسرة البحرينية.
ويســـتمر تقديـــم كافة الخدمات األســـرية 
حـــل  فـــي  والمســـاعدة  الجائحـــة،  خـــالل 
كافـــة المشـــكالت التي تواجه األســـر على 
االفتراضيـــة  المنصـــة  عبـــر  الواقـــع  أرض 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  قـــام  حيـــث 
بإطـــالق برنامـــج “مستشـــارك عـــن بعـــد”، 
والـــذي يتيـــح االستشـــارات المجانية في 
المجـــاالت القانونية واألســـرية والنفســـية 
للمرأة واألســـرة، إضافة إلى االستشـــارات 
االقتصاديـــة المتخصصـــة لدعـــم رائـــدات 
األعمـــال ومســـاعدتهن علـــى التعامـــل مع 
تحديات السوق الراهنة بالتعاون مع كافة 
القطـــاع  ومؤسســـات  الدولـــة  مؤسســـات 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات  الخـــاص 
واألفـــراد مـــن ذوي االختصـــاص والخبرة 
باإلضافـــة إلـــى خدمات مركز دعـــم المرأة 

الشاملة عبر الموقع اإللكتروني.
ألجـــل  “متكاتفيـــن..  حملـــة  تغفـــل  ولـــم 
ســـالمة البحرين” جوانب الدعم اإلعالمي 
مـــن خـــالل تنفيـــذ خطـــة إعالميـــة عاجلة 
والتثقيـــف  التوعيـــة  عمليـــات  تشـــمل 
وتوفير المعلومـــات الصحيحة الموثوقة، 
إضافـــة إلـــى إعـــداد واســـتثمار والترويج 
لألفالم والرســـائل المصـــورة بالتعاون مع 
الحســـابات النشـــطة والمؤثرة في شبكات 

التواصل االجتماعي.

 العمل من المنزل

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  ووجـــه 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة الجهات 
المختصـــة بالحكومـــة إلـــى تطبيـــق نظام 
فـــي  العاملـــة  لـــألم  المنـــزل  مـــن  العمـــل 
الـــوزارات دعمـــا لـــألم العاملـــة البحرينيـــة 
وتمكينهـــا مـــن الرعايـــة المنزليـــة ألبنائهـــا 
خالل الفترة المؤقتة إليقاف الدراسة في 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة ورياض 
األطفال وتقديًرا لدور المرأة وإســـهاماتها 

في المجتمع. 
وبنـــاء علـــى قـــرارات اللجنـــة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
واستكماال لإلجراءات الوقائية االحترازية 
من فيـــروس “كوفيـــد 19” المقـــررة، تعين 
على الوزارات والهيئات الحكومية تطبيق 
سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى جميـــع 
موظفيها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل 
بحيث تكون بنسبة 70 % كحد أقصى من 
عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون 
مهام وظائفهـــم بالتناوب فيما بينهم لمدة 
أسبوعين بين العمل من المنزل والحضور 
لمقـــر العمـــل، وتتولى الجهـــات الحكومية 
تحديد الوظائف والموظفين المشـــمولين 
بهـــذه النســـبة حيـــث يتعين عليهـــا إعطاء 
مـــن  العمـــل  سياســـة  لتطبيـــق  األولويـــة 
المنزل للموظفين أزواج الموظفات الذين 
يباشرون مهام حيوية بالخطوط األمامية 
كمـــا   ،”19 “كوفيـــد  فيـــروس  لمواجهـــة 
طبقت منشـــآت القطاع الخـــاص بالمملكة 
ظـــروف  بحســـب  بعـــد  عـــن  العمـــل  آليـــة 

واحتياجات كل منشأة.

الدعم المالي

واتخذت مملكة البحرين ضمن استجابتها 
الفاعلة للظروف الحالية عدد من التدابير 
واإلجـــراءات الداعمة لألفراد والشـــركات 
مـــن خالل حزمة تحفيز اقتصادي شـــاملة 
مـــن بينها تقديم منح مالية غير مســـتردة 
لمنشـــآت القطـــاع الخـــاص األكثـــر تضـــرًرا 
مـــن الجائحة، وقروض ميســـرة من خالل 
“صنـــدوق الســـيولة” واإلعفاء من تســـديد 
القـــروض المصرفيـــة دون احتســـاب ايـــة 
رســـوم او فوائد، ودعم رواتب الموظفين 
البحرينيين، واإلعفاء من رســـوم الكهرباء 
مـــن  الكثيـــر  اســـتيفاء  وإيقـــاف  والمـــاء، 

الرسوم.

“الوطنية للتطوع”

ومن مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيًزا 
للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع في 
مملكـــة البحرين في ظـــل جائحة “كوفيد 
19” تـــم تفعيل المنصـــة الوطنية للتطوع، 
وهـــي منصة الكترونية تتيـــح للمواطنين 
والمواطنـــات من كافـــة األعمار ومجاالت 
وتلبيـــة  التطـــوع  فـــرص  االختصـــاص 
المســـاهمة  خـــالل  مـــن  الوطنـــي  النـــداء 
فـــي المجـــاالت المختلفـــة ضمـــن الحملـــة 
الوطنيـــة للتصدي للجائحـــة، إذ تم توفير 
فرص تطوعية في مجاالت الدعم الطبي 
واللوجســـتي واإلداري والعمـــل الميداني. 
وقد شـــهدت المنصة تجاوبا وإقباال كثيفا 
مـــن المواطنين والمقيمين للمســـاهمة من 
خـــالل التطـــوع بالوقـــت والجهـــد، وبمـــا 
يعكـــس مرة أخرى ريـــادة مملكة البحرين 
فـــي مجـــال العمـــل التطوعـــي بمختلـــف 
عـــدد  بلـــغ  وقـــد  والمجـــاالت،  المياديـــن 
المســـجلين على المنصة منـــذ إطالقها ما 
يزيـــد عـــن 30 ألف متطوع وصلت نســـبة 

النساء من بينهم إلى 49 %.

 سياسات إجالء

 المواطنين من الخارج

لجميـــع  الحمايـــة  لتحقيـــق  وســـعًيا 
الخـــارج  فـــي  الموجوديـــن  المواطنيـــن 
مـــن طلبـــة أو ســـياح أو عامليـــن، عملـــت 
أجهـــزة مملكـــة البحريـــن المعنيـــة بقيادة 
وزارة الخارجيـــة علـــى تنفيـــذ إطار خطة 
إجالء بالتنســـيق مع بعثاتها الدبلوماسية 
فـــي الخـــارج علـــى التواصـــل مـــع جميـــع 
مملكـــة  خـــارج  الموجوديـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن لترتيـــب رحـــالت اإلجـــالء لهـــم 

وضمان عودتهم إلى المملكة.

تقنيات حديثة لخدمة بطاقة 

الهوية والسجل السكاني

ودشنت وزارة الداخلية حزمة إلكترونية 
الهويـــة  بطاقـــة  خدمـــات  مـــن  متكاملـــة 
والســـجل الســـكاني، والتي أطلقتها هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة عبر 
البوابـــة الوطنيـــة Bahrain.bh فـــي إطار 
تعزيـــز اإلجـــراءات االحترازيـــة المعمـــول 
بهـــا عن طريـــق تطويع مختلـــف التقنيات 
الحديثـــة ضمن الجهود الوطنية للحد من 
انتشـــار فيـــروس “كوفيـــد 19”، والحفاظ 

على صحة وسالمة جميع العمالء.

الصورة الجماعية للمتطوعين بحملة “متكاتفين”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

البحرين طّوقت عنق كورونا 
بإجراءات استباقية نوعية

ــة فـــي تــحــجــيــم آثــــار الــجــائــحــة ــفــاعــل ــمــســاهــمــات ال ــق ال ــوث ــى لــلــمــرأة” ي ــلـ “األعـ
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جهود كبيرة للمتطوعين في مواجهة “كوفيد 19” العمل الميداني في حملة “متكاتفين” مواصلة التعليم عن بعد

تطبيق مجتمع واعي
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المنامة - فيرتو ثيكنو للحلول التقنية

المنامة - بروبرتي فايندر البحرين

ثيكنـــو  فيرتـــو  شـــركة  أعلنـــت 
للحلـــول التقنيـــة عن تقديمهـــا باقة 
منتجـــات لتعزيز األمـــن اإللكتروني 
والسيبراني متوافقة مع اشتراطات 
شركات التأمين التي تغطي حوادث 

االختراق والهجمات الرقمية.
وأفـــاد الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
التـــي  الباقـــة  بـــأن  األدرج  محمـــود 
توفرهـــا الشـــركة تســـاعد مختلـــف 
والمؤسســـات  والبنـــوك  الشـــركات 
أنظمتهـــا  حمايـــة  علـــى  المصرفيـــة 

وشبكاتها ضد الهجمات الرقمية.
األمـــن  متطلبـــات  “إن  وقـــال: 
الســـيبراني تـــزداد بوتيرة ســـريعة، 
وهـــو األمـــر الـــذي يتطلـــب تحديًثا 
لكـــي  الحمايـــة؛  ألنظمـــة  مســـتمًرا 
الجهـــات  اشـــتراطات  مـــع  تتوافـــق 
واشـــتراطات  جهـــة،  مـــن  الرقابيـــة 
تغطـــي  التـــي  التأميـــن  شـــركات 
اإللكترونيـــة  الهجمـــات  حـــوادث 

والرقمية”.
لحمايـــة  التأميـــن  تكلفـــة  ارتفعـــت 
الشركات والمؤسســـات من التهديد 

والجرائـــم اإللكترونية بمقدار الثلث 
مـــن العـــام الماضـــي، وفًقـــا لخبـــراء 

التأمين الدوليين.
شـــركات  “تطالـــب  األدرج  وتابـــع 
التأميـــن بمزيد مـــن التأكيـــدات بأن 
الشـــركات التي تحصـــل على غطاء 
قـــوي لألنظمـــة والعمليـــات الالزمـــة 
لمنع وقوع حادث سيبراني”، مؤكًدا 
أن “فيرتو ثينكو تتعاون مع شركات 
التأميـــن الوطنيـــة؛ لتوفيـــر باقة من 
الحلول السيبرانية التي تتوافق مع 
سياســـات هذه الشركات ومنتجاتها 

التأمينية”.

فاينـــدر  بروبرتـــي  بيانـــات  تشـــير 
البحرين أن الســـوق المحلية تواصل 
تحقيق المزيد من الزخم مع انتعاش 
العديـــد من قطاعاته في أنحاء البالد 
الطلـــب  مســـتوى  مـــن  واســـتفادتها 
وتباشـــير  أخيـــًرا  المكتســـب  العالـــي 

التعافي االقتصادي.
القيـــود  فـــرض  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الحكوميـــة نتيجة أزمـــة )كوفيد 19(، 
 ”propertyfinder.bh“ موقـــع  أن  إال 
ســـجل ارتفاًعـــا فـــي أعـــداد العمـــالء 
 ،% 2.3 بنســـبة  للشـــقق  المحتمليـــن 
وارتفاًعـــا هائالً بلـــغ 23 % في أعداد 
العمالء المحتمليـــن للفلل المعروضة 
على الموقع لإليجار لدى مقارنة هذه 
األعداد فـــي يونيو الماضي مع أعداد 
الشـــهر الســـابق، وهـــذا يـــدل على أن 
معظم مســـتخدمي الموقـــع أصبحوا 
يبحثـــون عن مســـاحة أكبر مع المزيد 
مـــن المرافـــق والتســـهيالت مثل برك 
البدنيـــة  اللياقـــة  ونـــوادي  الســـباحة 

والحدائق.
وكان الحـــال في ســـوق البيع شـــبيًها 

بحـــال ســـوق اإليجـــار، فقد شـــهد هو 
اآلخـــر اهتماًمـــا متجـــدًدا مـــع ارتفاع 
أعـــداد العمالء المحتملين بنســـبة 14 
% لشـــقق البيـــع، ومـــا يقـــارب 9 % 
لفلـــل البيع خالل نفس اإلطار الزمني 

المذكور أعاله.
وعلـــق مدير مكتب بروبرتـــي فايندر 
البحريـــن خالـــد الســـائح، علـــى حـــال 
الســـوق بقوله “نرى اليوم مســـتويات 
متجـــددة مـــن االهتمـــام في الســـوق 
أن  بثقـــة  القـــول  العقاريـــة، ويمكننـــا 
قطاعـــي البيـــع واإليجار في الســـوق 

العقارية يتجهان في مسار صاعد”.

“فيرتو ثيكنو” تطرح منتجات لتعزيز األمن اإللكتروني

بروبرتي فايندر”: ارتفاع اإلقبال على الوحدات

خالل لقاء بين اتحاد الغرف الخليجية والغرفة العربية البرازيلية

ناس: نتطلع إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة خليجية برازيلية

أكـــد رئيس اتحاد غـــرف دول مجلس 
التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة 
أن  نـــاس  ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
المجـــال مفتـــوح لتحقيـــق فـــارق في 
مســـار التعاون االقتصـــادي والتجاري 
بيـــن دول مجلس التعاون وجمهورية 
البرازيـــل االتحاديـــة، ارتـــكاًزا إلـــى ما 
البلديـــن مـــن عالقـــات قويـــة  يجمـــع 
واســـعة  اآلفـــاق  تفتـــح  ومتجـــددة 
أمـــام المزيـــد مـــن التعاون، مســـتذكًرا 
بالتقديـــر االجتمـــاع الـــذي عقـــد بيـــن 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة والرئيس 
البرازيلي جاير بولسونارو، في مارس 
2021 عبـــر االتصال المرئـــي ونتائجه 
على صعيد تقوية التعاون والتنســـيق 
مـــع البرازيل. جاء ذلك خالل اجتماع 
تنســـيقي افتراضـــي عقـــد بيـــن اتحاد 
غـــرف دول مجلس التعاون الخليجي 

وغرفة التجارة العربية البرازيلية. 
وفـــي حديثه خـــالل االجتماع، أشـــار 
رئيـــس اتحـــاد الغـــرف الخليجية إلى 
أهمية العمل على زيادة حجم التجارة 
بيـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
والبرازيـــل، داعًيا إلـــى توحيد الجهود 
التجـــارة واالســـتثمار وربـــط  لتعزيـــز 

أصحاب األعمال من الجانبين. 
وأعـــرب عن حـــرص مجتمـــع األعمال 
بـــدول مجلس التعاون الخليجي على 
توقيـــع اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بين 
الجانبين والتي ستســـهم في تســـهيل 
التجارة وتعزيز التعاون االقتصادي. 

كما دعا ناس إلى تبادل وفود األعمال 
خاصـــة  تجاريـــة  فعاليـــات  تنظيـــم 
علـــى  الضـــوء  لتســـليط  بالقطاعـــات 

فرص االستثمار والشراكة. 
تكثيـــف  علـــى  العمـــل  أهميـــة  وأكـــد 
مسارات التنسيق للوصول إلى تحقيق 
هـــذه األهـــداف المشـــتركة مـــن خالل 

التوقيع على المزيد من االتفاقات في 
مجال تشـــجيع االســـتثمار المشـــترك، 
وتخفيـــض التعرفات الجمركية، ومنع 
وجـــود  وزيـــادة  الضريبـــي،  االزدواج 
الشركات والمستثمرين في األسواق، 
باإلضافة إلى تســـهيل خطـــوط النقل 
والمواصـــالت والشـــحن، واالعتـــراف 
المتبادل بالشـــهادات، ووضع الحوافز 

أمام االستثمارات. 
مـــن جانبه، أكد رئيـــس غرفة التجارة 
العربيـــة البرازيليـــة أوســـمار شـــحفي 
اعتـــزازه بالعالقـــات رفيعة المســـتوى 
بيـــن البرازيل ودول مجلـــس التعاون 
الخليجي، والتي تتمثل في العالقات 
والسياسية  والدبلوماســـية  المتنامية 
واالقتصاديـــة، وأكـــد أهميـــة توحيـــد 

الجهود لتعزيز التجارة والشراكات. 
وكشـــف عـــن خطـــط الغرفـــة العربيـــة 
البرازيلية لتعزيـــز التواصل مع الدول 

العربيـــة، والتي تشـــمل افتتاح مكتب 
والقاهـــرة،  الريـــاض  فـــي  تمثيلـــي 
باإلضافة إلى مكتبها الحالي في دبي 
المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
منوًهـــا لمـــا يمثلـــه الخليج مـــن أهمية 

اقتصادية للبرازيل. 
التجـــاري  التبـــادل  حجـــم  أن  يذكـــر 
البرازيـــل  مـــع  والعربـــي  الخليجـــي 
حتـــى الربـــع األول من العـــام الجاري 
4.2 مليـــارات دوالر، حيـــث ســـجلت 
صـــادرات البرازيل إلى الدول العربية 
سجلت ارتفاًعا ملحوًظا بنسبة 22.5 
% مـــن حيـــث الحجـــم لتبلـــغ قيمتها 
2.91 مليـــار دوالر خـــالل الربع األول 
مـــن العـــام 2021. وحققت الصادرات 
البرازيليـــة إلـــى الـــدول العربية زيادة 
بنســـبة 18.2 % مقارنـــة بالعام 2020 
العالميـــة  التجـــارة  انتعـــاش  وســـط 
مؤخـــًرا. وتصـــدرت المملكـــة العربية 

الســـعودية قائمة أكبر الـــدول العربية 
المســـتوردة للســـلع البرازيليـــة خـــالل 
هذه الفترة، حيث بلغ حجم الصادرات 
إلـــى المملكـــة 526.16 مليـــون دوالر، 
في حين جاءت البحرين في المرتبة 
الثانيـــة بقيمة 406.36 ماليين دوالر، 
تليهـــا مصـــر بقيمـــة 379.26 مليـــون 
دوالر، واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

بقيمة 352.2 مليون دوالر. 
المنطقـــة  واردات  أبـــرز  واشـــتملت 
العربيـــة مـــن البرازيـــل علـــى الحديد 
الخام إلى جانـــب المنتجات الغذائية 
كالســـكر والدواجـــن ولحـــوم األبقـــار 
والحبـــوب، في الوقت الذي ســـجلت 
فيـــه مبيعـــات فـــول الصويـــا والـــذرة 
 %  147.98 بلـــغ  قياســـًيا  ارتفاًعـــا 

و132.67 % على التوالي. 
من جهة أخرى، بلغت صادرات العالم 
العربـــي إلى البرازيل نحو 1.31 مليار 
دوالر خالل الفترة نفسها بزيادة تصل 
إلى 11.24 % مقارنة بالفترة نفســـها 
مـــن العـــام الماضـــي، ويأتـــي الخليج 
فـــي الرتبة الثالثة مـــن حيث األهمية 

االقتصادية بالنسبة للبرازيل. 
وأعرب شـــحفي عن ثقته فـــي نتائج 
البرازيلـــي- االقتصـــادي  المنتـــدى 

الخليجـــي المقبل والمقـــرر عقده في 
نوفمبر 2021.

السنابس - بيت التجار

مليونا سهم إجمالي تداوالت 
المستثمرين ببورصة البحرين

أقفــل “مؤشــر البحريــن العــام” يــوم أمــس 
نقطــة   1,571.68 مســتوى  عنــد  الثالثــاء 
مقارنــة  نقطــة   0.41 وقــدره  بانخفــاض 
بإقفالــه يــوم أمــس األول، في حيــن أقفل 
“مؤشــر البحريــن اإلســالمي” عند مســتوى 
 0.20 وقــدره  بانخفــاض  نقطــة   666.41

نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
“بورصــة  فــي  المســتثمرون  تــداول  وقــد 
بقيمــة  ســهم،  مليــون   2.09 البحريــن” 
تــم  دينــار،  ألــف  قدرهــا 434.28  إجماليــة 

تنفيذها من خالل 68 صفقة.

المصرف المركزي يتلقى 54 شكوى في الربع الثاني
ــن ــي ــأم ــات ت ــ ــركـ ــ ــد بـــنـــوك تـــجـــاريـــة وشـ ــ ــن الـــعـــمـــاء ض ــ م

تلقــى مصــرف البحريــن المركــزي ما مجموعه 54 شــكوى من عمــالء البنوك 
التجارية وشركات التأمين.

حديثـــة،  إحصائيـــة  بيانـــات  وبحســـب 
اســـتقبلت وحـــدة حمايـــة المســـتهلك 18 
شـــكوى   21  ،2021 أبريـــل  فـــي  شـــكوى 
فـــي مايو 2021، و15 شـــكوى في يونيو 

.2021
وتصدرت شـــكاوى المبالـــغ المودعه نحو 
شـــكاوى  بلغـــت  حيـــن  فـــي  شـــكوى   11
التأخيـــر في إتمام المعامالت 8 شـــكاوى 
بعضهـــا يخـــص البنـــوك والبعـــض اآلخـــر 
يخـــص شـــركات التأمين في بـــطء إنهاء 
إجراء التســـويات فيمـــا يتعلق بمطالبات 
الســـيارات، و6 شـــكاوى تتعلـــق ببطاقات 
االئتمان، و5 شكاوى تتعلق بالقروض و4 
شـــكاوى تتعدل بإعادة جدولة القروض، 
تأميـــن  بمطالبـــات  تتعلـــق  شـــكاوى  و3 
تتعلقـــان  فقـــط  وشـــكوتين  الســـيارات، 
15 شـــكوى  هنـــاك  فـــي حيـــن  بالرســـوم 

أخرى. وعلى الرغم من توحيد مجموعة 
كبيرة من الرسوم المصرفية فقد جاءت 
إن  حيـــث  ذلـــك،  فـــي  فقـــط  شـــكوتين 
الشكويين تخصان إحدى الشركات التي 
تقـــدم خدمات منصـــات االصول الرقمية 
المشـــفرة واألخـــرى فـــي مجـــال خدمات 

التحويالت المالية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالقضايا األخـــرى التي 
اســـتقبلتها وحـــدة حمايـــة المســـتهلكين 
بمصرف البحرين المركزي، كانت شكاوى 
تتعلـــق بالشـــيكات، والنـــزاع فـــي بوالص 
االســـتثمار أو التأمين، وتســـليم بطاقات 
الخامـــل،  الحســـاب  اآللـــي،  الصـــراف 
وأجهزة نقاط البيع، ومعامالت األســـهم، 
ورفـــض مطالبـــة التأميـــن علـــى الحيـــاة، 

وإغالق الحساب.
فـــي  المركـــزي  البحريـــن  وأكـــد مصـــرف 

تقريره الربعي أنه تم حل جميع الشكاوى 
الواردة من أبريل إلى يونيو 2021.

وتحافـــظ البحرين على ســـمعة مرموقة 
المصرفيـــة  بالمعامـــالت  يتعلـــق  فيمـــا 
والماليـــة والتي تخضع إلشـــراف مصرف 
البحريـــن المركـــزي، حيـــث يقـــوم األخير 
بتفعيـــل أدوات رقابيـــة مســـبقة والحقة 
على جميع الشـــركات ويحدث باســـتمرار 
األنظمـــة واللوائـــح التي تضمـــن الحفاظ 
علـــى االســـتقرار المالـــي وحفـــظ حقـــوق 

تتســـم  بيئـــة  فـــي  األطـــراف  مختلـــف 
بالشفافية والوضوح.

وكانت مبادرات من بينها توحيد رســـوم 
وثيقـــة  وإطـــالق  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الشـــامل،  الســـيارات  لتأميـــن  موحـــدة 
وأخـــرى لتأميـــن الســـيارات لما يعـــرف بـ 
“الطـــرف الثالـــث” أو “اإللزامـــي” أثر كبير 
نحو تقليص الشكاوى الواردة من الزبائن 
ووضـــوح العالقة بيـــن مقدمـــي الخدمة 

والمستهلكين.
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محمود األدرج

خالد السائح

علي الفردان

هجرس: مراجعة تصنيف الحزام األخضر يفتح آفاقا استثمارية عقارية جديدة
قــال رئيــس جمعيــة التطويــر العقــاري البحرينية عارف هجــرس إن مراجعة اشــتراطات منطقة الحــزام األخضر 
ســوف تســهم تعزيز حركة الســوق العقارية، وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها وبما يتناســب مع حركة 
االستثمار، حيث ظلت مناطق الحزام األخضر مقيدة لفترات طويلة وأصبحت اليوم قديمة بالنسبة للتغير البيئي 
والتحــوالت واتســاع الرقعــة الســكانية والحاجــة للســكن باإلضافــة إلى ما اســتجد مــن خطط الزراعــة وعمليات 

تشجير المناطق بمختلف تصنيفاتها.

ومـــن هـــذا المنطلـــق اقتـــرح هجرس 
إعـــادة دراســـة مـــواد القانـــون فيمـــا 
األخضـــر،  الحـــزام  مناطـــق  يخـــص 
مـــن خـــالل تعديل التصنيـــف مناطق 
ليصبـــح تصنيفهـــا  األخضـــر  الحـــزام 
ســـكني حدائق )RG( وهو بديل جيد 
ومقبول به لتحقيق الغرض ومصلحة 
جميع األطراف واألهداف المحافظة 
علـــى الرقعة الخضراء، وســـيوفر من 
ناحيـــة أخـــرى خيـــارات اســـتثمارية 

وســـكنية جديـــدة للمواطنيـــن لكثرة 
المســـطحة  المبانـــي  علـــى  الطلـــب 
ال  التـــي  العموديـــة  المبانـــي  بعكـــس 
تالقي رواًجا في السوق العقارية في 

الوقت الراهن.
مـــواد  مراجعـــة  أن  هجـــرس  وذكـــر 
القانـــون الخاصـــة بالحـــزام األخضـــر، 
القطـــاع  تحريـــك  فـــي  سيســـهم 
وأســـرع،  أفضـــل  بشـــكل  العقـــاري 
وســـيفتح مســـارات جديـــدة لعمليـــة 

التطويـــر  ومشـــاريع  االســـتثمار 
العقاري، خصوًصا وأن التكلفة للبنية 
التحتيـــة ســـتكون منخفضـــة للدولـــة 
مقارنـــة بالمناطق األخـــرى كالمناطق 
التجاريـــة والســـكنية، باإلضافـــة إلى 
أن مناطـــق الحـــزام األخضـــر مـــزودة 
بالميـــاه المعالجـــة وهي التـــي أنفقت 
عليهـــا الدولـــة مبالغ طائلـــة لتوصيل 
الميـــاه لها، فضال على أن تطوير هذه 
المناطق للبناء المســـطح ســـيقلل من 

الطاقـــة الكهربائيـــة المطلوبـــة وعدد 
الشوارع ومواقف السيارات ومناطق 
الخدمات على عكس البناء العمودي.

رخـــص  بإعطـــاء  هجـــرس  وطالـــب 
مـــع  تتناســـب  بنـــاء  لمســـاحات 

المســـاحات الخضراء، حيث مساحة 
بنـــاء تصل إلـــى 25 %، علـــى أال تقل 
المساحة اإلجمالية لألرض عن 2000 
متر مربع، وأيًضا اإلســـراع في إعادة 
غيـــر  الزراعيـــة  األراضـــي  تصنيـــف 
المصنفـــة لإلســـراع فـــي اســـتثمارها 
كرقعـــة  وتنميتهـــا  عليهـــا  والحفـــاظ 

خضراء بالشكل األمثل.
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري 
إننـــا نؤكـــد علـــى أهميـــة المحافظـــة 
علـــى الرقعـــة الخضراء فـــي البحرين 
بـــل وتنميتهـــا، مـــن خـــالل مراجعـــة 
وتســـهيل  والقوانيـــن  االشـــتراطات 
اإلجـــراءات الخاصة بها، فهناك بعض 
المناطق ضمن هـــذا الحزام تراجعت 
رقعتهـــا الخضـــراء وبعضهـــا أصبحت 

أراٍض جـــرداء. وبالتالي فـــإن تطوير 
مواد القانون ســـيؤدي إلـــى تطويرها 
خضـــراء  كرقعـــة  عليهـــا  والحفـــاظ 
وبشـــكل متطور وينصب فـــي عملية 

التجديد الحضري للبحرين.
الخطـــط  علـــى  هجـــرس  أثنـــى  كمـــا 
برئاســـة  الحكوميـــة  واإلجـــراءات 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، فـــي تبنـــي األفكار 
والمشـــاريع التـــي من شـــأنها الحفاظ 
على مناطق الحـــزام األخضر. ويأتي 
ذلـــك مـــن خـــالل التوجـــه الحكومـــي 
المعنـــي باالهتمـــام بالبيئـــة والحيـــاة 
الفطريـــة وأهميـــة وجود المســـاحات 

الخضراء والمحافظة عليها.

المنامة - جمعية التطوير العقاري البحرينية

عارف هجرس 

المنامة - بورصة البحرين



لمجموعة  المستدامة  الطاقة  خطة  مــشــروع  إطــار  فــي 
يوسف خليل المؤيد وأوالده، أصبحت معارض إنفينيتي 
ورينو البحرين أول معارض للسيارات في المملكة تسعى 
البيئة  على  للحفاظ  الرامية  العالمية  التوجهات  لمسايرة 
توفر  الشمسية  بالطاقة  تعمل  أسطح  باستخدام  وذلــك 
ــك بفضل  ذل وآمــنــة، وقــد تحقق  طــاقــة خــضــراء نظيفة 
خليل  يوسف  مجموعة  أطلقتها  للبيئة  صديقة  مــبــادرة 
المؤيد وأوالده بالتعاون مع المؤيد للطاقة الشمسية، أحد 

أقسام مجموعة المؤيد العالمية. 
بتشغيل محطة  بنجاح  الشمسية  للطاقة  المؤيد  وقامت 
على  وات  كيلو   346 بقدرة  كهروضوئية  شمسية  طاقة 
إذ  منطقة سترة،  للسيارات في  إنفينيتي  سطح معرض 
يمثل المشروع المرحلة األولى من خطة استدامة الطاقة 
الحد  أن  وأوالده.يــذكــر  المؤيد  خليل  يوسف  لمجموعة 
المسؤولية  مــبــادرات  أحــد  هو  الكربونية  االنبعاثات  من 
يوسف  مجموعة  تنتهجها  التي  األساسية  االجتماعية 
بمبادرته  انفينيتي  مــعــرض  وسيساعد  الــمــؤيــد،  خليل 
االنبعاثات  مــن  الــحــد  فــي  المستدامة  الــطــاقــة  لتشجيع 
يعادل  يما  المؤيد  خليل  يــوســف  لمجموعة  الكربونية 
مدى  على  طًنا   6520 من  وأكثر  سنوًيا  طًنا   326 مقدار 

فترة تشغيله.
ومجموعة يوسف خليل المؤيد وأوالده تفخر أنها دوًما 

يكن  ولــم  مشروعاتها،  جميع  في  والكفاءة  للتميز  مثااًل 
مشروع معرض انفينيتي استثناًء لتلك القاعدة، بل قام 
المشروع  بتنفيذ  الشمسية  للطاقة  المؤيد  شركة  فريق 
بكفاءته المعهودة في جميع مراحله من تصميم وهندسة 
وتشييد وحتى االنتهاء بتسليمه جاهًزا للتشغيل الفوري. 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
يوسف خليل المؤيد، الوجيه فاروق يوسف المؤيد “نحن 
ملتزمون بدعم نهج المملكة في تبني الطاقة المستدامة 
المشروع  هذا  في  فريقنا  بجهود  ونفخر  البيئة،  صديقة 
مشروعات  في  كبيرة  حضارية  نقلة  يمثل  ســوف  الــذي 

الطاقة المستدامة في مملكة البحرين وفي المنطقة”.

البنك  ــنــك،  ب ــن فــيــنــشــر كــابــيــتــال  أعــل
االستثماري اإلسالمي الذي يتخذ من 
إطالق  عن  لــه،  مقًرا  البحرين  مملكة 
VCB On� جديدة  إلكترونية  “منصة 
ُتمكن  والتي  النقال  الهاتف  عبر   ”line
لمحافظهم  الـــوصـــول  ــن  مـ الــعــمــالء 

االستثمارية بكل سهولة.
وتتوافر المنصة اإللكترونية الجديدة 
واإلنجليزية  العربية  باللغتين  حالًيا 
 ”iOS“ التشغيل  أنظمة  مع  وتتوافق 
تمنح  أن  شــأنــهــا  ــن  ومـ و”آنــــدرويــــد”، 
المباشر  الــوصــول  إمــكــانــيــة  الــعــمــالء 
محفظتهم  ومــعــلــومــات  لــتــحــديــثــات 
ما  الفعلي،  الــوقــت  فــي  االستثمارية 
يــســمــح لــهــم بـــاالطـــالع عــلــى بــيــانــات 
المحدثة  المالية  والتقارير  االستثمار، 

والقيم العادلة وغيرها الكثير.
االستخدام  سهلة  منصة  تطوير  وتم 
ــاة  ــيـ ــحـ ــاشـــى مـــــع أســـــلـــــوب الـ ــمـ ــتـ ــتـ لـ
كابيتال  فينشر  لعمالء  الديناميكي 
بنك، وهو ما يصب ضمن إطار جهود 
وتحسين  لتطوير  المستمرة  الــبــنــك 

خـــدمـــاتـــه بـــهـــدف مـــواكـــبـــة تــوقــعــات 
على  الحفاظ  مع  وتجاوزها،  العمالء 

معايير السوق الدولية للعمليات.
ــرئــيــس  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــــرح ال
ــفــيــذي ورئـــيـــس االســـتـــثـــمـــارات  ــن ــت ال
وعــمــلــيــات مـــا بــعــد االســـتـــحـــواذ، في 
ويجيز  روبـــرت  بنك  كابيتال  فينشر 
أخيًرا  المالية  الخدمات  شهدت  “لقد 
ــا، خــصــوًصــا فــي ظل  انــتــعــاًشــا رقــمــًي
ــي إتـــبـــاع  االنـــخـــفـــاض الـــمـــلـــحـــوظ فــ
األساليب المصرفية التقليدية. ويأتي 
سياق  ضمن   ”VCB Online“ إطــالق 

عملياتنا  تطوير  إلى  الرامية  جهودنا 
بــمــا يــتــالءم مــع احــتــيــاجــات عمالئنا 
تغيرات  يشهد  ســوق  فــي  المتنامية 
مضطردة. ونظًرا ألهمية عامل الوقت 
االستثمارية،  المتطلبات  إتــمــام  عند 
الرقمية  البوابات  على  نركز  أن  قررنا 
بالسرعة  تتمتع  لعمالئنا منصة  ونوفر 
التقنيات  أحــدث  وتوظف  والفعالية، 
الوقت  فــي  حيوية  معلومات  لتقدم 
الــفــعــلــي. نــحــن نــهــدف لــطــرح مــيــزات 
مستقباًل  التطبيق  وتــعــزيــز  إضــافــيــة 

لنتجاوز توقعات عمالئنا”.

“إنفينيتي” أول وكالة سيارات في البحرين تستخدم الطاقة الشمسية“فينشر كابيتال” يدشن منصة “VCB Online” لعمالئه
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اإلدارة  ــج  ــ ــرامــ ــ ــ وب إطــــــــار  ضـــمـــن 
التنفيذية في أسواق ميدوي بشركة 
ــن، ومــــن ضمن  ــ ــي عــلــي راشـــــد األمــ
بإنجازات  باالحتفاء  الدائم  تقليدها 
موظف  تكريم  خــالل  من  موظفيها 
الشهر لألداء المتميز؛ من أجل إبراز 
التقدير  وإظهار  الموظفين  كفاءات 
من  الــمــزيــد  عــلــى  وتشجيعهم  لــهــم 

العطاء.
لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس  كــرم 
بتسليم  وقام  األمين،  خالد  ميدوي 
إلى  التقديرية  والــجــائــزة  الــشــهــادة 
ــن فــرع  الـــمـــوظـــف خــضــر حـــيـــات مـ
ــاز بلقب  ــذي فــ ــ ــيـــدوي الــــــزالق، الـ مـ
الموظف المثالي لشهر يونيو 2021.

العام  فــي  بالشركة  خضر  والــتــحــق 
بضائع  منسق  منصب  2013 وشغل 
بــفــرع أســــواق مــيــدوي الــــزالق، كما 
داخــل  تدريبية  دورات  عــدة  حضر 

المملكة.
يـــذكـــر أن اخــتــيــار مـــوظـــف الــشــهــر 
يأتي لتفانيه في أعماله واستعداده 
ــم لـــلـــعـــطـــاء تـــحـــت مــخــتــلــف  ــ ــدائـ ــ الـ
الظروف والتحديات وقيامه بجميع 
كفاءة  بكل  به  أنيطت  التي  المهام 
إلى  التكريم  هذا  ويهدف  واقــتــدار، 
تشجيع العاملين بالشركة على بذل 
أجل تحسين  الجهد من  من  المزيد 
وتطوير أدائهم الذي ينعكس إيجاًبا 

على األداء العام للشركة.

“ميدوي” تكريم موظف الشهر لألداء المتميز

األعلى  الــســيــارات  مــن   ،2021 طـــراز  تيغوان  شــهــدت 
مبيًعا على مستوى العالم بين سيارات فولكس واجن، 
وتصميم  الخارجي  الشكل  شملت  واسعة  تعديالت 
وأنظمة  التقنيات  بــأحــدث  تجهيزها  مــع  المقصورة 
الراحة واألمان. ومن المقرر أن تصل تيغوان الجديدة 
وستتوفر  يوليو،  نصف شهر  من  اعتباًرا  المملكة  إلى 
القيمة  12,999 دينارا شاملة ضريبة  تبدأ من  بأسعار 

المضافة. 
وشملت التعديالت على الشكل الخارجي شبًكا أمامًيا 
بتصميم جديد ومصابيح أمامية بتقنية LED بالكامل 
مــع شــعــار فــولــكــس واجــــن الــجــديــد. كــمــا تــم تطوير 
أكثر  ليصبحا  والخلفي  األمــامــي  المصدين  تصميم 
بروًزا ويكمالن نظام “4Motion” للدفع الرباعي. وتأتي 
والمصابيح   LED بتقنية  النهارية  اإلضــاءة  مصابيح 

الخلفية مزودة بمؤشرات االنعطاف المدمجة.
البحرين،  واجــن  فولكس  لشركة  العام  المدير  وقــال 
السيارات  أعلى  من  تيغوان  “كانت  ميراندا  فليكس 
منذ  واجــن  فولكس  ســيــارات  بين  المملكة  في  مبيًعا 
لدينا،  مبيًعا  السيارات  أعلى  ثاني  تعتبر  إذ  طرحها، 

عن  يبحثون  الذين  أولئك  يجذب  خصائصها  فتنوع 
الــمــغــامــرة ومناسبة  قـــادرة على  ربــاعــي  ســيــارة دفــع 
للحياة اليومية، كما أنها تجمع بين االبتكارات التقنية 

وأعلى مستويات الراحة واألمان”.
واجــن  فولكس  شركة  تركيز  تيغوان  “تــعــزز  وأضـــاف 
يفضلها  التي  للعائالت  المالئمة   SUV ســيــارات  على 
المتنوعة  مجموعتنا  وتتوافر  المنطقة.  في  العمالء 
بالتصميم  وتتميز  مناسبة  بأسعار   SUV سيارات  من 
األنيق وأحدث التقنيات وتجهيزات االتصال واألمان 

والجودة األلمانية االستثنائية”.

“تيغوان 2021” الجديدة تصل إلى البحرين قريبا

البحرينية  الشركة  من  كل  أعلنت 
جي  آي  )جــي  للتأمين  الكويتية 
البحرين( وشركة التكافل الدولية 
التكافل(  البحرين  جــي  آي  )جــي 
لبرنامج  المرشحين  اخــتــيــار  عــن 
تطوير الخريجين )GDP(، الذي تم 
قيادات  وتأهيل  لتدريب  إعــداده 

التأمين  مــجــاالت  فــي  بــحــريــنــيــة 
المختلفة، إذ وقع االختيار النهائي 
مــهــدي،  عــلــى ســـــارة الري ومــــي 
ــات جــمــعــه وذلـــك  ــ إضـــافـــة إلـــى آي
المراحل  تجاوز  استطعنا  أن  بعد 

المختلفة لالختبارات التأهيلية.
ــامـــج تــطــويــر  ــرنـ ــم تــصــمــيــم بـ ــ وتـ

ــة  ــ ــ ــراك ــ ــشــ ــ ــ ــال ــ ــ ــن ب ــ ــ ــي ــ ــجــ ــ ــ ــري ــ ــخــ ــ ــ ال
البحرين  معهد  مع  اإلستراتيجية 
لــلــدراســات الــمــصــرفــيــة والــمــالــيــة 
الــخــريــجــيــن  ــد  ــزويـ ــتـ لـ  ،)BIBF(
الــالزمــة  الفنية  بالمعرفة  الــجــدد 
مجال  في  المهنية  حياتهم  لبدء 

التأمين.

“البحرينية الكويتية للتأمين” و “التكافل الدولية” تعلن المرشحين لبرنامج تطوير الخريجين

”World Economic Magazine“ ضمـــــــــن جوائــــــــز

“اإلثمار” يعلن عن رابحين بجائزة قدرها 100 ألف دوالر لكل منهما

“stc البحرين” تفوز بجائزة “أفضل تحول رقمي”

أعـــلـــن بــنــك اإلثــــمــــار، بــنــك الــتــجــزئــة 
البحرين  مــن  يتخذ  ــذي  الـ اإلســالمــي 
مقًرا له، عن ربح اثنين من المواطنين 
جناحي  محمد  يــوســف  محمد  وهــمــا 
لــــ 4 أبـــنـــاء وفــاطــمــة أحــمــد  وهـــو أب 
ــي أم لـــ 4 أبـــنـــاء، جــائــزة  عــبــدهللا وهـ
لكل منهما في  ألف دوالر   100 قدرها 

سحب ثمار الربع سنوي الثاني.
وعقد سحب حساب ثمار عن بعد في 
السيف  بضاحية  للبنك  الرئيس  المقر 
وذلك بالتنسيق وتحت إشراف كل من 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة 
 )BDO( الــخــارجــيــيــن  والـــمـــراقـــبـــيـــن 
البحرين والمراقبين الداخليين للبنك.

وقال جناحي “لقد سعدت كثيًرا بربح 
والتي  ثمار  من  سنوية  الربع  الجائزة 
تلقيت  حــيــن  دوالر.  ألـــف   100 تــبــلــغ 
بأنني  يبلغني  الفرع  مدير  من  اتصااًل 
الحلم  أن  شــعــرت  الـــجـــائـــزة،  ــحــت  رب

أصبح حقيقة. إنه حًقا توفيق من هللا 
سبحانه وتعالى”.

مع  تعاملت  “لطالما  جناحي  وأضــاف 
إذ  18 سنة،  أكثر من  اإلثمار منذ  بنك 
ثمار  حساب  جوائز  دائًما  البنك  يقدم 
ألكبر عدد من الرابحين، وقد كان ذلك 
حافزًا بالنسبة لي ألنه يزيد من فرصي 

للربح”.
أنك  “بمعرفتك  وقالت فاطمة عبدهللا 
هو  نقًدا  دوالر  ألــف   100 مبلغ  ربحت 

هذه  وفــي  للغاية.  وســـار  مــفــرح  خبر 
الجائزة  هــذه  فــإن  الصعبة،  األوقــــات 
ــي وقـــتـــهـــا الـــمـــنـــاســـبـــة لــي  جــــــاءت فــ
ولعائلتي. لقد أدخلت الفرحة والسرور 

علينا جميًعا”.
التنفيذي في  الرئيس  من جانبه، قال 
بنك اإلثمار أحمد عبدالرحيم “بالنيابة 
عن بنك اإلثمار، أتقدم بخالص التهاني 
وعائلتهما  وفــاطــمــة  محمد  مــن  لــكــل 
الثانية.  سنوية  الــربــع  الــجــائــزة  لــربــح 

كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم 
التهاني لجميع الرابحين في سحوبات 

ثمار لهذا الشهر”.
ــار  ــ االدخـ “أن  ــرحــيــم  عــبــدال ــاف  ــ وأضــ
فــرد،  لكل  حكيم  قـــرار  هــو  للمستقبل 
على الرغم من أن ذلك قد يكون تحدًيا 
ثمار  التوفير  حــســاب  ويحفز  صــعــًبــا. 
للمستقبل  واالســتــثــمــار  االدخـــار  على 
لنا  أن يكون  بــدورنــا  فــخــورون  ونحن 

دور في تشجيع عمالئنا على ذلك”.

الــشــركــة   - ــبــحــريــن”  ال  stc“ حــصــدت 
الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، 
عــلــى جـــائـــزة “أفـــضـــل تــحــول رقــمــي” 
جوائز  ضمن  وذلــك  االتصاالت  لقطاع 
لعام   ”World Economic Magazine“
 stc الجائزة لشركة  2021، إذ تم منح 
االستثنائية  لجهودها  تقديًرا  البحرين 
وتقديم  الــرقــمــي  الــتــحــول  عملية  فــي 

أفضل تجربة عمالء.
وتماشًيا مع الرؤية االقتصادية لمملكة 
شــركــة  اســتــثــمــرت   ،2030 ــبــحــريــن  ال
عملية  فــي  كبير  بشكل  البحرين   stc
التحول الرقمي وذلك من خالل تطوير 
مستقبل  لبناء  متكاملة  تحتية  بنية 
المستقبلية  االتــصــال  لخدمات  متميز 
والتقنيات المتطورة بما في ذلك كونها 

أول شركة تطلق تقنية الجيل الخامس، 
إضافة إلى األمن السيبراني والحوسبة 
اإللكترونية  الدفع  وحلول  السحابية 
الرقمية  التأمين  الهاتف وخدمات  عبر 
ــقــت الــشــركــة  وغــيــرهــا الــمــزيــد. وأطــل
الحائزة على العديد من الجوائز أخيًرا 
الملك  لجسر  الرقمية  الــبــوابــة  منصة 

فهد والتي من شأنها أن تسهل حركة 
المسافرين  لكافة  الجسر  على  المرور 
ــواء  ــاء الــخــلــيــج الـــعـــربـــي سـ ــحـ ــن أنـ مـ
وتأتي  التجارية،  لألعمال  أو  لــألفــراد 
للمساهمة  الــمــتــمــيــزة  ــخــدمــة  ال ــذه  هــ
فـــي مملكة  االقـــتـــصـــادي  ــمــو  ــن ال فـــي 
السعودية  العربية  والمملكة  البحرين 

البحرين   stc وذلــك ضمن إطــار جهود 
فهد  الملك  لجسر  العامة  والمؤسسة 
النقل  أنظمة  فــي  لالستثمار   )KFCA(
التحتية  البنية  مرافق  وتعزيز  الذكية 

دون التأثير على حركة المرور.
وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي 
لشركة stc البحرين نزار بانبيله، قائال 
“يــشــرفــنــا أن نــحــظــى بــهــذه الــجــائــزة 
نصبح  لكي  المتواصل  لسعينا  تقديًرا 
ــي مــجــال  ــاالت فـ أفـــضـــل مـــــزود اتــــصــ
الــتــحــول الـــرقـــمـــي. وبــصــفــتــنــا إحـــدى 
مــشــغــلــي االتــــصــــاالت األســــــرع نــمــًوا 
واألكــثــر ابــتــكــاًرا فــي الــبــحــريــن، فإننا 
الشركة  مسيرة  لتطوير  دائــمــا  نسعى 
التقنية لتشمل جميع عملياتنا وتقديم 

أفضل تجربة للعمالء”. 
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مصرية تزّيف خطفها وتطلب فدية من عائلتها
توصلت سيدة مصرية، من محافظة الدقهلية أخيرا لـ “خطة 
شيطانية” للهروب مع عشيقها، وذلك بتزييف خطفها وطلب 

فدية من عائلتها.
وادعت السيدة أنها تعرضت للخطف، وقامت بإرسال مقطع 
فيديو يظهرها وهي مقيدة على كرســي داخل شــقة سكنية، 
مشــيرة إلــى أن الخاطــف طلــب فديــة قيمتهــا نصــف مليون 

جنيه من عائلتها.
وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز 
عربيــة”، إن األجهــزة األمنيــة بمديريــة أمــن الدقهليــة، تلقــت 
بالغــا مــن أحــد األشــخاص، ويدعــى أحمــد )44 عامــا يعمــل 
مزارعــا(، ومقيــم بقرية يداوى التابعــة لمركز المنصورة، يفيد 
فيه بتغيب زوجته البالغة من العمر 35 عاما، منذ التاسع من 

يوليو الجاري.
ومن خالل تكثيف التحريات، تبين ارتباط السيدة بـ “عالقة 
عاطفية” مع أحد األشــخاص، تعرفت عليه أثناء عودتها من 

مدينــة اإلســكندرية، إذ تبــادال الحديــث ســويا خــالل تنقلهــا 
وبيــن  بينهــا  مشــاكل  لوجــود  ونظــرا  المواصــالت.  بوســائل 
زوجهــا، خططــت الســيدة للهــروب مــع عشــيقها، واتفقــا على 

العيش سويا في إحدى الشقق السكنية، بمدينة 15 مايو.
ووفق المصدر األمني، فقد أقنعت الســيدة عشــيقها بتصوير 
فيديــو يثبــت تعرضهــا لعمليــة اختطــاف، وإرســال مقاطــع 

الفيديو إلى هاتف شقيقتها لطلب مبلغ مالي منها.

تقرر تغريم شــركة غوغل 500 مليون 
يــورو )593 مليون دوالر( في فرنســا، 
بعد أن فشلت شركة البحث العمالقة 
فــي إبرام صفقــة عادلة مع الناشــرين 
الســتخدام محتواهــم اإلخبــاري على 

منصتها.
وتجاهلــت “غوغــل” قــراًرا لعام 2020 
يقضــي بالتفاوض بحســن نية لعرض 
مقتطفــات مــن المقــاالت علــى خدمة 

أخبار غوغل.
وقالت رئيســة وكالة األنباء الفرنسية 
إيزابيل دي ســيلفا “إن العقوبة البالغة 
500 مليــون يــورو تأخذ فــي االعتبار 
الجدية االســتثنائية لالنتهاكات التي 
لوحظــت ومــا أدى إليه ســلوك غوغل 
مــن مزيــد مــن التأخيــر فــي التطبيــق 

السليم للقانون”، وفقًا لـ “بلومبرغ”.

فرنسا تغرم “غوغل” 
593 مليون دوالر

قالت شركة “فيرجن غاالكتيك” التي 
كانــت محــط أنظــار العالــم مؤخــرا، 
حينمــا أطلقــت رحلــة للفضــاء علــى 
ريتشــارد  المليارديــر  مالكهــا  متنهــا 
برانسون، إن مؤسس شركة “سبيس 
إكس”، إيلون ماســك، اشــترى تذكرة 
على إحدى رحالتها القادمة للفضاء.
وهــذا الخبــر يعــد مفاجــأة للكثيرين، 
ماســك  إيلــون  أن  يتوقعــون  الذيــن 
هو خصم لريتشــارد برانسون، حيث 
يملــك كالهمــا شــركة تتســابق لغــزو 

الفضاء.
وصرح برانســون بأن ماسك “صديق 
لــه”، الفتــا إلى أنه “قد يجرب الســفر 
للفضاء يوما ما على خطوط سبيس 
إكــس التي يملكهــا”. كما غرد بصورة 

له مع ماسك قبيل صعوده للفضاء.

الــذي نــرى فيــه هــذه  وفــي الوقــت 
العالقة اللطيفة بين اثنين من أشــهر 
مــالك شــركات الســفر للفضــاء، فــإن 
الخصــم الثالــث لهما، جيــف بيزوس 
وشــركته بلــو أوريجين، قــد انتقدت 

رحلة برانسون للفضاء.

إيلون ماسك يصدم الجميع بشراء “تذكرة فضاء”

غواص يتجه نحو “المدينة الغارقة” في أعمق مسبح للغطس في العالم، “ديب دايف دبي”، اإلمارات العربية المتحدة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تعتبــر الطماطم من المــواد الغذائية 
المغذيــة والمشــبعة، عــالوة على أن 
الغذائيــة  الحميــات  اختصاصيــي 

يوصون بتناول عصيرها الطازج.
 ،”Boldsky“ وبحسب ما نشره موقع
ينصح الخبــراء بتناول حوالي 240 
مــل أو كــوب مــن عصيــر الطماطــم 

يومًيا للحصول على فوائده.
بتنــاول  التغذيــة  خبــراء  ويوصــي 
يتــم  أو  طازًجــا  الطماطــم  عصيــر 
التأكــد مــن محتــوى الصوديــوم في 
ألن  منهــا،  المحفوظــة  المنتجــات 
تؤثــر  أن  يمكــن  الصوديــوم  زيــادة 

سلًبا على الصحة.
يحتــوي  علميــة،  لدراســة  ووفًقــا 
عصيــر الطماطــم علــى العديــد مــن 
تمــد  بيولوجًيــا  النشــطة  المركبــات 
الجسم بالعديد من الفوائد وتساعد 
علــى خفــض الكولســترول ويعالــج 
جهــاز  ويقــوي  الســكري،  مــرض 
المناعة، ويقي من السرطان، ويقلل 
أمراض القلب، ويســاعد في إنقاص 
الــوزن، كما يعالج االكتئــاب والقلق، 
هشاشــة  ويقلــل  الجفــاف،  ويقــاوم 
مضــاد  كعامــل  ويعمــل  العظــام 

للشيخوخة.

عصير أحمر.. كنز صحي 
يحارب الشيخوخة والسمنة

أصيبت الممثلة الفرنسية ليا سيدو بفيروس “كورونا”، ما قد يشير 
إلى غيابها عن الدورة الـ 74 لمهرجان “كان” السينمائي الدولي. وتأتي 
احتمالية غياب ليا سيدو )35 عاما( عن مهرجان “كان” السينمائي في 
الوقت الذي تشارك فيه بـ 4 أفالم، ومنها فيلم “ديسباتش الفرنسية”.

اســتطاع شــاب صيني بناء نموذج 
اإلمبراطــوري  للقصــر  ضخــم 
بكيــن،  فــي  الموجــود  التاريخــي 
والــذي يعرف بـ “المدينة المحرمة”، 
المعالــم  أهــم  مــن  تعــد  التــي 
التاريخيــة فــي الصيــن. اســتخدم 
ألــف   700 نحــو  الصينــي  الشــاب 
قطعــة من مكعبات لعبة “ليغو” في 
المحرمــة”،  “المدينــة  نمــوذج  بنــاء 
الــذي اســتطاع اســتكماله خــالل 9 

أشهر.
ونشــرت صحيفــة “ســاوث تشــاينا 
مورنينــغ بوســت” الصينيــة مقطــع 
فيديــو يرصــد جانبــا مــن تصميــم 
التــي تعــد  المدينــة،  لتلــك  نمــوذج 
من المعالم التاريخية الشــهيرة في 

العاصمة الصينية بكين.
المحرمــة”  “المدينــة  علــى  ويطلــق 
باللغــة الصينية “تســيجين تشــنغ”، 
وهــي عبــارة عن قصــر إمبراطوري 

ضخم مكون من بنايات متعددة.
وتعــد “المدينــة المحرمــة” مــن أبرز 
التــي  التاريخيــة،  بكيــن  معالــم 
يحــرص على زيارتهــا كل من يزور 

العاصمة الصينية.
“المدينــة  أن  إلــى  تقاريــر  وتشــير 
لإلقامــة  مقــرا  كانــت  المحرمــة” 
إمبراطــورا صينيــا   24 لـــ  والحكــم 
فــي الفترة مــن 1368 حتى 1911، 
وفيهــا تجمــع معمــاري ضخم يضم 
قاعــات مراســم ومكاتــب حكومية 

ومقار لسكن الخدم والعاملين.

صيني يشيد نموذجا بـ 700 ألف مكعب ليغو

كشــف المختــرع المغربــي رشــيد اليزمــي أنــه 
تمكــن رفقة باحثين بشــركته من تحقيق رقم 
قياســي عالمــي فــي مجــال شــحن بطاريــات 

الليثيوم.
وأوضــح اليزمــي أنه تمكن من شــحن بطارية 
من آيون اللثيوم من صفر إلى نسبة  100 % 
في ظرف عشــر دقائق دون أن تتجاوز درجة 

حرارتها 50 درجة مئوية. 
وأكــد العالــم في حوار خص به “ســكاي نيوز عربية” أنــه يعتقد أن هذا اإلنجاز 
يشــكل ســابقة ورقمــا قياســيا عالميا، مضيفــا أن “الشــركات العالميــة، بما فيها 
“تســال” لصناعــة الســيارات الكهربائيــة، ال تســتطيع شــحن البطاريــات في أقل 
من ســاعة”. وكشــف العالم المغربي الحاصل على أزيد من 100 براءة اختراع 
و200 إصــدار علمــي، اعتماده على تقنيات جديدة في شــحن البطارية، ُتمكن 

من ملئها بالطاقة في زمن قياسي.

تقنية “ثورية” لشحن البطارية في 10 دقائق الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:24

 11:43 

03:10 

06:33

08:03 
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