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جاسم اليوسفأحمد كريمعيسى الشايجي

المنامة - بنا

علـــى  اإلشـــراف  لجنـــة  أعلنـــت 
انتخابـــات جمعيـــة الصحفييـــن 
البحرينيـــة، أمـــس األربعاء، عن 
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  فـــوز 
الشـــايجي  عيســـى  “األيـــام” 
بالتزكيـــة.  الجمعيـــة  برئاســـة 
كل  فـــوز  اللجنـــة  أعلنـــت  كمـــا 
مـــن عبدالرحمن المدفع، راشـــد 
ســـارة  بحـــر،  محمـــد  الحمـــر، 
نجيـــب، يحيـــى العمـــري، أحمد 
كريم، جاســـم اليوسف، ومحمد 
الساعي، بمقاعد مجلس اإلدارة 

الثمانية بالتزكية.
الصحفييـــن  جمعيـــة  وكانـــت 
البحرينيـــة قـــد أغلقـــت مســـاء 
للـــدورة  الترشـــح  بـــاب  أمـــس 

االنتخابية 2021 - 2023.

تزكية مجلس إدارة جمعية 
الصحفيين... والشايجي رئيًسا

الملـــك  البـــالد صاحـــب الجاللـــة  بعـــث عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة إلى 
رئيـــس جمعيـــة الصحفيين البحرينية عيســـى 
الشـــايجي، وأعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة، 
بمناســـبة فوزهـــم برئاســـة وعضويـــة مجلـــس 

إدارة الجمعية الجديد.
وأعـــرب جاللة الملـــك في البرقيـــة عن أخلص 
تهانيـــه لرئيـــس جمعية الصحفييـــن البحرينية 
وأعضـــاء مجلس اإلدارة على نيلهم هذه الثقة 
الغاليـــة، وبمـــا يتمتعـــون به من خبـــرة وكفاءة 
متميزة فـــي الحقل الصحافـــي، متمنًيا جاللته 
لهـــم كل التوفيق والنجـــاح في تحقيق أهداف 
الجمعية وخدمـــة منتســـبيها واالرتقاء بالعمل 

الصحافي في المملكة.
وأشـــاد جاللتـــه باإلنجـــازات المهمـــة وبالـــدور 
الريـــادي الذي تضطلع به الصحافـــة البحرينية 
عبـــر مســـيرتها العريقـــة فـــي خدمـــة المجتمـــع 

وتبنـــي القضايا التي تخدم الوطـــن والمواطن 
والدفاع عـــن قضايا الوطن وأمنه واســـتقراره 
ومكتســـباته  منجزاتـــه  وتوثيـــق  ومصالحـــه 
بـــه مـــن  الحضاريـــة والتنمويـــة، وبمـــا تتمتـــع 
نقـــل  فـــي  ومهنيـــة  وموضوعيـــة  مصداقيـــة 
األحـــداث بـــكل أمانـــة، مقـــدًرا جاللتـــه الجهود 
الكبيـــرة لجميع الصحافيين في خدمة وطنهم 
ومواطنيهـــم. كمـــا نـــوه جاللته بجهود رئيســـة 
الصحفييـــن  إدارة جمعيـــة  وأعضـــاء مجلـــس 
المنتهيـــة واليتـــه ومـــا تحقـــق مـــن إنجـــاز في 

خدمة الصحافة والصحافيين.

جهود كبيرة للصحافيين في خدمة وطنهم
جاللة الملك: الصحافة تتمتع بالمصداقية والمهنية في نقل األحداث

المنامة - بنا

إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  صعـــدت 
تصنيف الجيل الرابع في مستويات 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  تنظيـــم 
واالتصـــاالت، وفقا لدراســـة االتحاد 
نشـــرت  التـــي  لالتصـــاالت  الدولـــي 

الرابـــع،  التصنيـــف  ويعتبـــر  أخيـــرا. 
المســـتوى األعلـــى فـــي التصنيـــف، 
الذي صـــدر خالل المنتـــدى العالمي 
)GSR21( فـــي  لتنميـــة االتصـــاالت 

يونيو الماضي.

شـــرعت وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
المكافـــآت  صـــرف  فـــي  الوطنـــي 
فـــي  للمتطوعيـــن  المخصصـــة 
لمواجهـــة  األماميـــة  الصفـــوف 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
المكافـــآت  قيمـــة  وتراوحـــت   .)19
ألـــف  4 آالف دينـــار و12  بيـــن  مـــا 
دينـــار لـــكل فـــرد. وأفـــادت مصادر 
عليمـــة لــــ “البـــالد” بـــأن المتطوعين 

تســـلموا صباح أمـــس الباكـــر مبالغ 
المكافآت فـــي حســـاباتهم البنكية، 
منهـــم  آخـــر  عـــدد  يســـتعد  فيمـــا 
لتســـلم مكافآتهم غًدا، مشـــيرة إلى 
أن الذيـــن تســـلموا المكافـــآت هـــم 
ممـــن يمتلكـــون حســـابات في بنك 
البحريـــن الوطنـــي، فيما سيتســـلم 
مـــن لديـــه حســـاب بنكي فـــي بنوك 

أخرى اليوم )الخميس(.

البحرين تحقق أعلى تصنيف في تنظيم االتصاالت

صرف المكافآت المخصصة للمتطوعين

المنامة - هيئة تنظيم االتصاالت

)18(

)07(

معــرض مصاحــب لتخليــد دعــم األميــر الراحــل للفــن عبــر مســيرة 48 عاًما 

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يفتتح “معرض الفنون التشيكلية”

المنامة - بنا
أنـــاب ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل سمو الشيخ عيســـى بن سلمان بن حمد 
آل خليفـــة الفتتـــاح معـــرض البحرين الســـنوي للفنون التشـــكيلية 

فـــي نســـخته الســـابعة واألربعيـــن، والمقـــام فـــي مســـرح البحرين 
الوطنـــي، بحضـــور عدد مـــن أصحاب الســـمو والمعالي والســـعادة 
من كبار المســـؤولين، بمشـــاركة 57 فناًنا تشـــكيلًيا، مـــا بين فنانين 
بحرينييـــن ومقيميـــن في المملكة.وتم افتتـــاح معرض “خليفة بن 
ســـلمان - حضـــور بالمحبـــة تجـــّدد ألعـــوام: 1972 - 2020”، الـــذي 

يستضيفه متحف البحرين وتم تخصيصه لصاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه هللا(، ويتضمن المعرض 
صوًرا الفتتاح المعرض منذ بداياته، إضافة إلى عرض فيلم يوّثق 
معـــارض الفـــن التشـــكيلي علـــى مـــدى ســـنواتها الســـت واألربعين 

وبعض الكلمات التي كتبها سموه عن المعرض.

جاللة الملك

)٠٤(و)٠٥(

علوي الموسوي

جاللة الملك يهنئ 
رئيس وأعضاء مجلس 

إدارة “الصحفيين”



لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  تلقـــى 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائد الفريق 
الملكي للقدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة اتصـــاًل هاتفًيا من نائب رئيس 
دولـــة اإلمـــارات رئيـــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم؛ بمناسبة فوز سموه 
بالمركز األول في بطولة إســـبانيا الدولية 
كـــم وحصـــول   120 فـــي ســـباق  للقـــدرة 
الثالثـــة  المراكـــز  علـــى  الملكـــي  الفريـــق 
األولى في السباق إضافة إلى لقبي سباق 

160 كم و100 كم.
وأعرب صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم خـــالل التصال الهاتفي 
عن خالص تهانيه إلى ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة بهـــذا اإلنجـــاز الكبير 
الذي حققه سموه، وهو ما يؤكد القدرات 

العالية التي يتمتع بها سموه في بطولت 
القدرة.

وأشـــار صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم إلـــى أن التطـــور الكبير 
في رياضة القدرة البحرينية وانعكاســـها 
علـــى تحقيق اإلنجـــازات الخارجية ثمرة 

مـــن ثمـــار القيـــادة الناجحـــة التـــي يتمتع 
بها ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
للفريـــق الملكـــي، متمنًيا لســـموه وللفريق 

الملكي دوام التوفيق والنجاح.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
التـــي حملهـــا  النبيلـــة  بالمشـــاعر  خليفـــة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتوم خالل التصال الهاتفي، مؤكًدا 
ســـموه أن الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم يعتبـــر مـــن الشـــخصيات الملهمة 
في رياضة القدرة وله بصمات كبيرة في 
مشـــوار ســـموه في رياضة القـــدرة، معربا 
سموه عن تقديره للتهنئة التي تلقاها من 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم ومشـــاعر ســـموه الطيبة تجاه 
الفريـــق الملكي بعد إنجاز بطولة إســـبانيا 

الدولية للقدرة.
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البحرين تعزي 
الرئيس الباكستاني

الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  ملك  بعث 
العهد  وولـــي  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
السمو  صــاحــب  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
ــــى رئــيــس  ــاة إل ــواســ بــرقــيــتــي تــعــزيــة ومــ
ــجــمــهــوريــة الــبــاكــســتــانــيــة اإلســالمــيــة  ال
رئيس  وفــاة  فــي  علوي  عــارف  الصديقة 
األسبق  اإلســالمــيــة  باكستان  جمهورية 
ممنون حسين، أعربا عن خالص تعازيهما 
له ولشعب جمهورية  وصادق مواساتهما 
بــاكــســتــان اإلســالمــيــة.كــمــا بــعــث صاحب 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
رئيس  إلــى  مماثلة  تعزية  برقية  الـــوزراء 

الوزراء الباكستاني عمران خان.

قصر القضيبية -  مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيس 
التنمويـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات 
والبنيـــة التحتية الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
التـــي  الحضريـــة  التنميـــة  أن  آل خليفـــة، 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن في ظـــل العهد 
الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومساندة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، تراعـــي المواءمـــة بيـــن التطـــور 
العمرانـــي واســـتخدامات األراضـــي علـــى 
نحـــو يضمـــن توفيـــر المرافـــق والخدمات 

العامة بشكل مستدام.
ترجمـــة  الحكومـــة  “اســـتطاعت  وقـــال 
لمفهـــوم  الداعمـــة  الوطنيـــة  سياســـاتها 
خـــالل  مـــن  محليـــا،  الحضريـــة  التنميـــة 
مشـــروعات رائدة تشـــرف عليهـــا وتنفذها 
شـــؤون البلديات وفق أفضل الممارســـات 
المكتســـبة من الخبرة الطويلـــة المتراكمة 
التـــي تزيـــد عن قـــرن مـــن الزمـــان، والتي 
مـــع  المشـــترك  التنســـيق  بفضـــل  تعـــززت 
البلديـــة  والمجالـــس  العاصمـــة  أمانـــة 
المنتخبة التي تعد إحدى ركائز المشـــروع 
اإلصالحي، وإطالق المبادرات المجتمعية 
علـــى مســـتوى األفـــراد والقطـــاع الخاص، 
والهتمـــام بإقامة شـــراكات إســـتراتيجية 
مع المنظمات الدوليـــة المتخصصة، وهي 
المســـتوى  رفـــع  إلـــى  تهـــدف  مشـــروعات 
كافـــة،  للســـكان  والجتماعـــي  المعيشـــي 
ودعـــم جهـــود المملكـــة فـــي تحقيـــق بيئة 

صحية مستدامة للجميع”.
جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة الجتمـــاع األســـبوعي 
التنمويـــة  للمشـــروعات  الوزاريـــة  للجنـــة 
والبنيـــة التحتيـــة، الذي ُعقـــد صباح أمس 
)األربعاء( عن ُبعد بواسطة تقنية التصال 
المرئي، بحضـــور الوزراء أعضـــاء اللجنة، 

والجهـــات  الـــوزارات  مـــن  والمســـؤولين 
الحكوميـــة الخدميـــة ذات العالقـــة، إذ تم 
تخصيـــص جـــزء مـــن الجتمـــاع لالطالع 
على عرض قدمه وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، عصـــام 
خلـــف، عـــن مشـــروعات شـــؤون البلديات 
 ،2022 -  2021 الحاليـــة  الماليـــة  للـــدورة 
وذلـــك فـــي إطار حـــرص اللجنـــة الوزارية 
المشـــروعات  تنفيـــذ  ســـير  متابعـــة  علـــى 
المدرجـــة ضمن برنامج الحكومة )2019 - 
2022(، والمشـــروعات اإلستراتيجية ذات 

التنفيذ الممتد. 

وأضـــاف الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا “أثبت 
النموذج المالي المتبع في شؤون البلديات 
نجاحـــه مـــن حيـــث قدرتـــه علـــى تحقيق 
مـــا يعـــرف بالتمويـــل الذاتي للمشـــروعات 
البلديـــة الجديـــدة منها والقائمـــة على حد 
ســـواء، وذلـــك عبـــر تخصيـــص موازنـــات 
خـــالل الـــدورة الماليـــة الواحـــدة لصالـــح 
المتنزهـــات  وتطويـــر  وصيانـــة  إنشـــاء 
وتجميل التقاطعات والشـــوارع الرئيســـة 
والواجهـــات  المشـــي  مضاميـــر  وإقامـــة 
مـــن  وغيرهـــا  والســـواحل  البحريـــة 
المشـــروعات األخـــرى، األمر الـــذي يعكس 

مدى ما تتمتع به اإليرادات المتحصلة من 
رســـوم الخدمات البلدية من حســـن إدارة 

واستثمار وكفاءة في التحصيل”.
كمـــا أثنـــى على مـــا تشـــهده الشـــراكة بين 
تطـــور  مـــن  والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 
ملحـــوظ بفضـــل مرونـــة التعاقـــد طويـــل 
التنافســـية  الخيـــارات  ونوعيـــة  األجـــل، 
التي تتيحها شـــؤون البلديات لالســـتثمار 
وإدارة  كتشـــغيل  مشـــروعاتها  فـــي 
والمركزيـــة  الشـــعبية  البلديـــة  األســـواق 
الموزعـــة علـــى مختلـــف مناطـــق المملكة، 
واســـتئجار األراضـــي اآليلـــة ملكيتها إليها 

إلقامـــة الحدائق والمشـــروعات الترفيهية 
والمجمعات التجارية وغيرها. 

وفـــي هـــذا الصدد، أعرب الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة عـــن شـــكره الجزيـــل 
البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  إلـــى وزيـــر 
والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل 
الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفة، ورؤســـاء وأعضاء أمانة 
العاصمـــة والمجالـــس البلدية، ومنتســـبي 
شـــؤون البلديـــات، علـــى مـــا يبذلونـــه مـــن 
جهـــود مقدرة في ســـبيل الرتقـــاء بالعمل 
البلـــدي والخدمـــات المقدمـــة بمـــا يواكب 

ورؤيـــة  الحكومـــة  برنامـــج  مســـتهدفات 
البحرين القتصادية 2030.

الوزيـــر خلـــف بوافـــر  م  مـــن جانبـــه، تقـــدَّ
العرفـــان والتقديـــر إلـــى الشـــيخ خالـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، علـــى مـــا يوليـــه مـــن 
لمشـــروعات  حثيثـــة  ومتابعـــة  اهتمـــام 
شـــؤون البلديـــات الممتـــد تنفيذهـــا حتـــى 
العـــام 2023، والتـــي حقـــق مـــا هـــو قيـــد 
التنفيـــذ منها بفضل دعـــم اللجنة الوزارية 
متوسط إنجاز متقدم ُيقدر بنحو 50 %. 

خلـــف  اســـتعرض  الجتمـــاع،  وخـــالل 
والبالـــغ  البلديـــات،  شـــؤون  مشـــروعات 
عددها 40 مشروعا موزعا على محافظات 
المملكة بكلفة تقدر بنحو 22 مليون دينار، 
مشـــيرا إلـــى أن 65 % مـــن المشـــروعات 
بكلفة 15 مليون دينار هي إما قيد التنفيذ 
أو قيـــد طرح المناقصات، في حين أن 23 
% منهـــا وبكلفـــة 3.41 مليـــون دينـــار هي 
قيـــد التصميم، أما النســـبة المتبقية، فهي 
 3.42 بكلفـــة  الدراســـة  قيـــد  لمشـــروعات 

مليون دينار.
البلديـــة  المشـــروعات  أن  أوضـــح  كمـــا 
تتمثـــل في إقامة متنزهيـــن، و10 حدائق، 
وســـاحلين، و5 مضاميـــر مشـــي، وتجميل 
10 تقاطعـــات، وهـــي تهـــدف جميعها إلى 
المســـطحات  مـــن  الفـــرد  نصيـــب  زيـــادة 
الخضـــراء فـــي مملكـــة البحريـــن ليكـــون 
متوافقا مع المعيار المعتمد دوليا من قبل 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، وزيـــادة كثافة 
وعدد األشـــجار وتحسين الشكل الجمالي 
للمملكة، وتحســـين جودة الهواء، وتوفير 
الظـــل الـــالزم للتقليل من ارتفـــاع درجات 
الحرارة. كما تتضمن المشـــروعات البلدية 
إنشـــاء وتطوير 8 أســـواق، و3 مشروعات 
ضمن إحياء العيون التراثية، لفتا إلى أن 
جميع المشـــروعات ســـتقام على مســـاحة 

تطوير تبلغ 1.2 مليون متر مربع.

مستدامة مــرافــق  بتوفير  الكفيلة  التنموية  المشروعات  تنفيذ  عــبــداهلل:  بــن  خالد 

40 مشروعا بلديا بكلفة 22 مليون دينار ويمتد تنفيذها حتى 2023

صورة تخيلية لمشروع تطوير عين الحنينية

صورة تخيلية لمشروع واجهة جنوب سار

صورة تخيلية لمشروع ممشى أم الحصم

صورة تخيلية لمشروع حديقة المحرق الكبرى

صورة تخيلية لمشروع سوق مدينة حمد صورة تخيلية لمشروع ممشى مدينة حمد )مجمع 12 12( مشروع تطوير سوق الرفاع

بمناسبة فوزه بالمركز األول في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة

جاللة الملك يهنئ ناصر بن حمد

بعـــث عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة برقية تهنئة إلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناســـبة حصول سموه على المركز األول في سباق 

120 كم في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة بعد تسجيله زمًنا قياسًيا.
وأعرب عاهل البالد في البرقية عن خالص تهانيه لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد بهذه 
المناســـبة، معبرا جاللته عن فخره واعتزازه الكبيرين بهذا اإلنجاز الرياضي المرموق 
الذي يضاف إلى ســـجل إنجازات ســـموه في المحافل والمنافســـات العالمية، مشـــيدا 
جاللتـــه بمســـتوى األداء الرياضـــي المتميـــز الـــذي أظهره ســـموه فـــي بطولة إســـبانيا 
الدوليـــة والـــروح الرياضيـــة العالية التي اتســـم بها والتي أهلت ســـموه للفـــوز بالمركز 
األول بجدارة، متمنيا جاللته لســـموه كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه لمزيد من 

اإلنجازات لرفع راية الوطن عالية خفاقة في البطولت المقبلة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بمناسبة فوز سموه بالمركز األول في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة

محمد بن راشد يهنئ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

بعـــث ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة إلى رئيـــس جمعية 
عيســـى  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
الشايجي، وأعضاء مجلس إدارة 
الجمعية بمناســـبة فوزهم برئاسة 
وعضوية مجلـــس إدارة الجمعية 
فـــي  ســـموه  وأعـــرب  الجديـــد. 
البرقية عن خالص تهانيه لرئيس 
البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة، منوها 
ســـموه بمـــا يمتلكونـــه مـــن خبـــرة 
بـــال  صحافيـــة وكفـــاءة ســـتكون 
شـــك باعًثـــا لمزيد مـــن التميز في 
عمـــل الجمعية وخدمـــة الصحافة 
متمنًيـــا  ومنتســـبيها،  البحرينيـــة 

ســـموه لهم كل التوفيـــق والنجاح 
الجمعيـــة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
والتطلعـــات نحـــو الســـتمرار في 
تطويـــر العمل الصحافـــي وتعزيز 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  إســـهامه 
مملكـــة  تشـــهدها  التـــي  الشـــاملة 

البحريـــن فـــي ظـــل العهـــد الزاهر 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة. 
الصحافـــة  بـــدور  ســـموه  وأشـــاد 
الوطنيـــة باعتبارهـــا مكّونـــا فاعاًل 
البحريـــن وجهودهـــا  فريـــق  فـــي 
المقـــدرة عبر مـــا تتبناه من قضايا 
الوطنيـــة  الجهـــود  تدعـــم  وآراء 
المبذولـــة فـــي مختلـــف مســـارات 
العمـــل الوطني، منوًهـــا بما يوالي 
جهـــود  مـــن  بذلـــه  الصحافيـــون 
طيبة في أداء الرسالة الصحافية 
متســـلحين بحب الوطن والشغف 

نحو التميز واإلبداع.
كمـــا نـــوه ســـموه بجهـــود مجلس 
إدارة جمعية الصحفيين الســـابق 
ومـــا قام به مـــن جهود في تطوير 

العمل الصحافي.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء مجلس إدارة “الصحفيين”

الصحافة الوطنية مكّون فاعل في فريق البحرين

سمو الشيخ محمد بن راشدسمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك
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الزياني يتسلم أوراق تفويض ممثلة “الصحة العالمية” بالبحرين
المشتركة الــمــصــالــح  لــخــدمــة  الــجــانــبــيــن  بــيــن  ــاون  ــع ــت ال تنسيق 

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
وزارة  بمقـــر  مكتبـــه  فـــي  الزيانـــي، 
وزيـــرة  بحضـــور  أمـــس  الخارجيـــة 
تســـنيم  الصالـــح،  فائقـــة  الصحـــة 
أوراق  تســـلم  حيـــث  عطاطـــرة، 
الصحـــة  لمنظمـــة  ممثـــًا  تفويضهـــا 

العالمية لدى مملكة البحرين.
وخال اللقاء، رحب وزير الخارجية 
بعطاطـــرة، مهنئـــا إياهـــا بتولـــي هذا 
مشـــيًدا  المهـــم،  الدولـــي  المنصـــب 
بالجهـــود الملموســـة والمقـــدرة التي 
تضطلـــع بها منظمة الصحـــة العالمية 
فيـــروس  تداعيـــات  مواجهـــة  فـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، ودورهـــا المهم 
والبـــارز فـــي دعم جهـــود دول العالم 
لتطوير الخدمات الصحية والعاجية 
ومكافحة األوبئة واألمراض، مؤكًدا 
حـــرص مملكـــة البحرين علـــى تعزيز 
التعاون والتنســـيق الثنائي المشترك 
للمصالـــح  خدمـــة  الجانبيـــن  بيـــن 
والتطلعات المشتركة، ودعم المملكة 
للمنظمـــة في كل ما تتبناه من جهود 
وخدمـــات وإجراءات فـــي المجاالت 
كل  لعطاطـــرة  متمنًيـــا  الصحيـــة، 

التوفيق والنجاح في مهام عملها.
مـــن جهتهـــا، أشـــادت عطاطـــرة بمـــا 

حققـــه مملكـــة البحريـــن مـــن نجـــاح 
بفضـــل الجهـــود التـــي يقودهـــا ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة فـــي التصـــدي لفيـــروس 
وتخفيـــف   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
تطلعهـــا  عـــن  معربـــة  تداعياتـــه، 
لتجسيد التعاون المشترك والتنسيق 
المستمر بين منظمة الصحة العالمية 
ووزارة الصحـــة والجهات المختصة 
فـــي مملكة البحرين، متمنية للمملكة 

دوام الرقي والتقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياســـية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس عبـــر 
المرئـــي،  اإللكترونـــي  االتصـــال 
مـــع األميـــن العـــام لحـــوار التعـــاون 
بورنشـــاي   )ACD( اآلســـيوي 

دانفيفاثانا.
وخـــال االجتماع، أكد وكيل وزارة 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
بأهـــداف  البحريـــن  التـــزام مملكـــة 
ومبـــادئ حـــوار التعاون اآلســـيوي، 
وتعزيـــز عـــرى الصداقـــة والتعـــاون 
مع الـــدول األعضاء بمـــا يصب في 
آمـــال وتطلعـــات شـــعوب  تحقيـــق 

تكريـــس  إلـــى  داعًيـــا  آســـيا،  دول 
للتصـــدى  الجماعيـــة  الجهـــود 
لتداعيات جائحـــة فيروس كورونا 
“كوفيـــد 19” ودعم خطـــط التنمية 
اســـتثمار  خـــال  مـــن  المســـتدامة 
الروابـــط واإلمكانـــات المتاحة بين 
الدول األعضاء، وتأسيس شراكات 
متينـــة  وتكنولوجيـــة  اقتصاديـــة 
وواعـــدة. يذكـــر أن حـــوار التعـــاون 
اآلسيوي يهدف إلى تعزيز التفاعل 
بين الـــدول اآلســـيوية فـــي العديد 
مـــن مجـــاالت التعـــاون، إضافة إلى 
دعم الســـبل الكفيلة لترسيخ أسس 

السام واالزدهار.

عبداهلل بن أحمد: تعزيز عرى الصداقة مع الدول اآلسيوية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمـــد آل خليفة، بالقيـــادة العامة، 
العســـكري  الملحـــق  األربعـــاء  أمـــس 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  النيوزلنـــدي 
والمقيم فـــي أبوظبي العميـــد انتوني 
هيـــوارد Antony Hayward، بحضور 
وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركـــن 
عبـــدهللا بن حســـن النعيمـــي، ورئيس 

هيئـــة األركان الفريـــق الركن ذياب بن 
صقر النعيمي.

 ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بالملحق العسكري النيوزلندي، مشيدا 
البلديـــن  بيـــن  القائمـــة  بالعاقـــات 
الصديقين والتي تشـــهد علـــى الدوام 
تطـــورا وتقدما في مختلف المجاالت، 
كمـــا تـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

الفريـــق  األركان  هيئـــة  رئيـــس  حضـــر 
الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمـــي، اليوم 
األربعاء، حفل تخريـــج إحدى الدورات 
المتخصصـــة للضبـــاط بإحـــدى وحدات 
قـــوة دفـــاع البحريـــن. واســـتهل الحفل 
بتـــاوة آيـــات مـــن الذكـــر الحكيـــم، ثـــم 
ومـــا  الـــدورة  عـــن  موجـــز  شـــرح  ُقـــدم 

اشـــتملت عليه من البرامج والتدريبات 
النظرية والعمليـــة. بعدها تفضل رئيس 
هيئـــة األركان بتســـليم الشـــهادات على 
الخريجيـــن والجوائـــز التقديريـــة علـــى 
المتفوقين، وهنأهم على اجتياز الدورة 
بنجاح. حضـــر حفل التخريـــج عدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تطور بالعالقات مع نيوزلندا

تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط

سمو محافظ الجنوبية: حمالت أمنية لنشر ثقافة األمن
إشـــراك مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ســـعيا للتوعيـــة المجتمعيـــة

محافـــظ  مـــن  ورعايـــة  بحضـــور 
خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة 
آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة  علـــي  بـــن 
أقامـــت المحافظـــة الجنوبية اللقاء 
االفتراضي تحت عنوان “الســـامة 
فـــي الصيـــف”، فـــي إطـــار الشـــراكة 
والتعاون بيـــن المحافظة الجنوبية 
المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  واإلدارة 
العميـــد  المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور 
عيسى الدوسري وعدد من الضباط 
والمســـؤولين وممثلـــي مؤسســـات 

المجتمع المدني في المحافظة.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن 
تعزيـــز  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة 
واألمنيـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
وترســـيخ دعائـــم األمن والســـامة 
من خال تبنـــي واحتضان البرامج 
تنفيـــًذا  الهادفـــة وذلـــك  التوعويـــة 
لتوجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق 

أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، لمواصلة التنسيق والتعاون 
مـــع مختلف األجهزة األمنية ونشـــر 
مختلـــف  فـــي  والســـامة  الوعـــي 

مناطق المحافظة.
وبيـــن ســـموه أن تعـــاون المحافظة 
الجنوبيـــة واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدنـــي مثمر على األصعـــدة كافة، 
من خـــال تنفيذ مبادرات وحمات 
ومتميـــزة  رائـــدة  أمنيـــة  وبرامـــج 
لنشـــر ثقافـــة األمـــن والســـامة في 
هـــذا  إقامـــة  أن  مؤكـــًدا  المجتمـــع، 
اللقـــاء يأتـــي ترجمًة لتلـــك الجهود 
وتزامًنـــا مـــع فصـــل الصيـــف بهدف 
توفيـــر إجـــراءات الســـامة بطـــرق 
المجتمـــع،  أفـــراد  لجميـــع  حديثـــة 
وتعزيـــز شـــراكة مجتمعيـــة وأمنية 
وفق تعاون مشـــترك، مشيًدا سموه 
بالجهوزيـــة األمنية التـــي يتمتع بها 
رجـــال الدفـــاع المدنـــي من ســـرعة 

االســـتجابة وبذل مزيد من الجهود 
القائمـــة التـــي توفـــر كافـــة معاييـــر 

ومتطلبات األمن والسامة.
إدارة  مديـــر  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
الشـــؤون اإلداريـــة بـــاإلدارة العامـــة 
للدفـــاع المدني العقيد خالد الكعبي 
للتعـــاون  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
والتنســـيق مع المحافظة الجنوبية؛ 
من أجل ســـامة وأمـــن المواطنين 
والمقيميـــن فـــي المحافظـــة، وذلك 
من خال إقامة البرامج والفعاليات 
توعيـــة  المتضمنـــة  المشـــتركة 
الجمهـــور بمبـــادئ األمن والســـامة 

في مختلف المواقع.
فـــرع  رئيـــس  اســـتعرضت  بعدهـــا، 
بالعاقـــات  والتنســـيق  االتصـــال 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة  العامـــة 
المجيـــرن  فاطمـــة  الرائـــد  المدنـــي 
عرًضا مرئًيا تم تسليط الضوء فيه 
علـــى جهـــود المحافظـــة الجنوبيـــة 

واإلدارة فـــي مجـــال تحقيـــق مبـــدأ 
المتضمنـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
برامج وحمات السامة والتوعية 
المشـــتركة فـــي مختلـــف المواقـــع، 
إضافـــة إلـــى نمـــاذج مرئيـــة لطـــرق 
الوقاية كاســـتخدام طفاية الحريق 
الحـــاالت  مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة 
الطارئة في المنزل أو في المركبات.

يشـــار إلـــى أن المحافظـــة الجنوبية 
تكثيـــف  فـــي  جهودهـــا  تواصـــل 
الحمات التوعوية وتعزيز السامة 
اإلرشـــادات  نشـــر  عبـــر  والوعـــي 
الواجـــب اتباعها فـــي فصل الصيف 
اإللكترونيـــة  القنـــوات  خـــال  مـــن 
مـــع  بالتعـــاون  للمحافظـــة  التابعـــة 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي في 
فصل الصيف، وبإشـــراك مؤسسات 
للتوعيـــة  ســـعًيا  المدنـــي  المجتمـــع 
المجتمعيـــة بيـــن شـــرائح المجتمع 

كافة.

المنامة - وزارة الداخلية

   

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل، المفتـــي العـــام ورئيـــس النظارة الدينية المركزية لمســـلمي روســـيا، شـــيخ 
اإلســـام طلعـــت صفـــا تـــاج الدين فـــي مكتبـــه، ســـفير مملكـــة البحرين لدى روســـيا 
االتحادية أحمد الســـاعاتي. وأعرب المفتي العام ورئيـــس النظارة الدينية المركزية 
لمســـلمي روســـيا عن خالص التهنئة والتبريكات لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، بمناســـبة منـــح جالته شـــهادة الدكتـــوراه الفخرية من 
جامعة موسكو الحكومية للعاقات الدولية تقديًرا لدور جالته في تعزيز التعايش 
السلمي والحوار بين األديان والثقافات المختلفة، مشيًدا بالدور النبيل لجالة الملك 
في تأســـيس وإرساء ونشـــر قيم التعايش الســـلمي بين األديان والثقافات، ما جعل 
مملكـــة البحريـــن نموذًجا يحتذى به في هذا التوجه الذي يســـهم في تعزيز الســـام 

واالستقرار واالزدهار لدول وشعوب المنطقة والعالم عموما.

الترويج لإلرث البحريني في حقوق اإلنسان أمام العالممفتي روسيا يشيد بدور جاللة الملك في إرساء قيم التعايش السلمي
التنســـيق بيـــن “الخارجيـــة” و “المؤسســـة الوطنيـــة” لتعزيـــز مكانـــة المملكـــة

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، فـــي مكتبـــه بمقـــر 
وزارة الخارجيـــة، رئيس المؤسســـة 
علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

الدرازي.
وخـــال اللقاء، هنأ وزيـــر الخارجية 
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة  الـــدرازي 
أعضـــاء  بتعييـــن  الســـامي  الملكـــي 
المؤسســـة  مفوضـــي  مجلـــس 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، مبـــارًكا 
لـــه انتخابـــه من مجلـــس المفوضين 
رئيًســـا للمؤسســـة، مشـــيًدا بالجهود 
الطيبـــة التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة 
لتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان في 

مملكـــة البحرين من خال مبادراتها 
المتميـــزة وجهودهـــا المخلصـــة منذ 
تأسيســـها في ظل النهج اإلصاحي 
لعاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكًدا أن 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان تعتبر 
ركيزة أساســـية من ركائز السياســـة 

الخارجية لمملكة البحرين.

وشـــدد على حرص وزارة الخارجية 
التعـــاون  عاقـــات  توطيـــد  علـــى 
كافـــة  مـــع  المشـــترك  والتنســـيق 
فيهـــا  بمـــا  العاقـــة  ذات  الجهـــات 
المؤسســـة مـــن أجل الترويـــج للقيم 
واإلرث البحرينـــي في مجال حقوق 
اإلنســـان والتعايـــش الســـلمي أمـــام 
العالـــم، متمنًيا له وألعضاء المجلس 

التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء المهام 
المناطة بهم.

عـــن  الـــدرازي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
شـــكره لوزير الخارجية، مشـــيًدا بما 
تبذلـــه وزارة الخارجيـــة مـــن جهـــود 
في مجـــال حمايـــة حقوق اإلنســـان 
البحريـــن  إنجـــازات مملكـــة  وإبـــراز 
فـــي هـــذا المجـــال المهـــم فـــي كافة 
الدوليـــة، مؤكـــًدا حـــرص  المحافـــل 
مجلـــس مفوضـــي المؤسســـة علـــى 
توثيق التعاون والتنســـيق المشترك 
هـــذه  لدعـــم  الخارجيـــة  وزارة  مـــع 
الجهود النبيلة، وتعزيز مكانة مملكة 
البحريـــن فـــي مجال حمايـــة حقوق 

اإلنسان.

المنامة - وزارة الخارجية



أنـــاب ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروسية 
وســـباق الخيل سمو الشيخ عيسى 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  بـــن 
الفتتـــاح معرض البحرين الســـنوي 
نســـخته  فـــي  التشـــكيلية  للفنـــون 
فـــي  والمقـــام  واألربعيـــن  الســـابعة 
مســـرح البحريـــن الوطنـــي بحضور 
عـــدد من أصحاب الســـمو والمعالي 
المســـؤولين،  كبـــار  مـــن  والســـعادة 
وذلك بمشـــاركة 57 فناًنا تشـــكيلًيا، 
مـــا بين فنانين بحرينيين ومقيمين 
في المملكة، ويضم المعرض أعمااًل 
فنيـــة  واتجاهـــات  مـــدارس  مـــن 
مختلفـــة وتتنـــوع مـــا بيـــن أعمـــال 
رســـم باســـتخدام خامـــات ومـــواد 
متعـــددة، أعمـــال فيديـــو وتركيب، 
تصوير فوتوغرافي، نحت وغيرها.
ســـمو  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه   
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد 
آل خليفة عن تشرفه بإنابة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء لـــه لحضور افتتاح 
معـــرض البحريـــن الســـنوي للفنون 
التشـــكيلية فـــي نســـخته الســـابعة 
واألربعين، وعن اعتزازه بمســـاهمة 
الفنانيـــن التشـــكيليين ضمـــن فريق 
البحرين في إبراز الوجه الحضاري 
اهتمامهـــا  مـــدى  وإظهـــار  للمملكـــة 
بالفـــن التشـــكيلي كأحـــد المنتجات 

الفكرية واإلبداعية والثقافية.
 وأشـــاد ســـموه بمـــا تشـــهده مملكة 
البحرين مـــن نهضة فنيـــة وثقافية 
في ظل المســـيرة التنموية الشاملة 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ونوه سموه بمستوى األعمال الفنية 
المشـــاركة  التشـــكيلية  واللوحـــات 
فـــي المعرض والتـــي تعكس النتاج 
الجمالي المتقدم للفنـــان البحريني 
ومـــا يزخـــر بـــه مـــن ابتـــكار وإبداع 
يقوده نحو مزيد من التميز، مشيًرا 
الفنيـــة  اللوحـــات  أن  إلـــى  ســـموه 
المشـــاركة مفعمـــة بالجماليات التي 

تعزز رسالتها الهادفة.
 وتـــم افتتـــاح معـــرض “خليفـــة بن 

ســـلمان - حضـــور بالمحبـــة تجـــّدد 
الـــذي   ،”2020  -  1972 ألعـــوام: 
يســـتضيفه متحـــف البحريـــن وتـــم 
تخصيصـــه لصاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
المعـــرض  ويتضمـــن  هللا(،  )رحمـــه 
منـــذ  المعـــرض  الفتتـــاح  صـــوًرا 
بداياتـــه، إضافـــة إلـــى عـــرض فيلم 
يوّثق معارض الفن التشـــكيلي على 
الســـتة واألربعيـــن  مـــدى ســـنواتها 
وبعـــض الكلمات التي كتبها ســـمّوه 

حول المعرض.
بدورها، توجهت الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة بجزيـــل الشـــكر 
واالمتنـــان لصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
على رعاية ســـموه للنسخة السابعة 

البحريـــن  مـــن معـــرض  واألربعيـــن 
الســـنوي للفنون التشكيلية، مؤكدة 
الثقافـــي  للحـــراك  أن دعـــم ســـموه 
المملكـــة يثمـــر علـــى  فـــي  والفنـــي 
الـــدوام نجاًحـــا ورقًيـــا فـــي برامـــج 
الثقافـــة ومشـــاريعها المختلفة، كما 
أعربـــت عن شـــكرها العميق لســـمو 
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة علـــى تفّضلـــه الفتتـــاح 

المعـــرض نيابة عن صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس الوزراء.

وقالت الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفة إن افتتـــاح معرض البحرين 
السنوي للفنون التشكيلية هذا العام 
على الرغم من الظروف االستثنائية 
التـــي يمر بها العالم أجمع، لهو دليل 
علـــى أهمية الثقافة في هذا الوقت 
المتنّفـــس  تبقـــى  التـــي  بالتحديـــد 

األهـــّم ومصدر األمل في مســـتقبٍل 
أفضـــل يعطـــي الفـــّن مكانتـــه فـــي 
المجتمعـــات كافـــًة، مشـــيرة إلى أن 
المعرض لهذا العام اســـتثنائي كونه 
يخصص مســـاحًة لصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه(، الذي 
دعـــم المعـــرض منذ تأسيســـه العام 
المعـــرض  يســـتدرج  كمـــا  1972م، 
إلى أروقته إبداعات فنية من رواد 
الحركـــة التشـــكيلية فـــي البحريـــن 
ومن الشباب البحرينيين المبدعين 
والفنانيـــن المقيميـــن ليصنع صورة 
متكاملـــة لقـــدرة الفن علـــى صناعة 
األرضية المشـــتركة ما بين مختلف 

الفئات في المجتمع.
وفي ذات الســـياق تـــم اإلعالن عن 

الفائزيـــن فـــي المعـــرض لهـــذا العام 
حيث فـــازت بجائزة الدانـــة الفنانة 
مريـــم النعيمي، أمـــا المركـــز الثاني 
فهو من نصيـــب الفنان أحمد عنان، 
وفـــي المركـــز الثالث فـــازت الفنانة 

جمانة القّصاب.
 ويعـــد معـــرض البحريـــن الســـنوي 
وأهـــم  أكبـــر  التشـــكيلية  للفنـــون 
تجمـــع فنـــي ســـنوي يقـــام بمملكـــة 
البحرين، واســـتقطب عبر السنوات 
التشـــكيلية  الحركـــة  وجـــوه  أبـــرز 
فـــي المملكـــة مـــن رواد إضافة إلى 
المواهـــب الفنيـــة الشـــابة، ليعكـــس 
بجـــدارة شـــمولية التجربـــة الفنيـــة 
التشكيلية البحرينية، والتي تشكل 
جـــزًءا مهًمـــا مـــن الحـــراك الثقافـــي 

المحلي.

المنامة - بنا

نيابة عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء.. سمو الشيخ عيسى بن سلمان يفتتح معرض الفنون التشكيلية
نعتز بمساهمة الفنانين التشكيليين ضمن فريق البحرين في إبراز الوجه الحضاري للمملكة

دعم سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء 

للحراك الثقافي 
يثمر النجاح والرقي 

افتتاح معرض “خليفة 
بن سلمان - حضور 

بالمحبة تجّدد ألعوام: 
”2020 - 1972

مستوى األعمال الفنية 
المشاركة يعكس النتاج 

الجمالي المتقدم 
للفنان البحريني

يتضمن صوًرا لمسيرة 
46 عاًما ويستذكر 

بعض كلمات سموه 
عن المعرض

اللوحات الفنية 
المشاركة مفعمة 

بالجماليات المعززة 
لرسالتها الهادفة

البحرين تشهد نهضة 
فنية وثقافية بظل 

المسيرة التنموية 
الشاملة لجاللة الملك 
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مي بنت محمد: حدث استثنائي لتخصيصه مساحة لألمير الراحل داعم المعرض منذ تأسيسه في 1972

 الفائزون:
 - بجائزة الدانة الفنانة مريم النعيمي

 - بالمركز الثاني الفنان أحمد عنان

 - بالمركز الثالث الفنانة جمانة القصاب



معرض “خليفة بن سلمان - حضور بالمحبة تجّدد ألعوام: 1972 - 2020”
ـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه اهلل( تـــم تخصيصـــه لصاحـــب الســـمو الملكـــي األمي
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برعاية من كريمة المغفور له صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
)رحمــه هللا( الرئيســة الفخريــة لجمعيــة النــور للبــر ســمو الشــيخة لولــوة بنت 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، وبتنظيم من جمعية النــور للبر، وبحضور كريم 
مــن ســمو الشــيخة ثاجبــة بنت ســلمان آل خليفة، وســمو الشــيخة مريم بنت 
ســلمان آل خليفة، ورئيســة مجلس أمناء المبرة الخليفية ســمو الشــيخة زين 
بنت خالد آل خليفة، والشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، ورئيسة جمعية 
النــور للبــر الشــيخة لميــاء بنــت محمــد آل خليفــة وعــدد مــن كريمــات العائلــة 
المالكــة، أقيــم يــوم أمــس فــي قاعة صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة في مقر جمعية النور للبر في جري الشيخ حفل ختام جائزة 
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة القرآنية، وافتتح 
الحفــل بتــاوة من القــرآن الكريم للمتســابقة مــروة عبدالقادر محمــد الفائزة 

بالمركز األول في فرع حفظ 10 أجزاء من القرآن.

 الجائزة القرآنية تخليد لذكرى األمير الراحل...ونتطلع لتطويرها برمضان القادم
وانتشار نجاح  من  حققته  ما  خلف  يقف  للجائزة  الملك  جاللة  دعــم   : خليفة  بنت  لولوة  الشيخة  سمو 
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بدور المالكي من الرفاع

ورفعت ســـمو الشـــيخة لولوة بنت خليفة 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر واالعتزاز 
إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة لدعم 
جاللتـــه المتواصـــل لكل األعمـــال الخيرية 
والتطوعيـــة فـــي مملكة البحريـــن، مؤكدة 
والمســـاندة  الالمحـــدود  الدعـــم  ســـموها 
الكبيـــرة من لدن جاللتـــه خصوصا لجائزة 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة القرآنيـــة التـــي حملـــت 
اســـم ســـمو األمير الراحل، مؤكدة سموها 
أن دعـــم جاللتـــه كان داعما رئيســـا في أن 
تصـــل الجائـــزة إلـــى مـــا وصلـــت إليـــه من 

نجاح وريادة وتميز.
كما رفعت سمو الشيخة لولوة بنت خليفة 
آل خليفة الشـــكر والتقدير إلى ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
علـــى الدعـــم الـــذي قدمـــه لتكـــون الجائزة 
بهذا المستوى المتميز وتحقق النجاح في 
دورتهـــا األولـــى، وفي كل محـــاور وأعمال 
الظـــروف  مـــن كل  الرغـــم  علـــى  الجائـــزة 
الراهنـــة التـــي نعيشـــها فـــي ظـــل جائحـــة 
كورونـــا )كوفيد 19(، والتي أثرت على كل 

ظروف العمل والحياة.
وقالت ســـمو الشـــيخة لولوة “بعد تحقيق 
الجائـــزة هذه المكانة المشـــرفة والمتميزة 
فقـــد قررنـــا العمـــل جميعـــا علـــى أن تكون 
جائـــزة ســـنوية تنظـــم فـــي شـــهر رمضـــان 
المبـــارك، ونأمـــل توســـيع الجائـــزة لتكـــون 
جائـــزة ليســـت محليـــة فقـــط وإنمـــا تمتد 
لتشـــمل العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة، وأن 
تحقـــق صدى عربيا واســـعا في تخصصها 

وأهدافها الخيرة”.

مسابقة قرآنية رمضانية

بنـــت  لولـــوة  الشـــيخة  ســـمو  وقالـــت 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، الراعية 
الســـمو  صاحـــب  لجائـــزة  والمبـــادرة 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
“جـــاءت  ثـــراه(:  هللا  )طيـــب  خليفـــة 
الفكـــرة بعد أن ارتأينـــا إقامة وتنظيم 
مســـابقة قرانيـــة فـــي شـــهر رمضـــان 
المبـــارك تحمـــل اســـم والدنـــا العزيـــز 
المغفـــور له بـــإذن هللا تعالـــى صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة تخلـــد ذكـــراه العطـــرة بمـــا 
قدمـــه من عطاء وخدمة متناهية في 
ســـبيل االرتقاء بأرض مملكة البحرين 

الغالية”.
وحثـــت ســـموها الجميـــع علـــى العمل 
التطوعـــي والخيـــري لخدمـــة النـــاس 

البحريـــن  مملكـــة  وخدمـــة  عمومـــا 
الغاليـــة؛ ألن ديننا الحنيـــف أمرنا بهذا 
فـــي صحائـــف  الـــذي ســـيكون  األمـــر 

أعمالنا بإذن هللا تعالى يوم القيامة.

وقدمـــت ســـموها راعيـــة الجائـــزة كل 
الشـــكر والتقديـــر لـــكل من ســـاهم في 
نجاح وإبراز الجائزة، موصلة شـــكرها 
لـــوزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 

تســـهيل  فـــي  لتعاونهـــم  واألوقـــاف 
رئيســـة  الجائـــزة، وكذلـــك  إجـــراءات 
اللجنـــة  رئيســـة  للبـــر  النـــور  جمعيـــة 
عضـــوات  وكل  للجائـــزة،  الدائمـــة 
الجمعيـــة على جهودهـــم المباركة في 
تنظيـــم الجائـــزة، مهنئـــة كل الفائزيـــن 

والمشاركين في الجائزة.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت رئيســـة جمعية 
النـــور للبر الشـــيخة لميـــاء بنت محمد 
آل خليفة بمبادرة سمو الشيخة لولوة 
بنـــت خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
على إقامتهـــا للجائزة القرآنية تخليدا 
في ذكـــرى الوالد البار صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفة )رحمه هللا(.
وأكـــدت الشـــيخة لمياء “لقد تشـــرفت 
الجمعيـــة بتنظيـــم الجائـــزة في شـــهر 

تصفيـــات  بإقامـــة  المبـــارك،  رمضـــان 
المســـابقة عـــن بعـــد وفقا لإلجـــراءات 
االحترازيـــة لفريق البحرين”، مشـــيرة 
إلـــى أن “المســـابقة ســـتكون بإذن هللا 
مجـــاال خصبـــا للتنافس الشـــريف بين 
ســـنويا  ومجوديـــه  القـــرآن  حفظـــة 

بمشيئة هللا”.
وأعربـــت الشـــيخة لمياء عن شـــكرها 
وتقديرهـــا لســـمو الشـــيخة لولوة بنت 
للبـــر  النـــور  جمعيـــة  لمنحهـــا  خليفـــة 
شرف تنظيم وإقامة الجائزة القرآنية 
المباركـــة، مؤكـــدة “إنه لشـــرف وفخر 
وثقة كريمـــة لي ولعضـــوات الجمعية 
في إسناد إدارة الجائزة لجمعية النور 
للبـــر وأن نكون جزءا مهمـــا من العمل 

في الجائزة”.

تكريم اللجان والفائزين

ثم قامت الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، وباإلنابة عن والدتها سمو الشيخة لولوة بتكريم 
عضوات لجان التحكيم والتنظيم والفائزات في الجائزة.

وفـــازت متســـابقتان فـــي فرع حفـــظ القـــرآن بالمراكز األولـــى هما: ســـمية زهـــران وزين خميس 
النعيمي. وفي فرع حفظ 10 أجزاء فازت كل من: األولى مروة عبدالقادر محمد والثانية سوسن 
هشام علي والثالثة أمة الرحمن مطهر. وفي فرع حفظ عشر القرآن فازت: األولى فاطمة حسن 
أحمـــد، والثانيـــة نو يوســـف عبدالـــرزاق، والثالثة زينب عيســـى الصفار. وفي فرع حســـن األداء 
والمحاكاة فازت كل من: األولى رقية رضا الســـعيد والثانية حبية طارق حســـين، والثالثة أمان 

علوي البعداني.
يذكـــر أن تصفيـــات الجائـــزة أقيمت خالل شـــهر رمضان المبـــارك بتنظيم جمعية النـــور للبر وعبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي ووفقا لإلجراءات االحترازية، ووصل عدد المشـــاركين المتســـابقين في 
الدورة األولى من المسابقة إلى 566 مشاركا ومشاركة من حفظة كتاب هللا ومن مراكز وحلقات 

تعليم القرآن الكريم التابعة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية.

اتفاق تعاون بيـن “الطاقة” و“الدراسات المصرفيـة”
ـــل ـــال التموي ـــي مج ـــن ف ـــارات المصرفيي ـــل مه ـــى صق ـــص عل ين

وقع رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة عبدالحســـين 
ميرزا مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد 
المعراج اتفاقية تعاون مشـــترك بين الهيئة ومعهد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة )BIBF( بحضـــور 
عـــدد مـــن المســـؤولين مـــن الجانبيـــن، وبتطبيـــق 
اإلجـــراءات والتعليمـــات االحترازيـــة المعلنة كافة 
من قبل الفريق الطبي الوطني وفًقا آللية اإلشـــارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
ويأتـــي التوقيـــع علـــى هـــذه االتفاقيـــة فـــي ضمن 
جهـــود هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة لتعزيـــز التعاون 
مـــع المؤسســـات األكاديميـــة والمهنيـــة والتدريبية 
في مختلف المجـــاالت المهمة، ويعد مجال العلوم 
والدراســـات المصرفيـــة مـــن المجـــاالت المحورية 
والمهمة المكملة للعلوم التقنية األساسية للنهوض 
بقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتشـــكل 
االتفاقيـــة إنجـــاًزا ثنائًيـــا مهًمـــا وتســـهم فـــي بنـــاء 
القـــدرات في التمويل المســـتدام وتدريب الكوادر 
البشـــرية في المجـــاالت ذات الصلة واالختصاص، 
وصقـــل مهارات وخبـــرات المصرفييـــن في مجال 
التمويل المستدام، إضافة إلى دعم الرؤى التنموية 
الشـــاملة التـــي وضعتها القيادة والتـــي تتجلى في 
جميـــع الخطط الوطنية المعمـــول بها في المملكة؛ 
إيماًنـــا بأهميـــة تكامل الجهود الوطنيـــة في جميع 
المجـــاالت التنمويـــة بما يدفع بالمملكـــة والمواطن 
فـــي مصاف الـــدول المتقدمة لتحقيق االســـتدامة 
وبمـــا يخدم تمكين المملكة مـــن تحقيق التزاماتها 
الدوليـــة واإلقليمية والعالمية مثل اتفاقية باريس 
للمناخ وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

ورؤية البحرين االقتصادية 2030. 
وفـــي تصريـــح له بهـــذه المناســـبة، قال ميـــرزا “إن 
الجهـــود واإلســـهامات المهمة التـــي يقدمها المعهد 
إلثـــراء ســـوق العمـــل البحرينـــي من خـــالل إعداد 

الطلبـــة والمصرفييـــن بمعاييـــر تنافســـية وعالمية 
إنمـــا هي موقع فخر واعتـــزاز، وتضيف إلى رصيد 
إنجازات وتميز مملكة البحرين بين دول المنطقة، 
وذلـــك لما ينافس بـــه المعهد من خـــالل مخرجاته 
فـــي بناء الكفاءات والقـــدرات الوطنية وإعدادهم 
للتنافـــس فـــي ســـوق العمـــل االختصاصـــي أثبتت 
فعاليتها وتميزها، ومبادرة المعهد األخيرة بتدشين 
أكاديميـــة للتنميـــة المســـتدامة لبناء القـــدرات في 
التمويـــل المســـتدام تعكـــس جديـــة المعهـــد فـــي 
دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لتحقيـــق االســـتدامة فـــي 
الطاقـــة، وذلك من خالل مجـــاالت علوم ومفاهيم 
التمويـــل المســـتدام، وإعـــداد البرامـــج األكاديمية 
والتدريبية التي تزيد من فرص الشباب البحريني 
التـــي  االختصاصيـــة  الوظائـــف  علـــى  للحصـــول 
تواكـــب التحـــركات العالميـــة فـــي الســـبق للتحول 
إلـــى الطاقة المتجـــددة وحلول وتقنيات تحســـين 
كفاءة الطاقة”. من جانبه، صّرح المعراج “نتشرف 
بالتعاون مع هيئة الطاقة المســـتدامة وذلك لقديم 

حلول تدريبية للكوادر البشرية من خالل أكاديمية 
البحريـــن  لمعهـــد  التابعـــة  المســـتدامة  التنميـــة 
للدراســـات المصرفية والمالية، إذ يشكل الحصول 
على تعليم جيد األســـاس الذي ترتكز عليه أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، وعليه يأتـــي دور المعهد في 
تطوير مبـــادرات نوعية وبرامـــج تدريبية تتوافق 
مع متطلبات ســـوق العمـــل؛ كونه المعهد الرائد في 
تنمية الكفاءات البشـــرية والمســـاهمة في تحقيق 

التنمية االقتصادية في المملكة”.
وأضـــاف أن “جهـــود مملكـــة البحرين فـــي تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، جعلتهـــا مـــن الدول 
الرائدة في مســـيرة االســـتدامة العالميـــة، كنموذج 
يحظـــى بتقديـــر أممـــي فـــي القـــدرة علـــى حشـــد 
وتوجيـــه اإلمكانـــات والمـــوارد المتاحـــة بالشـــكل 
حكومتنـــا  تطلعـــات  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  األمثـــل 
ورؤيتهـــا االقتصاديـــة 2030”، مشـــيًدا أيًضـــا بمـــا 
تحققه البحرين مـــن منجزات تنموية في مختلف 

القطاعات.

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

مكتب النائب محمد السيسي البوعينين

الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  هنـــأ 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
السيســـي  محمـــد  الوطنـــي  
البوعينين وزارة الداخلية على 
البحرينـــي  لإلنجـــاز  تحقيقهـــا 
والمتمثـــل  الجديـــد  الدولـــي 
بانتخاب مدير إدارة التحريات 
الداخليـــة  بـــوزارة  الماليـــة 

لمنصب الممثل اإلقليمي لدول الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا فـــي مجموعـــة األجمونـــت، 
مؤكـــدا “ ان فوز سعاالشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة 
الداخليـــة ونائـــب رئيس لجنة وضع سياســـات 
مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، 
بمنصب الممثل اإلقليمي لدول الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا في مجموعـــة األجمونت هو 
انجـــاز نوعـــي جديد يضـــاف للســـجل الطويل 
مـــن االنجازات الوطني لوزارة الداخلية محليا 
وإقليميا وعالميا بقيادة وزير الداخلية الفريق 

أول  الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة “.
إلـــى أن البحريـــن ماضيـــة  وأشـــار  السيســـي 
بشـــكل جـــاد فـــي االلتـــزام بتنفيـــذ التوصيات 
الخاصـــة بمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل 
اإلرهاب وانتشـــار التسلح، وذلك بقيادة معالي 
وزيـــر الداخليـــة رئيس لجنـــة محاربة التطرف 
ومكافحـــة اإلرهـــاب وتمويله وغســـل األموال 
وبالعمـــل المشـــترك في الجانب التشـــريعي مع 
مجلس النواب، عبر سلســـلة كبيرة من الجهود 
الحثيثـــة المبذولـــة فـــي هـــذا الجانـــب، والتي 
انبثـــق عنهـــا مؤخرا مرســـوم “حظـــر ومكافحة 
غســـيل األمـــوال” الـــذي مررتـــه لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة والدفاع واألمـــن الوطني وانعكس 
بشـــكل واضـــح علـــى جهـــود مملكـــة البحريـــن 
فـــي تحديـــث التشـــريعات لحمايـــة المنظومة 
االمـــوال  غســـل  ومكافحـــة  لحظـــر  الوطنيـــة 

انتشـــار  تمويـــل  وتجريـــم 
التسلح و ذلك بإحرازها تقدما 
فـــي هـــذا المجـــال مـــن خـــالل 
امتثالهـــا وفقـــا  رفـــع درجـــات 
العمـــل  مجموعـــة  لتوصيـــات 

المالي”.
وأضـــاف “ إن لمملكة البحرين 
دور كبير وجهـــود عظيمة في 
متابعـــة تطويـــر المنظومـــة التشـــريعية ومـــن 
خـــالل جهودها الوطنيـــة في مجـــال مكافحة 
اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  جرائـــم 
وتجفيـــف منابعـــه، االمر الذي ينعكس بشـــكل 
ايجابي على تعزيز موقع مملكة البحرين على 
الخريطـــة الدوليـــة فـــي مجال مكافحة غســـل 

األموال وتمويل اإلرهاب “.
وزارة  حققتـــه  مـــا  أن  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الداخليـــة من انجازات متتابعـــة هو أمر يدعو 
للفخر لما وصلت اليـــه مكانة البحرين الدولية 
في مجـــال مكافحـــة االرهـــاب، والـــذي تحقق 
في العهد الزاهـــر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ومتابعـــة 
حثيثة مـــن ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ، مشـــيرا إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
لطالما كانت داعمة لكل جهود المجتمع الدولي 
في مكافحـــة االرهـــاب واإلرهابيين من خالل 
منظومة تشـــريعية متكاملة في مجال حماية 
المجتمـــع مـــن األعمـــال األرهابيـــة ومكافحـــة 
وحظـــر غســـيل األمـــوال ، وأيضـــا مـــن خـــالل 
تواجـــد المملكـــة في جميـــع المحافـــل الدولية 
فـــي هذا الشـــأن وأســـتيفاء معظـــم المتطلبات 
الدولية الستكمال محاصرة االرهاب وتجفيف 
باالضافـــة  علـــى مصـــادره،  والقضـــاء  منابعـــه 
للتنظيم المؤسسي المتميز لإلدارات والهيئات 

المعنية بمكافحة االرهاب.

مملكة البحرين تصدرت دول العالم بمجال مكافحة اإلرهاب
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليم عن 
فتـــح بـــاب التســـجيل فـــي التعليـــم 
الثانـــوي المســـائي، للعـــام الدراســـي 
فـــي  وذلـــك   ،2022 /2021 المقبـــل 
أغســـطس   14  - يوليـــو   14 الفتـــرة 

.2021
وســـيكون التســـجيل عبر اســـتمارة 
إلكترونيـــة ُترفـــق بهـــا المســـتندات 
المطلوبة إلكترونيا، كما هو موضح 
عبـــر  الموجـــودة  االســـتمارة  فـــي 

الرابط:
https://forms.office.com/r/
الوصـــول  ويمكـــن   ،L9B7dhN9ef
إلـــى االســـتمارة كذلـــك عبـــر موقـــع 

moe.gov.bh الوزارة اإللكتروني
فيما ســـيتم تلقائيا تســـجيل الطلبة 

التعليـــم  بســـجالت  المقيديـــن 
المســـائي للعـــام الدراســـي الماضـــي 

.2021/ 2020
يرجـــى  المعلومـــات  مـــن  ولمزيـــد 

التواصل عبر األرقام التالية:
١7٨7٨7/١7٨7٨٦٨٦/١7٨7٨٦٩٢

١7٨7٨7٠٣/٤٨

فتح التسجيل للتعليم الثانوي المسائي

المنامة - ديفيدند جيت كابيتال

يعتبر االســـتثمار فـــي الرعاية واألنظمة 
اســـتراتيجي  اســـتثمار  هـــو  الصحيـــة 
خصوًصا للقطاع الخاص ولذلك تسعى 
ديفيدنـــد جيـــت كابيتال لعقـــد صفقات 
فـــي القطاعـــات الدفاعية مثـــل القطاع 
الصحـــي كمـــا تهدف بشـــكل دائـــم على 
تنميـــة التحالـــف بيـــن القطاعيـــن العام 
والخاص، وحديثًا، اســـتثمرت ديفيدند 
جيـــت وشـــركائها 8 مالييـــن دوالر فـــي 
بدولـــة  عجمـــان  بإمـــارة  رعايـــة  مركـــز 

اإلمارات العربية.
مركـــز النعيمية الطبـــي مبنى مكون من 
4 طوابق، على مســـاحة إجمالية مبنية 
4000 متـــر مربـــع، ومن خـــالل التعاون 
عجمـــان  بإمـــارة  الصحـــة  وزارة  مـــع 
المطلوبـــة  الخدمـــات  المركـــز  ســـيقدم 
للحصـــول على تصاريـــح اإلقامة بنفس 
اإلطـــار الزمني المعتـــاد وذلك من خالل 

ووقايـــة  الصحـــة  وزارة  مـــع  التعـــاون 
المجتمـــع والهيئـــات الحكومية األخرى 
ذات الصلة. كما يســـتطيع المركز تقديم 
أكثـــر مـــن ٧ خدمـــات تتضمـــن معالجـــة 
والحصـــول  الســـاعة  فـــي  عينـــة   200
علـــى نتائج عاليـــة الجودة باســـتخدام 
أشـــعة تكنولوجيـــا الـــذكاء االصطناعي 
باإلضافـــة الـــى انـــه مركـــز معتمـــد تابع 
لوزارة الموارد البشرية والتوطين يقدم 
التوعية واإلرشـــاد فيما يتعلـــق بقانون 
العمـــل اإلماراتـــي وإصدار عقـــود العمل 

والتوظيف.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشـــركة 
ديفيدنـــد جيت كابيتـــال خالد الحمادي 
قال: “تبنـــت حكومة اإلمارات سياســـة 
الخصخصة ضمـــن برنامج مميز لتعزيز 
النمـــو االقتصـــادي في الدولـــة، وتوفير 
فـــرص عمل جديدة مـــع تخفيض وطأة 
اإلنفاق والتمويل الحكومي، ومشـــاركة 

المخاطـــر مـــع القطـــاع الخـــاص. وممـــا 
الشـــك أن قطـــاع الرعايـــة الصحية كان 
واحدا من تلك القطاعات التي شـــهدت 
لحظـــة فارقة فـــي مســـيرتها اإلنتاجية 
واالســـتثمارية على حد ســـواء بســـبب 
جائحة كورونا، وقد انعكســـت الجائحة 
على القطـــاع الصحي إيجابيـــا، بتنامي 
الوعـــي الحكومي والمجتمعـــي بأهمية 
وضرورة تكثيف االســـتثمارات في هذا 

القطاع اإلستراتيجي.

قامت شـــركة يوســـف بن أحمد كانو 
الخدمـــات  كافـــة  بتقديـــم  بالتكفـــل 
الطبية لعالج أســـنان أطفال التوحد 
لعـــدد 25 طفـــال، وذلـــك بالتعاون مع 
مركـــز الرشـــاد للتوحد ومركـــز أمنية 
للتوحـــد والتربيـــة الخاصـــة ومركـــز 
الدكتـــور  بإشـــراف  الطبـــي  دنتاليـــا 
محمد جواد العلوي؛ وذلك مســـاهمة 
من الشـــركة في اســـتكمال مبادراتها 
المجتمعيـــة التـــي دأبت علـــى القيام 

بها. 
وأكـــد رئيـــس ســـفريات كانـــو نبيـــل 
خالـــد كانـــو أن هـــذه المبـــادرة تأتـــي 
ضمـــن عـــدة مبـــادرات ومســـاهمات 
للشـــركة مـــن خـــالل حرصهـــا علـــى 
دعم ومســـاندة كافـــة فئات المجتمع 
مســـاحة  وتخصيـــص  البحرينـــي، 
كبيـــرة مـــن دعمها المـــادي والمعنوي 
خصوصـــا تلـــك المتعلقـــة بفئـــة ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، مؤكـــًدا على 
أهميـــة االهتمام بهذه الشـــريحة في 

المجتمـــع اللذين يحتاجـــون للرعاية 
وتوفير ســـبل العالج لهم، ما يعكس 
وفـــاء والتزام الشـــركة بمســـؤوليتها 
االجتماعية تجاه هـــذه الفئة الغالية 

على الجميع.
وبهذه المناســـبة، تقدم كل من مركز 

الرشاد للتوحد ومركز أمنية للتوحد 
أمـــور  وأوليـــاء  الخاصـــة  والتربيـــة 
األطفـــال بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر 
كانـــو  أحمـــد  بـــن  يوســـف  لشـــركة 
على هـــذه البـــادرة الطيبـــة ودعمهم 

لمؤسسات المجتمع المدني.

تفعيل ذراع الرعاية الصحية بالمنطقة

“ديفيدند جيت كابيتال وشركاؤها” تستثمر ٨ ماليين دوالر في مركز طبي بعجمان “يوسف بن أحمد كانو” تدعم “الرشاد للتوحد” و“أمنية”

صرف مكافآت المتطوعين في الحسابات البنكية
ــا ــار و12 ألفـ ــن 4 آالف دينـ ــا بيـ ــت مـ تفاوتـ

تم الشروع في صرف المكافآت المخصصة للمتطوعين في الصفوف األمامية لمواجهة جائحة 
فايــروس كورونــا )كوفيــد 19(. وتراوحــت قيمــة المكافــآت ما بيــن 4 آالف دينــار و12 ألف دينار 

لكل فرد.
وأفـــادت مصادر عليمة لـ “البالد” أن المتطوعين 
تســـلموا صباح أمس الباكر مبالـــغ المكافآت في 
حســـاباتهم البنكية، فيما يستعد عدد آخر منهم 
لتســـلم مكافآتهـــم غًدا، مشـــيرين إلـــى أن الذين 
تســـلموا المكافـــآت هم ممن يمتلكون حســـابات 
في بنـــك البحريـــن الوطني، فيما سيتســـلم من 
لديـــه حســـاب بنكـــي فـــي بنـــوك أخرى يـــوم غد 

الخميس.
وفـــي التفاصيـــل أكـــدت المصـــادر أن المكافـــأة 
متفاوتـــة وتأتي وفًقا لتقييم فني وتقني عميق 
أجرتـــه وزارة الصحـــة لـــكل فـــرد متطـــوع بناء 

علـــى أمور عدة، ومن جملتها كون المتطوع من 
خريجي الطب أم ال ومدة التطوع.

وأشـــارت إلـــى أن التعويضـــات متفاوتـــة، فقـــد 
حصـــل بعـــض المتطوعيـــن علـــى 4 آالف دينـــار 
دينـــار،  ألـــف  و12  آالف  و9  آالف   7 وآخـــرون 
وتأتـــي هـــذه الخطوة تقديـــًرا مـــن الحكومة لما 

بذله هؤالء طوال جائحة كورونا.
قامـــت  الصحـــة  وزارة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
بالتواصـــل مـــع جميـــع المتطوعيـــن المســـجلين 
بشـــكل رســـمي ممن يســـتحقون المكافـــأة وفًقا 
منهـــم  وأخـــذت  لذلـــك،  الموضوعـــة  للشـــروط 

الصـــرف،  ألوجـــه  الالزمـــة  المعلومـــات  جميـــع 
التـــي تضمنـــت الحســـابات البنكيـــة وعـــددا من 

المعلومات الخاصة والرسمية.

علوي الموسوي

“حمد الجامعي” ينقذ رضيعة عمرها أقل من شهر من ورم في الرقبة

التسّوق أكثر متعة مع “صفقات العيد الكبرى” من “اللولو”
يــولــيــو ــى 25  ــت ــر ح ــم ــت ــس وت ــوم  ــيـ الـ ــن  ــدًءا مـ ــ ــ ب الـــعـــروض 

نجح الفريق الطبي في مستشـــفى 
بإشـــراف  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
استشاري جراحة األطفال والطاقم 
الطبي المساعد البروفيسور مارتن 
كوربالي فـــي إنقاذ رضيعة تبلغ من 
العمر 24 يوًما، وذلك بعد إزالة ورم 
ضخـــم فـــي الرقبـــة، وقـــد خضعت 
الطفلة لعملية جراحية كبرى إلزالة 
الـــورم تماًما مـــن الرقبة بعد يومين 

من نقلها إلى المستشفى.
وأوضح الفريق الطبي في تصريح 
لــــ “البـــالد”: بـــأن الطفلـــة البالغة من 
العمر أقل من شـــهر تم تشـــخيصها 
مـــن خـــالل إجـــراء فحـــص بأشـــعة 
قبـــل  الصوتيـــة  فـــوق  الموجـــات 
الـــوالدة، والتـــي بينـــت وجـــود ورم 
)التيراتومـــا(  الرقبـــة  فـــي  ضخـــم 
والـــذي قد يؤثـــر على حياتهـــا، مما 
اســـتدعى إلى والدة الطفلة بعملية 
قيصريـــة طارئـــة، مشـــيرا أن هـــذه 
الحالـــة تعتبـــر من الحـــاالت النادرة 

والصعبة.
وتابـــع الفريق: بعد الوالدة مباشـــرة 
تم وضع أنابيب التنفس في مجرى 
الهواء على الفور، وذلك للمحافظة 
على انفتاح مجـــرى التنفس وعدم 

انسداده بالورم.
يذكـــر أن والدة الطفلـــة تمـــت فـــي 
مستشـــفى آخر، حيـــث تبين وجود 
ورم ضخـــم في الرقبـــة اعُتبر كبيًرا 
وخطيـــًرا للغايـــة بحيـــث ال يمكـــن 
إزالتـــه، لذلك ناقشـــت لجنة العالج 

بالخـــارج إمكان نقـــل الطفلة خارج 
مملكة البحريـــن، لكن تبين أن ذلك 

في غاية الخطورة.
متكامـــل  فريـــق  وجـــود  وبســـبب 
أطفـــال  استشـــاريي  مـــن  يتكـــون 
حديثـــي الـــوالدة، جراحـــة األطفال 
وتخديـــر األطفـــال فـــي مستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي، إضافة إلى 
للعنايـــة  متكاملـــة  وحـــدة  وجـــود 
المركزة لألطفـــال الخدج وحديثي 
الوالدة، فقد تم نقلها إلى مستشفى 

الملك حمد الجامعي.
وقام الفريق الطبي بإجراء العملية 
الجراحيـــة للطفلة؛ وذلـــك من أجل 
إزالة الورم بصورة كلية من الرقبة، 
وقد استغرقت العملية ما يقارب 3 
ســـاعات تحت التخديـــر الكلي وقد 

تكللت العملية بالنجاح.
وأكـــد الفريق الطبي بأن الطفلة في 
حالـــة جيـــدة للغايـــة ومـــن المتوقع 
خـــالل  المستشـــفى  مـــن  خروجهـــا 

األيام المقبلة.

تستعد العائالت في البحرين لعيد األضحى المبارك المقبل باألسبوع المقبل، وقد 
كشـــفت “لولـــو هايبرماركت” عن عربـــة مليئة بصفقات العيد الكبرى لمســـاعدتهم 

على القيام بذلك.
وسيستمر عرض “صفقات العيد الكبرى” من 15 إلى 25 يوليو ويغطي كل شيء 
بدًءا من الشـــوكوالتة اللذيذة وقطع اللحم المختارة إلى مالبس، األكسسوارات، 
والعطور. الهدايا أيًضا تلعب دوًرا رئيسا في األعياد، والمناسبات، وستكون هناك 
صفقـــات رائعة على اإللكترونيـــات وتكنولوجيا المعلومـــات والهواتف المحمولة 
واألكسســـوارات المنزليـــة أيًضـــا. أخيًرا، ال طعـــم للعيد من دون مائدة شـــهية، إذ 
ســـينظم لولو مهرجـــان برياني وعرضا ترويجيا خاصا للفواكـــه الطازجة احتفاالً 

بهذه المناسبة. وسيستمر المهرجان حتى 24 يوليو 2021. 
ومـــع تكثيـــف لولو لعروض التســـوق عبر اإلنترنـــت، تتوافر هـــذه الصفقات أيًضا 

لراحة المتسوقين عبر اإلنترنت.
لقـــد جعـــل الهايبـــر ماركت من الســـهل علـــى العمالء اختيـــار العالمـــات التجارية 
المفضلـــة لديهم واالســـتفادة من عروض العيد مع خدمة توصيل واســـتالم لولو 
عبـــر الواتـــس آب )لولو هايبـــر ماركت مجمـــع الدانـــة: 36560775، 36560765 /  
لولـــو هايبر ماركت الرفـــاع: 36560508، 36560509 /  لولـــو هايبر ماركت الحد: 

 ،36560860 الرملـــي:  ماركـــت مجمـــع  هايبـــر  لولـــو    /  36560569  ،36560568
36560865 /  لولـــو هايبـــر ماركت الجفيـــر: 36560603، 36560606 /  لولو هايبر 
ماركت جاليريا: 36560445، 36560455 /  لولو هايبر ماركت سار: 36560965، 

36560995 /  لولو هايبر ماركت المحرق: 36560960، 36560955(.
وأثنـــاء التســـوق لشـــراء الهدايـــا الخاصـــة، هنـــاك خيـــارات أخـــرى جذابـــة بنفس 
القدر، إذ تأتي بطاقة هدايا “شـــوبن جفت” متعددة القيم مغلفة بعناية لتناســـب 
المناســـبات المختلفـــة، مثل العيـــد وأعياد الميالد والعطـــالت واحتفاالت الذكرى 
الســـنوية، واالحتفـــاالت الدينيـــة. والبطاقـــة صالحـــة لمدة 12 شـــهًرا مـــن تاريخ 
الشـــراء ويمكـــن اســـتخدامها مرات عدة فـــي معامالت عدة حتى يتم اســـتهالك 

القيمة اإلجمالية للبطاقة.

الفريق الطبي بمستشفى الملك حمد الجامعي ينقذ حياة رضعية بإزالة ورم في الرقبة الورم قبل إزالته 

فاطمة عبداهلل

المنامة - بنا

أعلـــن مصدر مســـؤول بـــإدارة األرصاد الجوية بـــوزارة المواصـــالت واالتصاالت أن أجـــواء المملكة 
ســـتتأثر بكميات من الغيوم يومي الســـبت واألحد المقبلين، ما قد ينتج عنه تســـاقط أمطار خفيفة، 
خصوصـــا فـــي المناطـــق الجنوبية من المملكة. وأشـــار المصدر إلـــى أن الحالة الجويـــة التي تحدث 
عادًة في فصل الصيف، ناتجة عن اقتراب خط تشـــكل المنخفضات الجوية المدارية على المناطق 
الجنوبيـــة مـــن شـــبه الجزيرة العربية وبحـــر العرب، ما يتســـبب بطقس غير مســـتقر وهطول أمطار 

رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة على تلك المناطق.

أمطار خفيفة السبت واألحد بالمناطق الجنوبية



اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
خطـــة البعثات الدراســـية للعـــام الجامعي 
2021/   2022، مؤكدا استمرار الوزارة في 
طرح البعثات والمنح الدراســـية للتنافس 
المتفوقيـــن  البحرينييـــن  الطلبـــة  بيـــن 
الحاصليـــن على معدل %90 فما فوق في 
الثانويـــة العامة، وفقا للشـــروط والمعايير 
المعتمدة.واشار إلى أن استحقاق البعثات 
المتفوقيـــن  للطلبـــة  الدراســـية  والمنـــح 
تخضع للشـــروط والضوابط المعتمدة من 
قبل لجنة البعثات بالوزارة، والتي تقتصر 
هـــذا العام على المعـــدل التراكمي للطالب، 
فقط، نتيجة تعذر تنظيم اختبار القدرات 
والمقابـــات الشـــخصية كمـــا كان معتـــادا 
في الســـابق، وذلك بسبب تفشي فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19( وما يتطلب هذا األمر 
من إجراءات احترازية. مشيرا إلى جميع 

الطلبـــة المتفوقين من أبنـــاء البحرين من 
خريجـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصة 
ســـيحصلون علـــى بعثة أو منحة دراســـية 

استنادا إلى معدالتهم التراكمية. 
يتـــم  البعثـــات  خطـــة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
إعدادهـــا ســـنويا فـــي ضـــوء احتياجـــات 

الـــوزارة وســـوق العمـــل البحرينيـــة بوجه 
عام، حيث تتولى الجهة المختصة ســـنويا 
دراســـة الحاجة المســـتقبلية فـــي مختلف 
التخصصـــات العلميـــة والفنيـــة واإلدارية، 
معربـــا عن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر للرعاية 
المســـيرة  بهـــا  تحظـــى  التـــي  الموصولـــة 

التعليمية من عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة والدعم 
المســـتمر مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأكـــد “أن هذا االهتمام مـــن القيادة لبلدنا 

يأتـــي  والمتميزيـــن  للمتفوقيـــن  العزيـــز 
البشـــري،  بالعنصـــر  لاهتمـــام  تجســـيدا 

باعتبارهم عماد التنمية واالزدهار”.
ودعت الوزارة الطلبة المتفوقين خريجي 
الثانويـــة العامـــة للعـــام الدراســـي 2020/   
2021 من المـــدارس الحكومية والخاصة 
والحاصليـــن علـــى معـــدل تراكمي بنســـبة 
التقـــدم  فـــي  والراغبيـــن  فأكثـــر،   90%
الـــوزارة  ومنـــح  بعثـــات  علـــى  للتنافـــس 
لهـــذا العـــام، إلـــى الدخـــول علـــى الموقـــع 
اإللكترونـــي لوزارة التربيـــة والتعليم على 
العنـــوان )www.moe.gov.bh( أو زيـــارة 
موقع الحكومـــة اإللكترونية على العنوان 
)www.bahrain.bh( الستكمال إجراءات 
التســـجيل للبعثات، وذلك اعتبارا من يوم 
الخميس الموافـــق 15 يوليو 2021م بدءا 
من الســـاعة السادسة مساء، وحتى نهاية 
يـــوم األحد الموافـــق 18 يوليو 2021. كما 

دعـــت الوزارة الطلبـــة الذيـــن لـــم تصلهـــم 
اإللكترونـــي  للتســـجيل  الســـرية  األرقـــام 
للبعثـــات والمنـــح الدراســـية، إلـــى ضرورة 
التواصـــل مـــع الدعـــم الفنـــي علـــى رقـــم: 
17278892 - 17278742 أو عبـــر البريـــد 
االلكترونـــي it.support@moe.bh خال 

أيام الدوام الرسمي فقط.
اإلجـــراءات  عليـــه  نصـــت  بمـــا  والتزامـــا 
انتشـــار  ظـــل  فـــي  الصحيـــة  االحترازيـــة 
مـــع  التواصـــل  فـــإن  كورونـــا،  فايـــروس 
الـــوزارة لاستفســـار ســـوف يقتصـــر على 
االتصال عبر الهاتـــف على األرقام التالية: 
 17873302-17875177-17873280-
17873564 مـــن الســـاعة الثامنـــة صباحـــًا 
وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك خال 

أيام الدوام الرسمي فقط.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتماد 4 آالف بعثة ومنحة للحاصلين على %90 فما فوق
التنافس على البعثات باالعتماد على المعدل فقط بعد تعذر تنظيم اختبار القدرات والمقابالت

النعيمي: الخطة 
يتم إعدادها 

سنويا في ضوء 
احتياجات الوزارة 

وسوق العمل 
البحرينية

استكمال إجراءات 
التسجيل اعتبارا 

من اليوم 
ولغاية األحد عبر 

موقع الوزارة 
اإللكتروني
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

عقدت لجنة مبادرة امتياز الشرف لرائدة 
األعمـــال البحرينيـــة الشـــابة فـــي دورتهـــا 
الرابعـــة اجتماعهـــا األول برئاســـة عضـــو 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ســـمو الشـــيخة 
حصة بنت خليفة آل خليفة، إذ اســـتلهت 
بأعضـــاء  بالترحيـــب  االجتمـــاع  ســـموها 
اللجنة وتأكيد دورهم في تحقيق أهداف 
هـــذه المبـــادرة التـــي انطلقـــت فـــي العام 
2011 بوصفهـــا مبـــادرة تشـــجيعية لدعم 
وتحفيـــز الشـــابات البحرينيات في مجال 
ريادة األعمال، وتكريمهن على المساهمة 

في خلق بيئة اقتصادية مساندة.
وأكدت سموها حرص اللجنة على تطوير 
مبـــادرة امتيـــاز الشـــرف لرائـــدة األعمـــال 
البحرينيـــة الشـــابة مـــن خـــال مواصلـــة 
العمل على تكريم الشابات المتميزات في 
مجـــال ريـــادة االعمـــال، وتشـــجيع وإبراز 
الطاقات والكفـــاءات المتميزة في مجال 
ريادة األعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية 
بين الشـــابات وتشـــجيعهن علـــى المبادرة 
واإلبداع، وتفعيل الشـــراكة بين المجلس 
المجتمـــع  ومؤسســـات  للمـــرأة  األعلـــى 
المدنـــي، وتعزيـــز المشـــاركة االقتصـــادي 
للمرأة بما يحقـــق أهداف الخطة الوطنية 

وتســـليط  البحرينيـــة،  بالمـــرأة  للنهـــوض 
االســـتثمارية  القطاعـــات  علـــى  الضـــوء 

االقتصادية الجديدة بالمملكة.
وخال االجتماع، تم مناقشـــة مقترحات 
الخاصـــة  للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
بتطويـــر معاييـــر االمتياز للـــدورة الرابعة 
وبمـــا يتواكـــب مـــع التوجهـــات العالميـــة 
أساســـي  بشـــكل  ســـتركز  إذ  والوطنيـــة، 
على قدرة المشـــروعات على االســـتدامة 
“كوفيـــد  جائحـــة  تداعيـــات  ومواجهـــة 
التكنولوجيـــة  التطـــورات  ومواكبـــة   ”19
المتســـارعة، إضافـــة إلى تســـليط الضوء 
علـــى القطاعـــات االقتصادية المســـتجدة 

والمبتكرة التي برزت بشـــكل الفت خال 
الفترة السابقة.

الشـــرف  امتيـــاز  مبـــادرة  لجنـــة  وتضـــم 
لرائـــدة األعمـــال البحرينيـــة الشـــابة فـــي 
عضويتهـــا لهـــذه الـــدورة كا مـــن المديـــر 
ودراســـة  لاســـتراتيجيات  التنفيـــذي 
األســـواق بمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 
عضـــو مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية 
تـــاال عبدالرحمـــن فخرو، وعضـــو مجلس 
البحريـــن  تجـــارة وصناعـــة  إدارة غرفـــة 
إدارة  ومديـــرة  ســـونيا محمـــد جناحـــي، 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
فـــي وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 

ومديـــر  الفاضـــل،  عبـــدهللا  شـــيخة 
االســـتراتيجية والتخطيط فـــي صندوق 
العمل “تمكين” إيمـــا المنصوري، وصاحبة 

مشـــروع “الالبيـــا للتجـــارة” الحائزة على 
االمتياز بالدورة السابقة رائدة العمل نهلة 

محمود المحمود.

أشـــاد اإلمـــام األكبر شـــيخ األزهر الشـــريف 
التـــي  بالجهـــود اإلنســـانية  الطيـــب  أحمـــد 
يبذلهـــا عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري 
اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
واهتمام جالته بالعمل الخيري واإلنساني 
داخـــل وخـــارج مملكـــة البحريـــن ومـــد يـــد 
العون للمحتاجين والمنكوبين في مختلف 
تضمـــن  احترافيـــة  بطريقـــة  العالـــم  دول 
الكرامة اإلنسانية والتنمية للمحتاجين من 
خال المشـــاريع التنمويـــة التي تنفذها في 

مختلف دول العالم.
وقـــال اإلمام األكبـــر إن ما يميز المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية عـــن غيرها من 
المؤسســـات بأنهـــا تحظـــى بقيـــادة وإدارة 

تجمـــع بيـــن الفكـــر اإلبداعـــي والتخطيـــط 
اإلســـتراتيجي وتنفيذ المشاريع على أرض 
الواقع والعمل والمتابعـــة الميدانية الجادة 
تحـــرص  والتـــي  التنفيـــذ  لضمـــان ســـامة 
مـــن خالهـــا علـــى اســـتدامتها ومســـاعدة 
المستفيدين من خدماتها مما يجعلها قدوة 
ومثال بين المؤسسات العاملة في المجال 
اإلنســـاني والخيـــري علـــى مســـتوى العالـــم 

العربي، ومحل فخر واعتزاز للجميع.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقباله األميـــن العـــام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
مصطفى الســـيد والـــذي قام لإلمـــام األكبر 
فـــي مشـــيخة األزهـــر الشـــريف بالعاصمـــة 
المصرية بمناسبة تكريم المؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية فـــي جمهوريـــة مصـــر 

العربيـــة بجائزة أفضل مؤسســـة رائدة في 
مجال العمل اإلنســـاني فـــي الوطن العربي 
مـــن قبـــل األكاديميـــة الوطنيـــة للدراســـات 
والتنميـــة وتكريم مصطفى الســـيد بجائزة 

أفضل شـــخصية رائدة لعـــام ٢٠٢١ تقديرا 
لخدماته مدى الحياة في مجال اإلنســـانية 

واإلدارة ونشر العلم والثقافة.
وخـــال اللقـــاء نقل الســـيد تحيـــات جالة 

الملك عاهل الباد وســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
الشـــباب، وتمنياتهمـــا  اإلنســـانية وشـــؤون 
لإلمـــام األكبـــر ولألزهـــر الشـــريف التوفيق 
والنجـــاح لتحقيـــق أهدافـــه الســـامية فـــي 
نشـــر الصـــورة الحقيقيـــة الســـمحة للديـــن 

اإلسامي الحنيف.
العـــام  األميـــن  تقـــدم  المناســـبة  وبهـــذه 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
حضـــرة  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص 
صاحب الجالة الملك على رعايته األبوية 
واهتمامـــه الكبيـــر بأســـر وأبناء المؤسســـة 
والدعـــم  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الامحـــدود الذي تحظى به المؤسســـة في 
جميـــع أعمالهـــا الخيرية واإلنســـانية، مثمًنا 
الدعـــم الكريـــم الـــذي تحظى به المؤسســـة 

مـــن قبـــل الحكومـــة الموقـــرة بقيـــادة  ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، مشـــيدا 
بجهـــود ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة في قيـــادة العمل الخيري من خال 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
وخـــال الكلمـــة التـــي ألقاها خـــال الحفل 
نقل الســـيد تحيات وتقدير مملكة البحرين 
قيـــادة وحكومـــة وشـــعبا إلى األشـــقاء في 
بعمـــق  العربيـــة، مشـــيدا  جمهوريـــة مصـــر 
العاقـــة األخوية التاريخيـــة المتميزة التي 
تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر 
العربيـــة، مثمنا الدور الكبيـــر الذي تقوم به 
مصر في خدمة القضايا العربية ونشر العلم 
والثقافـــة وما تمثله من عمق إســـتراتيجي 

كبير لألمتين العربية واإلسامية.

وقـــع رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة الكلمـــة الطيبة 
رئيس االتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع مذكرة 
تعـــاون مـــع المجلـــس العالمـــي للتســـامح والســـام 
برئاسة أحمد الجروان، ونصت المذكرة على تبادل 
التعاون بينهما لنشـــر ثقافة التســـامح والسام، كما 
تضمنـــت تنظيـــم المؤتمـــرات واللقـــاءات المتبادلة 
بيـــن الطرفين لتعزيز العمل المشـــترك. وقال رئيس 
مجلس ادارة جمعيـــة الكلمة الطيبة رئيس االتحاد 
العربـــي للتطـــوع أن توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم يأتي 
انسجاما مع التوجهات السامية لجالة الملك، التي 
تمكنت البحرين من خالها أن تكون نموذجا عالميا 
فريدا في التعايش والتســـامح واالنفتاح وفي ظل 

ما تزخر به البحرين من قيم التسامح والتعايش.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن، علـــى امتـــداد تاريخهـــا 
العريـــق، تفتخـــر بأنهـــا تحتضـــن مختلـــف الديانات 
متحابـــة  واحـــدة  كأســـرة  والثقافـــات  والمذاهـــب 
ومنفتحـــة علـــى العالـــم، ضمـــن مجتمـــع قائـــم على 
وإيمانـــه  شـــعبها  وعـــي  بفضـــل  األخـــوي  التاحـــم 
التعايـــش  روح  وأن  النبيلـــة،  اإلنســـانية  بالمبـــادئ 
واالنســـجام والتســـامح المميـــز، الـــذي تتصـــف بـــه 
المملكـــة البحريـــن، يأتي في إطـــار التوجهات التي 
أرســـاها عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وتؤكد النهج الذي رسمه جالته 
ودعمـــه، كمـــا وتعتبـــر تأكيـــدا للدعـــم واالحتضـــان 
األبـــوي لانســـجام والتســـامح، الـــذي تميـــز بتنـــوع 

الثقافـــات والديانـــات واألجناس التـــي تعيش على 
أرض البحرين بكل حب وتآلف.

وأشـــار بوهزاع أن رؤية جالة الملك تجســـدت في 
إطاق جالة الملك للعديد من المبادرات اإلنسانية 
الدولية الرائدة، والتي كان من أبرزها إنشـــاء مركز 
الملـــك حمد العالمي للتعايش الســـلمي، وتخصيص 
كرســـي الملك حمـــد للحوار بين األديـــان والتعايش 
الســـلمي فـــي جامعة ســـابينزا اإليطالية، وتدشـــين 
“إعـــان مملكـــة البحريـــن” كوثيقـــة عالميـــة لتعزيز 
الحريـــات الدينيـــة، وتقديـــم جوائـــز عالمية لخدمة 
اإلنســـانية وتمكين المـــرأة ودعم التعليـــم والتنمية 
المستدامة، وتنظيم العديد من المؤتمرات العالمية 
للحوار اإلســـامي المسيحي العام 2002 والتقريب 

وحـــوار  العـــام   2003،  اإلســـامية  المذاهـــب  بيـــن 
الحضارات والثقافـــات العام 2014، هذا إلى جانب 
اعتمـــاد األمـــم المتحـــدة لمشـــروع صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة بإعان 
5 أبريـــل يوًما عالمًيـــا للضمير. ويأتي توقيع مذكرة 
التفاهم على هامش مشـــاركة حسن محمد بوهزاع 
فـــي اجتماعـــات الـــدورة 51 للجنـــة التنســـيق العليا 
للعمـــل العربي المشـــترك واجتمـــاع الـــدورة الرابعة 
لملتقـــى االتحـــادات العربية النوعيـــة المتخصصة، 
التـــي أقيمت برئاســـة األميـــن العـــام لجامعة الدول 
العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط حديثـــا بمقـــر األكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة 

العلمين الجديدة في جمهورية مصر العربية.

ــة حـــصـــة بـــنـــت خــلــيــفــة ــخ ــي ــش ــة ســـمـــو ال ــاسـ ــرئـ بـ

ــي ــن العربـ ــدة بالوطـ ــة رائـ ــل مؤسسـ ــزة أفضـ ــى جائـ ــة” علـ ــول “الملكيـ ــبة حصـ بمناسـ

مبـــادرات بحرينيـــة رائـــد أبرزهـــا مشـــروع ســـمو األميـــر خليفـــة فـــي تخصيـــص يومـــا للضميـــر

“مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة” تعقد اجتماعها

شيخ األزهر يشيد بدعم جاللة الملك للعمل الخيري واإلنساني

مذكــرة تعــاون بيــن “العـربـي للتطـوع” و“العـالمــي للســالم”

االجتماع األول للدورة الرابعة للجنة مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة
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المنامة - بنا

هنـــأ مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون 
اإلعالم نبيل الحمـــر، رئيس جمعية 
عيســـى  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
الشـــايجي وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
فـــوزه  بمناســـبة  وذلـــك  الجمعيـــة؛ 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  برئاســـة 

الصحفيين البحرينية.
وأعـــرب الحمـــر عـــن أصـــدق تهانيه 
وتمنياتـــه لرئيس وأعضـــاء مجلس 
اإلدارة الجديـــد للجمعيـــة بالتوفيق 
والســـداد لمواصلـــة رســـالتها النبيلة 
الصحافـــي  العمـــل  خدمـــة  فـــي 
والصحافيين، استمرارا للدور البناء 
والمخلـــص الذي تقوم بـــه الجمعية 

منذ انطالقتها.
لجمعيـــة  دعمـــه  الحمـــر  وأكـــد 
وجميـــع  البحرينيـــة  الصحفييـــن 

أداء  مـــن  يمكنهـــا  بمـــا  منتســـبيها، 
المجتمـــع  خدمـــة  فـــي  رســـالتها 
التثقيفـــي  دورهـــا  واســـتمرار 
والتنويـــري، مجـــددا تهانيه للجميع، 
متمنيـــا لهـــم دوام النجـــاح والتقدم 
في مهام عملهـــم الصحافي لخدمة 

الوطن والمواطن.

الحمر: دعم “الصحفيين” في أداء رسالتها

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــيخ  الجمـــارك  رئيـــس  اســـتقبل 
أحمـــد بن حمـــد آل خليفة يوم أمس 
الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال 
الوطنـــي يوســـف محمـــد البنخليـــل، 
للتخليـــص  العـــام  المديـــر  بحضـــور 
والخدمـــات الجمركيـــة ومدير إدارة 

االتصال والتنسيق.
ورحـــب رئيـــس الجمـــارك بالرئيـــس 
التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال الوطني، 
بـــه  يضطلـــع  الـــذي  بالـــدور  مشـــيدا 
المركز في تعزيز التعاون والتنســـيق 
الجهـــات  مختلـــف  بيـــن  اإلعالمـــي 
الحكوميـــة بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر 
الحكومـــي،  اإلعالمـــي  الخطـــاب 
واالرتقـــاء بمنظومـــة التواصـــل مـــع 
الجهـــات  ومختلـــف  المواطنيـــن 
الحكوميـــة محليـــا وخارجيا، إضافة 
الحضاريـــة  المنجـــزات  إبـــراز  إلـــى 

الوطنيـــة  والمكتســـبات  والتنمويـــة 
وشـــعبها  للمملكـــة  تحققـــت  التـــي 
الكريـــم في ظل العهـــد الزاهر لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة،.
يوســـف  اســـتعرض  جهتـــه،  مـــن 
البنخليل استراتيجية المركز ودوره 

التواصـــل  بمنظومـــة  االرتقـــاء  فـــي 
مـــع المواطنيـــن ومختلـــف الجهـــات 
بمـــا  وخارجيـــا،  محليـــا  اإلعالميـــة 
ويبـــرز  الحقيقيـــة  الصـــورة  يعكـــس 
المنجـــزات الحضارية والمكتســـبات 
مملكـــة  حققتهـــا  التـــي  الوطنيـــة 

البحرين.

ــة ــات الحكوميـ ــن الجهـ ــي بيـ ــيق اإلعالمـ ــز التنسـ تعزيـ

رئيس الجمارك: دور مهم لـ “االتصال الوطني” في إبراز المنجزات

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
زايـــد الزيانـــي بوزيـــر التجـــارة الدولية 
فـــي  جيواردينـــا،  رانيـــل  البريطانـــي 
حيـــث  لنـــدن،  البريطانيـــة  العاصمـــة 
ناقـــش الجانبـــان أطر التعـــاون الثنائي 
االستثماري والفرص الجديدة لتوسيع 
يخـــدم  بمـــا  القائمـــة،  الشـــراكة  نطـــاق 
االســـتراتيجية  والـــرؤى  التوجهـــات 

والتنموية للبلدين الصديقين.
المســـاعد  الوكيـــل  االجتمـــاع  حضـــر 
للتجـــارة المحليـــة والخارجية الشـــيخ 
حمـــد بن ســـلمان آل خليفـــة وعدد من 

كبار المسؤولين في كال الجانبين.
وخـــالل االجتماع، أكد وزيـــر الصناعة 
والتجارة والسياحة أن حجم العالقات 
االقتصاديـــة يشـــهد نمـــوا مطـــردا جاء 
انعكاســـا لحجـــم العالقـــات التاريخيـــة 
وبريطانيـــا؛  البحريـــن  بيـــن  المتميـــزة 

تحقيقا للرؤى االستراتيجية المشتركة 
والطموحة بين الجانبين.

كمـــا جرى خـــالل االجتمـــاع بحث عدد 
االهتمـــام  موضـــع  الموضوعـــات  مـــن 
بتطويـــر  الكفيلـــة  والســـبل  المشـــترك 
وزيـــادة حجـــم االســـتثمارات الثنائيـــة 
والمرحلـــة المقبلـــة، كمـــا تطـــرق الوزير 

إلـــى البيئة االســـتثمارية المالئمة التي 
تحظى بها مملكة البحرين والمبادرات 
التطويريـــة التـــي قامت بهـــا الحكومة 
لتسهيل جذب االستثمارات المتنوعة، 
األمر الـــذي جعلها وجهة فضلى للكثير 
مـــن المشـــروعات العالميـــة التي تتخذ 

البحرين مقرا ألعمالها في المنطقة.

من المتوقع أن تباشر شركات التأمين 
المحلية الحوادث المرورية البســـيطة 
ابتـــداء من نهاية يوليو الجاري، وذلك 
بعد صدور قرار وزير الداخلية بتاريخ 
18 ينايـــر 2021، والـــذي تـــم بمقتضاه 
تنظيم إعهـــاد تنفيذ بنود عقد التأمين 
فـــي وقائـــع التلفيات المتصالـــح عليها 
إلـــى شـــركات التأميـــن، دون الرجـــوع 
لـــإدارة العامـــة للمرور،وتعد مباشـــرة 
شـــركات التأميـــن للحوادث البســـيطة 
للمركبـــات هـــي األولى مـــن نوعها في 

المنطقة.
مـــن جهته، قـــال القائـــم بأعمال رئيس 
بـــاإلدارة  القانونيـــة  الشـــؤون  شـــعبة 
العامـــة للمـــرور الرائـــد خالـــد بوقيـــس 
إن شـــركات التأمين المحلية ستباشـــر 
الحوادث المرورية البسيطة المتصالح 

عليهـــا وفيهـــا يمكن لألطـــراف اللجوء 
إلى شـــركات التأمين لتصليح األضرار 

دون اللجوء لإدارة العامة للمرور.
وأوضـــح بوقيـــس في لقـــاء بتلفزيون 
البحرين أن أنـــواع الحوادث المرورية 
تتضمـــن  عليهـــا  المتصالـــح  البســـيطة 
أضـــرار  عنهـــا  ينتـــج  التـــي  الحـــوادث 

بالممتلكات، والتي يقر فيها المتســـبب 
الســـيارة  تحمـــل  كمـــا  بخطئـــه،  بـــه 
المتســـببة غطـــاء تأمينيا، ولـــم يرتبط 
أو  إصابـــة  أو  وفـــاة  بحالـــة  الحـــادث 
اإلشـــارة  كتجـــاوز  جســـيمة  مخالفـــة 
بالمركبـــة،  اســـتعراض  أو  الضوئيـــة 
وغيرها من الحاالت التي سيعلن عنها 

الحقا.
 مـــن جهتهـــا، قالـــت مديـــر عام شـــركة 
إيمـــان  للتأميـــن  الوطنيـــة  البحريـــن 
مجلي إن أهمية قرار إســـناد الحوادث 
التأميـــن،  شـــركات  إلـــى  المروريـــة 
خصوصا الحوادث البسيطة المتصالح 
عليهـــا مـــن شـــأنه تســـهيل إجـــراءات 
الحـــوادث المرورية،كمـــا ســـيكون لـــه 
األثـــر اإليجابـــي بشـــكل مباشـــر علـــى 
المواطـــن والمقيم،فضـــال عـــن تركيـــز 
مـــا  كل  علـــى  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 

يخص األمن والسالمة على الطريق.

الرائد خالد بوقيس 

حجــم العالقــات االقتصاديــة الثنائيــة يشــهد نمــوا مطردا

ـــرور ـــة لـلــمــــــ ـــإدارة الـــعـــــامـــــــ ـــوء ل دون الـلـجــــــــ

توسيع أطر التعاون االستثماري بين البحرين وبريطانيا

إسناد الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين في حال التصالح

الرميحي: تعاون مستمر مع “الصحفيين” لدعم الحرية المسؤولة
الجــــديـــــد الجمعيــــــة  إدارة  مهنئـــا مجلــــــس 

أكــد وزيــر اإلعالم علي الرميحي ســعي الوزارة الدائم الى دعــم الصحافة والصحافيين والوقوف إلى جانبهم، 
بمــا يمكنهــم مــن أداء رســالتهم الســامية بحريــة وموضوعية ومســؤولية، باعتبارهــا من أهم القيــم الحضارية 
والمكتســبات الديمقراطيــة فــي ظــل المســيرة التنمويــة الشــاملة لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

وأعـــرب وزيـــر اإلعالم عـــن أطيب 
تهانيه إلـــى مجلـــس إدارة جمعية 
برئاســـة  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
رئيـــس تحريـــر صحيفـــة “األيـــام” 
عيســـى الشايجي؛ بمناســـبة نيلهم 
ثقة الجمعيـــة العمومية وتزكيتهم 
في مجلـــس اإلدارة للدورة )2021 
- 2023(، مشـــيًدا بدورهم الوطني 
المشهود لالرتقاء بقطاع الصحافة 

واإلعالم في مملكة البحرين.

وأشـــار الرميحـــي إلـــى أن مجلس 
إدارة جمعيـــة الصحفيين يســـتهل 
مـــن  بجملـــة  الجديـــدة  دورتـــه 
التـــي  والواجبـــات  االســـتحقاقات 
يعـــول عليهـــم الجســـم الصحافـــي 
بالعمل على تحقيقها دعًما للحرية 
وتعزيـــز  المســـؤولة،  الصحافيـــة 
عـــن  للدفـــاع  الصحافييـــن  وعـــي 
أدواتهـــم  وتطويـــر  مكتســـباتهم 
األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  المهنيـــة، 

المرجوة في تعميق روح التسامح 
المجتمـــع  أبنـــاء  بيـــن  والترابـــط 
الواحـــد، والحرص علـــى المصلحة 

العليا للوطن وجميع المواطنين.
وأكـــد وزير اإلعالم التـــزام الوزارة 
وخططهـــا  برامجهـــا  بمتابعـــة 
التطويريـــة بالتعـــاون مـــع جمعية 
الصحفييـــن وأعضائهـــا فـــي تعزيز 
الصحافيـــة  والحريـــات  الحقـــوق 
وإعـــداد  المســـؤولة،  واإلعالميـــة 

وتأهيل الكوادر الوطنية وصقلها، 
بما يرتقـــي بدور اإلعـــالم الوطني 
فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن الوطـــن 
مكتســـباته  وتعزيـــز  واســـتقراره 
التنمويـــة والحضارية المســـتدامة 
فـــي إطـــار المشـــروع اإلصالحـــي 

لصاحب الجاللة الملك.

المنامة - بنا

المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

بدأ ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية أمس 
األربعاء فعاليات الدورة التدريبية األولى 
وتعزيـــز  القـــدرات  “بنـــاء  برنامـــج  ضمـــن 
المهـــارات والخبـــرات في مجـــال التدقيق 
االســـتقصائي )Forensic Audit(”، وذلـــك 
بالتعاون مع شركة كرول )Kroll( العالمية.

وعّرفـــت الـــدورة التـــي حضرهـــا أكثر من 
بعـــض  ومـــن  الديـــوان  مـــن  موظفـــا   20
الجهـــات ذات االختصـــاص، إلـــى التدقيق 
االســـتقصائي واإلجـــراءات المتبعـــة عنـــد 
المتخصصـــة  الممارســـات  تنفيـــذه كأحـــد 
ضمـــن أعمـــال التدقيـــق المالـــي واإلداري، 
والجرائـــم الماليـــة مـــن منظـــور التدقيـــق 
االســـتقصائي، وتحليل البيانات وتقنيات 
جمع وحفظ ودراسة المستندات واألدلة.

إجـــراء  أســـاليب  علـــى  كذلـــك  وركـــزت 
المقابالت ألغراض التدقيق االستقصائي، 
إضافـــة إلى توثيـــق أوراق العمـــل واألدلة 

وإعداد التقارير.
وقـــال رئيـــس الديـــوان الشـــيخ أحمـــد بن 
يولـــي  الديـــوان  إن  خليفـــة  آل  محمـــد 

التدريب عناية كبيرة، حيث يهتم بإطالع 
موظفيه على آخر التطورات والتحديثات 
العالميـــة فـــي مجـــال الرقابـــة والتدقيـــق 
األعمـــال  تنفيـــذ  لضمـــان  عـــام؛  بشـــكل 
والمهمات بحرفية ومهنية عالية وبالتالي 

تحقيق األهداف المنشودة.

وأضـــاف أن الدورة التي عقدت اليوم هي 
األولـــى من سلســـلة دورات تدريبية حول 
التدقيق االســـتقصائي ســـيعقدها الديوان 
بالتتابع، تهدف إلى إشراك أكبر عدد ممكن 
من الموظفين فيها، وتدريبهم على تنفيد 
هـــذا النوع مـــن التدقيق بحســـب المعايير 

العالميـــة. وبيـــن الشـــيخ أحمد أنه ســـيتم 
توظيـــف المهـــارات المكتســـبة مـــن هـــذه 
الـــدورات فـــي إعـــداد تقاريـــر متخصصة، 
وتعزيـــز التعـــاون والشـــراكة مـــع الجهـــات 
المشـــمولة بالرقابة وتقديـــم قيمة مضافة 
ألصحـــاب المصلحـــة، فضـــال عـــن تحقيق 
األهـــداف اإلســـتراتيجية للديـــوان والتي 
مـــن شـــأنها إحـــداث فـــارق فـــي الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
واعتمد الديوان بحسب خطته التدريبية 
6 دورات تتعلـــق بالتدقيـــق االســـتقصائي 
تبـــدأ فـــي 14 الشـــهر الجـــاري وتنتهي في 
24 نوفمبـــر المقبـــل تعقد تحـــت مجموعة 
مـــن العناوين الهامة هي: نظرة عامة على 
 / المحاســـبة  االســـتقصائية،  التحقيقـــات 
المراجعـــة الجنائيـــة، مقدمة فـــي الجرائم 

وتحليـــل  المعلومـــات  مصـــادر  الماليـــة، 
واســـتخراجها  البيانـــات  جمـــع  البيانـــات، 
البريـــد  مراجعـــة  وتقنيـــات  ومعالجتهـــا 
اإللكتروني، تقنيات المقابلة االستقصائية 
وتصميـــم أوراق العمـــل وإعـــداد التقاريـــر 
التدقيـــق  ويعتبـــر  وإثباتهـــا.  الجنائيـــة 
الرقابيـــة  األدوات  أحـــد  االســـتقصائي 
الديـــوان  اختصاصـــات  ضمـــن  الواقعـــة 
بموجـــب قانونـــه، وهـــو ممارســـة رقابيـــة 
حـــاالت  كشـــف  إلـــى  تهـــدف  متخصصـــة 
الفســـاد واالحتيـــال ذات الطبيعـــة المالية 
واإلداريـــة، حيـــث يتضمـــن تقديـــم تقارير 
بنتائج تلك المهام إلى السلطات القضائية 
وأجهـــزة الدولـــة والجهـــات المختصة، مع 
وضـــع الحلـــول والتوصيـــات التـــي تكفـــل 

تالفي وقوع التجاوزات.

االســـتـــقـــصـــائـــي” “الـــتـــدقـــيـــق  فــــي  ــة  ــيـ ــبـ ــدريـ تـ دورات  ــة  ــل ــس ــل س ــد  ــقـ عـ

أحمد بن محمد: مواكبة آخر التطورات العالمية في مجال الرقابة

نبيل الحمر

ليلى مال اهلل

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  اطلـــع 
العصفـــور علـــى األعمـــال المنجـــزة 
التي قـــام بها المحكومـــون بقانون 
زيارتـــه  خـــالل  البديلـــة  األحـــكام 
نائـــب  بحضـــور  كـــرزكان  لمنطقـــة 
خالـــد  العميـــد  الشـــمالية  محافـــظ 
الوقايـــة  إدارة  ومديـــر  الدوســـري 
مـــن الجريمة بوزارة الداخلية علي 
أميني والممثل عـــن وكالة الزراعة 
والثـــروة البحريـــة حســـين الليـــث 

وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
وقال العصفور إن هذه الزيارة التي 
تأتـــي لمتابعـــة تنفيـــذ اإلجـــراءات 
ضمـــن برامـــج التأهيـــل والتدريب 
للمحكومين بعقوبات بديلة عوضا 
عـــن العقوبة ســـالبة الحرية، وذلك 
بالقيـــام بأعمـــال الصيانـــة وتقليـــم 
األشجار وإزالة المخلفات الزراعية 

للمحافظة على البيئة في كرزكان، 
إدارة  مـــع  والشـــراكة  بالتعـــاون 
الوقاية مـــن الجريمة وإدارة تنفيذ 
األحكام بـــوزارة الداخليـــة ووكالة 

الزراعة والثروة البحرية
وأشـــاد العصفـــور بجميع الشـــركاء 
برامـــج  تنفيـــذ  فـــي  العالقـــة  ذات 

للمحكـــوم  والتدريـــب  التأهيـــل 
عليهـــم، ومســـاهمتهم فـــي تقويـــم 
وتســـهيل  المحكوميـــن  ســـلوك 
اندماجهـــم فـــي المجتمـــع، وهو ما 
حقـــوق  تطبيـــق  مظاهـــر  يعكـــس 
اإلنســـان في مملكـــة البحرين وفق 

منظومة التشريعات المتطورة.

المحكومون بالعقوبات البديلة يقلمون أشجار كرزكان

وزير اإلعالم



أكــد االعالمــي المتألــق إبراهيــم التميمــي الدور الرائد والمتميز للمــرأة البحرينية في كافة مجاالت العمل فــي مملكة البحرين والذي 
تحقــق مــن خــالل الدعــم الشــامل والمســاندة الكبيــرة لتمكيــن البحرينية وإعالء شــأنها من لدن قرينــة عاهل البالد رئيســة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مشــددا على الدور الكبير الذي أحدثه “تكافؤ الفرص” 
الــذي عمــل عليــه المجلــس وحقــق نجاحا واســعا فــي تحقيقيه علــى أرض الواقع، والــذي أبرز العطاء المســتمر والرائــد الذي قدمته 
البحرينية في كل المجاالت وأيضا في مجال مهام عملها كمفتشة من خالل الدور الذي تقوم به مجموعة من البحرينيات المفتشات 

في مختلف مواقع العمل، منذ فترة ما قبل كورونا “كوفيد 19”، أو خالل الفترة الحرجة التي مرت بها البحرين خالل الجائحة.

كمـــا أكـــد التميمـــي الحضـــور الواثق 
والمؤثـــر للمفتشـــات فـــي الصفـــوف 
مواجهـــة  مرحلـــة  فـــي  األماميـــة 
الجائحـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه وجـــود 
النســـاء  يشـــمل  إذ  وممتـــد،  واســـع 
التفتيـــش  قطـــاع  فـــي  العامـــات 
الميداني بـــوزارة الصناعة والتجارة 
وفـــي  الصحـــة  ووزارة  والســـياحة، 
عـــدد مـــن المواقـــع االخـــرى، حيـــث 
يحملـــن علـــى عاتقهـــن مســـؤوليات 
الدقيـــق  التطبيـــق  لضمـــان  كبيـــرة 
للقوانيـــن واالجـــراءات االحترازيـــة 
ســـامة  و  صحـــة  علـــى  حفاظـــا 

المجتمع البحريني بكافة شرائحه.
جـــاء ذلك خال حـــوار “اليف” الذي 
نظمه المجلس األعلى للمرأة مســـاء 
الثاثـــاء الماضـــي، على أنســـتغرامه 
“البحريـــن  برنامـــج  الخـــاص ضمـــن 
بخيـــر بعزيمتكـــم” وناقـــش “المـــرأة 
في الصفوف االمامية: المفتشـــات” 
وأداره االعامـــي إبراهيم التميمي، 
إدارة  مديـــرة  خالـــه  واســـتضاف 
الصناعـــة  وزارة  فـــي  التفتيـــش 
والتجـــارة والســـياحة منـــى العلـــوي 
وأخصائي صحة االغذية في وزارة 
الصحـــة زينـــب الحـــداق وأخصائي 
تفتيش عمالي أول في وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية آيات جناحي.

وألقـــى ضيـــوف اللقاء الضـــوء على 
العديد مـــن قصص العمـــل والعطاء 
عـــدد  فـــي  العامـــات  للمفتشـــات 
مـــن المجـــاالت، والتضحيـــات التـــي 
يقدمنهـــا عندمـــا يتعلـــق العمل الذي 
يقمـــن بـــه بحمايـــة ابنـــاء المجتمـــع، 
حتـــى وإن كلفهن في بعض االحيان 

“أرواحهن”.
إدارة  مديـــرة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
الصناعـــة  وزارة  فـــي  التفتيـــش 
والتجـــارة والســـياحة منـــى العلـــوي 
الـــدور المحوري والمهم للمفتشـــات، 
خصوصا العامات بمجال التفتيش 
والرقابة على المحات والســـجات 
التجاريـــة بصفتهـــن مأمـــوري ضبط 
قضائي، مبينة، أنهن يشـــكلن العمود 
االساسي في 8 إدارات مهمة حاليا، 
موضحة، أن عددهن وصل االن الى 
8 مفتشات يعملن من خال 23 أداة 
تفتيش مختلفة ويشـــكلن ما نسبته 
22 % مـــن موظفـــي إدارة التفتيش 
بالوزارة،، مردفة، انهن يقمن بعملهن 
التحديـــات  مـــن  العديـــد  ظـــل  فـــي 
فتـــرة  خـــال  خصوصـــا  الميدانيـــة 
الجائحة، مؤكـــدة، أن تكافؤ الفرص 
فتـــح المجال أمام البحرينية لتؤدي 

دورها المتكامل على أفضل وجه.
المـــرأة  وجـــود  العلـــوي  وأكـــدت 

المباشـــر فـــي ميدان العمـــل الرقابي 
والتفتيشي على المحات التجارية 
باإلضافـــة  المخالفـــات،  وضبـــط 
الحمـــات  فـــي  مســـاهمتها  الـــى 
الرقابيـــة مـــن خـــال التحقـــق مـــن 
تنفيـــذ قـــرارات اللجنـــة التنســـيقية 
والقرارات الوزارية لمكافحة انتشار 
فيـــروس كورونا فـــي جميع المحال 
والمجمعـــات التجاريـــة والتأكـــد من 
تطبيـــق اإلجـــراءات الوقائيـــة للحد 
بعـــض  مســـتعرضة  الجائحـــة،  مـــن 
القصص للمفتشات في هذا الجانب، 
مؤكـــدة أن كل المفتشـــات بالـــوزارة 
هن أمهات ولكن ذلك لم يمنعهن من 

أداء عملهن على أفضل وجه.
بدورهـــا، أشـــارت أخصائـــي صحـــة 
االغذيـــة فـــي وزارة الصحـــة زينـــب 
الحـــداق إلـــى الـــدور الرقابـــي الـــذي 
تقوم به المفتشـــة في وزارة الصحة 
قبـــل الجائحة وخالهـــا، وأنها باتت 
اليـــوم تقف على قدم المســـاواة إلى 
جـــوار أخيهـــا الرجـــل فـــي مختلـــف 
مواطن العمل بمـــا في ذلك األعمال 
التـــي تتطلب الحســـم والعـــزم مثل 
التفتيـــش و المخالفـــات، وأن هنـــاك 
450 محـــا تجاريـــا يتـــم تفتيشـــها 
شـــهريا، مردفـــة، ان التفتيش يجب 
أن ترافقـــه جـــودة ألن هنـــاك رقابـــة 

مـــن  عـــددا  أن  مبينـــة  مســـتمرة، 
المفتشـــات قمن بتطويـــر العديد من 
البرامـــج والتـــي تصـــب في ســـرعة 
العمـــل وجودتـــه وأيضا فـــي خدمة 

الزبون.
واســـتعرضت الحداق الـــدور الفاعل 
والرائـــد الـــذي قامت به المفتشـــات 
في وزارة الصناعـــة ووزارة الصحة 
وتعاونهـــن  المتواصلـــة  وجهودهـــن 
والـــذي أدى إلـــى اكتشـــاف “مخـــزن 
الهملة” والذي كانت تديره مجموعة 
مـــن األفـــراد مـــن غيـــر البحرينييـــن 
ويقومـــون بالغـــش من خـــال تغيير 
تاريـــخ الصاحيـــة واالنتـــاج للمواد 
الغذائيـــة والتي كان يمكن أن تؤدي 
إلـــى عواقب وخيمة علـــى الناس لو 

لم يتم اكتشافه.
واردفت أنه وعلى الرغم من أن دور 
المفتش في وزارة الصحة “رقابي”، 
فقـــط  ليـــس  هـــو  يهمنـــا  مـــا  ولكـــن 
إصـــدار المخالفـــات، وإنمـــا التوعية 

والتثقيف.
تفتيـــش  أخصائـــي  واســـتعرضت 
العمـــل  وزارة  فـــي  أول  عمالـــي 
والتنميـــة االجتماعية آيات جناحي 
الســـامة المهنيـــة وطـــرق تحقيقهـــا 
أن  إلـــى  مشـــيرة  المجتمـــع،  فـــي 
يـــزرن مواقـــع متعـــددة  المفتشـــات 
كالورش والكراجات والمصانع، وقد 
أثبتـــن قدرتهـــن علـــى إدارة العمـــل 
والتكيف مع ضغـــوط العمل، مبينة، 
أن عدد المفتشـــات البنـــات بالضبط 

القضائي يصل إلى 30 %.
مديـــر  بينـــت  الســـياق،  ذات  وفـــي 
إدارة التفتيـــش فـــي وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة منـــى العلـــوي 
تحويـــل  إمكانيـــة  عـــن  ردهـــا  فـــي 
الضبط إلـــى إلكتروني، بأن التطوير 
الـــوزارة  فـــي كافـــة إدارات  يجـــري 
البرامـــج  مـــن  العديـــد  هنـــاك  وأن 
االلكترونية التي تم تفعيلها والعمل 
بها، مســـتدركًة، أن العنصر البشـــري 

“االســـاس”،  هـــو  الضبـــط  بمجـــال 
مســـتعرضة، عمل إحدى المفتشـــات 
في تصميم دليل الكتروني متكامل 
يقدم كافة الخدمات واالشتراطات 
والمخالفـــات وطبيعتها وإزالتها في 

وقت واحد.
وتحدثـــت المشـــاركات فـــي اللقـــاء 
عـــن العمـــل الميداني الـــذي تقوم به 
المفتشـــات فـــي مختلـــف الميادين، 
مســـتعرضات العديـــد مـــن القصص 
التي تحققت حول هذا العمل والذي 
يتطلـــب مهـــارات وطبيعـــة خاصـــة 
وقـــدرة وشـــجاعة كانت المفتشـــات 

جديرات بامتاكها.
واختتـــم االعامـــي التميمـــي اللقاء 
قائـــا، لقد حققت المـــرأة البحرينية 
ومن خال صور مشـــرفة للمفتشات 
وعملهن أسمى آيات التكامل والدقة 
وتعـــدد الشـــغف وتحمل المســـؤولة 

بأفضل صورها.

30 % نسبة المفتشات في “العمل” و22 % “بالصناعة”
450 محـــا يتـــم تفتيشـــها شـــهريا... ودورهـــن ســـاهم بضبـــط “مخـــزن الهملـــة”
ــة بـــأبـــهـــى صـــورهـــا ــيـ ــحـ ــتـــضـ ــرن الـ ــ ــط ــ ــس ــ مـــعـــظـــمـــهـــن “أمــــــهــــــات” وي

المحميد وعطيا: الحكومة تدفع للمواطن فاتورة الكهرباء
ــا ــه ــت ــدام ــت ــة واس ــاقـ ــطـ ــاظ عـــلـــى الـ ــفـ ــحـ ــات الـ ــيـ ــآلـ ــاحـــي: تـــعـــريـــف الـــمـــواطـــنـــيـــن بـ ــنـ جـ

أكدت المهندســتان في إدارة ترشــيد الكهرباء والماء، سارة المحميد ودرة عطيا، 
أن تكلفــة الكهربــاء فــي مملكــة البحريــن هــي األرخــص فــي المنطقــة، موضحَتين 
أن الحكومــة تدفــع للمواطــن قيمــة فاتورة الكهربــاء، وقدمتا العديــد من الخطط 
التطويريــة والتكنولوجيــة التي تعمل عليها الهيئــة والتي تصب في تطوير البنية 
التحتية وطرق ترشــيد اســتخدام الماء والكهرباء والبرامج التوعوية التي تعمل 

عليها الهيئة في هذا الجانب.

جـــاء ذلـــك خـــال الجلســـة االفتراضية 
عـــن برامـــج وخدمـــات هيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء وإســـتراتيجية ترشـــيد وتوفيـــر 
الطاقة والحفاظ على الموارد األساسية 
وحمايـــة البيئـــة وتوعيـــة المســـتهلكين، 
االقتصاديـــة  اللجنـــة  نظمتهـــا  التـــي 
البحرينيـــة  األعمـــال  ســـيدات  لجمعيـــة 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة المـــاء والكهربـــاء، 
بحضور رئيسة الجمعية أحام جناحي، 
وعضـــوات الجميعة، وحشـــد من التجار 
واســـتمرت  والضيـــوف  واالقتصادييـــن 
لســـاعتين مـــن خـــال برنامـــج “زووم“، 
المتحدثتـــان  خالهـــا  واســـتعرضت 
المحميـــد وعطيـــا الكثيـــر مـــن القضايـــا 
المهميـــن  المورديـــن  بهذيـــن  المتعلقـــة 

للجميع.
جمعيـــة  رئيســـة  أشـــارت  جهتهـــا،  مـــن 
ســـيدات األعمـــال أحـــام جناحـــي، فـــي 
كلمتهـــا التي اســـتهلت بها الجلســـة، إلى 
أن الجمعية متمثلة باللجنة االقتصادية 
تســـعى مـــن خـــال هـــذه الفعاليـــة إلـــى 
الكهربـــاء والمـــاء  العمـــل علـــى ترشـــيد 
وتعريف المواطنين بآليات الحفاظ على 
الطاقـــة واســـتدامتها وحفظهـــا لألجيال 
القادمـــة، منوهـــة بـــكل الخطـــوات التي 
تقـــوم بهـــا الحكومـــة ومملكـــة البحريـــن 
لتوفيـــر الكهرباء والمـــاء وموارد الطاقة 
البنيـــة  للمواطنيـــن وتطويـــر  المختلفـــة 
التحتيـــة الازمة لها ورصـــد الميزانيات 
مواكبـــة  أجـــل  مـــن  واإلســـتراتيجيات؛ 

التطور التقني الهائل في هذا المجال.

موارد الطاقة

المحميـــد  ســـارة  اســـتعرضت  بدورهـــا، 
بـــإدارة ترشـــيد اإلنفـــاق بهيئـــة الكهرباء 

والماء العديد مـــن الخطوات للمحافظة 
علـــى مـــوارد الطاقـــة والمـــاء، موضحـــة 
بشـــريا وصناعيـــا  المتســـارع  العالـــم  أن 
أصبح يســـتهلك كمية هائلة من الطاقة، 
مردفـــة، بل يزداد اســـتخدامها يوما بعد 
آخـــر، فـــي ظـــل المخـــاوف مـــن انتشـــار 
ظاهرة االحتباس الحراري التي يعيشها 
ثانـــي  ازديـــاد معـــدالت  بســـبب  العالـــم، 
أكســـيد الكربون في الجو وتلوث البيئة 
ارتفـــاع  عـــن  نتجـــت  والتـــي  بالدخـــان، 

مستويات استخدام الكهرباء عالميا.

استهالك وتوفير الطاقة

وتابعت المحميد أن البحرين تســـتخدم 
الغـــاز الطبيعـــي الـــذي يعد أحـــد الموارد 
اقتصادهـــا  ولنمـــو  للبحريـــن  المهمـــة 
لتوليـــد الكهربـــاء، داعيـــة إلـــى ضـــرورة 
اهتمـــام الجميع في المجتمـــع البحريني 
بترشـــيد اســـتهاك الطاقة ومنها الطاقة 
وللمحافظـــة  الغـــاز  لتوفيـــر  الكهربائيـــة 
علـــى هذا المـــورد المهم، مبينة أن ســـعة 
أســـتخدام واســـتهاك الكهرباء ارتفعت 
كثيرا خـــال الســـنوات الثاث الســـابقة 
بخاصـــة خـــال فصـــل الصيـــف بســـبب 
استخدام المكيفات، مشددة على أهمية 
ترشـــيد الكهربـــاء خصوصا خـــال فترة 
الـــذروة التـــي تمتـــد من الســـاعة 1 ظهرا 
وحتـــى 4 عصـــرا ومـــن 10 مســـاء حتى 
الواحدة صباحا؛ للحفاظ على الغاز الذي 

يتم حرقه لتوفير الكهرباء. 
ولمواجهة الطلب الواســـع على الكهرباء 
فـــي المســـتقبل القريب، أشـــارت إلى أن 
االســـتهاك يرتفـــع بـــدءا مـــن األســـبوع 
19 إلـــى األســـبوع 43 مـــن الســـنة، وهي 
ذروة فصـــل الصيـــف وزيادة اســـتخدام 

تعرفـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة  المكيفـــات، 
الكهربـــاء فـــي البحريـــن هـــي األقـــل في 
المنطقـــة، حيث يدفع المواطن 3 فلوس 
عـــن 3 آالف فولـــت ضمن الدعـــم، وتزيد 
إلـــى 9 فلوس فوق ذلـــك وتصل إلى 16 
فلســـا للقطاع غير السكني والذي يشمل 

القطاعين التجاري والصناعي.

الحكومة تدفع فاتورة الكهرباء

وشـــددت ســـارة على أن الحكومة كانت 
تدعـــم الكهربـــاء للمواطنيـــن والمقيمين 
لكنهـــا توقفت في العام 2019؛ نظرا إلى 
انخفـــاض أســـعار البتـــرول فـــي الســـوق 
اســـتخدام  لضـــرورة  ودعـــت  العالميـــة، 
للطاقـــة،  الموفـــرة  الكهربائيـــة  األجهـــزة 
ومنهـــا المصابيـــح الحديثـــة والمكيفات 

المعتمـــدة مـــن وزارة الصناعـــة وهيئـــة 
الكهربـــاء ويوجـــد عليها ملصـــق يوضح 

معاييرها المعتمدة لدى الدولة.

ارتفاع الفواتير

وعـــن ارتفـــاع فواتيـــر الكهربـــاء خـــال 
الثانـــي  للمســـكن  الماضيـــة  الفتـــرة 
للمواطنين، مقارنة بالمنشـــآت التجارية، 
وحـــدة  تكلفـــة  أن  إلـــى  ســـارة  أشـــارت 
الكهربـــاء التـــي تشـــتري بهـــا الحكومـــة 
“الفولـــت“ هي 29 فلســـا وال تربح الدولة 
مـــن بيعهـــا للفئـــات األخرى، بينمـــا تدعم 
فلســـا   26 بــــ  للمواطـــن  األول  المنـــزل 
للوحدة، وتخسر في الوقت ذاته كميات 
الغـــاز المســـتخدم فـــي توليـــد الكهربـــاء 
والـــذي كان يمكن اســـتغاله في إنعاش 

االقتصـــاد، وقالـــت إن الحكومـــة تدفـــع 
فاتورة قيمة الكهرباء.

وأشـــارت ســـارة إلـــى أن هيئـــة الكهرباء 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصناعـــة،  والمـــاء 
المنظومـــة  تطويـــر  علـــى  يعمـــان 
التشريعية بالعديد من القوانين لحماية 
المواطنيـــن مـــن وجـــود منتجـــات غيـــر 
معتمـــدة فـــي الســـوق، بمـــا يصـــب فـــي 

مصلحة المواطن.

قوانين خليجية موحدة

وكشـــفت ســـارة المحميـــد عـــن أنـــه تـــم 
أخيرا االتفاق بين إدارة الترشيد بالهيئة 
التفتيـــش  وهيئـــة  الصناعـــة  ووزارة 
الخليجية، لتنظيم عملية استيراد بعض 
القطع الكهربائية في كافة دول الخليج، 
وســـيتم مـــن خالهـــا اعتمـــاد المنتجات 
الخليجيـــة  الســـوق  ســـتدخل  التـــي 
وذات  آمنـــة  تكـــون  التـــي  والبحرينيـــة 

كفاءة.

مصادرنا شحيحة

من جانبها، أوضحت مهندس أول بإدارة 
ترشـــيد الكهربـــاء والمـــاء درة عطيا، أن 
الطبيعيـــة  المـــوارد  شـــحيحة  البحريـــن 
فـــي الميـــاه، وليـــس لديهـــا مـــاء صالـــح 
للشـــرب بمـــا يكفـــي للجميع مـــع تصاعد 
النمو الســـكاني وشح العديد من الموارد 
المائية التي كانت موجودة في الســـنين 
الماضيـــة كما في “عذاري“ ولتوفير مياه 
للشـــرب، فالبحريـــن تعمـــل علـــى تحلية 
مياه البحر، وتحاول االعتماد في توفير 

الميـــاه للشـــرب علـــى مصـــادر تقليديـــة 
وغير تقليدية، وال تملك ســـوى 1 % من 

الموارد الطبيعية لمياه الشرب.

تسرب المياه

وعن التسرب الحاصل في بعض أنابيب 
الميـــاه وبمـــا يـــؤدي الرتفاع فـــي فاتورة 
المياه، وعدم وجـــود تواصل بين الهيئة 
والمواطن لتعريفه بهذا التســـرب، قالت 
درة إن الهيئة تقوم عادة بإرسال رسائل 
للمســـتهلكين فـــي حال ارتفـــاع الفاتورة 
بسبب وجود تسرب، الفتة إلى أن بعض 
البيوت كان يحدث فيها تســـرب لســـنين 

طويلة وتم حل هذا الموضوع.
بإرســـال  تقـــوم  الهيئـــة  أن  وأوضحـــت 
رســـائل للمواطنيـــن والمقيمين في حال 
االختاف بمعدل اســـتهاك الماء لديهم، 
األجهـــزة  اســـتخدام  لضـــرورة  ودعـــت 
ومعرفـــة  المـــاء  الســـتهاك  الموفـــرة 
بدايتـــه  فـــي  يكـــون  عندمـــا  التســـرب 
إلصاحـــه، خصوصـــا في حالة التســـرب 
غيـــر المرئي الـــذي يحدث فـــي الحدائق 

وغيرها.
وأكـــدت درة أن الهيئة تعمل على تنظيم 
سياســـات  يخـــدم  بمـــا  التواصـــل  هـــذا 
وبرامـــج ترشـــيد المـــاء والكهربـــاء التي 

تتبعها الهيئة في سياساتها العامة.
وردت المحميد وعطيا في نهاية الحوار 
على العديد من االســـئلة واالستفسارات 
اإلنفـــاق  ترشـــيد  بشـــأن  الحضـــور  مـــن 
والحفاظ على الموارد الطبيعية بأفضل 

صورة.
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أطلقت مؤسســـة التنظيـــم العقاري وهيئة 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
أمس، المشـــروع الوطني لبنك المعلومات 
العقارية، الذي تضّمن االتفاق على تحديد 
الجهتيـــن،  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  أطـــر 
لتوفيـــر معلومـــات وبيانـــات وإحصـــاءات 
وموثوقـــة،  ومحدثـــة  دقيقـــة  عقاريـــة 
بالتعـــاون مع عدد من الجهـــات الحكومية 
والمســـتثمرين  القـــرار  أصحـــاب  لتزويـــد 
ومزاولـــي المهـــن العقاريـــة والمؤسســـات 
العالقـــة  ذات  األطـــراف  الماليـــة وجميـــع 
بالمعلومات العقارية الالزمة، ويندرج هذا 
المشـــروع من ضمن أبرز برامج ومبادرات 
المؤسســـة لتطويـــر القطـــاع العقـــاري، كما 
يأتـــي ذلـــك تنفيـــًذا للركيـــزة الثالثـــة مـــن 
الخطـــة الوطنيـــة للقطـــاع العقـــاري 2021 
- 2024 أال وهـــي توفيـــر معلومات دقيقة 
ومحدثـــة وموثوقـــة، األمـــر الـــذي ســـوف 
يســـهم في توفير بيئة عقارية استثمارية 

داعمة لالقتصاد الوطني.
وتم إطالق المشـــروع افتراضًيا من خالل 
اللقـــاء الذي عقد بواســـطة تقنية االتصال 
الرئيـــس  مـــن  كاًل  جمـــع  والـــذي  المرئـــي، 
العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
القائـــد،  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 

وعدًدا من المسؤولين من الجهتين.
وتنفيذ المشروع الوطني لبنك المعلومات 
لمملكـــة  يوفـــر  أن  شـــأنه  مـــن  العقاريـــة 
البحرين قاعـــدة بيانات عقاريـــة ذكية، إذ 

ســـيتم تشـــغيل الواجهـــة الخلفيـــة للنظام 
باســـتخدام بحيرة البيانات الوطنية، التي 
يتـــم تشـــغيلها من قبـــل هيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، وتطويـــر نظـــام 
خدمـــة  طريـــق  عـــن  البيانـــات  قاعـــدة 
الحوسبة الســـحابية )AWS(، وستستغرق 
المرحلة األولى من المشـــروع عاًما واحًدا 

من تاريخ إطالقه. 
ويهـــدف توفير هذه البيانات العقارية إلى 
التعُرف على الصورة الشاملة وأهم النتائج 
التـــي يحققهـــا الســـوق العقـــاري، وكذلـــك 
والتشـــغيلية  االقتصاديـــة  المؤشـــرات 
المختلفة التـــي تؤثر على القطاع العقاري 

وتحدد اتجاهاته المستقبلية.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسســـة التنظيم العقاري الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفة أن إطالق المشـــروع 
الوطنـــي لبنـــك المعلومـــات العقاريـــة يعد 
مؤسســـة  بيـــن  الثانـــي  المثمـــر  التعـــاون 
المعلومـــات  وهيئـــة  العقـــاري  التنظيـــم 
والحكومـــة اإللكترونية بعد نظام خدمات 
المشـــروع  هـــذا  يعتبـــر  إذ  التراخيـــص، 
الوطنـــي األول مـــن نوعـــه فـــي المنطقـــة، 
والـــذي ســـيقدم البيانـــات المســـتندة على 
الحقائق واألرقـــام الصحيحة، متطلًعا بأن 
ُيشكل هذا المشـــروع الوطني نقلة نوعية 
فـــي القطـــاع العقـــاري بمـــا يواكـــب تطـــور 

االبتكار الرقمي في المملكة. 
ونوه بأن هذا المشروع يعتبر ثمرة تضافر 
جهود عدد مـــن الجهات الحكومية تعزيًزا 
لمبـــدأ الشـــراكة بين هذه الجهـــات لتطوير 
للقطـــاع  المعلوماتيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
العقاري، وتتماشـــى مع التوجهات الرامية 

لتفعيـــل اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثة 
لتطويـــر الخدمـــات الحكومية، كمـــا تعتبر 
انطالقـــة هـــذا المشـــروع الوطنـــي تنفيًذا 
للقطـــاع  الوطنيـــة  الخطـــة  ركائـــز  ألهـــم 
رئيـــس  شـــاكًرا   ،2024  -  2021 العقـــاري 
مجلس إدارة المؤسســـة الشيخ سلمان بن 
عبدهللا آل خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة 
على مـــا تلقاه مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
من دعم ومساندة وتوجيه لتسهيل العمل 
وإجراءات المؤسســـة، والتـــي تنصب في 
صالح القطاع العقاري، وصالح المواطنين 

الكرام والمتعاملين في القطاع.
وشـــدد علـــى أهميـــة هـــذا المشـــروع فـــي 
تعزيـــز مكانـــة مملكة البحريـــن كأحد أكثر 
المراكـــز جذًبـــا في تكنولوجيـــا المعلومات 
العقاريـــة فـــي المنطقـــة، مـــا سيســـهم في 
تعزيز الشـــفافية والثقة وفرص االستثمار 
في هذا القطاع، موضًحا أن هذا المشروع 
أيًضـــا يعد تفعياًل لما جاء في القانون رقم 
)27( بشـــأن تنظيـــم القطاع العقاري لســـنة 
2017، والذي نص على أن تكون مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري مصدًرا رئيســـا للبيانات 
يقـــع  إذ  البحريـــن،  فـــي مملكـــة  العقاريـــة 
علـــى عاتقها مهمة جمـــع وتحليل البيانات 
المتعلقـــة  واإلحصـــاءات  والمعلومـــات 
بتنظيـــم القطاع العقـــاري؛ لتصبح مصدًرا 
رئيسا فيما يخص قطاع التطوير العقاري 
وتعمل على تحديث تلك البيانات بشـــكل 
مســـتمر ومنتظم علـــى نحو يمثـــل الواقع 

الحقيقي للقطاع العقاري في المملكة. 
وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
محمـــد القائـــد، عن جزيل شـــكره وتقديره 

إلى الشـــيخ محمـــد بن خليفـــة آل خليفة، 
والقائميـــن علـــى المشـــروع الوطنـــي لبنك 
المعلومـــات العقاريـــة بمؤسســـة التنظيـــم 
العقـــاري، وذلـــك لقـــاء تعاونهـــم المســـتمر 
مـــع الهيئـــة ودعمهـــم للجهود التـــي تبذلها 
مـــن أجل تعزيـــز عمليات التحـــول الرقمي 
الســـيما في المجـــال العقاري، مشـــيًرا إلى 
أهمية التوجه نحو إطالق المشروع، الذي 
سيساعد على تحقيقه جملة من األهداف 
والبيانـــات  المعلومـــات  توفيـــر  أبرزهـــا 

الدقيقة لجميع المستفيدين.
وأكـــد الرئيس التنفيذي القائد أن توظيف 
التقنيـــات الحديثة الســـيما توظيف تقنية 
الحوســـبة الســـحابية في تنفيذ المشروع 
وفيـــرة  معلومـــات  توفيـــر  فـــي  سيســـهم 
وضخمة حول المجال العقاري، وســـيتيح 
للمستفيدين والمختصين سهولة الوصول 
والحصـــول على هـــذه البيانـــات المطلوبة 
مؤكـــًدا  وجيـــزة،  زمنيـــة  فتـــرة  وخـــالل 
المشـــروع  هـــذا  إطـــالق  علـــى  العمـــل  أن 

يجســـد التزام الهيئة والمؤسســـة بتحقيق 
التطلعـــات المنشـــودة، وتنفيـــذ توجيهات 
التعـــاون  يعكـــس  كمـــا  الـــوزراء،  مجلـــس 
المشـــترك بيـــن الجانبيـــن والتزامهمـــا مـــن 
أجـــل توفيـــر األنظمـــة والخدمـــات التـــي 

تسهل وتيسير على المستفيدين كافة. 
وأشار إلى أن هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة ســـتبني نظاًمـــا قائًمـــا علـــى 
خدمـــات الحوســـبة الســـحابية ســـيحافظ 
علـــى منصة بحيرة البيانات الوطنية التي 
تـــم إنشـــاؤها مبدئًيا مع عدد مـــن الجهات 
الحكوميـــة، فـــي المرحلة األولى وســـيتم 
خدمـــات  علـــى  القائـــم  النظـــام  تصميـــم 
بســـهولة  للســـماح  الســـحابية  الحوســـبة 

إضافة جهات حكومية وبيانات إضافية.
وكجـــزء من هـــذه المبادرة، ســـتعمل هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة مـــع 
شـــركائها التقنيين لتطوير بحيرة البيانات 
الوطنية وإنشـــاء بنك المعلومات العقارية 
 )AWS( عبر خدمات الحوســـبة الســـحابية

وتطويـــر أنظمـــة إدارة بيانـــات تكنولوجيا 
المعلومات وصيانتها والوصول إليها.

ومـــن أهم مخرجات هذا المشـــروع توفير 
ذات  وإحصـــاءات  وبيانـــات  معلومـــات 
صلـــة باألداء العقاري فـــي مملكة البحرين 
الســـوق  فـــي  المســـتقبلية  واالتجاهـــات 
العقـــاري، إذ يمكن لجميـــع المتعاملين في 
هذا القطاع الحصول عل آخر المستجدات 
واالســـتفادة من البيانات التخاذ القرارات 
االســـتثمارية المســـتنيرة المتعلقـــة بالبيع 
ســـوف  والتـــي  واالســـتثمار،  والشـــراء 
تدعم وتســـاعد أصحاب القـــرار في وضع 
المناســـبة  والسياســـات  االســـتراتيجيات 
معتمديـــن علـــى قاعدة معلومـــات عقارية 
ذكية ســـتعد مرجًعـــا وطنًيا لهـــم من أجل 
اتخـــاذ قرارات أكثر دقـــة وتحفيًزا لحركة 

االستثمار في المملكة.
العقاريـــة  المعلومـــات  بنـــك  ســـيوفر  كمـــا 
مصـــدًرا مركزًيـــا موحـــدا للمعلومـــات عـــن 
القطـــاع العقاري المحلي علـــى نحو يتيح 
للجميـــع فرصـــة االطـــالع عليها ممـــا يعزز 
لجميـــع  والثقـــة  والحمايـــة،  الشـــفافية، 
المتعاملين فـــي هذا القطاع الحيوي الذي 
يشـــكل أحد أهم الروافـــد االقتصادية في 

الناتج المحلي. 
خـــالل  مـــن  المؤسســـة جاهـــدة  وتســـعى 
تدشين المشروع الوطني لبنك المعلومات 
العقاريـــة إلـــى دعـــم الجهـــود الحكوميـــة 
الرامية لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، 
مـــا سيســـهم فـــي تحقيـــق رؤيـــة البحرين 
2030 وأهـــداف األمـــم المتحـــدة للتنميـــة 

المستدامة.

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

إطـالق المشـروع الوطنـي لبنـك المعلـومـات العقـاريـة
ــة ومـــوثـــوقـــة ــ ــدث ــ ــح ــ ــة دقـــيـــقـــة وم ــ ــاري ــ ــق ــ ــات ع ــ ــان ــ ــي ــ ــيـــح تـــوفـــيـــر ب يـــتـ

ناس يفتتح فعاليات مجلس األعمال البحريني السعودي المشترك
ــة ــ ــي ــ ــرق ــ ــش ــ فـــــــي حــــــضــــــور رئــــــيــــــس غــــــرفــــــة ال

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحريـــن ســـمير نـــاس عمـــق العالقـــات 
األخوية التي تجمع بين مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة في 
مختلـــف المجاالت منوهـــا بأهمية تعزيز 
فـــرص التنميـــة والنماء االقتصـــادي بين 
البلديـــن إلـــى جانب التنســـيق المشـــترك 
لمواجهة التحديات الراهنة على الصعيد 

اإلقليمي والعالمي. 
وأضـــاف خالل اجتماع اللجنة التنفيذية 
لمجلـــس األعمـــال البحرينـــي الســـعودي، 
الـــذي عقـــد صبـــاح أمـــس بمقـــر “غرفـــة 
الشـــرقية” بحضور رئيـــس مجلس إدارة 
غرفـــة الشـــرقية عبدالرحمن العطيشـــان 
التنســـيقي  المجلـــس  اجتماعـــات  أن 
“البحرينـــي - الســـعودي” فرصة حقيقية 
لتحقيـــق تكليفـــات ورؤى عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  خليفـــة،  آل 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود بتعزيـــز جميع الســـبل الممكنة 
االســـتراتيجية  بالعالقـــات  لالرتقـــاء 

الراســـخة بين البلدين الشقيقين والدفع 
بها نحو مجاالت أوسع وأرحب. 

وقـــال ناس إن القـــرار التاريخي لمجلس 
الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  ســـعود  آل 
برفـــع مســـتوى رئاســـة مجلس التنســـيق 
المشـــترك بيـــن البلديـــن الشـــقيقين إلـــى 
وصـــدور  قلـــوب  أثلـــج  العهـــود  أوليـــاء 
الجميـــع، بمـــا يؤكد الرغبـــة الصادقة لدى 
القيادة السياســـة فـــي البلديـــن للنهوض 
بواقـــع العالقـــات الثنائيـــة، مشـــيرا إلـــى 
أن خصوصيـــة العالقـــة ومتانـــة الروابط 
بين قيادتي وشـــعبي البلدين الشـــقيقين 
تفـــرض علـــى قطـــاع رجال األعمـــال في 
البلديـــن تبّنـــي كل مـــا يدفـــع بالعالقـــات 
التجارية واالقتصادية إلى آفاق جديدة.

ودعا ناس، إلى تشكيل مزيد من اللجان 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن تمثـــل مختلف 
القطاعـــات االقتصاديـــة لخلـــق تحالفات 
تخـــدم  جديـــدة  واســـتثمارية  تجاريـــة 
القطـــاع االقتصادي بين الجانبان، مؤكًدا 
أن أي تعـــاون ثنائي بين البلدين في تلك 

المجـــاالت يصـــب باتجاه خدمـــة وتعزيز 
مســـيرة مجلس التعاون الخليجي، الذي 
نتطلع إلى أن يصـــل إلى مرحلة التكامل 
االقتصـــادي المنشـــود، مشـــيًدا فـــي ذات 
الوقـــت بالتطـــور التقنـــي والفنـــي الـــذي 
شهده جســـر الملك فهد بما ينعكس على 
ســـهولة ويســـر عمليـــة التبـــادل التجاري 

بين البلدين.
فيمـــا اتفـــق جانبـــا مجلس األعمـــال على 
أهمية تعزيز وجـــود القطاع الخاص في 
البلدين في الهيئات والمجالس المشتركة 
ذات العالقة بالشأن االقتصادي المشكلة 
بيـــن حكومتـــي البلديـــن، والعمـــل علـــى 
تذليـــل التحديات والعوائـــق التي تواجه 
تعزيـــز التجـــارة البينية بيـــن المملكتين، 
كما ناقشـــا قـــرار تفعيل القيمـــة المضافة 
الســـعودية علـــى  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 
الصناعات الخليجيـــة ووضع خط زمني 
للشـــركات  ميدانيـــة  زيـــارات  لترتيـــب 
الكبـــرى والمـــدن الصناعية فـــي البلدين، 
إلى جانـــب تقديم مزيد من التســـهيالت 
لولـــوج المنتـــج البحرينـــي إلـــى المملكـــة 
شـــروط  وتحســـين  الســـعودية  العربيـــة 

معاملـــة المنتـــج البحرينـــي فـــي الســـوق 
السعودي. 

وبحـــث الجانبـــان آليـــات تشـــكيل لجـــان 
الحيويـــة  القطاعـــات  فـــي  مشـــتركة 
مجلـــس  عـــن  والمنبثقـــة  المســـتهدفة 
لجنـــة  وهـــي:  المشـــترك  األعمـــال 
والمنافـــذ  النقـــل  لجنـــة  االســـتثمارات، 
الحدوديـــة، لجنة الصناعة، كذلك مقترح 
إنشـــاء مركـــز للمســـتثمرين البحرينييـــن 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية يعمـــل 
على تســـهيل جميع اإلجراءات التجارية 
وتذليـــل العقبـــات التـــي تواجههـــم فـــي 
الســـعودية، مســـتعرضين فرص التعاون 
في مجـــاالت التعليم العالـــي والتدريب، 
التحويليـــة،  والصناعـــات  والعقـــارات، 
والســـياحة، وتوســـيع دائرة التعاون في 

عدد من المشاريع االستثمارية.
االجتمـــاع  عقـــد  الجانبـــان  قـــرر  كمـــا 
المقبـــل للمجلـــس التنســـيقي “البحريني 
الســـعودية” فـــي مملكـــة البحريـــن خالل 
شـــهر أكتوبـــر المقبل مـــن العـــام الحالي، 
بيـــن  التعـــاون  مســـتوى  رفـــع  مؤكديـــن 
الغـــرف التجارية والصناعية في البلدين 

لمعالجـــة المعوقات التي تواجه االرتقاء 
بمستوى الشـــراكة والتعاون بين القطاع 
الخـــاص فـــي البلديـــن، مشـــيرين إلى أن 
ســـوف  البلديـــن  بيـــن  األعمـــال  القطـــاع 
يواصـــل العمـــل علـــى تحقيـــق مزيد من 
الخطـــوات والمبـــادرات لدعـــم العالقات 
االقتصاديـــة بيـــن جميـــع القطاعـــات في 

البلدين الشقيقين. 
من جانبه، أكد رئيس الجانب الســـعودي 
بمجلـــس األعمـــال المشـــترك العطيشـــان 
إن البحريـــن الشـــريك التجـــاري الثانـــي 
للســـعودية من بين دول مجلس التعاون 
الخليجي ورقـــم ١٢ من بين دول العالم، 
مشـــيًرا إلى أن الهدف مـــن االجتماع هو 
اســـتمرار التواصل بين الجانبين لتفعيل 

المجلـــس المشـــترك، وبلورة مشـــروعات 
التبـــادل  حجـــم  مـــن  ترفـــع  اســـتثمارية 

التجاري المشترك.
وأكد العطيشـــان أن لديه نفس االهتمام 
والرغبـــة نحـــو فتـــح آفاق جديـــدة لعمل 
وتعاون واســـتثمار مشـــترك مع قطاعات 
القطـــاع  البحرينيـــة، مبينـــا أن  األعمـــال 
والســـعودي ســـوف  البحرينـــي  الخـــاص 
يواصـــالن العمل على تحقيـــق مزيد من 
الخطـــوات والمبـــادرات لدعـــم العالقات 
االقتصادية بين جميع مؤسسات القطاع 
الخاص في البلدين الشقيقين، كما أنهما 
على أتم االستعداد لوضع كل إمكاناتهما 
وطاقتهمـــا لتحقيق النجاح المأمول لهذا 

المجلس.

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
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Vacancies Available
Alshamali  Trading 

has a vacancy for the occupation of
  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact
 33693939  or  MOHMAD-ALSALMAN@HOTMAIL.COM 

Makkah  almukarrama for construction and document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36350551  or  mona123zeed@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC RELATIONS CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36880843  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC RELATIONS CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 36880843  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

DS Angel Spa W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39196864  or  ANNTHAI1966@GMAIL.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 

F & D RESTAURANT AND COFFEE SHOPS MANAGMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

KHAWLA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33667545  or  RAZA4070@GMAIL.COM 

SAP Middle East and North Africa LLC-foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17108919  or  REHAM.ALMUSA@SAP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MONIS REAL ESTATE AND DEVELOPERS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33666414  or  DREEMFOOX41@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 32144400  or  AAO@SEQAGROUP.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000160  or  info@skilya.com 

REVIRA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729222  or  admin@inventhouse.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

M S TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  MS8571933@GMAIL.COM 

TAQI MOHAMMED ALBAHARNA TRADING .EST 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17814666  or  Masooma.alaraibi@continental-grp.com 

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

 17328393  or  ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

AXA INSURANCE (GULF) BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  ACTUARY 
 suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

KATANA TORII JAPANESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17822202  or  ALINAVY@HOTMAIL.COM 

ZALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

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

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

Phouwiang men massage 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 37777604  or  JAFCHENNAI@YAHOO.CO.IN 

MANAEESH JUBRAN 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33015600  or  MANAEESH.JOBS@GMAIL.COM 

WELLDONE CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36303304  or  WLDONECONT@GMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

Downtown Rotana hotel B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

JOUBAR MACHINERY HIRING AND CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 33604446  or  INFO@JOUBAR.COM 

Mazarana Food Trading 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@GMAIL.COM 

DELMON WASTE PAPER RECYCLING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39627407  or  E_RAWTHER1@HOTMAIL.COM 

Secure Me W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 77090999  or  SECURE.ME@LIVE.COM  



  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

17564404
Redha Majeed

Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Cremio Kazembe
MRICS & RICS Registered Valuer

17564404
Cremio.k@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

١٣د.ب

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري

CR2021-102093إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالســيدالمعلنأدناهبطلباســمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
قانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقا

بهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:حميدهمنصورمحمدالكوفي

االسمالتجاريالحالي:سايبرللمقاوالت
االســـــمالتجـــاريالجديد:بسيتسبوتللمقاوالت

قيدرقم:4-66951

التاريخ12يوليو2021
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالتسجيل
إعالنبشأنتغييراسمتجاري

تعلنإدارةالتســجيلبوزارةالصناعةوالتجارةوالســياحةبأنهتقدمإليهاجرعة
ســعادةلاليســكريمشــركة–تضامنبحرينيةوالمســجلةتحتقيدرقم8-87758

بطلبتغييراالسمالتجاريمن:
HAPPINESSDOSEICECREAM-جرعةسعادةلاليسكريم

لتصبح:جرعةسعادةكافيهشركةتضامنبحرينية
HAPPINESSDOSECAFEBAHRAINIPARTNERSHIPCOMPANY

فعلــىكلمــنلديــهاعتــراضالتقــدمباعتراضــهإلــىاإلدارةالمذكــورةخاللمدة
أقصاهاخمسةعشريومامنتاريخنشراإلعالن

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم95980لسنة2021
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية
شركةھریبكیرذ.م.م

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةوالســياحةبأنــهقدتقــدمإليها
الســيدةرفعــتنجــمالحســينمحمــداعظمفضلرحمنشــركةھریــبكیرذ.م.م
باعتبــارهالمصفــيالقانونــيلشــركةالمســجلةكشــركةذاتمســئوليةمحــدودة
بموجــبالقيــدرقــم136456،طالبــاإشــهارإنتهــاءأعمالتصفيةالشــركةتصفية
اختياريــةوشــطبهامــنالســجلالتجــاري،وذلــكوفقاألحــكامقانونالشــركات.

التجاريةالصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة2001

القيد33196-التاريخ2021/7/13
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالتسجيل

إعالنرقم106308لسنة2021
بشأنتحويلمؤسسةفردية

لتكونفرعالىشركةذاتمسئوليةمحدودة

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةوالســياحةبأنــهقــدتقــدمإليها
الســيدةبدريهجعفرعبدهللاالمليحالعراديالمالكةلمطعمتقى(مؤسســةفردية)
والمسجلةبموجبالقيدرقم33196الفرع4طالباتحويلالمؤسسةالفرديةإلى
شــركةذاتمســئوليةمحــدودةلتكــونفرعاالىشــركةقائمةرقــمالقيد106515

مملوكةمنالسادةالتاليةاسمائهم:
سميرهاقبالمحمداقبالكلحسينكرمالهي

RAHAILLATIF.

القيد137996
التاريخ2021/7/13

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالتسجيل
إعالنرقمCR2021-99117لسنة2021

بشأنتغييراالسمالتجاريلشركةبيورتيسلوشنسذ.م.م

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةالســياحةبأنــهقــدتقــدمإليهــا
الســادةاصحــابشــركةبيورتــيسلوشــنسذ.م.مالمســجلةبموجــبالقيــدرقــم

137996،طالبينتغييراالسمالتجاري
من:بيورتيسلوشنسذ.م.م

الى:بروبرتيهابانترناشونالذ.م.م
فعلــىكلمــنلديــهاعتــراضالتقــدمباعتراضــهإلــىاإلدارةالمذكــورةخاللمدة

خمسةعشريوميومامنتاريخنشرهذااإلعالن

التاريخ:2021/07/14
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالسجلالتجاري
CR2021-106955إعالنرقم

تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالســيدالمعلنأدناهبطلباســمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
قانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقا

بهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:محمدطارقأحمدشويطر

االسمالتجاريالحالي:براداتمحمدطارقشويطر
االســـــمالتجـــاريالجديد:حلوياتمحمدطارقأحمدشويطر

قيدرقم:1-46023

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري

CR2021-107401إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالســيدالمعلنأدناهبطلباســمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
قانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقا

بهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:سهيرعبدهللامنصورعبدهللا

االسمالتجاريالحالي:مركزالبنايللقلبوارتفاعضغطالدم
االســـــمالتجـــاريالجديد:مركزالبنايللقلب

قيدرقم:123045-1

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري

CR2021-96776إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالســيدالمعلنأدناهبطلباســمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
قانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقا

بهمايعززاعتراضه.
رقمالسجل:4-37840

اسمالتاجر:عبدهللااحمدعبدهللاالحرمي
االسمالتجاريالحالي:بوابةالجنانللمقاوالت
االسمالتجاريالجديد:مقاوالتبوابةكيان

القيد137969
التاريخ:07/07//2021

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم103384لسنة2021
بشأنتحويلمؤسسةفرديةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودة

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةوالســياحةبأنــهقــدتقــدمإليها
السيداحمدبنحمدبنعليالمسعريالمالكلالمسعريللتجارةذ.م.م(مؤسسة
فرديــة)والمســجلةبموجــبالقيــدرقــم137969طالبــاتحويلالمؤسســةالفردية
بجميــعفروعهــاإلــىشــركةذاتمســئوليةمحــدودةبرأســمالوقــدرهالــفدينــار

بحريني)1,000د.ب(.

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنتحويلفرعمؤسسةفردية
إلىشركةذاتمسؤوليةمحدودة

تقدمإلىإدارةالتســجيلبوزارةالصناعةوالتجارةوالســياحةالمؤسسةالفردية
المســماةمؤسســةالعاجــلللمقــاوالتلمالكتهــاشــاكرهبيكــممحمــداســلممبــارك
والمســجلةبموجبالقيدرقم79739-4بطلبتحويلهاإلىشــركةذاتمســؤولية
محدودةبرأسمالوقدره5000خمسةآالفديناربحرينيوذلكبإدخالالسيدة

نورشاهنوازخانكشريكمعهفيالسجل.
فعلــىكلمــنلديــهاعتــراضالتقــدمباعتراضــهإلــىاإلدارةالمذكــورةخاللمدة

أقصاهاخمسةعشريومامنتاريخنشراإلعالن

التاريخ:2021/07/07
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل-إعالنتنازل
)CR2021-103271(طلبرقم

تقدمإليناالسادة/يوسفعبدالوهابحسنغزوانالرقمالشخصي721200915
طلــبتنــازلعــنالمحلالتجاريالواردةمعلوماتهأدناهإلىالســادة/حيدرهالل

أحمدجاسمالحدادالرقمالشخصي841104247
فعلىكلمنلديهأياعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريوما

منتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
رقمالسجل:29266

الفرع:2
االسمالتجاري:مقهىاألولين

تاريخ:2021/7/14
)CR2021-107009(ٕاعالنرقم
تنازلٔاوبيع–عنالمحلالتجاري

تقدمٕاليناالسيدورثة/الشيخهلولوهمحمدالخليفهبتحويلالمحل
التجاريالتالي:ٕالىالسيد/فيصلخالدمحمدكانوفعلىكلمنلديه
ٔاياعتــراضقانونــيالتقــدمٕالــىاإلدارةخــاللخمســةعشــريومامن

تاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
االسمالتجاري:فينز
رقمالقيد:١-46693

القيد81976-التاريخ2021-7-11
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالتسجيل

إعالنرقم000لسنة2021
بشأنتحويلمؤسسةفرديةإلىشركةتضامن

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةوالسياحةبأنهقدتقدمإليهاالسادهمؤسسهالبز
لألستشارات-مكاتبمحترفهبموجبالتخويلمنالسيدحسينمنصورعبدالحسينعبدالرحيم
بموجــبقــرارالورثــهلمطعــمبوابــةالســنابس)مؤسســةفرديــة(والمســجلةبموجــبالقيــدرقــم
81976،يطلــبتحويــلالمؤسســةالفرديــةالمملوكــةلهإلىشــركةتضامنبرأســمالوقدره1920
الفوتسعمائهوعشرونالفديناربحرينيوذلكلتصبحمملوكةمنالسادةالتاليةاسمائهم:

حسينمنصورعبدالحسينعبدالرحيم
عبدالرحيمحساممنصورعبدالحسينعبدالرحيم

عليحساممنصورعبدالحسينعبدالرحيم
نوراءحساممنصورعبدالحسينعبدالرحيم
حورحساممنصورعبدالحسينعبدالرحيم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

للبحرين الريادة وليس هناك قوة في األرض تقدر على تغييرها
احترام حقوق اإلنســـان من القيم الثابتـــة واألصيلة في المجتمع 
البحرينـــي الـــذي عـــرف عنـــه منـــذ القـــدم صيانـــة كرامة اإلنســـان 
وحمايـــة حقوقـــه، كمـــا أن رؤيـــة ســـيدي جاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه لحقوق 
اإلنســـان رؤية لها مكانتها في اهتماماته انطالقا من أن اإلنســـان 
البحريني هدف المشروع اإلصالحي، وأن احترام حقوقه أسمى 
قيـــم الديمقراطيـــة، ويأتـــي “تقريـــر مكتـــب الشـــؤون الخارجيـــة 
والكومنولـــث والتنميـــة التابع للحكومـــة البريطانية لعـــام 2020، 
والـــذي صدر قبل أيام وتضمن إشـــادة باإلجراءات التي تقوم بها 
مملكـــة البحريـــن للتحقيق فـــي مزاعم انتهاكات حقوق اإلنســـان، 
ومـــا بينـــه التقريـــر مـــن مصداقية وشـــفافية وحياديـــة تتمتع بها 
األجهـــزة والمؤسســـات الوطنية المعنية بالتحقيـــق في ادعاءات 
سوء المعاملة، فضالً عن التقدم على مستوى الرعاية التي توليها 
الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الداخلية للموقوفين والمحكومين 
وتلبية احتياجاتهم وضمان ســـالمتهم وحقوقهم ضمن مؤسســـة 

اإلصـــالح والتأهيل، وأشـــار التقرير أيضا إلى انخفاض عدد نزالء 
مؤسســـات اإلصـــالح والتأهيل بشـــكل كبير من خـــالل 169 عفًوا 
ملكًيـــا وزيادة اســـتخدام تشـــريعات األحكام البديلـــة، ما أدى إلى 

إطالق سراح 4200 ممن صدرت بحقهم أحكام”.
إن هـــذا التقرير يؤكد أن محاوالت اإلســـاءة للبحرين فيما يتعلق 
بإنجازاتهـــا فـــي مجال حقوق اإلنســـان، ال فائدة منهـــا وال جدوى 
فيهـــا، ألن كل إنجـــاز تنجزه مملكة البحريـــن وأي إجراء تقوم به، 
البد أن يحمل في ثناياه قيم العدل والمساواة والحرية، ما ساهم 
في إقامة مجتمع ديمقراطي متقدم مزدهر يحظى باهتمام واسع 
واحتل المراتب األولى في تقارير المنظمات الدولية، حتى أصبح 

نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان العالمية.
لقد برهن تقرير مكتب الشـــؤون الخارجية والكومنولث والتنمية 
التابع للحكومة البريطانية لعام 2020، وغيره من التقارير حقيقة 
ريـــادة مملكة البحرين في حقوق اإلنســـان وليـــس هناك قوة في 

األرض تقدر على تغييرها وتبديلها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

زوروهم وال تنسوهم
عيـــد األضحى قريب، ومع اقترابه الخير والمبارك تترقب الكثير 
من األســـر المتعففة مـــن يطرق أبوابها، ومن يســـأل عنها، وينظر 
فـــي حالها، وهو أمر غير مســـتغرب من أبنـــاء البحرين األوفياء، 

الكرماء، الذين ال يتركون سائالً إال ووقفوا إلى جانبه.
قبل عدة ســـنوات، أجريت بشـــرف ال يفوقه شـــرف، سلســـلة من 
اللقـــاءات الميدانيـــة الصحافية مع عدد من األســـر المتعففة في 
مناطـــق مختلفـــة مـــن البحريـــن، ولم تكن لـــدي حينها أيـــة أرقام 
تواصـــل أو عوائـــل محـــددة بعينها كـــي أزورها، لكـــن البيوت من 

مظهرها الخارجي شاهدة على حال أهلها، وعلى ما هم فيه.
في هـــذه الزيارات، صغرت الحياة الدنيا بكل ملذاتها أمام عيني 
حتـــى أصبحت بحجـــم حبة الزيتـــون، رأيت واقعًا مغايـــرًا تمامًا 
للـــذي أراه فـــي معارفـــي أو محيطي االجتماعـــي، أو الصحف، أو 
الشاشات، رأيت الحاجة – والفقر – وهي مجسدة أمامي بال أية 
رتوش أو مكياج أو تزييف، رأيت األطفال الصغار وهم مكومون 
بجـــوار بعضهـــم البعـــض في ســـرير واحـــد، وثالجـــة البيت وهي 
فارغة من كل شـــيء، والصالـــة خالية من أية قطعة أثاث، حينها 

تنهدت وقلت “الحمد لله”.
قضية األســـر المتعففة اليوم والتي تزايدت مشـــاكلها مع ارتفاع 
نســـبة المطلقات والتفكك االجتماعي واألرامل بســـبب الجائحة، 

مسؤولية أخالقية ودينية نتشارك بها جميعًا.
ولطالمـــا أكـــدت بمقـــاالت ســـابقة أهمية بـــذل الجهد فـــي زيارتها 
شـــخصيًا، واالبتعـــاد عـــن الوســـطاء فـــي عمـــل الخيـــر، زوروهـــم 
وســـاعدوهم ولو بأبسط الحاجات، واحرصوا على أن تصطحبوا 
اطفالكـــم معكم، لكي يتعلمـــوا ويفهموا كيف هي ظروف الحياة، 

وما هو مطلوب منهم اآلن وبعد أن يشبوا.

ال تنسوا األسر المتعففة، وال تنسوا كسب األجر بهم، وال تنسوا  «
أن الحياة الدنيا هذه محطة عابرة، وأن العمل الصالح هو الباقي 

والدائم، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

القضاء البحريني خط أحمر
دعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلسي 
الشـــورى والنـــواب البريطانييـــن الموقعين علـــى عريضة تتضمن 
مطالبتهم بإطالق ســـراح أحد نزالء مؤسســـة اإلصالح والتأهيل، 
إلـــى تحـــري الدقـــة والموضوعيـــة فـــي اســـتقاء المعلومـــات مـــن 

مصادرها الرسمية ذات المصداقية.
الســـؤال هـــو هل ســـيلتزم النـــواب البريطانيـــون بالفعل باســـتقاء 
المعلومات من مصادرها الصحيحة وسيحترمون قدسية القضاء 
في دولنا؟ أنا شخصيا ال أعتقد أن هذا األمر سيتحقق في المدى 
القريب طالما بقيت العاصمة البريطانية لندن مأوى لشذاذ اآلفاق 
والخارجيـــن علـــى القانون من كل الـــدول العربية وليس البحرين 
وحدها، وطالما بقي النواب والناشطون السياسيون واإلعالميون 
في المملكة المتحدة ينظرون بعين الشـــك لمؤسســـاتنا المحترمة 

وأهمها مؤسسة القضاء.
والبرلمانيـــون  البريطانيـــون  والناشـــطون  البريطانـــي  اإلعـــالم 
الراغبـــون في إرضاء الناخبين يســـتمعون إلى روايات الخارجين 
علـــى القانـــون ويميلون إلـــى تصديقهم بفعل مخـــزون عدم الثقة 
الموجـــود لديهم عن منطقتنا برمتها وليســـت البحرين بالضرورة 
ألنهم يسقطون هذه الصورة على الجميع، وخالصة القول هنا أنه 
يجـــب أن تكـــون لنا وقفة قوية عندما يتعلـــق األمر بالقضاء على 

وجه الخصوص.
يجـــب أن نمـــارس كل وســـائل الرفـــض واالحتجاج لـــدى الجانب 
البريطانـــي ألن التشـــكيك فـــي أحكام القضاء والســـعي إلســـقاط 
قدســـيته وهيبته ليس أمرا سهال، فالتشـــكيك في القضاء مسألة 
في غاية الخطورة، وإذا قبلنا بالتشكيك في القضاء فلنا أن نقبل 

بالتشكيك في كل شيء.

البد من فتح مسألة احترام القضاء مع الدولة البريطانية ذاتها  «
وليس فقط توجيه رسالة لبعض النواب أو غيرهم.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

منصـــور، وعلـــي، ومرتضى زمالئي في العمل، رغـــم أن مكاتبهم على 
خط مســـتقيم واحد، ومتجاورون باســـتثناء حاجز خشبي منخفض 
بيـــن منصور ومرتضـــى، إال أنهم وفي كل صباح يلقـــون التحية على 
بعضهـــم البعـــض، كمـــا لو كانوا في ســـفر طويـــل وعادوا منـــه لتوهم، 
األمـــر وإن كان يبـــدو للبعـــض مضحـــكًا، فالوجـــوه تـــرى ذات الوجوه 
يوميًا، وإلقاء التحية عبر ســـالم عابر قد يكون كافيًا، إال أنهم جميعًا 
لـــم يتخلوا عـــن تلك العادة وفضلوا إفشـــاء الســـالم ابتـــداًء للجميع، 
والتحية الخاصة بهم ثانيًا، لوال انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 19( 
الـــذي حرمهـــم مـــن هذه العـــادة، وهم علـــى نقيض ُكثر تلقـــي التحية 
والســـالم عليهم، فإما ردوها وبأقل منها، أو حتى لم يكلفوا أنفســـهم 

عناء الرد!
المغزى من السالم هو إعالن ُحسن النية، بل وُحسن السريرة، وإعالن 
حالة نقيض الحرب والعداوة، فالسالم يعني األمان والصلح، وكل ما 
تحملهمـــا الطمأنينـــة والهدوء مـــن معنى، فهي تحية أهـــل الجنة، بل 
والجنة ذاتها التي وعد هللا بها عباده الصالحين حتى أطلق هللا جل 
جالله عليها “دار الســـالم”، بل هي أعظم من ذلك كونها أحد أســـمائه 

الحسنى، وإحدى صفاته.
حقيقـــة، مـــن المعيب من منطلق مـــا تربينا عليـــه أن ُتصادف أحدهم 
دون أن ُتلقي عليه الســـالم والتحية، بل من المخزي أن تدخل مكانًا 
دون أن تفشـــي الســـالم علـــى من هم فيـــه، وكم أســـتغرب من أولئك 
الذيـــن ال يعيـــرون األمر أهمية، بـــل ويترفعون عن هذا الســـلوك رغم 
أنهـــم بالغـــون ولم يعـــدوا أطفـــاالً نعلمهم أثر هـــذا الســـلوك وأهميته، 
فحتـــى األطفال ومنذ ســـني عمرهـــم األولى نحفزهـــم وندفعهم إلى 
إلقاء السالم على أي مجلس يدخلونه كونها من عاداتنا وتقاليدنا بل 

هي من تعاليمنا اإلسالمية.
ســـبحان هللا، ما إن تلقي عليك الســـالم من أحدهم، حتى إن لم يكن 
بينك وبينه معرفة، حتى استشـــعرت بألفته وســـماحته وتهذبه، على 
النقيض منه لو مر عليك من تعرفه وتهاون في إلقاء السالم، فيتبادر 

إلى نفسك أن تجاهله لم يكن إال لشيء في نفسه.

ياسمينة: ال تكن بخياًل، وأفش السالم. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

أفشوا السالم

fatin.hamza@
gmail.com

انتشـــرت خالل هذا األســـبوع علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي في 
العالم العربي مقاطع فيديو عديدة، لشـــاب أميركي وهو يتلقى حكم 
الســـجن المطول، الشـــاب هو كاميرون هيرين، وقد تســـبب بمقتل أم 
وطفلتها قبل أعوام، بعد أن دهســـهما بســـيارته بسرعة 160 كيلومتر 
في الســـاعة، خالل سباقه بســـيارته مع صديق له، في شوارع مدينة 

تامبا األميركية بوالية فلوريدا.
وأصـــدرت المحكمـــة حكما على هيرين بالســـجن 24 عاما، في أبريل، 

بسبب جريمة “القتل بمركبة” لألم وطفلتها.
ال شـــك أن النزعـــات االنفعاليـــة قـــد تخـــرج أصحابهـــا عـــن الحياديـــة 
واإلنصـــاف، ومما يزيـــد الطينة بلة المنهج االنتقائـــي والتعميم.. فقد 
أطـــل علينا بعض األشـــخاص والمشـــايخ الكرام مســـتنكرين تعاطف 
النســـاء مع مرتكب الحادثة بحجة أنه وســـيم، وال شـــك أننا ننكر هذا 
التعاطف بأية صورة كانت، لكن أن تغلب على الشيخ مسألة االنفعال 

والتعميم فهذا أمر يستحق التوقف بعض الشيء، وذلك لعدة أسباب 
منهـــا عدم نشـــر مثل هـــذه األمور حتـــى تموت في مهدها وال تتســـع 

دائرة التعاطف معه حسب منطق الشيخ.
واألمر الثاني ال ينبغي الحكم في مســـألة بسبب قلة من المتعاطفين 
ممن لهم قناعاتهم الخاصة، فالمسألة لم تبن على دراسة استقصائية، 

فإن تعاطف معه ألف فهناك ال شك ماليين آخرون يدينونه.
واألمـــر األخير، ال ينبغي تعميم ثقافات اآلخرين على مطلق النســـاء، 
فثقافة الغرب ليســـت بالضرورة تمثلنا وإن وجدت من البعض شـــيئًا 

من التأييد.

فلو كانت الحادثة عندنا ووجدنا حجم التعاطف يفوق حجم اإلدانة،  «
حينها فقط وفقط سندعوا إلى دراسة هذه الظاهرة من جميع جوانبها.

فاتن حمزة

وقفات مع مسألة التعميم



هنأ النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة النتائج المشــرفة 

التي حققها الفريق الملكي للقدرة بقيادة سموه في بطولة األردن الدولية للقدرة وبطولة إسبانيا الدولية للقدرة.

وأكد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة أن هذه النتائج المميزة التي 
حققهـــا الفريـــق الملكـــي للقـــدرة في 
هاتيـــن البطولتيـــن الدوليتيـــن تأتي 
ثمـــرة للرعايـــة والدعـــم التي تحظى 
وســـباقات  الفروســـية  رياضـــة  بهـــا 
القـــدرة من لدن عاهل البالد صاحب 

الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، واهتمـــام ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
إذ  الرياضـــي،  بالقطـــاع  خليفـــة  آل 
أســـهم ذلك فـــي تحقيـــق العديد من 

المنجزات للرياضة البحرينية.

وقـــال ســـموه “إن إنجـــاز دوليتـــي 
يعكـــس  للقـــدرة،  وإســـبانيا  األردن 
حرص واهتمام ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة علـــى مواصلة 
الجهود المميـــزة لدعم هذه رياضة 
القـــدرة؛ مـــن أجل ترجمـــة تطلعات 
ســـيدي عاهـــل البالد المفـــدى رعاه 

هللا، مـــن أجـــل أن تواصـــل تألقهـــا 
مختلـــف  فـــي  القـــوي  وحضورهـــا 
البطـــوالت، الـــذي يعزز مـــن المكانة 
علـــى  تتبوأهـــا  التـــي  الموموقـــة 

المستوى العالمي”.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن اإلنجازيـــن 
يعكســـان بشـــكل واضح مـــا يتمتع 
مـــن  للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  بـــه 
مستوى فني عال، والذي يؤكد من 
خالله جدارته واســـتحقاقه بإحراز 
المشـــرفتين،  النتيجتيـــن  هاتيـــن 
مشيدا سموه بالمســـتويات القوية 
الفريـــق  فرســـان  بهـــا  ظهـــر  التـــي 

المشـــاركتين، متمنيـــا ســـموه  فـــي 
دوام  للقـــدرة  الملكـــي  للفريـــق 
التوفيـــق والنجاح الحراز مزيد من 
اإلنجازات في المشاركات المقبلة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يهنئ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد
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بإنجازات القدرة 
البحرينية في 

دوليتي األردن 
وإسبانيا

للمجـــد والتاريـــخ عنـــوان، يبقـــى محفوًرا 
بأحـــرف ذهبيـــة، دائًمـــا مـــا يكتبهـــا ممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
ســـمو  الملكـــي  الفريـــق  قائـــد  الشـــباب 
إذ  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
ســـجل ســـموه إنجـــاًزا جديًدا يضـــاف إلى 
علـــى  ســـجلها  التـــي  اإلنجـــازات  سلســـلة 
واألوروبيـــة  العالميـــة  المشـــاركات  مـــدار 
فـــي رياضـــة القدرة، وكتب ســـموه اســـمه 
بحروف ذهبية جديـــدة عندما توج بلقب 
بطولـــة إســـبانيا للقـــدرة لمســـافة 120 كم 
بجدارة واستحقاق، رغم المنافسة القوية 
والمثيـــرة التـــي شـــهدتها البطولـــة، والتي 
شـــهدت تفوقـــا واضحا وصريحـــا لرياضة 
القـــدرة البحرينية باحتالل الفريق المراكز 

الثالثة األولى.
قصة نجاح جديدة أضافها ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، إذ واصل ســـموه 
إنجـــازات الفريـــق الملكـــي وأضـــاف لقًبـــا 
جديـــًدا بعـــد الفـــوز فـــي اليـــوم األول مـــن 
البطولة بلقب سباق 160 كم، حيث واصل 
البحرينيـــة  للقـــدرة  اإلنجـــازات  الفريـــق 
باحتـــالل ســـموه المركـــز األول في ســـباق 
120 كم، والفارس عثمان العوضي المركز 
عبدالحميـــد  محمـــد  والفـــارس  الثانـــي، 

الهاشمي المركز الثالث.
واســـتطاع سموه أن يســـيطر على السباق 
منـــذ بدايتـــه علـــى الرغـــم مـــن المنافســـة 
إســـبانيا  فرســـان  مـــن  خصوًصـــا  القويـــة 
واألورغـــواي، لكـــن حنكـــة وقيادة ســـموه 

المتميزة كان لها كلمة الحسم.
التـــي  الفائقـــة  الرعايـــة  أن  ســـموه  وأكـــد 
تحظى بهـــا رياضة القـــدرة البحرينية من 
لـــدن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة كان لهـــا األثر 
الكبيـــر فـــي تحقيق الفريق لقـــب 120 كم، 
مشـــيًدا ســـموه باهتمام ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، األمر 
الـــذي ســـاهم في ســـيطرة الفريـــق الملكي 
على البطولة، مبيًنا سموه أن هذه الرعاية 
واالهتمـــام ســـاهمت أيًضـــا بفـــوز الفريـــق 
بسباق 100 كم عبر الفارس عيسى جمال 

السندي.
وقال ســـموه “دخلنا البطولـــة بخطة فنية 
علـــى  الســـيطرة  مـــن  وتمكنـــا  مدروســـة، 
ســـيطرته  فـــرض  الفريـــق  ألن  الســـباق؛ 
على الخطـــة منذ البدايـــة وبفضل تطبيق 
صـــورة،  بأفضـــل  التعليمـــات  الفرســـان 
ونؤكـــد أن هـــذه الخطـــة كانـــت شـــجاعة 
جًدا من الفريـــق الملكي وتؤكد أن الجرأة 
والشـــجاعة كانـــت لهـــا كلمـــة الحســـم في 

تحقيق اللقب”.

وأضـــاف ســـموه “فرحتنا كبيـــرة بحصولنا 
ألن  واســـتحقاق؛  بجـــدارة  اللقـــب  علـــى 
الفريـــق عـــاد مـــن جديـــد للســـيطرة علـــى 
السباقات األوروبية خصوًصا في إسبانيا 
قويـــة  بطوالتهـــا  تكـــون  مـــا  دائًمـــا  التـــي 
ومتميزة وذات طابع تنافسي كبير السيما 
أنها تشهد مشاركة أفضل فرسان العالم”.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بفـــوز الفـــارس عثمـــان العوضـــي 
بالمركـــز الثاني والفارس محمد الهاشـــمي 
بالمركـــز الثالـــث، إضافة إلى فـــوز الفارس 
الشاب عيســـى الســـندي بلقب سباق 100 
كم، مشـــيًدا سموه في ذات الوقت بجهود 
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري للفريق الملكي 

للقدرة.

زمن قياسي

وحقـــق ســـموه زمًنـــا جديـــًدا قياســـًيا في 
جميـــع مراحل ســـباق 120 كم، واســـتطاع 
ســـموه أن ينهـــي الســـباق بزمن وقـــدره )6 
ســـاعات و19 دقيقة و35 ثانية(، والفارس 

عثمـــان العوضي الذي احتل المركز الثاني 
أنهى السباق بزمن وقدره )6 ساعات و19 
دقيقة و36 ثانيـــة(، والمركز الثالث محمد 
الهاشـــمي أنهـــى الســـباق بزمن وقـــدره )6 

ساعات و19 دقيقة و37 ثانية(.

تتويج األبطال

وتـــوج ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بالمركـــز األول بعد ختام الســـباق، 
إذ أقيـــم حفل التتويج بعد ختام البطولة، 
وتم تتويج ســـموه بالمركز األول، وعثمان 
العوضي بالمركز الثاني، ومحمد الهاشمي 
بالمركـــز الثالـــث، لتكـــون منصـــة التتويـــج 

حافلة بالفريق الملكي للقدرة.
كما شـــهد حفـــل الختـــام، تتويـــج الفارس 

رائد محمود بلقب سباق 160 كم.

عيسى السندي يظفر بلقب 100 كم

واســـتطاع فـــارس الفريق الملكـــي للقدرة 
عيســـى جمـــال الســـندي أن يحقـــق المركز 
األول فـــي ســـباق 100 كـــم، إذ تـــم تتويج 

الفـــارس بعد ختام البطولـــة بعد أن اجتاز 
الســـباق بزمن وقدره )5 ساعات و9 دقائق 

و11 ثانية(.
وأعـــرب عيســـى جمال عـــن بالغ ســـعادته 
مشـــيًرا  األول،  المركـــز  علـــى  بحصولـــه 
إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز ثمرة دعـــم ومتابعة 
واهتمـــام ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، مؤكًدا أن اإلنجاز ســـيعطيه حافًزا 
كبيًرا فـــي مواصلة تحقيق اإلنجازات في 

المشاركات المقبلة.

العوضي: فرحة كبيرة باإلنجاز

وأعـــرب الفارس عثمـــان العوضي عن بالغ 
ســـعادته بفوز سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الســـباق،  فـــي  األول  بالمركـــز  خليفـــة  آل 
مشـــيًرا إلى أن قيادة ســـموه ســـاهمت في 

تحقيق المراكز الثالثة األولى.
وقال العوضي “دخلت الســـباق بمعنويات 
عاليـــة بعـــد التتويـــج في بطولتـــي األردن 
الســـابقتين، حيـــث شـــكلت قيـــادة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة الحافز 

الكبير للفريق في البطولة”.
وأضـــاف “الشـــك أن فـــوز الفريـــق الملكي 

علـــى  كبيـــًرا  أثـــًرا  لـــه  ســـيكون  للقـــدرة 
الجهازيـــن  القادمـــة، وأشـــكر  المشـــاركات 

الفني واإلداري على جهودهما الكبيرة”.

الهاشمي: فخورون بفوز ناصر بن حمد

وأكـــد الفـــارس محمـــد الهاشـــمي صاحـــب 
المركـــز الثالـــث أن الجميـــع يعتـــز ويفتخر 
بفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

بالمركز األول.
وقال “نشـــعر بالفخر واالعتـــزاز بأن يتوج 
ســـاهمت  حيـــث  األول،  بالمركـــز  ســـموه 
مشاركة وقيادة سموه للفريق في تحقيق 
هـــذا اإلنجـــاز الكبيـــر والـــذي يؤكـــد مكانة 
رياضـــة القدرة البحرينية في المشـــاركات 
الخارجيـــة وســـوف يكـــون حافـــًزا للفريق 

مستقباًل”.

فواز بن محمد يؤازر ناصر بن حمد 

شـــهدت مشـــاركة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة في بطولة إسبانيا الدولية 
للقـــدرة متابعة من ســـفير مملكة البحرين 
غيـــر المقيـــم لـــدى مملكة إســـبانيا الشـــيخ 
فـــواز بن محمد بن خليفة آل خليفة، الذي 

كان حاضرا في قرية البطولة.
والتقى ســـموه مع الشـــيخ فواز بن محمد 

آل خليفة.
وتابع الســـباق الذي شـــهد مشـــاركة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة وتتويج 

سموه بالمركز األول.
بـــن  وأشـــاد بإنجـــاز ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
حمـــد آل خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى أن الفريـــق 
الملكـــي للقدرة يعتبر العالمـــة الفارقة في 
اإلنجازات الرياضية التي تسجل لمملكتنا 

الغالية في المحافل الخارجية.
وقـــال ”دائًما ما يكون ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة حريًصا علـــى تحقيق 
النتائـــج المشـــرفة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
أروع  وضـــرب  الخارجيـــة،  المشـــاركات 
األمثلة في بطولة إســـبانيا رغم المنافسة 

القوية التي شهدتها البطولة”.
وأضاف أن “ســـيطرة الفريـــق الملكي على 
المراكـــز الثالثة األولى داللـــة على القيادة 
الناجحة لســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، ونتمنى لهـــم مزيدا من اإلنجازات 

في البطوالت المقبلة”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد على منصة التتويج 

إسبانيا - المكتب اإلعالمي

للمجد والتـاريـخ عنــوان... يسطـره نـاصر بن حمد
قياسيا زمــنــا  تــســجــيــلــه  ــد  ــع ب ــدرة  ــق ــل ل ــا  ــي ــان ــب إس ــة  ــول ــط ب بــلــقــب  ــوج  ــ ت ســمــوه 

سمو الشيخ ناصر بن حمدسموه مستقبال فواز بن محمد

قصة نجاح جديدة 
يضيفها سموه إلى 

الفريق الملكي للقدرة

سيطرة بحرينية على 
المراكز الثالثة األولى 

في سباق 120 كم

السندي يتوج بسباق 
100 كم ويضاعف 

إنجازات الفريق الملكي



Sports@albiladpress.com

الخميس 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 - العدد 4657
15

انتخابات اتحاد غرب آسيا للقوى بأكتوبر

اتحاد الكرة ينظم دورة لحكام الكرة الشاطئية

ــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ــة االتــــحــــادات األعـــضـــاء ل مــخــاطــب

ــان ــب ــع ــن ش ــ ــر ب ــ ــض ــ حـــاضـــر فــيــهــا الــــدولــــي الـــفـــرنـــســـي األخ

تســـتعد األمانـــة العامـــة التحـــاد دول 
والـــذي  القـــوى  أللعـــاب  آســـيا  غـــرب 
يتخـــذ مـــن مملكـــة البحرين مقـــرا له 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  لعقـــد 
واالنتخابات للدورة الجديدة القادمة 

.2025 – 2021
وكانـــت األمانـــة العامة التحـــاد غرب 
آسيا أللعاب القوى قد خاطبت الدول 
األعضـــاء لمـــن يرغب في اســـتضافة 
الجمعيـــة  واجتمـــاع  االنتخابـــات 
العموميـــة علـــى أن يكـــون تاريخ 15 
يوليو 2021 الموعد األخير لمخاطبة 
االســـتضافة،  بشـــأن  العامـــة  األمانـــة 
بينما لم يتـــم تحديد موعد فتح باب 

الترشح لغاية اآلن.
ومـــن المؤمـــل أن تجـــرى االنتخابات 

بشـــهر أكتوبـــر مـــن العام الجـــاري في 
حال التوافق بين الدول األعضاء.

ويترأس اتحاد دول غرب آسيا أللعاب 
القوى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
منصـــب  ويتولـــى  بالتزكيـــة  خليفـــة 
عبداللطيـــف  محمـــد  العـــام  األميـــن 
بـــن جـــال فيمـــا يضـــم االتحـــاد فـــي 
المعمـــري  ناصـــر  مـــن  كا  عضويتـــه 
من دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 

بالتزكيـــة،  الرئيـــس  نائـــب  بمنصـــب 
شـــاجع محمـــد المقدشـــي مـــن اليمـــن 
)11 صوتـــا(، وســـيم جرجـــي الحولي 
مـــن لبنـــان )11 صوتا(، رفيـــق حمودة 
خليـــل مـــن األردن )11 صوتـــا(، أحمد 
بـــن ســـالم باعبود مـــن ســـلطنة عمان 
)10 أصـــوات(، زيـــدون جـــواد محمـــد 
مـــن العراق )9 أصوات(، باإلضافة إلى 
فوز مرشـــحة دولة فلســـطين العنصر 

النســـائي الوحيد فـــي مجلس اإلدارة 
فاطمة جبارة الفقيه.

آســـيا  غـــرب  دول  اتحـــاد  أن  يذكـــر 
أللعـــاب القـــوى يتكـــون مـــن 12 دولة 
المملكـــة  البحريـــن،  مملكـــة  وهـــي 
العربيـــة الســـعودية، دولـــة اإلمـــارات، 
دولـــة الكويـــت، ســـلطنة عمـــان، دولة 
األردن،  ســـوريا،  العـــراق،  فلســـطين، 

اليمن، لبنان، قطر.

نظـــم االتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم بالتعـــاون مع 
االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم “الفيفـــا”، عبـــر تقنيـــة 
االتصـــال المرئي، دورة لحكام كرة القدم الشـــاطئية 

على مدار يومي 11 و12 يوليو الجاري.
وحاضـــر فـــي الـــدورة المحاضـــر الدولي للشـــواطئ 
الفرنســـي من أصـــول جزائرية األخضر بن شـــعبان، 
إذ قدم جلســـات مرئيـــة مختلفة متعلقة بقانون كرة 

القدم الشاطئية ومستجداته.
وشـــهدت الدورة اســـتعراض قانون لعبـــة كرة القدم 
الشـــاطئية والتعديـــات األخيـــرة، كما شـــملت على 
محاضـــرات وتطبيقـــات، وســـط مشـــاركة فعالة من 

الحكام.
ويهـــدف االتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم من تنظيم 
هـــذه الـــدورة إلـــى االهتمـــام بتعزيـــز تواجـــد الحكم 
البحرينـــي فـــي مجـــال كـــرة القـــدم الشـــاطئية، كما 
أنها ضمن سلســـلة الـــدورات المختلفـــة التي يقيمها 

االتحـــاد بالتعـــاون مـــع “الفيفـــا”، إذ ســـبق لاتحـــاد 
حـــكام  العشـــبية،  الماعـــب  لحـــكام  دورة  تنظيـــم 
تقنية الفيديو، حـــكام كرة الصاالت، مقيمي الحكام 
المحليين، الحكمات الســـيدات، باإلضافة إلى حكام 

الشواطئ حديًثا.

 ويسعى االتحاد من خال هذه الدورات إلى تعزيز 
القاعدة التحكيمية فـــي لعبة كرة القدم، بما يواكب 
التطورات الحديثة في هذه اللعبة، واالســـتفادة من 
مخرجاتهـــا، علـــى الشـــكل الـــذي يعزز عمـــل الكوادر 

التحكيمية البحرينية.

جانب من آخر جمعية عمومية التحاد غرب آسيا أللعاب القوى

الشـــباب  نـــادي  اســـتقبل 
إبراهيـــم  األردنـــي  المـــدرب 
حلمـــي، الذي ســـيقود فريقه 
األول لكـــرة القـــدم بالموســـم 

الرياضي الجديد.
المعلومـــات  وبحســـب 
المـــدرب قـــد  المتوافـــرة، أن 
وصـــل يـــوم الثاثـــاء لمملكة 
يتـــم  أن  علـــى  البحريـــن، 
اإلعـــان عنه بشـــكل رســـمي 

اليوم الخميس.
اتفـــق  “أنـــه  حلمـــي  وصـــرح 
مـــع نـــادي الشـــباب أن يكون 
فـــي  منصًبـــا  األول  موســـمه 

تأســـيس فريـــق قـــوي؛ لكـــي 
الصعـــود  هـــدف  يتحقـــق 
للدوري الممتاز في الموســـم 

الثاني”.

تقـــام اليـــوم الخميـــس الموافق 
مراســـم  الجـــاري،  يوليـــو   15
الدرجـــة  دوري  قرعـــة  ســـحب 
للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الثانيـــة 
الرياضـــي 2021 - 2022، وذلك 
في مقر االتحاد البحريني لكرة 

القدم.
وستقام القرعة بنظام االتصال 
المرئـــي عـــن بعـــد، إذ لـــن يكون 
هنـــاك حضـــور لممثلـــي األنديـــة 
في مراســـم القرعة. وســـتجرى 
القرعة بحســـب لوائـــح وأنظمة 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
ستســـحب  إذ  مفتـــوح،  بنظـــام 
األول،  للقســـم  مطلقـــة  قرعـــة 
وقرعـــة مطلقـــة للقســـم الثاني. 
الدرجـــة  دوري  فـــي  ويشـــارك 
للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الثانيـــة 
الرياضـــي المقبل 10 أندية هي: 
االتفـــاق،  البســـيتين،  المالكيـــة، 

مدينة عيســـى، ســـترة، الشباب، 
قالـــي  االتحـــاد،  البحريـــن، 

والتضامن.
الدرجـــة  دوري  نظـــام  وينـــص 
الثانيـــة لكرة القـــدم على صعود 
األول  المركزيـــن  صاحبـــي 
والثانـــي إلـــى دوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتاز، فيمـــا يلعب ثالث 
الترتيـــب فـــي دوري الثانية مع 
ثامـــن ترتيـــب دوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتاز، مباراتـــي الملحق 

لتحديد الصاعد والهابط.

“الشباب” يستقبل مدربه األردني حلمي

اليوم سحب قرعة دوري “الثانية”

اســـتلم نـــادي االتحاد عرًضا رســـمًيا من 
ِقبل نادي الســـام السعودي، يطلب فيه 
التعاقـــد مـــع العـــب الفريـــق األول لكرة 
اليـــد عبـــدهللا علـــي للموســـم الرياضـــي 

الجديد.
لـــدى  المتوفـــرة  المعلومـــات  وبحســـب 
“البـــاد ســـبورت” أن النـــادي الســـعودي 
تقـــدم  الممتـــاز،  بالـــدوري  يلعـــب  الـــذي 
بخطـــاب رســـمي لاتحـــاد يتضمـــن فيه 
الاعـــب  مـــع  للتعاقـــد  الماليـــة  القيمـــة 
عبـــدهللا. مصادرنا تفيد بـــأن إدارة نادي 
االتحاد ستضم عرض السام السعودي 

بجانب عرضـــّي األهلي والنجمة اللذين 
تقدمـــا مســـبًقا نحـــو الاعـــب، وســـيتم 
دراســـة العروض كلها بالشكل الصحيح 
والوصـــول للعرض الـــذي يليق بالاعب 
الاعـــب  مصلحـــة  ويراعـــي  يحفـــظ 
والنادي. وأكد مصدرنا أن عرض األهلي 
يعتبر قوًيا بالقيمـــة المالية الكبيرة، كما 
أن العـــرض الســـعودي هو اآلخـــر ال يقل 
شأًنا عن العرض األهاوي، ولكن عرض 
النجمـــة يعتبر مميًزا مـــن حيث الحصة 
الماليـــة من جهة وتوفير وظيفة لاعب 

من جهة أخرى.

شـــارك االتحاد البحريني لكرة القدم في 
ورشة عمل )النزاهة والتاعب في نتائج 
المباريـــات(، والتـــي نظمهـــا اتحـــاد غرب 
آســـيا لكـــرة القـــدم وســـبورت رادار، عبر 

تقنية االتصال المرئي عن بعد.
وحضر األميـــن العام لاتحـــاد البحريني 
لكرة القـــدم إبراهيـــم البوعينين ورئيس 
قسم المســـابقات والتسجيل وتراخيص 
إســـماعيل  حســـن  باالتحـــاد  األنديـــة 
ورئيس لجنة االنضباط باالتحاد يوسف 
يعقوبي وموظف االتحاد سعد العيسى، 
الجلســـات المرئيـــة للورشـــة التي أقيمت 

على مدار يومين.
وتضمنت ورشـــة العمل عروًضا تقديمية 
شـــاملة حول النزاهة والشفافية في كرة 
القـــدم، وأمثلة عن المواقـــف التي يمكن 
أن تزيـــد مـــن مخاطـــر التاعـــب بنتائـــج 
المباريات، والتدابيـــر الوقائية المختلفة 
المتاحـــة للتعامـــل مع هـــذا األمـــر، وماذا 
يستخدم أصحاب المصلحة في الرياضة 

لمكافحة الفساد الرياضي بشكل عام؟
ضيـــاء  رادار  ســـبورت  ممثـــل  وحاضـــر 
الموضوعـــات  مـــن  العديـــد  فـــي  صـــاح 
المتعلقة بالمراهنـــات الرياضية والنزاهة 

الرياضية.

السالم السعودي يطلب عبداهلل علي

اتحاد الكرة يشارك بورشة عمل النزاهة والتالعب

االتحاد يشكل جهازه الفني واإلداري لفريق الكرة
مــدربــا بالمقلة  الــثــقــة  وتــجــديــد  اللعبة  لــجــهــاز  رئــيــســا  الــصــفــار 

كشف نادي االتحاد عن تشكيل الجهاز الفني واإلداري للفريق األول لكرة 
القدم للموسم الرياضي المقبل 2021 – 2022 بدوري الدرجة الثانية.

وأســـند مجلس إدارة نـــادي االتحاد 
رئاسة جهاز كرة القدم لعلي عبدهللا 
الصفـــار، فيمـــا تم تجديـــد الثقة في 
المقلـــة  محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب 
ليتولـــى قيادة الفريـــق وعلي محمد 
العالـــي مســـاعدا للمـــدرب وعصـــام 
عشـــماوي مدربـــا للحـــراس ومحمد 

علي الرياحي معدا بدنيا.
كمـــا يتكون الجهاز مـــن اختصاصي 
أمـــان  إبراهيـــم  الطبيعـــي  العـــاج 
واإلداريـــان يونس ميـــرزا ومرتضى 

عباس.
وكان نادي االتحاد قد احتل المركز 
الثامـــن بـــدوري الدرجـــة الثانية في 
قيـــادة  تحـــت  المنصـــرم  الموســـم 
ويعتبـــر  المقلـــة،  محمـــد  المـــدرب 
األخير من المدربين الحاصلين على 
دبلوم كرة القدم للمحترفين، وسبق 
لـــه اإلشـــراف على عدد مـــن األندية 
المحليـــة، إذ عمـــل في ناديـــي الحد 
ومدينـــة عيســـى، كمـــا أشـــرف على 
تدريب منتخب الشـــباب فـــي العام 

2017. ويطمـــح االتحـــاد لتحســـين 
الثانيـــة  الدرجـــة  بـــدوري  نتائجـــه 
الـــذي ســـينطلق 12 ســـبتمبر المقبل 
لـــدوري  والمنافســـة علـــى الصعـــود 
ناصـــر بن حمد الممتـــاز، حيث يبذل 

الجهـــاز الفنـــي واإلداري جهوده من 
أجـــل التعاقد مـــع العبين محترفين 
والتعـــاون مع شـــركة طموح لإلدارة 
الرياضيـــة الختيـــار محترفين وفقا 

للمراكز التي يود المدرب تدعيمها.

الصفار والمقلة في صورة أرشيفية

سبورت

حسن علي

علي مجيد

أحمد مهدي

إبراهيم حلمي

علي مجيد

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

بحث آليات تطبيق مشروع المدرسة الرياضية
للرياضة الــعــامــة  والــهــيــئــة  الــتــربــيــة  وزارة  بــيــن  األول  ــاع  ــم ــت االج

تنفيـــذا لتوجيهـــات النائـــب األول لرئيـــس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بن حمـــد آل خليفة، عقد الفريق المشـــترك 
بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة 
للرياضـــة االجتمـــاع االول؛ لدعـــم وتطوير 
الرياضة المدرســـية وتفعيل الشـــراكة بين 
الجهات المعنية، لتنفيذ البرامج والمشاريع 
الرياضية، التي تهدف إلى صقل المواهب 
وتنمية قدرات الطلبة في مختلف األلعاب 

الرياضية.
وقـــد حضـــر االجتمـــاع، الرئيـــس التنفيذي 
للهيئة العامة للرياضـــة عبدالرحمن صادق 
عســـكر، والمديـــر العـــام لشـــؤون المدارس 
بـــوزارة التربية والتعليم محمـــد مبارك بن 

أحمد وعدد من المختصين بالجهتين.

أعضـــاء  أعـــرب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
شـــكرهم  خالـــص  عـــن  المشـــترك  الفريـــق 
وتقديرهم لسمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، لما يلقاه قطاع الرياضة المدرسية 
مـــن دعم ومتابعة من ســـموه، معبرين عن 
اعتزازهم العميق بهذا التكليف من ســـموه 
مـــن خـــال الفريـــق المشـــترك بيـــن وزارة 

التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة.

وخـــال االجتمـــاع، تـــم مناقشـــة عـــدد من 
المواضيـــع المدرجة على جـــدول األعمال، 
وذلـــك بهـــدف وضـــع آليـــات العمـــل فيهـــا 
وتقديـــم الخطط الازمة لوضع المشـــاريع 
المتصلـــة بهـــا حيـــز التنفيـــذ، وفـــي مقدمة 
ذلـــك مشـــروع المدرســـة الرياضيـــة، الـــذي 
التعليميـــة  الجرعـــة  زيـــادة  إلـــى  يهـــدف 
الرياضيـــة لطلبـــة المدارس، ومســـاعدتهم 

على اكتشـــاف وصقـــل مواهبهـــم وتطوير 
مســـاراتهم المســـتقبلية، حيث تـــم االتفاق 
علـــى تبـــادل المقترحات الخاصـــة بتطبيق 
هذا المشـــروع، ومناقشتها بشـــكل موسع، 
كما تم اســـتعراض االســـتعدادات الخاصة 
للمرحلـــة  القـــدم  كـــرة  بطولـــة  بتنظيـــم 
الثانويـــة، تنفيـــذا لقـــرار المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة.  كما تـــم في االجتماع 
بحث االســـتفادة من التقاريـــر االحترافية 
في دعم وتطوير الرياضة المدرســـية على 
مســـتوى المناهج وطـــرق التدريـــس، وتم 
االتفـــاق على وضـــع جدولة طويلـــة المدى 
لاجتماعـــات القادمة، والتركيز على إنجاز 
أهم البرامج والمشاريع المتصلة بالرياضة 
المدرســـية وســـبل دعمهـــا واالرتقـــاء بهـــا 
بمـــا يســـهم في تعزيـــز مخرجـــات الرياضة 

المدرسية.

جانب من االجتماع

الهيئة العامة للرياضة
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أصــوات تنــادي بايدن: انســحب فوًرا مــن مفاوضــات فيينا

روحاني: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 %

قــال الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي، أمــس األربعاء، إن بــاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنســبة 20 % و60 % وحتــى 90 % إذا اقتضت 
الحاجة. وأضاف الرئيس المنتهية واليته، أن من األهداف المهمة للحكومة في األعوام الثمانية األخيرة كانت ضمان حقوق الشعب في مجاالت 

التكنولوجيا الحديثة والتجارة واالقتصاد.

وكان روحانـــي قـــد قـــال فـــي يونيـــو 
“فـــي  قـــادرة  بـــاده  إن  الماضـــي 
تخصيـــب  زيـــادة  علـــى  لحظـــة”  أي 
اليورانيـــوم إلـــى مســـتوى يتجاوز 63 

.%
وجـــاء فـــي بيـــان للرئاســـة اإليرانيـــة 
حينهـــا أن روحاني أوضح أن “الجميع 
رأى كيـــف بـــدأت إيران فـــي تخصيب 
اليورانيـــوم بنســـبة تصل إلـــى 63 %. 
إذا دعت الحاجـــة يمكننا زيادة درجة 

التخصيب في أي لحظة”.
حـــال  أي  علـــى  “إيـــران  أن  وأضـــاف 
ال تســـعى المتـــاك أســـلحة نوويـــة”، 
الفتـــا إلـــى أن التخصيب يتـــم “لتلبية 
احتياجـــات البـــاد فـــي مجـــال الطب 

والطاقة وقطاعات أخرى”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أفادت في 11 مايو الماضي أن إيران 
بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة 

نطنز بنسبة 63 %.
يشـــار إلى أن انتهـــاكات طهران بدأت 
العـــام 2019 بعـــد انســـحاب الواليات 
المتحـــدة من االتفاق النـــووي وإعادة 
فرض عقوبـــات اقتصاديـــة عليها في 

عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووسط اســـتمرار النظام في سياسته 
اإلرهابيـــة، دعا الســـيناتور الجمهوري 
بيـــل هاجرتي الواليـــات المتحدة إلى 
االنســـحاب فورا من محادثات فيينا، 
األميركيـــة  التنـــازالت  مـــن  محـــذرا 

االقتصادية لصالح النظام اإليراني.
واعتبـــر هاجرتـــي فـــي بيـــان لـــه عبـــر 
الرئيـــس  أن  “تويتـــر”  علـــى  حســـابه 
األميركـــي جـــو بايـــدن اليـــوم يمنـــح 
النظـــام اإليراني فـــي أكبر دولة راعية 
لإلرهاب بالعالم خطة إنقاذ اقتصادية 

من خال تحرير مليـــارات الدوالرات 
مـــن العقوبات األميركية المجمدة في 

البنوك األجنبية.
كما استشهد بسياســـة اليابان القائمة 
اإليرانيـــة،  العقوبـــات  تثبيـــت  علـــى 
والتـــي، وفًقـــا لرأيـــه، كانت لهـــا نتائج 

حقيقية وملموسة.
ورأى أن بايـــدن يتراجـــع عن مواجهة 
نظام إيران في وقت يخطط فيه ذاك 
النظام لخطـــف مواطنة أميركية، في 
إشارة منه إلى ما حدث مع الصحافية 
األميركية اإليرانية مسيح علي نجاد 
وآخريـــن. كذلـــك أشـــار إلى اســـتمرار 
طهران بدعم ميليشـــياتها الستهداف 
أهـــداف أميركيـــة في كل من ســـوريا 
والعراق. إلى ذلك، شـــدد على وجوب 
أن تلغي إدارة بايدن على الفور جميع 
التنـــازالت عـــن العقوبات ضـــد إيران، 
وأن تقف مع المصالح األميركية، عبر 

إنهاء مفاوضات فيينا فوًرا.
ولـــم يكـــن هذا الصـــوت األوحـــد، فقد 
كتب 44 عضـــًوا جمهورًيا في مجلس 
مايـــو،  منتصـــف  األميركـــي  الشـــيوخ 
رسالة إلى الرئيس جو بايدن، يحثونه 
فيها علـــى اإلنهاء الفـــوري لمحادثات 
فيينا النووية، مشـــددين على ضرورة 

عدم تخفيف العقوبات على طهران.
واعتبـــروا حينهـــا أن النظـــام اإليراني 
كان منـــذ فتـــرة طويلـــة داعًمـــا مالًيـــا 
ومادًيـــا لحركـــة حمـــاس التـــي تشـــن 
هجمـــات صاروخيـــة علـــى إســـرائيل، 
قائليـــن إن الوجود األميركي النشـــط 
فـــي المفاوضات مع إيـــران، واحتمال 
تقديم مليـــارات الـــدوالرات في إطار 
تخفيف العقوبات، سيســـاعدان إيران 
بـــا شـــك فـــي دعـــم حمـــاس وغيرها 
مـــن المنظمات اإلرهابيـــة التي تهاجم 

األميركيين وحلفاءهم.

يذكـــر أنه مع اســـتمرار الغموض حول 
المتوقعـــة  الســـابعة  الجولـــة  موعـــد 
مـــن المفاوضـــات النووية بيـــن الغرب 
تأكيـــد  مـــن  الرغـــم  علـــى  وإيـــران، 
واشـــنطن أخيرا استعدادها للمشاركة 
بطريقة غير مباشـــرة فـــي المحادثات 
إن  مـــا  يونيـــو   20 منـــذ  المتوقفـــة 
تســـتأنف، بدأت بعض التقارير تشـــير 
إلـــى احتمـــال وضـــع خطـــة بديلة في 

حال انسداد األفق.
وأشـــار دبلوماســـيون غربيـــون، قبـــل 
أيام، بحســـب مـــا نقلت شـــبكة “إيران 
انترناشيونال” إلى أن الدول األعضاء 
في االتفاق النووي بدأت في التشاور 
فـــي وضـــع خطة بديلـــة قـــد تنفذ في 
انتهـــت محادثـــات فيينـــا دون  حـــال 
العقوبـــات  عـــودة  وتشـــمل  اتفـــاق، 
الملغاة أو فرض عقوبات جديدة على 

السلطات اإليرانية.

عواصم ـ وكاالت

الرئيس اإليراني حسن روحاني

دبي - العربية.نت

صـــّوت مجلس األمن، أمس األربعاء 
باإلجمـــاع، على تمديـــد مهمة البعثة 

األممية في اليمن.
وفـــي وقـــت ســـابق من أمـــس، أعلن 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
الدبلوماســـي  اختيـــار  غوتيريـــش 
الســـويدي هانـــز جروندبـــرغ لشـــغل 
منصب المبعـــوث الخاص إلى اليمن 
خلفـــا للبريطانـــي مارتـــن غريفثـــس، 
يونيـــو  آخـــر  مهامـــه  أنهـــى  الـــذي 

الماضي.
ويتطلب تعيين المبعوثين الخاصين 
لألمين العام موافقة الدول الخمس 

األمـــن،  بمجلـــس  العضويـــة  دائمـــة 
وهـــي الواليـــات المتحـــدة وروســـيا 

وبريطانيا وفرنسا والصين.
ويشـــغل جروندبـــرغ منصب ســـفير 
االتحـــاد األوربـــي إلـــى اليمـــن منـــذ 
مطلع ســـبتمبر 2019، وتولى ســـابقا 
رئاســـة بعثات المفوضيـــة األوروبية 

في القاهرة وإسرائيل.
فـــي  العمـــل  تـــرأس مجموعـــة  كمـــا 
المجلـــس األوروبي لشـــؤون الشـــرق 
خـــال  الخليـــج  ومنطقـــة  األوســـط 
لاتحـــاد  الدوريـــة  الســـويد  رئاســـة 

األوروبي بالعام 2009.

مجلس األمن يمدد باإلجماع مهمة البعثة األممية في اليمن

بغداد ـ أ ف ب

دعـــا رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتـــدى 
إلـــى  العراقيـــة  الحكومـــة  الصـــدر 
وقـــوع  عـــن  المســـؤولين  محاســـبة 
حريق مستشـــفى الناصرية )جنوب( 
“بصغيرهـــا  الحكومـــة  ســـتعتبر  وإال 

وكبيرها مسؤولة” عن المأساة.
“علـــى  تغريـــدة  فـــي  الصـــدر  وقـــال 
الجـــاد والحـــازم  الســـعي  الحكومـــة 
لمعاقبـــة المقصريـــن بمســـألة حـــرق 
المستشـــفيات ســـواء فـــي الناصرية 
أو فـــي غيرهـــا مـــن المحافظـــات أيا 
كان انتمائهـــم” السياســـي، وإال فـــإن 
الحكومـــة بصغيرهـــا وكبيرهـــا هـــي 

المسؤولة عن ما يحدث”.
وأضـــاف محـــذرا “وإال كان لنـــا 

تصـــرف آخـــر بمـــا يحفـــظ 
ســـامته  للشـــعب 
بــــ  مطالبـــا  وكرامتـــه”، 
إعـــان  فـــي  ”اإلســـراع 

نتائـــج التحقيـــق بالســـرعة القصوى 
وأال يكون مصيرها مصير ما احترق 

من مستشفيات سابقا”.
ومازال العراق تحت صدمة الحريق 
الـــذي دمـــر مســـاء اإلثنيـــن هنغـــارا 
 .”19 “كوفيـــد  لمرضـــى  مخصصـــا 
وتحدثـــت وزارة الصحـــة العراقيـــة 
في حصيلـــة موقتة أمـــس األربعاء، 
عن مقتل تسعين شخصا على األقل 

في هذا الحريق.
وحريـــق مستشـــفى الناصريـــة الذي 
قالـــت مصـــادر إنه ناجم عـــن انفجار 
عبـــوة أكســـجين، هـــو الثانـــي الـــذي 
العـــراق،  فـــي  مستشـــفى  يلتهـــم 
فـــي  اندلـــع  حريـــق  أدى  حيـــث 
مستشـــفى  داخـــل  أبريـــل 
ابـــن الخطيـــب فـــي بغـــداد 
إلـــى مقتـــل 82 شـــخًصا 

وإصابة العشرات.

الصدر يدعو لمعاقبة المسؤولين عن فاجعة مستشفى الناصرية

تل أبيب ـ وكاالت

أعلن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي 
أفيخـــاي أدرعي، أمس األربعاء، الشـــكف 
هللا  لحـــزب  تابـــع  أســـلحة  مخـــزن  عـــن 

اللبناني، داخل مدرسة أطفال.
وكشـــف أدرعـــي النقـــاب عـــن مســـتودع 
أســـلحة تابـــع لــــحزب هللا فـــي قريـــة عّبا 
الجنوبية الواقعة فـــي محافظة النبطية، 
وعلـــى مســـافة 25 متـــرا من مدرســـة عّبا 
الرســـمية معرضـــا أكثـــر مـــن 300 تلميـــذ 

للخطر.
وقال أفيخاي أدرعي “الجيش اإلسرائيلي 
لن يتردد باتخاذ مـــا يلزم حيال األهداف 
الفاعلة. المخزن العســـكري قرب مدرســـة 
عبا الرسمية، هو واحد من آالف األهداف 
المتواجدة فـــي حوزة القيادة الشـــمالية، 
والتي سيتم اســـتهدافها في أي مواجهة 

مقبلة”.
وأضـــاف أدرعـــي “هذا المخـــزن هو واحد 
مـــن آالف األهداف التـــي تجعل مواطني 

قنبلـــة  بمثابـــة  وهـــو  خطـــر  فـــي  لبنـــان 
موقوتة”.

وطالب أدرعي وســـائل اإلعـــام بالتوجه 
فـــورا إلـــى مدرســـة عبـــا، لرصـــد مخـــزن 
األســـلحة، الذي يعد قنبلـــة موقوتة تضع 
دائـــرة  فـــي  ومواطنيهـــا  البلـــدة  أطفـــال 

الخطر.
وكان الجيـــش اإلســـرائيلي قـــد أعلن قبل 

أيام، إحباط محاولة تهريب أسلحة على 
الحـــدود مع لبنـــان، قائـــا إن العملية هي 
األكبر من نوعها منذ ســـنوات، فيما توعد 

بالتصدي لهذه األنشطة.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
اإلســـرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة 
علـــى موقـــع “تويتر”، أنه جـــرى ضبط 43 

قطعة ساح في منطقة الغجر.

عناصر من حزب الله

يعد قنبلــة موقوتة تضع أطفال البلــدة ومواطنيها في دائرة الخطر
إسرائيل تكشف عن مخزن أسلحة لحزب هلل قرب مدرسة

عواصم ـ وكاالت

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكّلف 
ســـعد الحريـــري، فـــي مؤتمـــر صحافي 
مقتضب عقـــده بعد زيارة قـــام بها إلى 
قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون، 
أمـــس األربعـــاء، عـــن تفاصيـــل تتعلـــق 

بالتشكيلة الحكومية التي قدمها.
وقال ســـعد الحريري “قدمت تشـــكيلة 
حكومية من 24 وزيرا”، مضيفا “ننتظر 

جوابا من عون بحلول الغد”.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية المكّلف 
على أنه “حان وقت تشكيل الحكومة”.

للرئيـــس  “قدمـــت  الحريـــري  وأضـــاف 
مـــن  وزيـــرا   24 مـــن  حكومـــة  عـــون 
المبـــادرة  حســـب  االختصاصييـــن 
رئيـــس  مبـــادرة  وحســـب  الفرنســـية 
مجلـــس النـــواب نبيـــه بـــري، وبالنســـبة 
لي هذه الحكومـــة قادرة على أن تقوم 
بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف االنهيار”. 
وتابع “تمنيت من الرئيس عون اإلجابة 

غـــدا حتى نبنـــي علـــى األمـــر مقتضاه، 
وبالنســـبة لي هذه ســـاعة الحقيقة بعد 

مرور نحو 9 أشهر”.
وكان الحريـــري قد توجه وفور وصوله 
إلـــى بيـــروت قادمـــا مـــن القاهـــرة، إلى 
تشـــكيلة  ليقـــدم  الجمهـــوري،  القصـــر 
حكوميـــة جديـــدة للرئيس عـــون. وفي 

وقت ســـابق، قالـــت الرئاســـة المصرية 
في بيان “اســـتقبل الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي أمس ســـعد الحريري، المكلف 
وذلـــك  اللبنانيـــة،  الحكومـــة  برئاســـة 
بحضور سامح شكري وزير الخارجية، 
المخابـــرات  رئيـــس  كامـــل  وعبـــاس 

العامة”.

الرئيس المصري يلتقي سعد الحريري

السيسي اســتقبله في القاهرة وأكد دعم مصر لمساره السياسي
الحريري: قدمت تشكيلة حكومية وننتظر جواب عون

جنيف ـ وكاالت

حـــذرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
من متحور جديد لفيروس كورونا 
يعتبر أشـــد شراســـة ويطلـــق عليه 
اسم “المبدا” حيث شكل ما نسبته 
بفيـــروس  اإلصابـــات  مـــن   %  70
تشـــيلي  مـــن  كل  فـــي  كورونـــا 
أميـــركا  قـــارة  فـــي  واألرجنتيـــن 

الاتينية في األسابيع األخيرة.
وقالـــت مديـــرة المكتـــب اإلقليمي 
للمنظمة كاريســـا إتيان إن القرائن 
هـــذه  عـــن  اآلن  المتوافـــرة حتـــى 
خطورتهـــا  إلـــى  تشـــير  الطفـــرة 
العالية، خصوصا من حيث ســـرعة 
ســـريانها وقدرتهـــا علـــى مقاومـــة 

المناعة الناشئة عن اللقاحات 
والتعافي من الوباء.

وأضافـــت المســـؤولة 
“مازلنـــا  األمميـــة 
البيانـــات  نملـــك  ال 

الكافية لتحديد مدى خطورة هذه 
الطفـــرة ومواصفاتها النهائية، لكن 
المؤشـــرات العلميـــة التي تجمعت 
حتـــى اآلن لـــدى الخبـــراء ال تبعث 

على التفاؤل”.
وتم اكتشـــاف هذا المتحور ألول 
مـــرة في البيرو فـــي يناير 2020، 
وفـــي أبريـــل 2021 أصبـــح أكثـــر 
مـــن 80 % مـــن حـــاالت كورونـــا 
البيـــرو مـــن هـــذا  الجديـــدة فـــي 
المتحـــور. وفـــي 14 يونيو 2021 
أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
عـــن هذا المتحـــور وأطلقت عليه 
اســـم “المبدا” واعتبرتـــه متحورا 
وينتشـــر  لاهتمـــام.  مثيـــرا 
دولـــة،   29 فـــي  المتحـــور 
وبمستويات مرتفعة في 
دول أميـــركا الجنوبية 

خصوصا.

“الصحة العالمية” تحذر من متحور كورونا جديد أشد فتكا
الخرطوم ـ وكاالت

االنتقالـــي  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الســـوداني عبدالفتـــاح البرهـــان، أمس 
األربعاء، أن الحوار هو الطريق األوحد 
لمعالجة قضية سد النهضة، وذلك لدى 
لقائه مبعوثة االتحاد األوروبي لشؤون 

القرن اإلفريقي دانيت ويبر.
وقال البرهـــان إن الحكومـــة االنتقالية 
فـــي  التـــام  االســـتقرار  علـــى  حريصـــة 
دول المحيـــط اإلقليمـــي وتعمـــل علـــى 
اســـتقرار األوضاع في الجـــارة إثيوبيا، 
مؤكـــدا أن الحـــوار هـــو الطريق األوحد 
لمعالجـــة قضيـــة ســـد النهضة، مشـــيرا 
إلـــى مبـــادرة رئيـــس الـــوزراء عبـــدهللا 
حمـــدوك في هـــذا الخصـــوص. كما أكد 

البرهان الدور الفعال الذي قام به 
االتحـــاد األوروبـــي في دعم 

االنتقال الديمقراطي في 
الســـودان ومساندته في 

المحافل الدولية.

فـــي  االســـتمرار  ضـــرورة  وأوضـــح 
هـــذا الدعـــم حتـــى يتجـــاوز الســـودان 

التحديات الداخلية والخارجية.
ولـــدى لقائه مبعوثة االتحـــاد األوروبي 
أن  أكـــد  اإلفريقـــي  القـــرن  لشـــؤون 
الحكومة االنتقالية تســـعى الســـتكمال 
هيـــكل الدولة؛ مـــن أجل المضـــي قدما 
فـــي اإلصاحـــات القانونيـــة التي تتيح 
الحريـــات وترســـخ التســـامح الدينـــي، 
وأكد أن المكون العســـكري ملتزم بدعم 

االنتقال الديمقراطي.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت مبعوثـــة االتحاد 
األوروبـــي بالجهود التي تبذلها حكومة 
الفتـــرة االنتقاليـــة فـــي إرســـاء دعائـــم 
مؤكـــدة  الديمقراطـــي،  التحـــول 
حرص االتحاد على االســـتمرار 
فـــي دعم الســـودان لمواجهة 
الداخليـــة  تحدياتـــه 

والخارجية.

البرهان يؤكد الحوار لمعالجة قضية سد النهضة

عبادي: نظام طهران اعتاد 
خطف وقتل المعارضين

قــالــت الــمــعــارضــة اإليــرانــيــة الــحــائــزة على 
أمس  عــبــادي،  شيرين  للسام  نوبل  جــائــزة 
األربعاء، تعليقا على محاولة االستخبارات 
األميركية  الصحافية  اختطاف  اإليــرانــيــة 
من أصل إيراني مسيح علي نجاد، إن نظام 
طــهــران “عــلــم أنـــه وصـــل لــطــريــق مــســدود”. 
وأضافت أن النظام اإليراني يلجأ للقيام بأي 
شيء بما في ذلك الخطف وقتل صحافيين. 
أنه  الثاثاء،  أعلن  األميركي  القضاء  وكان 
اإليرانية  لاستخبارات  عماء   4 إلى  وّجــه 
من  أميركية  صحافية  لخطف  التآمر  تهمة 

أصول إيرانية تقيم في الواليات المتحدة.

دبي - العربية.نت



اتفقت الفنانة ريهام ســعيد مبدئيا على العودة من جديد 
للتمثيــل فــي الفترة المقبلة عبر مسلســل “الســيدة 
زينــب”، المكــون من 60 حلقــة، للعرض في الموســم 

الشتوي الجديد.
جــاء ذلك بعد توقف برنامجها الشــهير عبــر قناة النهار 

“صبايا الخير”، ومن المقرر أن تعقد جلسات عمل مع طاقم 
المسلسل للتحضير للتصوير الذي يبدأ في الفترة المقبلة، لتعود الستكمال 

تجاربها المعدودة في التمثيل، والتي كان منها مسلسل شارع عبدالعزيز.

عاد نقيب الموســيقيين في مصر الفنان هاني شــاكر 
إلى منزله، بعد وجوده في أحد مستشــفيات القاهرة 
لعدة أيام، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به، وسط 

مخاوف من المحيطين به.
وخضــع أمير الغنــاء العربي للكثير مــن الفحوصات 

الطبية فــي األيام الماضية لالطمئنان علــى حالته، بناء 
علــى طلب مــن األطباء بوجوده فــي الرعاية المركزة لمدة 48 ســاعة، بعد 

اضطرابات في القلب أثناء الساعات الماضية.

كشــفت الممثلــة المصريــة حوريــة فرغلي أنهــا متكفلة 
بطفلين من ذوي االحتياجات الخاصة وذلك منذ أكثر من 

15 عاما قبل دخولها مجال الفن.
وقالت فرغلي في تصريحات لتليفزيون “اليوم الســابع”: 

إنها تتكفل بمصاريف الطفلين منذ عدة سنوات، وتزورهما 
بيــن فترة وأخــرى.  وخضعــت حورية فرغلي منذ أشــهر لـ 4 

عمليات جراحية في أنفها في والية شيكاغو األميركية بعد معاناة دامت لسنوات، 
كما وّقعت الفنانة حورية عقد المشاركة في مسلسل “أيام وبنعيشها”.

متكفلة بطفلينوعكة صحيةالسيدة زينب

tariq.albahar@albiladpress.com17

 In نشرت مؤخرا مجلة
Touch تقريرا جديدا 
تحدثت فيه عن 

مواعدة براد 
بيت للممثلة 

أندرا داي سرا، 
وطبقا لما نشرته 

المجلة فإن براد 
بيت أعجب كثيرا 

بأندرا عندما 
قابلها للمرة 
األولى في 

حفل جوائز 
األوسكار في 
أبريل في هذا 

العام.

tariq_albahhar

في سوق المزارعين... تفوح رائحة الطبيعة الخضراء

هنـــاك شـــيء مميـــز فـــي زيارة ســـوق 
المزارعين في منطقة ســـلماباد، رائحة 
تعامـــل  والزهـــور، وطريقـــة  الطبيعـــة 
مـــن  ملونـــة  أكـــوام  وبالطبـــع  الباعـــة، 
الفواكه الطازجـــة والخضار، وأصوات 
والزيـــارة  للشـــراء  ســـوق  المقايضـــة، 
والتمتع برائحـــة الخضروات والفواكه 

البحرينية.
فـــي جزيرتنـــا الصغيـــرة، لدينـــا ثالثـــة 
المزارعيـــن، هنـــاك  خيـــارات ألســـواق 
ســـوق المنامـــة المركزيـــة فـــي وســـط 
العاصمة، وسوق المزارعين الموسمية 
في البديع واآلن، مكان زيارتنا بســـوق 

المزارعيـــن في ســـلماباد والـــذي يبدو 
أن المكان األول لعشـــاق الطبيعة على 

مدار السنة.
لمـــن ال يعـــرف يقـــع ســـوق المزارعيـــن 
بالقـــرب من مدينـــة زايد )خلـــف إيكيا 
نوعـــا مـــا(، يفتـــح أبوابـــه 6 أيـــام فـــي 

8:00 صباحـــا  األســـبوع مـــن الســـاعة 
حتـــى 3:00 مســـاء، مع توافـــر موقف 
سيارات مريح قريب من المكان وهذا 
أمـــر مهم، بالرغم من أنه أصغر من كل 
مـــن األســـواق األخـــرى، لكنـــه مطابـــق 
لجميع أسواق المزارعين من حيث أن 
كل ما هـــو جديد للبيع من البحرين او 
من الخارج، وبالطبع هناك دائما أشياء 

لذيذة للشراء في كل زيارة.
من األشياء الجميلة في المكان توجه 
بعض البائعين باستخدام أكياس تعاد 
استخدامها بدال من تلك البالستيكية، 
وبالطبع إطالعك على تجربة الفواكهة 
والخضـــروات مـــع بعـــض المعلومـــات 
عنها وطرق زراعتها في البيت لهؤالء 

الذيـــن يعشـــقون الزراعة فـــي البيوت 
ســـواء مـــن العمـــال أو مـــن المزارعين 

أنفسهم.
يهدف الســـوق إلى الترويج للمنتجات 
الزراعية المحليـــة وإبراز التطور الذي 
يحـــرزه قطاع الزراعـــة البحريني أمال 
في زيـــادة الفرص التجاريـــة للعاملين 
فيه، ويســـعد بالتواجد فيـــه كل أفراد 
العائلـــة الذين يبحثون عـــن المنتجات 
بعـــض  وحتـــى  العضويـــة  الزراعيـــة 
الحيوانـــات األليـــف، كمـــا لديهـــم أيضا 
أنـــواع التمـــور وبعض الجبـــن المحلي 
والنباتـــات للبيع، وفي المنتصف، هناك 
مقهـــى صغيـــر لطيف إذا كنـــت بحاجة 

إلى الراحة وتناول وجبة سريعة.

البحريـــن  فـــي  حاليـــا  يعـــرض 
الكوميـــدي  المصـــري  الفيلـــم 
للمـــأذون  يذهـــب  ال  “البعـــض 
حـــول  يـــدور  الـــذي   مرتيـــن” 
إلغاء التعامـــل الورقي ومطالبة 
بتقديـــم  المتزوجيـــن  الدولـــة 
أصول قســـائم الـــزواج إلدراجها 
فـــي الهـــاردات الخاصـــة بذلـــك، 
وتمزيق األصول خالل شهر من 

تاريخه.
وفـــي التاريـــخ المحـــدد يحتفل المذيع المشـــهور “كريـــم عبدالعزيز” 
وزوجتـــه أخصائيـــة عالقات زوجية “دينـــا الشـــربيني” بتمزيق آخر 
قســـيمة زواج، فـــي بـــث مباشـــر، وأثنـــاء االحتفـــال يفاجـــأ الجميـــع 
بفيـــروس يصيب أنظمـــة الكمبيوتر واختفاء جميع قســـائم الزواج، 
ويطرح الفيلم أخطر سؤال وهو بعد مرور عدة سنوات من زواجك 
هـــل إذا أتيحـــت لـــك فرصـــة االختيـــار، هل ســـتختار نفس شـــريك 

حياتك؟
الفيلـــم بطولة كريـــم عبدالعزيز- دينا الشـــربيني- ماجـــد الكدواني- 
بيومـــي فـــؤاد- أحمـــد حالوة، ويشـــارك فيـــه عدد كبيـــر من ضيوف 
الشـــرف ومنهم شـــيكو، أحمد فهمي، شـــيماء ســـيف، مصطفى قمر، 
معتـــز التوني، عمرو عبدالجليل، نســـرين أمين، هيـــدي كرم، أوتاكا، 

عالء زينهم وباسل أزارو.
ويعد فيلم “البعض ال يذهب للمأذون مرتين” هو التعاون الـ 12 الذي 
يجمع النجم كريم عبدالعزيز، والمنتج لؤي عبدهللا، ووائل عبدهللا، 

وشركة أوسكار.

“البعض ال يذهب للمأذون مرتين” بالبحرين

طارق البحار
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إذا كانت الســـيريالية هي الحياة، 
أعمـــاال  تنتـــج  أن  يهمهـــا  وليـــس 
أدبيـــة بقـــدر مـــا يهمهـــا أن تظهـــر 
الحـــب  فـــي  اإلنســـانية  القـــوى 
واألمل واالكتشـــاف، فإن المخرج 
الســـينمائي القدير بســـام الذوادي 
انخـــرط فـــي قلـــب الحيـــاة ذاتهـــا 
مـــن  الجمالـــي  جانبهـــا  وتـــذوق 
خـــالل ممارســـته الفن التشـــكيلي 
والتصويـــر الفوتوغرافـــي، وخلط 
الفـــن  بيـــن  الكفايـــة  فيـــه  بمـــا 
والفلسفة وتوصل بطرق مختلفة 
وهـــو  الســـينمائي،  اإلبـــداع  إلـــى 
الشـــيء الوحيد الذي يملكه ويود 

االحتفاظ به مدى الحياة.
الـــذوادي  أعمـــال  كل  تخلـــو  ال 
والتصويـــر  التشـــكيل  “فـــي 
الفوتوغرافـــي” وإن كانت تجارب 
كمـــا يطلـــق عليهـــا، مـــن النواحـــي 
الجماليـــة واإلبهار، فمنها ينســـاب 
البصر إلى سهول الحياة ووديانها 
وتحمل قدرا كبيرا من التعبيرية، 
وهـــذه التعبيريـــة ليســـت ذاتيـــة، 
فرســـومات وصـــور بســـام تقـــدم 
إلينـــا رؤيـــة الفنان الذاتيـــة للواقع 
وشـــخصيته المتميـــزة، وتتضمـــن 
تقديـــم  علـــى  الحـــرص  أيضـــا 
ومحاولـــة  الواضـــح  الموضـــوع 
النفســـية  األبعـــاد  كل  إعطـــاء 
للشخصيات المصورة والمرسومة 

مـــن خـــالل أســـلوب يتضـــح فيـــه 
هضم المدارس الفنية المختلفة.

في كتابه الصادر أخيرا “الســـينما 
كمـــا عرفتهـــا”، خصـــص الـــذوادي 
فـــي  تجربتـــه  لعـــرض  فصليـــن 
والفـــن  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
ســـابقة  نـــدوة  وفـــي  التشـــكيلي. 
أقيمـــت بأســـرة األدبـــاء والكتاب 
“البـــالد”  وقامـــت   2017 العـــام 
بتغطيتها، تحدث الذوادي بصورة 
بالتصويـــر  عـــن عالقتـــه  مفصلـــة 

والفن التشكيلي قائال: 
بداية الســـبعينات، تعلمت الرسم 
نشـــابه،  أحمـــد  الفنـــان  يـــد  علـــى 
خاصـــة  لوحـــات  أرســـم  وبـــدأت 
لكي أســـتطيع أن أرســـم القصص 
التـــي كنـــت أفكـــر بهـــا أو أنقلهـــا 

فتـــرة  وطـــوال  التلفزيـــون.  مـــن 
بشـــعراء  أعجبـــت  الســـبعينات 
البحرين منهم، إبراهيم العريض، 
قاســـم  المعـــاودة،  عبدالرحمـــن 
علـــي  الشـــرقاوي،  علـــي  حـــداد، 
عبدهللا خليفة وعبدالرحمن رفيع. 

أول  نظمـــت   1981 العـــام  وفـــي 
الفوتوغرافيـــة  لصـــوري  معـــرض 

في القاهرة بمساعدة الطلبة.
وأضاف الذوادي “أثناء دراســـتي 
فـــي المعهـــد، قمـــت بالتمثيل في 
مشـــاريع التخـــرج لطلبـــة المعهـــد 

واســـتمررت فـــي التمثيـــل ليـــس 
لكـــي أصبـــح ممثـــال، ومع الرســـم 
ومـــع  تشـــكيليا،  ألصبـــح  ليـــس 
الشـــعر ليـــس ألصبـــح أديبـــا، وال 
ألصبـــح  التعبيـــري  الرقـــص  مـــع 
راقصا، وال مع الموسيقى ألصبح 

موسيقارا... وإنما عملت كل ذلك 
التجـــارب  دهاليـــز  فـــي  ودخلـــت 
لكي أصبح مخرجا ســـينمائيا، ثم 
توجهت للنقد الســـينمائي وقرأت 
لسمير فريد وســـامي السالموني 

وغيرهم.

الذوادي.. خلط بما فيه الكفاية بين الفنون وتوصل لإلبداع السينمائي
ــة وإبـــهـــار ــي ــال ــجــم مـــــارس الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي والـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي ب

أسامة الماجد

أول معرض يقيمه لصوره الفوتوغرافية العام 1981 بسام الذوادي
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 المحرر االقتصادي

“سيكو” تفوز بجائزة “يوروموني” كأفضل بنك استثماري في البحرين لـ2021

238 مليون دينار حجم اإلنفاق عبر نقاط البيع

ــث عــــلــــى الــــتــــوالــــي ــ ــالـ ــ ــثـ ــ لــــلــــعــــام الـ
البنـــك  )م(،  ش.م.ب  ســـيكو  أعلنـــت 
اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول 
المصرفيـــة  والخدمـــات  والوســـاطة 
االســـتثمارية )والمرخـــص مـــن مصـــرف 
البحريـــن المركزي كبنـــك جملة تقليدي(، 
اليـــوم عـــن فوزهـــا بجائـــزة أفضـــل بنك 
اســـتثماري فـــي البحريـــن ضمـــن جوائز 
يورومونـــي للتميـــز لعـــام 2021، وذلـــك 

للعام الثالث على التوالي. 
وتعليقـــًا على هذا اإلنجاز، قالت الرئيس 
الشـــيراوي:  نجـــاء  لســـيكو  التنفيـــذي 
“أن الفـــوز بهـــذه الجائـــزة المرموقـــة من 
يورومونـــي للعـــام الثالـــث علـــى التوالي 
هـــو أحـــد أنجازتنـــا التـــي تملؤنـــا بالفخر 
واألعتـــزاز، والتـــي نعتبرهـــا خير شـــاهد 
علـــى العمل الشـــاق واإلخاص والتفاني 
الـــذي يبذله فريـــق عملنـــا ذوي المهارات 
العالية، ممـــا يعزز مكانتنا الرائده كبوابة 
لدخول أسواق رأس المال في البحرين. 
المتواصلـــة  التحديـــات  مـــن  وبالرغـــم 
التـــي شـــهدتها األســـواق، فقـــد نجحنـــا 
فـــي مواكبـــة التغيـــرات والتغلـــب علـــى 

الصعوبـــات ومواصلـــة تقديـــم مســـتوى 
الخدمات التي يتطلع إليها عماؤنا”. 

لقـــد حرصـــت ســـيكو خـــال عـــام 2020 
علـــى مواصلة جهودهـــا الدؤوبة الرامية 
إلـــى توســـيع نطـــاق عملياتها فـــي جميع 
أنحـــاء المنطقـــة، وحققـــت العديـــد مـــن 
اإلنجـــازات بالرغم مـــن الظروف الصعبة 
التي ســـادت العـــام الماضي في أســـواق 
األســـهم وســـندات الديـــن العالمية. ومن 
أبـــرز إنجازاتهـــا االســـتحواذ علـــى حصة 
الماليـــة  مســـقط  شـــركة  فـــي  األغلبيـــة 
التابعة لبنك مســـقط والواقع مقرها في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن خال 
صفقة لتبادل األســـهم في مارس 2021. 
وبإتمـــام عملية االســـتحواذ التـــي بلغت 
قيمتها 5.5 مليون دينار بحريني تمتلك 
ســـيكو ما يعـــادل 72.7 % من رأس مال 
شـــركة مســـقط المالية، بينما يمتلك بنك 
مســـقط مـــا يعـــادل 9 % مـــن رأســـمال 

سيكو. 
وتابعـــت “نجحـــت ســـيكو تحـــت قيـــادة 
الرئيس التنفيذي نجاء الشـــيراوي في 

إنجاز صفقات هامـــة في العام الماضي” 
كمـــا ذكـــرت المحـــرر العالمي فـــي مجلة 
يورومونـــي لويس باومان”لقد اســـتعان 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي بســـيكو إلنجاز 
صفقـــة شـــراء البنك األهلـــي المتحد )مع 
اضطـــرار الطرفيـــن إلـــى تعليـــق الصفقة 
بسبب تفشي وباء كوفيد19-(، باإلضافة 
إلى استعانة ممتلكات القابضة، صندوق 
بســـيكو  البحرينـــي،  الســـيادي  الثـــروة 
دلمـــون  شـــركة  لدمـــج  عـــرض  إلعـــداد 

للدواجن والشركة العامة للدواجن”. 
وعلـــى مـــدى أكثـــر مـــن عقديـــن، تمكنت 
باعتبارهـــا  تعزيـــز مكانتهـــا  مـــن  ســـيكو 
البنك االســـتثماري المفضل في الســـوق 
األســـهم  طـــرح  لعمليـــات  البحرينيـــة 
الدمـــج  وعمليـــات  الديـــن،  وســـندات 
واالســـتحواذ، والخدمات االستشـــارية. 
وفـــي أوائـــل هـــذا العـــام، فـــازت ســـيكو 
فـــي  اســـتثماري  بنـــك  “أفضـــل  بجائـــزة 
البحريـــن” ضمـــن جوائـــز أفضـــل البنـــوك 
االســـتثمارية لجلوبـــال فاينانـــس ورلـــد 
مـــن  نخبـــة  ســـيكو  تضـــم   .2021 لعـــام 

المتخصصيـــن من ذوي الكفـــاءة العالية 
لتقديـــم  المؤهليـــن  الواســـعة  والخبـــرة 
مجموعة شـــاملة مـــن الخدمـــات المالية 
االحتياجـــات.  مختلـــف  تناســـب  التـــي 
تجدر اإلشـــارة إلى أن جائزة يوروموني 
إلـــى  تهـــدف  اســـتثماري  بنـــك  ألفضـــل 
القطـــاع  فـــي  الرائـــدة  البنـــوك  تكريـــم 
المصرفـــي والتـــي تحقق تميزًا ملموســـًا 
في تزويد عمائها بالخدمات المصرفية 
االستثمارية عبر مختلف القطاعات، بما 
في ذلك القطاعات المالية واالستشارات 
واألســـواق، فضا عن تحقيق أداء مالي 

قوي وقدرة عالية على إدارة المخاطر.

بلغت حجم اإلنفاق عبر نقاط البيع 
في البحرين باســـتخدام البطاقات 
المصرفيـــة والتطبيقـــات نحو 238 
مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، 
وهو يمثـــل زيادة بنســـبة 14.5 % 
على أساس سنوي ونحو 15.7 % 

انخفاض على أساس شهري.
مصـــرف  إحصـــاءات  أظهـــرت  و 
البحريـــن المركزي والذي تســـلمت 
البـــاد نســـخة منها، ارتفـــاع حجم  
المعامات لقطـــاع المطاعم، حيث 
مليـــون    2.7 مـــا مجموعـــه  بلغـــت 
عملية خال شـــهر يونيو الماضي ، 
لتحتل بذلك المطاعم المركز األول 
مـــن حيـــث حجـــم العمليـــات فـــي 
قطاعـــات نقاط البيـــع، حيث ارتفع 
حجـــم العمليات فـــي المطاعم عبر 
نقـــاط البيـــع نحـــو 26.4 % مقارنة 

بالشهر الماضي.

البحرينييـــن  اســـتخدام  ويزيـــد 
للدفـــع عبـــر نقـــاط البيـــع خصوصا 
مع تضميـــن الهواتـــف النقالة ميزة 
الدفـــع عبـــر تطبيـــق بنفـــت أو عبر 
الاتامســـي،  الدفـــع  تطبيقـــات 

حيـــث تظهر األرقـــام ارتفاع حجم 
عمليـــات الدفع الاتامســـي لتصل 
العمليـــات،  مـــن   % 61 إلـــى نحـــو 
حيـــث تعـــد الخيار المفضـــل للدفع 
ســـواء عبر البطاقات المصرفية أو 

التطبيقات.
اإلنفـــاق،  بحجـــم  يتعلـــق  وفيمـــا 
الحكوميـــة  الخدمـــات  فجـــاءت 
بالصداره بمبلغ 62.9 مليون دينار، 
ثم الســـوبرماركت بمبلغ 26 مليون 

دينار.
وفيمـــا يتعلـــق بتحويـــات فـــوري 
وفـــوري بلس، فقد شـــهدت خدمة 
فـــوري بلـــس انخفاضـــا طفيفا في 
الشـــهر الماضي، لكنه على أســـاس 
سنوي مازالت تحقق قفزات كبيرة 
من ججم العمليات وعددها، حيث 
بلغ قيمـــة التحويـــات المالية عبر 
فـــوري بلس نحو 357 مليون دينار 
وفي فوري بلغت نحو مليار و292 

مليون دينار.
وانخفضـــت عمليات ســـحب النقد 
مـــن الصرافات اآللية بنحو 3.7 % 
في يونيو على أساس شهري لتبلغ 

112 مليون دينار.

نجالء الشيراوي

المنامة - مجلس التنمية 

لفت مجلـــس التنميـــة االقتصادية، الجهة 
المســـؤولة عـــن اســـتقطاب االســـتثمارات 
إلـــى مملكـــة البحرين، األنظار باســـتجابته 
التـــي  للتحديـــات  والمدروســـة  الســـريعة 
ليحقـــق   ”19 “كوفيـــد  جائحـــة  فرضتهـــا 
المركـــز الســـادس على مســـتوى العالم في 
مرونة التأقلم مع متغيرات السوق، وذلك 
بحسب مؤشر “االبتكار العالمي أو سي أو 

 .”2021
إلـــى  الثانـــي  المركـــز  المجلـــس  وتشـــارك 
هونـــج  مـــن  االســـتثمار  هيئـــات  جانـــب 
كونـــج والدنمـــارك على مؤشـــر اســـتخدام 
المعاييـــر  أفضـــل  بحســـب  التكنولوجيـــا 
للترويـــج لمحفـــزات االســـتثمار؛ مـــن أجل 
ضمان استقطاب المزيد من االستثمارات، 

وتسهيل جذب الشركات.
واشـــتمل المســـح الـــذي قامـــت به شـــركة 
ترويـــج  هيئـــة   20 جلوبـــال  أو  ســـي  أو 
 3 وتنـــاول  العالـــم،  حـــول  لاســـتثمار 
وإدارة  اإلســـتراتيجية  هـــي  جوانـــب 
العمليات واســـتخدام التكنولوجيا. فشمل 
خطـــط  ابتـــكار  اإلســـتراتيجي  الجانـــب 
جديدة وتحفيز االســـتثمارات المشـــتركة 
والمخاطـــرة، بينما شـــملت إدارة العمليات 
تطويـــر القطاعـــات واألســـواق والخدمات 

الجديـــدة. أما فـــي الجانـــب التكنولوجي، 
 CRM منصـــات  اســـتخدام  فتناولـــت 
االفتراضيـــة  المنصـــات  مـــن  واالســـتفادة 

لعقد المؤتمرات والفعاليات.
االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس  ويهـــدف 
المباشـــرة  االســـتثمارات  جـــذب  إلـــى 
للمســـاهمة فـــي خلـــق الوظائـــف، وبالرغم 
مـــن الجائحـــة، فقد نجـــح في اســـتقطاب 
اســـتثمارات بلغت نحـــو 333 مليون دينار 
بحرينـــي من المتوقـــع أن تخلـــق أكثر من 
الثـــاث  الســـنوات  خـــال  4300 وظيفـــة 
المقبلـــة من مؤسســـات محليـــة وخليجية 
وأوروبية وآسيوية ساهمت في قطاعات 
متنوعة منهـــا القطاع المصرفـــي والمالي، 
والصناعي، واللوجستي، وقطاع التجزئة، 

والتعليم والخدمات الصحية.

“التنمية االقتصادية” ينال تقديرا عالميا 
لمرونته بمواجهة تحديات الجائحة

الثانية بين أفضل الدول العربية من حيث األسعار وحجم البيانات

البحرين تحقق أعلى تصنيف في تنظيم قطاع االتصاالت

صعـــدت مملكـــة البحريـــن إلى تصنيـــف الجيل 
تكنولوجيـــا  تنظيـــم  مســـتويات  فـــي  الرابـــع 
المعلومـــات واالتصاالت، وفًقا لدراســـة االتحاد 
الدولي لاتصاالت التي نشـــرت مؤخًرا. ويعتبر 
التصنيف الرابع، المستوى األعلى في التصنيف 
الذي صدر مؤخًرا خال المنتدى العالمي لتنمية 

االتصاالت)GSR21( في شهر يونيو الماضي. 
لاتصـــاالت  الدولـــي  االتحـــاد  دراســـة  وتقـــوم 
بقياس وتعقـــب تنظيم تكنولوجيـــا المعلومات 
والرقابـــة  التطـــورات  وقيـــاس  واالتصـــاالت، 
التنظيمية على أسواق االتصاالت وتكنولوجيا 
المرونـــة  وتعـــد  الـــدول.  لجميـــع  المعلومـــات 
المؤثـــرات  أهـــم  أحـــد  للقطـــاع  التنظيميـــة 
علـــى أســـعار خدمـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات 

واالتصاالت.
كما وحققت مملكة البحرين المرتبة الثانية بين 
أفضل الدول العربية من حيث األسعار وحجم 
البيانات المقدمة للمشـــتركين بخدمات النطاق 
العريض عبر شـــبكة الهاتف المتنقل. وبحســـب 
تقريـــر اإلتحـــاد الدولـــي لاتصـــاالت الذي نشـــر 
مؤخـــًرا حـــول أســـعار تكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت لعـــام 2020، فـــإن أســـعار خدمات 
النطـــاق العريـــض عبـــر شـــبكة الهاتـــف المتنقل 
فـــي مملكة البحرين تمثـــل 1.51 % من الدخل 
النطـــاق  لخدمـــات  و1.82 %  للفـــرد،  الشـــهري 
العريض الثابتة. وبذلـــك تكون مملكة البحرين 
حققتت أهم أهداف التنمية المستدامة بتوفير 
خدمـــات النطـــاق العريـــض بأســـعار ال تتجـــاوز 
ما نســـبته 2 % مـــن الدخل الشـــهري للفرد قبل 

حلول عام 2025.
وبمناســـبة هذا اإلنجازات، تقـــدم القائم بأعمال 
المديـــر العـــام لهيئـــة تنظيم االتصاالت الشـــيخ 
ناصـــر بن محمد آل خليفة، بالتهنئة إلى حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البـــاد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
وإلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهـــد رئيس مجلس 

الوزراء حفظـــه هللا، لما حققته مملكة البحرين 
مـــن مراكز متقدمة في مجال قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات. 
وأشـــار الشيخ ناصر إلى أن هذا اإلنجاز يعكس 
مـــدى تطـــور مملكة البحرين فـــي مجال تنظيم 
االتصـــاالت وجـــودة البيئـــة التمكينيـــة للتحول 
الرقمي. مثمنين توجيهات القيادة الحكيمة في 
تطويـــر مملكـــة البحرين وجعلها مركـــًزا إقليمًيا 
المعلومـــات،  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  لقطـــاع 
ســـاعين إلى مواصلة الجهود في سبيل تطوير 

قطاع االتصاالت في مملكة البحرين. 
وفيمـــا يتعلـــق بمرونة البيئـــة التنظيمية لقطاع 
االتصاالت، قال الشيخ ناصر: “إن مرونة البيئة 
التنظيميـــة لقطـــاع االتصاالت يعد عامـــًا هاًما 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  إلتاحـــة 
للجميـــع وبأســـعار مناســـبة. حيـــث إن الجهـــات 
التنظيميـــة للقطاع تلعـــب دوًرا هاًما في حماية 
مصالـــح المســـتخدمين مـــن خـــال خلـــق بيئـــة 
االتصـــاالت،  مـــزودي خدمـــات  بيـــن  تنافســـية 

والـــذي بـــدوره يســـاهم فـــي تطور ونمـــو قطاع 
الجهـــات  مهـــام  أبـــرز  وتتمثـــل  االتصـــاالت. 
التنظيميـــة فـــي منـــح التراخيـــص، وتخصيص 
الترابـــط  عمليـــة  وتســـهيل  التـــرددي،  الطيـــف 
البينـــي بيـــن الشـــركات المرخص لها وتأســـيس 
البنية التحتية المتطورة، وتشجيع االستثمار”. 
وأضـــاف الشـــيخ ناصـــر “لقـــد أظهـــرت جائحـــة 
إلســـتخدام  الحاســـمة  الضـــرورة   COVID-19
التكنولوجيـــا للتواصـــل فـــي جميـــع القطاعات، 
وهـــذا األمـــر ســـوف يتطـــور بشـــكل أكبـــر فـــي 
العالـــم  دول  اســـتمرار  مـــع  المقبلـــة  الســـنوات 
فـــي التعامـــل مـــع آثـــار الجائحـــة والتكيـــف مع 
إلـــى أن  القادمـــة، مشـــيًرا  المرحلـــة  متطلبـــات 
تطـــور التنظيمـــات فـــي قطـــاع االتصـــاالت في 
مملكة البحرين مكنها من تخطي هذه العقبات، 
وأصبحـــت المراقبة المســـتمرة ضـــرورة إلدارة 

جودة الخدمات، وتوفيرها بأسعار معقولة”.

المنامة - هيئة تنظيم االتصاالت

المنامة - مصرف البحرين المركزي

تغطية إصدارات أذونات 
الخزانة الحكومية

ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي بــأنــه  أعـــلـــن مـــصـــرف ال
 ISIN(  1869 رقــم  ــدار  اإلصــ تغطية  تمت 
الخزانة  أذونـــات  مــن   )BH0005Z81865
الــحــكــومــيــة األســبــوعــيــة الــتــي يــصــدرهــا 
ــة عن  ــاب ــي ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي ن مـــصـــرف ال

حكومة مملكة البحرين.
دينار  مليون   70 اإلصـــدار  هــذا  قيمة  تبلغ 
بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ فـي 
أكتوبر   20 فــي   وتنتهي    2021 يوليو   21
2021 ،  علمًا بأنه قد تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة 119 %.

حوكمة ذكاء األعمال
قد تضيع قيمة عامة تجارية كبيرة إن اتخذت قرارات خاطئة بشأن استخدام 
الـــذكاء االصطناعي وإحاله مكان الذكاء البشـــري، لذا مـــن الضروري البدء في 

التفكير بمختلف آليات الحوكمة التنظيمية ومعاييرها اليوم قبل الغد.
ورغـــم قلـــة عدد الشـــركات التـــي يمكـــن أن ُتطلق على نفســـها “شـــركات الذكاء 
االصطناعـــي”، فـــإن جميـــع الشـــركات تحتـــاج إلـــى وضـــع اســـتراتيجية للـــذكاء 
االصطناعـــي، ألن الـــذكاء االصطناعـــي صار يغزو كل مجال من نظام التشـــغيل 
البســـيط إلـــى الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة والرعايـــة الصحيـــة المنزليـــة والتعلـــم 

الشخصي والتصنيع الروبوتي والترفيه الرقمي وألعاب الواقع المعزز.
ومعظـــم الشـــركات فـــي عالمنـــا العربـــي ال تســـتثمر الكثيـــر في عمليـــات البحث 
والتطويـــر واالبتـــكار الموجـــه بالـــذكاء االصطناعـــي بقدر ما يتوجـــب أن تفعل، 

واألسباب الرئيسة تتمثل في:
عدم فهـــم التكنولوجيا وإمكاناتها واعتقادهم بحداثة عهدها وقلة فائدتها  «

لألعمال عموما. 
انعـــدام الدراية بمجاالت التطوير فنرى ســـعي بعض الشـــركات الســـتخدام  «

الذكاء االصطناعي في مواضع غير مناسبة.
إحجام الشركات عن اســـتخدام الذكاء االصطناعي وترقبهم لحين اتضاح  «

الصورة الكلية لمنظومة االبتكار ودعم الحكومات لها.
خـــوف الشـــركات مـــن االســـتخدام غيـــر الموجه للـــذكاء االصطناعـــي الذي  «

قد يتســـبب بفقدان للوظائف على المديين القصير والمتوســـط، فهم يقيســـون 
بوعيهم االجتماعي الطريقة المثلى لتخفيف أثر فقدان التوازن الذي ســـيصيب 
ميـــزان العمالة وانعكاســـه على االســـتقرار االجتماعي واالقتصـــادي في دولهم. 
وفـــي دول عديدة أقدم أصحاب الشـــركات على اســـتخدام الذكاء االصطناعي 
فـــي الموارد البشـــرية تحديًدا رغـــم درايتهم بالتحديات المحتملة الســـتخدامه 

في هذا المجال.
لذلك نجد أن عملية السيطرة على بعض أنواع الذكاء االصطناعي مثل )الذكاء 
االصطناعـــي العـــام( “Artificial General Intelligence” و )الـــذكاء االصطناعي 
لـــدى العديـــد مـــن  الخـــارق( “Artificial Super Intelligence” يشـــكل هاجًســـا 
 ”Artificial Narrow Intelligence“ )الشركات. كما أن )الذكاء االصطناعي الضيق
تبرز مع اســـتخدامه قضايا: التحُيز والخصوصية والمســـاءلة والشفافية، سواء 
فـــي عمليـــات الرقابـــة الوقائية وإصدار األحـــكام أو القدرة علـــى الحصول على 
الوظائـــف والقـــروض المالية وما شـــاكل. وكلمـــا زاد عـــدد اآلالت المعتمدة على 
الـــذكاء االصطناعـــي تضاعفت معها هذه التحديات، لذا تبـــرز أهمية “الحوكمة” 

المتصلة بالذكاء االصطناعي وتطوراته في هذه الحاالت.
وكلنـــا نعلم أن للحوكمة منهجيات مختلفة، ويعتبر التنظيم من قبل الحكومات 
إحداها بل محركا لها، وفي أحيان كثيرة يتخلف التنظيم الحكومي عن محاكاة 
التقنيات ســـريعة التطـــور المتصلة باالبتكارات بمجال الـــذكاء االصطناعي ألنه 
يســـتغرق وقًتا طويـــًا للتخطيط والتنفيذ. كما أن اســـتخدام تدابير “الحوكمة” 
التـــي تتضمن تطوير واســـتخدام بروتوكوالت صديقة لإلنســـان بما تشـــمله من 
معايير اجتماعية أصبح حتمًيا وليس اختيارًيا، بل غدا من األهمية بمكان األخذ 
في الُحســـبان االعتبـــارات األخاقية في الذكاء االصطناعـــي واألنظمة الذاتية 
عبر ســــن تشـــريعات وقوانين مواكبة للتطورات المتســـارعة لهـــذه التكنولوجيا 
لتكـــون قادرة على اســـتيعاب الخصائص الفريدة لها، فهي تشـــكل أهمية كبيرة 
لبيئتها المحيطة بل أصبحت جزًءا مهًما مما نطلق عليه “حوكمة ذكاء األعمال”.

 نبيل آل محمود



وقد وضع البنك خطط مدروسة في سبيل 
تحقيـــق التميـــز فـــي مجـــال االســـتدامة، 
حيث يسعى البنك جاهًدا لممارسة أعماله 
المؤسسية بطريقة أكثر استدامة، وبشكل 
يتوافـــق مـــع أهـــداف التنمية المســـتدامة 
لـــكل من األمم المتحدة، ودليل سياســـات 
الحوكمـــة الصـــادر مـــن بورصـــة البحرين، 
للعـــام  للمملكـــة  االقتصاديـــة  والرؤيـــة 
2030؛ كما ويتكون إطار االســـتدامة لبنك 
البحريـــن الوطني من ســـبعة محـــاور هي 
النمو االقتصـــادي، والخدمـــات المصرفية 
ورعايـــة  العمـــاء،  وخدمـــة  المســـؤولة، 
الكـــوادر العاملـــة، واالســـتثمار المجتمعي، 
والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحوكمة 

الشركات والسلوك األخاقي.
وتعليًقا على هذه المناســـبة، صرح رئيس 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس 
فـــاروق يوســـف خليـــل المؤيد “أنـــه لفخر 
كبيـــر لبنـــك البحريـــن الوطنـــي أن يحصل 
على هذا التكريم من مؤسسة يوروموني 
المرموقة، وذلك تقديرا لجهودنا المستمرة 
واعترافـــا بكوننا شـــركة رائـــدة في مجال 
االســـتدامة، وإنمـــا يعكـــس هـــذا اإلنجـــاز 
مـــدى التزامنا فـــي البنك بتضميـــن مبادئ 
الحوكمة واالســـتدامة، وحرصنـــا على أن 
نكـــون مؤسســـة ماليـــة تســـعى بمبادرتهـــا 
وأعمالها وسياساتها لخلق مستقبل أفضل 

لصالح األجيال القادمة”.
البحريـــن  بنـــك  اليـــوم  “يجنـــي  وأضـــاف 
الوطني ثمار تضمينه لممارسات الحوكمة 
فـــي  والمؤسســـية  البيئيـــة واالجتماعيـــة 
صميـــم أعمالـــه، ويوضـــح مـــدى التزامـــه 
واســـتعداده  المجتمعيـــة،  بالمســـؤولية 
لخدمة عمائه والمجتمع على حد ســـواء 
بشكل يضمن الشـــمولية والشفافية، وهنا 
أود أن أعـــرب عن خالص تقديري لمجلس 
إدارة البنـــك وجميع المســـؤولين والكوادر 
العاملة في البنك على جهودهم وعطائهم 
الدائـــم والـــذي لـــواله لمـــا أصبحنـــا اليـــوم 
نموذج يحتذى به بين مؤسســـات القطاع 
دور عمائنـــا  ننســـى  ال  وبالطبـــع  المالـــي، 
الذيـــن نكن لهم كل الشـــكر واالمتنان على 
والئهـــم للبنـــك والذي مهد بـــدوره الطريق 
إلنجـــازات متعـــددة بمـــا فـــي ذلـــك هـــذه 

الجائزة اإلقليمية المرموقة”.
ومنـــذ العـــام 2019، يعمـــل بنـــك البحريـــن 
الوطني بشـــكل مســـتمر ومتجـــدد لتقديم 
الهادفـــة  المبـــادرات  العديـــد مـــن  وطـــرح 
لتحقيق إستراتيجياته وخططه المتعلقة 
بالحوكمـــة واالســـتدامة، ويســـعى لدمـــج 
مبادئ وممارســـات االستدامة ضمن إطار 
أعماله المؤسســـية بشـــكل متكامل، وذلك 
لثقته وإيمانه بأن المســـؤولية االجتماعية 
للشـــركات هـــي المحـــرك األساســـي الـــذي 
ترتقي من خاله المؤسسات في المجتمع. 

ولذا، ركز البنك على تعزيز وتطوير أعماله 
بشـــكل يضمن اســـتدامة األعمال، ويجعل 
منه نموذجا يحتذى به في مجال االلتزام 
باللوائـــح التنظيميـــة وحوكمـــة الشـــركات 
وإدارة المخاطر، وذلك عن طريق إرســـاء 
المختصـــة  للجـــان  األساســـية  القواعـــد 
بتنفيذ كافة الخطط الحالية والمستقبلية 
المندرجـــة ضمن أهـــداف الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية.
من جانبـــه، صرح الرئيـــس التنفيذي لبنك 
البحرين الوطني جان كريستوف دوراند: 
“إنـــه لشـــرف كبيـــر لنـــا فـــي بنـــك البحرين 
الوطنـــي أن نحصـــد هـــذا التقديـــر والـــذي 
يعكـــس تميزنا علـــى المســـتويين المحلي 
واإلقليمي على حد سواء، وإنما تؤكد هذه 
الجائـــزة التقدم الكبير الـــذي أحرزناه، من 
خال وضع الخطط التنفيذية المدروســـة 
التـــي تضمـــن تحقيـــق أهدافنا فـــي مجال 
المســـؤولية االجتماعية للشـــركات، وذلك 
عبـــر طرح العديد من الخدمات المصرفية 
المســـؤولة، وهذا ما جعلنا مؤسســـة مالية 
رائدة في المملكة وصرح مساهم بفاعلية 
فـــي تحقيـــق ســـبل الرفاهيـــة االجتماعية 
واالقتصادية للمواطنين في المملكة على 

المدى الطويل”.
وأضـــاف: “كما وتشـــهد هـــذه الجائزة على 
إنجازاتنـــا وجهودنـــا المتواصلـــة، وتدفعنا 
إلى العمل والعطاء المستمر وإضافة قيمة 
للمجتمع البحريني، بكوننا جزءا من فريق 
البحرين، كما أن هذه الجائزة تعكس مدى 
الكـــرام  لعمائنـــا  الـــذي قطعنـــاه  التزامنـــا 
“إلثـــراء حيـــاة األجيـــال القادمـــة”، وذلـــك 
من خال ترســـيخ ممارســـات االستدامة، 
والعمـــل بشـــفافية وبنـــاء عاقـــات دائمـــة 
تستند إلى الشـــفافية مع شركات متعددة 

من داخل وخارج المملكة. 
وهنـــا أود أن أشـــكر فريق عملنـــا الدءوب 
وكافـــة أعضاء مجلس اإلدارة،  فكل منهم 
له دور مهم في وصول البنك لهذه المكانة 
وحصولـــه علـــى هـــذا التميـــز، كمـــا وأوجه 
جزيل الشـــكر لعمائنا الكـــرام على دعمهم 
الدائم لنا، ونحن بدورنا نعدهم بأن نستمر 
بالتطـــور واإلنجـــاز مـــن أجلهـــم ومن أجل 

ارتقاء المملكة”.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال إليـــوت ويلســـون، 
الشـــرق األوســـط بمجلـــة  محـــرر شـــؤون 
يورومونـــي: “تقع المســـؤولية المؤسســـية 
فـــي صميم أعمال بنـــك البحرين الوطني. 
وفـــي الحقيقة ال يـــكاد يخلو أي مشـــروع 
هـــادف أو مبـــادرة قيمـــة أو عمـــل خيـــري 
مجتمعـــي إال وارتبط اســـم البنك الوطني 

بتمويله وتعزيز”.
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  التـــزم  وقـــد 
بتنفيـــذ وتطبيـــق العديـــد مـــن المبـــادرات 
المتعلقـــة بالحكومة البيئيـــة واالجتماعية 

والمؤسســـية، وذلك إيمانـــا منه بدوره في 
المســـاهمة بالتنميـــة المجتمعيـــة؛ وشـــمل 
ذلك تنظيم العديد من الندوات التوعوية 
فـــي هـــذا المجـــال، باإلضافـــة إلـــى العديد 
مـــن المبـــادرات المتعلقة بأهـــداف التنوع 
بشـــكل  البنـــك  ســـاهم  كمـــا  والشـــمولية. 
كبيـــر فـــي تحقيـــق الرفاهيـــة االجتماعية 
فـــي  خصوصـــا  للمملكـــة،  واالقتصاديـــة 
ظـــروف الجائحة، حيث قدم البنك الكثير 
من المســـاعدات والتبرعات، وســـاهم في 
العديـــد مـــن الحمـــات الوطنيـــة لمكافحة 
فيروس كورونا كحملة “فينا خير”، وحملة 
“التضامن مـــع المهاجريـــن”، باإلضافة إلى 
مبـــادرات متعلقة بدعم االقتصاد المحلي، 
وقد قدر المبلغ اإلجمالي لهذه المساعدات 
بأكثـــر من 3 مايين دينـــار بحريني، وذلك 
في فترة قصيرة مدتها ستة أشهر فقط. 

يذكـــر أن البنـــك قـــد حصـــل علـــى جائـــزة 
فـــي  مصرفيـــة  تحـــول  مســـيرة  “أفضـــل 

الشرق األوســـط” من مؤسسة يوروموني 
فـــي العـــام 2020، باإلضافـــة إلـــى حصوله 
علـــى جائـــزة “أفضـــل بنـــك فـــي البحرين” 
والتي يحصدها للعام الثاني على التوالي 

في العام 2020. 
كمـــا خصص بنك البحريـــن الوطني عناية 
بالغـــة باالســـتثمار فـــي تنميـــة رأس المال 
البشـــري لتحقيـــق أهدافـــه وتطلعاتـــه في 
العـــام 2020، وقـــد وّجـــه جـــزءا كبيرا من 
جهـــود هـــذا التحـــول فـــي تنميـــة مهارات 
ومواهـــب فريـــق العمـــل، وإقامـــة برامـــج 
التدريـــب والتطويـــر الشـــاملة للموظفين، 
وأســـهم ذلـــك بحصولـــه علـــى االعتـــراف 
والتقديـــر مـــن قبل مجلـــة فوربـــس، التي 
تطويـــر  فـــي  البنـــك  تفانـــي  علـــى  أثنـــت 
جهـــوده  وعرضـــت  البشـــري،  مالـــه  رأس 
في دراســـة متكاملة عكســـت مدى التزام 
البنك في االســـتثمار بالقـــوى العاملة. كما 
أشـــادت الدراســـة بمســـتوى تنميـــة رأس 

المـــال البشـــري فـــي البنـــك رغـــم ظـــروف 
الجائحـــة، وســـلطت الضـــوء علـــى كيفية 
اســـتمرار خطـــط التدريـــب والتطويـــر من 
خـــال اعتمـــاد المنصـــات الرقميـــة، وذلك 
بجهـــود واضحـــة وخطوات مرســـومة من 
قبـــل العاملين في قســـم الموارد البشـــرية 

والفريق التنفيذي بأكمله.
وتـــم فـــي وقـــت الحـــق مـــن نفـــس العـــام، 
حصـــول البنـــك على شـــهادة “جهـــة العمل 
المتعمـــدة” مـــن قبـــل جمعية المحاســـبين 
لجهـــوده  تقديـــرا  وذلـــك  القانونييـــن؛ 
الدائمـــة والتزامه بتوفير فـــرص التدريب 
والتطويـــر التي تعـــزز مهارات المحاســـبة 
والمقبليـــن،  الحالييـــن  الموظفيـــن  لـــدى 
وبذلـــك أصبح بنك البحريـــن الوطني أول 
جهة مصرفيـــة تحقق هذا اإلنجاز المتميز 
فـــي المملكة، وهذا ما يعكـــس وفاء البنك 
بوعده بأن يصبح جهة العمل المفضلة في 

المملكة.

 )NBB( كمـــا وحقق بنك البحريـــن الوطني
المرتبـــة األولى على مســـتوى مؤسســـات 
البحريـــن،  بمملكـــة  المصرفـــي  القطـــاع 
والثانـــي علـــى مســـتوى جميـــع القطاعات 
لتصنيـــف  وفقـــا  وذلـــك  المملكـــة،  داخـــل 
الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة وحوكمة 
 ،”ESG Invest“ شـــركة  مـــن  الشـــركات 
ويعكـــس هـــذا التصنيف الُمتقـــدم جهوده 
التشـــغيلية  الكفـــاءة  لتعزيـــز  المســـتمرة 
العمـــل  فـــي  مســـتدام  بنهـــج  والســـير 
المصرفـــي، حيث يواصل البنك مســـاعيه 
لتحقيق االستدامة المصرفية ليصبح من 

رواد القطاع على نطاق إقليمي.
وعـــاوة علـــى ذلك، ســـعى بنـــك البحرين 
البصمـــة  مـــن  للحـــد  بـــدوره  الوطنـــي 
جهـــوده  بفضـــل  وأصبـــح  الكربونيـــة، 
المؤسســـة البحرينية الوحيدة في مؤشـــر 
شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد 
البورصـــات العربيـــة “AFE” بمجال خفض 
بنـــك  يمتلـــك  الكربـــون، حيـــث  انبعاثـــات 
البحريـــن الوطنـــي نســـبة 0.89 % فقـــط 
مـــن إجمالي نســـبة المؤشـــر، كما ويحرص 
البنك على االحتفاء وتعزيز التوعية بدور 
الفـــرد  في الحفـــاظ على البيئـــة، وتثقيف 
الموظفيـــن وعامـــة النـــاس حـــول كيفيـــة 
لعـــب دور فعال وإحـــداث فرق في النظام 
البيئـــي، وذلـــك في العديد من المناســـبات 

البيئية كساعة األرض ويوم األرض.
وفي خطوة أخرى لدمج ركائز االستدامة 
أصـــدر  المؤسســـية،  أعمالـــه  إطـــار  فـــي 
“الوطنـــي”  تقريره المالي الســـنوي وتقرير 
االســـتدامة األول لعام 2020، والذي سلط 
الضـــوء علـــى المبـــادئ األساســـية إلعـــداد 
والتـــوازن،  واالكتمـــال  كالدقـــة  التقاريـــر 
وتطرق لعرض بعض أنشـــطة االســـتدامة 
وبيانـــات األداء، وعمد لتقديم نظرة عامة 
علـــى هيـــكل األداء التنظيمـــي المتمحـــور 
حول إطار عمل االستدامة، وأهم القضايا 
اســـتناًدا  وذلـــك  الصلـــة،  ذات  الماديـــة 
إلـــى المعاييـــر والمحـــاور التي تعـــزز مبدأ 
الشـــفافية، ما يســـهم في االرتقـــاء بمكانة 

البنك في مجال االستدامة.
أمـــا فيما يتعلق بالعام 2021، فيهدف بنك 
البحريـــن الوطنـــي إلى تطويـــر المزيد من 
برامـــج التدريـــب فـــي مجـــال االســـتدامة 
ومهـــارات  قـــدرات  وتنميـــة  والحوكمـــة، 
الكـــوادر العاملـــة؛ لتأهيلهم بشـــكل يضمن 
العطـــاء  فـــي  واســـتمرارهم  نجاحهـــم 
واالرتقـــاء خاصـــة فـــي القطاعـــات عاليـــة 
النمـــو وذات التأثيـــر العالـــي، كما ونســـعى 
لتعزيز قيم الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية، وذلك عبر تضمينه في كافة 
أعمالنـــا المؤسســـية المتعلقـــة بالخدمـــات 

التمويلية واالستثمارية في البنك.

مجمع السيف - المحرق يجري السحب على أولى الجوائز القّيمة
فـــاز علـــي الزائد بســـيارة تويوتـــا أفالون ضمن 
مراسم السحب على أولى جوائز حملة “تخيل 
واربح” لعام 2021 في مجمع السيف – المحرق 
والتي أطلقتها شـــركة عقارات الســـيف في 20 
ابريـــل الماضـــي وستســـتمر لغايـــة الثامـــن من 

يناير 2022. 
وقـــد جـــرت مراســـم الســـحب مؤخرًا فـــي مقر 
الشـــركة بحضور ممثليـــن عن الشـــركة ووزارة 
وســـيحصل  والســـياحة.  والتجـــارة  الصناعـــة 
المتســـوقون الذين ينفقـــون 30 دينارًا بحرينيا 
أو أكثر في مجمع الســـيف على فرصة الدخول 
في السحب على جوائز مميزة كل شهر، تشمل 
 ES 350 لكـــزس  الفـــوز بســـيارة فاخـــرة فئـــة 
وسيارة تويوتا أفالون وسيارة تويوتا راف 4.

يمكـــن لزوار مجمع الســـيف - المحرق الدخول 
فـــي الســـحوبات الشـــهرية علـــى هـــذه الجوائز 
القّيمـــة مـــن خال إبـــراز فاتـــورة مشـــترياتهم 
ـــا أو أكثـــر في واحد  بقيمـــة 30 دينـــاًرا بحرينيًّ

مـــن مكاتـــب خدمـــات الزبائـــن المتواجدة في 
مختلف أنحاء المجمع. 

إدارة   - أول  المناســـبة، صـــّرح  مديـــر  وبهـــذه 
العقارات بشـــركة عقارات السيف محمد القائد: 
“يســـعدنا اإلعـــان عـــن اســـم صاحـــب الحـــظ 
الســـعيد الفائـــز بســـيارة تويوتـــا أفالـــون ضمن 
حملـــة تخيـــل واربـــح لعـــام 2021 فـــي مجمـــع 
الســـيف – المحـــرق، والتـــي تأتـــي انطاقـــًا من 
حـــرص الشـــركة على تقديـــم تجربة تســـوق ال 
مثيـــل لها لجميع مرتادي وزوار مجمع الســـيف 

احتياجاتهـــم  مختلـــف  ومقابلـــة  المحـــرق   –
االســـتهاكية ضمن قائمة كبيـــرة ومتنوعة من 

خيـــارات التســـوق ألشـــهر المـــاركات اإلقليمية 
والعالميـــة”.  وأضـــاف القائـــد: “يرحـــب مجمـــع 

الســـيف – الُمحرق بـــزواره الكـــرام من مختلف 
األعمـــار مـــن خـــال باقـــة تســـوقية ال حصر لها 
مع توافـــر 132 متجرا و”كارفور هايبر ماركت” 
والمقاهـــي.  للمطاعـــم  مخصصـــة  ومســـاحة 
72,000 متـــر  المجمـــع علـــى مســـاحة  ويمتـــد 
مربـــع، ويتميـــز بواجهته البحريـــة الخابة. كل 
هـــذه المميزات تجعـــل المجمع وجهة تفضيلية 
للتســـوق، ومع حملـــة “تخيل واربـــح” الجديدة 
نعد زوارنا الكرام بتكريمهم بجوائز قّيمة نظير 
إخاصهـــم معنـــا واختيارهم مجمعات الســـيف 

كوجهتهم الرئيسية لهم ولكافة أفراد العائلة”.
 بدوره، وجه الفائز بســـيارة تويوتا أفالون علي 
الزائـــد شـــكره وتقديـــره للقائميـــن علـــى مجمع 
الســـيف - المحرق على مـــا يقدمونه من باقات 
المجمـــع،  لمرتـــادي  قيمـــة  وجوائـــز  ترويجيـــة 
والتي تترجم مدى حرصهم على مكافأة الزوار 
وتهيئـــة أفضـــل بيئـــة تســـوقية لكافـــة شـــرائح 

المجتمع.

علي الزائد يفوز بسيارة 
تويوتا أفالون في أول 

سحوبات حملة “تخيل 
واربح” للعام 2021
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ألفضل بنك في ممارســات المســؤولية المؤسســية بالشــرق األوســط

“الوطني” يحصد “يوروموني الشرق األوسط للتميز 2021”

احتفـــل بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB( بتحقيقـــه إنجـــازا جديـــدا مهما ضمن مســـيرته المســـتمرة في مجـــال الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعية 
والمؤسسية، وذلك بحصد جائزة “أفضل بنك في ممارسات المسؤولية المؤسسية في الشرق األوسط” المقدمة من جوائز يوروموني الشرق 
األوســـط للتميـــز 2021، والتـــي تعد من أكثر الجوائـــز احتفاًء وتقديرا بالقطاع المالي العالمي. وقد جاء ترشـــيح بنك البحرين الوطني نتيجة 
للخطوات المتســـارعة التي قطعها البنك لدمج مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسســـية ضمن إطار عملياته، والمبادرات اإليجابية 
المتعلقة باالستدامة التي تم تدشينها خالل العام الماضي، فضالً عن موقعه الريادي وجهوده المستمرة للعمل بشكل يخدم القطاع خصوصا 

خاص والمملكة عموما.
وقد تم تقييم البنك وحصده لهذه الجائزة بناًء على مجموعة من المعايير التي تشمل قياس الجهود المبذولة في مجال االستدامة في البنك 
على مدار العام المنصرم، وتقييم مســـتويات األداء والتميز في مجاالت محددة، تشـــمل تعزيز مستوى رفاهية األفراد في المجتمع خصوصا 
بما يتناســـب مع ظروف الجائحة، والحفاظ على التراث الوطني، وتطوير إســـتراتيجيات ريادة األعمال، وتضمين مبادئ التنوع والشـــمولية، 
وتدريـــب وتطويـــر الكـــوادر العاملـــة، وتضمين ممارســـات مســـؤولية الشـــركات كجزء ال يتجزأ مـــن توجهـــات الحوكمة البيئيـــة واالجتماعية 

والمؤسسية. 
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الكعبة المشرفة على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم
فــي  المكرمــة  مكــة  ســماء  تشــهد 
ظاهــرة  الخميــس،  اليــوم  الســعودية، 
التعامــد الثانــي للشــمس، واألخيــر لهــذا 

العام على الكعبة المشرفة.
وأوضــح رئيس الجمعيــة الفلكية بجدة 
التعامــد يحــدث  أن  زاهــرة،  أبــو  ماجــد 
وقــت أذان الظهــر فــي المســجد الحرام، 
حيث ستكون الشمس على ارتفاع نحو 
ظهــرا   12:27 الســاعة  عنــد  درجــة   90
بالتوقيــت المحلــي مــع عــودة الشــمس 
الســرطان  مــدار  مــن  قادمــة  “ظاهريــا” 
االســتواء،  خــط  إلــى  جنوبــا  متجهــة 
وستتوســط خــط الــزوال وتصبــح على 
اســتقامة واحــدة مــع الكعبــة المشــرفة 

التي سيختفي ظلها تماما.
وأضــاف أبــو زاهرة أن “الشــمس تتعامد 
على الكعبة المشــرفة بسبب ميل محور 

 23.5 قدرهــا  بزاويــة  األرض  دوران 
درجــة الــذي يؤدي إلــى انتقال الشــمس 

)ظاهريــا( بيــن مــداري الســرطان شــماال 
والجــدي جنوبــا مــرورا بخط االســتواء 
أثنــاء دوران األرض حــول الشــمس مرة 
كل سنة، لذلك فإن كل المناطق الواقعة 
فــي خطوط عــرض أقل من 23.5 درجة 
الحــدث  هــذا  ترصــد  جنوبــا  أو  شــماال 
مرتيــن فــي الســنة، ولكــن فــي أوقــات 
مختلفــة تعتمــد علــى خــط عــرض ذلــك 

المكان”.
الشــمس  تعامــد  ظاهــرة  أن  وبّيــن 
الكــرة  محيــط  فــي حســاب  “تســتخدم 
وذلــك  رقميــة  غيــر  بطريقــة  األرضيــة 
باســتخدام بعــض الطــرق البســيطة في 
علــم الهندســة، وهــي تــدل علــى كرويــة 

كوكبنا”.

النفســيين  األطبــاء  كبيــر  أكــد 
بــوزارة  المخــدرات  واختصاصــي 
بريــون  يفغينــي  الروســية  الصحــة 
أن التدخيــن فــي الجــو الحــار ضــار 
الســام  التأثيــر  بســبب  خصوصــا؛ 

المتزايد.
الشــأن:  هــذا  فــي  الخبيــر  وقــال 
مــن  وقــت  أي  فــي  ضــار  التدخيــن 
الســنة.  مــن  وقــت  أي  فــي  اليــوم، 
التدخين ضار خصوصا في األجواء 
الحــارة، في رأيي أن ذلك يرجع إلى 
أنــه أثناء الحــرارة يكون هناك حمل 
كبيــر على القلــب واألوعية الدموية 
مــع  وبالعالقــة  التنفســي.  والجهــاز 
للتبــغ  الســام  التأثيــر  يــزداد  ذلــك، 

الكالسيكي واإللكتروني.

التدخين أشد ضرًرا 
في األجواء الحارة

خيــم الحــزن على أهالــي مركــز الخانكة 
شــمالي  القليوبيــة  لمحافظــة  التابــع 
العاصمــة المصرية القاهــرة، وذلك عقب 
جارتــه  ذبحتــه  طفــل  جثمــان  تشــيع 
ودفنته في قبو المنزل بمساعدة زوجها 
وأبنائها، بعد خطفه، بســبب خالفات مع 

والدته على مبلغ 8 آالف جنيه.
وكشــفت والــدة الطفــل القتيــل، وتدعى 
عــن  المســؤولة  الجهــات  أمــام  ســمر، 
التحقيق، تفاصيــل الواقعة، حيث قالت 
إنها فوجئــت يوم الحادث باختفاء ابنها 
عمــار البالغ من العمر 6 ســنوات من أمام 
المنــزل أثناء تناولهما وجبــة اإلفطار مع 
جارتها المتهمة بذبح الطفل، مشيرة إلى 
أن المتهمــة قامــت هي وزوجهــا بذبحه، 

وبعدها جاءت لتناول الطعام معها.
وأشــارت والــدة الطفــل إلــى أن المتهمــة 
يقومــون  كانــوا  وأبناءهــا،  وزوجهــا 
اختفــاء  فتــرة  طــوال  معهــم  بالبحــث 
ابنهــا، موضحة أن المتهمة كانت توهمها 
بخطفــه أثنــاء البحــث. وأوضحــت األم 
وراء  الدافــع  أن  التحقيقــات،  أثنــاء 
خــالف  هــو  الجريمــة،  جارتهــا  ارتــكاب 
علــى  َديــن  جنيــه  آالف   8 علــى  مالــي 

المتهمة.

ذبحت الطفل ثم تناولت 
اإلفطار مع والدته

فرنسا تحيي عيدها الوطني بعرض عسكري في جادة الشانزليزيه بباريس رغم المخاوف من متحورة “دلتا”.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــرب  تتمركــز  التــي  الدهــون  تعــد 
الجســم،  فــي  الداخليــة  األعضــاء 
واألمعــاء،  والبنكريــاس  الكبــد  مثــل 
تراكمهــا  أن  كمــا  للغايــة،  خطيــرة 
بهــا.  يســتهان  ال  مضاعفــات  يســبب 
مؤسســة  فــي  الخبــراء  وبحســب 
األغذيــة الصحيــة الشــهيرة “هوالنــد 
يمكــن  الكافييــن  فــإن  باريــت”،  آنــد 
أن يســاعد فــي حــرق دهــون البطــن 

الحشوية بسرعة.
بدراســة  المؤسســة  واستشــهدت 
نشرت في المجلة األميركية للتغذية، 
علــى  وآثــاره  الكافييــن  فــي  بحثــت 
معدالت التمثيل الغذائي لألشــخاص 
ذوي الــوزن الطبيعــي، وأولئــك الذين 

يعانون من السمنة المفرطة.

مشروب “شعبي” يحرق 
دهون البطن العنيدة

تصدر اسم الممثلة الكويتية إلهام الفضالة محركات البحث إثر خبر 
زواجها من الممثل الكويتي شهاب جوهر، ونشر كل منهما منشورا يؤكد 

هذه الخبر على مواقع التواصل االجتماعي.

تعرضت مذيعة تونســية لوعكة صحية “مقلقة”، على الهواء مباشــرة، خالل 
تقديمها نشرة األخبار على القناة الوطنية للبالد، بعد أن انتباتها نوبة سعال.

وظهــرت المذيعــة التونســية دالل القاســمي وهــي فــي نوبــة ســعال، خــالل 
تقديمها نشرة األخبار في تونس.

ووفقــا لمصادر تونســية محلية، فإن القاســمي بــررت الحالة التي ظهرت بها، 
بأنها “بقايا” مرض فيروس كورونا الذي تعافت منه مؤخرا.

وقالت القاســمي إنها “مازالت تعاني من الكحة والســعال، حتى بعد التعافي 
من اإلصابة بكورونا، وهو ما ظهر عليها خالل أول يوم عمل لها بعد التعافي”.

وقالــت القاســمي تعليقــا على الحادثة: “األمر أقوى منــي، هللا غالب، لم أرتح 
تماما من آثار كورونا، وأعاني من الكحة التي تعود لي بين الحين واآلخر”.

وتابعــت أنهــا خــالل قراءتهــا لألخبــار لم تســتطع التنفس، لكنهــا أصرت على 
المواصلة، إلى أن تعرضت للوعكة.

وأضافت في تصريح إلذاعة “موزاييك”، أنها تذّكرت أطفالها وعائلتها قائلة: 
“لم أرد أن تخاف عائلتي عليَّ خالل مشــاهدتهم النشــرة. الحمد لله على كل 

حال”.

نوبة سعال تخنق مذيعة تونسية على الهواء

أميركي  مطعم  دخــل 
ــة غــيــنــيــس  ــوعــ ــوســ مــ
ــقــيــاســيــة  لـــــألرقـــــام ال
بطاطس  صنع  بعدما 
ــلـــى  ــيــة هــــي األغـ ــل مــق

سعرا في العالم.
ــاب  ــ ــسـ ــ وعـــــــــــــــرض حـ
ــة غــيــنــيــس  ــوعــ ــوســ مــ
ــقــيــاســيــة  لـــــألرقـــــام ال

مقطع فيديو يظهر عملية إعداد البطاطس األغلى في العالم داخل مطعم 
“سيرينديبيتي” الواقع في مدينة نيويورك األميركية.

وقال حساب موسوعة غينيس إن المطعم احتفل باليوم الوطني للبطاطس 
المقلية بأن صنع أغلى بطاطس في العالم، والتي تبلغ تكلفة صنعها 200 

دوالر.

مطعم أميركي يدخل “غينيس” بأغلى بطاطس مقلية الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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03:11 

06:32
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