
جانب من التوقيع على االتفاقية

جاللة الملك القائد األعلى يترأس اجتماع مجلس الدفاع األعلى

المنامة - بنا

تـــرأس عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
القائـــد األعلـــى رئيس مجلـــس الدفاع األعلـــى، بحضور ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، اجتمـــاع مجلـــس الدفـــاع األعلـــى الذي ُعقـــد أمس في 
قصر الصخير. وفي مســـتهل االجتماع أعرب صاحب الجاللة الملك عن 
اعتـــزازه بالجهود المخلصة والمقدرة التي يبذلها صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء وقيادتـــه المميزة والســـديدة لفريق 

البحرين في سبيل التصدي لجائحة كورونا.
وأضـــاف جاللتـــه أننا نشـــهد مـــا يحققه الفريـــق من نجاحات بـــكل إتقان 
وحرفية رفيعة وفق خطٍط مدروسة وجهوٍد حثيثة أثمرت عن انخفاض 
فـــي أعـــداد الحاالت القائمـــة اليومية وتزايد أعـــداد المتعافين، وإن ذلك 
يبشر بحمد هللا بالخير. مما يعكس الدور الكبير الذي تضطلع به الكوادر 
الطبيـــة والصحيـــة وجميـــع العامليـــن في الصفـــوف األماميـــة والجهات 
المســـاندة والمتطوعيـــن. كمـــا نـــوه جاللته بإشـــادة المدير العـــام لمنظمة 
الصحـــة العالمية تيدروس غيبريســـوس أثناء زيارته للبـــالد، بالمبادرات 
واإلجـــراءات المميـــزة التـــي قامـــت بها مملكـــة البحرين ومـــا حققته من 
نجاحـــات وتعاملها المبهر للتصدي للجائحـــة العالمية.وأضاف جاللته أن 
ما نحققه اليوم سيظل إنجازًا مشرفًا يعكس ما يتحلى به أبناء البحرين 

من روح التحدي والوعي األصيل.

جاللة الملك: ما حققناه إنجاز مشرف يعكس ما يتحلى به أبناء البحرين من روح التحدي
خطط مدروسة أثمرت عن انخفاض أعداد الحاالت القائمة وتزايد المتعافين
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الصالح: الحكومة تتحمل 60 % من فاتورة المستشفيات الخاصة

المواطن لن يدفع أي “فلس” مع تطبيق الضمان الصحي

طمأنـــت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
في ردها على سؤال لصحيفة “البالد”، 
اســـتهلت به اإليجـــاز الصحفي والذي 
نظمـــه مركـــز االتصـــال الوطني صباح 
تســـاؤالتهم  عـــن  المواطنيـــن  أمـــس، 

بشـــأن قانـــون الضمان الصحـــي الذي 
ســـيطبق بدايـــة العام المقبـــل، مؤكدة 
أثنـــاء  “فلـــس”  لـــن يدفعـــوا أي  أنهـــم 
حصولهـــم على مختلـــف احتياجاتهم 

من الخدمات الصحية.
 وأضافـــت أنهـــم لـــن يدفعـــوا أي مبلغ 
لصنـــدوق الضمان الصحـــي لقاء هذه 

الخدمـــات الطبيـــة في المستشـــفيات 
والمراكز الصحية، مشيرة إلى أن هذا 
يشـــمل كافة الخدمات ومنها تغطيات 
األمـــراض المزمنـــة وزراعـــة األعضاء 
والغســـيل الكلـــوي وحتـــى الخدمـــات 
الطبيـــة  الخدمـــات  تخـــص  التـــي 

واإلنجاب وأطفال االنابيب.

“الغرفة” توقع مذكرتي تعاون في “تتارستان”

عواصم ـ وكاالت

األميركيـــة،  الخزانـــة  وزارة  فرضـــت 
جديـــدة  عقوبـــات  األربعـــاء،  أمـــس 
تتعلق بســـوريا، علـــى عدد من األفراد 
والكيانات. وقال موقع وزارة الخازنة 
المتحـــدة  الواليـــات  إن  األميركيـــة، 
 8 الســـوداء،  القائمـــة  علـــى  أدرجـــت 
أفـــراد و10 كيانـــات، فـــي إجـــراءات 
منفصلـــة أمـــس، لمكافحـــة اإلرهـــاب، 

وأخرى متعلقة بسوريا.

الواليات المتحدة 
تفرض عقوبات جديدة 

تتعلق بسوريا
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المنامة - بنا

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( أن الدراســـات 
والمؤشـــرات الوطنيـــة كشـــفت فاعليـــة الجرعة المنشـــطة من التطعيـــم المضاد 
لفيـــروس كورونـــا، ودورهـــا فـــي تخفيـــف األعـــراض والمضاعفـــات المصاحبـــة 
للفيروس عند الحاالت القائمة التي قد تستدعي تلقي العالج أو دخول العناية 
المركزة أو الوفاة، حيث بلغ إجمالي الذين أخذوا الجرعة المنشطة لغاية أمس 
األول 131,192 شـــخصا، منهـــم 71 حالة فقط أصيبـــت بالفيروس بعد 14 يوما 
من أخذ الجرعة المنشـــطة بنســـبة مئويـــة متدنية جدا )0.05 %(، ولم تســـتدع 
حالة أي من المصابين بالفيروس بعد 14 يوما من أخذ الجرعة المنشـــطة تلقي 
العـــالج في المستشـــفى، مـــا يؤكد فاعلية الجرعة المنشـــطة في تخفيف شـــدة 

األعراض المصاحبة للفيروس .

“الصحة: 131 ألفا إجمالي من أخذوا “المنشطة”
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منتخب اليد يتلقى الخسارة الثالثة بأولمبياد طوكيو“الحاجز” أحد إبداعات الذواديإسرائيل: حزب اهلل قد يجر المنطقة إلى حربحاجي رئيًسا لـ “العالمية للذكاء االصطناعي”توفير “البندول األزرق” نهاية الشهر
عقبت الهيئة الوطنية لتنظيم  «

المهن والخدمات الصحية على 
ما نشرته عدد من وسائل اإلعالم 

والتواصل االجتماعي عن نفاد 
دواء البندول األزرق )أدفانس(، 
بأّن الكميات ستكون متوافرة 

نهاية الشهر الجاري.

انتخب جاسم حاجي رئيسا  «
للمجموعة العالمية للذكاء 

االصطناعي، والتي تم تأسيسها 
أخيًرا ويقع مقرها الرئيس 

في مدينة لندن البريطانية، 
ومقر العمليات في مدينة دبي 

باإلمارات العربية المتحدة.

أعلن مندوب إسرائيل باألمم  «
المتحدة، أمس، أن حزب الله 

اللبناني قد يجر المنطقة لحرب 
إذا لم يتم تقييد أنشطته. وقال 

جلعاد إردان، بحسابه في “تويتر”، 
إن “طهران تنشر اإلرهاب وعدم 

االستقرار في المنطقة والعالم”.

يعد فيلم “الحاجز” للمخرج  «
البحريني الكبير بسام الذوادي 

من أهم األفالم السينمائية في 
منطقة الخليج العربي، وسر ذلك 

أنه أخرجه في فترة كانت فيه 
السينما في الخليج تحبو وتبحث 

عمن يخرجها.

تلقى منتخبنا الوطني األول لكرة اليد  «
خسارته الثالثة على التوالي بدورة 

األلعاب األولمبية “أولمبياد طوكيو 
2020” التي تستضيفها العاصمة 

اليابانية طوكيو بعدما أطاح به منتخب 
الدنمارك بطل العالم وحامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 بنتيجة 31 – 21 

في المواجهة التي أقيمت صباح أمس.

بدور المالكي



وفي مســـتهل االجتمـــاع أعرب صاحب 
الجاللـــة الملـــك عـــن اعتـــزازه بالجهـــود 
المخلصة والمقدرة التي يبذلها صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء وقيادتـــه المميـــزة والســـديدة 
لفريـــق البحريـــن فـــي ســـبيل التصـــدي 
لجائحـــة كورونـــا، مضيفـــًا إننا نشـــهد ما 
يحققه الفريق مـــن نجاحات بكل إتقان 
وحرفيـــة رفيعـــة وفق خطٍط مدروســـة 
وجهـــوٍد حثيثـــة أثمـــرت عـــن انخفـــاض 
فـــي أعـــداد الحـــاالت القائمـــة اليوميـــة 
ذلـــك  وإن  المتعافيـــن،  أعـــداد  وتزايـــد 
يبشـــر بحمـــد هللا بالخيـــر. ممـــا يعكـــس 
الـــدور الكبيـــر الـــذي تضطلع بـــه الكوادر 
الطبيـــة والصحية وجميـــع العاملين في 
الصفـــوف األمامية والجهات المســـاندة 

والمتطوعين.
 كمـــا نـــوه جاللتـــه بإشـــادة المديـــر العام 
تيـــدروس  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 
للبـــالد،  زيارتـــه  خـــالل  غيبريســـوس 
بالمبـــادرات واإلجـــراءات المميـــزة التي 
قامـــت بها مملكـــة البحرين ومـــا حققته 
مـــن نجاحـــات وتعاملها المبهـــر للتصدي 
لهذه الجائحة العالمية، ودعوته بتوثيق 
تجربة البحرين الناجحة لالستفادة منها 

دوليًا. 
مضيفـــًا جاللتـــه، أن مـــا نحققـــه اليـــوم 
مـــا  يعكـــس  مشـــرفًا  إنجـــازًا  ســـيظل 
روح  مـــن  البحريـــن  أبنـــاء  بـــه  يتحلـــى 
التحـــدي والوعـــي األصيـــل، مواصليـــن 
معـــًا تكاتفنـــا للرقـــي بنهضتنـــا التنمويـــة 
ومســـيرتنا الحضارية الشاملة بكل عزٍم 
نحو مســـتقبٍل أكثر إشـــراقًا لنا وألجيالنا 

القادمة بعون هللا تعالى.
وقـــد تابـــع المجلـــس باهتمـــام تطـــورات 
التونســـية  الجمهوريـــة  فـــي  الوضـــع 
الشـــقيقة متمنيا لتونس وشـــعبها العزيز 
والنمـــاء  واالســـتقرار  األمـــن  بتحقيـــق 
بقيـــادة رئيس الجمهورية قيس ســـعيد. 

كمـــا بحث المجلـــس العمل علـــى تطوير 
األداء التقنـــي والتكنولوجي في الدولة 
لـــكل ما فيه خيـــر وتقدم وطننـــا العزيز. 
مشـــيدًا بالعمـــل الـــدؤوب والمثمـــر الذي 
تقوم بـــه قوة دفاع البحريـــن، والحرس 
الداخليـــة، وحرصهـــم  ووزارة  الوطنـــي 
الدائـــم علـــى النهـــوض بـــأداء واجباتهم 
الســـامية ببســـالة وعـــزم ال يليـــن حمايًة 

للوطن والذود عن مكتسباته.
وقـــدم مستشـــار األمـــن الوطنـــي األمين 
العـــام لمجلـــس الدفـــاع األعلـــى اللـــواء 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة إيجازًا للمجلس يتعلق بالمواضيع 
الهادفة لرفع القدرات الدفاعية واألمنية 
والصحية، وبحث المجلس الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه، واتخذ 
بشأنها القرارات الالزمة لكل ما فيه خير 
وأمـــن وطننـــا العزيـــز ومواطنيـــه الكرام 

والمقيمين على أرضه الطيبة.

الخميس 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 - العدد 4671

المنامة - بنا

ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القائد األعلى رئيس مجلس 
الدفاع األعلى، بحضور ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة، اجتماع مجلس الدفاع األعلى الذي ُعقد أمس في قصر الصخير.

نعتــز بالجهــود المخلصــة لســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء فــي التصــدي لـــ “كورونا”

جاللة الملك يشيد بنجاحات الفريق الوطني في تسطيح المنحنى وزيادة المتعافين

جاللة الملك القائد األعلى يترأس اجتماع مجلس الدفاع األعلى

جاللتـــه يثنـــي علـــى إشـــادة مديـــر “الصحـــة العالميـــة” ودعوتـــه لتوثيـــق تجربـــة البحريـــن
ــاً ــ ــراق ــ ــر إش ــثـ ــٍل أكـ ــب ــق ــت ــس ــل مـــعـــا نـــحـــو م ــواصـ ــنـ ــرف وسـ ــشـ ــاز مـ ــ ــج ــ ــاه إن ــن ــق ــق ــا ح ــ م

ناصر بن حمد قدم 
إيجازًا للمجلس 

حول رفع القدرات 
الدفاعية واألمنية 

والصحية 

قواتنا العسكرية 
تؤدي واجباتها 

ببسالة وعزم ال يلين 
حمايًة للوطن والذود 

عن مكتسباته



وأوردت أن دعـــم المكفوفين تجاوز 
أكثـــر مـــن 100 كفيـــف ممـــن فقـــدوا 
وظائفهـــم، فـــي حين حققـــت مبادرة 
صناعة الكمامات نســـبة إشغال 402 
اســـرة منتجـــة، و33 مشـــغال ومحـــل 
خياطـــة تعاونـــوا في صنـــع أكثر من 

224 ألف كمام للمحتاجين.
المبتعثيـــن  الطلبـــة  عـــدد  وبلـــغ 
وتجـــاوز  طالبـــا،   220 المســـتفيدين 
عدد العاملين فـــي لجنة المتطوعين 
أكثـــر مـــن 1300 متطـــوع ومتطوعة 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن؛ لخدمة 

أهل البحرين.
وبتوفير الوجبـــات، تجاوزت األرقام 
 24,190 صائـــم  بإفطـــار  الخاصـــة 
والوجبـــات األخرى 4670 ومشـــروع 
والمـــاء   11,850 خفيفـــة  ووجبـــات 

24,400 كارتون.
وفـــي مبـــادرة نســـأل عنكم، أشـــارت 
تـــم  أنـــه  تقريرهـــا  فـــي  المؤسســـة 
التواصل مع 3900 أســـرة، ومشروع 
وفيمـــا  دينـــار،  ألـــف   300 الغارميـــن 
يخـــص االستشـــارات األســـرية وفق 
مبـــادرة نســـأل عنكـــم، تـــم اســـتقبال 
أســـرية،  استشـــارة  طلـــب   4550
باإلضافة إلى تنظيم حلقات لإلرشاد 
لألرامـــل  االفتراضـــي  الجماعـــي 
واأليتـــام عبر برنامج )تيمز( وحلقات 

توعوية مباشرة مع المختصين.
وعن دعم التعليم عن بعد، تم توفير 
10 آالف حاســـب آلي لوزارة التربية 
والتعليم، 2500 حاسب آلي لجامعة 
البحرين، 300 حاســـب آلـــي لجامعة 
البولتيكنيـــك، 50 حاســـب آلي لمعهد 

البحرين للتدريب.
وفـــي مبادرة غـــذاؤك فـــي بيتك، تم 
دعم 7345 أسرة، كما تم دعم 5500 
أســـرة بحرينيـــة محتاجـــة، وتوفيـــر 
األدوية لـ 1250 اســـرة بحرينية وفقا 

لمبادرة أدويتك في بيتك.
وذكـــرت اإلحصـــاءات أيضـــا بأنه بلغ 
المكفوليـــن  األيتـــام واألرامـــل  عـــدد 
من قبل المؤسســـة 11000 موزعين 
كالتالـــي: 4184 يتيمـــا، منهـــم 1944 
ذكـــرا، و 2240 أنثـــى، منهم 323 يتم 
للفئة العمرية ما بين 22 إلى 24 سنة، 
و3035 يتيـــم للفئـــة العمريـــة ما بين 
11 إلـــى 21 ســـنة، و826 يتيـــم للفئة 

العمرية من صفر إلى 10 سنوات.
كما بلغ عدد األرامل المكفولين 6816 
أرملة، منهم 2520 أرملة لما فوق 71 
سنة، و3989 أرملة للفئة العمرية من 
41 إلـــى 71 ســـنة، و307 أرامل للفئة 

العمرية األقل من 41 سنة.
وشـــملت الرعايات المقدمـــة لأليتام 
الرعايـــة  المكفوليـــن  واألرامـــل 

المعيشـــية )راتب شـــهري يدخل في 
حســـاب كل يتيـــم وأرملـــة مكفولة(، 
)جلســـات  األســـرية  والرعايـــة 
تثقيفيـــة  ومحاضـــرات  إرشـــادية 
واألســـري(،  النفســـي  الجانـــب  فـــي 
الرعاية الصحية )مجموعة اتفاقات 
العيـــادات  فـــي  المكفوليـــن  لعـــالج 
الرعايـــة  الخاصـــة(،  والمستشـــفيات 
االجتماعيـــة )مجموعة مـــن البرامج 
واألنشـــطة للمكفوليـــن تهـــدف الـــى 
أوقـــات  وشـــغل  المواهـــب،  تطويـــر 
الفراغ(، الرعاية التعليمية )مجموعة 
للطلبـــة  التعليميـــة  الخدمـــات  مـــن 
المســـتوى  لتحســـين  المكفوليـــن 

الدراسي وتحقيق التفوق(.
وفي إشارة للمستفيدين من البعثات 
والمنح الدراسية، أشـــار التقرير إلى 
اســـتفادة 257 طالبـــا وطالبـــة، منهم 
93 ذكرا و164 أنثى، وزعوا كالتالي: 
العـــام  بعثـــات  وخمســـة  منحـــة   46
2016، 48 منحـــة و10 بعثـــات العام 
 48  ،2018 العـــام  50 منحـــة   ،2017
منحـــة العـــام 2019، 50 منحة العام 

.2020
وبلغ عدد المســـتفيدين من مشـــروع 
المـــدارس الخاصـــة 77 طالبا، وزعوا 
علـــى 15 مدرســـة، منهـــم 24 ذكـــرا، 
و53 بنتـــا، في حين بلغ عدد الطالب 
والطالبات الموزعين على الروضات 
 12 منهـــم  روضـــة،   21 ولعـــدد   ،22
طالبا، و10 بنـــات، في حين بلغ عدد 
المســـتفيدين من الحقيبة المدرسية 

2782 طالبا وطالبة.
وعـــن مســـاعدات الـــزواج بلـــغ عـــدد 

شـــخصا،   1179 المســـتفيدين 
و6872  العـــالج،  لمســـاعدات  و707 
و107  المعيشـــية،  للمســـاعدات 
مضخات األنسولين، و51 مساعدات 
الحريـــق، و17 مســـاعدة للمتضررين 
مـــن األمطار، وســـتة للمحافظة على 

األطراف من البتر.
وفيمـــا يتعلـــق باإلرشـــاد والتوجيـــه 
االستشـــارات  عـــدد  فبلـــغ  األســـري، 
اإللكترونيـــة  واألســـرية  النفســـية 

شـــخصا  و4734  استشـــارة،   1880
لقـــاء  و24  معـــه،  التواصـــل  تـــم 
حواريـــا مع متخصصيـــن في مجال 
التطويـــر النفســـي واالجتماعي عبر 
تدريبيـــة  ورشـــة  و15  االنســـتقرام، 
البرنامـــج  عبـــر  الفئـــات  لمختلـــف 

االفتراضي )تيمز(.
وتضمـــن التقريـــر أن عـــدد البرامـــج 
واألنشـــطة بلغ  66 برنامجا ونشاطا 
و41  بعـــد  عـــن  برنامجـــا   25 منهـــا 

برنامجـــا ميدانيا، اســـتفاد منها عدد 
1588 من األيتام واألرامل.

وبلـــغ عـــدد البرامـــج الترفيهيـــة 20 
المؤسســـة  تقـــوم  حيـــث  برناماجـــا، 
البرامـــج  مـــن  مجموعـــة  بتنظيـــم 
لأليتـــام  الترفيهيـــة  والرحـــالت 
أرجـــاء  فـــي  المكفوليـــن  واألرامـــل 
إســـعادهم وخلـــق  بهـــدف  المملكـــة؛ 
الموظفيـــن  بيـــن  وطيـــدة  عالقـــة 

والمكفولين خالل هذه الرحالت.
وعـــدد 19 برنامجـــا تعليميـــا، حيـــث 
تقديـــم  علـــى  المؤسســـة  تعمـــل 
الـــورش  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
والـــدورات التعليميـــة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت؛ من أجل تطويـــر قدرات 
األيتام واألرامل المكفولين للوصول 

إلى مرحلة االحتراف.
أيضـــا  اإلحصـــاءات  وأشـــارت 
تدريبيـــا،  برنامجـــا   16 تنفيـــذ  إلـــى 
حيـــث تقـــدم المؤسســـة لمنتســـبيها 
سلســـلة  واألرامـــل  األيتـــام  مـــن 
والبرامـــج  الـــدورات  مـــن  متكاملـــة 
تطويـــر  فـــي  المختصـــة  التدريبيـــة 
الـــذات واالرتقـــاء بالمهـــارات، لخلق 
شـــخصيات قيادية منتجة ومتميزة 
وتنفيـــذ  الوطـــن،  بنـــاء  فـــي  تســـهم 
11 برنامجـــا رياضيـــا، حيـــث تنظـــم 
المؤسســـة مجموعـــة مختلفـــة مـــن 
البرامـــج الرياضيـــة علـــى يـــد أفضل 
المدربيـــن المحلييـــن؛ بهـــدف تطوير 
المواهـــب الرياضيـــة لصناعـــة جيـــل 

يحصد اإلنجازات لمملكة البحرين.
المـــوارد  وتنميـــة  االســـتثمار  وعـــن 
الخيرية، فقد بلغ تحصيل التبرعات 

النقدية لحملة فينا خير 100 مليون 
دوالر، في حين بلغ جذب المساهمين 
والمتبرعيـــن لدعـــم خدمات وبرامج 
 258,476 مجموعـــة  مـــا  المؤسســـة 

دينار؛ لتلبية احتياجات المؤسسة.
ولقـــد تم توفيـــر 58 جهـــازا كهربائيا 
لألســـر المكفولـــة من قبل المؤسســـة 
بقيمـــة إجماليـــة تجـــاوزت 10 آالف 
بمشـــروع  التوســـع  تـــم  كمـــا  دينـــار، 
أعمـــال  لصالـــح  بالنقـــاط  التبـــرع 
بانضمـــام جهـــة جديـــدة  المؤسســـة 

ليبلغ مجموع المشاركين 3 جهات.
كمـــا تـــم العمل علـــى تنفيـــذ بطاقات 
شكر للجهات الداعمة، معدة من قبل 
األيتـــام ومهداة لرؤســـاء الشـــركات، 
وتوقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع بنـــك 
)إلى( إلتاحـــة الفرصة لعمـــالء البنك 
بالتبرع لصالح المؤسســـة عن طريق 
التطبيق الخاص بالبنك، وغير ذلك.

مـــن  جملـــة  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
للمؤسســـة  المميـــزة  المبـــادرات 
أيضـــا، منهـــا مشـــروع التبـــرع علـــى 
الطائرة، ومشـــروع فلس يغير حياة، 
ومشروعة مجموعة مجوهرات خير 
البحرين، ومشروع بطاقة إشراقات، 

ومشروع دينار اليتيم.
وأيضا مشروع الفارس والذي يهدف 
األنســـولين  مضخـــات  توفيـــر  إلـــى 
لألطفـــال المصابين بالنوع األول من 
داء الســـكري، مـــن عمر ســـنة وحتى 
18 ســـنة، حيث يصل سعر المضخة 
الواحدة إلـــى 3800 دينار، حيث تم 
تركيـــب مضخة انســـولين لعدد 107 

أطفال.

1179 شخصا استفادوا 
من مساعدات الزواج 

و707 للعالج و6872 
للمساعدات المعيشية

تركيب عدد 
107 مضخات 

انسولين 
لألطفال
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الغارميــــــن ألـــف دينـــــــار لمشـــروع  100 كفيــــــف و220 طالبـــا مبتعثــــــا و300  كفالـــــة 
للبولتكنيـــك و300  البحريـــــن  لجامعــــــة  و2500  التربيـــــة  لـــوزارة  آلـــي  حاســـب  آالف   10

“المؤسسة الملكية” تنشر تقريرهـا 
السنـوي متضمنــا آخر اإلحصــاءات

إبراهيم النهام

ــر” ــي خ “فــيــنــا  تـــبـــرعـــات  ــة  ــل ــي ــص ح دوالر  مــلــيــون   100

كشفت إحصاءات التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســانية أن إجمالــي المســاعدات التــي قدمتهــا المؤسســة لجميع فئات 

المجتمع في أزمة كورونا تخطت 100 مليون دوالر.
وأوضحــت اإلحصــاءات بــأن مكرمة عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 

حمــد بــن عيســى آل خليفة، شــملت 1077 أســرة من األســر المكفولة لدى 
المؤسســة واألســر المســجلة لــدى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
فــي حيــن بلغ عــدد المســتفيدين من دعم المشــاريع متناهيــة الصغر 571 

شخصا.

سمو الشيخ ناصر أثناء افتتاح أحد معارض المؤسسةسمو الشيخ ناصر يتسلم جائزة أفضل مؤسسة خيرية في الوطن العربي ٢٠٢٠

أحد المتطوعين في حملة فينا خير البرامج واألنشطة المنفذة لأليتاممصطفى السيد خالل ترؤسه أحد اجتماعات لجنة توزيع مساعدات حملة فينا خير



تحت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء، ســـمو الشـــيخ محمد بن 
أمـــس  أقيـــم  آل خليفـــة،  مبـــارك 
األربعـــاء، حفـــل تكريـــم برنامـــج 
البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  دبلـــوم 
رئيســـة  وبحضـــور،  النيابيـــة، 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب،  مجلـــس 
عبـــدهللا زينل، ووزيـــر الخارجية 
والـــذي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
نظمته أكاديمية محمد بن مبارك 
آل خليفة للدراسات الدبلوماسية 
العامـــة  األمانـــة  مـــع  بالتعـــاون 

لمجلس النواب.
وفـــي بدايـــة الحفـــل، ألقى ســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
كلمـــًة أعـــرب فيهـــا عـــن ســـعادته 
برعاية حفل تكريم برنامج دبلوم 
الدبلوماســـية البرلمانية النيابية، 
والـــذي يعد أحد المبـــادرات التي 
تأتـــي انطالًقا من أهـــداف النهج 
اإلصالحي لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، واهتمام وتوجيه جاللته 
بتعزيـــز الـــدور الدبلوماســـي بمـــا 
يرســـخ مكانـــة مملكـــة البحريـــن 
الدولـــي  المجتمـــع  فـــي  ودورهـــا 
والبرلماني، متوجًها سموه بوافر 
الشـــكر وعظيم االمتنان لجاللته 
بإنشـــاء  الســـامي  أمـــره  علـــى 

وتسمية هذه األكاديمية الفتية.
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــار 
أن  إلـــى  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
االحتفـــال اليوم بتخريـــج دبلوم 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة النيابية 
القائـــم  للتعـــاون  تأكيـــدًا  يأتـــي 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن 
والتنفيذيـــة، وللعالقـــة التكاملية 
الرســـمية  الدبلوماســـية  بيـــن 
البرلمانيـــة،  والدبلوماســـية 
ومـــا تقومـــان بـــه مـــن دور بـــارز 
السياســـة  أهـــداف  فـــي تحقيـــق 
البحريـــن  لمملكـــة  الخارجيـــة 
والدفـــاع عن مصالحهـــا الوطنية 
وإيصال صوتها المعبر عن قيمها 
المنفتحـــة  وطبيعتهـــا  األصيلـــة 
لمكانتهـــا  تعزيـــزًا  العالـــم  علـــى 
مؤكـــًدا  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
ســـموه أن إنجـــاز هـــذا البرنامـــج 
يعكـــس الجهـــد المتواصـــل الذي 
تقـــوم بـــه الحكومـــة ممثلـــة فـــي 
وزارة الخارجيـــة لتعزيـــز العمـــل 
علـــى  البحرينـــي  البرلمانـــي 
الصعيديـــن المحلـــي والخارجي، 
ويؤكـــد حـــرص واهتمـــام النواب 
وبـــأن  أعمالـــه،  فـــي  بالمشـــاركة 
البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  تكـــون 
المشـــهد  فـــي  ومؤثـــرة  حاضـــرة 

السياسي لمملكة البحرين.
وقـــال ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبـــارك آل خليفـــة إن مـــا لمســـناه 
وســـعدنا به من تعاون بين وزارة 
الخارجيـــة ومجلس النـــواب في 

البرنامـــج  هـــذا  وإنجـــاح  إنجـــاز 
رئيســـة  حـــرص  علـــى  ليبرهـــن 
المجلـــس  فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا 
زينل علـــى تطويـــر دور المجلس 
بامتالك أدوات التفاعل اإليجابي 
مـــع الخارج وإطالع  النواب على 
أفضل الممارســـات الدبلوماســـية 
المعاصـــرة وتوظيفها  البرلمانيـــة 
فـــي عالقاتهـــم مـــع نظرائهم في 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول 
لتحقيق األهـــداف الوطنية التي 

نسعى لها جميًعا.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
يتابـــع  أنـــه  خليفـــة  آل  مبـــارك 
باهتمام وتقدير ما يقوم به  وزير 
الخارجيـــة، مـــن جهود مشـــهودة 
الخارجيـــة  وزارة  دور  لتطويـــر 
والنهـــوض بـــأداء منتســـبيها بمـــا 
العالميـــة،  المســـتجدات  يواكـــب 
وأن مـــا تقـــوم بـــه األكاديمية من 
ومـــا  وتثقيفـــي،  تنويـــري  دور 
تنجـــزه مـــن مبـــادرات رائـــدة في 
الدبلوماســـية وتطويرها،  تعزيـــز 
قـــد مكنهـــا مـــن أن تكـــون مركـــًزا 
علمًيـــا وعملًيـــا لتأهيـــل وتخريج 

جيل دبلوماسي قادر ومتمكن.
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  وأعـــرب 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة عـــن بالـــغ 
الشـــكر والتقدير للجهـــاز اإلداري 
المديـــر  برئاســـة  لألكاديميـــة 
الشـــيخة  الســـفيرة  التنفيـــذي 
منيـــرة بنـــت خليفـــة بـــن حمد آل 
خليفة علـــى جهودها فـــي إعداد 
البرنامـــج وغيـــره،  وتنفيـــذ هـــذا 
والمحاضريـــن  الســـفراء  وإلـــى  
الذيـــن أســـهموا في إثـــراء أعمال 
هـــذا البرنامـــج بمعارفهم الفكرية 
تحقيًقـــا  العمليـــة  وتجاربهـــم 

ألهدافه ومقاصده.
بـــن  وهنـــأ ســـمو الشـــيخ محمـــد 
مبارك آل خليفة خريجي برنامج 
البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  دبلـــوم 
النيابيـــة، معرًبا عـــن الثقة بأن ما 
ناقشـــوه وأطلعوا عليه سيضفي 
المزيـــد على تجربتهـــم البرلمانية 
لجهـــود  ومعـــزًزا  مكمـــالً  ليكـــون 
الحكومة وأجهزتها المختلفة في 

تحقيق مصالح الوطن والمواطن 
والدفـــاع عـــن قضايـــاه وتوطيـــد 

عالقات المملكة مع دول العالم.
وألقـــت  رئيســـة مجلـــس النواب، 
أن  إلـــى  فيهـــا  أشـــارت  كلمـــة 
الدبلوماســـية  دبلـــوم  برنامـــج 
برنامـــج  أول  يعـــد  البرلمانيـــة، 
مـــن نوعه فـــي إطار الســـعي إلى 
تعزيـــز الدبلوماســـية البرلمانيـــة، 
والـــذي شـــهدت فعالياتـــه زخًمـــا 
واســـًعا، وحضوًرا نوعًيـــا متميًزا، 
ومحاضـــرات تدريبيـــة أكاديمية 
وعملية، نظمتها وزارة الخارجية، 
مبـــارك  بـــن  محمـــد  وأكاديميـــة 
بالتعاون  الدبلوماسية  للدراسات 
مع مجلـــس النواب، حيث شـــكل 
انفتاًحـــا علـــى أفضـــل  البرنامـــج 
المفاهيم والقواعـــد واإلجراءات 
تخـــدم  التـــي  والممارســـات 
العمـــل في مجـــال الدبلوماســـية 
البرلمانيـــة، بمـــا يحقـــق األهداف 
المؤسســـات  لدولـــة  الوطنيـــة 
والقانون بقيادة  صاحب الجاللة 
الملـــك  وضمـــن ســـياق التعـــاون 
الفعال بين الســـلطة التشريعية و 

الحكومة برئاســـة صاحب السمو 
الملكي  ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
هـــذا  وفـــي  إنـــه  زينـــل،  وقالـــت 
الحفـــل، نحتفـــي بمشـــاركة قامة 
فـــي  متمثلـــة  شـــامخة  وطنيـــة 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
آل خليفة، مســـتذكرة دور سموه 
البحرينيـــة  للدبلوماســـية  كرائـــد 
واألب المؤســـس لها، حيث تولى 
ســـموه مهمة السياسة الخارجية 
ســـتينات  أواخـــر  فـــي  للوطـــن 
القـــرن الماضي، ولســـبع وثالثين 
عاًما، وســـاهم في وضـــع اللبنات 
األولـــى للدبلوماســـية البحرينية، 
وصياغـــة  أركانهـــا،  وتثبيـــت 
معالمهـــا الشـــامخة، وذلك ترجمًة 
لتوجيهـــات األميـــر الراحل ســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
خليفة، طيب هللا ثـــراه، وامتثاالً 
الســـامية  والتوجهـــات  للـــرؤى 
مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، حيث أخذت 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة موقعها 
الرائـــد، وتعززت مكانـــة البحرين 

الزاهـــر  العهـــد  ظـــل  فـــي  دولًيـــا 
لجاللته.

وتقدمت رئيســـة مجلس النواب، 
الزيانـــي  للوزيـــر  الشـــكر  بوافـــر 
وفريق عمله المتميز على ما بذل 
مـــن جهـــود متقدمـــة فـــي إقامـــة 
هـــذا البرنامـــج المهـــم، معربة عن 
التقدير الرفيـــع ألكاديمية محمد 
بن مبارك للدراسات الدبلوماسية 
برئاســـة السفيرة الشـــيخة منيرة 
علـــى  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بنـــت 
واألطروحـــات  المتقـــن  التنظيـــم 
النوعية الشاملة التي تم تقديمها 
بصورة احترافية، توائم بين نهج 
والعملـــي،  األكاديمـــي  التدريـــب 
معربة عـــن اعتزازها بوجود بيت 
خبرة بحرينـــي متمكن من إعداد 
كفاءات دبلوماســـية قـــادرة على 
تنفيذ السياسة الخارجية لمملكة 

البحرين بشكل فعال.
مجلـــس  رئيســـة  أعربـــت   كمـــا 
للنـــواب  شـــكرها  عـــن  النـــواب 
والدبلوماســـيين،  والســـفراء 
وجميع المحاضرين والمشاركين، 
علـــى مـــا أبـــدوه من حـــرص على 
إثـــراء هذا البرنامـــج، وما قدموه 
مـــن أفـــكار إبداعيـــة، ومـــا أثاروه 
مـــن  الكثيـــر  حمـــل  نقـــاش  مـــن 
مـــن  عـــززت  التـــي  األطروحـــات 
الفائدة المرجوة للبرنامج، معربة 
عن تمنياتها للجميع التوفيق في 
خدمـــة الوطـــن، وفي ظـــل قيادة 
جاللـــة الملك المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه.
الخارجيـــة  وزيـــر  ألقـــى  وقـــد 
كلمـــة، تقدم فيها بخالص الشـــكر 
الشـــيخ  ســـمو  إلـــى  واالمتنـــان 
محمد بن مبـــارك آل خليفة، على 
ما يوليه ســـموه مـــن اهتمام بالغ 
ومتابعـــة مســـتمرة لدعـــم جهـــود 
وزارة الخارجية، وعلى تشـــريفه 
اليوم برعايـــة الحفل الذي تقيمه 
الـــوزارة بمناســـبة إتمـــام برنامج 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة النيابية 
محمـــد  أكاديميـــة  نظمتـــه  الـــذي 
بـــن مبـــارك آل خليفة للدراســـات 
مـــع  بالتعـــاون  الدبلوماســـية، 

مجلـــس النواب، بمتابعـــة حثيثة 
واهتمام كبير من معالي الســـيدة 
زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
واألمانـــة العامـــة للمجلـــس، فـــي 
إطـــار الرغبـــة المشـــتركة لتعزيـــز 
التعاون المشـــترك بين السلطتين 
تنفيـــًذا  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
لـــدن  مـــن  الســـامية  للتوجيهـــات 
جاللة الملـــك، وقرارات الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية عن بالغ 
مجلـــس  أعضـــاء  الـــى   التقديـــر 
النـــواب الذيـــن أتمـــوا متطلبـــات 
البرنامـــج، لمشـــاركتهم اإليجابية 
الفاعلـــة، ومـــا أبـــدوه مـــن حرص 
بمفهـــوم  باالرتقـــاء  واهتمـــام 
كركيزة  البرلمانية،  الدبلوماســـية 
مهمـــة لدعم السياســـة الخارجية 
لمملكـــة البحرين، وتعزيز مكانتها 
اإلقليميـــة والدولية على الصعيد 

البرلماني.
كما تقدم وزير الخارجية بالشكر 
إلـــى اإلدارة التنفيذية ألكاديمية 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
الدبلوماســـية، برئاسة  للدراسات 
بنـــت  منيـــرة  الشـــيخة  الســـفيرة 
خليفـــة آل خليفـــة علـــى الجهـــود 
المخلصـــة التـــي بذلـــت لالنتقـــال 
مـــن  البحرينـــي  بالدبلوماســـي 
التقليدية  الدبلوماســـية  ممارسة 
الدبلوماســـية  إلـــى  المحـــدودة 
الشاملة لمواكبة متطلبات العصر، 
األمر الذي يضـــع األكاديمية على 
عتبـــة تطـــور نوعـــي فـــي الفكـــر 
واألداء يدشـــن مرحلـــة جديـــدة 
من العمل الدبلوماســـي نفخر بها 
ونعتـــز، معرًبا عن الشـــكر الجزيل 
والســـعادة  المعالـــي  ألصحـــاب 
السفراء الذين أسهموا بمعارفهم 
وخبرتهم في إثراء هذا البرنامج.
وفـــي ختام الحفل، ســـلمت زينل 
للمشـــاركين  الشـــهادات  والزياني 
والحاصليـــن على دبلـــوم برنامج 

الدبلوماسية البرلمانية النيابية.

المنامة - وزارة الخارجية

محمد بن مبارك: ترجمة توجيهات جاللة الملك بتعزيز الدور الدبلوماسي للبحرين
ــة الــنــيــابــيــة ــي ــمــان ــرل ــب ــة ال ــي ــاس ــوم ــل ــدب ــوم ال ــلـ ــج دبـ ــام ــرن ــم ب ــري ــك ــل ت ــف ــى ح ــ رع

زينل: تحقيق 
األهداف الوطنية 
لدولة المؤسسات 

والقانون بقيادة 
جاللة الملك 

الزياني: الدبلوماسية 
البرلمانية ركيزة 

مهمة لدعم 
السياسة الخارجية 
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سمو الشيخ محمد بن مبارك

وزير الخارجيةرئيسة مجلس النواب

محمد بن مبارك يستعرض عدًدا من القضايا مع وزير خارجية باكستان
ــز وتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ ــدان حـــريـــصـــان عـ ــ ــل ــ ــب ــ ال

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
بمكتـــب  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
وزيـــر  القضيبيـــة  بقصـــر  ســـموه 
باكســـتان  جمهوريـــة  خارجيـــة 
اإلســـالمية شـــاه محمود قريشي 
بمناســـبة زيارته لمملكة البحرين؛ 
اللجنـــة  أعمـــال  فـــي  للمشـــاركة 
البحرينية الباكستانية المشتركة، 
وذلـــك بحضـــور وزيـــر الخارجية 

عبداللطيف الزياني.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء رحـــب ســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
قريشـــي،  محمـــود  شـــاه  بزيـــارة 
مؤكـــدا أن الزيـــارة تأتي في إطار 
القائمـــة  التاريخيـــة  العالقـــات 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 

والتعـــاون  اإلســـالمية  باكســـتان 
بين البلدين الصديقين في ضوء 
حرصهما على تعزيزها وتطويرها 

في مجاالتها المختلفة.
االجتمـــاع  خـــالل  جـــرى  وقـــد 
القضايـــا  مـــن  عـــدد  اســـتعراض 
موضـــع  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

االهتمـــام المشـــترك بيـــن البلدين 
وتأكيـــد أهميـــة العمـــل المشـــترك 
للحفـــاظ علـــى األمن واالســـتقرار 

إقليميا ودوليا.
ومـــن جانبـــه، عبـــر قريشـــي عـــن 
ســـعادته بزيارة مملكـــة البحرين، 
مؤكدا أن انعقاد اللجنة البحرينية 

حـــرص  يترجـــم  الباكســـتانية 
البلديـــن الصديقيـــن علـــى تطوير 
وتعاونهمـــا  عالقاتهمـــا  وتعزيـــز 
بمـــا يخدم مصالحهما المشـــتركة، 
مشيدا بما تشهده مملكة البحرين 
من تطـــور ونماء في ظل قيادتها 

الحكيمة.
حضـــر اللقاء الشـــيخ عبـــدهللا بن 
وزارة  وكيـــل  خليفـــة  آل  أحمـــد 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
ســـفير  أيـــوب  محمـــد  والســـفير 
اإلســـالمية  باكســـتان  جمهوريـــة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن والســـفير 
محمـــد إبراهيم عبدالقادر ســـفير 
مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية 

باكستان اإلسالمية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

وصل وزير خارجية جمهورية 
شـــاه  اإلســـالمية  باكســـتان 
قريشـــي، إلى مملكة البحرين 
في زيارة رســـمية للمشـــاركة 
فـــي االجتمـــاع الثانـــي للجنة 
الوزارية المشتركة البحرينية 

الباكستانية.
اســـتقباله  فـــي  كان  وقـــد 
وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 

وزارة  ووكيـــل  الزيانـــي، 
الخارجية للشـــؤون القنصلية 
واإلداريـــة توفيـــق المنصـــور، 
البحريـــن  مملكـــة  وســـفير 
باكســـتان  جمهوريـــة  لـــدى 
إبراهيـــم  محمـــد  اإلســـالمية 
جمهوريـــة  وســـفير  محمـــد، 
لـــدى  اإلســـالمية  باكســـتان 
مملكة البحرين محمد أيوب.

وزير خارجية باكستان يصل البالد

خالل االستقبال



وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين خالل مشاركتها في أعمال القمة 
االقتصاديــة الدوليــة التــي تجمع بين روســيا االتحادية والبلــدان األعضاء في 
منظمــة التعاون اإلســالمي بنســختها الثانية عشــر مذكرتي تعــاون تهدفان إلى 
جعــل مملكــة البحريــن الذراع التســويقي للمنتجات الروســية على دول مجلس 
التعاون الخليجي وشــمال إفريقيا، وقد جرى  توقيع االتفاقية األولى من قبل 
رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد ســمير بن عبدهللا نــاس ورئيس غرفة تتارســتان 
الســيد شــاميل اقيف، بينما وقع المذكرة األخرى الســيد ناس ورئيس الرابطة 

الدولية لألعمال اإلسالمية في روسيا االتحادية السيد مارات كاباييف.

وأشـــار الســـيد ناس بأن المشـــاركة في 
هذه القمـــة االقتصادية الدولية فرصة 
لتعميـــق وتوثيـــق الروابـــط والصـــات 
يخـــدم  بمـــا  واالقتصاديـــة  التجاريـــة 
مصالح البحرين والمنطقة، مشيرا إلى 
أن القمة تمثل حدث دولي هام وفرصة 
لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين لكي 
تشارك بخبراتها وتجربتها في مختلف 
القضايـــا االقصادية والتجارية الدولية 
والمســـاهمة في إيجـــاد حلول لمعالجة 
التحديـــات االقتصادية التـــي يواجهها 

العالم جراء تداعيات جائحة كورونا.
وبيـــن ناس عن  تطلـــع مملكة البحرين 
الجانبيـــن  بيـــن  العاقـــات  للتعزيـــز 
وتوجـــد عاقات كبيرة على المســـتوى 
تتطلـــع  خـــاص  وكقطـــاع  السياســـي، 
الغرفـــة لتحقيـــق هـــدف اســـتراتيجي 
مهم وهـــو تعزيز العاقـــة االقتصادية، 
فـــأن توقيـــع مذكرتـــي التفاهـــم تهدف 
ترســـيخ دور البحرين كذراع تسويقي 

للمنتجات الروسية.
التجاريـــة  العاقـــات  “لتطويـــر  وقـــال: 
بيـــن البحريـــن وروســـيا، نحتـــاج الـــى 
تنافســـية  لتضبـــط  تجاريـــة  معادلـــة 
االسعار، ولتكون البحرين بوابة إلعادة 
الخليجيـــة،  المنطقـــة  فـــي  التصديـــر 
ويجـــب ان يكون التخطيـــط للتصدير 
بشـــكل شـــمولي للسلســـلة اللوجستية، 
فالســـوق البحرينية سوق حرة، تعتمد 
على التوافق بين المصدر والمســـتورد 

.“
وجـــاء ذلـــك  خـــال زيـــارة وفـــد مـــن 
غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة 
ســـعادة السيد ســـمير بن عبد هللا ناس 
رئيس الغرفة متجهًا إلى مدينة قازان، 
عاصمـــة جمهوريـــة تتارســـتان التابعة 
لاتحاد الفيدرالي الروســـي، للمشاركة 
في أعمـــال القمة االقتصاديـــة الدولية 
التي تجمع روســـيا والبلـــدان األعضاء 
اإلســـامي  التعـــاون  منظمـــة  فـــي 
بنســـختها الثاني عشـــر، والتي ســـتقام 
فـــي الفتـــرة بيـــن 28 و30 يوليو، تحت 

شعار “االستهاك الواعي”.
ويضـــم الوفـــد، المتوجـــه إلـــى قـــازان 
والـــذي يترأســـه ســـعادة رئيـــس غرفة 
مـــن:  كا  البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة 
األول  النائـــب  نجيبـــي  خالـــد  الســـيد 
لرئيس الغرفة، والســـيد باسم الساعي 
والســـيد  التنفيـــذي،  المكتـــب  عضـــو 
أحمـــد الســـلوم عضـــو مجلـــس اإلدارة، 
لجنـــة  رئيـــس  األميـــن  خالـــد  والســـيد 
الثـــروة الغذائية،للمشـــاركة فـــي أعمال 
القمة التي تأتى بمشـــاركة واســـعة من 
ممثلي المنظمـــات الدولية والحكومية 
دبلوماســـية  وشـــخصيات  والماليـــة 
المســـتثمرين  عـــن  فضـــًا  وسياســـية 

ورجال األعمال.
لـــدى  البحريـــن  وأشـــار ســـفير مملكـــة 
روســـيا االتحاديـــة، أحمـــد عبدالرحمن 
الســـاعاتي، بـــأن تتارســـتان مـــن أكبـــر 
الروســـي  االتحـــاد  فـــي  الجمهوريـــات 
الدخـــل  فـــي  كبيـــرة  بنســـبة  وتشـــارك 
القومـــي لروســـيا االتحاديـــة، وتوجـــد 
المصانـــع  مـــن  الكثيـــر  بالجمهوريـــة 
الشـــركات  مـــن  الدوليـــة  والمشـــاريع 
الجغرافـــي  موقعهـــا  بحكـــم  الخاصـــة 
وآســـيا،  أوروبـــا  بيـــن  واالســـتراتيجي 
فتعتبـــر طريق التجارة بين الصين في 

الشرق وإلى أوروبا في الغرب.
وقـــال:” يحظى المؤتمـــر بأهمية كبيرة 
ومنذ تأســـيس رؤية العالم اإلســـامي 
وروســـيا قبل 10 ســـنوات، فـــإن مملكة 
البحرين تشـــارك في هذه القمة، وعلى 
هامـــش هذا اللقاء ينظم معرض حال 
أكســـبو، وهو أكبر معـــرض للحال في 
أوروبـــا الشـــرقية بمشـــاركة الكثير من 
اإلســـامية  والجمهوريـــات  الشـــركات 

الروسية”.
تجـــارة  غرفـــة  مشـــاركة  بـــأن  وذكـــر 
وصناعـــة البحريـــن لهذا العـــام يحظى 

بأهميـــة كبيـــرة نظـــرًا لتوقيـــع مملكـــة 
البحريـــن توقيع العديد من االتفاقيات 
المجـــال  فـــي  والتعـــاون  التجاريـــة 
جـــاء  وقـــد  واالقتصـــادي،  التجـــاري 
الوقـــت لتفعيـــل هـــذه االتفاقيـــات من 
خـــال توقيـــع االتفاقيـــات ومذكـــرات 
التفاهـــم بيـــن غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 

البحرين ورجال األعمال.
وأضـــاف: أننا كســـفارة مملكة البحرين 
في مدينة موسكو نقدر مشاركة غرفة 
تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير 
بـــن عبـــدهللا نـــاس، وأعضـــاء مجلـــس 
وســـيضيف  المنتـــدى،  فـــي  اإلدارة 
المنتـــدى قيمـــة إضافية بيـــن العاقات 
وروســـيا  المملكـــة  بيـــن  التجاريـــة 

االتحادية بمختلف المجاالت. 
ومـــن جانـــب آخـــر أكـــد النائـــب األول 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  لرئيـــس 
البحريـــن خالـــد محمـــد نجيبـــي علـــى 
أهميـــة االســـتثمار فـــي قطـــاع الغـــذاء 
والـــدواء والمـــاء، ال ســـيما فـــي ضـــوء 
جهود الحكومة لتعزيـــز األمن الغذائي 
والدوائـــي والمائـــي والدوائـــي وتنويع 
مصـــادر الدخـــل وتنميـــة االقتصاد بين 

البلدين الصديقين.
األعمـــال  بيئـــة  إلـــى  نجيبـــي  وأشـــار 
واالســـتثمار التنافســـية فـــي البحرين، 
األعمـــال  ممارســـة  تكلفـــة  وانخفـــاض 
للمســـتثمرين  والحوافـــز  التجاريـــة، 
مـــن  المســـتثمرين  داعيـــًا  األجانـــب، 
تتارســـتان الروســـية الســـتغال فرص 
نظرائهـــم  مـــع  والشـــراكة  االســـتثمار 

البحرينيين.
لبنـــاء  فرصـــًا  وجـــود  علـــى  وأكـــد 
شـــركات مثمرة في قطاعـــات األغذية 
والصناعـــات الخفيفـــة باإلضافـــة إلـــى 
أن  إلـــى  مشـــيرًا  األدويـــة،  صناعـــة 
الســـوق التتريـــة تحظى باهتمـــام لدى 
المســـتثمرين البحرينيين، الســـيما في 
ظل وجـــود عدد من اتفاقـــات التعاون 
الموقعـــة بيـــن الجانبيـــن في عـــدد من 

المجاالت.

الشركات السياحية

ومن جهته، أشـــار عضـــو مجلس إدارة 
غرفـــة وتجارة وصناعة البحرين أحمد 
الســـلوم، بـــأن يوجـــد فرص ومشـــاريع 
عقارية وســـياحية متميزة ، حيث بناء 
منتجعات ســـياحية  بشكل أكواخ على 
بحـــر قزوين مـــزودة بخدمـــات متعلقة 

بالسياحة.
وقـــال: “لفـــت نظري بأن يوجد دراســـة 
جدوى توضح بأن العائد من االستثمار 
نســـبته تصل إلـــى 28 %، أي أن خال 
5 ســـنوات المســـتثمر بإمكانـــه إعـــادة 
رأس ماله، إذ أن المشـــروع مدعوم من 
الحكومـــة والبنـــك المركزي، فســـيكون 
هـــذا المشـــروع االســـتثماري األفضـــل 

على مستوى العالم”.
وأكـــد بـــأن هنالـــك فرصـــة لاســـتثمار 
للشـــركات الســـياحية البحرينيـــة فـــي 
جمهوريـــة تتارســـتان، لمـــا لديهـــا مـــن 
مقومات طبيعية وتاريخية وسياحية، 
فتعاون الشركات السياحية البحرينية 
لتكـــون مملكـــة البحريـــن البـــاب لـــدول 
هنـــاك  وســـيكون  التعـــاون،  مجلـــس 

عاقة استراتيجية بعد فتح المشروع 
االســـتثماري لفتـــح عـــدة قطاعـــات مع 
والعقـــار  الســـياحة  فـــي  الجمهوريـــة 

واألغذية والخدمات، والطيران.
ولفـــت إلـــى أن االســـتيراد للمنتجـــات 
مـــن العالـــم نســـبته منخفضـــه، وذلـــك 
يـــدل على أن الدولـــة منتجة ومصنعة، 
وعلى استعداد بفتح أسواق خارجية، 
ويعتبر ذلك فرصة للشركات البحرينية 

لفتح أسواق بالشراكة مع الطرفين.
وأضـــاف: أن هاجـــس األمـــن الغذائـــي 
بعد جائحـــة الكورونا تغيرت الخريطة 
العالميـــة، مما يســـتدعى إيجـــاد بدائل 
ودول توجد بها منتجات لتأمين األمن 
وجـــودة  منخفضـــة  بكلفـــة  الغذائـــي، 

عالية.
وبيـــن بـــأن يوجد لـــدى الســـوق التتري 
اســـتثمار اســـتراتيجي ولديهـــم حلول 
كثيـــرة ولكن بحاجة إلـــى إيجاد حلول 
عبـــر تكثيـــف االجتماعـــات لتوجيههم، 
وفتـــح لهـــم الطـــرق لتصديـــر البضائع، 
والجويـــة  البحريـــة  منافـــذ  فلديهـــم 

والبرية.
ولفت إلى أن جمهورية تتارستان لديها 
الميـــزان االقتصـــادي  لفتـــح  اســـتعداد 
لتصديـــر  اســـتعداد  وعلـــى  التجـــاري، 
اللغـــة والثقافـــة والعملـــة، وجميع تلك 
المزايد لصالح مملكة البحرين، مشيدًا 
منـــذ  الروســـية  البحرينيـــة  بعاقـــات 
1990 واالســـتفادة المتبادلـــة، فقـــد تم 

توقيع مصنع لتصنيع اللقاحات.

منتجات الغذائية

 وأكـــد رئيـــس لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة 
بغرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين خالد 
األمين بأن روســـيا تتطلع إلى الدخول 
إلى الســـوق الخليجيـــة بقوة من خال 
تصديـــر منتجـــات األغذيـــة واألطعمـــة 

الحال.
مفتـــوح  المجـــال  أن  األميـــن  وأكـــد 
لتحقيق التعاون االقتصادي والتجاري 
مـــن  البحريـــن  ومملكـــة  روســـيا  بيـــن 
خـــال شـــحن الحمـــوالت مـــن روســـيا 
الـــى المملكة إلعـــادة تصديـــر األطعمة 
الحال في المنطقة، مشيدًا بالعاقات 

مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  المتميـــزة 
البحرين وروسيا منذ فترة كبيرة.

وقـــال:” ســـيتم ذلـــك فـــي حـــال توفير 
البنيـــة التحتيـــة األساســـية واألراضي 
في المملكة والدعم كبداية للمشـــروع، 
إذ يوجد الكثير من المناطق الصناعية 
فـــي  كالمناطـــق  الخليـــج،  دول  فـــي 
ودبـــي  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
يقدمـــون تســـهيات لتحقيـــق التعاون 
التجـــاري، فحيـــن تمكـــن المملكـــة مـــن 
تقديم تســـهيات أكبر يمكننـــا أن نعزز 

التجارة واالستثمار من الجانبين”.
يواجـــه  عائـــق  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
عمليـــات التصدير في روســـيا، فيعتبر 
أكبر تحدي للتصدير عدم وجود موانئ 
بالمنطقـــة، ممـــا يترتـــب عليهـــم حمـــل 
البضائع المصدرة وتحميلها عبر السكة 
ومجمعـــات  موســـكو  إلـــى  الحديديـــة 

أخرى لتمكنهم من تصديرها.
مـــع  ســـابقة  تجربـــة  يوجـــد  وقـــال:” 
الروس، وأن األطعمة الحال منتشـــرة 
المســـلمين  لكثـــرة  نظـــرًا  روســـيا  فـــي 
العمـــل  فيمكـــن  لإلســـام  واعتناقهـــم 
معهـــم وتحقيق الشـــراكة، إذ ســـناقى 
صعوبـــات معهـــم ببادئ األمـــر كتعريب 
وكتابتهـــا  والمواصفـــات  الملصقـــات 
باللغة العربية على المنتجات الغذائية، 
فيما أن اإلمكانيات ممتازة، وبضاعتهم 
تنافســـية والجودة لديهم عالية، وذلك 
بحاجـــة إلـــى تعـــاون بين الطرفـــان بما 
يسهم في إرساء شـــراكة استراتيجية 
تحقق الطموحات المشتركة للشعبين.”
لألغذيـــة  البحريـــن  تجـــار  بـــأن  وبيـــن 
يتطلعون لتعزيـــز كافة أواصر التعاون 
يتعلـــق  فيمـــا  خاصـــة  الـــروس  مـــع 
والفواكـــه  الخضـــروات  بمنتجـــات 
والدجاج، فالفرصة موجودة وستدخل 
روســـيا الســـوق الخليجية بقوة خاصة 
فيمـــا يتعلـــق بقطـــاع األغذيـــة الحال 

والحبوب والقمح.
ولفت إلى أن الســـوق الروســـي ســـوق 
واعـــد وذو نوعيـــة ممتـــازة والـــروس 
على أتم االســـتعداد إلـــى أن يتطلعون 
الجانـــب  علـــى  للعالـــم  للتصديـــر 

االقتصادي باألخص بعد االنغاق.

االنطالقة

ومن جهة أخرى، أشـــار عضـــو المكتب 
وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  التنفيـــذي 
الســـاعي، أن  الســـيد باســـم  البحريـــن، 
يمكن للصناعات الروســـية أن يســـتفاد 
البحرينـــي،  الخـــاص  بالقطـــاع  منهـــا 
لمـــا تتمتـــع بـــه الجمهوريات الروســـية 

بالتكنلوجيا والعلوم والبحوث.
وبيـــن بـــأن  بعـــض الشـــركات الكبيـــرة 
والصغيـــرة والمتوســـطة بحاجـــة إلـــى 
نقـــل وتطويـــر مهاراتهـــا وخبراتهـــا في 

المجاالت إلى السوق العالمي.
وأكد بأن مملكة البحرين لديها إمكانية 
االســـتفادة مـــن فتـــح فروع للشـــركات 
التتريـــة في البحرين، فمملكة البحرين 
لفتـــح  الازمـــة   التســـهيات  تقـــدم 
الشـــركات فروعها، وإيجـــاد من خالها 
لتبـــدأ  المنطقـــة  فـــي  المحليـــة  البيئـــة 
تدريجيًا بتجهيز نفســـها لانطاق في 

المنطقة.
وقـــال:” مملكـــة البحرين أرضـــًا خصبًة 
تتطلـــع  التـــي  الروســـية  للشـــركات 
لانطاق إلى أســـواق المنطقة وشمال 
أفريقيـــا وبعـــض دول المحيط الهندي، 
وهـــذه أســـواق كبيـــرة تتضمـــن  إتاحة 

فرص تجارية”.
التجـــاري  القطـــاع  أن  إلـــى  وأردف   
التحديـــات  تجـــاوز  يمكنـــه  الروســـي 
المتمثلة في نقص الخبرة في تســـويق 
منتجاته وكيفية إيصالها إلى األسواق 
البحرينـــي،  الســـوق  عبـــر  العالميـــة 
بحيـــث تكـــون مملكة البحريـــن مرحلة 
نحـــو  الروســـية  المشـــاريع  النطاقـــة 
العالـــم، مشـــيرًا بـــأن جمهورية روســـيا 
االتحاديـــة بدأت تتجـــاوز هذا التحدي 
بما يخص الخدمات اللوجستية بتعدد 
المنافذ على البحر األسود وعن طريق 

جمهورية تركيا وغيرها.
المكتـــب  عضـــو  تحـــدث  جانبـــه  مـــن 
وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  التنفيـــذي 
البحريـــن، الســـيد باســـم الســـاعي، عن 
البحرينـــي  الخـــاص  القطـــاع  فرصـــة 
فـــي االســـتفادة مـــن جمهورية روســـيا 
قـــوة  مـــن  بـــه  تتمتـــع  لمـــا  االتحاديـــة 

فـــي العلـــوم والتكنولوجيـــا والبحـــوث 
البشـــرية  الكفـــاءات  إلـــى  باإلضافـــة 

المتميزة.
وأشـــار الساعي إلى أن هناك الكثير من 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض 
الشـــركات الكبيرة بحاجة إلى أن تعمل 
التســـويقية  مهاراتهـــا  تطويـــر  علـــى 
والترويجية لتتمكن من نقل منتجاتها 
إلـــى  المجـــاالت  هـــذه  فـــي  وخبرتهـــا 
الســـوق العالمـــي، الفتـــًا إلـــى إمكانيـــة 
أن نســـتفيد مملكـــة البحريـــن مـــن هذا 
الوضـــع والعمل معهـــم على تذليل هذه 
الصعوبـــات، فضـــاً عن كـــون البحرين 
بلـــدًا يقـــدم التســـهيات الازمـــة لهـــذه 
الشـــركات لفتح فروعا لها في المملكة، 
وإيجـــاد البيئـــة المحليـــة فـــي المنطقة 
لتبدأ تدريجيًا بإعداد نفســـها لانطاق 

إلى منطقة الخليج وشمال أفريقيا. 
أرضـــًا  البحريـــن  أن  الســـاعي  وأكـــد 
خصبًة للشـــركات الروسية التي تتطلع 
لانطاق إلى أســـواق المنطقة وشمال 
أفريقيـــا وبعـــض دول المحيط الهندي، 
وهـــذه أســـواق كبيـــرة تتضمـــن فـــرص 
تجاريـــة واعـــدة، مشـــيرًا إلـــى القطـــاع 
تجـــاوز  يمكنـــه  الروســـي  التجـــاري 
التحديـــات المتمثلة فـــي نقص الخبرة 
في تســـويق منتجاته وكيفية إيصالها 
إلـــى األســـواق العالميـــة، عبـــر الســـوق 
البحريـــن  تكـــون  بحيـــث  البحرينـــي، 
مرحلـــة االنطاقة المشـــاريع الروســـية 

نحو العالم.
وفيما يتعلـــق بالتحديات اللوجســـتية 
فبيـــن الســـاعي أن جمهوريـــة روســـيا 
االتحاديـــة بدأت تتجـــاوز هذا التحدي 
بتعدد المنافذ على البحر األســـود وعن 
طريـــق جمهورية تركيـــا وغيرها، ومن 
جانبنـــا نســـعى دائمًا القتنـــاص الفرص 

المميزة.
وأوضح الساعي أن الجانب البحريني 
طـــرح خـــال لقـــاءه مـــع نائـــب رئيـــس 
الـــوزراء ووزيـــر الصناعـــة بجمهوريـــة 
مملكـــة  تكـــون  أن  فكـــرة  تتارســـتان 
البحريـــن منطقـــة االنطـــاق والبوابـــة 
األولـــى النطـــاق الشـــركات الروســـية 
بحيـــث  العالميـــة،  نحـــو  والتتاريـــة 
تستخدم مملكة البحرين كمركز لتهيئة 
منتجاتهـــا، وتســـويقها لمنطقة الشـــرق 

األوسط وأفريقيا.
ونـــوه بـــأن مملكـــة البحريـــن يمكـــن أن 
تكـــون كبوابـــة النطاق تلك الشـــركات 
الروسية، إلى جانب بأن تم استعراض 
لهـــم فكـــرة بعمـــل عقـــد مؤتمـــر خاص 
لـــرواد األعمال والشـــركات التي ترغب 
فـــي التوســـع نحـــو األســـواق العالميـــة 
بالتعـــاون مـــع غرفـــة صناعـــة وتجـــارة 

البحرين.

المنامة - الغرفة

“الغرفة” توقع مذكرتي تعاون في “تتارستان”
ــي لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــروســـيـــة ــقـ ــويـ ــسـ ــتـ نـــــــاس: لـــجـــعـــل الـــبـــحـــريـــن الــــــــــذراع الـ
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الساعاتي: مشاركة 
“الغرفة” ستضيف 

للمنتدى قيمة إضافية 
للعالقات بين الدولتين

األمين: فتح عالقات 
تجارية بين روسيا 
والبحرين لتصدير 

األطعمة “الحالل”

السلوم: االستثمار 
في منتجعات 

تتارستان األفضل 
عالميا

الساعي: مرحلة 
االنطالقة للمشاريع 
الروسية نحو العالم 

عبر البحرين



المنامة - وزارة الخارجية

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين 
استمرار ميليشيا الحوثي اإلرهابية في 
إطالق الصواريخ البالســـتية والطائرات 
المسيرة مســـتهدفة المناطق والمنشآت 
المدنية في المملكة العربية الســـعودية، 
وأدانـــت بشـــدة إطالقهـــا أمـــس أربعـــة 
صواريخ بالســـتية وطائرتين مسيرتين 
)مفخخة( تجاه مدينة جـــازان بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، فـــي عمـــل إرهابي 
مبـــادئ  مـــع  يتنافـــى  ومتعمـــد  ممنهـــج 
وأكـــدت  اإلنســـاني.  الدولـــي  القانـــون 
وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين 

فـــي صـــف واحـــد مـــع المملكـــة العربية 
التـــام  وتضامنهـــا  الشـــقيقة  الســـعودية 
معهـــا في كل مـــا تتخذه مـــن إجراءات 
وتدابير لضمان أمنها وســـالمة أراضيها 
ومواطنيهـــا والمقيميـــن فيهـــا، مشـــيدة 
بيقظـــة وجاهزية قوات الدفاع لتحالف 
دعـــم الشـــرعية في اليمن التـــي تمكنت 
الصواريـــخ  وتدميـــر  اعتـــراض  مـــن 
المســـيرتين،  والطائرتيـــن  البالســـتية 
داعيـــة المجتمع الدولي إلـــى إدانة هذه 
األعمال اإلرهابيـــة الجبانة التي تخالف 

األعراف والقوانين الدولية.

“الخارجية”: صواريخ الحوثي ضد جازان عمل جبان
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تنمية التعاون المالي واالقتصادي مع السودان
ــارات أشــــمــــل وأرحــــــب ــ ــ ــس ــ ــ تـــعـــزيـــز الــــعــــاقــــات نـــحـــو م

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
العالقـــات  آل خليفـــة علـــى عمـــق 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  األخويـــة 
الســـودان  وجمهوريـــة  البحريـــن 
والتـــي تســـتند إلـــى أســـس متينة، 
الفتًا إلى أن تلك العالقات أسهمت 
فـــي تعزيـــز الشـــراكة االقتصاديـــة 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين بمـــا يلبي 
المنشـــودة،  التطلعـــات واألهـــداف 
مؤكـــدا أهمية مواصلـــة تعزيز تلك 
العالقات والدفع بها نحو مسارات 

أشمل وأرحب.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقائه أمس ســـفير 
جمهوريـــة الســـودان لـــدى مملكـــة 
البحريـــن إبراهيـــم  الحســـن وذلك 

بمناســـبة انتهاء فتـــرة عمله، حيث 
أشـــاد الوزير بالجهود الطيبة التي 
بذلهـــا الســـفير خـــالل فتـــرة عمله، 

مثنيـــا علـــى إســـهاماته فـــي تنمية 
مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
الســـودان  وجمهوريـــة  البحريـــن 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  الشـــقيقة 
المالـــي  المجـــال  فـــي  خصوصـــا 
للســـفير  متمنيـــا  واالقتصـــادي، 
الســـوداني دوام التوفيق والنجاح 

في مهامه القادمة.
من جانبه، أعرب السفير السوداني 
عن خالص شـــكره وتقديـــره لوزير 
المالية واالقتصاد الوطني، متمنًيا 
دوام  وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة 

التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
ســـفير  امـــس،  بمكتبـــه  الرميحـــي 
لـــدى  الشـــقيقة  ُعمـــان  ســـلطنة 
مملكـــة البحريـــن عبدهللا بن راشـــد 
المديلـــوي، بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة 
عمله في البالد. وأثناء اللقاء، أشاد 
الوزيـــر بعمـــق العالقـــات األخويـــة 
مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
البحرين وســـلطنة ُعمان الشـــقيقة، 

معرًبا عن شـــكره وتقديـــره للجهود 
الطيبـــة التـــي بذلهـــا الســـفير خالل 
فتـــرة عملـــه فـــي مملكـــة البحرين، 

متمنًيا له دوام التوفيق والسداد.
مـــن جانبـــه، أعرب الســـفير الُعماني 
عـــن شـــكره وتقديـــره لمـــا لقيه من 
دعم وتعاون في فترة عمله أســـهم 
في تعزيـــز عالقات التعاون القائمة 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليم عن 
فتـــح بـــاب التحويل مـــن المدارس 
الحكوميـــة إلى المـــدارس الخاصة، 
الخاصـــة،  إلـــى  الخاصـــة  ومـــن 
وذلـــك بـــدًءا مـــن األحـــد الموافق 1 
أغســـطس 2021 ولغايـــة الخميـــس 
عبـــر خدمـــة   ،2021 أغســـطس   19
“تحويـــل طلبـــة المـــدارس” والتـــي 
توفرها هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة عبـــر البوابـــة الوطنية 

.)Bahrain.bh( لمملكة البحرين
وأوضحت إدارة االتصـــال بالوزارة 
الطلبـــة  أمـــور  أوليـــاء  علـــى  أنـــه 
الراغبين في التحويل للصفوف من 
الثاني االبتدائي إلى الثالث الثانوي 
2022م   -  2021 الدراســـي  للعـــام 
الدخـــول على الخدمـــة اإللكترونية 

المذكـــورة، واتباع خطـــوات تقديم 
الطلـــب، والتـــي مـــن ضمنهـــا إرفاق 
نســـخة مـــن قـــارئ البطاقـــة الذكية 
والشـــهادة  أمـــره،  وولـــي  للطالـــب 
 -  2020 الدراســـي  للعـــام  النهائيـــة 
2021، وإفـــادة بإخـــالء طـــرف مـــن 
المدرسة الخاصة “رسالة انسحاب” 
)لالنتقال ما بين المدارس الخاصة(، 
ورســـالة قبول الطالب من المدرسة 
وعبـــرت  إليهـــا.  المنتقـــل  الخاصـــة 
إدارة االتصـــال عـــن تقديـــر الوزارة 
للتعاون المثمر مع هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية، لتوفير هذه 
الخدمة للجمهور، فـــي إطار العديد 
يتـــم  التـــي  الـــوزارة  خدمـــات  مـــن 
تقديمهـــا إلكترونًيـــا، بالتعـــاون بين 

الجهتين.

الرميحي يشيد بعمق العالقات مع سلطنة عمان

تحويل طلبة المدارس إلكترونًيا بدًءا من أغسطس

المنامة - بنا

قـــام القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة أمس بزيارة إلـــى مقر وزارة 
الدفاع البريطانية في المملكة المتحدة، 
حيـــث كان فـــي اســـتقباله رئيـــس هيئة 
بالمملكـــة  المســـلحة  القـــوات  أركان 

المتحدة الجنرال نيكوالس كارتر.
واجتمع القائد العام لقوة دفاع البحرين 
مـــع رئيس هيئـــة األركان البريطاني في 
وتـــم  البريطانيـــة،  الدفـــاع  وزارة  مقـــر 
اســـتعراض عالقات التعاون والتنســـيق 
جـــرى  كمـــا  الجانبيـــن،  بيـــن  المشـــترك 
بحث كافة الســـبل الكفيلة لتطوير هذه 
العالقـــات على كافة األصعدة والســـيما 
والدفاعـــي،  العســـكري  المجـــال  فـــي 
والتعـــاون  الخبـــرات  تبـــادل  ومناقشـــة 
في المجال العســـكري وكل ما من شأنه 

تقويـــة ونماء هذه العالقات القائمة بين 
البلدين الصديقين.

وأوضـــح معاليه أن مثل هـــذه اللقاءات 
والزيـــارات تعـــزز الترابـــط القائـــم بيـــن 
البلديـــن الصديقيـــن، وتوطـــد العالقات 
الثنائيـــة في مختلف المجـــاالت، مؤكدا 
معاليـــه أن هـــذه الروابـــط مســـتمرة في 
النمـــو واالزدهـــار وتقـــوم علـــى قواعـــد 
ثابتـــة مـــن التعـــاون بين البلديـــن ترتكز 
العالقـــات  مـــن  طويـــل  تاريـــخ  علـــى 
المثالية التـــي لها جذور تاريخية متينة 
تمتـــد لعقود طويلة بين مملكة البحرين 
اســـتمرار  متمنيـــا  المتحـــدة،  والمملكـــة 
التواصل والزيارات المتبادلة بما يصب 
فـــي صالـــح تعزيـــز التعـــاون العســـكري 
المشترك، وتقوية عالقات الصداقة في 

شتى المجاالت.

تبادل الخبرات العسكرية مع المملكة المتحدة

حزمة من المشاريع األمنية والخدمية في “الجنوبية”
األهــالــي احــتــيــاجــات  ــرز  أبـ يــتــابــع  عــلــي  ــن  ب الــشــيــخ خليفة  ســمــو 

التقـــى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة عبـــر تقنية االتصـــال المرئي من 
خـــالل مجلس المحافظة االفتراضـــي، وجهاء وأعيان 
وأهالـــي المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن مختلـــف المناطق، 
بحضور نائب المحافظ العميد عيســـى ثامر الدوسري، 

وعدد من الضباط والمسؤولين.
وفي مســـتهل اللقاء، رفع ســـمو المحافـــظ بالنيابة عن 
أهالـــي المحافظـــة، أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة عيـــد األضحـــى المبـــارك إلـــى  عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، سائال المولى عز وجل أن يديم على مملكة 
البحرين نعمة األمن والرخاء. وأوضح سمو المحافظ، 
أن المحافظـــة الجنوبية تســـعى إلى تحقيق المزيد من 
المبادرات التنموية وإنشـــاء المرافـــق الخدمية الرائدة 
والمتطـــورة بالتعـــاون مـــع الجهات المعنيـــة، وذلك من 
خـــالل متابعـــة مراحـــل تنفيـــذ المشـــاريع القائمـــة فـــي 
مختلف المجاالت األمنية واالجتماعية والخدمية، بما 

يدعم التقدم ويحقق التنمية المستدامة.
كما تابع ســـموه، أبرز احتياجات األهالي والتي شـــملت 
التـــي  والخدميـــة  التطويريـــة  المشـــاريع  مـــن  حزمـــة 
ستشـــهدها المناطق في المســـتقبل القريب، بما يرتقي 
المواطنيـــن والمقيميـــن، حيـــث  إلـــى تطلعـــات ورؤى 

يأتي ذلك في ســـياق اهتمام المحافظة بالمشـــروعات 
التـــي تعكس الـــدور الخدمي البارز ومـــا تتمتع به مدن 
ومناطـــق المحافظة الجنوبية من مشـــاريع مســـتقبلية 

شاملة، تتماشى مع النمو العمراني المشهود.
كما اســـتمع ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة لعدد مـــن اآلراء 
والمقترحـــات الـــواردة مـــن قبـــل األهالي فـــي مختلف 
الحثيثـــة  المتابعـــة  علـــى  ســـموه  مؤكـــدا  المجـــاالت، 
والتنســـيق المســـتمر مع الجهـــات ذات العالقة إليصال 
المقترحـــات الهادفة التي تســـهم فـــي تحقيق تطلعات 

األهالي بمختلف مناطق المحافظة.
الحضـــور  أشـــاد  االفتراضـــي،  المجلـــس  ختـــام  وفـــي 
بالـــدور البارز الذي تقوم به المحافظة وما يوليه ســـمو 
محافـــظ الجنوبية من تواصل مســـتمر خالل المجلس 
االفتراضـــي وكافة قنوات التواصـــل اإللكترونية التي 
اســـتحدثتها المحافظـــة؛ ســـعيا منها لتوفيـــر بيئة آمنة 
للتواصل وســـرعة االســـتجابة مع األهالـــي، األمر الذي 
يؤكد على دور الشـــراكة المجتمعية والسعي الستمرار 

المبادرات والمشاريع الرائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

“إدامة” و”أمانات”: تدشين أعمال بناء منطقة تعليمّية خدماتّية آمنة
2022 ــي  ف وتنتهي  المملكة  مــســتــوى  عــلــى  نــوعــهــا  ــن  م ــى  ــ األول

أقامت شـــركة البحرين لالستثمار العقاري 
المنطقـــة   - أمانـــات  وشـــركة  )إدامـــة( 
التعليمّيـــة اآلمنة  مراســـم تدشـــين أعمال 
الخدماتّيـــة  التعليمّيـــة  المنطقـــة  بنـــاء 
الجديدة في مدينة عيسى، والتي ستقدم 
العديـــد مـــن الخدمـــات المتمّيـــزة للطلبـــة 
وأولياء األمور بعد انتهاء ســـاعات الدوام 
التعليميـــة  المنطقـــة  وتعتبـــر  المدرســـي. 
الخدماتّية األولى من نوعها على مستوى 

المملكة. 
وقد حضر مراســـم التدشين  وزير التربية 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، والشـــيخة مي 
بنـــت ســـليمان العتيبي الرئيـــس التنفيذي 
المنطقـــة   – أمانـــات  شـــركة  ومؤســـس 
التعليمّيـــة اآلمنة، ومحمد مبارك بن أحمد 
مدير عام شؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم، والرئيس التنفيذي لشركة إدامة 

أمين العرّيض. 
ومـــن المقـــرر أن يضـــم المشـــروع قاعـــات 
رياضّيـــة  ومالعـــب  للتدريـــب  مخصصـــة 

بالتعاون مع أحد المدارس الخاصة. 
وسعًيا لسد النقص في العروض التجارّية 
وأنشـــطة التجزئـــة فـــي المنطقة، ســـيضم 
المشـــروع أيًضـــا مقاهـــي عائلّيـــة ومراكـــز 
مجهـــزة  ســـتكون  والخدمـــات  لألعمـــال 
لتخدم جميع المدارس المحيطة لتســـهيل 
الخدمات لألهل وطواقم العمل لديهم في 
فترات انتظار الطلبة. كذلك تشـــمل مراكز 
ومكتبـــة  وصيدليـــة  متطـــورة  مصرفّيـــة 
وغيـــر ذلك الكثير. ويمكـــن ألولياء األمور 
يقضونـــه  الـــذي  الوقـــت  مـــن  االســـتفادة 
فـــي انتظـــار أبنائهـــم من خالل اســـتخدام 
لتســـهيل  الميســـرة  الخدماتّيـــة  المناطـــق 

احتياجاتهم.
والرفاهيـــة  الراحـــة  مـــن  مزيـــد  ولتوفيـــر 
واألمـــان للطلبـــة وأولياء األمـــور على حد 
ســـواء، يتبلـــور الغرض من هذا المشـــروع 
التنموي المتطور حول توفير حل متكامل 
يلبـــي احتياجـــات األســـرة بأكملهـــا، وفـــي 

الوقت ذاته يعزز االســـتفادة من أوقات ما 
بعد انتهاء الدوام المدرسي وإضافة مزيد 

من القيمة إليها.
ممارســـات  التعليمّيـــة  الحديقـــة  وتطبـــق 
خضراء مســـتدامة صديقـــة للبيئة لتعزيز 
الوعـــي ومبـــادئ احترام البيئـــة وحمايتها 
إذ تتمّيـــز  الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور.  بيـــن 
المنطقة بمســـاحات شاســـعة من الخضرة 
الخاّلبـــة  الطبيعّيـــة  والمناظـــر  الوارفـــة 
مـــع مضاميـــر لممارســـة رياضـــة الهرولـــة 
ذات  فنّيـــة  وأعمـــال  للمشـــي  ومســـارات 
أسس علمّية، والتي تخلق جميعها أجواًء 
والســـكينة  الهـــدوء  علـــى  باعثـــة  مثاليـــة 

وتساعد على التعّلم واالبتكار. 
وقد أشـــاد الوزيـــر بهذا المشـــروع المبتكر 
وهنـــأ جميع األطـــراف القائمـــة عليه مثنًيا 
علـــى جهودهـــم الحثيثـــة لتقديـــم فضـــاء 
آمـــن ومســـاحات مريحة تخـــدم المدارس 
اإلســـهامات  علـــى  أثنـــى  كمـــا  المجـــاورة. 
ســـليمان  بنـــت  مـــي  للشـــيخة  المتمّيـــزة 
العتيبي في تحســـين الخدمات التعليمّية 

المقدمة للمواطنين.
كذلك أّكد الوزيـــر على دعم وزارة التربية 

والتعليـــم لهـــذا التوجه في إطار تشـــجيع 
اســـتثمارات القطـــاع الخاص فـــي التعليم 
بكافة مراحله واالرتقاء بجودة الخدمات 
المقدمة، والتي تحقق رضا أولياء األمور، 
وتســـاعد على خلق بيئـــة تعليمّية جاذبة، 
بمـــا يضمـــه مـــن مراكـــز تعليمّيـــة وقاعات 
دراســـّية متعددة األغراض تقدم عدًدا من 
المحاضرات والورش والبرامج التدريبّية 
المتخصصة والمعززة للمناهج الدراســـّية، 
إلـــى جانـــب عدد مـــن الوحـــدات التجارّية 
المتاحـــة للتأجيـــر، بهدف إنشـــاء مســـاحة 
حضرية مســـتدامة صديقة للبيئة ومعززة 

لإلبداع وداعمة لرواد األعمال.
وقالت الشيخة مي بنت سليمان العتيبي: 
وُصمـــم  المشـــروع  هـــذا  فكـــرة  “ابُتكـــرت 
آخـــًذا فـــي االعتبـــار احتياجـــات المنطقة، 
وذلك بعد أن أجرت شـــركة إدامة دراســـة 
مـــن  مئـــات  شـــملت  دقيقـــة  اســـتقصائّية 
الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور. وبفضـــل خبرتنا 
الواسعة التي تمتد على مدار أكثر من 30 
عاًما في القطاع التعليمي، فإننا على يقين 
أن هـــذا المشـــروع ســـيضيف قيمـــة كبيرة 
إلـــى العمليـــة التعليمّيـــة فـــي المملكـــة، إذ 

سيســـاعد األجيال الجديدة على اكتساب 
المهارات الالزمة لتحقيق النمو واالزدهار 
فـــي ظـــل عالـــم ســـريع التغّيـــر والتطـــّور. 
وبالمثل، سيستفيد اآلباء أيًضا من برامج 
متخصصة للتعليم المســـتمر مدعومة من 
صنـــدوق العمـــل )تمكين(. هـــذا إلى جانب 
توفيـــر مراكـــز خدماتّيـــة ميســـرة لألهـــل 
والطلبة وطواقم أعمالهم تختصر مسافة 
االنتقـــال وتوفـــر الوقـــت والمجهـــود عبـــر 
موقـــع آمن مراقـــب من شـــركات بحرينّية 
مســـؤولة. كذلك ســـيوفر المشـــروع فرًصا 
عديدة للعمـــل لرواد األعمـــال البحرينيين 

وأصحاب المشاريع التعليمّية.”
ومـــن جانبه قـــال أميـــن العرّيـــض: “مما ال 
شـــك فيه أن مشـــروع المنطقـــة التعليمّية 
ســـيكون مشـــروًعا نموذجًيـــا فريـــًدا مـــن 
مبـــدأ  ســـيحقق  إذ  المملكـــة،  نوعه فـــي 
التنمية المستدامة وسيضفي أثًرا إيجابًيا 
عميًقـــا مميًزا علـــى الصعيدين االجتماعي 
والتجـــاري، وهو ما يتفـــق مع التزام إدامة 
الراســـخ بدعـــم المشـــاريع التنموّيـــة التي 
تثـــري المجتمـــع البحرينـــي. كمـــا ســـيمثل 
للمنطقـــة  مهمـــة  إضافـــة  المشـــروع  هـــذا 
والتـــي  عيســـى،  مدينـــة  فـــي  التعليمّيـــة 
تضـــج بالحيـــاة أثنـــاء النهـــار، فـــي حيـــن 
تصبـــح غير مســـتغلة فور انتهاء ســـاعات 
الدوام المدرســـي والجامعي. إذ ســـتخلق 
الحديقـــة جســـًرا ديناميكًيـــا تفاعلًيا يربط 
فـــي  التعليمّيـــة  المؤسســـات  بيـــن جميـــع 
المنطقـــة، ويرتقـــي بجودة أنشـــطة التعّلم 
غير األكاديمّيـــة المتاحة للطلبة من جميع 

األعمار.”
هـــذا ومـــن المقـــرر أن يتـــم االنتهـــاء مـــن 
مشـــروع المنطقـــة التعليمّيـــة اآلمنـــة فـــي 
مرحلتهـــا األولي في شـــهر أبريل من العام 
القادم، كما ســـتنتهي المرحلـــة الثانية في 
شـــهر ســـبتمبر مـــن العـــام القـــادم. لمزيـــد 
الموقـــع  زيـــارة  ُيرجـــى  المعلومـــات،  مـــن 
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النعيمي: نشجع 
استثمارات “الخاص” 
في التعليم بكافة 

مراحله

مي العتيبي: رفد 
األجيال الجديدة 

بالمهارات الالزمة 
لتحقيق االزدهار



“الصحة”: 131 ألفا إجمالي من أخذوا “المنشطة”
أكـــد الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
أن  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
الوطنيـــة  والمؤشـــرات  الدراســـات 
كشـــفت فاعلية الجرعة المنشطة من 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا، 
األعـــراض  تخفيـــف  فـــي  ودورهـــا 
للفيـــروس  المصاحبـــة  والمضاعفـــات 
قـــد  التـــي  القائمـــة  الحـــاالت  عنـــد 
دخـــول  أو  العـــاج  تلقـــي  تســـتدعي 
حيـــث  الوفـــاة،  أو  المركـــزة  العنايـــة 
بلـــغ إجمالـــي الذيـــن أخـــذوا الجرعـــة 
األول  أمـــس  يـــوم  لغايـــة  المنشـــطة 
الثاثـــاء 131,192 شـــخصا، منهم 71 
حالـــة فقـــط أصيبـــت بالفيـــروس بعد 
14 يومـــا مـــن أخذ الجرعة المنشـــطة 
بنســـبة مئوية متدنية جدا )0.05 %(، 
ولـــم تســـتدع حالة أي مـــن المصابين 
بالفيـــروس بعـــد 14 يومـــا مـــن أخـــذ 
الجرعـــة المنشـــطة تلقي العـــاج في 
علـــى  يؤكـــد  مـــا  وهـــذا  المستشـــفى، 
فاعلية الجرعة المنشطة في تخفيف 
شـــدة األعراض المصاحبـــة للفيروس 
عنـــد اإلصابة به والتـــي قد تؤدي في 

بعض األحيان للوفاة.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وحـــث 
للتصدي لفيـــروس كورونا المواطنين 
والمقيمين على اإلقبال على التطعيم 
بكامـــل جرعاتـــه  للفيـــروس  المضـــاد 
وفي الوقت المقرر لكل جرعة لتعزيز 
المناعـــة المجتمعيـــة والوصـــول إلـــى 
التحصين المطلوب بما يحفظ صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين.
يذكـــر أنـــه لـــم يتـــم تســـجيل أي حالة 
وفـــاة بيـــن مـــن أكملـــوا 14 يومـــا بعد 
الحصول على الجرعة المنشـــطة، لما 
توفره الجرعة المنشـــطة مـــن حماية 
والســـاالت  كورونـــا  فيـــروس  مـــن 

المتحورة منه.

المنامة - بنا

71 حالة فقط 
أصيبت بالفيروس 
بعد 14 يوما من 

الجرعة
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“البورصة”و”إنجاز”: إطالق تحٍد وطني لطلبة “المستثمر الذكي”
ــي ــمول المالـ ــز الشـ ــية وتعزيـ ــة األساسـ ــة الماليـ ــباب بالمعرفـ ــد الشـ تزويـ

أعلنـــت بورصـــة البحريـــن، الســـوق 
التنظيـــم  ذات  األصـــول  متعـــددة 
الذاتـــي، عـــن عزمهـــا إطـــاق تحـــٍد 
وطنـــي جديـــد بالتعاون مـــع إنجاز 
البحريـــن للطلبـــة المشـــاركين فـــي 
برنامـــج المســـتثمر الذكـــي بهـــدف 
تعزيـــز مهاراتهم وتشـــجيعهم على 
خـــال  تعلمـــوه  ممـــا  االســـتفادة 
البرنامـــج. ويهـــدف البرنامـــج إلـــى 
بيـــن  التنافســـية  الـــروح  تعزيـــز 
المشـــاركين، كمـــا يعمـــل علـــى دعم 
الشباب في المملكة وإكسابهم فهم 
أفضل لمبادئ البرنامج، إلى جانب 
ذات  والجهـــات  الشـــركاء  إشـــراك 

العاقة.
برنامـــج  تنظيـــم  تـــم  وقـــد  هـــذا 
المســـتثمر الذكـــي لثـــاث ســـنوات 
بدايـــة  منـــذ  متتاليـــة  أكاديميـــة 
إطاقـــه، حيث ســـتنطلق النســـخة 
الرابعـــة مـــن البرنامـــج خال شـــهر 
أكتوبر القادم، ليســـتمر حتى شـــهر 
أبريـــل مـــن العام 2022. وســـيكون 
التحـــدي مفتوحـــا لطـــاب الصـــف 
الرابـــع االبتدائـــي المســـجلين فـــي 
الذيـــن  الذكـــي  المســـتثمر  برنامـــج 

أكملوا جميع الجلسات السبع.
وصـــّرح  الرئيس التنفيذي لبورصة 
البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم 
آل خليفـــة، قائـــًا: “لقـــد تمّكنـــا من 
إشـــراك أكثـــر مـــن 15 ألـــف طالًبـــا 
وطالبًة فـــي البرنامج منذ إطاقه، 
ـــا. ويعتبر  وهـــو ما يعـــد إنجاًزا مهمًّ
ا لتشجيع  هذا التحدي عامًا إضافيًّ
الطلبة المستهدفين على االنخراط 
لتطبيـــق  بفاعليـــة  والمشـــاركة 
واكســـابهم  ومهاراتهـــم  معارفهـــم 
مختلـــف  فـــي  واقعيـــة  خبـــرات 
الجوانـــب، والتي تشـــمل الجوانب 
والقـــرارات المالية مختلفة. لقد تم 
ا مع  إطـــاق هذه المبادرات تماشـــيًّ

أهـــداف برامـــج التوعية 
التي تطلقهـــا بورصة 

لتزويـــد  البحريـــن 
بالمعرفة  الشـــباب 
المالية األساســـية 
الشـــمول  وتعزيـــز 

وقامـــت  المالـــي. 
البحريـــن  بورصـــة 

الســـنوات  مـــدى  علـــى 
مـــع  وبالتعـــاون  الماضيـــة، 

المنظمـــة الدوليـــة لهيئـــات األوراق 
الماليـــة )IOSCO( واالتحاد الدولي 
للبورصـــات )WFE(، بتنظيم فعالية 
قـــرع الجرس بهـــدف نشـــر الثقافة 
مشـــاركتها  مـــن  كجـــزء  الماليـــة 
فـــي األســـبوع العالمـــي للمســـتثمر، 
بهدف تســـليط الضـــوء على أهمية 
الثقافة الماليـــة، حيث يعد برنامج 
برامجنـــا  أحـــد  الذكـــي  المســـتثمر 
األساسية التي تستهدف الشباب.”

قائـــًا:  خليفـــة  الشـــيخ  وأضـــاف 
“هناك حاجـــة إلى التثقيـــف المالي 
على مســـتويات مختلفة، منها نشر 
التوعية المالية األساسية وتثقيف 
المســـتثمرين، مما يؤدي إلى اتخاذ 
قـــرارات اســـتثمارية ســـليمة. تعـــد 
هـــذه البرامـــج علـــى قدر عـــاٍل من 
ومواكبـــة  مـــع  للتعامـــل  األهميـــة 
آخـــر التطـــورات العالميـــة، كمـــا أن 
تعزيـــز الثقافة المالية بين الشـــباب 

رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى 
المملكة اإلقتصادية 
 2030 للعـــام 
بشكل  ويســـاهم 
كبير في تشكيل 
مجتمعنا بشـــكل 

أفضل”.
من جانبها صّرحت  
التنفيـــذي  المديـــر 
هنـــاء  البحريـــن،  إلنجـــاز 
بالقـــول: “يعتبـــر تعزيـــز  ســـرواني، 
الثقافـــة المالية من خـــال البرامج 
التـــي تطلقها إنجاز البحرين إحدى 
الركائز األساســـية للمؤسسة، حيث 
نســـعى من خالها إلى التركيز على 
تعزيـــز إدارة األمـــوال والتخطيـــط 
المالـــي والوعـــي االســـتثماري. إننا 
نعمل على تطوير مهارات الشـــباب 
ليكونـــوا جاهزيـــن لانخـــراط فـــي 
ســـوق العمل عبر التعليم التفاعلي 
والجلســـات العملية وورش العمل. 
بالمشـــاركة  للغايـــة  ســـعداء  نحـــن 
الذكـــي  المســـتثمر  برنامـــج  فـــي 
والمســـاهمة فـــي االرتقـــاء بـــه إلى 
المســـتوى التالي عبر تقديم تحدي 
الطلبـــة  مشـــاركة  لزيـــادة  وطنـــي 
إلى أقصـــى حد وتزويدهـــم بمزيٍد 
من الفـــرص للتنافس واســـتعراض 
معرفتهم أمام الجهات ذات العاقة 

والشركاء.”

الذكـــي  المســـتثمر  برنامـــج  ويعـــد 
برنامًجـــا وطنًيـــا ُأطلـــق فـــي العـــام 
2018 بالتعـــاون مع إنجاز البحرين 
بهـــدف تزويـــد الطـــاب بالمفاهيم 
األساســـية المتعلقة بإدارة األموال 
المالـــي  والتخطيـــط  واالدخـــار 
خـــال  مـــن  للمســـتقبل  الذكـــي 
أنشـــطة تفاعليـــة التخـــاذ قـــرارات 
ماليـــة ســـليمة. وقـــد أقيـــم برنامج 
المســـتثمر الذكي في نسخته للعام 
ـــا  افتراضيًّ  2020-2021 الدراســـي 
بمشاركة 5000 طالب، وذلك بدعم 
من الشريك االستراتيجي صندوق 
العمـــل )تمكيـــن( والراعـــي الفضـــي 

.ABC بنك
يعكـــس برنامـــج المســـتثمر الذكي 
لبورصـــة  االســـتراتيجية  الجهـــود 
البحرين لتعزيز الوعي االستثماري 
مـــن خال توفيـــر مزيج من الوعي 
والمهـــارات  والمعرفـــة  المالـــي 
الازمـــة  والســـلوكيات  والمواقـــف 
ســـليمة  ماليـــة  قـــرارات  التخـــاذ 
فـــي  الماليـــة  الرفاهيـــة  وتحقيـــق 
نهاية المطـــاف عبر مختلف الفئات 

العمرية داخل مملكة البحرين.
يتعيـــن  أنـــه  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
على الطلبة التســـجيل في برنامج 
المســـتثمر الذكي واستكمال جميع 
البرنامـــج  فـــي  الســـبع  الجلســـات 
فـــي  للمشـــاركة  ليكونـــوا مؤهليـــن 
التحـــدي. ســـتتم عمليـــة الترشـــيح 
من خال اختبار يقام عند االنتهاء 
البرنامـــج، وســـيتأهل أفضـــل  مـــن 
30 طالًبـــا وطالبـــًة للمنافســـة فـــي 
عمليـــة  إلـــى  وبالنســـبة  التحـــدي. 
إرســـال طلبـــات المشـــاركة، ســـيتم 
طلب عروض فيديـــو تقديمية من 
الطلبة يشـــرحون من خالها آرائهم 
حـــول البيانـــات المتعلقـــة بأهداف 

البرنامج.

بورصة البحرين

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المنامة - بنا

عقبـــت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
على ما نشـــرته عدد من وسائل 
االجتماعي  والتواصـــل  اإلعام 
عن نفـــاد دواء البنـــدول األزرق 
الهيئـــة  إن  بالقـــول  )أدفانـــس(، 
تواصلـــت مـــع الوكيـــل المحلـــي 
بيـــن  والـــذي  الـــدواء  لتوريـــد 
أن ســـبب التأخيـــر فـــي توريـــد 
الشحنات لمملكة البحرين يعود 
لوجـــود نقـــص فـــي التوريد من 
قبـــل الشـــركة المنتجـــة، وأيضا 

بســـبب تزامـــن ذلـــك مـــع عطلة 
العيد.

وأكد الوكيل للهيئة أّن الكميات 
هـــذا  نهايـــة  متوفـــرة  ســـتكون 
الشـــهر الجـــاري، علمـــا أن هـــذا 
الهيئـــة  مـــن  مرخـــص  الـــدواء 
ومسموح باســـتيراده وال توجد 
أيـــة عوائق لتداوله فـــي مملكة 

البحرين.
كما أشارت الهيئة إلى أن هنالك 
بدائـــل أخرى للبنـــدول من ذات 

التركيب الدوائي.

أعلن جهاز الخدمة المدنية والجهاز 
تعـــاون  عـــن  لإليـــرادات  الوطنـــي 
مشـــترك بشـــأن تطبيـــق وتحديـــث 
نظم إدارة الجودة بالجهاز الوطني 
مـــن  كل  واســـتعرض  لإليـــرادات، 
رئيـــس جهاز الخدمة المدنية أحمد 
الزايـــد، والرئيس التنفيـــذي للجهاز 
إبراهيـــم  رنـــا  لإليـــرادات  الوطنـــي 
التعـــاون  هـــذا  حيثيـــات  فقيهـــي، 
للتنســـيق  األساســـية  والمراحـــل 
لســـبل  تعزيـــًزا  المشـــترك  والعمـــل 

االرتقاء باألداء الحكومي.
بيـــن جهـــاز  التعـــاون  هـــذا  ويأتـــي 
الخدمـــة المدنية والجهـــاز الوطني 
قانـــون  إلـــى  اســـتنادا  لإليـــرادات 
الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم 
 ،2010 لســـنة   )48( رقـــم  بقانـــون 
جهـــاز  بإعطـــاء  يقضـــي  والـــذي 
الخدمـــة المدنيـــة مســـؤولية إدارة 
األداء المؤسســـي وتطبيـــق أنظمة 

الجودة بالجهات الحكومية.
إلـــى  المشـــترك  التعـــاون  ويهـــدف 
تهيئـــة الجهـــاز الوطني لإليـــرادات 
الجـــودة  إدارة  نظـــام  لتطبيـــق 
وتقديـــم الدعـــم الفنـــي والتدريـــب 
يضمـــن  بمـــا  اإلداريـــة  والمســـاندة 

الوفـــاء بجميع متطلبـــات مواصفة 
اآليزو 9001:2015.

مـــن جانبه، ســـيقوم جهـــاز الخدمة 
لإلشـــراف  بإعـــداد خطـــة  المدنيـــة 
نظـــام  تطبيـــق  علـــى  والتدقيـــق 
إدارة الجـــودة في الجهـــاز الوطني 
ذلـــك  يتضمـــن  حيـــث  لإليـــرادات، 
خمس مراحل أساســـية وهي نشـــر 
ثقافـــة الجـــودة، وعمليـــة التوثيق، 
ومرحلتـــي  والدعـــم،  والتدريـــب 
والخارجـــي؛  الداخلـــي  التدقيـــق 
اســـتعدادا للحصـــول علـــى شـــهادة 
إلـــى  باإلضافـــة  العالميـــة،  اآليـــزو 
تقديم النصح واإلرشاد فيما يتعلق 
المناســـبة  التقنيـــات  باســـتخدام 

لتطبيق نظام إدارة الجودة.
وتقـــدم الجهاز الوطنـــي لإليرادات 
بجزيل الشـــكر واالمتنان إلى جهاز 
الخدمة المدنية على االهتمام البالغ 
الحكوميـــة  بالخدمـــات  باالرتقـــاء 
وتعزيـــز التطويـــر المســـتمر، والذي 
يعـــد تأكيـــدا علـــى مـــدى التعـــاون 
المشترك بين الجهات والمؤسسات 
العمـــل  برامـــج  لتنفيـــذ  الحكوميـــة 
المشتركة وتوفير أفضل الخدمات 

الحكومية.

توفير كميات من “البندول األزرق” نهاية الشهر

تعاون مشترك بين “الخدمة المدنية” و”الوطني لإليرادات”
هناء سروانيالشيخ خليفة بن إبراهيم

المنامة - بنا

نوهـــت  ممثلـــة منظمـــة الصحـــة العالميـــة في 
مملكـــة البحرين الدكتـــورة تســـنيم العطاطرة 
بتوجـــه المملكـــة إلـــى إيجـــاد اســـتراتيجيات 
صحيـــة نوعيـــة متكاملـــة، معتبـــرة أن وضـــع 
اإلنســـان كأولويـــة ميـــزة تحســـب فـــي رصيد 
صنـــاع القرار، وأكدت أهميـــة مواصلة المملكة 
للجهود الهائلة التي بذلتها منذ بداية الجائحة 
حتـــى تكلـــل تلـــك الجهـــود بالنجاح التـــام في 

إنهاء الجائحة.
وأشـــادت بما يحظـــى به المجـــال الصحي في 
مملكـــة البحريـــن مـــن اهتمـــاٍم  من لـــدن عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ومتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة،  وقالت إن النظام الصحي 
فـــي مملكة البحرين يعد نظامـــا متطورا قائما 
على أساس البرامج النوعية واالستراتيجيات 
العالميـــة  األهـــداف  تترجـــم  التـــي  الوطنيـــة 
علـــى أرض الواقـــع بمـــا يتـــاءم واحتياجـــات 
وأولويـــات المجتمع. وأعربـــت عن تطلعها إلى 
العمل من خال مكتـــب المنظمة الجديد على 
توثيق أواصـــر التعاون مـــع وزارة الصحة في 
مجـــاالت التغطيـــة الصحية الشـــاملة، ورعاية 
وإجـــراءات تقويـــة القـــوى البشـــرية العاملـــة، 
موضحة أن المنظمة تســـعى من خال مكتبها 
الجديـــد فـــي مملكة البحرين إلى التوســـع في 
مجـــاالت العمـــل مع جهـــات حكوميـــة وأممية 
وأهليـــة وجامعـــات لتقديـــم المشـــورة التقنية 

وتبادل المعارف والخبرات.
وحـــول اســـتجابة البحريـــن للجائحـــة لفتـــت  
تســـنيم إلـــى أن االســـتجابة لجائحـــة فيروس 
واالســـتجابة  بـــل    ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
مســـئولية  ليســـت  الصحيـــة،  القضايـــا  لكافـــة 
القطـــاع الصحـــي وحـــده بـــل مســـئولية كافـــة 
والمجتمـــع  واألهليـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات 
بأكملـــه بكل فئاته، وقالـــت: “ ثمة أهمية كبيرة 
لالتـــزام بإجـــراءات الصحـــة العامـــة، ووضـــع 
وتهيئـــة  المتطـــورة،  والقوانيـــن  التشـــريعات 
الســـبل لتقديم خدمات صحية مناســـبة تعمل 
علـــى مـــدار الســـاعة، وبالتالي الحصـــول على 
اســـتجابة شـــاملة ذات جـــودة عاليـــة، تعمـــل 
وفق االســـتراتيجية العالمية، لتقديم الخدمة 

الصحية التامة والمتكاملة”.

وأرجعت الدكتورة  تسنيم قدرة المملكة على 
االســـتجابة لألزمـــات والكـــوارث إلـــى حـــرص 
القيادة البحرينية على تسخير كافة اإلمكانات 
االقتصاديـــة والعلميـــة والتخصصية من أجل 

التعامل مع التحديات بالشكل األمثل.
 وقالـــت: “ لقـــد أثبـــت التعامل الجـــاد والمنهج 
العلمـــي واالســـتجابة المبكرة فعاليـــًة ونجاحًا 
كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة  التصـــدي  فـــي 
)كوفيـــد19-( فـــي البلـــدان التـــي اتبعـــت هـــذا 

النهج، وفي مقدمتها مملكة البحرين”.
 وأردفت: “أثق أن المملكة ســـتواصل جهودها 
بالقدر نفسه من الجدية واالهتمام؛  فالفيروس 
ال يـــزال موجـــودًا فـــي العالـــم، والتطعيم رغم 
لتأميـــن  وحـــده  يكفـــي  ال  البالغـــة،  أهميتـــه 
البلـــدان مـــن الجائحـــة، لـــذا وجب االســـتجابة 

إلـــى الدعـــوة التـــي وجهها مدير عـــام المنظمة 
مؤخـــرًا بخصـــوص أهمية التكاتف والتنســـيق 
علـــى مســـتوى عالمي، ومواصلـــة األخذ بكافة 
إجـــراءات الصحة العامـــة والتدابيـــر الوقائية 

إلى جانب تقديم التطعيم.”

ــع كـــافـــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة ــل مـ ــم ــع ــاالت ال ــجـ ــع مـ ــي ــوس ت

عطاطرة: استجابة صحية شاملة ذات جودة عالية في البحرين

تسنيم العطاطرة



عقــد االجتمــاع الثاني للجنة الوزارية المشــتركة البحرينية الباكســتانية 
فــي الفتــرة مــن 29-28 يوليــو 2021 فــي مدينــة المنامــة، برئاســة  وزيــر 
خارجيــة  ووزيــر  البحرينــي،  للجانــب  الزيانــي،  عبداللطيــف  الخارجيــة 
جمهورية باكستان اإلسالمية، للجانب الباكستاني  شاه محمود قريشي؛ 
في إطار أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي تم التوقيع على اتفاقية 

إنشائها بين البلدين في العام 2014.

بالوفد  الزياني  عبداللطيف  ورحب 
العالقات  عمق  مؤكًدا  الباكستاني، 
الثنائية القائمة بين مملكة البحرين 
وجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة، 
رفيعة  الزيارات  أهمية  إلى  مشيًرا 
الــمــســتــوى بــيــن الــبــلــديــن والــتــي 
تلك  وتــوطــيــد  تعزيز  فــي  أسهمت 
العالقات، منوًها بزيارة ملك مملكة 
البحرين صاحب الجاللة الملك حمد 
لجمهورية  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
باكستان اإلسالمية في عام 2014، 
ــة الــســيــد عــمــران خــان  وزيــــارة دولـ
باكستان  جمهورية  وزراء  رئــيــس 
البحرين في  إلى مملكة  اإلسالمية 

العام 2019.
بإسهامات  الخارجية  وزيــر  وأشــاد 
في  ودورهـــا  الباكستانية  الجالية 
البحرين،  لمملكة  التنموية  المسيرة 
ــه تــنــفــيــًذا لــلــتــوجــيــهــات  ــ مـــؤكـــًدا أن
اإلنــســانــيــة لــجــاللــة الــمــلــك، ووفــًقــا 
للقيم والمبادئ البحرينية األصيلة، 

على  حرصت  البحرين  مملكة  فإن 
الجالية  إلــى  الــرعــايــة  كافة  تقديم 
جائحة  أثناء  المقيمة  الباكستانية 
من   ،)19 )كوفيد  كــورونــا  فــيــروس 
ــالل تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  خــ
وتمديد  واللقاحات  والفحوصات 
المملكة  وإن  والــدعــم،  التأشيرات 
ــافــــة الـــجـــهـــود  ســـتـــواصـــل بـــــذل كــ
المواطنين  وسالمة  صحة  لرعاية 

والمقيمين.
تطلعه  الخارجية عن  وزير  وأعرب 
ــاقــشــات بـــنـــاءة ومــثــمــرة،  إلــــى مــن
ــة الـــفـــرصـــة الســتــكــشــاف  ــ ــاحـ ــ وإتـ
مــــــجــــــاالت الـــــتـــــعـــــاون وتـــفـــعـــيـــل 
ــرات الــتــفــاهــم  ــذكــ االتــفــاقــيــات ومــ
ــقــائــمــة، مــتــمــنــًيــا تــحــقــيــق أفــضــل  ال

النتائج لالجتماع.
ــاه مــحــمــود  ــرب شــ ــ مـــن جــانــبــه، أعـ
ــريــــشــــي عـــــن شــــكــــره لــلــجــانــب  قــ
االستقبال  حــفــاوة  على  البحريني 
ــوفــد  ــرم الــضــيــافــة لــمــعــالــيــه وال ــ وك

ـــه، مـــنـــوًهـــا بــالــعــالقــات  الـــمـــرافـــق لـ
بــيــن مملكة  الــوطــيــدة  الــتــاريــخــيــة 
ــبــحــريــن وجـــمـــهـــوريـــة بــاكــســتــان  ال
ــيـــة والـــتـــي تــتــســم بـــروح  اإلســـالمـ
الصداقة والتضامن، مشيًرا إلى أن 
الخبرة التي اكتسبها كال البلدين في 
الوقت  بمرور  المجاالت  العديد من 
المنفعة  أجــل  مــن  تقاسمها  يمكن 
ــرورة  الــمــتــبــادلــة، مـــشـــدًدا عــلــى ضـ
بين  االقتصادية  العالقات  توسيع 

البلدين الشقيقين.
على  الــضــوء  الــجــانــبــان  كما سلط   
أهمية االجتماعات الدورية لآلليات 
ــارات  ــ ــزيـ ــ ــخـــة والـ ــراسـ ــيــة الـ ــائ ــن ــث ال
مشيرين  المستوى،  رفيعة  الثنائية 

ــتــي قــام  إلـــى الـــزيـــارة الــنــاجــحــة ال
ــان،  ــمــــران خــ ــة الـــســـيـــد عــ ــ ــ بـــهـــا دول
باكستان  جمهورية  وزراء  رئــيــس 
 2019 ديسمبر   16 فــي  اإلسالمية 
ــبــحــريــن بــاإلضــافــة  ــى مــمــلــكــة ال ــ إل
قام  الــتــي  التاريخية  الــزيــارة  إلــى 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بها 
ملك  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ــــى جــمــهــوريــة  ــبــحــريــن إل مــمــلــكــة ال
بــاكــســتــان اإلســالمــيــة فـــي فــبــرايــر 
أســاًســا قوًيا  أرســت  والــتــي   ،2014
البلدين،  بين  وثيقة  عالقات  لبناء 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  ــارة  وزيـ
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 

في  اإلسالمية  باكستان  لجمهورية 
ديسمبر 2006.

وركــــــــز االجــــتــــمــــاع عـــلـــى تــعــزيــز 
ــاون الــثــنــائــي بــيــن الــبــلــديــن  ــعـ ــتـ الـ
ــاعـــات مــنــهــا:  ــقـــطـ ــي مــخــتــلــف الـ فــ
والتجارية  واالقتصادية  السياسية 
والــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة والــصــنــاعــة 
والــصــحــة الــعــامــة والــتــوظــيــف في 
والعلوم  العالي  والتعليم  الــخــارج 
ــلـــومـــات  ــعـ ــمـ ــا والـ ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ والـ
والثقافة والفنون والزراعة والثروة 

الحيوانية والتعاون الفني.
مثمرة  مناقشات  الجانبان  وعــقــد 
واتــفــقــا عــلــى الــعــمــل مــًعــا مــن أجــل 
الــتــفــاعــل بــيــن مــؤســســات األعــمــال 

الــتــجــاريــة مـــن الــجــانــبــيــن، ووضـــع 
ــمــســات األخـــيـــرة عــلــى مــذكــرة  ــل ال
التجارة  تنمية  هيئة  بين  التفاهم 
ــبــحــريــن  ــيــة وهـــيـــئـــة ال ــان ــاكــســت ــب ال
من  والتعاون  والمعارض،  للسياحة 
أجل االستثمار المشترك في القطاع 
على  اجتماعات  وعــقــد  الصناعي، 
مستوى الخبراء لمجموعات العمل 
والــتــجــارة  ــزراعــة  ال فــي  المشتركة 
واالستثمار والعمالة والقوى العاملة 
ــاز وقـــطـــاع  ــ ــغ ــ وقــــطــــاع الـــنـــفـــط وال
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، ومــجــال 

التعليم العالي.
تم  اللجنة،  اجتماع  هامش  وعلى 
مجلس  بين  تفاهم  مــذكــرة  توقيع 
فــي مملكة  االقــتــصــاديــة  الــتــنــمــيــة 
الـــبـــحـــريـــن ومـــجـــلـــس االســتــثــمــار 
ــبــاكــســتــانــي لــتــعــزيــز االســتــثــمــار  ال

الثنائي بين البلدين الصديقين.
الــقــرارات  تنفيذ  الجانبان  قــرر  كما 
ــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا خـــالل  ــم الـ ــ ــي ت ــتـ الـ
االجتماع الثاني على وجه السرعة 
واالنــتــهــاء فــي أقـــرب وقــت ممكن 
االتفاقيات   / التفاهم  مذكرات  من 
مبدئًيا  الجانبان  واتفق  النظر؛  قيد 
للجنة  الثالث  االجتماع  عقد  على 
ــة الــمــشــتــركــة الــبــحــريــنــيــة  ــ ــوزاري ــ ال
العام  ــاد  أب إســالم  فــي  الباكستانية 

.2022

المنامة - بنا

مذكرة تفاهم بين “التنمية االقتصادية” و “االستثمار الباكستاني”
التجارية المؤسسات  بين  التفاعل  أجــل  من  العمل  على  واتــفــاق  مثمرة  مناقشات 

الهدف

الجــوائز

تتيــح للشــباب البحرينــي مــن الجنســين مشــاركة المجلــس جهــوده فــي تســليط 
الضــوء علــى المنجــزات البــارزة للمــرأة البحرينيــة خــال العقديــن األخيريــن.

يبلغ مجموع جوائز المسابقة 4000 دينار.

التصويــر، الرســم بأنواعــه المختلفــة، التمثيــل، صناعــة األفــام القصيــرة، األداء 
واإللقــاء، الكتابــة، الشــعر، الموســيقى وغيرهــا مــن المجــاالت اإلبداعيــة.

مجاالت المسابقة
تدعــو لجنــة الشــباب بالمجلــس األعلــى للمــرأة أصحــاب المواهــب 

الشــابة مــن الجنســين فــي أي مجــال مــن المجــاالت التاليــة:

شروط التقدم للمسابقة 
كل بحريني أو مقيم على أرض البحرين من الجنسين على أال يتجاوز عمره األربعين عامًا.

أن يتسم العمل المرشح باالحترافية واإلبداع في األفكار والمضمون.
أن يواكب ويحقق أهداف المسابقة.

ال يحق للمشارك أن يشارك بأكثر من عمل فني.
من الممكن أن يشارك في العمل الفني أربعة أشخاص كحد أقصى.

يحتفظ المجلس األعلى للمرأة بحق استخدام المحتوى المقدم ونشره.
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مسابقة "عشرون عامًا وعشرون إبداعًا"

ــات  ــار فعالي ــي إط ــا" ف ــرون إبداع ــًا وعش ــرون عام ــابقة "عش ــدرج مس تن
احتفــاء المجلــس األعلــى للمــرأة بيــوم المــرأة البحرينيــة لعــام 2021 
بمناســبة يــوم المــرأة البحرينيــة تحــت شــعار "المــرأة البحرينيــة فــي 
التنميــة الوطنيــة.. مســيرة ارتقــاء فــي وطــن معطــاء"، تزامنــًا مــع 

ــس. ــأة المجل ــى نش ــًا عل ــرور 20 عام ــبة م مناس

ويمكــن للراغبيــن بالمشــاركة فــي 
هــذه المســابقة إرســال أعمالهــم
في موعد أقصاه 14 أغسطس 2021

عبــر البريــد اإللكترونــي الخــاص بلجنة 
 youth.scw2020@gmail.com الشــباب

GOOGLE DRIVE بصيغة

“شبابية األعلى للمرأة” تطلق مسابقة “عشرون عاما وعشرون إبداعا”
ديــنــار آالف   4 ــز  ــوائـ ــجـ الـ وقــيــمــة  ــس  ــل ــج ــم ال ــس  ــي ــأس ــت ل  20 الـــــ  ــرى  ــ ــذك ــ ال ــة  ــب ــاس ــن ــم ب

فــي إطــار فعاليــات االحتفــاء بمــرور عشــرين عامــا على تأســيس المجلس األعلى للمرأة بأمر ســاٍم مــن عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئاسة كريمة من قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أعلنت لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة عن تنظيم مسابقة إبداعية تحت عنوان “عشرون عاما 
وعشــرون إبداعا”، تتيح للشــباب البحريني من الجنســين مشــاركة المجلس جهوده في تسليط الضوء على المنجزات البارزة للمرأة 

البحرينية خالل العقدين األخيرين.

المواهب  أصــحــاب  اللجنة  ودعـــت 
الشابة من الجنسين في أي مجال 
من المجاالت مثل التصوير، والرسم 
بـــأنـــواعـــه الــمــخــتــلــفــة، والــتــمــثــيــل، 
واألداء  القصيرة،  األفــالم  وصناعة 
ــاء، والـــكـــتـــابـــة، والـــشـــعـــر،  ــ ــ ــق ــ ــ واإلل
المجاالت  من  وغيرها  والموسيقى 
ــمــشــاركــة فــــي هـــذه  ــل ــيــــة ل ــــداعــ اإلب
الـــمـــســـابـــقـــة الـــتـــي يــبــلــغ مــجــمــوع 

جوائزها أربعة آالف دينار.
على  مقيم  أو  بحريني  لكل  ويحق 
أرض البحرين من الجنسين التقدم 
عمره  يــتــجــاوز  أال  عــلــى  للمسابقة 
األربعين عاما، شرط أن يتسم العمل 
في  واإلبــداع  باالحترافية  المرشح 
األفــكــار والــمــضــمــون، وأن يــواكــب 
ويحقق أهداف المسابقة، وال يحق 
بأكثر من عمل  يشارك  أن  للمشارك 
في  يــشــارك  أن  الممكن  ومــن  فني، 
كحد  أشخاص  أربعة  الفني  العمل 
المجلس بحق  كما يحتفظ  أقصى، 

استخدام المحتوى المقدم ونشره.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه 
 4 المسابقة البالغ مجموع جوائزها 
آالف دينا إرسال أعمالهم في موعد 
عبر   2021 أغــســطــس   14 أقـــصـــاه 
بلجنة  الــخــاص  اإللكتروني  البريد 
youth.scw2020@gmail. الشباب
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العشرين  األعــمــال  عـــرض  وســيــتــم 
منصة  على  المسابقة  فــي  الــفــائــزة 
انستغرام لجنة الشباب بعد التقييم 
على  تعمل  مختصة  لجنة  قبل  من 
األعــمــال  وتحكيم  وفـــرز  استقبال 

المشاركة.
بالمجلس  الــشــبــاب  لجنة  وتستند 
لهذه  تنفيذها  فــي  لــلــمــرأة  األعــلــى 
المتراكمة  خبراتها  على  المسابقة 
في مجال تنفيذ مسابقات مشابهة، 
ــان آخــــرهــــا مـــســـابـــقـــة “قــصــتــي  ــ ــ ك
تصويرية  مسابقة  وهي  بعدستي، 
حـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام واســــــــع لـــدى 

وجــرى  البحريني  الشباب  أوســـاط 
الضوء على طبيعة  خاللها تسليط 
المؤثرة  والــمــســاهــمــات  الــمــبــادرات 
مع  التعامل  فــي  البحرينية  للمرأة 
ــروف االســتــثــنــائــيــة  ــظـ تــحــديــات الـ
“كوفيد19-،  جائحة  فرضتها  التي 
من  الكثير  المسابقة  تلقت  حيث 
قصصا  وثَّقت  التي  الفنية  األعمال 
التصوير  خالل  من  ومؤثرة  ملهمة 
وبشكل  الــمــرئــي  أو  الــفــوتــوغــرافــي 
رسائل  تضمنت  ومــبــدع  احترافي 
للمرأة  الباهر  النجاح  إنسانية حول 
تحديات  تــحــويــل  فــي  البحرينية 
في  ودروس  فـــرص  إلـــى  ــحــيــاة  ال

الصبر وااللتزام ومواصلة البناء.
وتـــنـــدرج مــســابــقــة “عـــشـــرون عاما 
وعشرون إبداعا” في إطار فعاليات 
احــتــفــاء الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة 
العام  هــذا  البحرينية  الــمــرأة  بيوم 
البحرينية  الـــمـــرأة  ــوم  يـ بــمــنــاســبــة 
الــعــام  هـــذا  جـــرى تخصيصه  الـــذي 

التنمية  فــي  البحرينية  “الـــمـــرأة  ـــ  ل
الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن 
مــرور  مناسبة  مــع  تزامنا  معطاء”، 
الــمــجــلــس.  نـــشـــأة  ــا عــلــى  20 عـــامـ
البحرينية  بالمرأة  االحتفاء  ويأتي 
عــراقــة  مــع  منسجما  الــتــنــمــيــة  فــي 
الــنــســائــي ضــمــن عمليات  الــحــضــور 

الــبــنــاء الــوطــنــي بــالــنــظــر إلـــى عمق 
ذلك الحضور تاريخيا، وبالنظر إلى 
تطوره التدريجي المنظم والمتسق 
مع تطور الدولة المدنية البحرينية 
الحديثة القائمة على أسس العدالة 
والمساواة في الحقوق والواجبات 
بين المواطنين، رجاال ونساًء، وهي 

المجلس  عمل  عليها  يرتكز  ثوابت 
األعلى للمرأة الذي ألتزم منذ بداية 
الملكية  ــة  ــرؤيـ الـ بــمــســانــدة  عــهــده 

الرحبة لشراكة نساء الوطن.
خاصة  لجنة  تشكيل  تم  أنــه  يذكر 
للمرأة  األعــلــى  بالمجلس  بالشباب 
عــلــى  ــاء  ــ ــن ــ ب  ،2003 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ
الملكي  السمو  صاحبة  توجيهات 
آل  إبــراهــيــم  بــنــت  األمــيــرة سبيكة 
المفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة 
ــلـــى لــلــمــرأة  رئــيــســة الــمــجــلــس األعـ
بــالــشــبــاب  ــعــنــايــة  ــل ل حــفــظــهــا هللا، 
اإلعـــداد  وإعــدادهــم  الجنسين  مــن 
ــع  ــي وضـ ــ ــام فـ ــهــ ــــإســ الـــصـــحـــيـــح ل
مجال  في  العامة  اإلستراتيجيات 
تقدم المرأة البحرينية والتعبير عن 
تطلعاتها وتبني قضاياها، وذلك من 
خالل تمكينهم وإكسابهم المهارات 
مساندة  من  تؤهلهم  التي  الــالزمــة 
في  تعمل  الــتــي  الوطنية  الــجــهــود 
القائم  اإلستراتيجي  االتــجــاه  هــذا 
والتكامل  األدوار  التوازن في  على 
في الجهود بين المرأة والرجل في 

البناء التنموي.
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وزير الكهرباء والشيخ نواف يهنئان نواب الرئيس والمديرين الجدد
والماء  الكهرباء  شــؤون  وزيــر  استقبل 
ــل الـــمـــبـــارك والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ وائـ
نــواف  الشيخ  ــمــاء  وال الــكــهــربــاء  لهيئة 
نائب  مــن  كـــاًل  آل خليفة  إبــراهــيــم  بــن 
للتوزيعات وخدمات  التنفيذي  الرئيس 
الــمــشــتــركــيــن عــلــي نــعــمــة هللا، ونــائــب 
والخدمات  للموارد  التنفيذي  الرئيس 
عــلــي عــبــدالــلــطــيــف؛  بــمــنــاســبــة صـــدور 
البالد  عاهل  لدن  من  الملكي  المرسوم 
الملك حمد بن عيسى  الجاللة  صاحب 
 ٢٠٢١ لــســنــة   )٨١( ــم  رقــ خــلــيــفــة،  آل 
التنفيذي  للرئيس  نائبين  بتعيينهما 
بــهــيــئــة الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء، وكــــال من 
إدارة  مــديــر  كمشكي  رشـــا  المهندسة 
عبيد  فـــادي  والمهندس  الــمــيــاه  تــوزيــع 
مدير إدارة المشاريع والمهندس محمد 
الــكــهــربــاء  نــقــل  إدارة  مــديــر  الــعــطــاوي 

ــراهــيــم مــديــر  ــراهــيــم إب والــمــهــنــدس إب
الخان  ويوسف  الكهرباء  توزيع  إدارة 
المالية والخدمات،  الموارد  إدارة  مدير 
حسابات  إدارة  مدير  الموسوي  وكوثر 
مدير  مبارك  آل  وإبراهيم  المشتركين 
الــكــهــربــاء والــمــاء وطــه  تــرشــيــد  إدارة 

المحسن مدير إدارة نقل المياه بمناسبة 
صدور القرار رقم )39( لسنة 2021 من 
لدن ولي العهد رئيس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، بتعيينهم مديرين في الهيئة.
والرئيس  الــوزيــر  أعــرب  اللقاء  وخــالل 

الرئيس  لنواب  تهانيهم  عن  التنفيذي 
بمناسبة  الــجــدد  والمديرين  التنفيذي 
لدن  من  السامية  الملكية  الثقة  نيلهم 
ــة عــاهــل الــبــالد وثــقــة  صــاحــب الــجــالل
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
التوفيق  لهما  الــوزراء، متمنين  مجلس 

معربا  الجديدة،  مهامهم  في  والنجاح 
عن تطلعاته بأن تسهم اإلدارة الجديدة 
في تحقيق المزيد من اإلنجازات بالهيئة 
خالل المرحلة المقبلة واستكمال خطط 

ومشاريع الهيئة المدرجة.
وأعـــرب الــوزيــر فــي لقائه عــن اعــتــزازه 

ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــواب الـ ــ ــن ــ وثـــقـــتـــه ب
الستمرار  الهيئة  في  الجدد  والمديرين 
التطويرية  والــبــرامــج  الخطط  تنفيذ 
الهيئة  ــداف  أهــ يحقق  بــمــا  الــمــنــشــودة 
ضمن توجيهات الحكومة برئاسة سمو 

ولي العهد رئيس الوزراء.

هيئة الكهرباء والماء

النواب الجدد النواب والمديرون الجدد

انعقاد االجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة البحرينية الباكستانية



ــيـــس األمـــن  تــحــت رعـــايـــة رئـ
الــفــريــق طـــارق الحسن،  الــعــام 
نظمت اإلدارة العامة للمباحث 
ــــدوة عبر  ــة الــجــنــائــيــة ن ــ واألدلـ
بعنوان  المرئي  االتصال  تقنية 
ــع مــكــافــحــة  ــ ــراض واقـ ــعـ ــتـ “اسـ
العالم  باألشخاص في  االتجار 
نموذجا”،  البحرين  الــعــربــي... 
والتي أدارها مدير عام اإلدارة 
ــام والــثــقــافــة  ــإعــ ــ ــة ل ــامـ ــعـ الـ
األمنية العميد محمد بن دينه 
ومختصين  خــبــراء  بمشاركة 
ــن داخــــــل وخـــــــارج مــمــلــكــة  مــ

البحرين.
نقل رئيس  بداية كلمته،  وفي 
تــحــيــات وتقدير  الــعــام  ــن  األمـ
للمشاركين في  الداخلية  وزير 
الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق 
والـــنـــجـــاح، كــمــا رفــــع خــالــص 
التهاني والتبريكات إلى عاهل 
الملك  الجالة  صاحب  الــبــاد 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
ــن حــمــد آل  ــمــان بـ ــر ســل ــيـ األمـ
الداخلية  وزيــر  وإلــى  خليفة، 
بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق 
بمناسبة  خليفة،  آل  عــبــدهللا 
تحقيق مملكة البحرين اإلنجاز 
حفاظها  في  المتمثل  الــدولــي 
األولى  الفئة  في  موقعها  على 
باألشخاص  االتجار  لمكافحة 
ــي  ــتــوال ــى ال ــع عــل ــ ــراب ــ ــعــام ال ــل ل
الــخــارجــيــة  وزارة  تــقــريــر  فــي 
ــصــادر  ــســنــوي ال األمــريــكــيــة ال

حديثا.

مكافحة الجريمة 

ــن الــعــام إلــى  ــار رئــيــس األمـ وأشــ
إنجازات  من  للبحرين  تحقق  ما 
ــة اإلنـــــســـــان وشـــأنـــه  ــعــ ــ ــي رف ــ فـ
وتـــعـــزيـــز حـــقـــوقـــه عـــلـــى جــمــيــع 
ــعــــدة نــتــيــجــًة لــتــوجــيــهــات  األصــ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك ورؤيـــة 
على  وحــرصــه  السديدة  جالته 
وتعزيز  المساواة  قواعد  إرســاء 
المواطنين  لكل  اإلنسان  حقوق 
المملكة  أرض  على  والمقيمين 
دون تمييز واالهتمام بكل ما من 
اإلنــســان  على  المحافظة  شــأنــه 
وحقوقه وحرياته وما كرمه هللا 
به من مكانه ومنزله وإلى حجم 
تبذلها  الــتــي  المستمرة  الجهود 
كافة الجهات في مملكة البحرين 
وعلى رأسها وزارة الداخلية في 
الوقت  الــصــدد، مشددا في  هــذا 
البحرين  مملكة  أن  عــلــى  ذاتـــه 
حريصًة على ترسيخ موقعها في 
انطاقا  الجريمة  هــذه  مكافحة 
ومبادئها  السمحاء  عقيدتها  من 
العربية  وأخاقياتها  وثقافتها 

واإلسامية األصيلة.
وتقدم رئيس األمن العام بالشكر 
والتقدير ألعضاء اللجنة الوطنية 
بــاألشــخــاص،  االتــجــار  لمكافحة 
وكافة الهيئات الرسمية واألهلية 
على جهودهم  االختصاص  ذات 
المهم،  الجانب  هــذا  فــي  القيمة 
مــكــافــحــة  إدارة  بـــــدور  ــوهــا  مــن
اآلداب  وحماية  بالبشر  االتــجــار 
للمباحث  العامة  بــاإلدارة  العامة 

ــائـــيـــة وتـــفـــانـــي  ــنـ واألدلــــــــــة الـــجـ
ــراد  ــ مــنــســوبــيــهــا مـــن ضــبــاط وأف
فــي أداء مــهــامــهــم كــونــهــم أحــد 
هذه  مكافحة  في  العناصر  أهــم 
الــمــزيــد  لــهــم  متمنيا  الــجــريــمــة، 
أداء  في  والنجاح  التوفيق  من 
تــحــقــق  أن  مــتــمــنــيــا  رســـالـــتـــهـــم 
إلــى  ومتطلعا  أهــدافــهــا  الــنــدوة 
توصيات  مــن  عنها  يتمخض  مــا 
وأوراق علمية مهمة تعزز وتدعم 
ــي مــجــال  ــيــة فـ ــوطــن الـــجـــهـــود ال

مكافحة االتجار باألشخاص.
العميد  الندوة، تقدم  وفي بداية 
ــى   مــحــمــد بـــن ديـــنـــه بــالــشــكــر إل
ــن الـــعـــام عــلــى هــذه  ــيــس األمــ رئ
الــذي  والــعــرض  الموجزة  الكلمة 
في  الــبــحــريــن  لــجــهــود  تضمنته 
بالبشر  االتــجــار  مكافحة  مجال 
ــعــمــل  كــــجــــزء مــــن مـــنـــظـــومـــة ال
تحقيق  أن  إلى  مشيرا  الوطني، 
اإلنجازات  لهذه  البحرين  مملكة 
المتقدمة في عدة  والمستويات 
مجاالت هو محل اعتزاز وفخر، 
في  الباهر  النجاح  آخرها  وكــان 
كورونا  جائحة  مكافحة  مجال 
ــال تــســطــيــح الــمــنــحــنــى  ــن خــ مـ
ــان مــحــل تــقــديــر  ــذي كــ ــ ــر الـ ــ األمـ
تفخر  كما  المستوى،  رفيع  دولي 
مكافحة  مجال  في  أنجزته  بما 
االتجار بالبشر وريادتها المتميزة 
المستوى األممي وحفاظها  على 
في  األولـــى  بالفئة  موقعها  على 
على  الــرابــع  وللعام  المجال  هــذا 

التوالي.

حفظ األمن

اإلدارة  ــام  عــ مـــديـــر  وأضـــــاف 
ــام والــثــقــافــة  ــإعــ ــ ــة ل ــامـ ــعـ الـ
الوطني  الــنــجــاح  أن  األمــنــيــة 

في هذين المجالين، جاء ثمرة 
للتوجيهات اإلنسانية السامية 
ــاد والـــدعـــم  ــ ــب ــ ــن عـــاهـــل ال مــ
والمتابعة من ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء  صــاحــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
لحماية  خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
ــان وتــأكــيــدهــا  ــســ ــ حـــقـــوق اإلن
واقعا وممارسة، كونها جزءا ال 
يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع 
تمثل  والــذي  المسالم،  الطيب 
حــقــوق اإلنـــســـان فــيــه، تــراثــا 
حياتيا  ونهجا  أصــيــا  وطنيا 

نبيا.
دينه  بــن  محمد  العميد  وأكـــد 
أن وزارة الداخلية ماضية في 
الوطني  البناء  منظومة  تنفيذ 
ــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنـــســـان  فـ
القائمة  الحضارية  ومسيرتها 
ــعــزيــز  عـــلـــى حـــفـــظ األمــــــن وت
االســتــقــرار مــن ثــوابــت وطنية 
أرسى قواعدها وزير الداخلية 
بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق 
جعل  مما  خليفة،  آل  عبدهللا 
رافدا  بالبشر  االتجار  مكافحة 
األمنية  المنظومة  أساسيا في 

الوطنية.
استعراض  تم  الندوة،  وخال 
تضمنت  ــتــي  ال الــعــمــل  أوراق 
ــات  ــمـــوضـــوعـ الـــعـــديـــد مــــن الـ
السفير  قــدم  حيث  المختلفة، 
بعثة  رئــيــس  الــزرقــانــي  محمد 
ــة  ــيـ ــدولـ ــرة الـ ــجــ ــهــ ــ مـــنـــظـــمـــة ال
ــمــقــيــم بـــاإلنـــابـــة  والـــمـــنـــســـق ال
لدى  المتحدة  األمـــم  ألنشطة 
عمل  ــة  ورقـ الــبــحــريــن،  مملكة 
تــضــمــنــت الـــشـــكـــر واإلشـــــــادة 
في  الــبــحــريــن  مملكة  بــجــهــود 
ــار  ــمـــة االتــــجــ ــريـ مـــكـــافـــحـــة جـ
القائم  والتعاون  باألشخاص، 

للهجرة  الدولية  المنظمة  بين 
ــي هــذا  ــبــحــريــن فـ ومــمــلــكــة ال

المجال.
ــمــمــثــل  مــــن جـــانـــبـــه، قـــــــّدم ال
ــمــــي لـــمـــكـــتـــب األمـــــم  ــ ــي ــ ــل اإلقــ
بالمخدرات  المعني  المتحدة 
والـــجـــريـــمـــة لـــــــدول مــجــلــس 
فؤاد  حاتم  الخليجي  التعاون 
ــتــعــاون  ــي عـــرضـــا حــــول ال عــل
ــم  ــيـــق بـــيـــن مــكــتــب األمــ ــوثـ الـ
الــمــتــحــدة ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ودور المكتب في توفير الدعم 
والتدريب الازم للقائمين على 
مكافحة تلك الجريمة، موجها 
على  الداخلية  لـــوزارة  الشكر 

تعاونها الدائم مع المكتب.
الــســيــد  أروى  قــدمــت  بــعــدهــا 
الخارجية،  وزارة  عمل  ورقــة 
إلى دور وزارة  وتطرقت فيها 
ــارهــا أحــد  ــب ــاعــت الـــخـــارجـــيـــة ب
لمكافحة  األســاســيــة  األركــــان 
جريمة االتجار بالبشر، مشيرة 
وزارة  بين  التعاون  أوجــه  إلى 
ــة أعـــضـــاء  ــافــ ــيـــة وكــ الـــخـــارجـ
ــيــة لــمــكــافــحــة  ــوطــن الــلــجــنــة ال
االتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر لــتــحــقــيــق 
هذه  لمكافحة  المملكة  رؤيـــة 

الجريمة.

حماية اآلداب 

من جانبه، استعرض المحامي 
ــعــامــة علي   الـــعـــام بــالــنــيــابــة ال
العامة  النيابة  دور  الــشــويــخ، 
مــواجــهــة جريمة  مــجــال  فـــي 
خصوصا  باألشخاص،  االتجار 
مــن  الـــبـــحـــريـــن  ــكــة  مــمــل وأن 
ــدول الـــتـــي أنــشــأت  ــ ــ ــل ال ــ ــ أوائ
االتجار  لجرائم  خاصة  نيابة 
بالتعاون  مشيدا  باألشخاص، 

الوطنية  الــلــجــنــة  أعــضــاء  مــع 
لمكافحة االتجار باألشخاص.

كما سلط مدير إدارة مكافحة 
االتجار بالبشر وحماية اآلداب 
العامة باإلدارة العامة للمباحث 
على  الضوء  الجنائية  ــة  واألدل
الــتــصــدي  فـــي  اإلدارة  جــهــود 
لــجــرائــم االتــجــار بــاألشــخــاص، 
إلــى جــهــود اإلدارة  بــاإلضــافــة 
في نشر ثقافة الوعي للتصدي 

لجريمة االتجار بالبشر.
الساعاتي  شيرين  قدمت  كما 
ورقة عمل هيئة تنظيم سوق 
ــي الـــــنـــــدوة، حــيــث  الـــعـــمـــل فــ
تطرقت فيها إلى أبرز الجهود 
تحققت  الـــتـــي  ــازات  ــ ــجـ ــ واإلنـ
بــالــتــعــاون مــع كــافــة الــشــركــاء 
فــي تحقيق  والــتــي ســاهــمــت 
المكانة  لهذه  البحرين  مملكة 
مــجــال مكافحة  فــي  الــدولــيــة 

جريمة االتجار باألشخاص.
ــعــقــيــد مــحــمــد علي  وقــــــّدم ال
الــــــرواشــــــدة مــــديــــر الــمــكــتــب 
ــمــخــدرات  ــي لـــشـــؤون ال ــعــرب ال
والجريمة المنظمة، ورقة عمل 
تضمنت أبرز المهام التي يقوم 
بــهــا الــمــكــتــب الــعــربــي لــشــؤون 
المنظمة  والجريمة  المخدرات 
وكذلك التعاون والتنسيق بين 
لمكافحة  العربية  الــدول  كافة 

تلك الجريمة.
بجامعة  المستشار  قام  بعدها 
األمنية  للعلوم  العربية  نايف 
بالمملكة  الخارجية  للعاقات 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فــاضــل 
بــلــيــبــش بــتــقــديــم ورقــــة عمل 
للعلوم  العربية  نــايــف  جامعة 
ــة خــــــــال الــــــنــــــدوة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
العلمية  الجهود  على  اشتملت 
التي يتم تدرسيها  والمقررات 

اإلنسان،  حقوق  قيم  لترسيخ 
إلى  إضافة  تنظيم  يتم  حيث 
الدولية  المنظمة  مع  التعاون 
من  اإلنتربول  وكذلك  للهجرة 
أجــــل تــرســيــخ ثــقــافــة حــقــوق 
ــا أصـــــــدرت  ــمـ ــيـ اإلنـــــــســـــــان، فـ
علميا  إصـــــدارا   20 الــجــامــعــة 
يتعلق بمكافحة االتجار بالبشر 
وكـــذلـــك رســـائـــل الــمــاجــســتــيــر 
ــذات  ب المتعلقة  والـــدكـــتـــوراه 
تدعيم  عــن  الــمــوضــوع، فضا 
ــمــنــظــمــات  الـــمـــشـــاركـــة مــــع ال

الدولية ذات االختصاص.
وســـــلـــــط راعــــــــــي الـــكـــنـــيـــســـة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــجـ اإلنـ
ــقــس هــانــي عزيز  الــبــحــريــن ال
الديني  التسامح  على  الضوء 
ودوره  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 

الريادي في هذا المجال.
وفــي ختام الــنــدوة، قــام مدير 
للمباحث  العامة  اإلدارة  عــام 
كلمة  بإلقاء  الجنائية  واألدلـــة 
الختام رفع خالها أسمى آيات 
لصاحب  والتبريكات  التهاني 
ــمــلــك وســـمـــو ولــي  الــجــالــة ال
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
اإلنجاز  هــذا  تحقيق  بمناسبة 
الدولي الكبير، مثمنا توجيهات 
ودعم وزير الداخلية لمنتسبي 
اإلدارة، متقدما بالشكر لرئيس 
األمن العام على رعايته ألعمال 
هذه الندوة ولكافة المشاركين 
ذاته  الوقت  في  مشيدا  فيها، 
االتــجــار  مكافحة  إدارة  بـــدور 
بالبشر وحماية اآلداب العامة، 
متمنيا أن تظل مملكة البحرين 

واحة لألمن واألمان دائما.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين من أوائل الدول في إنشاء نيابة لالتجار باألشخاص
ــن والــمــقــيــمــيــن ــي ــن ــواط ــم ــل ال ــك ــان ل ــ ــس ــ ــز حـــقـــوق اإلن ــزي ــع الـــحـــســـن: إرســــــاء ت
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أّكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح أّن المنظومــة الصحية فــي مملكة البحريــن حددت بأّن يتوّلــى المجلس األعلــى للصحة وضع 
اإلستراتيجية الوطنية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، من خالل تطبيق نظام شامل للتأمين 
الصحــي، ووضــع السياســات لالحتياجــات الصحيــة المســتقبلية، وسياســات تدريــب الكــوادر الصحيــة، ونظــام موحــد للمعلومــات 
الصحية، وتطوير معايير الجودة، وتشــجيع وتنســيق البحث العلمي، ووضع ضوابط لتعيين مجالس إدارات المؤسســات الصحية، 
والتنسيق بين المعنيين في القطاع الصحي، وتوّلي مهمة حوكمة النظام الصحي ومتابعته وتقييمه من خالل التقارير التي تصدر 

من وزارة الصحة، واعتماد تقارير اللجان والعمل على تطبيقها من خالل وزارة الصحة بصفتها الجهة التنفيذية.

جـــاء ذلـــك، خـــالل اإليجـــاز اإلعالمي 
الحكومـــي الذي نظمـــه مركز االتصال 
الوطنـــي بالتعاون مـــع وزارة الصحة، 
وكان حـــول دور وزارة الصحـــة ضمن 

المنظومة الصحّية .
وأكـــدت الصالـــح: بـــأّن الـــوزارة تعتبر 
األعلـــى  للمجلـــس  أساســـيا  مكونـــا 
فـــي جميـــع  ُتشـــارك  للصحـــة، حيـــث 
وفـــي  ومهامـــه،  المجلـــس  واجبـــات 
قرارات وسياســـات التمويل الصحي، 
التنفيـــذي  الجهـــاز  الـــوزارة  باعتبـــار 
للمجلـــس األعلـــى للصحة فـــي مجال 
الجـــودة والتخطيـــط والتدريب، وبما 

يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
وبحســـب  أّنـــه  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
المنظومة الصحية وفي إطار الضمان 
الخدمـــات  مقدمـــي  فـــإّن  الصحـــي، 
الصحيـــة الحكوميـــة تشـــمل كل مـــن 
والمستشـــفيات  األوليـــة  الرعايـــة 
الحكومية والمستشـــفيات العسكرية، 
فتشـــمل  الخاصـــة،  المؤسســـات  أمـــا 
كاًل مـــن العيـــادات والمراكز المرخصة 
أوليـــة،  صحيـــة  خدمـــات  بتقديـــم 
والمستشفيات الخاصة، فيما ينحصر 
مشـــروع الخدمـــات الصحيـــة في كل 
مـــن صنـــدوق الضمـــان “شـــفاء” الـــذي 
ُيقـــدم خدماته التأمينيـــة للمواطنين، 
وشـــركات التأمين الخاصة التي ُتقدم 

خدماتها التأمينية للمقيمين.

 منظم ومراقب

وفي هـــذا الصدد، أفـــادت الصالح أنه 
الصحيـــة  المنظومـــة  لرؤيـــة  ووفقـــا 
مـــن  الصحـــة  وزارة  دور  ســـيتحّول 
مقـــدم للخدمـــات الصحيـــة العالجيـــة 
إلى منّظـــم ومراقب ومقّيم للخدمات 
الصحيـــة “حوكمـــة النظـــام الصحـــي” 
كجهة تنفيذيـــة بالتعاون مع المجلس 
األعلـــى للصحـــة ولجانـــه المتخصصة 
والهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم الخدمات 
الصحيـــة، منوهـــة إلـــى أن دور وزارة 
الصحـــة يرتكز علـــى تقديـــم وتنظيم 
وتعزيـــز  العامـــة،  الصحـــة  خدمـــات 
الصحـــة وبرامـــج التوعيـــة والتثقيف 
غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض  لمكافحـــة 
الســـارية واألمراض المعدية السارية، 
خدمـــات  الـــوزارة  لتقديـــم  إضافـــة 
الصحـــة النفســـية والرعايـــة الصحية 
الخاصة لكبار السن في المستشفيات 

غير الخاضعة للضمان الصحي.
أّن أولويـــات عمـــل  وأكـــدت الوزيـــرة 
تشـــمل  المســـتقبلية  الصحـــة  وزارة 
رفـــع جـــودة األداء مـــن خـــالل تعزيـــز 
الجـــودة  لدائـــرة  التنفيـــذي  الـــدور 
المتمثلـــة  بمســـؤوليتها  تقـــوم  لكـــي 
فـــي متابعـــة االلتـــزام بتطبيـــق النظم 
وتحقيق المســـتويات والمعايير التي 
أقّرتهـــا لجنـــة الجـــودة، وتطبيق نظام 
والتعـــاون  األداء،  جـــودة  مكافـــآت 
مـــع هيئـــة تنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة فـــي تطبيـــق نظـــام الجودة، 
وتنظيـــم اســـتفتاءات دوريـــة لمعرفة 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  رأي 
الخدمـــات الصحيـــة، والتواصـــل مـــع 
المعنيين لتطوير السياســـات الصحية 

وإستراتيجية الجودة

مختبرات متطورة

الخطـــة  الصالـــح  واســـتعرضت 
التطويريـــة لمختبرات الصحة العامة، 
مشـــيرة إلـــى أّن الوزارة ســـتعمل على 
لفحوصـــات  مركزيـــة  وحـــدة  توفيـــر 
تحليـــل  وإنجـــاز20,000  األوبئـــة، 
جهازيـــن  وتدشـــين  يوميـــا،  مخبـــري 
جديديـــن بمختبر األمـــراض المعدية، 
وتقليل المدة الزمنية الالزمة للفحص 

خدمـــة  وتشـــغيل  دقيقـــة   30 إلـــى 
المختبـــر علـــى مدار 24 ســـاعة طوال 
أيـــام األســـبوع، وكذلـــك توفيـــر جهاز 
جاما للكشـــف عن التلّوث اإلشـــعاعي، 
الميدانـــي  التدقيـــق  نتائـــج  ورفـــع 
جـــودة  واعتمـــاد  الصحـــة  لمنّظمـــة 

تقنياته المخبرية بنسبة 95 %.

مركز الجينوم

وحـــول مركز الجينـــوم الوطني لفتت 
الوزيرة إلى أن الهدف المنشود يتمثل 
فـــي إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات وطنيـــة 
شـــاملة، حيـــث تم التعاقـــد مع جامعة 
هارفرد إلجراء التحاليل والدراســـات 
للعينـــات البالـــغ عددهـــا 6,000 عّينـــة 
ضمـــن المرحلة األولى خالل ســـنتين، 
وصـــوالً لتنفيـــذ خّطة مركـــز الجينوم 
الوطنـــي علـــى مـــدى 5 ســـنوات مـــن 
خـــالل جمـــع 50,000 عّينـــة، ووضـــع 

هيكلية جديدة للمركز.

مركز أبحاث “فينا خير”

وفي ســـياق متصـــل، أعلنـــت الوزيرة 
الصحـــة  وزارة  فـــي  نحـــن  الصالـــح، 
ســـنكون مســـؤولين عن مركـــز أبحاث 
ســـتتولى  حيـــن  فـــي  خيـــر”،  “فينـــا 
المستشـــفيات الحكومية المستشـــفى 
الذي ســـيتم إنشـــاؤه تنفيذا لتوجهات 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة الى 
أنة أنه تم إعداد دراسة جدوى شاملة 
لمركـــز أبحـــاث “ فينا خيـــر” لألمراض 
المعدية من خالل أحد بيوت الخبرة، 
حيـــث تـــم رصـــد ميزانية قدرهـــا 3.5 
مليون دينار من حملة فينا خير، علما 
بـــأّن مركـــز األبحـــاث ســـيحتوي علـــى 
مختبر للوبائيات واألمراض المعدية، 
المعديـــة  لألمـــراض  أبحـــاث  ومركـــز 
والوبائيـــات، ومركز تدريـــب للعاملين 

في مجال الصحة العامة.

التخطيط والتدريب

وعلـــى جانـــب آخـــر، قالـــت الوزيـــرة، 
وذلـــك بخصوص مـــا يتعّلق بسياســـة 
الـــوزارة  إّن  والتدريـــب،  التخطيـــط 
مســـتمرة فـــي تمتين الـــدور التنفيذي 
لدائـــرة التخطيـــط والتدريـــب لتقـــوم 
بدورها المتمثل في بحث احتياجات 
البحرين المســـتقبلية من عدد األسّرة 
وعـــدد  المختلفـــة  والتخصصـــات 
األطبـــاء والممرضيـــن وجميع صنوف 
اســـتقطابهم،  وآليـــة  الطبيـــة  المهـــن 
الكـــوادر  وتدريـــب  إعـــداد  ومتابعـــة 
والمســـاعدة  والتمريضيـــة  الطبيـــة 
واإلداريـــة بالتنســـيق مع المؤسســـات 

الصحية والجامعات.

التراخيص والزيارات التفتيشية

واستعرضت الوزيرة إحصاءات قسم 
الـــوزارة، مبينـــة أن  فـــي  التراخيـــص 
عـــدد المحالت التي تـــم ترخيصها بلغ 
4,627 محـــال، فيما بلغ عـــدد الطلبات 
الواردة 9,012 طلبا، وعدد الشـــهادات 
زيـــارات  وعـــدد  شـــهادة،   2,031
التفتيـــش 123,891 زيـــارة، فيمـــا بلغ 
عـــدد الطلبـــات التـــي تم رفضهـــا لعدم 

استيفاء الشروط 232 طلبا.

الصحة العامة

وعن أولويات الصحة المستقبلية في 
مجال الصحـــة العامة، قالـــت الوزيرة 
إّن الوزارة ماضية في تنفيذ ومتابعة 
أهـــداف وغايـــات التنمية المســـتدامة 
ذات العالقـــة بالصحة من خالل وضع 
مجموعـــة مـــن أدلـــة الجـــودة النوعية 
وتوفيـــر  اإلســـتراتيجية  والتقاريـــر 

المعلومـــات الصحّيـــة، وكذلـــك تقوية 
البحـــوث العلميـــة لدراســـة األمـــراض 

السارية وغير السارية .

الصحة النفسية

وفـــي مجال الصحة النفســـية ورعاية 
كبـــار الســـن أشـــارت، إلـــى أّن الـــوزارة 
منظومـــة  أداء  تعزيـــز  علـــى  تعمـــل 
وأداء  النفســـية  الصحـــة  خدمـــات 
منظومة الخدمـــات الصحية الخاصة 
لكبار الســـن، وكذلك ترســـيخ وتقوية 
العالقـــات الدوليـــة مـــن خالل إنشـــاء 
مكتـــب لمنظمـــة الصحـــة العالمية في 
مملكـــة البحريـــن، وتنميـــة العالقـــات 
الثنائيـــة فـــي المجـــال الصحـــي علـــى 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

الوزيرة الصالح وأسئلة “البالد”

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وطمأنـــت   
الصالح، في ردها على سؤال لصحيفة 
“البـــالد”، المواطنين حول تســـاؤالتهم 
بشـــأن قانـــون الضمان الصحـــي الذي 
ســـيطبق بدايـــة العام المقبـــل، مؤكدة 
أنهـــم لـــن يدفعـــوا أي “فلـــس” خـــالل 
حصولهـــم على مختلـــف احتياجاتهم 

من الخدمات الصحية.
وأضافـــت أنهـــم لـــن يدفعـــوا أي مبلـــغ 
لصنـــدوق الضمان الصحـــي لقاء هذه 
الخدمـــات الطبيـــة في المستشـــفيات 
والمراكز الصحية، مشيرة إلى أن هذا 
يشمل كافة الخدمات، ومنها تغطيات 
األمـــراض المزمنـــة وزراعـــة األعضاء 
والغســـيل الكلـــوي وحتـــى الخدمـــات 
الطبيـــة  الخدمـــات  تخـــص  التـــي 

واألنجاب وأطفال األنابيب.
وشـــددت علـــى أن صنـــدوق “شـــفاء” 
هـــو الـــذي ســـيتكفل بدفـــع كل مـــا هو 
مطلـــوب مـــن مبالـــغ وضمـــن الخطـــة 
المســـتقبلية التـــي وضعتهـــا الحكومة 
الجديـــد  الصحـــي  النظـــام  لقانـــون 
فـــي المملكـــة والتـــي أكـــدت مجانيـــة 
العـــالج للمواطنيـــن والـــذي لـــن يتغير 
عـــن الموجـــود فـــي الرعايـــة الصحية 
أن  موضحـــة،  الثانويـــة،  أو  األوليـــة 
الحكومة ستتحمل 60 % من فاتورة 
للمواطنيـــن  الخاصـــة  المستشـــفيات 
حال ذهابهم إليها، وســـيكون ذلك في 
الـــرزم اإللزامية، وليســـت االختيارية، 

وذلك بعد تطبيقه.
كمـــا أكـــدت أن المواطنين لـــن يدفعوا 
أي مبالـــغ لصنـــدوق الضمـــان الصحي 
“شفاء” في الخطة المستقبلية للنظام 
الصحي الجديد في المملكة، مشـــددة 
علـــى أنـــه لـــن يتغيـــر مـــا هـــو موجود 
اآلن علـــى المواطنيـــن بعـــد الضمـــان 
الصحي، ســـواء فـــي الرعاية الصحية 
أن  موضحـــة  الثانويـــة،  أو  األوليـــة 
دور وزارة الصحـــة بعـــد إقـــرار قانون 
الضمـــان الصحـــي ســـتكون مســـؤولة 
عن اإلشراف وتقييم جودة الخدمات 
فـــي  للمواطنيـــن  المقدمـــة  الطبيـــة 

المستشفيات والمراكز الصحية.

مكافآت العاملين الجدد

وفـــي ردهـــا علـــى الســـؤال الثانـــي لــــ 
“البـــالد” أكـــدت الوزيـــرة الصالـــح مـــا 
يتداول حاليا حول مكافآت العاملين 
في الصفوف األمامية، بأن هناك أكثر 
مـــن 10 آالف موظـــف فـــي الـــوزارة، 
لـــم يعملـــوا جميعهـــم فيمـــا  أنهـــم  إال 
وســـيتم  كورونـــا،  بجائحـــة  يختـــص 
بالتتابـــع،  إليهـــم  المكافـــآت  صـــرف 
ويتم االن إعـــداد ما يلزم لصرفها إلى 

المستحقين.
وقالـــت الصالـــح، إن صـــرف المكافـــأة 
تتـــم وفـــق لجان مختصـــة تعمل وفق 

سياســـة صرف المكافآت على مراحل 
وقد بدأت مع الجهات المعنية لدراسة 
المســـتحقين، الفتـــة إلـــى أن هناك 10 
آالف موظـــف تقريبـــا وليـــس جميـــع 
فتـــرة  فـــي  اشـــتغلوا  قـــد  الموظفيـــن 
الجائحـــة ومن عمل هم من يســـتحق 
المكافأة وبالفعل بدأ صرف المكافآت 
بذلـــوا  ألنهـــم  والممرضيـــن؛  لألطبـــاء 
جهـــودا كبيرة على مـــدى عام ونصف 

العام.

قانون الصحة النفسية

وفـــي ردها على ســـؤال حـــول قانون 
الصحة النفسية أشارت إلى أن قانون 
الصحـــة النفســـية تحت قبـــة البرلمان 
لدراســـته ونأمل إقـــراره خالل الفصل 
التشـــريعي المقبـــل، الفتة إلـــى أنه إذا 
تـــم إقراره فـــي هذا العـــام، فهو إنجاز 
اكبيرا حيـــث أصدرنا منذ العام 2018 
وقانـــون  الصحـــي  الضمـــان  قانـــون 
الصحـــة العـــام ونتمنـــى أن يســـتكمل 
اإلنجاز بإقرار قانون الصحة النفســـية 
ويكـــون إقـــرار ثالثـــة قوانيـــن إنجـــاز 
خـــالل ثـــالث ســـنوات، مضيفـــة نعمل 
ألن يكـــون المواطن بصحـــة ورفاهية 
للمستشـــفيات  للجـــوء  يضطـــر  وال 
للعـــالج، الفتة إلـــى أن الـــوزارة فازت 
مـــن خـــالل برنامـــج فكـــرة، بفكرتين، 
إحداهمـــا هـــي التوســـع فـــي خدمـــات 
الصحـــة النفســـية من خـــالل الوصول 
إلـــى المرضى في منازلهـــم وزيارتهم، 
لتقليص أعداد من يزورون مستشفى 
الطب النفســـي ومازال العمل مستمرا 

على هذه البرنامج.

المكتب التمثيلي

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن وجود 
مكتـــب لمنظمـــة الصحـــة العالمية في 
البحريـــن يعـــد نقلـــة نوعيـــة لتعاملنـــا 
وتعاوننـــا مـــع المنظمة، الفتـــة إلى ان 

هناك
6 أقاليم وسياســـة المنظمة تخصيص 
للبحريـــن  إقليـــم، وكان  لـــكل  مكتـــب 
مكتـــب مشـــارك مـــع المملكـــة العربية 
السعودية مقره في الرياض، فلم يكن 

التواصل بالصورة المرجوة، ولكن مع 
وجود المكتب سيساعد على التنسيق 
والتعـــاون األمثل، مؤكدة، أن وجودنا 
فـــي منظمـــة الصحة مؤثـــر وكثير من 
المقترحـــات التـــي قدمتهـــا البحريـــن 
في الجمعيـــة العامـــة للمنظمة أخذت 
قبوال وصـــدرت قرارات مـــن المنظمة 
باسم مملكة البحرين، فبالتالي وجود 
المكتب سيســـاعد في إعداد األبحاث 

وجلب الخبراء.
وجـــود  أن  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
مكتب لمنظمـــة الصحـــة العالمية يعد 
أحـــد الطموحـــات التـــي ســـعت إليهـــا، 
خـــالل  مـــن  تحقيقهـــا  واســـتطاعت 
خبرتي الســـابقة وعملـــي مع منظمات 
األمـــم المتحـــدة، فمعرفتـــي بطبيعـــة 
هـــذا  تحقيـــق  مـــن  مكنتنـــي  عملهـــا 
الطموح رغم أنه كان صعب المنال في 
هذه الظروف الصعبـــة كما أن التكلفة 
بالكامـــل  تتحملهـــا  للمكتـــب  الماليـــة 
المنظمة، ولكن فـــي أحد االجتماعات 
بجنيف اســـتطعت إقناعهـــم بضرورة 
بـــأن  وجـــود مكتـــب، واطمـــح حاليـــا 
تســـتفيد جميـــع الجهـــات المعنية من 

هذه الخطوة.

ملف األدوية

وفـــي اتجـــاه آخـــر، ذكـــرت الصالح أن 
هنـــاك لجنة بالمجلـــس األعلى للصحة 
تـــدرس ملـــف األدويـــة، الفتـــة إلى أن 
الحلول ال تتعلـــق بنقص األدوية بقدر 

تطوير األنظمة لتوفير األدوية.
وأشـــارت، إلـــى أن مستشـــفى الطـــب 
النفســـي ورعاية لكبار الســـن ســـتبقى 
تحت مظلة وزارة الصحة، ولن تنضم 
بدايـــة فـــي الضمـــان الصحـــي، وربمـــا 
يســـتمر األمر لعدة ســـنوات”، وكشفت 
عن أن اســـتكمال إنشاء مبنى الرعاية 
الصحية الخاصة لكبار السن واإلقامة 
الطويلة في المحرق، ويتوقع افتتاحه 
بداية العـــام المقبل، وهو يشـــكل نقلة 

نوعية في خدمة كبار السن.

البحرين واالستثمار بالعنصر البشري

كمـــا أكـــدت الوزيـــرة الصالـــح أن مـــن 

مملكـــة  حكومـــة  سياســـة  أولويـــات 
العنصـــر  فـــي  االســـتثمار  البحريـــن 
الطبـــي  المجـــال  وفـــي  البشـــري، 
التدريـــب  برامـــج  نقـــدم  والصحـــي 
للكوادر الطبية من خالل تنفيذها في 
المستشـــفيات ومراكز الصحة ونلتزم 
بقوانيـــن مركز اختصاصـــات الصحية 
العربيـــة والســـعودية وقـــد اســـتطعنا 
زيـــادة العدد لهذا العـــام إلى 36 طبيبا 
علـــى  للحصـــول  بالخـــارج  يلتحقـــون 
تخصصـــات دقيقـــة، مؤكـــدة توظيف 
المجـــاالت  فـــي  المتطوعيـــن  جميـــع 
الصحية والطبيـــة، ومنهم الممرضون 
وتم إعداد برامج تدريب لهم ســـتركز 
على تدريب ذي جودة عالية أن يقدم 

خدمة بكفاءة عالية.

التسيير الذاتي

للمراكـــز  الذاتـــي  التســـيير  وحـــول 
أوضحـــت،  والمستشـــفيات  الصحيـــة 
أنـــه مازالت هناك إجراءات تســـتكمل 
هـــذا العام ويتم إعـــداد لوائح جديدة 
والـــوزارة تعمـــل مع المجلـــس األعلى 
للصحـــة؛ إلنهـــاء اللوائـــح التنظيميـــة 
اإلعـــالن  وســـيتم  واإلداريـــة  الماليـــة 
التســـيير  أن  عنهـــا ونشـــرها، مؤكـــدة 
الذاتي يعني استقاللية المستشفيات 
فـــي  الصحيـــة  والمراكـــز  الحكوميـــة 
المملكـــة، مشـــيرة إلـــى أنـــه يتـــم اآلن 
التحـــاق 36 طبيبـــا ببرامج تخصصية 
ســـنويا،  البحريـــن  خـــارج  دقيقـــة 
ليســـت  الصحـــة  وزارة  أن  موضحـــة 
المراكـــز  أو  الســـلمانية  مستشـــفى 
نســـعى ألن  مردفـــة  فقـــط،  الصحيـــة 
يكـــون المواطن بصحـــة ورفاهية وال 
يضطر للجـــوء للمستشـــفيات للعالج، 
الفتـــرة  فـــي  التوظيـــف  أن  مختتمـــة 
المقبلـــة ســـيعتمد علـــى االحتياجـــات 
والشواغر وفقا للتسيير الذاتي وبناء 
علـــى الهيكلة الجديدة ســـيتم تحديد 
احتياجـــات كل مركـــز مـــن الوظائـــف 
وليست الطبية فقط، فهناك التمريض 
يتـــم  التـــي  المســـاندة  والوظائـــف 

دراستها وفقا لالحتياجات.

وزيرة الصحة

الصالح: الحكومة ستحول “الصحة” من مقدم للخدمات إلى منّظم ومراقب لها
الــــوزارة مظلة  تــحــت  وســيــكــون  ــر”  ــي خ “فــيــنــا  ــاث  ــح أب لــمــركــز  ــار  ــن دي مــلــيــون   3.5

افتتاح مبنى الرعاية الصحية الخاصة لكبار السن واإلقامة الطويلة في المحرق بداية 2022

ــة والـــصـــحـــيـــة ــيـ ــبـ ــطـ ــاالت الـ ــ ــج ــ ــم ــ ــال ــ ــف جـــمـــيـــع الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن ب ــيـ ــوظـ تـ

استفتاءات 
دورية لتطوير 

السياسات الصحية 
وإستراتيجية الجودة

عدد المحّلت 
التي تم ترخيصها 

بلغ 4.627 ألف 
محل

تدشين جهازين 
جديدين بمختبر 

األمراض 
المعدية

وحدة مركزية 
لفحوصات األوبئة 

وإنجاز 20 ألف 
تحليل مخبري يوميا

التحاق 36 طبيبا 
ببرامج تخصصية 

دقيقة خارج 
البحرين

تقليل المّدة الزمنية 
للفحص إلى 30 دقيقة 

وتشغيل المختبر على 
مدار 24 ساعة

local@albiladpress.com
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قرارات عقارية تهدف إلى مزيد من الضمانات لحقوق الجميع
اجتمـــع مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  برئاســـة  العقـــاري 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة رئيـــس جهاز 
رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 
مجلس إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقاري، 
األربعـــاء الموافـــق 28 مـــن يوليـــو 2021. 
وفـــي االجتمـــاع اطلع المجلـــس على آخر 
مســـتجدات أعمال المؤسســـة واألنشـــطة 

التشغيلية التي تقوم بها .
وأكد أعضاء مجلس اإلدارة ضرورة تنفيذ 
المشاريع والخطط التي من شأنها تحقيق 
رؤى وتطلعـــات صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظـــه  هللا رعـــاه والتـــي تهدف 

فـــي مجملهـــا إلـــى وضـــع مملكـــة البحرين 
ضمن الدول الرائدة والمتقدمة في جميع 
المجاالت ســـيما المجال العقاري منها، كما 
تقـــدم أعضاء مجلس اإلدارة بالشـــكر إلى 
الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء على ما 
يوليـــه من اهتمـــام ودعم لتنفيـــذ البرامج 
القطـــاع  ليتبـــوأ  العقاريـــة،  والمشـــاريع 
العقـــاري المراتب المتقدمـــة في االقتصاد 

البحريني.
كما ناقش المجلس بعض المشـــاريع لمواد 
القوانين المقترحة والقرارات التي تهدف 
إلـــى إيجـــاد مزيـــد مـــن الضمانـــات فيمـــا 

يخـــص حقوق جميع األطـــراف المتعاقدة 
والمعنيـــة فـــي مشـــاريع التطويـــر العقاري 
ومشـــاريع البيـــع علـــى الخريطـــة، لتكـــون 
هـــذه القـــرارات معـــززة ومشـــجعة لعملية 
االســـتثمار العقاري فـــي مملكـــة البحرين، 
هـــذه  مثـــل  تتضمـــن  أن  إلـــى  باإلضافـــة 
القرارات مسارات حل متعددة ألي مشكلة 
أو احتمـــال تعثـــر للمشـــاريع العقارية، كي 
تتيح للمؤسســـة التحرك السريع والسلس 
لحلحلة المشاكل التي قد تعتري المشاريع 
ال قـــدر هللا. ومراعات أن تكـــون القرارات 
واضحـــة وشـــفافة تجنبـــًا ألي أربـــاك فـــي 
الســـوق العقاري الذي يمتاز بالتغير نتيجة 

معادالت العرض والطلب.

حيـــث أطلـــع الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقـــاري مجلس اإلدارة في عرض مفصل 

علـــى مـــا توصـــل لـــه العمـــل فيمـــا يخـــص 
العقـــاري ومـــا  للقطـــاع  الوطنيـــة  الخطـــة 
تشـــمله من مبـــادرات ومشـــاريع وبخاصة 

بمـــا يتعلق بتوفيـــر البيانـــات والمعلومات 
التكنولوجيـــا  واســـتخدام  العقاريـــة، 
الخاصـــة،  القطـــاع  ومشـــاركة  الحديثـــة 
وإقامة المعارض العقارية العالمية، وسير 
عمـــل الخطة الوطنيـــة ومراحـــل إنجازها 

وغيرها من الموضوعات المتعلقة بها .
 شـــاكرًا ســـعادته أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
برئاســـة معالي الشيخ ســـلمان بن عبدهللا 
آل خليفـــة علـــى مـــا تلقـــاه المؤسســـة من 
دعـــم ومســـاندة وتوجيهات تتماشـــى مع 
التوجيهات الصادرة من القيادة الرشـــيدة 
والتي أســـهمت بشكل إيجابي في إنجازه 
الكثيـــر مـــن المشـــاريع مـــن قبل مؤسســـة 

التنظيم العقاري.

صورة اجتماع مجلس اإلدارة 28 يوليو

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

الشيخة مي تبارك لألردن إدراج السلط على قائمة “اليونيسكو”
ــة ــيـ ــربـ ــعـ ــع الـ ــ ــواق ــ ــم ــ ــل ــ ــل أقـــــــــوى ل ــيـ ــثـ ــمـ ــيـــق تـ ــتـــحـــقـ ــرار الــــجــــهــــود لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

قالـــت رئيســـة مجلـــس إدارة المركـــز اإلقليمـــي 
العربـــي للتراث العالمي الشـــيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة إن إدراج “الســـلط: مدينـــة التســـامح 
وأصـــول الضيافـــة الحضريـــة فـــي األردن” علـــى 
قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمة األمـــم المتحدة 
للتربيـــة والتعليـــم والثقافـــة )اليونيســـكو( يعـــد 
امتـــدادًا للمنجـــزات التـــي حققها الوطـــن العربي 
خـــالل االجتمـــاع الحالـــي للجنة التـــراث العالمي 
الرابـــع واألربعين فـــي الصين، متوجهـــة بالتهنئة 
إلى المملكة األردنية الهاشـــمية على هذا اإلنجاز 
الـــذي يضـــاف إلـــى العديد مـــن المواقـــع التراثية 
تضمهـــا  التـــي  العالميـــة  األهميـــة  وذات  الهامـــة 

المملكة.
وأشارت الشيخة مي إلى أهمية استمرار الجهود 
لتحقيـــق تمثيـــل أقـــوى لتـــراث الـــدول العربيـــة 
الطبيعـــي والثقافـــي فـــي قائمة التـــراث العالمي، 

مؤكـــدة أن المركـــز اإلقليمـــي ســـيواصل تعاونـــه 
الوثيـــق وتواصلـــه المســـتمر مـــع كافـــة الجهـــات 
العربية المعنية بالتراث في كافة الدول الشقيقة 
من أجـــل االرتقاء بالمجتمعـــات المحلية وتعزيز 

التنمية المستدامة.
هـــذا وأقرت لجنة التراث العالمـــي في اجتماعها 
الرابـــع واألربعين والمســـتمر حتى 30 من الشـــهر 
الجاري، إدراج مدينة الســـلط علـــى قائمتها نظرًا 

لقيمتها العالمية االستثنائية. وبنيت السلط على 
ثالثة مرتفعـــات متقاربة وتطورت ما بين عامي 
1860م و 1920م، وهـــي الفتـــرة األخيرة للحكم 
العثمانـــي. حيث شـــكلت المدينة موقعـــًا تجاريًا 

مهمـــًا مـــا بيـــن شـــرق وغـــرب األردن. وازدهـــرت 
المنطقـــة مـــع وصول تجـــار من مدن فلســـطينية 
مختلـــف  وجذبـــت  كمـــا  وســـورية،  ولبنانيـــة 
الحرفييـــن وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تحـــول القريـــة 
الريفيـــة المتواضعـــة إلـــى مدينـــة مزدهـــرة ذات 

طابع عمراني متميز.
يتضمن موقع مدينة الســـلط مـــا يقارب من 650 
مبنـــى تاريخيـــا يمزج مـــا بيـــن الطابـــع العمراني 
كمـــا  الجديـــدة،  واألنمـــاط  الحديـــث  األوروبـــي 
وتتميـــز المدينة بوجود تســـامح منقطـــع النظير 
ما بين المســـلمين والمســـيحيين والذين ابتكروا 
تقاليـــد ضيافة تتمثل في المضافات، إضافة إلى 

تطور نظام رعاية وتكافل اجتماعي.
وإضافة إلى مدينة السلط، يتملك األردن خمسة 
مواقع علـــى قائمة التراث العالمـــي هي: البتراء، 

قصير عمرة، أم الرصاص، وادي رم والمغطس.

المنامة -هيئة البحرين للثقافة واآلثار
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“هيئة الفضاء” تشارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات
شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في المنتدى السياسي رفيع المستوى 
للتنمية المستدامة المنبثق عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ لتحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة والذي عقد تحت شعار “تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت من أجل مجتمعات واقتصادات شــاملة ومرنة ومســتدامة”، 
وتأتــي هــذه المشــاركة تلبيــة لدعــوة الجهــات المنظمــة للمنتدى هــذا العام 
والمتمثلــة فــي فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بمجتمــع المعلومــات والقمة 
العالمية لمجتمع المعلومات واالتحاد الروســي الذي يتولى رئاســة الدورة 

الحالية للقمة.

حـــول مشـــاركة الهيئـــة الوطنيـــة 
لعلـــوم الفضاء في هـــذا المنتدى، 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
محمد العســـيري: “بداية نؤكد أن 
دعـــوة هيئـــات ووكاالت الفضـــاء 
للمشـــاركة في هذا الحـــدث المهم 
جـــاء كونها أحـــد أركان المنظومة 
العالميـــة لالتصـــاالت ولمـــا تقدمه 

بيانـــات  مـــن  الصناعيـــة  األقمـــار 
ضخمة تغـــذي مجتمع المعلومات 
العالمي، باإلضافة لما تقدمه علوم 
وتقنيـــات الفضاء من مســـاهمات 
كبيـــرة في كافة مجـــاالت التنمية 
ولمـــا تلعبه مـــن دور بارز في دعم 
جميـــع  لتحقيـــق  الـــدول  جهـــود 

أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف العسيري: “القمة العالمية 
تعتبـــر  المعلومـــات  لمجتمـــع 
المنصـــة العالميـــة األكثـــر مالئمـــة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  إلشـــراك 
أساســـي  كمحـــرك  واالتصـــاالت 
ومملكـــة  المســـتدامة،  للتنميـــة 
البحرين تشارك بفاعلية في كافة 
الجهـــود الراميـــة لتحقيق أهداف 

بمـــا يحقـــق  المســـتدامة  التنميـــة 
الرخـــاء واالزدهـــار لشـــعبها. على 
مدار أكثر من 15 عاًما من مشاركة 
أصحاب المصلحة المتعددين في 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
المتنوعـــة،  وفعالياتهـــا   )WSIS(

المعلومـــات  أحدثـــت تكنولوجيـــا 
واالتصـــاالت تحـــواًل ســـريًعا فـــي 
ممـــا  واالقتصـــادات  المجتمعـــات 
أكبـــر مـــن  قـــوة ومرونـــة  منحهـــا 
مـــن  ومكنهـــا  مضـــى،  وقـــت  أي 
مواجهـــة تحديـــات التنمية األكثر 
تعقيـــًدا وتداخـــال، وهـــذا بالشـــك 
ضروري لبناء مســـتقبل مســـتدام 
للجميـــع علـــى النحـــو المرجو في 
خطـــة التنميـــة المســـتدامة للعـــام 
الجمعيـــة  مـــن  المعتمـــدة   2030
إال  المتحـــدة.  لألمـــم  العامـــة 
أنـــه يتعيـــن علـــى الـــدول القيـــام 
بالمزيـــد لالســـتفادة مـــن إمكانات 
تطوير التقنيات الرقمية وبشـــكل 
متســـارع لتحقيق أهداف التنمية 
عليهـــا  والمحافظـــة  المســـتدامة 

ومـــن ثـــم االنطالق لمـــا بعدها من 
أهداف ســـتتضح مـــع اقترابنا من 

.”2030
يذكـــر أن جـــدول أعمـــال المنتدى 
قد تـــم تخصيصـــه لبحـــث كيفية 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  تســـخير 
تحقيـــق  لتســـريع  واالتصـــاالت 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
)SDGs(، واالستفادة من الدروس 
والخبرات التي تراكمت في فترة 
 COVID-19 التعامـــل مع جائحـــة
واقتصـــادات  مجتمعـــات  لبنـــاء 
أكثر شـــموال ومرونة واســـتدامة، 
والتعـــاون  الشـــراكات  ولتعزيـــز 
الرقمـــي الدولي لتحقيق األهداف 
خطـــة  حددتهـــا  التـــي  والغايـــات 

التنمية المستدامة للعام 2030.

هيئة الفضاء

محمد العسيري

منصة إلشراك 
تكنولوجيا 

االتصاالت كمحرك 
أساس للتنمية 

المستدامة

اقترح النائب أحمد الدمســـتاني فتح 
أبواب بعض مراكز الخدمة الحكومية 
مع دخول البحرين المستوى األخضر 
لمســـتوى  الضوئيـــة  اإلشـــارة  بآليـــة 

انتشار فيروس كورونا.
وقـــال لصحيفـــة “البالد” بأنه اســـتلم 
شـــكاوى مـــن مواطنيـــن بشـــأن تعثـــر 
بعـــض  مـــع  إلكترونيـــا  تواصلهـــم 
وزارة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة  اإلســـكان 
ووزارة العمل والشـــؤون اإلســـالمية 

واألوقاف وغيرها من الجهات.
المواطنيـــن  هـــؤالء  أن  وأوضـــح 
إجـــراءات  اســـتكمال  يريـــدون 
معامالتهم، ولكن قـــد يجهلون بعض 
االجـــراءات اإللكترونية أو يواجهون 
المعامـــالت  إتمـــام  فـــي  صعوبـــات 

وذلك لعدم وجود معاون الســـتكمال 
معامالتهم.

وأكـــد أن فتح أبواب مراكـــز الخدمة 
بعـــد  مفيـــدا  يكـــون  قـــد  الحكوميـــة 
تقييـــده بضوابط مثـــل تحديد العدد 
أو نـــوع معين مـــن المعامالت أو عمر 

معين.
ورأى أن الدخول بالمســـتوى األخضر 
يتيـــح تواجـــد 50 % مـــن الموظفين 

على رأس العمل وهو ما يعني إمكان 
الخدمـــة  مراكـــز  نشـــاط  اســـتئناف 
الحكوميـــة بكادر يســـتطيع التواصل 
مـــع موضوعات المواطنين العالقة أو 

المتعثرة.
فريـــق  بجهـــود  الدمســـتاني  وأشـــاد 
البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي قيـــادة 
للتعافـــي  العبـــور  لمرحلـــة  البحريـــن 
مـــن  أفضـــل  لمســـتوى  واالنتقـــال 
خـــالل خفض عـــدد اإلصابات وزيادة 
معدالت الشـــفاء وقلة عدد الوفيات، 
داعيا لالستمرار في األخذ بتعليمات 
وااللتـــزام  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
المطلوبـــة  واإلجـــراءات  بالتدابيـــر 
للحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة أفراد 

المجتمع.

 أحمد الدمستاني

بعد دخول المستوى األخضر.. والستكمال معامالت عالقة أو متعثرة
الدمستاني يقترح استئناف العمل من المكاتب بـ “اإلسكان” و“التربية”

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد محافظ الشـــمالية علـــي العصفور أن 
المحافظـــة ماضيـــة فـــي تنفيذ إجـــراءات 
ISO: 9001- :المواصفات الدولية للجودة

2015؛ لضمـــان تقديـــم األداء األفضل من 
الشـــمالية  المحافظـــة  ألهالـــي  الخدمـــات 

وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية .
جاء ذلك خالل اســـتعراض خطة التدقيق 
الشـــمالية  للمحافظـــة  ســـنوية  النصـــف 
ســـنان  ربيعـــة  خالـــد  العميـــد  بحضـــور 
أكـــد  حيـــث  المحافـــظ،  نائـــب  الدوســـري 
العصفـــور أهميـــة اعتمـــاد مبدأ التحســـين 
المســـتمر المبنـــي علـــى األفكار واألنشـــطة 
االبتكاريـــة الحديثة، لتكون أساســـا لتميز 
خدمات المحافظة التي ســـبق وأن حققت 
من خاللها العديد من المكتســـبات وأهمها 
جائزة التميز في التواصل وسرعة وجودة 
تقديـــم المنتـــج الخدمـــي لكافـــة الجهـــات 
المتعاونـــة. كمـــا أشـــار محافـــظ الشـــمالية 

إلـــى أن العمـــل المبنـــي علـــى استكشـــاف 
المخاطر والتنبؤ المســـبق لألزمات يضمن 
اســـتمرارية عمليـــات الخدمـــات الرئيســـة 
واألساســـية للمحافظة الشمالية خصوصا 
فيما يتعلـــق بالتعامل مـــع جائحة كورونا، 
حيـــث أوجـــدت المحافظة الشـــمالية فرق 
العمـــل المتناوبـــة والتواصـــل اإللكترونـــي 
مع الجمهور؛ لضمان حصولهم على أفضل 

وأســـرع الخدمات. من جانبـــه ، ثمن نائب 
المحافظ العميد خالد ســـنان جهود اللجنة 
التطويريـــة القائمـــة على متابعـــة عمليات 
التدقيـــق الدوريـــة، مشـــيرا إلـــى أن خطـــة 
التدقيـــق بالمحافظـــة الشـــمالية واضحـــة 
ومحـــددة وتســـير وفق ما هـــو متفق عليه 
وهـــو ما أســـهم فـــي ضمـــان جـــودة العمل 

الخدمي بالمحافظة.

“اآليــزو” إجــراءات  تنفيــذ  فــي  ماضــون  العصفــور: 
“الشمالية”: فرق عمل متناوبة للتواصل مع الجمهور

محرر الشؤون المحلية
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2021 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة رينوفو جلوبال للخدمات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد / HUSNA ABDUL SATTAR باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة رينوفو 
جلوبال للخدمات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مسئوليه محددوده بموجب القيد 
رقــم 141501-1 طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 114109-1    -    التاريخ: 2021-7-28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســيد اميــال علــي حســين صالح الســريحي المالك لـــ مطعم نعمة ذ.م.م )مٔوسســة 
فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 114109-1 طالبا تحويل المٔوسســة الفردية 
ٕالــى شــركة ذات مســٔيولية محــدودة برٔاســمال وقــدره 1000 الــف دينــار لتصبــح 

الشركة مملوكة للسيد اميال علي حسين صالح السريحي

التاريخ 2021/7/25
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة    -  ٕادارة التسجيل

CR2021 -82166 ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ٔامل صالح حسن موسى

االسم التجاري الحالي : بوابة امينة للعبايات
االســـــم التجـــاري الجديد : دوجا عبايات

قيد رقم: 11-63890

القيد : 136009     -     التاريخ : 2021/7/28
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة    -  ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري

لشركة جي اس لتخليص المعامالت الحكومية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســادة اصحــاب شــركة جــي اس لتخليــص المعامــالت الحكومية ذ.م.م المســجلة 

بموجب القيد رقم 136009، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من: شركة جي اس لتخليص المعامالت  الحكومية ذ.م.م

GS CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS .CO W.L.L
إلى: جي اس لتنظيم المٔوتمرات ذ.م.م

GS FOR ORGANIZATION OF CONVENTIONS W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر  يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

26/7/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة    -  ٕادارة التسجيل

CR2021 -111398 ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ . اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اســـــــم التاجـــــــــــر : السيد كمال مهدي عبدهللا هاشم

االسم التجاري الحالي : مٔوسسة كمال السيد للمقاوالت
االســـــم التجـــاري الجديد : مٔوسسة فوليو للمقاوالت

قيد رقم: 1-30637

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة جرين تك للتكييف ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 126789-1

بناء على قرار الشركاء في شركة جرين تك للتكييف ذ.م.م. المسجلة بموجب القيد رقم 126789-1 
PRABU DASS NETHRAPALLI JAMES / بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة ،

مصفيا للشركة.
لهذا يعلـــن المصـــفي ٔان ســـلطة المـــديرين قـــد انتهـت وفقـا لـــنص المـادة 325 مـن قـــانون الشـركات 
التجاريـــة البحـــريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لعام 2001، و عمال بـــنص المـــادة 335 مـــن 
قـــانون الشـــركات يـــدعو المصـــفي جميــع دأينــي الشـــركة ٕالــى تقـــديم مطالباتهــم ٕاليـــه، مدعومـــة 

بالمستندات الالزمـة، خـالل 15 يـوم مـن تاريخ نشـر هـذا
اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

PRABU DASS NETHRAPALLI JAMES:عنوان المصفي
jamesprabu@greenstarac.net     -       +973 33829922  : هاتف رقم

DAZZLE AUTO SPARE PARTS W.L.L
NOTICE TO THE PUBLIC

Please be advised that Mr. Irfan Abdul 
Sattar Nadaf - Indian national holding ID No. 
911125370 and passport No. U0205730 and 
whose picture appears above is no longer 
connected with M/S DAZZLE AUTO SPARE 
PARTS W.L.L
CR No. 141219.
Any Transaction entered into by Mr. Irfan 
Abdul Sattar for and in behalf of DAZZLE 
AUTO SPARE PARTS W.L.L shall no longer be honored.
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Vacancies Available
URBAN QUARTERS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact
 17532201  or  info@urbanqt.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 

GUYS & GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36109992  or  INFO@DWBC-BH.COM 

NATIONAL BANK OF BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 39668814  or  DANA.BUHEJI@NBB.COM.BH 

JASSIM TRADING & AGROSERVE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HORTICULTURIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36661716  or  JASSIMT@BATELCO.COM.BH 

01 SYSTEMS COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST/PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697791  or  work@01systems.net 

PRESTIGE CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39443444  or  info@prestige-rentacar.com 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

Al Ameen Transport 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722778  or  ALAMEEN1@BATELCO.COM.BH 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

Zaidan Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36790090  or  SHAKBUTT@HOTMAIL.COM 

Bludan towers construction 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMS INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestebh99@gmail.com 

Bludan towers construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestebh99@gmail.com 

AL DIWANIYA INSTALATION MATERIALS COMPANY W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17225999  or  ALSHIWI8@HOTMAIL.COM 

B.LINK COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 38839336  or  ALSAHELBH@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

CAMBRIDGE CONSULTING AND BUSINESS ADVISORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17131001  or  wgauhar@ucb.edu.bh 

ZAID SHAKER KHALAF ALENIZI 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 39311137  or  ALJOORI.377@GMAIL.COM 

ZAID SHAKER KHALAF ALENIZI 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39311137  or  ALJOORI.377@GMAIL.COM 

Air resources limited - forreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77929777  or  salwa.albalushi@aiswift.com 

ADEL ALWAZEER AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100972  or  WAZEER909@HOTMAIL.COM  
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اندلعت االنتفاضة السورية في عام 2011 كغيرها من االنتفاضات العربية األخرى 
التـــي عرفت بما يســـمى بالربيع العربي، ونظـــرًا ألهمية الموقع الجيواســـتراتيجي 
لســـوريا، أخـــذ الصراع يتخذ طابعـــًا إقليميـــًا ودوليًا، وانخرطت فيـــه أطراف عدة 
بالوكالة عن دول إقليمية ودولية، وكانت بدايته مع تشـــكيل التحالف الدولي في 
عـــام 2014 بقيادة الواليـــات المتحدة األميركية لمواجهة تنظيـــم الدولة “داعش”، 
ثم جاء التدخل العســـكري الروســـي مطلع عـــام 2015 بطلب من النظام الســـوري، 
والذي ســـبقه التدخل اإليراني وحزب هللا للوقوف في صف النظام أيضا، كما كان 
التدخـــل العســـكري التركي المباشـــر مطلع عـــام 2016، من أجل اســـتهداف مناطق 
شـــمال ســـوريا للحيلولـــة دون تمكـــن وحـــدات حماية الشـــعب الكردية من إنشـــاء 

منطقة حكم ذاتي على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا.
إن موافقـــة النظـــام الســـوري على التدخل الروســـي جـــاء من أجـــل الحفاظ على 
النظـــام والحـــد من التدخـــات اإليرانية وميليشـــياتها في ســـوريا، كمـــا أن موقع 
ســـوريا الجغرافـــي يمثـــل أهميـــة كبـــرى لمصالـــح روســـيا ومكانتها فـــي المنطقة، 
وألجـــل اســـتعادة الـــدور والمكانـــة الدولية لهـــا ضمن النظـــام الدولـــي الجديد بما 
يتيح منفذًا ألســـطولها البحري في البحر األســـود وتعزيز عاقتها مع الحلفاء في 
منطقة الشرق األوسط، خصوصا بعد فقدانها حلفاءها السابقين في المنطقة ولم 
يتبق حليف لها إال ســـوريا. وفي المقابل ترى أميركا أنها بحاجة ماســـة لألراضي 
الســـورية للقضاء على تنظيم الدولة ومحاصرة المحور األوراســـي بقيادة روسيا 

والحيلولـــة دون وصولها لمنطقة الشـــرق األوســـط، وللحفاظ على أمن إســـرائيل، 
ولمـــد خطـــوط الطاقـــة من العـــراق والخليج عبر ســـوريا إلى أوروبا لكســـر حاجة 

أوروبا للغاز الروسي.
ويبدو التدخل التركي واضحًا في شمال سوريا بغية عدم تمكين األكراد من تكوين 
دولة لهم، فهي استخدمت المعارضة السورية لتنفيذ المشروع والمخطط التركي 
فـــي ســـوريا، كما قاتلـــت المعارضة ضد الكـــرد بالنيابة عنها من أجـــل حماية األمن 
القومـــي التركـــي وإقامة حزام عســـكري بعد إجراء تغييـــر ديموغرافي بالقوة، كما 
كان لتدخل إيران وحزب هللا اللبناني والميليشيات التابعة أثرا بالغا على مجريات 
األحـــداث، حيث نجحت في إعادة تنظيم قوات النظام الســـوري وخوض المعارك 
الطاحنـــة فـــي معظم مناطق التماس. الوضع في ســـوريا يزداد ســـوءًا وتعقيدًا مع 
مرور الوقت، فمازالت الحدود التركية الســـورية تشـــهد تطورات متعلقة بالظروف 
اإلقليمية والدولية وتفرض الكثير من الرؤى حول المشـــروع التركي في الشـــمال 
الســـوري، كمـــا ينظر إلى المخطط االســـتراتيجي الروســـي الـــذي يتركز على حجم 
االســـتفادة من األحداث السياسية والعســـكرية واالقتصادية، كما تعكس األهداف 
األميركية تحقيق مصالح استراتيجية مستقبلية واالستفادة من البعد االقتصادي 
الدائم، وتهدف القوتين الروســـية واألميركية إلى تقاســـم النفوذ واالســـتياء على 
األراضي السورية وبناء مصالح مشتركة مع كل األطراف المؤثرة، مع السعي إلى 

استمرارية تدفق الطاقة مقابل تزويد الحلفاء المحليين باألسلحة.

رشاد الشيخ

التدخالت اإلقليمية والدولية في سوريا

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

للتواصل: 17111483

القبول واالستسالم والتعايش مرفوض مع الماللي
االنقـــاب على مالي إيران والنظـــام الديكتاتوري قادم ال محالة، 
وكل المؤشـــرات تبين بوضوح اندالع شرارة االنقاب والتحوالت 
الحقيقية في المجتمع اإليراني، ومنها وجود ســـخط شعبي عارم 
علـــى النخبـــة السياســـية الحاكمـــة “المالـــي” التـــي ال ترغـــب أو ال 
تســـتطيع القيام باإلصاحات الازمة، ونشـــاط المعارضة المنظمة 
فـــي الخارج والداخل، وهـــذا هو العامل الرئيســـي الذي كان وراء 
الكثير من االنقابات على مر التاريخ، وكذلك سلســـلة طويلة من 
األزمات السياســـية الداخلية بســـبب عجز المالي اإلرهابيين عن 

حل القضايا الداخلية والخروج بالباد من النهاية المظلمة. 
ومـــن األســـباب التـــي ســـتؤدي إلـــى االنقاب علـــى المالـــي أيضا، 
ســـخط النخبـــة المثقفـــة من أدبـــاء وكتـــاب وصناع الســـينما على 
النظـــام االســـتبدادي المتحجـــر والجامـــد، ناهيك عن عـــدم كفاءة 
الحكومة وفســـادها وتبذيرها أموال الشعب على دعم الجماعات 
اإلرهابيـــة، باإلضافـــة لوجـــود إدارة متعفنـــة ظالمة وعـــدم مباالة 
بالشـــعب اإليراني وخيبة آماله، وســـحقه بعمليات القمع العسكري 

وتهميـــش األقليـــات كاألحـــواز وغيرهـــم وحرمانهـــم مـــن أبســـط 
حقوقهم اإلنسانية.

هنـــاك منهج صارم تعلمته البشـــرية هو أن األنظمـــة الديكتاتورية 
مهما بلغت من قوة البطش والتنكيل والقسوة، إال أنها ال تستطيع 
أن تعيـــش لوقـــت طويـــل، مهمـــا ســـعت إلـــى تعبئـــة الجماهير من 
أجـــل خلق قاعدة واســـعة، تمامـــا كما حصل مع نظـــام الديكتاتور 
األوغنـــدي عيدي أميـــن الذي حكم أوغندا في الســـبعينات بقبضة 
مـــن حديد، لكنه فـــي النهاية وقع في صراع مـــع أعداء خارجيين 
وداخليين وســـقط وجرفته صخور النســـيان إلـــى األبد، وكما قال 
أحد معارضيه إن الجيش ال يمكن أن يبقى إلى األبد القوة القائدة 

لألنظمة الديكتاتورية أو الطليعة السياسية.
ما يحدث اليوم في إيران ليس شيئا غامضا وغير واضح المعالم، إنما  «

شعب ثائر على نظام إرهابي ديكتاتوري سيقوم في القريب العاجل باتخاذ 
اإلجراءات التأديبية ضده ألن القبول واالستسالم والتعايش مرفوض مع 

الماللي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وللسودان محبة خاصة بالقلب
عبرت الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشـــد 
الزياني على هامش افتتاح المقر الجديد للبعثة الدبلوماسية السودانية 
فـــي ضاحية الســـيف صباح الثاثاء الماضي، عـــن جوهر ما هو مكنون 
فـــي نفـــوس كل المواطنين البحرينيين تجاه الســـودان، وتجاه شـــعبها 

الشقيق والعزيز جدًا.
الزيانـــي قـــال “إننا لنكـــن في مملكـــة البحرين قيادة وشـــعبا، للســـودان 
الشـــقيق محبة وتقديـــرًا، ونتابع جهود حكومته الموقـــرة لتعزيز األمن 
واالســـتقرار والســـام، واالنطاق نحـــو بناء دولة ديمقراطية مســـتقرة 

وآمنة، تنعم بالنماء والتقدم واالزدهار”.
إن للســـودان مكانة خاصـــة بالقلب والنفس، فالســـودانيون نجحوا عبر 
العقود الماضية وحتى اآلن في أن يكونوا خير سفراء لبادهم وأوطان 
العـــرب جميعـــًا، خلقـــا، وطيبـــة، وأدبا، وعلمـــا، وفهما، وأنهـــم ال يتركون 
بـــأي مـــكان يصلـــون إليه، إال األثـــر الجميل، والســـمعة الطيبـــة، وروابط 
الخلـــق والتعـــارف الحميد، كما أنهـــم يقلبون منظومـــات وبيئات العمل، 
واســـتراتيجيتها لمـــا هـــو أفضـــل وأنتج، وأبقـــى، وهذه حقيقـــة العقول 
المبدعـــة والمنتجة في القانـــون والطب والهندســـة واألدب والصحافة 
وغيرها، ولم يؤثر غيابهم عن الوطن قيد أنملة في اعتزاز السودانيين 
بوطنهم األم، وهو اعتزاز يترجم بأبســـط يوميات حياتهم، كافتخارهم 

الجم بزيهم الوطني الذي ال يفارقهم قط.
السودانيون مثال حي في الثبات على حب الوطن، وعدم الجحود به، 
وهو وفاء مســـتمر وواصل لـــألرض التي تحتضنهم، ويعملون ويكدون 
بهـــا، والتـــي إن اختلفت عـــن عاداتهم وقيمهم، فإنهـــا ال تلونهم قط، وال 
تغير جلودهم، وال تنسيهم من هم، بل العكس، تزيد من رساخة قيمهم، 

وقوتها، وصابتها.
وأســـتذكر فـــي مقال اليوم العابـــر، عددًا من اإلخوة الســـودانيين الذين 
تركـــوا األثر الطيب في نفســـي شـــخصيَا، أســـتذكر الصحافـــي خالد أبو 
أحمـــد، والمستشـــار القانوني إســـماعيل النصري، والمستشـــار القانوني 
جعفـــر الشـــيخ السنوســـي رحمـــه هللا، وغيرهـــم كثيـــرون ال تحضرنـــي 
المســـاحة لذكرهـــم، فشـــكرا لهـــم، وأدام هللا الخير واالزدهار للســـودان 

قيادة وشعبا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

العنصرية في الغرب
خـــال الـــدورة الكرويـــة يـــورو 2020 التي أقيمـــت مؤخرا فـــي المملكة 
المتحـــدة قـــرر أحد مقدمـــي البرامج في قنـــاة “جي بي نيـــوز” الجديدة 
التـــي حققـــت نجاحـــات كبيرة منذ إنشـــائها مؤخـــرا، أن يمـــارس عملية 
الركوع على الركبتين كإشـــارة يقوم بها بعض العبي كرة القدم، وتعني 

رفض العنصرية أو إعانا من قبل من يمارسها أنه ضد العنصرية.
وتـــم تبنـــي هذه اإلشـــارة من قبل العب أســـود فـــي الواليـــات المتحدة 
كنوع من االحتجاج على العنصرية التي تجلت بشـــكل فج خال مقتل 
األميركـــي جورج فلويد الذي تفجرت بســـببه المظاهـــرات في الواليات 
المتحدة وفي بريطانيا وغيرهما، وأدى ذلك إلى نشـــاط كبير لما يسمى 
بحركـــة “حيـــاة الســـود مهمة”، ومنـــذ ذلك الحيـــن يقوم بعـــض الاعبين 
باتباع هذا التقليد قبل بدء مباريات كرة القدم التي يشاهدها المايين 

في أنحاء العالم.
وربما تشـــجع المذيع البريطاني المشـــار إليه فقام بممارسة هذه اإلشارة 
عندمـــا وجـــد أن الفريق الكـــروي البريطاني قام على مـــدار مبارياته في 
هذه الدورة بممارستها قبل بدء هذه المباريات، لكن ماذا كانت النتيجة 
ومـــا الـــذي حدث مع هذا المذيـــع ومع هذه القنـــاة اإلخبارية التي ولدت 

عماقة لكي تنافس البي بي سي؟
الـــذي حدث هو أن نســـبة مشـــاهدة هـــذه القناة انخفضـــت إلى معدالت 
ضئيلـــة جـــدا خـــال أوقـــات الـــذروة وتحولـــت الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
البريطانييـــن عـــن هـــذه القناة، خصوصا أنهـــا قناة يمينية أنشـــئت أصا 
لرفض األفكار اليســـارية ورفـــض األفكار المناصرة للســـود وغيرهم من 
األقليـــات، وبنـــاء عليـــه تعرضت القناة لهـــزة كبيرة وأصبـــح وجود ذلك 
المذيع نفســـه على شاشـــتها في مهب الريح التي رفضت مجرد إشـــارة 
تأييـــد أطلقها ذلك المذيع الذي لم يرتكب شـــيئا ســـوى أنـــه أعلن رفضه 

العنصرية والتمييز.
خالصة القول إن كل مجتمع له مشكالته وأمراضه ومن أكثر أمراض  «

الغرب انتشارا وضررا مرض العنصرية واحتقار الغير واالعتداء على غير 
البيض، فما الذي يفعله البرلمان األوروبي مثال للتصدي لمثل هذه 

الممارسات العنصرية؟ أم أن البرلمان األوروبي خلق فقط إلعطاء دروس 
في حقوق اإلنسان للدول العربية واإلسالمية؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

يدعـــي جميع أصحاب األعمال أن خيارهم األول في التوظيف هو البحريني! وأنهم 
كغيرهم تؤرقهم مشـــكلة البطالة التي يعاني منها الشـــباب! وأنهم لو يملكون شواغر 
تســـع كل العاطليـــن البحرينيين لمـــا ترددوا لحظًة في توظيفهـــم.. هكذا هم يدعون 
وهكـــذا يقولونهـــا فـــي العلـــن، لكنهم فـــي الواقع وعندمـــا يملكون تلك الشـــواغر فإن 

خيارهم األول هو األجنبي!
مشـــكلتنا الحقيقية هي أننا كمواطنين ال نســـاعد بعضنـــا، وإن ادعينا غير ذلك! نعم، 
قـــد يفضـــل التاجر الصغيـــر، أو رائد العمل الناشـــئ توظيف األجنبـــي على البحريني 
في مشـــروعه البسيط حيث الراتب األقل، لكن المصيبة إن جرى ذلك على أصحاب 
األعمال والشركات والمؤسسات الكبرى، الذين ال يزالون يوظفون األجانب بدالً عن 
البحرينييـــن! وتوظيـــف البعض لم يأت إال على مضض مع قوانين وزارة العمل التي 
أرغمتهـــم على ذلك، عبر توظيف نســـب معينة من المواطنيـــن مقابل الحصول على 

تأشيرات لموظفين أجانب.
وليت المشكلة تقف عند التوظيف، بل تتعداها إلى الحقوق الوظيفية التي يتنصل 

منها صاحب العمل إن كان الموظف بحرينيًا، وال يخجل من نفسه لو وظف األجنبي 
براتـــٍب أعلى مـــن المواطن، بل وجعل األجنبي مســـؤوال على المواطـــن رغم امتاك 

البحريني المؤهات التي تمكنه من تبوء هذا المنصب.
وعلـــى النقيـــض، تـــرى األجانـــب يوظفـــون بنـــي جلدتهـــم إن كانـــوا أربـــاب عمل، بل 
وتجدهـــم كموظفين يقـــف الواحد منهم كتفـــًا بكتف يدفع بمصالـــح زميله الموظف 
األجنبـــي، ومـــا يؤلم أكثر أن كل ذلك قد يجري أمام أعيـــن صاحب العمل البحريني، 
الـــذي ال يحـــرك ســـاكنًا، ويترك لـ “شـــللية األجانب تتفنن في تطفيـــش” البحريني من 

عمله، ليتجدد الشاغر لموظف أجنبي آخر.
لـــن نقضـــي، أو علـــى األقـــل لـــن نقلل مـــن مشـــكلة البطالة التـــي نعاني األمريـــن منها 
منـــذ زمـــن، إال مـــع وجود نيـــة صادقة وفعل جـــاد من كل أربـــاب العمـــل، فالبحريني 
يملك الشـــهادات والمهارات التي تؤهله للعمل، وال تنقصه ســـوى ثقة أصحاب العمل 

وفرصة تمكنه من إثبات نفسه.
ياسمينة: إن لم يشعر البحريني بالبحريني، فلن نخرج من هذه المتاهة. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

المشكلة أنه “بحريني”!
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أموال الغنوشي المشــبوهة وجهازه السري تحت دائرة الضوء

تونس تحقق في مصادر تمويل النهضة وحزبين آخرين

أعلــن االدعــاء العــام فــي تونس عن فتــح تحقيق قضائي في مصــادر تمويل 
ثاثــة أحــزاب تونســية بينها حركة النهضة، األكثر تمثيــا في البرلمان، الذي 
حلــه الرئيــس قيــس ســعيد يوم األحــد ضمن مجموعــة قرارات شــملت أيضا 
إقالــة رئيــس الحكومــة هشــام المشيشــي.  وتتصدر حركة النهضــة األحزاب 
المعارضة للتغييرات والقرارات التي اتخذها ســعيد والتي تضمنت تعهدات 

بتحويل أي مسؤول أو نائب متورط في قضايا فساد إلى المحاكم.

العام محسن  وقال متحدث االدعاء 
إن  صحافية  تصريحات  في  الدالي 
قلب  حزبي  أيضا  تشمل  التحقيقات 
لالشتباه  تــونــســي”  و”عــيــش  تــونــس 
خالل  الخارج  من  أمــواال  تلقيها  في 

الحملة االنتخابية العام 2019.
اشتبه  الــعــام  االدعـــــاء  أن  وأوضــــح 
بـــحـــصـــول األحــــــــزاب الـــثـــالثـــة عــلــى 
االنتخابية  للحملة  أجنبية  “تمويالت 
المصدر،  مجهولة  تمويالت  وقــبــول 
ــام الـــقـــانـــون األســـاســـي  ــكـ طــبــقــا ألحـ
الــمــتــعــلــق بـــاالنـــتـــخـــابـــات والـــقـــانـــون 

المتعلق باألحزاب السياسية”.
وفتح االدعاء العام التحقيق في 14 
من  أسبوعين  نــحــوا  قبل  إي  يوليو 
التي اتخذت  الرئيس سعيد  قــرارات 
ــوم شـــهـــدت فــيــه مــحــافــظــات  ــ ــي ي فـ
واسعة  شعبية  احتجاجات  عــديــدة 
الحاكمة  المنظومة  بإسقاط  طالبت 
وضعف  السياسية  األزمـــة  ظــل  فــي 
في  مسبوقة  غير  وسرعة  االقتصاد 

تفشي وباء كورونا.
أعفى مساء  التونسي  الرئيس  وكان 
مسؤوال  عشرين  مــن  أكــثــر  الــثــالثــاء 
الــدائــرة  مــن  معظمهم  مــهــامــهــم  مــن 
الــمــقــال،  ــوزراء  ــ الـ بــرئــيــس  المحيطة 
وذلك بعد يومين على تجميد أعمال 
البرلمان وإعفاء هشام المشيشي من 

منصبه.
وصدر أمر رئاسي بإعفاء مدير ديوان 
المشيشي وكاتب عام الحكومة وكل 
الُمقال  الحكومة  رئيس  مستشاري 

إلى جانب نحو 20 مساعدا وإداريا.
في  صــدرت  التي  ــاالت  اإلقـ وشملت 

نشرة رسمية مدير القضاء العسكري 
ورئيس هيئة شهداء وجرحى الّثورة 

والعمليات اإلرهابية.
التونسي  القضاء  وبالتزامن مع فتح 
تلقي  فــي  االشــتــبــاه  بــشــأن  تحقيقا 
ــخــارج  ــواال مـــن ال ــ حـــزب الــنــهــضــة أمـ
خالل الحملة االنتخابية العام 2019، 
المعارضين  عــن  الــدفــاع  هيئة  دعــت 
شــكــري بــلــعــيــد ومــحــمــد الــبــراهــمــي، 
إلى  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس 
الجهاز  مــن  كــل  ضــد  تحقيقات  فتح 
في  المتورط  النهضة  لحركة  السري 
االغتياالت السياسية، ورئيسها راشد 
بعدما  المشبوهة،  وأمواله  الغنوشي 
أصبح مسؤوال عن النيابة العمومية.

صحافي  مؤتمر  فــي  الهيئة  وقــالــت 
قــرارات  تساند  إنها  ــعــاء،  األرب أمــس 
ــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، وتــعــتــبــر أن  ال
ــرار  ــ ــه لــلــنــيــابــة الــعــمــومــيــة “ق ــرؤسـ تـ
قـــانـــونـــي”، وطــلــبــت مــنــه الــنــظــر في 
الـــشـــكـــايـــات حــــول الـــجـــهـــاز الــســري 
لحركة النهضة وآالف قضايا اإلرهاب 
ــتــي لم  الــمــوجــودة عــلــى الـــرفـــوف ال
سيطرة  بعد  تعطيلها  وتــم  الــنــور،  تر 

الحركة على جهاز القضاء.
كما اعتبرت عضو هيئة الدفاع إيمان 
بمواصلة  القبول  أنه ال يمكن  قــزازة، 
راشد الغنوشي المتورط في التالعب 
بالقضاء على رأس البرلمان، مضيفة 
أن الــغــنــوشــي انــتــفــض هـــذه األيـــام 
أجل  مــن  سعّيد؛  قيس  ــرارات  قـ بعد 
التي تحميه  المنظومة  الحفاظ على 
وسرّية القضايا التي تورط حزبه في 

قضايا إرهاب.

في  بالتحقيق  كذلك  الهيئة  وطالبت 
ودعــت  المشبوهة  الغنوشي  أمـــوال 
التعامل  إيقاف  إلى  العالم  برلمانات 
ــداء على  ــ ــت مــعــه لــتــورطــه فـــي االعــ
طالبوا  كما  التونسي،  القومي  األمــن 
بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء 
على  التستر  أجـــل  مــن  سليمان  بــن 

المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
رضا  الهيئة  عضو  كشف  جانبه،  من 
النهضة  حركة  قياديي  أن  ــرداوي،  الـ
أجل  مــن  للقضاة  تــهــديــدات  وجــهــوا 
أن  ــى  إل الــمــلــفــات، مشيرا  فتح  عــدم 
هي  العمومية  للنيابة  سعّيد  تــرؤس 
ضــمــانــة لــفــتــح األبـــحـــاث فــي قضايا 

اإلرهاب.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة الدفاع 
شكري  السياسيين  المعارضين  عــن 
تورط  أدلة  البراهمي،  ومحمد  بلعيد 
حركة النهضة في قضية االغتياالت 
ورئيس  زعيمها  واتهمت  السياسية، 
بالتغطية  الغنوشي  راشـــد  البرلمان 
السياسية على اإلرهابيين في تونس 

وحمايتهم قضائيا.
السري  الجهاز  قضية  أن  إلــى  يــشــار 
أكتوبر  شــهــر  مــنــذ  تــفــجــرت  للنهضة 
العام 2018، عندما كشف فريق هيئة 
البراهمي  اغتيال  ملف  عــن  الــدفــاع 

ــة تفيد  ــ ــود وثــائــق وأدل وبــلــعــيــد، وجـ
أمني  ســري  لجهاز  النهضة  بامتالك 
ــلــدولــة، مــتــورط فــي اغتيال  ل مـــواز 
التجسس  المعارضين، وفي ممارسة 
واختراق مؤسسات الدولة ومالحقة 
لم  القضاء  أن  غير  الــحــزب،  خصوم 

يحسم بعد في هذه القضية.
التونسي  الرئيس  اجتمع  جهته،  من 
قيس سعيد، أمس األربعاء، بأعضاء 
المجلس األعلى للجيوش في تونس 
في  عليا،  أمنية  قــيــادات  جانب  إلــى 
اجتماع يجري وسط أجواء سياسية 

متوترة.
التونسية  الجمهورية  رئاسة  وذكرت 
في إفادة مقتضبة عبر “فيسبوك” أن 
للقوات  األعلى  القائد  بصفته  سعيد 
المسلحة “أشرف أمس بقصر قرطاج، 
على اجتماع أعضاء المجلس األعلى 

للجيوش وقيادات أمنية عليا”.
وخــــرج كــثــيــر مـــن الــتــونــســيــيــن إلــى 
الشوارع دعما لقرارات سعّيد األحد، 
وذلك بعدما استاءوا من حالة الشلل 
الــبــالد  الــتــي تــعــانــي منها  الــســيــاســي 
ــأزم الــوضــع  ــ ــ وضـــعـــف االقـــتـــصـــاد وت
الــصــحــي فــي الـــبـــالد، حــيــث تسجل 
بــيــن األعــلــى في  نسبة وفــيــات مــن 

العالم.

تونس - وكاالت

الرئيس التونسي قيس سّعيد

سكاي نيوز عربية

ــن مـــنـــدوب إســرائــيــل بــاألمــم  أعــل
المتحدة، أمس األربعاء، أن حزب 
المنطقة  يــجــر  قـــد  الــلــبــنــانــي  هللا 

لحرب إذا لم يتم تقييد أنشطته.
وقال جلعاد إردان، عبر حسابه في 
السعي  تــواصــل  إيـــران  إن  تويتر، 
مضيفًا  نووية،  دولــة  إلى  للتحول 
“طـــهـــران تــنــشــر اإلرهــــــاب وعـــدم 

االستقرار في المنطقة والعالم”.
اإلسرائيلية  الــبــث  هيئة  وكــانــت 
“كـــــان” كــشــفــت قــبــل يــومــيــن، أن 
إسرائيل حذرت الواليات المتحدة 
ــالل مــحــادثــات مــغــلــقــة مـــن أن  خـ
إيــران تقترب من أن تصبح دولة 
لــهــا قـــــدرات عــلــى تــصــنــيــع ســالح 

نووي”.
ــم تــمــريــر هــذه  ــ ــه “ت ــ كــمــا قــالــت إن
الـــرســـالـــة خــــالل عــــدة مــحــادثــات 
بينهم  من  إسرائيليين،  لمسؤولين 
وزير الخارجية يائير البيد، ووزير 
الدفاع بيني غانتس، مع نظرائهم 

األميركيين”.
ــي  ــمـ ــرسـ ــون الـ ــزيــ ــفــ ــ ــل ــ ــت ــ ونــــقــــل ال
سياسي  مسؤول  عن  اإلسرائيلي 
أمـــر  يـــحـــدث  “يـــجـــب أن  ــه:  ــ ــول قــ
إيران..  المفاوضات مع  بخصوص 
أن  يمكنه  ال  هـــذا  الــفــاصــل  الــحــد 
يكون الوقت الذي تتقدم به إيران 
به  تصبح  أن  وضــع  نحو  بسرعة 

دولة نووية”.

إسرائيل: حزب اهلل قد يجر المنطقة إلى حرب

القاهرة ـ وكاالت

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
مصر  موقف  األربعاء،  أمس  السيسي، 
قانوني  اتــفــاق  ــى  إل بالتوصل  الــثــابــت 
سد  وتشغيل  ملء  قواعد  بشأن  ملزم 

النهضة.
ــري خـــالل  ــصـ ــمـ ــيـــس الـ ــرئـ وأوضـــــــح الـ
نائب  إيــجــا،  وانـــي  جيمس  استقباله 

رئيس جمهورية جنوب السودان 
لــلــشــؤون االقـــتـــصـــاديـــة أن 

يلبي  أن  يــجــب  االتـــفـــاق 
األطــراف  جميع  مصالح 
ــن مـــســـاعـــي تــحــقــيــق  ــ مـ

الــتــنــمــيــة، والــحــفــاظ على 
األمن المائي المصري. 

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــت  ــ ــ ــان ــ ــ وك
ــد وصـــفـــت الــخــمــيــس  األثـــيـــوبـــيـــة، قــ
المصري  الرئيس  تصريحات  الماضي، 
بشأن  األخــيــرة  السيسي  عــبــدالــفــتــاح 
ســد الــنــهــضــة بــأنــهــا إيــجــابــيــة، مــؤكــدة 

أن أثــيــوبــيــا “مـــع الــتــعــاون والــتــنــمــيــة 
المشتركة”.

ــان الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح  ــ ك
الــســيــســي قـــال فــي خــطــاب الخميس 
الماضي: “إن مخاوف المصريين بشأن 
أزمـــة الــمــيــاه مــشــروعــة، وأكـــدنـــا على 
ضرورة عدم المساس بحصة مصر من 

المياه”.
دائــًمــا استعدادنا  “أكــدنــا  وتــابــع: 
مشاريع  فــي  الــخــبــرات  لنقل 
الكهرباء واإلنتاج الزراعي 
لــكــل أشــقــائــنــا فــي الــقــارة 

اإلفريقية”.
في  مصر  تحرك  أن  على  وشــدد 
مجلس األمن الدولي بشأن قضية سد 
القضية  لوضع  جــاء  األثيوبي  النهضة 
مضيًفا  الــدولــي،  المجتمع  أجندة  على 
ملزم  قانوني  باتفاق  طالبت  بــالده  أن 

بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

السيسي يطالب باتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة

طهران ـ وكاالت

علي  اإليــرانــي  األعــلــى  المرشد  حّمل 
خــامــنــئــي أمــيــركــا مــســؤولــيــة توقف 
مفاوضات فيينا، زاعما بأن واشنطن 
أصّرت على مناقشة ملفي الصواريخ 

والنفوذ، وفق تعبيره.
عدم  أثبتت  التجربة  أن  اعتبر  كما 
صحة الثقة بالدول الغربية، وأن ذلك 

ال يأتي بنتيجة بحسب زعمه.
للرئيس  لقاء  آخــر  له في  كلمة  وفــي 
ــه حــســن روحـــانـــي  ــتـ الــمــنــتــهــيــة واليـ
وحــكــومــتــه، أمـــس األربـــعـــاء، ادعــى 
الـــعـــودة  ــت  ــرطـ ــتـ اشـ ــن  ــطـ ــنـ واشـ أن 
لالتفاق النووي بمباحثات الحقة عن 
الــصــواريــخ والــنــفــوذ، ولــهــذا توقفت 

المفاوضات.
ــوالت من  ــ ــه بــعــد 6 جـ ــ ــى أن ــ يـــشـــار إل
المباشرة  غير  الــنــوويــة  المفاوضات 
المتحدة  الواليات  أخذت  فيينا،  في 

وإيران استراحة الشهر الماضي.
وبينما أبدت واشنطن رغبتها بالتخلي 
عن عقوبات فرضتها على طهران من 
أجـــل إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي للعام 
2015، طالب المفاوضون اإليرانيون 

بالمزيد.
ــان قد  إيــــران كـ ــر مــطــالــب  إال أن آخـ
انكشف قبل ساعات عبر تقرير نشرته 
صحيفة “واشنطن بوست” األميركية، 

المتحدة  الواليات  توافق  أن  ومفاده 
بند يجعل االنسحاب األميركي  على 
ــاق مــســتــقــبــال، مــشــروطــا  ــ ــف ــ مـــن االت

بموافقة األمم المتحدة.
تزعم  إيــران  أن  التقرير  أوضــح  فقد 
أنه بضرورة هذا البند كي ال تكرر ما 
الرئيس  انسحب  حين  سابقا،  حصل 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب مــن جانب 

واحد من االتفاق.

المرشد اإليراني علي خامنئي

الواليات المتحدة أصّرت على مناقشة ملفي الصواريخ والنفوذ
خامنئي يحّمل واشنطن مسؤولية توقف مفاوضات فيينا

عواصم ـ وكاالت

أمس  األميركية،  الخزانة  وزارة  فرضت 
األربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا، 

على عدد من األفراد والكيانات.
األميركية،  الخازنة  وزارة  موقع  وقــال 
على  أدرجـــــت  ــمــتــحــدة  ال ــات  ــ ــوالي ــ ال إن 
كيانات،  و10  أفــراد   8 الــســوداء،  القائمة 
فـــي إجـــــــراءات مــنــفــصــلــة تـــم اتــخــاذهــا 
ــاء، لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب،  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
فــروع  تشمل  بــســوريــا،  متعلقة  وأخـــرى 
السورية.  والعسكرية  العامة  للمخابرات 
التي  الــكــيــانــات  بين  مــن  أن  وأوضــحــت 
ــات عــلــيــهــا، 8 ســجــون  تـــم فــــرض عــقــوب
المخابرات، الفتة  أجهزة  تديرها  سورية 
النتهاكات حقوق  “مواقع  كانت  أنها  إلى 
رويترز.  وكالة  ذكــرت  ما  وفق  اإلنسان”، 
نقالً  مــصــادر مطلعة  ــادت  أفــ ذلـــك،  إلـــى 
عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي رفــــض الــكــشــف 
بايدن  جو  الرئيس  إدارة  بأن  اسمه،  عن 

بينهم  عسكري،   900 نحو  على  ستبقي 
عناصر “القبعات الخضراء” لدعم “قوات 
سوريا الديمقراطية” في محاربة تنظيم 
أنه ال يتوقع  المسؤول  داعــش. وأضــاف 
للحضور  أو  للمهمة  اآلن  تــغــيــيــرات  أي 
نقلته عنه  لما  فــي ســوريــا، وذلـــك وفــقــا 
ميدانيا،  األميركية.  “بوليتيكو”  صحيفة 
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  أعلن 
أمس األربعاء، أن عناصر تنظيم داعش 
النظام  قــوات  على  واسعا  هجوما  شنوا 
دير  بادية  لها في  الموالية  والميليشيات 

ــة مع  ــ الـــزور وصـــوال إلــى الــحــدود اإلداري
محافظة الرقة. ودارت اشتباكات عنيفة 
السالح  خاللها  ُاستخدم  الجانبين  بين 
الثقيل وسط مشاركة المقاتالت الحربية 
الروسية في صد الهجوم، تسببت بمقتل 
7 عناصر في قوات النظام والميليشيات 
عناصر   5 لمقتل  باإلضافة  لها،  الموالية 
الجوي  بالقصف  األقل  التنظيم على  من 
واالشـــتـــبـــاكـــات، وعــــدد الــقــتــلــى مــرشــح 
في  بعضهم  جــرحــى  لــوجــود  ــفــاع  ــالرت ل

حاالت خطرة.

قوات أميركية شرق سوريا

مقتــل 7 من قــوات النظام و5 مــن داعش في ديــر الزور
الواليات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تتعلق بسوريا

موسكو ـ وكاالت

سيرغي  الروسي  الدفاع  وزيــر  حذر 
توافد  مــن  ــعــاء،  األرب أمــس  شويغو، 
مقاتلي تنظيم “داعش” اإلرهابي، من 
سوريا وليبيا وعدد من الدول األخرى 
إن  شويغو،  وقـــال  أفغانستان.  إلــى 
عسكرية  مساعدات  “ستقدم  روسيا 
قاعدتها  من  طاجيكستان  لحليفتها 
هناك، إذا ما برزت أي تهديدات أمنية 
ذكــرت  حسبما  أفــغــانــســتــان”،  بسبب 
وكــالــة “إنــتــرفــاكــس”. ونــقــلــت وكــالــة 
الــروســيــة عــن شويغو  “ســبــوتــنــيــك” 
ــه خـــالل مــبــاحــثــاتــه مـــع نظيره  قــول
“العمل  ميرزو:  شيرعلي  الطاجيكي 
المشترك لتحييد التهديدات القادمة 
ــي أفــغــانــســتــان الــمــجــاورة  مــن أراضــ

ــى الــيــوم.  ــ يــأتــي فــي الــمــرتــبــة األول
لقد أدى االنسحاب المتسرع 

لـــلـــقـــوات األجــنــبــيــة من 
هناك إلى تدهور سريع 

لــلــوضــع، وزيــــادة الــنــشــاط اإلرهــابــي 
وتصاعده. هذا الوضع يتطلب اتخاذ 
جار  العمل  هــذا  المناسبة.  التدابير 
بــالــفــعــل”. وســبــق أن حـــذرت روسيا 
ــبــان بلهجة  الــشــهــر حــركــة طــال هـــذا 
لـ”الحدود” خالل  حادة من تجاوزها 
تــوســعــاتــهــا الــســريــعــة فــي األراضــــي 
تماس  على  جعلتها  التي  األفغانية، 
مــبــاشــر مــع الــمــصــالــح الــروســيــة بعد 
قرب  مناطق  على  الحركة  سيطرة 
الحدود بين أفغانستان وجمهوريات 
وبلهجة  السابقة.  السوفيتي  االتحاد 
حــاســمــة، تــحــدث مــبــعــوث الــرئــيــس 
ــــى أفــغــانــســتــان، زامــيــر  الـــروســـي إل
قائال:  طالبان،  حركة  إلى  كابولوف، 
“إن أي محاوالت من جانب طالبان 
بأمن حلفائنا في آسيا  لإلضرار 
ــى ســـيـــكـــون ثــمــنــهــا  ــطـ ــوسـ الـ

غاليا”.

روسيا: مقاتلو “داعش” ينتقلون إلى أفغانستان
واشنطن ـ وكاالت

فـــي تــصــريــحــات تــســلــط الــضــوء 
ــا تـــعـــتـــبـــرهـــا واشـــنـــطـــن  ــ عـــلـــى مـ
تــهــديــدات مــتــنــامــيــة مـــن جــانــب 
الرئيس  حـــذر  والــصــيــن،  روســيــا 
ــي جـــو بـــايـــدن مـــن أن  ــركـ ــيـ األمـ
هجومًا إلكترونيا كبيرًا على بالده 
يمكن أن يؤدي إلى حرب حقيقية 

مع قوة كبرى.
ــدن فــي  ــ ــايـ ــ وأوضـــــــــح بـ

نصف  استمر  خطاب 
االول،  أمـــس  ســاعــة 
ــه إذا  ــ أنـ ــه يــعــتــقــد  ــ أنـ

“حــرب حقيقية  نشبت 
مع قوى كبرى” فسيكون 

“نتيجة  األرجــــح  عــلــى  ذلـــك 
ــه عــواقــب  الخــتــراق إلــكــتــرونــي ل

وخيمة”.
اإللكتروني جدول  األمن  وتصدر 
سلسلة  بعد  بــايــدن  إدارة  أعــمــال 

من الهجمات البارزة على كيانات 
إلدارة  “سوالرويندز”  شركة  منها 
ــشــبــكــات، وشـــركـــة “كــولــونــيــال  ال
بايبالين” لخطوط أنابيب الوقود، 
لمعالجة  “جــيــه.بــي.إس”  وشــركــة 

اللحوم.
كـــذلـــك، ألــحــقــت هـــذه الــهــجــمــات 
ضررا كبيرا بالواليات المتحدة 
وأثرت بعض الهجمات على 
إمدادات الوقود والغذاء 

في مناطق من البالد.
وكانت نتائج تحقيق 
ــات  ــ ــه ــجــ ــ أجـــــــرتـــــــه ال
 16 في  أميركا  في  األمنية 
الـــجـــاري، كشفت أن  الــشــهــر  مــن 
على  يعتقد  التي   ،REvil جماعة 
نطاق واسع بأنها مرتبطة بروسيا 
ولكن دون وجود دليل دامغ، تقف 

وراء غالبية تلك الهجمات.

بايدن: الهجمات اإللكترونية يمكن أن تؤدي لحرب حقيقية

القوات اليمنية تقصف 
ثكنات حوثية بالحديدة

ــوات الــيــمــنــيــة الــمــشــتــركــة،  ــقــ ــ كـــبـــدت ال
بشرية  الــحــوثــي، خــســائــر  مــيــلــيــشــيــات 
ــاديـــة فـــي جــبــهــة مــديــنــة الــدريــهــمــي  ومـ

بمحافظة الحديدة - غربي اليمن-.
ــد الــمــركــز اإلعـــامـــي، أن الــوحــدات  وأكـ
العسكرية المرابطة في خطوط التماس 
ثكنات  مركز  الدريهمي قصفت  بمديرية 
وأوكار الميليشيات المدعومة من إيران.

كما أشار إلى أن القصف حقق إصابات 
ــفـــوف الــمــيــلــيــشــيــات،  مـــبـــاشـــرة فـــي صـ
وخسائر مادية في المواقع المستهدفة.

دبي ـ العربية.نت



ال أعـــرف مـــا الـــذي دفعنـــي إلعـــادة مشـــاهدة 
فيلم “الحاجز” للمخرج البحريني الكبير بســـام 
الذوادي الذي يعتبر من أهم األفالم السينمائية 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، وســـر ذلـــك أنه 
أنتجـــه وأخرجـــه في فترة كانت فيه الســـينما 
فـــي الخليـــج تحبـــو وتبحـــث عمـــن يخرجهـــا 
العشـــوائية،  الطبيعـــة  قانـــون  مـــن  وينتشـــلها 
وبعيدا عن مسألة الذوق والتذوق لخصوصية 
المعطيات الفنية للســـينما عند المخرج بســـام 
الذوادي، اكتشفت – ربما متأخرا- بأن المخرج 
الذوادي يشـــبه الى حد كبير المخرج الروسي 
الفيلســـوف” اندريه تاركوفســـكي” في مغازلة 
السينما، فتاركوفسكي دائما يخضع شخصيات 
أفالمـــه لخدمة الفكـــرة ولقطات يطلـــق عليها 
مـــن فرط طولهـــا اللقطات الفصـــل، في إعجاز 
فني ال تســـطيعه سوى الســـينما الروسية بكل 
مـــا تملـــك من تراث إنســـاني ال نظيـــر له، وهذا 
اإلعجـــاز ال غرابـــة فيـــه؛ ألن صاحبـــة “اندريـــه 
تاركوفســـكي” وكما قال عنه الناقد البريطاني 
“ايفور مونتاجو” ظاهرة فريدة لم تحدث في 
عالم الســـينما منـــذ أمد بعيـــد، ودرس على يد 
واحـــد مـــن عباقرتـــه “ ميخائيـــل روم” بمعهـــد 

الفيلم باالتحاد السوفيتي.
أمـــا مخرجنا بســـام الـــذوادي، فيســـلك طريق 

البحـــث عـــن الذات وخـــط الضيق مـــن روتين 
الحياة والموقف السلبي لإلنسان من مجتمعه 
كما فيه شـــخصية بطل فيلم  الحاجز “حســـن” 
والـــذي يقـــول عنه الـــذوادي، إنه يضـــع حاجزا 
بينـــه وبيـــن اآلخريـــن من جهـــة، وبينـــه وبين 
ذاتـــه مـــن جهـــة أخـــرى. والحاجـــز هنـــا يتمثل 
فـــي كاميـــرا الفيديو التي يملكهـــا ومن خاللها 
ينظـــر ليـــرى العالم كما يتخيلـــه وليس كما هو 
علـــى حقيقتـــه. إنه يعزل نفســـه فـــي عالم من 
صنعـــة، وال يعبـــأ بمشـــاكل وأزمـــات اآلخرين. 
إنه ال يســـتطيع أن يحقق التواصل مع عائلته، 
وال يفهـــم حقيقـــة مشـــاعر ومشـــاكل صديقة، 
الســـلبية.  مواقفـــه  بســـبب  حبيبتـــه  ويخســـر 
وفيلـــم الحاجـــز يتناول الحواجـــز االجتماعية 
والنفســـية المفروضة بين الفرد والمجتمع من 

جهة وبين الفرد وذاته من جهة أخرى.
اندريه تاركوفســـكي فطن إلى دقة الروابط 
عالمـــه  تصـــل  التـــي 
السينمائي بدنيا الناس 
ولديـــه  والموجـــودات 
رؤية أمينة ومنزهة 
علـــى  وقـــادرة 
الحقيقة  اكتشاف 
بهـــا،  الخاصـــة 
وتجربة 

متجاوبـــة  صادقـــة  تجربـــة  الـــذوادي  بســـام 
مـــع احتياجـــات اإلنســـان المعاصـــر وأســـلوبه 
السينمائي يتواءم مع رؤيته الخاصة للحياة. 
األدب  تقاليـــد  يكمـــل  شـــولوخوف  كان  إذا 
الروســـي العظيم، تقاليد جوجول وتولستوي 
ومكسيم جوركي وديستوفسكي وينتمى إلى 
ذريتهم مباشـــرة، فإن مخرجنا بســـام الذوادي 
يكمـــل تقاليـــد ســـينما “اندريـــه تاركوفســـكي” 
والمقارنة بينهما تفرض نفسها فرضا، فكالهما 
عنده قبول رصين لحقائق الحياة، هناك أناس 
يأكلون ويحبون ويحاربون ويموتون، وهناك 
أيضـــا ضيـــاع وتـــردد وفـــزع وحيويـــة درامية 
متسلســـلة دفاقة حيويـــة التصور التي ال تنال 
منها رتابة، وتقنيا كالهما يشتركان في زاوية 
تصويـــر غريبـــة غير عاديـــة تؤدي إلـــى ظهور 
الموضوع بكيفية الئقة، مســـتخدمين ذكائهما 
وعبقريتهمـــا لتعميـــق الهـــدف النهائـــي في كل 

منظر ومشهد يقومان بتصويره.

تاركوفســـكي والـــذوادي يشـــتركان أيضـــا في 
المقدرة على اســـتخراج أحاســـيس المشـــاهد 
تمامـــا كمـــا يفعل النـــاس حين يســـتلقون على 
ســـرير المحلل النفســـاني، ففي فيلـــم “الحنين 
للماضـــي” الـــذي اخرجـــه تاركوفســـكي العـــام 
1983 أرغمنـــا على الشـــفقة والخيال وتراتيل 
األســـئلة التـــي تـــدور في ذهـــن البطـــل “اوليغ 
يانكوفســـكي” الكاتـــب الروســـي الـــذي يـــزور 
إيطاليـــا لعمـــل بحـــث عـــن ملحـــن روســـي من 
القـــرن الثامـــن عشـــر، وفـــي “حاجز” الـــذوادي 
دخلنا في الغموض والفجاعة والصدمة بتعدد 
معانيهـــا الغريبـــة ونحن نشـــاهد البطل حســـن 
يقلـــب كاتالـــوج المرارة واليأس مـــن التواصل 
مـــع اآلخريـــن، وســـرنا كمشـــاهدين فـــي تيـــار 
حوادث وإيقـــاع الفيلم بقوة ســـحرية عجيبة 
وشـــاهدنا على وجوه األبطال عن كثب جميع 

االنفعاالت النفسية.
فـــي كتاب “الوجه والظل في التمثيل 
 ” ئي لســـينما ا

الذي ترجمه وأعده أمين صالح، يقول اندريه 
تارکوفســـكی “أحد األشـــياء التي يتعين على 
الممثـــل أن يفعلـــه هـــو التعبيـــر، فـــي ظـــروف 
معينة، عن حالة نفســـية خاصة به وحده، وأن 
يفعل ذلك بشـــكل طبيعي، منســـجم مع بنيته 
العاطفية والفكرية، وعلى نحو مالئم لنفســـه. 
ال يعنينـــي كيف يفعل ذلك، وال الوســـيلة التي 
لـــي الحـــق فـــي  بـــأن  يســـتخدمها. وال أشـــعر 
إمـــالء شـــكل التعبير الـــذي يجـــب أن تختاره 
ســـیكولوجيته الفردية؛ ذلك ألن كل واحد منا 
يختبـــر حالـــة معينـــة بطريقته الخاصـــة التي 
هي شـــخصية تمامـــا. غالبا ما أشـــاهد ممثلين 
يقلدون إيماءات وسلوك مخرجيهم. شخصيا 
ال أدع الممثـــل يتبنـــی رســـمي دوره. أريده أن 
يمتلـــك حرية كاملـــة ما إن يبين لـــي قبل بدء 

التصوير، أنه متصل كليا بفكرة الفيلم”.
ويقـــول أيضا فـــي كتابـــه “النحت فـــي الزمن” 
الـــذي ترجمـــه أيضا أميـــن صالـــح: “بالطبع كل 
مخـــرج يعمـــل مـــع ممثليـــه بطريقـــة مختلفة. 
ممثلـــو فللينـــي يختلفـــون تمامـــا عـــن ممثلـــي 
بريســـون؛ ألن كل مخـــرج يحتـــاج إلـــى نماذج 
بشـــرية مختلفـــة. األداء فـــي أفـــالم بریســـون 
لن يكـــون متخلفا وباليا أبـــدا .. كذلك أفالمه. 
ليس هناك أي شيء مدروس أو استثنائي في 
أداء الممثليـــن غيـــر الحقيقـــة العميقـــة للوعي 
اإلنســـاني ضمن الحالة التي يحددها المخرج. 
يعيشـــون  بـــل  شـــخصيات  يمثلـــون  ال  إنهـــم 
حيواتهم الداخلية الخاصة أمام أعيننا”.
بســـام الـــذوادي يتعامل 
مع الممثلين بســـيل من 
كلمات االحترام ويعرف 
التـــي  الحيـــاة  حقيقـــة 
شـــخص  فلـــكل  نحياهـــا، 
ورمزيتـــه  طريقتـــه  منـــا 
مـــن  وبالتالـــي  وفلســـفته، 
يكـــون  أن  عنـــده  المهـــم 
الممثل على طبيعته ويعبر 
عـــن نفســـيته الخاصـــة كما 

قال اندريه تاركوفسكي.

ظاهرة فريدة

المرآةفيلم الحاجزحنين للماضي

الذوادي يكمل تقاليد سينما  “اندريه تاركوفسكي” والمقارنة بينهما تفرض نفسها
مقــدرة علــى اســتخراج أحاســيس المشــاهد وكالهمــا عنــده قبول رصيــن لحقائــق الحياة
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 ترجم: طارق البحار

قّررت النجمة تايلور 
سويفت، االحتفال 

بعد مرور عام كامل 
على إطالق ألبومها 
 ،”Folklore“ بعنوان

الذي حققت من 
خالله نجاًحا كبيًرا 

بالحصول على 
جائزة غرامي، 

وشاركت متابعيها 
بنسخة جديدة 

بديلة من أغنيتها 
 ،The Lakes

وبترتيب أكثر 
تفصيال عن النسخة 

األصلية.

tariq_albahhar

من يختار النجم بيرس بروسنان للعب دور “جيمس بوند“ المقبل؟

اعتـــاد النجم الكبير ونجم أفالم ”جيمس بوند“ الســـابق 
جـــدا بريـــس بروســـنان علـــى أن يطلب منه رأيـــه فيمن 
ينبغـــي أن يتولـــى منصـــب جيمـــس بونـــد بعـــد خليفته 
دانيـــال كريـــغ وقـــال: “في بعـــض األحيان يصبـــح األمر 
متعبـــا جدا“ بحســـب مجلة بيبـــول الشـــهيرة، ومع ذلك، 
بروســـنان ”68 عامـــا“، الـــذي يعـــرض لـــخ حاليـــا الفيلـــم 
الجديـــد False Positive على منصـــة هولو يدرك تماما 
لماذا عشـــاق السلســـلة الجاسوســـية الناجحـــة مهتمون 
فـــي ســـماع ما لديه ليقولـــه. من 1995 إلـــى 2002، قدم 
Golden- :007 عبـــر أربعة أفالم  النجم بروســـنان أفالم

 Eye Tomorrow Never Dies، The World Is
Not Enough وDie Another Day، وخلفـــه 
النجم الناجـــح دانيال كريغ والذي يبلغ من 
العمـــر ”53” عاما قد أعلن في نوفمبر 2019 
أنه بعـــد فيلمه األخير الـــذي لم يعرض بعد 
 No Time to Die فـــي عدة دول من العالـــم

وهي المرة األخيرة التي يمثل فيها دور 
الجاسوس اإلنجليزي المحبوب.

يقـــول بروســـنان عـــن كريـــغ بأنـــه 
قـــدم أجمل أدوار بوند بأداء قوي 
ال مثيـــل لـــه، وترك حقـــا عالمة ال 
تمحى، وأضاف بروســـنان: “كان 
واحـــدا نعتـــز بـــه، فقـــط واصـــل 
الســـابق  فـــي  نحـــن  مســـيرتنا 

بهدية من العطاء والمحافظة على أصالة الدور بصورة 
كاملـــة“، وقـــال إنـــه يعتـــرف بأن بيـــس لديـــه “أي فكرة” 
مـــن سيســـتلم هـــذه المهمـــة فـــي الســـنوات المقبلـــة، 
ولكن هناك اســـمان مطروحـــان أمامه من الجهات 
المســـؤولة يعتقد أنهما سيكونان مناسبين. واكد 
ظهـــور اســـم النجـــم “إدريـــس إلبا، فهـــو ممثل له 
حضـــور وبصـــوت عظيم للـــدور، وســـيكون رائعا 

في هذا الدور.
النجـــم  وقـــال 
األيرلنـــدي أيضا هناك 
البريطاني توم  النجـــم 
هـــاردي الذي يجيـــد ”مضغ“ 
األثاث وتقديم األكشن و“أنا 
أعتقـــد بـــأن النجميـــن يمكنهما 
ويضيـــف:  الـــدور“.  تقديـــم 
“أعتقـــد اآلن أن دانيـــال قـــد ترك بصمة ال 

تمحـــى، ويمكنهم بعده تقديم السلســـلة بطرق مختلفة، 
من ســـيكون بوند القادم، رســـميا ال توجد اســـماء حاليا 

عندي!“

من هو؟

بيرس بروسنان ولد يوم 16 مايو العام 1953، هو ممثل 
ومنتـــج أيرلنـــدي يحمـــل الجنســـية األميركيـــة، وُيعرف 
جيدا بتجســـيد دور العميل السري البريطاني المحبوب 
“جيمـــس بونـــد” في 4 أفالم، باإلضافـــة إلى أنه ظهر في 
 Marsو ،Mrs. Doubtfire أفالم ســـينمائية عديدة منهـــا

.Laws of Attractionو ،Attacks
أشار بيرس بروسنان في مقابلة صحفية إلى أنه لم يلتق 
والده سوى مرة واحدة العام 1984، خالل تصوير فيلم 
“Remington Steele” في أيرلندا، مضيفا: “تحدثنا عن 
الكثير من األمور، واألشخاص، شربنا العصير وودع كل 

منا اآلخر”.

No Time to Die نجوم فيلم البريطاني توم هاردي

تصدر فيلم الرعب الجديد  «
“أولد” للمخرج م. نايت 

شياماالن إيرادات شباك 
التذاكر في أسبوعه األول في 

صاالت السينما األميركية 
الشمالية، حاصدا 16,5 

مليون دوالر، وفق أرقام شركة 
“إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة. ويدور الفيلم حول عائلة محاصرة 

على الشاطئ يواجه أفرادها فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته 
غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس. وقد تبعه في المركز الثاني فيلم 

“سنايك أيز”، أحدث إنتاجات “باراماونت” ضمن سلسلة “جي آي جو”، 
مع 13,4 مليون دوالر. أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم ديزني 
“بالك ويدو” بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات تقرب من 11,6 
مليون دوالر. وتراجع فيلم الحركة والرسوم المتحركة “سبايس جام: 

إيه نيو ليغاسي”، إلى المركز الرابع بعدما تصدر التصنيف األسبوع 
الماضي، مع عائدات بلغت 9,6 ماليين دوالر. وفي هذا الفيلم، وهو 

تكملة لـ ”سبايس جام” الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة أسطورة 
كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري األميركي للمحترفين 

)ان بي ايه( ليبرون جيمس ضمن فريق واحد مع األرنب الشهير “باغز 
باني” وشخصيات أخرى من عالم “لوني تيونز”، مباراة بالغة األهمية 

بكرة السلة ضد كائن يعمل بالذكاء االصطناعي يهدد ابنه.

 OLD 
للمخرج العبقري 
شياماالن يتصدر 
السينمات

تاركوفسكي بسام الذوادي



تلقـــى منتخبنا الوطنـــي األول لكرة 
اليـــد خســـارته الثالثة علـــى التوالي 
بدورة األلعـــاب األولمبيـــة “أولمبياد 
تســـتضيفها  التـــي   ”2020 طوكيـــو 
اليابانيـــة طوكيـــو حتـــى  العاصمـــة 
8 أغســـطس المقبـــل بعدمـــا أطـــاح 
بـــه منتخـــب الدنمـــارك بطـــل العالـــم 
وحامـــل ذهبية أولمبيـــاد ريو 2016 
المواجهـــة  فـــي   21  –  31 بنتيجـــة 
التـــي أقيمـــت صبـــاح أمـــس ضمـــن 
منافســـات الجولة الثالثة ولحســـاب 
منتخـــب  ليواصـــل   )B( المجموعـــة 
الدنمـــارك صـــدارة المجموعـــة ب 6 
نقاط ويضمن التأهل لدور الثمانية.

لمصلحـــة  انتهـــى  األول  الشـــوط 
الدنمـــارك 12 7- بعدما ظهر منتخبنا 
بصورة جيدة اســـتطاع مـــن خاللها 
مجـــاراة الدنماركييـــن عبـــر التغطية 
الدفاعيـــة وتصدي الحـــارس محمد 
عبدالحســـين للعـــددي مـــن الكـــرات 
لكنه لم يتمكن من فك شـــفرة دفاع 
الدنمارك الذي يمتاز العبوه بالطول 

الفارع والقوة الجسمانية.
أداء  تراجـــع  الثانـــي  الشـــوط  فـــي 
المنتخـــب علـــى الصعيـــد الدفاعـــي 
بعـــد أن تمكن المنتخـــب الدنماركي 
مـــن توســـيع الفارق وأضـــاع العبونا 
العديد من رميـــات الجزاء والفرص 

الهجومية التي أتيحت لهم ليبســـط 
المنافـــس ســـيطرته علـــى مجريات 

اللقاء أداء ونتيجة.
مهـــدي  مـــن  كال  لمنتخبنـــا  ســـجل 
ســـعد، أحمـــد المقابـــي، أحمد جالل، 
محمد ميرزا )ثالثة أهداف(، حســـن 
الســـماهيجي، علي ميـــرزا )هدفين(، 
علـــي عيد، محمـــد عبدالرضا، محمد 
حبيب، محمد حبيب ناصر، حســـين 

الصياد )هدف(.
التـــي  الثالثـــة  الخســـارة  ورغـــم 
تعـــرض لها منتخبنـــا إال أن حظوظه 
الزالـــت  الحســـابية  الناحيـــة  مـــن 
قائمـــة باالعتمـــاد علـــى باقـــي نتائج 

المجموعـــة حيـــث يتنافـــس مع كال 
مـــن البرتغـــال واليابـــان على خطف 
لـــدور  المؤهلـــة  الرابعـــة  البطاقـــة 

الثمانية.
وســـيخوض األحمر المباراة الرائعة 
يـــوم الجمعـــة القـــادم أمـــام اليابـــان 

المستضيف.
هذا وقد شـــهد اللقاء ســـمو الشـــيخ 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  عيســـى 
خليفة نائب رئيس اللجنة األولمبية 
مملكـــة  وفـــد  رئيـــس  البحرينيـــة، 
البحريـــن بأولمبيـــاد طوكيـــو 2020 
واألمين العام للجنة األولمبية نائب 
رئيـــس الوفـــد محمد حســـن النصف 

ومدير البعثـــة حمد بوحجي وباقي 
افراد الوفد اإلداري.

المالكم التيبوف: القرعة لم 

تخدمني وشكًرا لدعم خالد بن حمد

قال العب منتخبنـــا الوطني للمالكمة 
دينيـــس التيبـــوف أن القرعـــة أوقعته 
أمـــام منافســـين أقوياء فـــي الدور ال 
32 ودور ال 16 وهـــو مـــا ســـاهم فـــي 
خروجـــه المبكـــر من أولمبيـــاد طوكيو 

.2020
أوقعتنـــي  “لقـــد  التيبـــوف  وأضـــاف 
محمـــد  األذربيجانـــي  أمـــام  القرعـــة 
قـــوي  مالكـــم  وهـــو  عبدالالييـــف 

القـــاري  الصعيـــد  علـــى  ومعـــروف 
التغلـــب  مـــن  تمكنـــت  ولـــو  والدولـــي 
عليه فســـأكون أمـــام مواجهة أصعب 
ســـتجمعني أمام مالكم أوزبكســـتاني 

هو بطل العالم..”.
وأضـــاف “أتقـــدم بالشـــكر الجزيل إلى 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
على الدعـــم والمســـاندة الكبيرة التي 
قدمهـــا لـــي، وأعاهد ســـموه على بذل 
المزيـــد مـــن المســـتوى للتعويـــض في 
بينهـــا  ومـــن  القادمـــة  االســـتحقاقات 
بطولة العالم كما أشـــكر المدرب توني 
ديفيس وجميع من ســـاندوني للتأهل 

والمشاركة في األولمبياد”.

السباح عبداهلل عيسى يستهل 

مشواره بسباق 100 متر فراشة

يبـــدأ الســـباح الواعد عبدهللا عيســـى 
اليوم مشـــواره في مســـابقة السباحة 
وتحديدًا في التصفية األولى لســـباق 
األلعـــاب  بـــدورة  فراشـــة  متـــر   100
 ”2020 “أولمبيـــاد طوكيـــو  األولمبيـــة 
الســـاعة 7:45 مســـاء بتوقيت اليابان 
)2:45 ظهرا بتوقيت مملكة البحرين(.
تحضيراتـــه  بـــدأ  قـــد  الالعـــب  وكان 
منـــذ وصوله يـــوم األربعـــاء 21 يوليو 
الجاري بقيادة المدرب الوطني القدير 

ظاعن العامر.

طوكيو - حسن علي: )تصوير - علي الحلواجي(

منتخب اليد يتلقى الخسارة الثالثة بأولمبياد طوكيو
الســباح عبداهلل عيســى يســتهل مشــواره والمالكم التيبــوف: شــكًرا لدعم خالــد بن حمد
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سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة والنصف وعلي عيسى يتابعان اللقاء احمد المقابي يحاول اختراق الدفاعات الدنماركية 

اللجنة اإلعالمية

اإلنســانية  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  نعــى 
بــن حمــد  وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصــر 
تطبيــق  فــي  ســموه  حســاب  علــى  خليفــة  آل 
“االنســتغرام”، المغفور له بإذن هللا تعالي الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الرحمــن آل خليفــة عضــو مجلس 

إدارة نادي المحرق السابق. 

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “تعازينا 
للبحرين، وباألخص المحرق”.

وأوضـــح ســـموه “لقـــد فقـــدت الرياضـــة البحرينية 
رجـــال مـــن رجاالتهـــا المخلصيـــن الذين عملـــوا بكل 
جد وإخالص في ســـبيل رفعـــة الرياضة البحرينية 
واالرتقاء بها في مختلف المحافل باإلضافة تقديم 
خدمات جليلة إلى نادي المحرق العريق والمساهمة 
مع أعضاء مجلـــس إدارة النادي في صناعة مجده 
وبطوالتـــه، إضافـــة إلى أنـــه من الشـــخصيات التي 
تقلدت منصب رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد     وحققت كرة السلة في عهده نقلة نوعية بارزة”.

قال ســموه إن الرياضــة البحرينية فقدت رجال مــن رجاالتها المخلصين

ناصر بن حمد ينعى محمد بن عبدالرحمن

اتحاد السلة

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء هللا وقــدره، ينعــى االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة المغفــور له بإذن هللا تعالى الشــيخ محمد بــن عبدالرحمن آل 
خليفــة أحــد الرؤســاء الســابقين لالتحــاد وأحــد أعمــدة كرة الســلة 
البحرينيــة، والــذي وافاه األجل المحتوم أمــس األربعاء بعد صراع 
مع المرض، ويتضرع رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد واألسرة 
الســالوية البحرينيــة للمولــى العلي القدير بأن يرحم الفقيد بواســع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

جزيـــرة  مواليـــد  مـــن  والفقيـــد 
وتـــرأس   ،1958 عـــام  المحـــرق 
االتحاد البحريني لكرة السلة منذ 
عـــام 2000 إلـــى 2008، وحققت 
البحرين في عهد رئاسته التحاد 
الســـلة أول لقـــب خليجـــي وكان 
التعـــاون  مجلـــس  بطولـــة  فـــي 
لمنتخبات الشـــباب التـــي أقيمت 
في الكويـــت العام 2005، وتمكن 
تمويـــل  بمســـتوى  االرتقـــاء  مـــن 

االتحـــاد ووقـــع عـــددًا مـــن عقود 
الرعايـــة مع الكثير من الشـــركات 
الوطنيـــة، وكذلـــك شـــهدت فترة 
رئاســـته عمليات تطوير مستمرة 
للعبـــة فـــي البحريـــن مـــن خـــالل 
تبني العديـــد والكثير من األفكار 

التي أسهمت في ذلك.
محمـــد  الشـــيخ  بدايـــة  وكانـــت 
بـــن عبدالرحمـــن مـــع إدارة نـــادي 
المحرق في عام 1990، وُينســـب 

لـــه كثيـــر ممـــا وصلـــت إليـــه كرة 
تطـــور  مـــن  المحرقاويـــة  الســـلة 
حصـــد  علـــى  قويـــة  ومنافســـة 
الروحـــي  األب  فهـــو  البطـــوالت، 

لكرة السلة المحرقاوية.

محمد بن عبدالرحمن

أكد أنه أحدث عمليات تطوير للعبة البحرينية والمحرقاوية

اتحاد السلة ينعى رئيسه األسبق محمد بن عبدالرحمن

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

افتتح النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، المقر اإلداري الجديد لنادي قاللي الرياضي، والذي شــيدته وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة بالتعــاون مــع وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 

والتخطيط العمراني.

وقد حضر االفتتاح، ســـمو الشـــيخ سلمان 
بـــن محمد آل خليفـــة نائب رئيـــس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني 
التنفيـــذي  والرئيـــس  القتاليـــة،  لأللعـــاب 
للهيئـــة العامة للرياضة عبدالرحمن صادق 
عســـكر، ورئيس نادي قاللي جمعة شريدة 

وعدد من أعضاء ومنتسبي النادي.
وقـــد رفـــع ســـموه الســـتار إيذانـــا بافتتاح 
المبنى، بعدها قام سموه بجولة في مرافق 
هـــذا المبنى الـــذي فاقت كلفتـــه االجمالية 
700 ألـــف دينار، ويتألف مـــن ثالثة أدوار، 
حيـــث يتكون الـــدور األرضي مـــن منطقة 
ويتكـــون  ومجلـــس.  مســـرح،  اســـتقبال، 

الـــدور األول من مجلـــس للضيوف، غرفة 
اجتماعـــات، قاعـــة للمحاضـــرات، مكتبـــة، 
صالـــة حاســـوب، صالـــة أللعـــاب الفيديـــو، 
صالة رياضية متعـــددة األغراض، مكاتب 
إداريـــة ومرافق صحيـــة وخدماتية. فيما 
يتكون الدور الثاني من ملعب من النجيل 
الصناعي لكرة القدم، غرفة تبديل، مرافق 
صحيـــة منطقـــة اســـتراحة، صالـــة بليـــارد 

وتنس طاولة ومنطقة للخدمات.
وبهـــذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن المشـــروع يعكس 
ما تشـــهده مملكة البحرين من تطور على 
مستوى القطاع الرياضي، بفضل ما يوليه 

حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 
ودعـــم  رعايـــة  مـــن  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
للرياضـــة، والـــذي ســـاهم فـــي دفـــع عجلة 

التقدم والنماء بالقطاع.
وثمن سموه اهتمام صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 

العهـــد رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه 
بهذا القطاع، من خالل المشاريع التنموية 
التـــي تنفذهـــا الحكومـــة الموقرة برئاســـة 
ســـموه، والتي شـــكلت دعما كبيرا لتطوير 
البنيـــة التحتية في المنظومـــة الرياضية، 
والتي ُتهيئ ســـبل النجاح لتحقيق المزيد 

من المنجزات في الرياضة البحرينية. 

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، فـــي تنفيـــذ توجيهـــات عاهـــل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، من خالل 

اإلســـتراتيجية التطويريـــة التـــي رســـمها 
ســـموه، لدعـــم األنديـــة الوطنيـــة وتعزيـــز 

دورها إلثراء الحركة الرياضية بالمملكة.
وقال ســـموه: “إن هذا المشروع سيساهم 
في تطويـــر منظومة العمل بنـــادي قاللي، 
منتســـبيه،  وكفـــاءة  بمســـتوى  واالرتقـــاء 
وزيادة فرص االستثمار على الشكل الذي 
يدعـــم تحول النـــادي إلى شـــركة تجارية، 
تســـهم فـــي تعزيـــز االحتـــراف الرياضـــي 
والتوجـــه نحو الصناعة في هـــذا المجال، 
مقدرا ســـموه الجهود الكبيـــرة التي بذلتها 
وزارة شؤون الشـــباب والرياضة بالتعاون 
والتنســـيق مـــع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
تنفيذ هذا المشـــروع، مهنئا ســـموه رئيس 
وأعضـــاء ومنتســـبي نادي قاللـــي بالصرح 
الجديـــد ومتمنيا ســـموه للنادي المزيد من 

التوفيق والنجاح.

سموه يفتتح المبنى الجديد لنادي قاللي

ســموه يؤكد أن المشــروع يعــزز الجهــود لزيادة فــرص االســتثمار والتحول نحــو االحتراف

خالد بن حمد يفتتح المبنى اإلداري الجديد لنادي قاللي
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أكد الشــيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية أن اســتضافة 
البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب والتي ستقام خالل الفترة من 
28 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبل تأتي متوافقة مع توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه باالهتمام برياضات ذوي 
العزيمــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي وهو األمر الــذي يتوافق مــع اهتمام صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولــي العهد رئيــس مجلس الــوزراء في 

إعطاء ذوي العزيمة أهمية مضاعفة في االهتمام بهم ورعايتهم بصورة واضحة.

وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفة 
“نمتلـــك رؤيـــة واضحـــة الســـتضافة الدورة 
االســـيوية وتنبع هذه الرؤيـــة من توجيهات 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة والحريـــص علـــى دعـــم الـــدورة 
باعتبارهـــا تمثـــل جانبـــا مـــن جوانـــب تأكيد 
مكانـــة البحريـــن فـــي تســـامحها واهتمامها 
مملكـــة  وتبنـــي  العزيمـــة  بـــذوي  الواضـــح 
البحرين القيم األساســـية التـــي تقوم عليها 

األلعاب البارالمبية في ظل االهتمام الواضح 
مـــن قبـــل ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
والذي يؤكد دائما على أهمية تظافر الجهود 
إلخـــراج الدورة بحلة تنظيميـــة زاهية تليق 

باسم مملكة البحرين”.
وتابـــع الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفة 
“تمكنـــت مملكة البحريـــن من الحصول على 
شـــرف اســـتضافة دورة األلعـــاب البارالمبية 

االسيوية للشباب والذي تساهم في تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وخاصـــة تلك 
التي تتعلق بتوفيـــر الصحة الجيدة والرفاه 
والمســـاواة بين الجنســـين والحد من أوجه 
والعدالـــة  الســـالم  ونشـــر  المســـاواة  عـــدم 
والمؤسســـات القويـــة باإلضافـــة إلـــى عقـــد 
الشـــراكات لتحقيـــق األهداف ونشـــر الوعي 
المجتمعـــي بأهميـــة الرياضة لـــذوي العزيمة 
نفســـيا وبدنيا، كما أن اللجنـــة البارالمبية قد 
وقعـــت اتفاقيـــة تعاون مـــع مكتـــب برنامج 
األمـــم المتحدة اإلنمائي في مملكة البحرين 
االســـتراتيجي  للتعـــاون  تحقيقـــًا  وذلـــك 

بيـــن الجهتيـــن والعمـــل على إنجـــاح الدورة 
االســـيوية وإبـــراز دور مملكـــة البحريـــن في 
الـــدورة  عبـــر  اإلنمائيـــة  األهـــداف  تحقيـــق 

اآلسيوية”.
ومـــن جانب آخـــر، كشـــفت اللجنـــة المنظمة 
البارالمبيـــة  األلعـــاب  دورة   2021 البحريـــن 
الرســـمي  الشـــعار  عـــن  للشـــباب  االســـيوية 

للبطولة اآلســـيوية حيث يرمز شعار الدورة 
إلـــى تأكيد مكانة مملكـــة البحرين باعتبارها 
واحة لقيم التســـامح والســـالم بين شـــعوب 
العالـــم، والتأكيـــد علـــى أن الرياضـــة توحـــد 
الشعوب وتساوي بين كافة األجناس، حيث 
تم دمج أشـــكال متعددة في الشـــعار ليكون 
مـــن رمـــوز مختلفـــة علـــى طريقـــة مضمـــار 
الســـباق للكراســـي المتحركـــة باإلضافة إلى 
متســـابقين  وصـــورة  الصناعيـــة  األطـــراف 

اثنين يمثالن ذوي العزيمة. 
ويأتي تدشين شعار الدورة الذي يحمل قيم 
انســـانية رفيعة لتدخل اإلجراءات اإلدارية 
والتنظيميـــة مرحلة أخرى في ســـبيل تأكيد 
جاهزية مملكة البحرين الســـتضافة الحدث 
اآلسيوي الهام، كما أن اللجنة المنظمة تعمل 
علـــى تحقيـــق مبـــادئ التميـــز الرياضـــي في 
اســـتضافة الدورة اآلســـيوية من أجل رفعة 
رياضـــة ذوي العزيمة وتســـليط الضوء على 

إنجازاتهم المختلفة.

اللجنة اإلعالمية

محمد بن دعيج: نؤكد التزام البحرين بمبادئ التميز الرياضي
تدشين شعار البحرين 
2021 دورة األلعاب 
البارالمبية اآلسيوية 

للشباب

TeamBahrain

قــام ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بــن خليفــة آل خليفــة نائب رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة رئيــس وفــد مملكــة البحريــن بأولمبيــاد طوكيــو 2020 
بزيارة إلى المتحف األولمبي Olympic agora في العاصمة اليابانية طوكيو 
وذلــك برفقــة محمــد النصــف األمين العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة نائب 

رئيس الوفد وعدد من أعضاء الوفد اإلداري.

أرجـــاء  كافـــة  فـــي  ســـموه  وتجـــول 
تضمـــن  والـــذي  األولمبـــي  المتحـــف 
العديد من المرافق التي تضم مختلف 
المقتنيات األولمبية التاريخية والتي 
توثق تاريـــخ دورة األلعاب األولمبية 
منذ النســـخة األولى في اليونان عام 
1896 ولغاية أولمبياد طوكيو 2020.
وضم المتحـــف مقتنيات أثرية نادرة 
تتعلق بدورة األلعـــاب األولمبية مثل 
بعض الصـــور والفيديوات التاريخية 
باإلضافـــة إلـــى مجســـمات للشـــعالت 
األولمبيـــة التي تم اســـتخدامها على 
امتـــداد الدورات الــــ 31 الماضية، كما 
ضم المتحف الشـــعارات والتعويذات 
بالـــدورات  الخاصـــة  والميداليـــات 

األولمبية وبعض الصور والكتيبات.
وأبدى سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة إعجابه بما يحتويه 
مقتنيـــات  مـــن  األولمبـــي  المتحـــف 
قديمـــة تـــؤرخ وتوثق لحقبـــة طويلة 
من تاريخ الحركة األولمبية وتحديدًا 
األلعـــاب األولمبيـــة التـــي تمثـــل أكبر 
حدث رياضي متعـــدد الرياضات في 
العالـــم، مؤكدا على أهمية إقامة مثل 
هـــذا المتحـــف األولمبـــي تماشـــيا مع 
توصيـــات اللجنـــة األولمبيـــة الدولية 
فـــي هذا الصدد بما يســـهم في حفظ 
هذا التاريـــخ لألجيال المتعاقبة على 
الحركة األولمبية وتحفيز الرياضيين 

الجدد على التألق والنجاح.

صورة تذكارية لسموه مع الحلقات األولمبية الخمس

سموه يتجول في معرض الكتب سموه يتابع شعارات الدورات األولمبية السابقة

التجول في معرض الكتبسموه يطلع على الشعالت األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي والنصف أثناء التجول في المتحف سموه يتابع الرسوم التشكيلية عن الحركة األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي يتجوالن في أرجاء المتحف

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور المتحف األولمبي
ســموه أبدى إعجابه بمقتنيات قديمة تؤرخ وتوّثق لحقبة طويلــة من تاريخ الحركة األولمبية

طوكيو - حسن علي: )تصوير : علي الحلواجي(
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المحرر االقتصادي

مجلس إدارة “بابكو” يستعرض أداء النصف األول

دراسة: العالم يواجه نقًصا في بحارة السفن التجارية

الرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  تــرأس 
)بابكو(  البحرين  نفط  لشركة  التنفيذي 
مجلس  اجتماع  وقــائــع  نصيف  داوود 
أمـــس  صـــبـــاح  انـــعـــقـــد  الــــــذي  اإلدارة 

)األربعاء( بمقر الشركة. 
المجلس  استعرض  االجتماع،  وخــال 
أداء بابكو خال النصف األول من العام 
المحقق  التقدم  إلــى  وتــطــرق  الــجــاري، 
بالشركة  الرئيسة  األداء  مؤشرات  في 
إبان تلك الفترة. وتابع االجتماع التقدم 
ــن مــجــاالت  ــي الــعــديــد مـ ــمــوس فـ ــمــل ال
التحديات  استمرار  من  بالرغم  العمل، 
كورونا  جائحة  فــي  المتمثلة  العالمية 
المختلفة،  وتــداعــيــاتــهــا  )كـــوفـــيـــد19-(، 
ــتــي تسببت فــي حـــدوث حــالــة من  وال
ــســاحــة  ــادي عـــلـــى ال ــصــ ــتــ الــــركــــود االقــ

العالمية. 

اإلدارة  مجلس  أشاد  الصدد،  هذا  وفي 
بجهود إدارة الشركة في إنجاز برنامج 
بالوسيط  الــتــكــســيــر  لــوحــدة  الــصــيــانــة 
خمسين  مــدار  على  بنجاح  الكيميائي 
المرصودة،  الميزانية  يوما، في غضون 
المقرر،  الزمني  الــجــدول  انتهاء  وقبل 
ودون وقــوع أي حــادث للسامة خال 

تنفيذ هذا البرنامج الضخم. 
ومــن جهة أخـــرى، تــم إطــاع المجلس 
والمستجدات  الــتــطــورات  أحــدث  على 
حيال مبادرات التحول الجاري تنفيذها 
في الوقت الراهن داخل الشركة، والتي 
تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ مفهوم 

“بابكو المستقبل”. 
وناقش المجلس عددا من الموضوعات، 
من  الــحــد  فـــي  اإلدارة  جــهــود  الســيــمــا 
انتشار وبــاء كــورونــا )كــوفــيــد19-( بين 
العاملين، فضا عن استعراض  صفوف 
خال  تحقيقه  تم  الذي  السامة  إنجاز 

األشهر الثاثة األخيرة. وأشاد المجلس 
وإخاصهم  وتفانيهم  العاملين  بجهود 
ــاءة  ــفـ فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى ســـامـــة وكـ
الــفــتــرات  خـــال  التشغيلية  الــعــمــلــيــات 

العصيبة الماضية. 
ــعــــرض الــمــجــلــس ســـيـــر الــعــمــل  ــتــ واســ
بــرنــامــج تــحــديــث مصفاة  تــنــفــيــذ  فـــي 
ــكــو، وتــــم تــرتــيــب زيـــــارة مــيــدانــيــة  ــاب ب
ــــاع عــلــى األعـــمـــال التي  لــلــمــرفــأ واالطـ
نطاق  تــوســيــع  أجـــل  مــن  تحقيقها؛  تــم 
الــطــاقــة  وزيـــــادة  التشغيلية  ــمــرافــق  ال
االستيعابية لمصنع التكرير جراء تنفيذ 

هذا البرنامج الطموح. 
في  المحقق  بالتقدم  المجلس  وأشـــاد 
هذا االتجاه، وثمن عاليا جهود الشركة 
المشروع  هذا  باستكمال  التعجيل  في 
ــم مــن  ــرغـ ــالـ ــم، بـ ــخـ ــاري الـــضـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
)كــوفــيــد19-(  كــورونــا  جائحة  تحديات 
وتداعياتها على مدار عام ونصف العام. 

تحقيقه  تــم  مــا  عــلــى  المجلس  وأثــنــى 
مشرفة  ــجــازات  وإن ملموس  تقدم  مــن 
تبعث عــلــى كــل الــفــخــر واالعـــتـــزاز في 
الفترة الماضية في تنفيذ هذا المشروع 

الوطني الجليل. 
اإلدارة  مجلس  رئــيــس  رفـــع  وخــتــامــا، 
البحرين  التنفيذي لشركة نفط  الرئيس 
)بابكو( أسمى آيات الشكر والعرفان إلى 
حمد  الملك  جالة  الباد  عاهل  حضرة 
بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
ــؤازرة جهود  هللا ورعـــاه، على دعــم ومـ
التنمية المستدامة في مملكة البحرين، 
ــر الــنــفــط الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ ــــى وزي وإل
خليفة بن أحمد آل خليفة على التوجيه 
المستمر لدعم مسيرة التقدم في شركة 
بــابــكــو وفـــق الــطــمــوحــات والــتــطــلــعــات 

المرجوة.

يكون  قد  أنه  األربعاء  أمس  تقرير  أفــاد 
التجارية  السفن  بحارة  في  نقص  هناك 
ــم ُتــتــخــذ  ــ ــا ل ــوات مــ ــ ــن ــال خـــمـــس ســ ــ خـ
خــطــوات لـــزيـــادة أعـــدادهـــم، مــمــا يزيد 
ــداد والــتــوريــد  ــ الــمــخــاطــر لــســاســل اإلمـ

العالمية.
وأوضــــحــــت دراســــــة نــشــرهــا الــمــجــلــس 
والدولي  البلطيقي   )SE:4030( البحري 
)بيمكو( وغرفة الشحن الدولية، أن قطاع 
الــشــحــن يــعــانــي بــالــفــعــل فــي ظــل نقص 
كورونا،  فيروس  جائحة  بسبب  األطقم 
توفير  مشكات  من  سيزيد  وضــع  وهــو 
السنوات  مـــدار  على  المتوقعة  العمالة 

القليلة المقبلة.

تفشت سالة دلتا المتحورة من فيروس 
كورونا على نطاق واسع في مناطق من 
آسيا مما دفع دوال عدة إلى منع وصول 
البحارة إلى اليابسة لدرء احتمال نقلهم 
العدوى. وجعل ذلك الربابنة عاجزين عن 
إبدال األطقم المنهكة مما أدى إلى تقطع 
السبل بمئة ألف بحار بعد انتهاء فترات 
عملهم، في تذكير بما حدث العام 2020 
في ذروة إجراءات اإلغاق العام عندما 

لزم أكثر من 200 ألف بحار سفنهم.
1.89 مليون بحار  أن  الــدراســة  وقــدرت 
يشغلون ما يربو على 74 ألف سفينة في 

األسطول التجاري العالمي.
الــذي  الــبــحــارة،  وتــوقــع تقرير قــوة عمل 
أنه ستكون   ،2015 العام  صدر آخر مرة 
من  و510  ألـــفـــا   89 إلــــى  حـــاجـــة  ثــمــة 

بناء   2026 بحلول  اإلضافيين  البحارة 
الشحن  تجارة  في  النمو  توقعات  على 
البحري، وقال إن هناك نقصا بالفعل في 
و240،  ألفا   26 يبلغ  المعتمدين  البحارة 
بما يشير إلى أن الطلب على البحارة قد 
تجاوز األعداد المتاحة منهم في 2021.

الــعــام لغرفة  وقــال جــاي باتين األمــيــن 
الشحن الدولية “نحن بعيدون كل البعد 
قوة  فائض في  يوفرها  أمان  عن شبكة 
العمل يحمي إمدادات العالم من الغذاء 

والوقود واألدوية”.
وأضاف “سوف تنضب أعداد البحارة ما 

لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة”.
التركيز  زيـــادة  بــضــرورة  التقرير  ونـــادى 
واإلبــقــاء  جــدد  ببحارة  االستعانة  على 

على الحاليين.

وأضــاف باتين، نقا عن مسوح لقطاع 
 20 عــن  يقل  ال  مــا  أن  الــبــحــري،  الشحن 
قد  العالم  أنحاء  في  البحارة  من  بالمئة 
كــوفــيــد19-، وحث  لــقــاحــات  أحــد  تلقوا 
“في  األولــويــة  إعــطــاء  على  الحكومات 

التطعيم لعمال النقل األساسيين”.
ومضى يقول “وإلى جانب زيادة الطلب 
التوريد  العمالة، يدفع هذا ساسل  على 

العالمية إلى نقطة االنهيار”.
الــتــي يــأتــي منها معظم  وقـــال “الــبــلــدان 
الـــبـــحـــارة فــــي الـــعـــالـــم، مـــثـــل الــفــلــبــيــن 
ــهــا كــمــيــات  ــدي ــنـــد، ل وإنــدونــيــســيــا والـــهـ
كــوفــيــد19-، مما  لقاحات  مــن  مــحــدودة 
ساسل  استقرار  عــدم  من  بمزيد  يهدد 
ــراءات  ــدول إجـ الــتــوريــد مــا لــم تتخذ الـ

سريعة”.

العوالي - بابكو

لندن - رويترز

المنامة - الذكاء االصطناعي

المحرق - ديار المحرق

انـــتـــخـــب جــــاســــم حــــاجــــي رئــيــســا 
ــاء  ــذكـ ــلـ ــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـ لـ
تأسيسها  تــم  والــتــي  االصــطــنــاعــي، 
أخيًرا ويقع مقرها الرئيس في مدينة 
العمليات  ومــقــر  الــبــريــطــانــيــة،  لــنــدن 
العربية  بــاإلمــارات  دبــي  مدينة  فــي 
المتحدة. وتتكون المجموعة من 23 
الكويت،  البحرين،  بينهم:  من  دولــة، 
المغرب،  اإلمــارات، عمان،  السعودية، 
اسبانيا، فرنسا، كندا، كرواتيا، إيطاليا، 
ــنــيــن، جــنــوب  الـــبـــرازيـــل، هـــولـــنـــدا، ب
إفــريــقــيــا، ألــمــانــيــا، مــصــر، بــاكــســتــان، 
ولبنان.  رومانيا  األرجنتين،  بلجيكا، 
 500 ويبلغ عــدد األعــضــاء أكــثــر مــن 
ومن  العالم،  أنحاء  جميع  من  عضو 
المتوقع الوصول إلى أكثر من 1300 
عضو مع بداية السنة المقبلة، وسوف 
العالمية  المؤسسات  أكبر  من  تكون 
فـــي الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي وأكــثــرهــا 
انتشاًرا. وبهذه المناسبة، قال حاجي 
البحرين  لمملكة  العالمي  اإلنجاز  “إن 
الذكاء  في مجال  الملحوظ  والتقدم 
االصطناعي تلبية لتوجيهات صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة في كلمته السامية في افتتاح 
المجلسين العام 2019، إذ ذكر الذكاء 

مستقبل  لبناء  وأهميته  االصطناعي 
ــد فــي مــجــال الــتــحــول الــرقــمــي،  واعـ
الشيخ  سمو  رعاية  تحت  تم  وأيًضا 
ــادرة  ــاصــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة مــب ن
في  والتطوير  للبحوث  ناصر  مركز 
ــاء االصــطــنــاعــي، إضـــافـــة إلــى  ــذكـ الـ
مسابقة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
للذكاء االصطناعي”. وأضاف  خليفة 
“ومن أهداف المجموعة نشر مفهوم 
ــاء االصــطــنــاعــي حــــول الــعــالــم  ــذكـ الـ
ــجــامــعــات والــطــلــبــة  لــلــمــؤســســات وال
والفئات العمرية المختلفة، من خال 
وتبادل  وتطبيقات  وبحوث  نــدوات 
عن  والباحثين  الخبراء  بين  اآلراء 
طريق محاضرات ومنصات التواصل 

االجتماعي والمؤتمرات الدولية”.

انتخاب حاجي رئيًسا لـ “العالمية للذكاء االصطناعي”

الذكاء االصطناعي وقيم المجتمعات
الذكاء االصطناعي هو نظام يهدف إلدراك طبيعة الذكاء اإلنساني ثم تحويل 
ذاك اإلدراك آلالت تحاكي السلوك اإلنساني المتصف بالتفكير المنطقي والذكاء. 
اآلالت  يمنح  لكونه  االصطناعي؛  الذكاء  أوجــه  من  وجها  الذكي  التعلم  ويعد 
المتراكمة،  العمليات  فهم  قادرة على  “خوارزميات”  باستخدام  التعلم  إمكانية 
البيانات  اعتمادا على  المتجانسة  األفكار  المختلفة وتوليد  األنماط  واكتشاف 
المعروضة عليها لتغذيها في عمليات صنع القرارات اآلنية، وتكوين التنبؤات 
المستقبلية وذلك دون الحاجة لبرمجة تلك الخطوات بآلية منفردة لكل إجراء 

على حدة من قبل المطور.
حاليا  نعيشها  التي   ”Digital Smart Revolution“ الرقمية  الثورة  أن  ومعلوم 
ترتكز على 3 أعمدة أساسية هي: إنترنت األشياء، البيانات الضخمة والذكاء 
االصطناعي. وقد عايشنا انتشار لغات برمجية وأنظمة متطورة ساهمت في 
إحداث تحول كبير في عاقة اإلنسان بتلك األنظمة القادرة على التكيف مع 
محيطها عبر اتخاذ قرارات مناسبة دون برمجة مسبقة، بل صاَحب ذلك أنظمة 
متطورة قادرة على التعامل مع محيطها باستقالية تامة دون تدخل اإلنسان 
الذي وصفها باألنظمة الذكية لما تتمتع به من ذكاء اصطناعي حل محل ذكاءه 

البشري في مجاالت عديدة. 
من هنا فرض مفهوم الذكاء االصطناعي نفسه على مختلف القطاعات وانعكس 
وما  الفيديو  وألعاب  والحواسيب  الذكية  كالهواتف  يوميا  نستخدمه  ما  على 
المعلوماتية  والبرامج  األجهزة  تلك  مع  التعامل  المسلمات  من  بل غدا  شاكل، 
للذكاء االصطناعي خلقت تحديات البد من  التحويلية  القدرة  أن  إال  الذكية. 
الثقـة والمخاطر األمنية، والتمييز في  البداية، مثل تحدي  التعاطي معها من 
تقنية  باستخدام  المزيفة  الفيديو  ومقاطع  الوجوه،  على  والتعرف  التوظيف، 
وسرية  الخصوصية  من  األساسية  اإلنــســان  حقوق  وانتهاك   ،”Deep Fake“
البيانات إلى حرية االختيار وحرية الضمير. ومع ذلك يعد الذكاء االصطناعي 
ولقطاعات  للبشر  يقدمه  ما  تجاهل  يمكن  وال  البشري  للتطور  أساسيا  عاما 
األعمال من خدمات بمختلف األصعدة سواء الشخصية باحتياجاتها المتفاوتة 
االبتكارات  إن  بل  والخدمية،  والصناعية  والتجارية  والطبية  التعليمية  أو 
التطويرية الموجهة بالذكاء االصطناعي في العديد من القطاعات تهدف أساسا 
إلى الحفاظ على أرواح البشر كاستخدام الروبوت في األعمال الشاقة ومرتفعة 
الحرارة كالمصاهر والمناجم وعالية الخطورة على الحياة كالميادين العسكرية، 

فضا عن متابعة الحاالت الصحية للمرضى وتيسير مساعدة ذوي الهمم.
االقتصادي  االزدهــار  لديمومة  بات حتميا  االصطناعي  الذكاء  تطوير  أن  وبما 
واالجتماعي، فقد بات حتميا تفادي سلبياته وتهديداته وتطوير آلية تنظيمية 
أخاقية تحكم عمل الذكاء االصطناعي وتحدد وظائفه وتحافظ على حقوق 
الصديق  االصطناعي  الــذكــاء  مــجــال  فــي  االبــتــكــار  وتشجع  األســاســيــة  البشر 
لذا  اإلنسان وهضم حقوقه.  اآللة على  لإلنسان، فالمؤشرات تدلل على تفوق 
عملت “اليونسكو” مع شركائها حول العالم على مشروع إعداد “وثيقة تقنينية 
الذكاء االصطناعي”؛ لضمان تكوين منظومة قيمية تحكم  عالمية ألخاقيات 
بين  قيًما أخاقية ومبادئ توجيهية مشتركة  الطرفين وتتضمن  بين  العاقة 
الضرر،  منع  واإلنصاف،  العدالة  الشفافية،  مثل:  مرجعية  كمعايير  المجتمعات 

المسؤولية، حماية البيانات والخصوصية.

نبيل آل محمود

بحجم يبلغ 150 مليون دينار بحريني وفائدة نسبتها 3.20 %

بدء االكتتاب المباشر في سندات تنمية حكومية في بورصة البحرين

اعتبارا  أنــه  البحرين  بــورصــة  أعلنت 
يوليو   29 الموافق  الخميس  يــوم  من 
الــتــي  ــوة  ــدعــ ــ ال عــلــى  وبـــنـــاء   ،2021
ــمــركــزي،  أعــلــنــهــا مــصــرف الــبــحــريــن ال
وغير  البحرينيين  للمستثمرين  يمكن 
من  مــبــاشــرة  االكــتــتــاب  البحرينيين 
بالبورصة في  األولــيــة  الــســوق  خــال 
إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 
دينار  مليون   150 يبلغ  بحجم   )26(-
بحريني الذي أصدره مصرف البحرين 
مملكة  حكومة  عن  بالنيابة  المركزي 
ــإعــطــاء أوامـــرهـــم  ــبــحــريــن وذلــــك ب ال

ــلــوســطــاء الــمــســجــلــيــن فـــي بــورصــة  ل
السوق  في  تداوله  ثم  ومن  البحرين، 
البحرين  بــورصــة  خــال  مــن  الثانوية 
فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم 

بتاريخ 22 أغسطس 2021.
ــددت الــبــورصــة فــتــرة االكــتــتــاب  ــ وحـ
فــي هــذا الــطــرح مــن خــال الوسطاء 
من  ابــتــداء  الــبــورصــة  فــي  المسجلين 
يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021 
يوم  حتى  صباحا   9:30 الساعة  مــن 
 ،2021 أغسطس   3 الموافق  الثاثاء 
علما أنه سيتم فتح باب االكتتاب من 

يوم الخميس حتى اإلثنين من الساعة 
وفي  ظهرا   1:00 حتى  صباًحا   9:30
يوم الثاثاء من الساعة 9:30 صباًحا 
بأن  علًما  10:15 صباحا  الساعة  حتى 
سند   500 هو  لاكتتاب  األدنــى  الحد 
 10,000 تخصيص  وسيتم  للمكتتب. 
سند لكل مكتتب وتخصيص الطلبات 

المتبقية بآلية النسبة والتناسب.
ويبلغ حجم اإلصدار 150 مليون دينار 
دينار  قــدرهــا  اسمية  بقيمة  بحريني 
تبلغ  حين  في  للسند،  واحــد  بحريني 
مــدة اإلصـــدار 3 ســنــوات اعــتــبــاًرا من 

أغسطس   5 حتى   2021 أغسطس   5
ويبلغ  االســتــحــقــاق(.  )تـــاريـــخ   2024
يتم  ســنــوًيــا،   3.20% الــثــابــت  الــعــائــد 
خالها دفع فوائد اإلصدار كل 6 أشهر 
تستحق في 5 فبراير و5 أغسطس من 

كل عام خال مدة اإلصدار.
الحكومية  التنمية  ســنــدات  وتــمــثــل 
البحرين  مصرف  يصدرها  مالية  أداة 
مملكة  حكومة  عن  بالنيابة  المركزي 
مملكة  وتــضــمــن حــكــومــة  ــبــحــريــن.  ال
ــدات الــتــنــمــيــة  ــنـ ــدار سـ ــ ــبــحــريــن إصــ ال

الحكومية ضماًنا مباشًرا.

المنامة - بورصة البحرين

“الخليجي التجاري” يفوز بدعوى 
قضائية بـ 50.7 مليون دوالر

المنازعات  لتسوية  البحرين  غرفة  حكمت 
ــتــجــاري في  لــصــالــح الــمــصــرف الــخــلــيــجــي ال
الدعوى ضد شركة تضامن كابيتال )المدعي( 
مليوًنا   50 بمبلغ  المصرف  بمطالبة  المتعلقة 

و747 ألًفا و395 دوالًرا.
الــمــصــرف الخليجي  نــشــره  ــا إلفــصــاح  ووفــًق
البحرين،  بورصة  موقع  على  أمس  التجاري 
فإن غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكمت 
كافة  بدفع  المدعي  وإلـــزام  الــدعــوى  برفض 

المصروفات الخاصة بها وأتعاب الخبير.

تشييد جامع جديد ضمن مخطط 
“ديار المحرق” في مشروع جيوان

انطاًقا من مساعيها الرامية إلى توفير 
جميع المرافق الازمة لتحقيق االكتفاء 
المحرق،  ديــار  شركة  أعلنت  للمجتمع، 
إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في 
مملكة البحرين، عن البدء بتشييد جامع 

في مشروع جيوان.
ــشــركــة في  ــذا بــعــد إعــــان ال ويـــأتـــي هــ
أبريل عن تشييد مسجد مال هللا  شهر 
وجـــامـــع خــنــجــي فـــي كـــل مـــن مــشــروع 

سارات السكني وديرة العيون.
شركة  بتعيين  الــمــحــرق  ديـــار  وقــامــت 
إذ  المشروع،  لمباشرة  للمقاوالت  بــواب 

 2021 أبريل  في  البناء  أعمال  بــدء  تم 
ــمــزمــع أن يــكــتــمــل الــجــامــع في  ومـــن ال
شهر أبريل من العام 2022. وتم التبرع 
على  الجامع  لبناء  خير  فاعل  ِقبل  من 
مربع  متر   1,130 قــدرهــا  بــنــاء  مساحة 
ــذي ســيــخــدم حـــوالـــي 450  ــ تــقــريــًبــا والـ
وحدة سكنية وسيستقبل أكثر من 500 

مصل من الرجال والنساء.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي 
ــار الــمــحــرق أحــمــد الــعــمــادي  ــ لــشــركــة دي
“ُيسعدنا أن نعلن عن بدء تشييد جامع 
فــي مــشــروع جــيــوان ونــتــوجــه بالشكر 

البيضاء على تبرعهم  ألصحاب األيادي 
المعنية  الجهات  جميع  بجانب  السخي، 
ــر فــي  ــآخـ ــتـــي ســـاهـــمـــت بــشــكــل أو بـ الـ
استهال هذه المبادرة الكريمة. وتهدف 
متكامل  مجمع  لتوفير  الــخــطــوة  هـــذه 

تلبي  التي  الخدماتية  مرافقه  بمختلف 
حٍد  على  والـــزوار  المقيمين  احتياجات 
تعتبر عنصر  العبادة والتي  سواء كدور 
ــار  ــ ــاس ضـــمـــن مــخــطــط مـــديـــنـــة دي ــ أســ

المحرق”.

جاسم حاجي
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

مستشـــفى  إدارة  اســـتقبلت 
اإلرســـالية األمريكيـــة فـــي مركز 
الرفـــاع الصحـــي وطب األســـنان 
األعلـــى  المجلـــس  مـــن  وفـــدًا 

للصحة بالبحرين.
حيث قام رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريـــق الشـــيخ محمـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة وفريقه 
بجولة في المركز اصطحبهم بها 
الرئيس التنفيذي للشـــركات لدى 
مستشـــفى اإلرســـالية األمريكية 
والرئيـــس  شـــيريان  جـــورج 

جوليـــا  للمجموعـــات  التنفيـــذي 
خـــط  رئيـــس  وأوضـــح  توفـــي. 
الخدمـــة في عيـــادة الرفاع ربيع 
أبـــو ليلـــى طريقـــة عمـــل العيادة 

خالل الزيارة.
جديـــر بالذكـــر أن عيـــادة الرفاع 
التي تم افتتاحها في عام 2018 
للياقـــة  صحًيـــا  مركـــًزا  تمتلـــك 
البدنيـــة ويحتـــوي المـــكان علـــى 
ألعـــاب رياضيـــة مجهـــزة  صالـــة 
تجهيـــًزا جيـــًدا ومســـبح داخلـــي 

كبير ومرافق أخرى.

المجلس األعلى للصحة يزور مستشفى 
اإلرسالية األمريكية بالرفاع

للســـيارات،  الزيانـــي  شـــركة  تقـــدم 
لســـيارات  الحصـــري  المـــوزع 
ميتسوبيشـــي موتـــورز فـــي مملكـــة 
البحريـــن. امتيـــازات ال حصر لها هذا 
الصيـــف عند شـــراء أي مـــن طرازات 

ميتسوبيشي الجديد 
القيمـــة  ضريبـــة  العـــرض  ويشـــمل 
والتســـجيل  المجانيـــة،  المضافـــة 
المجاني، والتأمين المجاني، وخدمة 
المجانيـــة،  للصـــدأ  المقـــاوم  الطـــالء 
وخدمة تظليـــل النوافذ بأفالم هوبر 
الشمســـية  للطاقـــة  العازلـــة  أوبتـــك 

مجاًنا، وذلك لفترة محدودة فقط.
شـــركة  تقـــدم  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 
الزيانـــي للســـيارات لعمالئهـــا حزمـــة 
لســـيارات  مجانيـــة  صيانـــة  خدمـــة 
الخاصـــة  الجديـــدة  ميتسوبيشـــي 
بهـــم لمدة ثـــالث ســـنوات أو 60 ألف 
هـــذا  أوالً،  يأتـــي  أيهمـــا  كيلومتـــر، 

باإلضافة إلى عرض الضمان المذهل 
لمـــدة 10 ســـنوات أو لمســـافة مليون 
كيلومتـــر، أيهمـــا يأتـــي أوالً، وخدمة 

المســـاعدة علـــى الطريـــق علـــى مدار 
الســـاعة وطيلة أيام األسبوع، وذلك 

لمدة 10 سنوات.

مزايا حصرية مع عروض »ميتسوبيشي« الصيفية
ضمـــن مـــن مجموعة مـــن البرامج 
شـــركة  تقدمهـــا  التـــي  المتنوعـــة 
للدواجـــن وتحـــت شـــعار  دلمـــون 
قســـم  نظـــم  دلمـــون”،  “صيـــف 
العالقـــات العامـــة بـــإدارة المـــوارد 
البشـــرية الفعالية النوعية “ريشـــة 
اســـتهدفت  والتـــي  دلمـــون”، 
تحريـــك الموهبة الفنيـــة لألطفال 
وخصوصا بـــأن أغلب أوقات هذه 
الفئـــة يكـــون فـــي المنـــزل لتأتـــي 
فكـــرة المســـابقة ســـعيا في شـــغل 
وقتهـــم بما هو مفيد ومســـلي في 

نفس الوقت.
وخصصت الشـــركة مســـابقة “ريشـــة دلمون” لفئة األطفال من 
) 5 إلـــى 10 ( ســـنوات، حيـــث إن فكرة المســـابقة تتلخص في 
تقديـــم المشـــاركين مـــن األطفـــال إلى عمـــل فنـــي )لوحة( في 
مجال عالم الدواجن، وانقســـمت المسابقة إلى مرحلتين، في 
المرحلـــة األولى يقدم المشـــاركون أعمالهـــم ليتم حصر جميع 
األعمال المشـــاركة وعرضها على لجنة التقييم، والتي بدورها 

للمرحلـــة  لتنتقـــل  أعمـــال   8 انتقـــت 
األعمـــال  نشـــر  تـــم  حيـــث  الثانيـــة، 
المتأهلـــة للمرحلـــة الثانية عبر منصة 
االنســـتغرام الخاصة بالشـــركة، ليتم 
التصويـــت عليهـــا من قبـــل الجمهور، 
حيـــث تـــم األخذ بنظامـــي التصويت 
كل  تقييـــم  فـــي  اللجنـــة  وتقييـــم 

مشاركة.
وبعـــد احتســـاب النقـــاط فـــي تقييم 
الفائزيـــن  تحديـــد  تـــم  المشـــاركات 
بالمراكز الثالثـــة األولى، حيث فازت 
بالمزكـــر األول الفنانة الصغيرة “جود 
راشـــد”، فيما فازت الفنانة الصغيرة “مريـــم العلويات” بالمركز 
الثانـــي، أمـــا جائزة المركـــز الثالث فكانت مـــن نصيب المبدعة 
الصغيـــر “فاطمـــة العلويـــات”، وعبـــر المشـــاركون الصغـــار عن 
ســـعادتهم بالفوز، كما أنهم أشـــادوا بفكرة تخصيص المسابقة 
لفئـــة األطفـــال، والجدير بالذكـــر بأن إدارة الشـــركة عبرت عن 
ســـعادتها باإلقبـــال الكبيـــر الذي شـــهدته المســـابقة، لـــذا كانت 
حريصة على تكريم جميع المشاركين الصغار بجوائز عينية.

دلمون للدواجن تنظم “ريشة دلمون” للفنانين الصغار

البستكي تشارك بورقة عمل في ندوة االتحاد العربي لألسمدة
ــة ــورق ــذي تــنــاولــتــه ال ــ ــوع ال ــوض ــم ــد عــلــى أهــمــيــة ال ــؤك جـــواهـــري ي

خـــالل مشـــاركتها في النـــدوة المرئية التـــي نظمها االتحاد 
العربية لألسمدة )AFA( في مدينة شرم الشيخ بجمهورية 
مصـــر العربية، قدمـــت المهندســـة البيئية بشـــركة الخليج 
لصناعـــة البتروكيماويـــات ريم البســـتكي ورقة عمل مهّمة 
ألقت خاللها الضوء على “دور األعمال في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة )SDGs(”. وركّزت المهندسة ريم خالل 
النـــدوة التـــي أقيمت فـــي 28 يوليو الجـــاري تحت عنوان 
“االســـتدامة تقود المستقبل”، على أهمية مواءمة األعمال 
مع أهداف التنمية المســـتدامة، كما استعرضت في الورقة 
كيف يمكن للشـــركات دمج أهداف التنمية المستدامة في 
أعمالهـــا وجعلها حقيقة واقعـــة.  عالوة على ذلك، تطرقت 
المهندســـة ريم أيًضا إلى أفضل الممارسات والتي كان من 
بينهـــا تجربة شـــركة الخليج لصناعـــة البتروكيماويات في 
تطبيـــق 11 خطوة نحـــو جعل أهداف التنمية المســـتدامة 
حقيقة واقعة في الشركة، باإلضافة إلى إسهامات الشركة 
األخـــرى فيما يتعلق بهـــذه األهداف األممية. وفي تصريح 
لـــه بهـــذه المناســـبة، أثنـــى رئيس شـــركة الخليـــج لصناعة 

البتروكيماويات عبدالرحمن جواهريعلى المشاركة الفاعلة 
للمهندســـة ريـــم البســـتكي، مضيفـــًا بـــأن الشـــركة حريصة 
كل الحـــرص علـــى توفير كافـــة فرص المشـــاركة لموظفي 
الشـــركة وموظفاتهـــا فـــي مختلف النـــدوات وورش العمل 
ســـواء تلك التي ُتعقـــد داخل مملكة البحريـــن أو خارجها، 
مؤكدًا اعتزاز الشـــركة بجميع الموظفين وما يقدمونه من 

أدوار لخدمـــة صناعـــة البتروكيماويـــات والمســـاهمة فـــي 
تطويرهـــا. وأشـــاد رئيس الشـــركة بأهمية موضـــوع ورقة 
العمل التي طرحتها المهندســـة ريم البستكي خالل الندوة 
والتـــي تطرقـــت خاللها لتجربة الشـــركة فـــي دمج أهداف 
التنمية المســـتدامة في عملها والنجاح الكبير الذي حققته 

الشركة في هذا الشأن.

تماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، قامت 
الوطنيـــة  الناقلـــة   - الخليـــج  طيـــران 
لمملكـــة البحريـــن - بتكريـــم عـــدد من 
الخطـــوط  فـــي  العامليـــن  موظفيهـــا 
األمامية تقديرًا لتطوعهم ولجهودهم 
المتميزة واالســـتثنائية خالل جائحة 
كورونـــا حيـــث ســـاهموا بنجـــاح فـــي 

نقـــل أكثر مـــن 1000 مواطن بحريني 
والعودة بهم بسالمة إلى أرض الوطن 
فـــي بدايـــة الجائحة. وقـــد هنأ رئيس 
مجلـــس إدارة طيران الخليج زايد بن 
راشد الزياني والقائم بأعمال الرئيس 
وليـــد  الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي 
عبدالحميـــد العلـــوي الموظفيـــن على 
إنجازاتهم وقاموا بتسليمهم شهادات 

التقدير.

“طيران الخليج” تكّرم العاملين في الخطوط األمامية

ضمن جوائز التمويل الدولية من مجلة إنترناشيونال فاينانس

“البحرين اإلسالمي”يحصد جائزة “البنك اإلسالمي األكثر ابتكاًرا”

مصرف السالم يعلن برنامجه التدريبي الصيفي للخريجين

حصــد بنــك البحريــن اإلســامي )BisB( مؤخــرًا جائزة “البنك اإلســامي األكثر 
ابتــكاًرا” فــي البحريــن، وذلك ضمن جوائــز التمويل الدوليــة المقدمة من مجلة 

“إنترناشيونال فاينانس”

International Finance Maga-  
تأتـــي  حيـــث  المرموقـــة،   )zine )IFM
التـــزام  علـــى  لتؤكـــد  الجائـــزة  هـــذه 
البنك بتبســـيط المعامـــالت المصرفية 
للزبائـــن عـــن طريـــق اتباع نهـــج مبتكر 
واســـتراتيجية رقمنـــة ُتعنـــى بتقديـــم 
وتطويـــر منتجـــات وخدمـــات تتوافق 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقـــد حقـــق البنـــك هـــذا اإلنجـــاز نظير 
تميزه في رقمنة وتبســـيط العديد من 
خدماته ومنتجاتـــه مؤخرًا، من أبرزها 
e-( خدمة “اعـــرف زبونك” اإللكترونية

KYC(، وهـــي عملية أكثر فاعلية وغير 
ورقية بالكامل، يتم من خاللها التحقق 
من جميع الوثائق رقمًيا، بهدف تقليص 

الحاجـــة للمعامالت الورقية. كما أطلق 
البنـــك عددًا مـــن المنتجات والخدمات 
المبتكـــرة، مـــن ضمنهـــا: إمكانيـــة فتح 
حســـابات مصرفية لألفراد والشركات 
عبـــر اســـتخدام خاصية التعـــرف على 
الوجه من خالل تطبيق الهاتف النقال 
خـــالل دقائق معـــدودة أو عبر أكشـــاك 
الخدمـــة الذاتية المتوفـــرة في الفروع 
والمجمعـــات الماليـــة للبنـــك والمتاحة 
لالســـتخدام على مدار الســـاعة طوال 
الحاجـــة  األســـبوع، وذلـــك دون  أيـــام 

لمعامالت ورقية أو لتفاعل بشري.
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
اإلســـالمي  البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي 
بهـــذه  الفـــوز  “يســـعدنا  جـــرار  حســـان 

الجائـــزة المرموقـــة والتي تأتـــي لُتعزز 
مـــن مســـاعينا االســـتراتيجية الراميـــة 
إلـــى احتضـــان عقلية رقميـــة متطورة 
لنتمكن من االستمرار بالتعلم والتكيف 
والنمـــو. وقـــد حرصنا على مـــدار العام 
المنصـــرم، أن ُنطلق خدمات ومنتجات 

مبتكرة مدفوعة باحتياجات الســـوق، 
المعامـــالت  تبســـيط  علـــى  لتســـاعد 
المصرفيـــة للزبائـــن خاصـــة فـــي ظـــل 
األوضاع غير المسبوقة التي نشهدها.”
وعلـــى صعيـــد ذي صلـــة، يفتخـــر بنـــك 
“بطاقـــة  بطـــرح  اإلســـالمي  البحريـــن 
آركيـــد اإلســـالمي” فيزا مســـبقة الدفع 
والمخصصـــة لمحبـــي ألعـــاب الفيديو، 
باإلضافة إلى أحدث ابتكاراته الرقمية 
بعنـــوان: “رواد المســـتقبل”، وتدشـــين 
“فرع بنك البحرين اإلســـالمي لالبتكار 
فـــي الرفـــاع “. كما انخرط في شـــراكة 
البحريـــن  مصـــرف  مـــع  اســـتراتيجية 
الرقمـــي  المختبـــر  لتدشـــين  المركـــزي 
“FinHub973” أحـــدث منصـــة ابتـــكاًرا 
وواجهة لبرمجـــة التطبيقات مفتوحة 

ووطنية في المملكة.

أعلــن مصــرف الســام عــن انطــاق برنامجــه التدريبــي الصيفــي، الــذي ُينظمه 
ســنوًيا للطلبــة الجامعييــن للعــام الخامــس عشــر علــى التوالــي. ويســتضيف 
المصرف بنســخة البرنامج لهذا العام 18 طالبًا من مختلف الجامعات، ويهدف 
لمنحهــم تدريبــًا مهنيــًا شــاماً الكتســاب مهــارات وخبــرات متنوعــة من أقســام 

المصرف، لدعم تمّيزهم ونجاحهم في مسيرتهم المهنية مستقبًا.

سيعقد برنامج التدريب الصيفي على 
مدى شهرين، ويقدم للخريجين فرصًا 
تدريبيـــة مع جلســـات خاصة لإلرشـــاد 
والتوجيه لتطوير مهاراتهم الشخصية 
الوقـــت  وإدارة  التواصـــل  ومهـــارات 
ومهارة حل المشـــكالت، وذلك بتعاون 
مشـــترك مع معهد البحرين للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة وشـــركة كـــي بي 
إم جـــي وجمعيـــة مصـــارف البحريـــن. 
والعمـــل  التعـــاون  روح  ولتعزيـــز 
لـــدى المتدربيـــن، سيشـــمل  الجماعـــي 
البرنامج التدريبي تنفيذ دراســـة حالة 
عمـــل عن مصرف الســـالم، وسيشـــارك 

الخريجيـــن في إعداد مشـــروع بحثي 
جماعي ليزّودهـــم بالتجربة التطبيقية 
الوظيفـــي.  التدريـــب  مـــن  المكتســـبة 
وســـيتم تقييم هذه المشـــاريع من ِقبل 
لجنـــة مختصـــة لتحديد الفريـــق الفائز 
وســـيخصص المصـــرف جائـــزة قّيمـــة 

للفائزين.
وفي حديثها حول البرنامج التدريبي، 
قالت رئيس الموارد البشرية والشؤون 
الســـالم منـــى  فـــي مصـــرف  اإلداريـــة 
البلوشي: “حرصنا على تنظيم برنامج 
التدريب الصيفـــي بعناية كبيرة لنمنح 
الطلبة الشـــباب تجربة تدريبية مميزة 

تجمـــع بشـــكل متـــوازن بيـــن المعرفـــة 
النظريـــة والعمليـــة، وذلـــك إلعدادهـــم 
لمستقبل مهني واعد ومليء بالنجاح، 
بـــأن العـــام الماضـــي كان مليئـــًا  علمـــًا 
بالتحديـــات نظـــرًا لظـــروف العمل عن 
ُبعـــد وجائحـــة كورونا التي نتـــج عنها 

لطلبـــة  افتراضيـــًا  البرنامـــج  تنظيـــم 
التدريب الصيفي. هذا ويعكس برنامج 
التدريـــب الصيفي مدى التزام مصرف 
الســـالم بمســـؤوليته االجتماعية تجاه 
األجيـــال  ومهـــارات  معـــارف  تطويـــر 
الجديدة في قطاع األعمال في مملكة 
باشـــتراطات  االلتـــزام  مـــع  البحريـــن 
الســـالمة والتباعد االجتماعي حســـب 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  تعليمـــات 
لفيـــروس كورونـــا، ونســـعى أيًضـــا عبر 
هـــذه المبادرة إلى تعزيـــز مكانة مملكة 
فـــي  رائـــد  إقليمـــي  كمركـــز  البحريـــن 
قطـــاع الصيرفة في المنطقة، مع نشـــر 
التوعيـــة والتدريـــب فـــي هـــذا المجال 

للرواد والقادة المستقبليين بالقطاع”.
علـــى  البرنامـــج  منتســـبو  وســـيحصل 
تدريـــب عملـــي وجلســـات مكثفـــة في 

مختلف أقسام المصرف.

حسان جرار

منى البلوشي
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خوذة “كهرومغناطيسية” تنجح في عالج “الورم الفتاك”
نجح باحثون من معهد “هيوستن ميثوديست” لألعصاب، 
فــي تقليــص ورم دماغــي مميت “الــورم األرومــي الدبقي” 
بأكثر من الثلث، باســتخدام خوذة تولد مجاال مغناطيسيا 
متذبذبــا، ارتداهــا المريــض على رأســه أثنــاء إدارة العالج 

في منزله.
وبحســب الدراســة المنشــورة أخيــرا فــي دوريــة “فرونتير 
أونكولجي”، توفي المريض البالغ من العمر 53 عاما جراء 
إصابة غير ذات صلة بالعالج، إثر ســقوطه على رأســه بعد 

5 أسابيع من العالج.
لكــن فــي تلــك الفتــرة القصيــرة، اختفــت 31 فــي المئة من 
الــورم، وأكــد تشــريح دماغــه االســتجابة الســريعة  كتلــة 

للعالج.
ويعــد الــورم األرومي الدبقــي، أكثر أنواع ســرطان الدماغ 
فتــكا لــدى البالغين، وغالبا ما يكون قاتال، إذ يبلغ متوســط 
العمر المتوقع بعد اإلصابة به ما بين بضعة أشهر وسنتين.
ووثــق الباحثــون إصابــة المريــض بالورم األرومــي الدبقي 
فــي مايــو 2018، بظهــور ورم كبيــر فــي الفــص الجبهــي 
األيســر يمتــد عبر خط الوســط إلى الفــص الجبهي األيمن. 
وفــي 4 يونيــو 2018 ُأجريــت جراحــة للمريــض اســتأصل 

فيها الورم بشكل جذري.

للعــالج  المريــض  خضــع  للجراحــة،  الحــق  وقــت  وفــي 
بالرنيــن  التصويــر  نتائــج  لكــن  والكيمــاوي،  اإلشــعاعي 
المغناطيســي في يناير 2020، أظهرت تقدم الورم، ووفقا 
للمعــدالت المعتــادة فــي هــذه الحالــة كان مــن المرجــح أن 

يبقى المريض على قيد الحياة من 3.5 إلى 3.9 شهرا.
 )FDA( والعقاقيــر  األغذيــة  إدارة  موافقــة  وبعــد 
“الخــوذة  جهــاز  باســتخدام  للمريــض  الرحيــم”  “للعــالج 
تمــت  حديثــا،  اختراعــه  تــم  الــذي  الكهرومغناطيســية”، 
الموافقة على البروتوكول أيضا من قبل مجلس المراجعة 

المؤسسية لمعهد هيوستن ميثوديست لألبحاث.

التواصــل  مواقــع  علــى  انتشــر 
االجتماعــي مقطــع فيديــو للكوميدي 
األفغانــي الشــهير نــزار محمــد، يظهــر 
اللحظــات التــي اقتادته فيهــا طالبان 

من منزله قبل أن تقتله.
ويظهــر مقطــع الفيديو الصــادم، الذي 
الثالثــاء،  تويتــر  موقــع  علــى  نشــر 
يصفعــان  طالبــان  مــن  مســلحين 
الكوميــدي  الممثــل  ويضايقــان 
المعــروف  محمــد،  نــزار  القندهــاري 
وســائل  علــى  زوان”،  “خاشــا  باســم 
التواصــل االجتماعــي بعــد أيــام مــن 
اكتشــاف مقتلــه على أيدي مســلحين 
“مجهوليــن”. وكانــت وســائل اإلعــالم 
األســبوع  ذكــرت  المحليــة  األفغانيــة 
الماضــي أن خاشــا اعتقــل مــن منزلــه 
وجــاءت  ُقتــل.  ثــم  الخميــس  ليلــة 
عمليــة القتــل البشــعة، التــي تعــرض 
لهــا خاشــا على يد حركــة طالبان، في 
الوقــت الــذي شــنت فيــه واحــدة مــن 

أسوأ هجماتها في أفغانستان.

طالبان تعدم ممثاًل 
أعلنت المملكة العربية السعودية نجاحها أفغانًيا شهيًرا

فــي زراعــة أكثــر مــن 14 مليــون شــجرة 
شــوري، المعروفــة بمســمى “المانجروف”، 
األحمــر  البحــر  ســواحل  امتــداد  علــى 

والخليج العربي.
وبحسب موقع “عاجل” السعودي، احتفى 
النباتــي  الغطــاء  لتنميــة  المركــز الوطنــي 
ومكافحــة التصحــر باليوم العالمي لصون 

غابــات المانجــروف 2021، الــذي يصادف 
26 يوليــو من كل عــام، بإعالنه عن زراعة 
14.6 ماليين شــجرة شوري على سواحل 
ضمــن  العربــي،  والخليــج  األحمــر  البحــر 
االســتزراع  مشــروعات  مــن  مجموعــة 
بالمملكــة  الســاحلية  للبيئــات  والتشــجير 
الهادفــة لتنميــة الغطــاء النباتــي وتحقيق 

االستدامة البيئية.

المصريــة،  األمنيــة  األجهــزة  كشــفت 
تفاصيــل مروعــة بقضيــة مقتــل 3 أطفال 
وإصابــة والدهــم بالتســمم، فــي محافظة 

قنا جنوب البالد.
وكشــف جهــاز األمــن العــام عــن مفاجــأة 
مــن العيــار الثقيــل، إذ أفــادت التحريــات 
بارتبــاط األم بعالقــة عاطفيــة مــع صديق 
لهــا “ســائق”، وأنهما اشــتركا معا في وضع 
مــن  للتخلــص  العصيــر  داخــل  “الســم” 

أطفالها وزوجها.
ارتبــاط  إلــى  البحــث،  فريــق  وتوصــل 

منــزل،  ربــة  ســنة،   26 المصــاب،  زوجــة 
بعالقــة عاطفية مع “ســائق”، 26 ســنة، تم 
ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالجريمة.

مــع  وجــود عالقــة  الثانــي  المتهــم  وأكــد 
مــن  التخلــص  علــى  واتفاقهمــا  المتهمــة، 
زوجها وأوالدها، وفي ســبيل ذلك، أحضر 
مادة سامة ووضعها فـــي 4 عبوات عصير 
وأعطاهــا للمتهمــة، والتي قامت بتقديمها 
وأطفالهمــا(.  )زوجهــا،  عليهــم  للمجنــي 
وبمواجهة المتهمة بأقوال عشــيقها أكدت 

اعترافاته.

السعودية تزرع 14.6 مليون شجرة “مانجروف”

مصرية تقتل أطفالها الثالثة من أجل “صديقها”

الفحول اآليسلندية تلعب في حظيرتها بمزرعة خيول 
في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا )أ ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اســتطاعت امــرأة روســية، التقاط طفل 
صغير ســقط مــن نافذة منزلــه الموجود 
فــي طابــق مرتفــع، وأنقذتــه مــن مــوت 

محتم.
رصــدت كاميــرات مراقبــة مثبتــة علــى 
أحد األبنية في مدينة نوفوكوزنيتســك 
الروسية، قيام امرأة بإنقاذ طفل بعد أن 
شــاهدته قبــل وقوعــه من طابــق مرتفع 

بثوان.
الروســية،  الداخليــة  وزارة  وبحســب 
سقط الطفل من نافذة مفتوحه في أحد 
األبنيــة الســكنية، لكــن المــرأة شــاهدته 

قبل سقوطه بلحظات وأمسكت به.
وتظهر المشــاهد تقدم المــرأة إلى مكان 
مناســب أسفل البناء ووقوفها لثوان، إذ 
فتحت يديها واستعدت اللتقاط الطفل.
الطفــل  بالتقــاط  المــرأة  ونجحــت 
واحتضنتــه وســلمته إلــى والديــه، دون 
اســتغرقت  إذ  نفســها،  عــن  الكشــف 
الشــرطة أســبوعا من أجل العثــور عليها 

وشكرها على عملها البطولي.

تجــري محاكمــة متقاعــد يبلــغ مــن العمر 
84 عاًمــا مــن هيكينــدورف فــي ألمانيــا 
تــم العثــور علــى دبابــة مــن طــراز بانتيرا 
وطوربيــد  للطائــرات  مضــاد  ومدفــع 
العالميــة  الحــرب  مــن  أخــرى  وأســلحة 
الثانيــة فــي قبــو منزلــه، وفًقــا لمــا كتبته 
“دي فيلت”. وتم إخراج هذه األشياء من 
منــزل األلمانــي العــام 2015. واســتغرق 
ســاعات  و9  تقريًبــا  جندًيــا   20 األمــر 

الستعادة دبابة من الطابق السفلي.
وفــي جلســة اســتماع بالمحكمــة في 26 
يوليو، حاول القاضي والمحامي وممثل 
النيابــة تحديــد مــا إذا كان المتقاعــد قــد 
انتهك قانون مراقبة األســلحة العسكرية 

األلماني. 
علــى  بالحكــم  العــام  المدعــي  ويطالــب 
وقــف  مــع  بالســجن  المتقاعــد  الرجــل 
ألــف   500 إلــى  تصــل  وغرامــة  التنفيــذ 
يــورو. كمــا يجب على المتهم أن ينقل أو 

يبيع أشياء من مجموعته.

امرأة تلتقط طفال سقط 
من نافذة بناء مرتفع

محاكمة متقاعد ألماني 
احتفظ بدبابة في قبو منزله

قالــت الســلطات الســريالنكية “إن حجــرا ضخمــا مــن الياقــوت تصــل قيمتــه إلى 100 
مليون دوالر اكتشــفه عمال يحفرون بئرا في الفناء الخلفي ألحد المنازل في البالد”. 
وذكــرت هيئــة اإلذاعــة البريطانية )بي بي ســي( أنه وقع اكتشــاف الحجر الكريم الذي 
يبلــغ وزنــه 2.5 مليــون قيــراط، والــذي يعتقــد أنــه أكبر حجــر ياقوت فــي العالم، خلف 

منزل تاجر أحجار في راتنابورا. 
وصــرح مالــك الجوهرة، الذي لم يكشــف ســوى عــن كنيته، غاماج “لقد نبهنا الشــخص 
الــذي كان يحفــر البئــر إلى وجود بعض األحجار النادرة. وفــي وقت الحق، عثرنا على 

هذه العينة الضخمة”. 

العثور على “أكبر حجر ياقوت” قيمته 100 مليون دوالر

كشفت الفنانة المصرية صابرين أسباب خلعها الحجاب، مؤكدة أنها “تؤمن 
أن اإلنسان يجب عليه أن يفعل ما يتسق مع ذاته ويؤمن به ويحبه”. 

ولفتت صابرين، أثناء برنامج “كلمة أخيرة” أن “ال أحد يعلم عالقتها بربها 
وال األشياء الخيرة التي تقدمها من أجل رضا هللا”، قائلة “محدش هينزل 

القبر معايا”.
وأشار الخبراء إلى أن قيمة الحجر الذي أطلق عليه اسم “ياقوت الصدفة” تصل إلى 100 مليون دوالر.

تعرض مراســل إحدى القنوات المصرية، لحادث أثناء تقديمه لنشــرة الحالة 
المرورية في شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وكان مراســل قناة “صدى البلد” عاصم الشــندويلي يقف في منتصف إحدى 
شوارع القاهرة يقدم فقرة النشرة المرورية.

وفي نهاية التقرير المذاع على الهواء صدمته دراجة بخارية بشكل مفاجئ.
ويظهــر فــي مقطع الفيديو، ســائق الدراجة البخارية وهو يســقط أرضا، فيما 
ظهــر المراســل يتألــم ويبــدو أنــه أصيب فــي قدمه، كمــا انقطع البث المباشــر 
وعــاد إلــى االســتوديو، وظهــرت المذيعتان فــي حالة صدمة لثــوان قليلة ثم 

تمنت كل منهما السالمة للمراسل وأال يكون تعرض ألذى.
مــن جانبــه، كشــف المراســل إصابتــه بتمــزق فــي األربطــة ووضــع قدمــه في 
جبيــرة مــن الجبــس. وقــال: إنــه أصيــب بكدمات بســيطة فــي جانبــه األيمن 
وإن الطبيب أخبره بإزالة جبيرة الجبس بعد شــهر، الفًتا إلى أن إصابته هي 
جزء من ضريبة المهنة اإلعالمية أثناء أدائه لعمله لنقل الصورة للمشاهدين 
بوضــوح. وأشــار إلــى رفضه أخذ أي إجراء مع الســائق الذي صدمه وتســبب 
في إصابته، ناصحا المواطنين بالتريث وعدم االستهتار بأعمارهم خصوصا 

في الطرق المزدحمة.

دراجة بخارية تصدم مراسل قناة على الهواء مباشرة

صــّورت الصينيــة ســياو تســوماي البالغــة 
مــن العمــر 23 عاما مقاطــع فيديو قصيرة 

حول حياتها المهنية كمشغلة رافعة.
وفــي األســبوع الماضــي لقيــت حتفها بعد 
أن ســقطت مــن قمــرة قيــادة الرافعة على 
األرض أثنــاء البــث الحــي علــى اإلنترنت. 
الصينيــة تتحــدث علــى شــبكات  وكانــت 

التواصل االجتماعي عن عملها مشــغلة للرافعة في مدينة )تشوتشــو( بمقاطعة تشجيانغ 
الصينيــة. ولقيــت الثالثــاء الماضــي مصرعهــا فــي مــكان العمل علــى ارتفــاع 50 مترا، إذ 
سقطت على األرض أثناء البث المباشر والهاتف الذكي في يدها. وأكد شهود العيان أن 
هاتفها كان في يدها واستمر في التشغيل أثناء السقوط. كما أكدت ذلك مشاهد الفيديو 
الذي صّورتها حيث يمكن مشــاهدة عناصر رافعة اإلنشــاء. ومن غير المعلوم ماذا حدث 
في قمرة قيادة الرافعة. وقال أفراد عائلة، تســوماي أثناء مناقشــة المأســاة إن سببها هو 

صدفة وليست خدعة لإلنترنت. وقالت صحيفة “دايلي مايل” إن المرأة أم لطفلين.

ومن السيلفي ما قتل.. مصرع مشغلة رافعة صينية

الخوذة قلصت الورم بأكثر من الثلث
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