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“التنسيقية” تناقش مستجدات “كورونا”

البيع من  نقاط  بلغت قيمة عمليات 
وبطاقات  االئــتــمــان  بطاقات  خــال 
ــع الــثــانــي من  ــربـ ــال الـ الــخــصــم خــ
دينار.  مليون   470.1 الجاري  العام 
يونيو  في  ارتفاًعا  القيمة  وسجلت 
مايو  بشهر  قياًسا   %  14.9 بنسبة 
مليون   175.3 سجلت  إذ  الماضي، 

دينار في يونيو مقابل 152.6 مليون 
دينار في مايو.

رأى رئيس قسم العلوم اللوجستية في كلية طال 
الكعبي  حمد  األعــمــال  إلدارة  الجامعية  غزالة  أبــو 
وساسل  المشتريات  لقطاع  الرقمي  التحول  أن 
العاملين في  بين  التكنولوجيا  التوريد واستخدام 
مجال التوريد سيأتي مستقبا بعد جائحة فيروس 
بين  التعاون  من  لمزيد  داعًيا   ،)19 )كوفيد  كورونا 

العاملين في هذا القطاع.

ــات رســـمـــيـــة تـــراجـــع  ــانـ ــيـ ــرت بـ ــهــ أظــ
مصوغات الذهب واألحجار الكريمية 
في السوق المحلية إلى قرابة النصف 
في دليل على ما أفاد به تجار ذهب 
في وقت سابق “الباد” بتراجع كبير 
فــي حــركــة الــســوق وإغـــاق محات 
إلى  “كورونا”  جائحة  بسبب  أبوابها؛ 

أســعــار  فــي  الكبير  االرتـــفـــاع  جــانــب 
الذهب.

تراجع مشغوالت الذهب بالبحرين للنصفالتحول الرقمي في “المشتريات” عقب “كورونا”عمليات “نقاط البيع” بالربع الثاني
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طبيبات: حكمة سمو رئيس 
الوزراء حصنت الجميع في األزمات

ــات الشكر  ــ رفــعــت قـــيـــادات نــســائــيــة طــبــيــة أســمــى آي
والتقدير لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سموه  توجيهات  على  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة 
يعملون  الذين  الطبية  الــكــوادر  إعفاء  بشأن  الكريمة 
بــالــخــطــوط األمــامــيــة فــي مــواجــهــة جــائــحــة فــيــروس 
من  يتمكنوا  لم  والذين   )19 )كوفيد  المستجد  كورونا 

تجديد تراخيصهم منذ فبراير 2020، من أي غرامات 
التراخيص  لتجديد  مخالفات  أو  مالية  متأخرات  أو 

وأن ال يترتب عليهم أي إجراءات في هذا الشأن .
ــاد”: أن دعــم  ــبـ ـــ “الـ ــدن فــي تــصــريــحــات خــاصــة ل وأكــ
عملها  مواقع  بمختلف  الطبية  للكوادر  المباشر  سموه 
وتخصصاتها يأتي إيماًنا من سموه بما تقوم به الكوادر 
حكمة  أن  كذلك  وأكــدن  متواصلة،  جهود  من  الطبية 

)06(سمو رئيس الوزراء حصنت الجميع في األزمات.
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مدرب “األحمر” يعود األسبوع المقبلالفردان أحد أعالم الموسيقىالبد لتدخل االنكشارية أن يولي478 ألف دينار للمحطات الفرعيةاستقرار العمالة الوطنية
التقى وزير العمل والتنمية  «

االجتماعية جميل حميدان عضوي 
مجلس النواب أحمد األنصاري 

ومحمد بوحمود، وأطلعهما على 
مستجدات تنفيذ مبادرات الوزارة 

الهادفة إلى استقرار العمالة 
الوطنية وحمايتها.

طرحت هيئة الكهرباء والماء في  «
جلسة مجلس المناقصات أمس 
مناقصة إلدارة المخازن المركزية 
لشراء محطات فرعية، تنافست 
عليها شركتان، وأقل عطاء بنحو 

UNIVER�( 478.77 ألف دينار لشركة
.7)SAL ELECRO�ENGINEERING

قال وزير الشؤون الخارجية اإلماراتي  «
أنور قرقاش، أمس الخميس، إنه 

ال يمكن أن يكون عالمنا العربي 
وعواصمه مشاًعا للتدخل اإلقليمي 

دون حساب أو عقاب، وال بد لزمن 
تدخل الحشود والميليشيات 
والمرتزقة االنكشارية أن يولي.

عندما نستذكر أعالم  «
الموسيقى في العالم، نستذكر 

الفنان البحريني القدير أحمد 
الفردان - رحمه الله - الذي 
تمر هذه األيام ذكرى وفاته 

السادسة، إذ رحل عن عالمنا 
في مايو العام 72014.

من المؤمل أن يعود مدرب  «
منتخبنا الوطني األول لكرة 

القدم، البرتغالي هيليو سوزا، 
األسبوع المقبل إلى المملكة؛ 
تمهيًدا لالطالع على استئناف 

المسابقات المحلية التي تقرر أن 
تنطلق في 7 أغسطس المقبل.

من المتوقع أن يجتمع عشرات اآلالف من المنشقين اإليرانيين 
ومؤيدي تغيير النظام في قمة افتراضية هذا األسبوع، في 
الضغط  المتحدة تصعيد  الواليات  فيه  تواصل  الذي  الوقت 
وستعقد  اإلرهابية.  أنشطته  بسبب  طهران  في  النظام  على 
على  تعقد  سنوية  قمة  وهــي  الــحــرة،  إليــران  العالمية  القمة 
اليوم  التاجي،  الفيروس  ــاء  وب بسبب  الــعــام  هــذا  اإلنترنت 
وشخصيات  ومــشــرعــون  مــعــارضــون  فيها  ويــشــارك  الجمعة 
رودي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  محامي  مثل  بــارزة 
غولياني، والسيناتور السابق جو ليبرمان، اللذين من المقرر 
األميركي  العدل  وزير  سيتحدث  كما  القمة.  في  يتحدثا  أن 
السابق  الخارجية  وزارة  ووكــيــل  مــوكــازي،  مايكل  السابق 

لشؤون الحد من التسلح واألمن الدولي روبرت جوزيف.
إن  اإليــرانــيــة  للمقاومة  الــوطــنــي  المجلس  منظمو  ويــقــول 
هذا  سيحضرون  موقع  ألــف  و30  ــة  دول  102 من  مشاركين 
لــإرهــاب في  المتزايد  الــذي سيحذر مــن االرتــفــاع  الــحــدث، 
الدولي  المجتمع  النظام، وسيدعو  المنطقة وأوروبا من قبل 

إلى التحرك ودعم تغيير النظام.

قمة آلالف المنشقين اإليرانيين لتغيير النظام
مشاركون من 102 دولة و30 ألف موقع يطالبون بتحرك دولي

تظاهرات احتجاجية سابقة في ايران

واشنطن ـ وكاالت

ــة الـــمـــواكـــب  ــئـ ــيـ صــــــرح عـــضـــو هـ
الـــحـــســـيـــنـــيـــة  فـــيـــصـــل حـــســـن بــن 
ممثلي  مــن  مجموعة  بـــأن  رجـــب، 
العاصمة،  محافظة  ومواكب  مآتم 
ــر تــقــنــيــة  ــبـ ــد( وعـ ــعـ ــن بـ ــ الـــتـــقـــت )عـ
فريق  رئيس  مع  المرئي،  االتــصــال 
فيروس  لمكافحة  الطبي  البحرين 
ــا رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  كـــورونـ
لــلــصــحــة الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
ــبـــدهللا آل خــلــيــفــة،  ــــن عـ ب مــحــمــد 
اســتــعــراض مستجدات  تــم  حــيــث 
ــع، وبــحــث إمــكــانــيــة إحــيــاء  الـــوضـ
شعائر عاشوراء في هذه الظروف 
ــيــة.وأوضــح  ــائ ــن ــث الــصــحــيــة االســت
الــطــبــي نصح  ــفــريــق  ال ــيــس  رئ أن 
ــذا الــشــأن،  ــتــســرع فـــي هــ بــعــدم ال
أفضل،  األمور بشكل  حتى تتضح 
منوها إلى ضرورة االبتعاد عن أي 
تجمعات في هذه المرحلة والتقيد 

والعمل  االجتماعي،  التباعد  بمبدأ 
الــمــســتــمــر عــلــى تــعــزيــز االلـــتـــزام 
لمكافحة  االحترازية  بــاإلجــراءات 
الوضع  لخطورة  وذلــك  “كــورونــا”، 
فــي الــعــالــم وحــفــاظــا عــلــى سامة 
الجميع، معربا عن أمله في تحسن 
الـــظـــروف فــي ظــل مــواجــهــة هــذه 

الجائحة العالمية.
وشـــــدد فــيــصــل بـــن رجـــــب، على 
ضرورة االمتثال لرؤية وتوجيهات 
فــريــق الــبــحــريــن الــطــبــي فــي هــذا 
على  الحرص  من  انطاقا  الــشــأن، 
سامة الجميع وبما يحقق السامة 
العامة، مثمنا جهود الفريق الطبي 
البحرين  فريق  يعمل ضمن  والذي 
ــائــب الــقــائــد  بــقــيــادة ولـــي الــعــهــد ن
لــرئــيــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ ــى  ــ ــل األعــ
السمو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال مــجــلــس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 

خليفة.

محمد بن عبداهلل :عدم التسرع 
بشأن “عاشوراء” حتى تتضح األمور
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واألمن يفتح تحقيقات موسعة الحكومية  األجهزة  الشبكة متغلغلة في 

الكويت... عصابة غسيل األموال مرتبطة بـ “حزب اهلل”

الكويت - صحف ووكاالت

بعد رصد وتتّبع وتحريات اســتمرت عدة أشــهر، تمكنت أجهزة األمن في الكويت من إلقاء القبض على شــبكة غســيل 
أمــوال، بعــد مداهمتهــا شــاليها فــي منطقة بنيــدر يقطنه الــرأس المدبر للشــبكة، المتهم الرئيس الــذي علمت  صحيفة 

“الجريدة” من مصادرها، أنه وافد إيراني متزوج من مواطنة، وأن تلك الشبكة مرتبطة بحزب هللا اللبناني.

ــلــعــاقــات  ل ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  ــــت  ــال وقــ
واإلعــــــام األمـــنـــي بــــــوزارة الــداخــلــيــة 
تتبع  بعد  جــاء  الشبكة  تلك  ضبط  إن 
تــحــركــات أفـــرادهـــا فـــي عـــدة مناطق 
 4 بــالــبــاد، مبينة أن األجــهــزة داهــمــت 
المتهم، وهي  مواقع أخرى يستخدمها 
في  وشقتان  بالوفرة،  ومزرعة  منزل، 
بتفتيشها  وقامت  والسالمية،  العاصمة 

وتحفظت على بعض ما فيها.
ــريـــدة” أن  وكــشــفــت الــمــصــادر لــــ “الـــجـ
إلى أن تلك  انتهت  التحقيقات األولية 
الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 
سنوات، وأنها تضم، إلى جانب المتهم 
وعراقيا  ومصريا  مواطَنين  الرئيس، 

إلى  الفتة  البلجيكية،  الجنسية  يحمل 
البنوك  أحد  عبر  تتم  العمليات  تلك  أن 
الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية.
بأن  أقر  الرئيس  المتهم  أن  وأوضحت 
لــه عــاقــات واســعــة مــع مسؤولين في 
الـــدولـــة، فــضــا عـــن عــاقــتــه الــوثــيــقــة 
بالمدانين في قضية “صندوق الموانئ”، 

وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة 
عن  التحري  وجــار  لهم،  تابعة  شركات 
طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل 

األموال.
ــك، قـــالـــت صــحــيــفــة “األنـــبـــاء”  ــ ــى ذلـ ــ إل
الــكــويــتــيــة إن نــيــابــة األمـــــوال الــعــامــة 
مع  تحقيقاتها  أمـــس  صــبــاح  بــاشــرت 
ـــــــوال الــمــضــبــوطــة  شــبــكــة غــســيــل األم
جهاز  إن  أمنية  مصادر  وقالت  أخيرا. 
ــن الـــدولـــة الــكــويــتــي يــجــري مــزيــدا  أمـ
ــوال  ــول تــضــخــم أمـ مــن الــتــحــريــات حـ
السوشيال  مشاهير  بعض  وحسابات 
بعضهم  حـــســـابـــات  ــاوز  ــجــ ــ وت مـــيـــديـــا، 

مايين الدنانير.

ــدرت تـــعـــديـــات جـــديـــدة  ــ ــ صـ
ــفــيــذيــة  ــن ــت ــة ال ــحــ ــ ــائ ــ عـــلـــى ال
ومن  المدنية.  الخدمة  لقانون 
الائحة  فــي  الــتــعــديــات  ــرز  أبـ
ــورة فـــــي الـــجـــريـــدة  ــشــ ــ ــن ــ ــم ــ ال
بـــتـــاريـــخ 9 يــولــيــو  الــرســمــيــة 
للموظف  “يــجــوز  ــه  أنـ  ،2020
طــــوال شــغــلــه لــوظــيــفــتــه نشر 
الوسائل،  بكافة  نــظــره  وجــهــة 
يثير  مــا  يــتــنــاول  أال  شــريــطــة 
الـــخـــافـــات فـــي الــمــجــتــمــع أو 
يؤثر على الوحدة الوطنية، أو 
الحكومة  لسياسة  النقد  يوجه 
ــة من  ــل ــا بــــأي وســي ــهــ ــ ــرارات وقــ

الوسائل”.
ــرز الــتــعــديــات في  ــ ــن أبـ ــ -ومـ

الائحة:

ــمــدة 3  - خــصــم مـــن الـــراتـــب ل
ــتــربــح من  أشــهــر فـــي حــالــة ال
المذكرات  وطبع  إعــداد  خــال 
والفصل  الطلبة،  على  وبيعها 

من الخدمة في المرة الثانية.
ــاء  - إنــــذار كــتــابــي عــنــد االدعــ
بالمرض وحتى خصم 10 أيام 
من الراتب، وفي المرة الرابعة 

الفصل من الخدمة.
- عــقــوبــة تــســريــب مــعــلــومــات 
خصم  ــان  ــحـ ــتـ االمـ أســئــلــة  أو 
ــمـــدة 3 أشــهــر،  ــب لـ ــ ــرات ــ مـــن ال
ــثــانــيــة الــفــصــل  ــمـــرة ال ــي الـ وفــ
مــن الــخــدمــة. وتــنــشــر “الــبــاد” 
والجزاءات  المخالفات  جدول 
المعّدل لقانون الخدمة المدنية 

بالموقع اإللكتروني.

الفصل من الوظيفة الحكومية 
لمن يتمارض 4 مرات

إن  العجوز  حسن  المحامي  قــال 
لسنة   )15( رقم  بقانون  المرسوم 
1986 بشأن تنظيم السياحة نظم 
وتراخيصها  السياحية  الخدمات 
والعقوبات المترتبة على مخالفة 
أحكامه، إذ اشترط المرسوم قيام 
المفروشة  الشقق  بتأجير  المالك 
بشكل يومي أو أسبوعي من قبيل 
وممارستها  السياحية  الخدمات 
الحصول على ترخيص من هيئة 
والــمــعــارض. للسياحة  الــبــحــريــن 

تترتب  الــتــي  الــعــقــوبــة  أن  وذكـــر 
عــلــى مــزاولــة تــلــك األنــشــطــة من 
الترخيص  عــلــى  الــحــصــول  دون 
 6 الــازم الحبس لمدة ال تتجاوز 
أشهر وبغرامة ال تقل عن 10 آالف 
دينار وال تتجاوز 50 ألف دينار أو 

إحدى هاتين العقوبتين.

الحبس وغرامة 50 ألف 
دينار عقوبة تأجير 
الفلل بالمنتجعات

)07(
)07(

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء مترئسا اجتماع 
اللجنة التنسيقية الذي ناقش آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد 19(7.

زينب العكريليلى مال اهلل

بدور المالكي

سمو رئيس الوزراء

مليون دينار
470

علي الفردانالمحرر االقتصاديأمل الحامد

152.65,584,406

175.3

2020  وينوي
عيبلا طاقن تايلمع

عيبلا تايلمع ددع )رانيد نويلم( عيبلا تايلمع ةميق

2020 وينوي 2020 وينوي

2020 ويام 2019 وينوي 2020 ويام 2019 وينوي

يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا

207.9

p10.8% q1.8% p14.9% q15.7%

6,301,125

6,190,271

حمد الكعبي

مارست أعمالها 
المشبوهة قرابة 

الـ5 أعوام



المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلـــس الوزراء جواد العريض، بمكتبـــه بدار الحكومة، 
مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

 وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بالدور الدبلوماسي الذي 
حققه الشـــيخ خالد بن أحمد أثناء توليه منصب وزير الخارجية وبإســـهاماته 
في تحقيق عالقات نموذجيه مع الدول الصديقة وتنمية العالقات مع الدول 
الشقيقة والمنظمات الدولية، متمّنًيا له التوفيق والنجاح في منصبه الحالي.
 من جانبه، أشـــاد مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية بجهودالعريض 
فـــي ظـــل قيـــادة صاحـــب الجاللة الملـــك وتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس مجلـــس الوزراء، ومســـاندة صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

العريض: إسهامات خالد بن 
أحمد الدبلوماسية مميزة

قصر القضيبية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن 
عبد هللا آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية أمس رئيس هيئة الطاقة المســتدامة عبد الحســين ميرزا، الذي 
أهداه نسخة من إصداره بعنوان “التطور في قطاع الكهرباء وقطاع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين”.

الشـــيخ  أكـــد  االســـتقبال،   وخـــالل 
خالد بن عبد هللا أن قطاع الكهرباء 
وبفضـــل  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
واالســـتراتيجيات  السياســـات 
الحكومية، يعد من القطاعات التي 
تطورهـــا  مراحـــل  رصـــد  تســـتحق 
المختلفة والتـــي واكبت كل مرحلة 
منها المســـتجدات الفنيـــة والتقنية 
وفـــق  إدارتهـــا  علـــى  الحـــرص  مـــع 
أفضـــل الممارســـات لضمـــان تزويد 
المشـــتركين بهـــذه الخدمـــة وتلبية 

احتياجاتهـــم الحالية والمســـتقبلية 
بشـــكل متواصل ودون انقطاع في 

أوقات الذروة وخارجها.
كمـــا أثنـــى علـــى اإلســـهامات التـــي 
عبـــد  الدكتـــور  ســـعادة  قدمهـــا 
فـــي  ميـــرزا  علـــي  بـــن  الحســـين 
مختلـــف المناصـــب والمســـؤوليات 
ر  الحكومية التـــي تقلدها، والتي عبَّ
عن جزء منهـــا بإصداره الذي يوثق 
قصـــة تاريـــخ الكهربـــاء فـــي مملكة 
البحريـــن وصـــوالً إلـــى التوجه نحو 

قطـــاع الطاقـــة المســـتدامة والـــذي 
يعـــد مـــن المجـــاالت الحديثـــة التي 
أولـــت الحكومـــة الموقـــرة اهتمامـــًا 
خاصًا بها من أجل زيادة االستفادة 
كفـــاءة  ورفـــع  فيهـــا  واالســـتثمار 

الطاقة وترشيد استهالكها.
 وأعرب معاليه عن تطلعه ألْن يبذل 
الباحثون المزيد من الجهد لتسليط 
الضوء على مجمل ما شهدته البنية 
التحتية في مجاالتها المتعددة إلى 
جانب قطاع الكهرباء، في اإلسكان 

والمياه والطـــرق والصرف الصحي 
تطـــور  مـــن  وغيرهـــا،  والتشـــييد 

وازدهار في مملكة البحرين.
 مـــن جانبـــه، تقـــدم ميـــرزا بجزيـــل 
الشـــكر والتقديـــر إلى الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفة على حســـن 
االســـتقبال وعلى الدعم الالمحدود 
الذي تلقاه هيئة الطاقة المســـتدامة 
ومشاريعها من قبل اللجنة الوزارية 
للمشاريع التنموية والبنية التحتية 
برئاســـة معاليـــه في متابعـــة أعمال 
الهيئة والتقـــدم المحرز على صعيد 
تحقيـــق األهداف التـــي ترمي إليها 
الطاقـــة  لكفـــاءة  الوطنيـــة  الخطـــة 

والطاقة المتجددة.

ــا ــة مــحــلــيًّ ــاقـ ــطـ ــور الـــكـــهـــربـــاء والـ ــطـ أشـــــاد بــجــهــود مـــيـــرزا فـــي تــوثــيــق تـ

خالد بن عبد اهلل للباحثين: ارصدوا إنجازات البنية التحتية
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ســمو ولــي العهد يؤكــد أهميــة زيادة التنســيق المشــترك

تعزيز الشراكة اإلستراتيجية مع إيطاليا

أكـــد ولي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهمية اســـتمرار 
الثنائـــي  التعـــاون  مســـارات  تعزيـــز 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
كافـــة  علـــى  الصديقـــة  اإليطاليـــة 
المســـتويات لمواصلـــة البنـــاء على ما 
تحقـــق وفتح آفـــاق أوســـع لمزيد من 
التنســـيق المشـــترك بمـــا يعـــود بالنفع 

على البلدين والشعبين.
 جـــاء ذلك، لـــدى لقاء ســـموه عن ُبعد 
أمس مع سفيرة الجمهورية اإليطالية 
لـــدى المملكـــة باوال أمـــادي، حيث نّوه 
ســـموه بـــأن مملكـــة البحريـــن تواصل 
مـــع  االســـتراتيجية  شـــراكتها  تعزيـــز 
الجمهوريـــة اإليطاليـــة الصديقـــة في 
مختلف المجاالت بما يحقق األهداف 
المنشودة ويلبي التطلعات المشتركة، 
معرًبا ســـموه عن تقديره لدور سعادة 

الســـفيرة فـــي تعزيز التعـــاون الثنائي 
بين البلدين.

 وخـــالل اللقاء اســـتعرض ســـموه مع 
الســـفيرة اإليطاليـــة مجمـــل القضايـــا 

االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
المشترك.

 من جانبها، أعربت السفيرة اإليطالية 
عـــن شـــكرها وتقديرهـــا لســـموه على 

مـــا يبديـــه مـــن حـــرٍص علـــى تطويـــر 
اإليطاليـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 
ودعم التعاون المســـتمر بيـــن البلدين 

والشعبين.

المنامة - بنا

محمد بن مبارك يتسّلم دليل “سياسات الخارجية”
الـــــــــــــوزارة ــس  ــ ــيـ ــ ــأسـ ــ تـ ــذ  ــ ــنـ ــ مـ ــه  ــ ــ ــوع ــ ــ ن ــن  ــ ــ مـ األول 

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة، 
وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
الـــذي قّدم لســـموه “دليل السياســـات 
الخارجيـــة”،  لـــوزارة  واإلجـــراءات 
المتضمن أســـس النظام الدبلوماسي 
في البحرين وأجهزة الوزارة المنفذة 

له.
 وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة عن ســـعادته الســـتالم هذا 
الدليـــل الـــذي يأتـــي األول مـــن نوعه 

تنفيـــذ  فـــي  الـــوزارة  تأســـيس  منـــذ 
سياســـة مملكـــة البحريـــن الخارجية 
فـــي ظـــل التوجهات الســـامية لعاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وتطوير عالقاتها 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  مـــع 

وخدمـــة ورعاية مصالحهـــا الوطنية 
ورعاياها في الخارج، مشـــيًدا سموه 
بالجهـــد الـــذي بـــذل فـــي إعـــداد هذا 

الدليل.
 من جانبه، عّبـــر عبداللطيف الزياني 
عـــن شـــكره لســـمو الشـــيخ محمد بن 
اســـتقباله  علـــى  خليفـــة  آل  مبـــارك 
لـــه، وتأكيـــده علـــى مواصلـــة الجهـــد 
والعمل الـــذي يمكن وزارة الخارجية 
خدمـــة  فـــي  بدورهـــا  القيـــام  مـــن 
الوطـــن وعلى النهج الـــذي بدأته منذ 

تأسيسها.

المنامة - بنا

الجودر: البحرين تمد يدها للجميع لالستثمار فيها
ــي ــربـ ــعـ ــاد الـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــة االقـ ــ ــدم ــ ــخ ــ ــاون ل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ زيــــــــــادة الـ

اســـتقبل سفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية مصـــر العربية والمندوب 
الدائم لـــدى جامعة الـــدول العربية 
هشـــام الجودر، بمقر السفارة أمس 
رئيســـة اتحاد المســـتثمرات العرب 

في مصر هدى يسي.
أن  الجـــودر  أكـــد  اللقـــاء،   وخـــالل 
مملكـــة البحريـــن تمـــد يدهـــا دائًمـــا 
المملكـــة  فـــي  لالســـتثمار  للجميـــع 
وخلق شـــراكات تجارية مثمرة في 
أي مكان بالعالم، مشيًرا إلى أن رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 التـــي 
حـــدد معالمها عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة تعتمد على قطاع االستثمار 
 كأحـــد القطاعات األساســـية  لنجاح 

الرؤية المستقبلية الهادفة.

عـــن  يســـي  عبـــرت  جانبهـــا،  مـــن   
خالـــص تقديرهـــا للدعـــم والتعاون 
المســـتثمرات  اتحـــاد  بيـــن  المثمـــر 

العـــرب ومملكـــة البحريـــن، معربـــة 
عـــن تطلعهـــا إلـــى زيـــادة التعـــاون 
لخدمـــة االقتصاد العربي، مشـــيدة 
بدور صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
قرينة جاللة الملك رئيسة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة ورعايتهـــا الكريمـــة 
للملتقى والمعرض العالمي لسيدات 

األعمال في عام 2017.
كمـــا ناقـــش الجانبـــان خـــالل اللقاء 
ســـبل التعـــاون وأهميـــة دور المرأة 
ودعـــم  االقتصـــاد  خدمـــة  فـــي 
والفـــرص  االقتصاديـــة  العالقـــات 

المتاحة للتجارة واالستثمار.

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة  قامـــت 
بتنفيـــذ حملة واســـعة على المحالت 
التجاريـــة إلزالـــة مخالفـــات إشـــغال 
الطريـــق العـــام، وذلك بعـــد إخطارها 

باإلزالة عدة مرات.
اســـتخدام  علـــى  البلديـــة  وتحـــرص 
جهاز الرصد المتحرك كعامل مساعد 
لرصـــد المخالفـــات وتخفيض عددها 
وذلك خالل حمالت اإلزالة المختلفة 
ومخالفـــات البنـــاء بـــدون ترخيـــص 

على البيوت المخالفة.
وقـــد شـــملت أعمـــال اإلزالـــة كل من 
الورش والمحالت التجارية المخالفة 
الطريـــق  إشـــغاالت  إزالـــة  وتمـــت 
المخالفـــة مثـــل الكراســـي والمعدات 

واألدوات والمخلفات على أنواعها.
وجدير بالذكـــر أن البلدية وبالتعاون 

مع شـــركة أورباســـير للنظافـــة تقوم 
لضمـــان  مســـتمرة  دوريـــة  بحمـــالت 
الحـــد مـــن المخالفـــات التـــي تشـــوه 
المظهر الحضاري والعمراني للمناطق 
الى جانب االهتمام بإنسيابية العمل 
الشـــعبية والمركزيـــة  فـــي األســـواق 
والمحـــالت التجاريـــة حفاظـــا علـــى 
المصلحـــة العامـــة وجماليـــة المرافق 

العامة.

“الرصد المتحرك” يتعقب 
المخالفات في “الجنوبية”



ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، اجتماع المجلس التنسيقي “عن بعد” بمشاركة األعضاء من ممثلي 
الجهات المختلفة. وفي بداية االجتماع، رحب سمو المحافظ بالحضور، مشيًدا بتضافر الجهود في تحقيق التعاون والتنسيق لتوفير أفضل 

الخدمات التطويرية التي يتطلع إليها أهالي المحافظة الجنوبية. 

وتابع ســـموه احتياجات أهالي مناطق عسكر وجو 
والدور من مشـــاريع خدميـــة واجتماعية وتنموية، 
التي يأتي من ضمنها مشـــروع “مركز مدينة خليفة 
الصحي”، الذي يعد أحد المشـــاريع الصحية الرائدة 
في المنطقة وســـيقدم خدمات صحية شاملة وفق 

مستوى عاٍل من الجاهزية الطبية. 
واطلـــع ســـموه علـــى مشـــروع صالـــة أهالـــي الـــدور 
ونســـبة اإلنجاز الذي تحقق، إذ يسهم هذا المشروع 
في تلبية احتياجات األهالي االجتماعية باعتبارها 

صالة متعددة المناسبات. 

واســـتمع ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية إليجاز 
حول مشروع تطوير شارع الملك حمد في مرحلته 
الثانيـــة، إضافـــة إلـــى اســـتكمال وضـــع 17 لوحـــة 
إرشـــادية فـــي مدينـــة خليفـــة، مؤكـــدا ســـموه على 
ضـــرورة متابعة مشـــاريع البنية التحتية ومشـــاريع 
الطـــرق الداخليـــة فـــي منطقة جو وذلك بالتنســـيق 
مـــع وزارة األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي.  واســـتمع ســـموه لجهود بلديـــة المنطقة 
الجنوبيـــة فـــي زيـــادة الرقعـــة الخضـــراء وتشـــجير 
وتحسين الطرق، منها شـــارع الملك حمد والحفاظ 

عليهـــا  تحـــرص  التـــي  الحضاريـــة  الواجهـــة  علـــى 
المحافظـــة.  وأشـــاد بالـــدور الفاعل لـــإدارة العامة 
للدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية 
والمتطوعيـــن في تعزيز مبدأ الشـــراكة المجتمعية، 
عبـــر إقامة المبادرات وحمـــات التطهير االحترازي 
والتعـــاون مـــع المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي مكافحة 
فيـــروس كورونـــا في مختلـــف مناطـــق المحافظة. 
مـــن جانبـــه، اســـتعرض مديـــر إدارة هندســـة المواد 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات و التخطيـــط 
العمراني ســـمير عفوني، خطة ســـير مشـــروع مركز 

مدينـــة خليفـــة الصحي ومراحـــل اإلنشـــاء، إضافة 
إلـــى مشـــروع تطوير شـــارع الملك حمـــد والمراحل 

القادمة. 
وعبـــر أعضـــاء المجلـــس التنســـيقي عـــن شـــكرهم 

وتقديرهـــم لجهـــود ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة فـــي متابعـــة تنفيـــذ مختلف 
المشـــاريع والمبـــادرات التـــي تدعـــم التنميـــة التـــي 

تشهدها المحافظة الجنوبية في المجاالت كافة.

المنامة - وزارة الداخلية

سلسلة مشاريع خدمية واجتماعية وتنموية في “الجنوبية”
سمو الشيخ خليفة بن علي يتابع احتياجات عسكر وجو والدور

تعزيز التنافسية الخليجية في الحكومة اإللكترونية عالمًيا
ــة ــي ــج ــي ــرات ــت ــتــحــقــيــق 5 أهــــــداف اس ــل مـــســـودة الــــدراســــة ل ــي ــاص ــف ــدم ت ــقـ ــد يـ ــائـ ــقـ الـ

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــارك 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمـــد القائد ممثًا عـــن مملكة البحرين 
فـــي االجتماع الثانـــي والعشـــرين للجنة 
التنفيذيـــة للحكومـــة اإللكترونيـــة لدول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، الذي عقدته 
األمانـــة بالريـــاض عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
تصـــال المرئي وذلـــك بحضور الرؤســـاء 
التنفيذيين والمدراء العامين للحكومات 

اإللكترونية بدول الخليج.
مـــن  مجموعـــة  اللجنـــة  وناقشـــت 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 

أعمالهـــا منهـــا متابعـــة ســـير آليـــة تنفيـــذ 
ومراجعـــة  المشـــتركة،  المبـــادرات 
المبـــادرات المقترح البـــدء بتنفيذها في 
الفتـــرة المقبلة كمبادرة مســـار الخدمات 
اإللكترونية المشـــتركة، ومســـارات إدارة 
المعرفـــة والبنيـــة المعلوماتيـــة، ومبادرة 
تأتـــي  التـــي  التنظيمـــي،  اإلطـــار  مســـار 
تنفيـــذا للمرحلـــة الثالثـــة ضمـــن مراحـــل 
االســـتراتيجية االسترشـــادية للحكومـــة 
اإللكترونيـــة لدول مجلـــس التعاون، إلى 
جانب اســـتعراض مراحل تطوير البوابة 
اإللكترونيـــة لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
كما واســـتعرضت مملكـــة البحرين أثناء 
مشـــاركتها في االجتماع نموذًجا لقياس 
االسترشـــادية  اإلســـتراتيجية  تنفيـــذ 
للحكومـــة اإللكترونيـــة لـــدول المجلـــس 
ومتطلبات المرحلة المقبلة، إذ استعرض 
المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
والحكومة اإللكترونية تفاصيل مســـودة 
 5 تحقيـــق  علـــى  والمرتكـــزة  الدراســـة 
تتضمـــن  رئيســـة  اســـتراتيجية  أهـــداف 
تطويـــر األداء، وتعزيـــز التعـــاون ودعـــم 
التكامل اإللكتروني، وتحقيق االستدامة 

مجلـــس  دول  بيـــن  التنافســـية  وتعزيـــز 
التعـــاون الخليجي في مجـــال الحكومة 

اإللكترونية إقليميا وعالميَا.
مـــن جانب آخـــر، اســـتعرض االجتماع ما 

خلصت إليه دراســـة آلية الشراء الموحد 
مجلـــس  بـــدول  والعتـــاد  للبرمجيـــات 
التعـــاون لدول الخليج العربية والمقدمة 
من قبل ســـلطنة عمان، وناقشـــت أبرز ما 

ورد فـــي محضـــر االجتمـــاع )17( للجنـــة 
لطـــوارئ  لاســـتجابة  الوطنيـــة  المراكـــز 
الحاســـبات واعتمـــدت مـــا جـــاء فيه من 
توصيات، كما بحثت اللجنة مســـتجدات 
ربـــط األمانـــة العامـــة بشـــبكة الحكومـــة 
مجلـــس  دول  وجهـــود  اإللكترونيـــة، 
التعـــاون فـــي مجـــال مواجهـــة الحد من 
تأثير فايـــروس )كورونا 19( والتوجهات 
المستقبلية اســـتناًدا للدروس المستفادة 
مـــن الجائحـــة، إذ تـــم اســـتعراض جهود 
الـــدول في تطويع التكنولوجيا للحد من 

انتشار الجائحة.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
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حميدان: تأمين استقرار العمالة الوطنية في “الخاص”
المجتمـــع شـــرائح  لمختلـــف  والتأهيـــل  االجتماعيـــة  الرعايـــة  تعزيـــز 

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
عضـــوي  مكتبـــه،  فـــي  الخميـــس، 
مجلـــس النـــواب أحمـــد األنصـــاري 
ومحمـــد بوحمـــود، وبحـــث معهمـــا 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــر 
التنفيذيـــة والتشـــريعية، خصوًصـــا 
في مجـــال ســـن القوانيـــن العمالية 
واالجتماعيـــة واالرتقاء بالخدمات 
الـــوزارة  توفرهـــا  التـــي  المتنوعـــة 

للمواطنين.
األنصـــاري  حميـــدان،  وأطلـــع 
وبوحمـــود على مســـتجدات تنفيذ 
إلـــى  الهادفـــة  الـــوزارة  مبـــادرات 
استقرار العمالة الوطنية وحمايتها، 
الخـــاص  القطـــاع  منشـــآت  ودعـــم 
لمواصلة اسهامها في حركة اإلنتاج 

والتنميـــة فـــي مختلـــف الظـــروف، 
االجتماعيـــة  الرعايـــة  وتعزيـــز 
والتأهيل المقدمة لمختلف شـــرائح 
المجتمـــع، منوًهـــا في هذا الســـياق 
فـــي دعـــم  النـــواب  بـــدور مجلـــس 
التشـــريعات والمبادرات التي تلبي 
طمـــوح المواطنيـــن فـــي المجاالت 

ذات الصلة بعمل الوزارة.

وأشـــاد النائبان األنصاري وبوحمود 
بمســـتوى التعاون بين وزارة العمل 
وأعضـــاء  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
مشـــيدين  التشـــريعية،  الســـلطة 
بما تشـــهده الـــوزارة مـــن تطور في 
خدماتهـــا الرعائيـــة والعماليـــة فـــي 
الحكومـــة  سياســـة  تنفيـــذ  إطـــار 
الموقـــرة الرامية إلى ضمان العيش 

الكريـــم للمواطنيـــن وتوفير أفضل 
الخدمـــات التنمويـــة لهـــم، الفتيـــن 
إلى الـــدور المحوري الـــذي تضطلع 
بـــه الـــوزارة فـــي تأمين االســـتقرار 
الوظيفي للمواطنيـــن العاملين في 
الخاصـــة،  والمؤسســـات  الشـــركات 
الحمايـــة  منظومـــة  وتطويـــر 

االجتماعية للمواطنين.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

اجتمـــع مستشـــار جالـــة الملك 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ 
محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة،  آل 
القضيبيـــة، مع مستشـــار جالة 
الملـــك لشـــؤون اإلعـــام نبيـــل 
الحمـــر. وتـــم خـــال االجتمـــاع 
التأكيـــد علـــى أهميـــة التعـــاون 
وتعزيـــز مختلـــف ســـبل العمـــل 
عاهـــل  رؤى  لتنفيـــذ  المشـــترك 

البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، بما 
يدعم مســـيرة التنمية والتقدم 
فـــي مملكـــة البحرين فـــي كافة 

المجاالت.
 وخال االجتماع أشـــاد الشيخ 
محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
الوطنيـــة  بالجهـــود  خليفـــة  آل 
المتواصلـــة لنبيل الحمر متمّنًيا 

له كل التوفيق والسداد.

خالد بن أحمد يشيد بجهود الحمر

“بيتك” يسلم أول مجموعة من الفلل في “ديرة العيون”
الكويتـــي-  التمويـــل  بيـــت  أعلـــن 
البحريـــن “ بيتـــك” عـــن تســـليم أول 
مجموعـــة مـــن الفلـــل الممولـــة ضمن 
برنامج مزايا للســـكن االجتماعي في 
مشروع ديرة العيون الواقع في ديار 
المحـــرق والـــذي تـــم إطاقـــه مؤخًرا 

بالتعاون مع وزارة اإلسكان.
حيث تم وبوقت استثنائي استكمال 
طلبات ومعامات التمويل للمجموعة 
األولـــى مـــن الوحدات الســـكنية لعدد 
كبيـــر مـــن المواطنيـــن. ويأتـــي ذلـــك 
فـــي إطار جهود البنـــك لتلبية رغبات 
واحتياجـــات المواطنيـــن مـــن خـــال 
“بيتـــك”   فـــي  األفـــراد  تمويـــل  إدارة 
لتســـهيل وتيســـير عمليـــة امتاكهـــم 

لمنازلهم الجديدة. 
ورئيـــس  تنفيـــذي  مديـــر  وقـــال    

لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الخاصـــة  المصرفيـــة  والخدمـــات 
ببيـــت التمويـــل الكويتـــي- البحرين، 
نضـــع  أن  “اعتدنـــا  المعرفـــي  خالـــد 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  احتياجـــات 
الكـــرام فـــي مقدمـــة أولوياتنـــا دائًما، 
فحرصنـــا على اإلســـهام فـــي تحقيق 
أهدافهـــم الرئيســـية لتوفيـــر الســـكن 
المناســـب والمستقل للعائلة. ونتيجة 
العمليـــات  جميـــع  وتســـهيل  لتوفيـــر 
مزايـــا  برنامـــج  ضمـــن  والمعامـــات 
للســـكن االجتماعي مع كل من وزارة 
اإلســـكان وبنـــك اإلســـكان، فقـــد تـــم 
بحمـــد هللا تعالـــى تســـليم المجموعة 
األولى من فلل مشـــروع ديرة العيون 
الممولـــة من قبل البنـــك، والذي يعتبر 
المشروع اإلســـكاني األحدث واألكبر 

ا”. في مملكة البحرين حاليًّ
وأضـــاف “إن البنـــك يعتبر مـــن الرواد 
للســـكن  مزايـــا  تمويـــل  توفيـــر  فـــي 
االجتماعـــي للمواطنين في البحرين، 
وإننـــا حريصـــون على توفيـــر أفضل 
الخدمات لعمائنا في هذا المشـــروع 
المشـــاريع  مـــن  العديـــد  جانـــب  إلـــى 
القادمـــة فـــي المســـتقبل بـــإذن هللا.. 
وتأتـــي شـــراكتنا االســـتراتيجية مـــع 
وزارة اإلســـكان مـــن منطلـــق التزامنا 

الراسخباإلسهام في االستراتيجيات 
المستقبلية لتطوير القطاع اإلسكاني 

والعقاري في المملكة”.
واختتم المعرفي “إننا ســـعداء للغاية 

بتســـليم هـــذه الفلل الممولـــة من قبل 
البنك ألصحابها، وندعو هللا عز وجل 
أن يبـــارك لهم فيهـــا ويجعلهـــا عامرًة 
بالخير والســـعادة. ونود أيًضا توجيه 

الشكر الجزيل لكٍل من وزارة اإلسكان 
جهودهـــم  علـــى  األســـكان  وبنـــك 
المبذولة من أجـــل تمكين المواطنين 

من امتاك منزل أحامهم”.

المنامة - “بيتك” البحرين

ضمن “مزايا”.. 
واستمرار الشراكة 

بين البنك 
و”اإلسكان”



ذ حمالت إغاثية للدول المنكوبة “المؤسسة الملكية” تنفِّ

اســتعرض األميــن العــام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى، خــال لقائه أمس، الوزيــر المفّوض باألمانة 
العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة خالــد الخاجــة أبــرز إنجازات المؤسســة الخيريــة الملكية فــي رعاية 
األيتــام واألرامــل المكفوليــن مــن قبل جالة الملك والفئات المســتفيدة من عمل المؤسســة والخدمــات المقدمة لهم، 

مشيًرا إلى دور المؤسسة في االهتمام بتربية األبناء واالرتقاء بمستوياتهم التعليمية والصحية واالجتماعية.

 كما اطلع على المشاريع التنموية التي 
تنفذها المؤسسة في شتى المجاالت، 
اإلغاثيـــة  والحمـــات  والمســـاعدات 
المؤسســـة  التـــي قدمتهـــا  الخارجيـــة 
للـــدول المنكوبـــة والصديقـــة بتوجيه 
من عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وبقيادة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب رئيس مجلس أمناء 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

 فيما أشـــاد الخاجـــة بالرعاية الملكية 
األمـــر  هـــذا  “أن  مؤكـــًدا  الســـامية، 
الســـامي ليس بالمستغرب على جالة 
الملـــك حيـــث عودنـــا علـــى اهتمامـــه 
وتلمـــس  المواطنيـــن  بجميـــع  الدائـــم 
احتياجاتهـــم فـــي مختلـــف الظـــروف 
توفيـــر  علـــى  والعمـــل  والمناســـبات 
يوليـــه  ومـــا  لهـــم،  الكريمـــة  الحيـــاة 
جالته من اهتمام بارز ورعاية للعمل 
الخيري واإلنســـاني ومبادرات جالته 

اإلنسانية”.

 كمـــا أثنـــى علـــى جهود ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة فـــي قيادة 
العمل الخيري واإلنساني الذي تقدمه 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
واإلنجـــازات التـــي حققتها المؤسســـة 
مـــن خـــال الخدمـــات الرعائيـــة التي 
تقدمهـــا للمحتاجيـــن داخـــل وخـــارج 
أصبحـــت  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة 
المؤسســـة الملكية خير سفير وممثل 
اإلنســـانية  المحافـــل  فـــي  للبحريـــن 

العالمية.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
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سيدعلي المحافظة

مقترح برلماني بزيادة دعم الغالء
ــي ــشـ ــيـ ــعـ ــمـ لـــــمـــــواكـــــبـــــة نـــــمـــــو الــــمــــتــــطــــلــــبــــات الـ

النائـــب باســـم المالكـــي عـــن  أفصـــح 
وجـــود مقتـــرح برلماني بزيـــادة مبالغ 
عـــاوة الغـــاء للمواطنيـــن مـــن فئـــة 
الدخل المحدود، الذين تنطبق عليهم 
شـــروط الدعـــم المالي حســـب الفئات 
المســـجلة لـــدى وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية.
وبيـــن المالكـــي لـ”البـــاد” أن مرئيـــات 
جديـــًدا  تصنيًفـــا  حـــددت  المقتـــرح 
للمســـتحقين لعـــاوة الغـــاء، بحيـــث 
يتم زيادة دعم الشريحة األولى التي 
ال يزيد دخلها عن 300 دينار إلى 130 
دينـــاًرا، والفئـــة الثانية والتـــي دخلها 
الشـــهري بين 301 و700 دينار من 70 
ديناًرا إلى 100 دينار، فيما يتم زيادة 
الفئـــة الثالثة لـــذوي الدخول من 701 

إلى 1000 دينار إلى 70 ديناًرا.
جديـــدة  فئـــة  إضافـــة  إلـــى  وأشـــار 
لمســـتحقي الدعم وهي من شـــريحة 
ذوي الدخـــول مـــن 1001 دينـــار إلـــى 
1500 دينـــار، وتحديد مبلغ 50 ديناًرا 

قيمة الدعم المستحق لهم.

هـــي  الغـــاء  عـــاوة  أن  إلـــى  ولفـــت 
لمحـــدودي  مباشـــر  حكومـــي  دعـــم 
الدخـــل يســـاهم في تخفيـــف األعباء 
المعيشـــية، وضمـــان الحيـــاة الكريمة 

للمواطنين.
وذكر أن المقترح سيساهم في إنعاش 
االقتصاد بشكل عام والسوق المحلي 
بشكل خاص، من خال زيادة القدرة 
الشـــرائية لـــدى المواطنيـــن بواســـطة 
منحهم عاوة الغاء بالقدر المناسب، 

وتوفيـــر الحيـــاة الكريمـــة للمواطنين 
من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأشار المالكي إلى أن المادة الخامسة 
كفالـــة  علـــى  تنـــص  الدســـتور  مـــن 
الدولـــة لتحقيق الضمـــان االجتماعي 
سيســـاهم  مـــا  وهـــو  للمواطنيـــن، 
المقترح فـــي تحقيقـــه وتعزيز جهود 
الدعـــم المقدمـــة من الحكومـــة لفئات 

ذوي الدخل المحدود.
وذكر أن المقترح يهدف إلى مســـاندة 

أصحـــاب الدخـــل المحـــدود والذيـــن 
االجتماعيـــة  العـــاوات  لهـــم  تمثـــل 
وتســـاندهم  حياتهـــم،  فـــي  فارًقـــا 
هـــذه العـــاوات فـــي تســـيير حياتهم 

والتزاماتهم المعيشية واألسرية.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا المقتـــرح يأتـــي 
متماشـــيًا مع النمو المضطرد وارتفاع 
مدخـــول  ثبـــات  مقابـــل  األســـعار، 
المواطنين؛ وذلك إلحلل التوازن بين 
مدخول المواطنين وارتفاع األسعار.

ووقـــع على المقتـــرح المذكور كل من 
النواب باسم المالكي، علي إسحاقي، 
أحمد العامر، عبدهللا الذوادي، هشـــام 

العشيري.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن عاوة الغاء 
تصـــرف حاليـــا علـــى ثـــاث شـــرائح، 
بواقـــع مبلـــغ 100 دينار لـــذوي الدخل 
300 دينـــار وأقـــل، و70 دينـــاًرا لذوي 
 301 بيـــن  تتـــراوح  التـــي  الدخـــول 
دينـــار و700 دينـــار، و50 ديناًرا لذوي 
الدخـــول التـــي تتراوح بيـــن 700 إلى 

1000 دينار.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

التسجيل  بــاب  فتح  عن  للفتيات”  التكنولوجيا  “مخيم  برنامج  أعلن 
فتاة  ألف  مهارات  وتنمية  قــدرات  لبناء  المتوجه  الثالثة،  في نسخته 
أساسية  مبادئ  على  عاما،  و14   8 بين  أعمارهن  تــتــراوح  بحرينية، 

ومتنوعة في مجال تقنية المعلومات. 

ــبــرنــامــج الــــذي تــديــره  ويـــهـــدف ال
من  وبــدعــم  ــاي”  بـ “كليفر  شــركــة 
شركة “زين البحرين” وبالتعاون مع 
المجلس األعلى للمرأة، إلى تطوير 
وتنمية  والفنية  التقنية  المهارات 
مــواهــب الــفــتــيــات فــي الــمــجــاالت 
تفاعلية محفزة  بيئة  في  الرقمية 
لابتكار، إذ يتم التركيز على عدد 
المحفزة  والمواضيع  األنشطة  من 
عــلــى اإلبــــداع فــي مــجــال تطوير 
التشفير  مثل  الــبــرامــج  وتصميم 
الخوارزمي  والتفكير  والبرمجة 

واألمن الرقمي.
ــتـــوى الـــبـــرنـــامـــج  ويـــتـــضـــمـــن مـــحـ
التعليمي مقدمة في اإللكترونيات 
وكــيــفــيــة الــتــحــكــم بــهــا مـــن خــال 
ــف بــلــغــات  ــريـ ــعـ ــتـ ــة، والـ ــجـ ــرمـ ــبـ الـ
ــع  ــواقـ ــمـ ــة وتـــصـــمـــيـــم الـ ــجـ ــرمـ ــبـ الـ
ــمــتــحــكــمــات  ــة، وبــال ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ

ــدقــيــقــة وكــيــفــيــة  ــيــة ال ــكــتــرون اإلل
هندسية  مشاريع  لصنع  برمجتها 
على  البرنامج  ويحتوي  بسيطة. 
جانب آخر تقني يتم خاله تنفيذ 
حل  خطوات  باستخدام  مشاريع 
اإلبــداعــي  والتصميم  المشكات 

وغيرها.
ــه اإلشــــــــارة فـــإن  ــ ومـــمـــا تـــجـــدر ل
2019م،  العام  أطلق في  البرنامج 
ويمنح البرنامج المتدربات شهادة 

مشاركة عند إكمال مدته.
ــم  ــيــ ــخــ ولــــلــــتــــســــجــــيــــل فــــــــي “مــ
الــتــكــنــولــوجــيــا لـــلـــفـــتـــيـــات” مــلــئ 
االستمارة اإللكترونية على الموقع 
اإللكتروني للمجلس األعلى للمرأة. 
هــذه  الــبــرنــامــج  تنظيم  ســيــتــم  إذ 
مــراعــاًة  “زوم”؛  تطبيق  عبر  الــمــرة 
للحماية  االحــتــرازيــة  لــإجــراءات 

من فيروس “كوفيد - 19”.

فتح القبول في “مخيم 
التكنولوجيا للفتيات”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الطالبتـــان تســـنيم وأنـــوار العجمـــي 
االبتدائيـــة  المســـتقبل  مـــن مدرســـة 
للبنات، ُتســـطران قصة نجاح جديرة 
بالتقدير واإلشادة، إذ جمعهما تحدي 
مـــرض اضطـــراب التوحـــد، واتحدتا 
فـــي مواجهته بعزيمـــة وإرادة، حتى 
نجحتـــا فـــي الوصـــول إلـــى التفـــوق 
المســـتقبل  بمدرســـة  واالمتيـــاز 
االبتدائيـــة للبنات، بعـــد دمجهما كلًيا 
فـــي الصفوف العاديـــة، ضمن العديد 
من الطلبة من الفئة ذاتها، في تجربة 
فريدة لوزارة التربية والتعليم، ضمن 
االحتياجـــات  ذوي  دمـــج  سياســـة 

الخاصة القابلين للتعّلم.
عنـــد لقائنا بوالـــدة الطالبتين، لمســـنا 
الفرحة في تعابيـــر وجهها وحديثها، 
وكأنهـــا هي الحائزة على هذا اإلنجاز 
مشـــاعرها  عـــن  عبـــرت  إذ  المميـــز، 
بالقـــول: عند إعـــان النتيجـــة بكيت 

مـــن شـــدة ســـعادتي، فمـــا تحقق هو 
ثمـــرة جهـــد مضنـــي وطويـــل، وقـــد 
وجدنـــا فـــي تجربـــة الدمـــج الحضن 
المناســـب لتعليم ابنتينا وتطويرهما 
تجربـــة  بحـــق  فكانـــت  اجتماعًيـــا، 
فأنـــوار  المقاييـــس،  بـــكل  ناجحـــة 
وتســـنيم في تطور واضح ومستمر، 
االندمـــاج  أو  التعليـــم  صعيـــد  علـــى 
االجتماعـــي مع زمياتهن. وأشـــادت 
بمـــا تقـــوم به الـــوزارة بقيـــادة الوزير 
ماجـــد النعيمـــي مـــن جهـــود مباركـــة 
وجبـــارة فاقـــت التوقعـــات وتغلبـــت 
علـــى التحديات، وتمكنت من إنجاح 
وغيرهـــا  الفئـــة  هـــذه  دمـــج  عمليـــة 
مـــن أصحـــاب الهمـــم، إذ وجـــدوا من 
منتســـبي الميـــدان التربـــوي كل حب 
وإنســـانية فـــي العطـــاء، بمـــا مكنهـــم 
مـــن إثبات وجودهـــم وجدارتهم في 

المدارس والمجتمع ككل.

شقيقتان تتغلبان على 
“التوحد” وتحققان االمتياز

االلتزام باإلرشادات الصحية أولوية في المناسبات الدينية
فـعـاليــات اجتمـاعـيـــة أكــدوا أن مخالفتهــا تنــافــي العـقـــل والديـــن

 اتفقــت فعاليــات اجتماعيــة على أهمية االلتزام باإلرشــادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافة انتشــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، فيما يتعلق بإحياء المناســبات واألنشــطة الدينية بشــكل عام ومناسبة عاشوراء بشكل 
خاص. وأشاروا إلى أن مخالفة اإلجراءات ال يرضاها العقل وال الدين، وينبغي مراعاة طبيعة الظروف االستثنائية 

التي تمر بها المملكة، وعدم تجاوز تلك اإلرشادات بما يؤدي إلى تفشي المرض بما يخرج عن حدود السيطرة.

مـــن جهتـــه، أكـــد الناشـــط االجتماعي 
العـــزاء  ومآتـــم  مواكـــب  إقامـــة  فـــي 
بمنطقـــة النعيم عبدالمنعم إســـماعيل 
علـــى ضـــرورة االلتـــزام بالتوجيهـــات 
عـــن  الصـــادرة  الصحيـــة  اإلرشـــادية 
فـــي  والمتمثلـــة  المختصـــة  الجهـــات 
انتشـــار  لمواجهـــة  الوطنـــي  الفريـــق 
بمـــا   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
يحافظ على السامة العامة للمجتمع.

وأشـــار إلـــى كونـــه أحـــد المتطوعيـــن 
ضمـــن الفـــرق العاملـــة فـــي مكافحـــة 
انتشـــار الوبـــاء، ومشـــيًرا إلـــى حجـــم 
فـــي  الدولـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
ســـبيل الحفاظ على سامة المجتمع، 
وتجنيبـــه مخاطـــر تفشـــيه، وهـــو مـــا 
يؤكد أهميـــة حـــرص المواطنين على 
تقديـــم أولوية الصحة العامة على أي 

أمور أخرى.
وحمايـــة  النفـــس  حفـــظ  إن  وقـــال 
المجتمـــع مـــن مخاطـــر الجائحـــة مـــن 
الواجبـــات الشـــرعية والعقائية التي 
لئـــا  الجميـــع،  بهـــا  يلتـــزم  ينبغـــي أن 
يلقوا بأنفســـهم في التهلكة، وهو ما ال 

يرضاه الشرع وال العقل.
وذكـــر أن هـــذه األزمـــة مؤقتـــة، ولـــن 
تســـتمر لألبد، وإن رغبة الناس للعودة 
إلـــى ممارســـة شـــعائرهم وأنشـــطتهم 
علـــى  تنعكـــس  أن  ينبغـــي  الدينيـــة 
االلتـــزام  علـــى  حرصهـــم  مســـتوى 
بالتوجيهـــات الصحيـــة الصـــادرة عـــن 
المزيـــد  وأخـــذ  المختصـــة،  الجهـــات 
مـــن وســـائل الحيطـــة والحـــذر، وذلك 
لتقريـــب العـــودة إلـــى ممارســـة هـــذه 
األمـــن  مـــن  أجـــواء  فـــي  األنشـــطة 

والسامة.
من جهتـــه، قال رئيس مأتـــم الكليتي 
صـــاح الكليتـــي إن القلـــب ليحزن لما 
تمر به المملكة وجميـــع مناطق العالم 
مـــن ظـــروف صحية قاهـــرة، أدت إلى 
توقـــف العديـــد مـــن األنشـــطة وعلـــى 
دور  فـــي  الدينيـــة  األنشـــطة  رأســـها 
العبادة كالمساجد والمآتم، ال سيما مع 
اقتراب حلول ذكرى إحياء عاشوراء، 
والتـــي تحظى باهتمـــام كبير من قبل 
الدولـــة في تســـهيل إقامة مراســـيمها 
وتقديم الدعم الازم إلحيائها بالشكل 

األمثل.
الراهنـــة  الظـــروف  أن  إلـــى  وأشـــار 
تتطلـــب مـــن الجميـــع الحـــرص علـــى 
االلتـــزام بمـــا يصـــدر مـــن توجيهـــات 
صحيـــة عـــن الجهـــات المختصـــة في 
الدولة والمعنية بمكافحة هذا الوباء، 
خصوًصا فيما يتعلق بعودة ممارســـة 
األنشـــطة الدينيـــة، حتـــى ال يتســـبب 
إحيـــاء هـــذه المناســـبة العزيـــزة فـــي 

انتشار هذا الوباء بشكل أكبر.
ولفـــت إلـــى ضـــرورة تـــرك أمـــر تقييم 
عـــودة  وإمكانيـــة  الصحـــي  الوضـــع 
النشاط في دور العبادة وكيفيتها إلى 
الفريق المختص بمواجهة هذا الوباء، 
داعيـــا الجميع إلى عـــدم مخالفة هذه 
التوجيهـــات التـــي تصـــب فـــي صالح 

تحقيق السامة العامة للمجتمع.
وأكد اســـتعداد المآتم لالتزام بجميع 
اإلجـــراءات التـــي تحددهـــا الجهـــات 
رعايـــة  تتوخـــى  والتـــي  المختصـــة 
المصلحـــة العامـــة للمجتمع، ومشـــيًدا 
بالجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها الفريق 
وطواقـــم  مســـؤولين  مـــن  الوطنـــي 

فـــي  ومتطوعيـــن  وعامليـــن  طبيـــة 
ســـبيل تســـريع إنجاء هذا الوباء عن 

المملكة.
إلـــى ذلـــك، رأى رجـــل الديـــن الشـــيخ 
أحمـــد المخوضـــر أن إحيـــاء الشـــعائر 
الدينيـــة بمختلـــف أنواعهـــا وبمـــا فيها 
إحيـــاءات  فـــي  المعتـــادة  المراســـم 
شعيرة عاشوراء والتي تشهد حضوًرا 
واســـًعا، يتطلـــب فيه أخـــذ العديد من 
وســـائل الحيطـــة والحـــذر فـــي ظـــل 

الظروف الصحية الراهنة.
وأكد على ضرورة االلتزام بالتعليمات 
هـــذه  إقامـــة  فـــي  الازمـــة  الصحيـــة 
اإلحيـــاءات، بما يحافظ على ســـامة 
وصحـــة الجميـــع، وعـــدم تســـبب هذه 
بســـامة  اإلضـــرار  فـــي  اإلحيـــاءات 
مـــا ال يرضـــاه  النـــاس وهـــو  وصحـــة 

الدين.
وأشـــار إلـــى أن إلحياء هذه المناســـبة 
أهمية كبيرة في نفوس أهل البحرين 
بمختلـــف مكوناتهـــم، إال أن الظـــروف 
التـــي  الضـــرورات  مـــن  هـــي  الراهنـــة 
تحتـــم علـــى الجميـــع أن يفكـــر جيـــًدا 
ويســـتمع إلى نصائح وإرشـــادات أهل 
االختصاص لتحديد الكيفية المناسبة 
إلحيـــاء هـــذه المناســـبة في ظـــل هذا 

الظرف االستثنائي.

أنوار العجميتسنيم العجمي

سيدعلي المحافظة

باسم المالكي

الوزيـــر المفـــوض باألمانـــة الخليجيـــة: جاللـــة الملـــك دائـــم االهتمـــام بجميـــع المواطنيـــن



اهتمام حكومي برئاسة سمو رئيس الوزراء بتحديث اإلحصاءات
عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات والســكان برئاســة وزير شؤون مجلس الوزراء 

اجتماًعا محمد المطوع عبر تقنية االتصال المرئي، بمشاركة أعضاء اللجنة.

الموضوعـــات  اســـتعراض  وجـــرى 
المدرجة على جدول أعمال االجتماع، 
وعلـــى رأســـها توصيـــات ومخرجـــات 
ورشـــة العمـــل التـــي عقـــدت بالتعاون 
مـــع اللجنة االقتصاديـــة واالجتماعية 
لغربي آســـيا “االســـكوا”، وخطة العمل 
التوصيـــات  هـــذه  لتنفيـــذ  المقترحـــة 
المؤشـــرات  بتحســـين  والمتعلقـــة 
لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة  اإلحصائيـــة 

منظمات األمم المتحدة.
وأكـــد وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء 
رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة  اهتمـــام 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، بالعمل 
علـــى التحديث المســـتمر للمؤشـــرات 
القطاعـــات  لمختلـــف  اإلحصائيـــة 
الوطنيـــة، لمـــا لذلـــك من أثـــر مهم في 
تحقيق متطلبات الشفافية وتحسين 
موقـــع مملكـــة البحريـــن فـــي التقارير 

الدولية المتخصصة.
 وأشـــار إلـــى أن الحفاظ علـــى التقدم 
الـــذي أنجزتـــه مملكـــة البحريـــن فـــي 
مجال التنمية المســـتدامة يحتاج إلى 
التطوير المتواصـــل لقاعدة معلومات 

أجـــل  مـــن  اإلحصائيـــة  والمؤشـــرات 
التعرف على نسب اإلنجاز واستكمال 
مختلـــف  فـــي  العمـــل  منظومـــة 

القطاعات.
 وأكد اهتمام مملكـــة البحرين بتعزيز 
وتوثيـــق التعـــاون مع األمـــم المتحدة 
المتخصصـــة  ووكاالتهـــا  وبرامجهـــا 
فـــي كل مـــا يحقـــق أهـــداف التنميـــة 

المســـتدامة علـــى المســـتوى المحلـــي 
واإلقليمي والدولي.

 وأشـــاد المطوع باألجهـــزة الحكومية 
الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــع  المتعاونـــة 

تبديـــه  ومـــا  والســـكان  للمعلومـــات 
مـــن حـــرص دائـــم علـــى دعـــم الجهود 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  المبذولـــة 
علـــى  التأكيـــد  مجـــددا  المســـتدامة، 

المنظمـــات  برفـــد  االهتمـــام  ضـــرورة 
الدوليـــة بتقاريـــر تتضمـــن إحصاءات 
ومعلومات دقيقة عن مملكة البحرين 
وفـــق المنهجيـــات الدوليـــة المتعارف 

عليها.
 وشـــهد االجتمـــاع مناقشـــة تحديـــد 
التنميـــة  لغايـــة  الوطنيـــة  األولويـــات 
المســـتدامة حســـب الكتاب الوارد من 
األمانـــة العامة لـــدول مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية بشـــأن متابعة 
توصيـــات فريق عمـــل برنامج التنمية 

المستدامة.
 واطلعـــت اللجنة الوطنية للمعلومات 
والســـكان، أثناء االجتماع، على خطة 
تدشـــين الموقـــع اإللكترونـــي الخاص 

بأهداف التنمية المستدامة.

من االجتماع

المنامة - بنا

ثاني مراحل ممشى شارع سعود الفيصل على وشك االكتمال
ــع ــرب م مـــتـــر   2000 ــا  ــ ــدره ــ ق إجـــمـــالـــيـــة  بــمــســاحــة  جـــزيـــرتـــيـــن  ــذ  ــي ــف ــن ت تــضــّمــنــت 

قالت الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة األشغال وشئون البلديات 
والتخطيط العمراني شــوقية حميدان أنه ضمن خطة الوزارة في تحقيق متطلبات 
التنمية المســتدامة، فإنه جاٍر اســتكمال أعمال المرحلة الثانية من مشــروع ممشــى 

شارع األمير سعود الفيصل. 

الميدانيـــة  زيارتهـــا  خـــال  ذلـــك،  جـــاء   
لاطـــاع علـــى أعمـــال المرحلـــة الثانيـــة 
من مشـــروع ممشـــى شـــارع األمير سعود 
الفيصل للمشـــروع بمعية مدير عام أمانة 
العاصمـــة محمد الســـهلي ورئيس مجلس 
أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة ورئيـــس 
قســـم اإلنشـــاءات محمـــد جـــواد ورئيس 
قســـم المنتزهـــات بأمانـــة العاصمـــة أحمد 

شويطر. 
علـــى  بنـــاًء  أنـــه  حميـــدان  وأوضحـــت   
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  توجيهـــات 

البلديـــات والتخطيط العمراني الســـتمرار 
الـــوزارة فـــي اســـتراتيجيتها نحو إنشـــاء 
الســـواحل والمماشـــى والمنتزهـــات فـــي 
مختلـــف المناطق وبما يخـــدم أكبر قطاع 
من المواطنين والمقيمين، فإن العمل جار 
على البدء بمرحلة تشجير مشروع شارع 

االمير سعود الفيصل. 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  أن  وأوضحـــت   
جزيرتيـــن  تنفيـــذ  تضمنـــت  المشـــروع 
بالقـــرب مـــن الممشـــى بمســـاحة إجماليـــة 
قدرهـــا 2000 متر مربـــع وإضافة عدد من 

األجهـــزة الرياضية التـــي تمكن المرتادين 
مـــن ممارســـة األنشـــطة الرياضية وبعض 

الجلسات. 
وتابعـــت أنـــه ســـيتم إضافـــة أشـــجار ظل 

على جانب الجزر المقترح تنفيذها وإنارة 
الجهـــة الغربية من الممشـــى بهدف ربطة 
بكورنيش الفاتح وذلك باستخدام أعمدة 
إنارة تعمل على الطاقة الشمســـية تماشًيا 

مـــع توجيهـــات االســـتفادة القصـــوى مـــن 
مصادر الطاقة الطبيعية وبأقل التكاليف، 
وذلك تماشـــًيا مع سياسة الوزارة الحالية 
بتبنـــي الطاقـــة الخضـــراء في مشـــاريعها 

كتوجه عام للمشاريع الترفيهية. 
وفي السياق نفسه، أشارات حميدان إلى 
أنـــه تـــم االنتهاء مـــن المرحلـــة األولى من 
المشـــروع والتـــي شـــملت إنشـــاء ممشـــى 
للدراجـــات  ومســـار  متـــر   1500 بطـــول 

وجلسات موزعة على امتداد الممشى. 
 إلـــى ذلك، أكـــد مدير عام أمانـــة العاصمة 
محمـــد الســـهلي أن إقبـــال الجمهـــور على 
مثل هذه المشاريع يعكس طبيعة الحاجة 
لها مؤكـــًدا في الوقت ذاته على أن توجه 
أمانـــة العاصمـــة هـــو تلمـــس احتياجـــات 
المجتمـــع والعمـــل علـــى تنفيذهـــا بالذات 

فيما يعود على المجتمع بالنفع. 
وأضاف “أن المماشـــي من المشاريع التي 
تعـــود بالنفـــع المباشـــر على مرتـــادي هذه 
الخدمـــات مـــن ناحيـــة صحيـــة وترفيهية 

وهي حاجات مجتمعية”. 
مـــن جهتـــه، أشـــاد رئيـــس مجلـــس أمانـــة 
وزارة  بجهـــود  طـــرادة  صالـــح  العاصمـــة 
االشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
إنشـــاء  فـــي  جهودهـــا  علـــى  العمرانـــي 

المشاريع التي تخدم العاصمة. 
بموقعهـــا  يتميـــز  المشـــروع  أن  واضـــاف 
الحيـــوي في العاصمـــة ويخدم فئة كبيرة 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن مشـــيًرا إلـــى 
أن مجلـــس أمانـــة العاصمـــة يدعـــم مثـــل 
هذه المشـــروع النموذجيـــة والتي تدعمة 

التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

جولة الوكيل المساعد لشارع سعود الفيصل

المطوع: تعزيز التعاون 
مع األمم المتحدة 

لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة
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المنامة - النيابة العامة

أحكاًما حضورية  امس  قد أصدرت  الجنائية  الكبرى  المحكمة  بأن  النيابة محمد سلطان  رئيس  صّرح 
فضالً  المستقبل،  ببنك  مسئولين  ثالثة  فيها  والمتهم  األمــوال  بغسل  خاصتين  قضيتين  في  اعتبارية 
الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار  بلغ إجمالي  البنك وثالثة بنوك إيرانية حيث  عن ذلك 
ومصادرة مبالغ التحويالت التي ناهزت النصف مليون دوالر، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة 
المتهمين جميًعا، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 
التحويالت  المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ  البنوك  بتغريم كل من  مليون دينار، وكذا 

المالية موضوع الجريمة.

العامة قد أعلنت  النيابة   وكانت 
عن  كشفت  تحقيقاتها  أن  سابًقا 
الكيانات  مختلف  مكن  مخطط 
اإليرانية بما فيها تلك المتورطة 
أو الخاضعة  في تمويل اإلرهاب 
تنفيذ  مـــن  الـــدولـــيـــة  لــلــعــقــوبــات 
ــيــة مــع تجنب  الــمــعــامــات الــدول
تبّين  حيث  التنظيمي،  التدقيق 
يعمل  الــذي  المستقبل  بنك  قيام 
ــبــنــك الــوطــنــي  تــحــت إشـــــراف ال

اإليــرانــي )مــلــي( وبــنــك صـــادرات 
المعامات  آالف  بتمرير  ــران  إيــ
ــة مــــع تــوفــيــر  ــيــ ــ ــدول ــ ــيـــة ال ــالـ الـــمـ
غطاءات للكيانات اإليرانية فيها، 
وذلك من خال اإلخفاء واإلزالة 
األساسية  للمعلومات  المتعمدة 
شبكة  عبر  األمـــوال  تحويل  عند 

السويفت.
ــاف بـــأن الــنــيــابــة الــعــامــة ما  وأضــ
زالت مستمرة في تحقيقاتها في 

شأن باقي الوقائع والتي تضمنت 
قــيــام بــنــك الــمــســتــقــبــل والــبــنــوك 
اإليرانية ولذات األغراض بتنفيذ 
بالمخالفة  ــيــة  ــدول ال الــمــعــامــات 
ــقــانــون حــظــر ومــكــافــحــة غسل  ل
ــل اإلرهــــــــاب  ــ ــوي ــمــ ــ األمـــــــــــوال وت
المصرفية  واألنــظــمــة  والقوانين 
وذلــك  المملكة  فــي  بها  المعمول 
إلى  القضايا  تلك  إلحالة  تمهيًدا 

المحاكمة الجنائية.

مصــادرة تحويــات ماليــة ناهــزت النصف مليــون دوالر
5 سنوات وغرامات بـ 14 مليون دينار في قضية البنوك اإليرانية

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

اســـتقبل رئيس محكمة التمييز نائب 
للقضـــاء،  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
الكبـــرى  المحكمـــة  وأعضـــاء  رئيـــس 
المدنية االستئنافية األولى المستشار 
عبدهللا البوعينيـــن في مكتبه صباح 
أمس بحضور األميـــن العام للمجلس 

األعلى للقضاء علي الكعبي. 
وتقـــدم البوعينيـــن بشـــكره وتقديره 
علـــى  المحكمـــة  وأعضـــاء  لرئيـــس 
جهودهـــم الداعمة ألهـــداف المجلس 
الـــدؤوب  والعمـــل  للقضـــاء  األعلـــى 
علـــى  للحفـــاظ  بـــه  يقومـــون  الـــذي 
متوسط عمر الدعوى التي ال تتجاوز 
أربعة أشـــهر، علما بأن عـــدد الدعاوى 
المنظـــورة أمـــام المحكمـــة ال تتجاوز 
22 قضيـــة، حيـــث يعـــد ذلـــك إنجاًزا 
غير مســـبوق للحد من تراكم القضايا 
التي أسهمت في تطوير العمل ورفع 

سقف اإلنجاز في المحاكم. 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  وشـــهد 
ا في  خـــال الســـنوات الماضيـــة نمـــوًّ
سرعة اإلنجاز ورفع معدل األداء من 
خال مشـــاريع ومبـــادرات تطويرية 
العمليـــة  فـــي  التيســـير  تســـتهدف 

القضائية. 

بدوره، شـــكر رئيس المحكمة الكبرى 
المدنية االســـتئنافية األولى القاضي 
جهـــود  علـــى  ضيـــف  ســـعيد  أحمـــد 
ســـبيل  فـــي  المخلصـــة  البوعينيـــن 
التطويـــر المســـتمر للمجلـــس األعلى 
للقضـــاء والعمـــل الـــدؤوب مـــن أجل 

المصلحة العامة.

“االعلى للقضاء”: إنجاز غير مسبوق للحد من تراكم القضايا
الدعاوى المنظورة أمام “االستئنافية” ال تتجاوز 22 قضية

“البحرين للتدريب”: غلق طلبات االلتحاق 23 يوليو
لألســبوع الرابع على التوالي، يواصل قسم القبول والتسجيل بمعهد 
البحريــن للتدريــب اســتقباله لطلبــات التســجيل وااللتحــاق بالبرامج 
النظاميــة المتنوعــة التي يطرحها المعهد في الفصل التدريبي األول 
الطلبــات  اســتقبال  ويســتمر  2021م،   -  2020 التدريبــي  العــام  مــن 
إلكترونًيا لغاية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020. وكانت أبواب 
التســجيل اإللكترونــي فــي برامــج المعهــد قــد فتحــت بــدًءا مــن يوم 

األحد الموافق 21 يونيو 2020م. 

وأشـــارت مدير عام المعهد سماح 
العجاوي إلى أنه وإضافة إلى قيام 
المعهد بتوفير خدمات التســـجيل 
إلكترونًيـــا فـــي هـــذا العـــام، فقـــد 
قامـــت إدارة المعهـــد بتوفير عدٍد 
مـــن الخطـــوط الســـاخنة لتقديـــم 
للراغبيـــن  والمســـاعدة  الدعـــم 
فـــي إتمام عمليـــة تقديـــم طلبات 
مؤكـــدًة  إلكترونًيـــا،  االلتحـــاق 

حـــرص كافـــة أقســـام المعهد على 
توفيـــر كل مـــا من شـــأنه تســـهيل 
عملية التسجيل اإللكتروني على 
الراغبيـــن  الموقـــع  مســـتخدمي 
االلتحـــاق  إجـــراءات  إتمـــام  فـــي 

والتسجيل في برامج المعهد. 
من جانب آخر، شـــجعت العجاوي 
خريجـــي الثانويـــة العامة وجميع 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالمعهد 

الملتقـــى  مـــن  االســـتفادة  علـــى 
الـــذي  اإللكترونـــي  التعريفـــي 
ينظمه المعهد بشـــكل منتظم عبر 
تيمـــز”  “مايكروســـوفت   برنامـــج 

.)Microsoft Teams(
وأشـــارت إلـــى أن الملتقـــى الـــذي 
ينظـــم باللغـــة العربية يهـــدف إلى 
والخدمـــات  بالبرامـــج  التعريـــف 
التدريبيـــة التـــي يقدمهـــا المعهـــد، 
إذ إن التحـــول إلـــى تنظيـــم هـــذا 

فـــي  يأتـــي  إلكترونًيـــا  الملتقـــى 
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
يمـــر بها العالـــم أجمع، وهـــو بديل 
التـــي كانـــت تتـــم  الزيـــارات  عـــن 
للمعهـــد مـــن قبـــل طلبـــة وطالبات 
أو  الثانويـــة،  المـــدارس  مختلـــف 
التـــي كان  الزيـــارات والملتقيـــات 

فريـــق المعهـــد ينظمها أو يشـــارك 
فيها ســـنوًيا والموجهـــة لخريجي 
المدارس الثانوية؛ بهدف تعريفهم 
التـــي  والتخصصـــات  بالبرامـــج 
يطرحهـــا، ومنحهم فكرة عن مدى 
مائمـــة تلك البرامـــج الحتياجات 

ومتطلبات سوق العمل.

يشـــار إلى أنه يمكن للراغبين في 
االلتحـــاق ببرامـــج المعهـــد مـــلء 
اســـتمارة تقديـــم طلـــب االلتحاق 
علـــى  والمتوافـــرة  اإللكترونيـــة 
الموقـــع اإللكترونـــي للمعهد لغاية 
يـــوم الخميـــس 23 يوليـــو 2020، 
http://( وذلـــك على الرابط التالي
 ، )www.moedu.gov.bh/bti
كما ينبغي علـــى مقدمي الطلبات 
والمســـتندات  األوراق  إرفـــاق 
المطلوبة، واإلطاع على اتفاقية 
التدريـــب المتوافرة علـــى الموقع 
البيانـــات  ومـــلء  اإللكترونـــي 
مـــن  ولمزيـــد  بدقـــة.  المطلوبـــة 
التواصـــل  يمكـــن  االستفســـارات 
أو   )17870922( هاتـــف  علـــى 

.)17870933(

المنامة - وزارة التربية والتعليم

توفير خدمات 
التسجيل إلكترونًيا 

وخطوط ساخنة 
للمساعدة



حكمة سمو رئيس الوزراء حصنت الجميع في األزمات

رفعت قيادات نســـائية طبية أسمى آيات 
الشـــكر والتقديـــر لرئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة على توجيهات ســـموه الكريمة 
بشأن إعفاء الكوادر الطبية الذين يعملون 
بالخطـــوط األمامية فـــي مواجهة جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19( 
والذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم 
مـــن أي غرامـــات أو   ،2020 منـــذ فبرايـــر 
لتجديـــد  مخالفـــات  أو  ماليـــة  متأخـــرات 
أي  عليهـــم  يترتـــب  ال  وأن  التراخيـــص 

إجراءات في هذا الشأن.
وأكـــدن فـــي تصريحات خاصة لــــ “البالد”: 
أن هـــذه الخطـــوة الكريمة من لدن ســـموه 
تأتـــى تأكيدا من ســـموه على نهج المملكة 
الراسخ في دعم الكوادر الوطنية وتحفيز 
بيئـــة العمـــل فـــي كافـــة األوقـــات وتحـــت 
كل الظـــروف، مشـــددات، أن دعـــم ســـموه 
المباشـــر للكـــوادر الطبية بمختلـــف مواقع 
مـــن  إيماًنـــا  يأتـــي  وتخصصاتهـــا  عملهـــا 
ســـموه بمـــا تقـــوم بـــه الكـــوادر الطبية من 
جهـــود متواصلـــة وعمل مســـتمر للتصدي 
لجائحـــة كورنا كوفيد 19، ولحماية صحة 
المواطنين والمقيمين على أرض البحرين 

الغالية .

الهاجري: قرار سموه أثلج صدورنا

المســـاعد  الوكيـــل  رفعـــت  جهتهـــا،  فمـــن 
مريـــم  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة  للصحـــة 
الهاجـــري، أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر 
واالمتنـــان إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيس الـــوزراء، إلصـــدار أوامـــره الكريمة 
بإعفـــاء الكـــوادر الطبيـــة الذيـــن يعملـــون 
بالخطـــوط االمامية فـــي مواجهة جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، 
والذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم 
مـــن أي غرامـــات أو   ،2020 منـــذ فبرايـــر 
لتجديـــد  مخالفـــات  أو  ماليـــة  متأخـــرات 
أي  عليهـــم  يترتـــب  ال  وأن  تراخيصهـــم، 
إجـــراءات في هذا الشـــأن، مؤكـــدة أن كل 
الكـــوادر الطبية بالخطـــوط األمامية تقدر 
لســـموه هـــذه اللفتـــة االنســـانية الكريمـــة، 
لســـموه  الكبيـــر  االهتمـــام  تؤكـــد  والتـــي 
ومتابعتـــه الحثيثة لكل ما يهـــم مواطنيه 

واهتمامـــه الدائم لراحـــة ابنائه المواطنين 
الكـــوادر  كافـــة  أن  مشـــددة  وظروفهـــم، 
الطبية في البحرين يعاهدون سموه على 

بذل كل الجهود من أجل الوطن الغالي.
وقالـــت الهاجـــري “لقـــد أثلـــج هـــذه القرار 
صدرونـــا جميعـــا، فـــي هـــذا الوقـــت الـــذي 
يعمل فيه أطباء البحرين في خط الدفاع 
لمجابهـــه  وإخـــالص  تفانـــي  بـــكل  األول 
ومنـــع   )19 )كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس 
انتشـــاره”، متمنية أن يحفظ هللا عز وجل 
ســـموه ويحفظ البحرين قيـــادة وحكومة 

وشعبا.

معرفي: أنتم القائد الحكيم والوالد الغالي

أدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــدت  وبدورهـــا 
حنـــان  كلينـــك  معرفـــي  مركـــز  وصاحبـــة 
الوالـــد  مـــن  التشـــجيع  هـــذا  أن  معرفـــي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان يدفعنـــا جميعا 
للعمل بجد واجتهاد بال توقف لكي نســـعد 
ونفرح ســـموه ونكون عند حســـن ظنه بنا 
ونكون العين الساهرة على مرضانا ونرفع 
اســـم البحرين عاليا بالمجـــال الطبي على 

مستوى العالم.
الكـــرم  هـــذا  أن  علـــى  معرفـــي  وشـــددت 
الالمحـــدود والمتواصـــل مـــن لدن ســـموه 
األطبـــاء  مـــن  كاهـــل  عـــن  أزاح  الكريـــم 
ومســـؤولياتهم همـــوم تكبـــل المصاريـــف 
المتراكمـــة عليهم وعلـــى مراكزهم الطبية 
خـــالل فتـــرة جائحة “كوفيـــد 19”، ويتيح 
المجـــال أمـــام األطبـــاء ليصبـــوا تركيزهم 
وعملهم وجهودهم في اإلنجاز المتواصل 
من أجـــل الوطـــن دون القلـــق بااللتزامات 
الماديـــة التـــي تراكمت عليهم لعدة أشـــهر 

بسبب الجائحة.
وأشـــادت معرفـــي بجهـــود البحرين خالل 
هذه الجائحة، والتي أثبتت فيها البحرين 
قدرتهـــا علـــى إدارة األزمـــات مـــن الناحية 
الصحية من خالل الكوادر الطبية المتميزة 
وكذلـــك الوعـــي وااللتـــزام المجتمعي من 
خالل إتباع إرشـــادات الحكومـــة الموقرة 
وفريـــق البحرين للتصدي لجائحة “كوفيد 
19” بقيادة ولـــي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وقالـــت معرفي “لقد أثبتـــت البحرين وبال 
منافـــس، بإدارتهـــا الحكيمة، القـــدرة على 
إدارة األزمـــة االقتصادية من خالل الحزم 
الســـخية للمواطنيـــن وألصحـــاب األعمال 
كذلـــك مما جعـــل الـــدورة االقتصادية في 
حالة من االستقرار نسبيا وكذلك االستقرار 
الوظيفي للمواطنين والمقيمين”، مضيفة 
“لقـــد كنـــت متوقعـــه شـــخصيا أننا ســـوف 
نكون من الدول المتميزة في إدارة األزمة 
الصحيـــة واالقتصادية وكنـــت على يقين 
بأنه الوالد ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان 
حريـــص على أن نكـــون في جميعا بمملكة 
البحرين في حالة من اإلســـتقرار النفســـي 

والصحي والمادي”.
وقالـــت معرفـــي “ندعو ربنـــا أن ال يحرمنا 
من والدنا الغالي وتاج رأسنا األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة وبـــإذن هللا ســـوف 
تمـــر هذه المحنة على خير بأقل الخســـائر 
كانـــت  كمـــا  الحيـــاة  وســـتعود  البشـــرية 
وبجودة أفضـــل دائما وســـتكون البحرين 

دوما المكان اآلمن للعيش واالستقرار”.

السلمان: كل التقدير واإلجالل لسموكم

وأعربـــت عضـــو الفريق الوطنـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( استشـــاري 
األمراض المعدية في مستشفى السلمانية 
الطبـــي جميلـــة الســـلمان عـــن جل الشـــكر 
والتقدير واإلجالل من كل الكوادر الطبية 
البحرينيـــة وفي كل مواقع العمل لصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيس مجلس الـــوزراء الموقر، 
علـــى مكرمته للكوادر الطبيـــة العاملة في 
الخطـــوط االماميـــة في مواجهـــة “كوفيد 

19”، ومـــن خالل إعفائهـــم من أي غرامات 
أو متأخـــرات ماليـــة أو مخالفـــات لتجديد 
تراخيصهـــم ، وهـــو القرار الذي اســـتقبلته 
كل الكـــوادر بتقديـــر عالـــي، ألنـــه يعكـــس 
تعودنـــا  التـــي  وحكمتـــه  ســـموه  حـــرص 
عليهـــا فـــي األزمـــات، وهـــي حكمـــة رجـــل 
الدولـــة وقائد مســـيرة النهضـــة في مملكة 
البحرين، والتي أوصلتنا إلى أعلى مراتب 
الدول في التنمية المستدامة في الخليج 

والمنطقة.
وقالـــت الســـلمان “لقـــد أثبت ســـموه دوما 
وبقراراته الحكيمة استشـــراف المستقبل 
وبعـــد الرؤيا والحكمـــة و واالهتمام الدائم 
بـــكل مواطنيه وحرص ســـموه المتواصل 
على دعم كافـــة الكوادر الطبية البحرينية 
ومساندتها في األزمات لتبقى دوما العين 
الراعيـــة علـــى صحـــة ورعايـــة المواطنين 
والـــذي  الغالـــي،  بلدنـــا  فـــي  والمقيميـــن 
اســـتطاع أن يقدم ومن خالل دعم سموه 
وكفـــاءة كـــوادره الطبيـــة نموذجـــا متميزا 
لفيـــروس كورونـــا  التصـــدي  فـــي  ورائـــدا 
)كوفيـــد 19(، وســـجل أبنائـــه مـــن الكوادر 
الطبية شـــهادات نفتخر بها على مســـتوى 

الخليج والمنطقة والعالم

الجودر: مبادرة من شيم سموه

وأشادت استشارية طب العائلة ومحاضر 
ومـــدرب التنميـــة البشـــرية أمـــل الجـــودر، 
بمبادرة و توجيهات سموه بإعفاء الطاقم 
الطبي مـــن رســـوم التراخيـــص المتأخرة، 
مؤكـــدة، أن ســـمو رئيـــس الـــوزراء دائـــم 
االهتمـــام بالكـــوادر الطبيـــة ومـــن خـــالل 
التوجيهـــات والمبادرات في كل المجاالت 
بالخيـــر  المواطـــن  علـــى  تعـــود  والتـــي 

مشـــددة أن المبـــادرة األخيـــره بتوجيهات 
ســـموه بإعفـــاء الطاقـــم الطبي من رســـوم 
التراخيص المتأخره تأتي تماشيا مع نهج 
ســـموه بمكافـــأة العامليـــن المجدين ولعل 
الطاقـــم الطبي أثبـــت كفاءتـــه وجاهزيته 
للتعامـــل مـــع جائحه كورونا وبـــذل الغالي 
والنفيـــس وعمـــل لســـاعات طويلـــة علـــى 
حســـاب صحته و وقته وأســـرته، فجاءت 
المبادرة من صاحب الســـمو كعادة ســـموه 
لرفـــع العبء عن أبنائه من الكوادر الطبية 
باعفاء المواطنيـــن، وهو أمر ليس بجديد 
من ســـموه الكريم، فكل يوم نجده يسعى 
مـــن أجل رفعـــة مواطنيـــه وعـــدم أثقالهم 
بأية التزامات في ظل الوضع الحرج الذي 
يعيشـــه العالـــم فـــي ظـــل جائحـــة كورونا 
“كوفيـــد 19”، وهـــذا هـــو من شـــيم ســـموه 
الكريمـــة فـــي مكافـــأة المتميزيـــن، وهـــي 
تأكيد آخر علـــى أن الكوادر الطبية أثبتت 
كورونـــا،  جائحـــه  مـــع  للتعامـــل  كفاءتهـــا 

فجاءت مبادرة سموه لتكريمهم.

الريفي: سموه يقدر دور االطباء 
االنساني

وبدورهـــا أكدت استشـــارية جراحة أورام 
الثـــدي والترميـــم وصاحبـــة مركـــز لنـــدن 
ودولـــة  البحريـــن  فـــي  الثـــدي  لجراحـــة 
الكويـــت ســـارة الريفـــي أن أمـــر صاحـــب 
الســـمو الملكـــي  رئيـــس الـــوزراء بإعفـــاء 
الكـــوادر الطبية الذيـــن يعملون بالخطوط 
األماميـــة فـــي مواجهـــة جائحـــة فيروس 
كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، والذيـــن 
لـــم يتمكنـــوا مـــن تجديـــد تراخيصهم منذ 
فبراير 2020، من أي غرامات أو متأخرات 
ماليـــة أو مخالفـــات وأال يترتب عليهم أي 

إجـــراءات في هذا الشـــأن، يعكس حرص 
ســـموه واهتمامه برعاية األطباء ودعمهم 
والوقوف معهم في األزمات لتوفير مناخ 

صحي لهم ليكملوا رسالتهم النبيلة.
وقالـــت الريفـــي، إن ســـموه يدعـــم مهنـــة 
الطـــب، ويقدرهـــا إليمـــان ســـموه بالـــدور 
المهم الذى تؤديه تلك المهنة في الحفاظ 
علـــى األمـــن الصحـــى في البـــالد، كمـــا أن 
ســـموه يقـــدر دور األطبـــاء اإلنســـاني في 
االرتقاء بالمنظومـــة الصحية والتي تمثل 
ركـــن رئيس في تطـــور ونمـــو المجتمعات 
وتطورها، معبرة عن السعادة التي أدخلها 
صاحب السمو على األطباء والتي سبقتها 
سعادة سابقة وتكريم آخر كان يوم إعالن 
سموه بتخصيص يوما للطبيب البحريني، 
وتخصيـــص جائـــزة باســـم ســـموه لتكريم 

األطباء المتميزين.
وأشـــارت الريفـــي، إلـــى أن دعـــم صاحـــب 
السمو الملكي رئيس الوزراء للكادر الطبي 
هو تشـــريف يعكس المكانـــة التي يحظى 
بها األطباء لدى سموه، منوهة بأهمية أمر 
ســـموه فـــي تحفيز طاقـــات األطبـــاء نحو 
مزيـــد من الجد واالجتهاد خالل معركتهم 
مع جائحة “كوفيـــد19”، والتي يتصدرون 
خاللهـــا الصفـــوف األماميـــة بـــكل بطولـــة 
وشـــجاعة من أجـــل تقليـــل تداعيات هذه 

الجائحة على المواطن والمقيم.
وقالت “لقد عودنا صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء على مثل هـــذه المبادرات 
الكريمة لدعم واســـتمرار تميـــز المنظومة 
الطبيـــة وكافة منتســـبيها والذين يقومون 
بـــدور وطني وإنســـاني رائد فـــي مختلف 
الظروف ال سيما بعد تفشي جائحة كورنا 

المستجد )كوفيد 19(”.

سارة الريفي مريم الهاجري أمل الجودر حنان معرفي
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 بدور المالكي

مشروع لصانعة كعك يبدأ سعره من 6 دنانير
رقيــة عمــاد لــم يتجــاوز عمرها 15 ســنة أصبحت صاحبة لمشــروع صنع الكعك 
المنزلــي بــدون مســاعدة والدتهــا، وذلك بعــد أن طــورت مهاراتها منــذ دخولها 
معهد لتعليم أساسيات صنع الكعك، حيث حصلت على إقبال كبير من الزبائن 
لشــراء قوالــب الكعــك بعــد أن اسســت مشــروًعا لصناعــة الكعــك المنزلــي عبــر 
حســاب خــاص  باالنســتقرام باســم @cakeby.ruqia واعلنــت فيــه عــن بداية 

مشروعها. 

وقالـــت لـ”البـــالد”: منـــذ  أن كان عمري 
أتعلـــم  أن  أحـــاول  كنـــت  ســـنوات   ١٠
صناعـــة قوالـــب الكعـــك الجاهـــز وفي 
مقاطـــع  اتابـــع  كنـــت  الوقـــت  ذات 
مصورة تبيـــن لي طريقة مهارة تزيين 
الكعـــك، وهذا ما ســـاعدني في تطوير 
مشـــروعي الحالي، وفي ســـن 13 عاما 
التحقت بمعهد لتعليم صنع أساسيات 
الكعك ومنها بدأت أعمل على تأسيس 

المشروع بشكل أكبر.
وتبـــدأ األســـعار من ٦ دنانيـــر إذا كانت 
كعكـــة الكريمـــة فيما تختلف األســـعار 
حســـب الشكل والحشـــوة، اما بالنسبة 
لكيك الفوندانت السعر مختلف حسب 
التصميم والوقت والجهد، ففي اآلونة 
األخيرة كنت أســـتقبل طلبات صناعة 

قوالـــب كعـــك التخـــرج، وســـابقا كانت 
قوالـــب كعك مناســـبات شـــهر رمضان 

الكريم.
وأردفت: كان لوالدي دعم كبير بشكل 
معنـــوي حيـــث قامـــا بمســـاعدتي  في 
تطويـــر مشـــروعي، وذلـــك بتوفيرهـــم 
جميـــع األدوات التـــي تســـتخدم  فـــي 
تزيـــن الكعك، وحتى هذا اليوم ما زال 
والدي يقدم لي النصائح والمالحظات 
علـــى األخطاء في صنـــع قالب الكعكة 
وذلـــك لعدم تكرارهـــا وتقديم األفضل 
للزبون، علما بأنني أشـــارك والدتي في  

نفس المطبخ. 
إلـــى أن هنـــاك إقبـــاال كبيـــرا،  ولفتـــت 
وبســـبب أزمـــة جائحـــة الكورونـــا فقد 
حولـــت المحنـــة الـــى منحة مـــن خالل 

تطوير مشروعها، بعد استقبال طلبات 
صناعـــة الكعـــك للزبائن، فســـابقا كانت 
الدراســـة وضيـــق الوقت بعـــد عودتي 
من المدرســـة يعوقان تقديم استقبال 

الطلبات اليومية للزبائن.

وذكرت أنه في اآلونة االخيرة توفرت 
لـــدي آلـــة الطباعة علـــى الكعـــك، وهذا 
مناسب جدا، وخطوة أساسية لتزيين 
الكعك ومتابعة أساســـيات عمل قالب 
حلوى ذات طعم شهي وشكل جذاب.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا ســـتتخصص فـــي 
المدرســـة الثانويـــة مســـار “التجـــاري” 
وذلـــك لتتمكـــن مـــن إدارة مشـــروعها  
بنجـــاح وفتح مخبز بعـــد تخرجها من 

الجامعة.

تديره شابة عمرها 15 سنة... وتحلم 
أن يكبر المشروع ليكون مخبزا

مروة خميس

ـــم ـــال كاهله ـــدم إثق ـــى ع ـــه عل ـــة وحرص ـــوادر الطبي ـــموه بالك ـــام س ـــدن باهتم ـــات يش طبيب
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راشد الغائب  |  تصوير خليل إبراهيم

ليلى مال اهلل

إن  العجـــوز  حســـن  المحامـــي  قـــال 
المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1986 
بشأن تنظيم السياحة نظم الخدمات 
الســـياحية وتراخيصها اشـــترط قيام 
المفروشـــة  الشـــقق  بتأجيـــر  المالـــك 
بشـــكل يومي أو أســـبوعي مـــن قبيل 
وممارســـتها  الســـياحية  الخدمـــات 
الحصـــول علـــى ترخيـــص مـــن هيئـــة 
البحريـــن للســـياحة والمعارض.وذكـــر 
أن العقوبـــة التي تترتـــب على مزاولة 
تلك األنشـــطة من دون الحصول على 
ال  لمـــدة  الحبـــس  الـــازم  الترخيـــص 
تتجـــاوز 6 أشـــهر وبغرامـــة ال تقل عن 
10 آالف دينـــار وال تتجـــاوز 50 ألـــف 

دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتابـــع تكـــون العقوبـــة الحبـــس الذي 

ال يتجـــاوز 6 أشـــهر وبالغرامة التي ال 
تقـــل عن 100 دينـــار وال تتجاوز 500 
دينـــار أو إحدى هاتيـــن العقوبتين إذا 
كانـــت المخالفـــة متعلقـــة بالخدمـــات 
لرســـوم  الخاضعـــة  غيـــر  الســـياحية 

الخدمات الفندقية.

الحبس وغرامة 50 ألف دينار عقوبة تأجير الفلل بالمنتجعات

الفصل من الوظيفة الحكومية لمن يتمارض 4 مرات
“البـــاد” تنشـــر جـــدول المخالفـــات والجـــزاءات المعـــّدل لقانـــون الخدمـــة المدنية

صــدرت تعديــالت جديدة على الالئحــة التنفيذية لقانــون الخدمة 
المدنية. 

ومن أبرز التعديات في الائحة 
المنشـــورة في الجريدة الرسمية 
أنـــه   ،2020 يوليـــو   9 بتاريـــخ 
“يجـــوز للموظـــف طـــوال شـــغله 
لوظيفته نشر وجهة نظره بكافة 
الوســـائل، شـــريطة أال يتناول ما 
يثيـــر الخافات فـــي المجتمع أو 

يؤثر على الوحدة الوطنية”.
فـــي  التعديـــات  أبـــرز  ومـــن 

الائحة:

لمـــدة  « الراتـــب  مـــن  خصـــم 

3 أشـــهر فـــي حالـــة التربـــح مـــن 
خـــال إعـــداد وطبـــع المذكـــرات 
وبيعها على الطلبة، والفصل من 

الخدمة في المرة الثانية.

إنـــذار كتابـــي عنـــد االدعـــاء  «
بالمـــرض وحتى خصـــم 10 أيام 
من الراتـــب، وفي المـــرة الرابعة 

الفصل من الخدمة.

تســـريب معلومات أو أسئلة  «
الراتـــب  مـــن  خصـــم  االمتحـــان 

لمدة 3 أشـــهر، وفي المرة الثانية 
الفصل من الخدمة.

جـــدول  « “البـــاد”  وتنشـــر 

المخالفـــات والجـــزاءات المعّدل 
لقانـــون الخدمة المدنية بالموقع 

اإللكتروني.

زينب العكري

أحمد الزايد

المحامي حسن العجوز

مــا إن تقتــرب من فضاء قــرب أرض مطار البحرين الدولي ينوب دوي مطارق 
واألزاميل عن صوت أزيز الطائرات. 

والســـبب أن كتيبة من نخبة النحاتين 
الجـــر  حـــرارة  يقاومـــون  البحرينييـــن 
بهذه األيـــام؛ إلنتاج أعمال فنية تؤثث 

المبنى الجديد للمطار. 
شـــركة مطار البحريـــن و”هند جاليري” 
للفنـــون أطلقـــا ملتقى أســـمياه “ملتقى 
مطـــار البحريـــن الدولـــي للنحـــت على 
الرخام” بمشـــاركة مبدعيـــن بحرينيين 
ذائعي الصيت بمشـــاركاتهم الخليجية 

والعربية والعالمية.
 29 فـــي  الملتقـــى  أعمـــال  وانطلقـــت 
الفنيـــة  الورشـــة  وستســـتمر  يونيـــو، 
المفتوحـــة بالهـــواء الطلـــق لغايـــة 19 

يوليو.
ورشـــة  عليـــه  تعكـــف  الـــذي  التحـــدي 
العمـــل اليوميـــة مـــن الســـاعة 5 عصرا 
لغايـــة 10 ليا تحويل 10 كتل رخامية 
لمنحوتات فنية تزين مرافق وصاالت 

مبنى المسافرين بالمطار الجديد.

وقال المنظمون إن كل األعمال تحمل 
هويـــة البحريـــن وتاريخهـــا وحضارتها 
ومبادئ الشـــخصية الوطنية المنحازة 

للسام والمحبة والتعايش.
وذكروا أن توزيع القطع العشر بمرافق 
المطار الجديد ســـيحوله لمتحف فني 
الفنانيـــن  إبداعـــات  يحتضـــن  مصغـــر 
الحـــرص  يعكـــس  وبمـــا  البحرينييـــن 
الفـــن  بدعـــم  المســـتمر  الحكومـــي 

والثقافة.
المبنـــى  إن  المطـــار  شـــركة  وقالـــت 
الجديد للمطـــار يضم صالتين دائمتين 
لعـــرض التحف األثرية والفنية بشـــكل 
اســـم  عليهـــا  أطلـــق  وســـوق  منتظـــم، 
“ســـوق القيصرية” تضـــم مجموعة من 
المنتجـــات والمأكـــوالت والمشـــروبات 
البحرينيـــة،  والمجوهـــرات  المحليـــة 

ومعرضا فنيا.

ملتقــى للفنانين البحرينييــن لتحويل 10 كتل رخاميــة لمنحوتات تزّين مبنى المســافرين

متحف فني مصغر بالمطار الجديد... ودوّي المطارق ينوب عن أزيز الطائرات

يشارك في الملتقى 10 نحاتين من البحرين من ذوي الخبرة في مجال النحت،  «
وهم:

النحاتون العشرة

المنسق العام للملتقى علي المحميد. «  .1

أصغر إسماعيل. «  .2

مهدي البناي. «  .3

عبدالرسول الغائب. «  .4

محسن غريب. «  .5

خليل المدهون. «  .6

جابر حسن. «  .7

جمال اليوسف. «  .8

عبدالوهاب تقي. «  .9

10. علي جابر رستم. «
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أمل الحامدأمل الحامد

طرحــت هيئــة الكهرباء والماء في جلســة مجلــس المناقصات والمزايدات أمس مناقصــة إلدارة المخازن المركزية 
لشراء محطات فرعية لغرض استخدامها من قبل إدارة توزيع الكهرباء، تنافست عليها شركتان، وأقل عطاء بنحو 

478.7 ألف دينار لشركة )UNIVERSAL ELECRO-ENGINEERING( وأكبرها بقرابة 479.4 ألف دينار.
وطرحـــت الهيئـــة 3 مناقصات أخرى، أولها لتشـــييد وبناء 
الســـور الخارجـــي لمحطـــة ِزمـــه الفرعيـــة بمنطقـــة عـــراد، 
تنافســـت عليها 13 شـــركة، تم تعليق عطاء أحدها، وأقل 
عطاء بنحو 86 ألف دينار وأكبرها بقرابة 164.1 ألف دينار، 
والثانية إلدارة المخازن المركزية لشـــراء وحدة اتصاالت 
لغرض اســـتخدامها من قبل إدارة توزيع الكهرباء تقدمت 
إليهـــا شـــركة واحـــدة بنحـــو 94.1 ألـــف دينـــار، واألخيـــرة 
إلدارة التخطيـــط والدراســـات للقيـــام بأعمـــال المحوالت 
والمفاعالت جهـــد 400 كيلوفولت لتركيب المحول الرابع 
في محطة أم الحصم لنقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت 

تنافست عليها شركتان بعطاءات فنية.
وطرحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أمس مناقصة 
للمرحلـــة الثالثـــة من توريد وتركيـــب الفتات 49 محل في 
ســـوق المنامة، تنافست عليها 8 شركات أقل عطاء لشركة 
)FY ADVERTISING AND PUBLICITY S.P.C( بقيمـــة 

11.4 ألف دينار، وأكبرها بقرابة 55.5 ألف دينار.
وأظهـــرت البيانـــات أن المجلس فتـــح 10 مناقصات تابعة 
لــــ 4 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 64 عطـــاء، فـــي حيـــن تم 
تعليـــق 8 عطاءات تابعة لــــ5 مناقصات. وبلغ مجموع أقل 

العطاءات المقدمة نحو 903.9 ألف دينار.
وفتـــح المجلس 3 مناقصات لشـــركة مطـــار البحرين أولها 
للتعاقـــد مـــن أجـــل توفيـــر القرطاســـية للشـــركة لمـــدة 4 
ســـنوات، تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات تم تعليـــق عطاءين 
 ،)QPrint( منهـــا، وأقل عطـــاء بنحو 8.3 ألف دينار لشـــركة
والثانية إلبرام عقد من أجل توفير خدمات اللوجســـتيات 
مـــن طرف ثالث لشـــركة المطار لمدة ســـنتين مـــع إمكانية 
التجديـــد لمـــدة 3 ســـنوات إضافيـــة، تنافســـت عليهـــا 4 
شركات أقلها بقيمة 515 دينارا، واألخيرة لتصوير وإنتاج 
فيديـــوات لمبنـــى المســـافرين الجديـــد لمطـــار البحريـــن 
الدولي، تنافســـت عليها 17 شركة تم تعليق عطاء أحدها 

وأقل عطاء بنحو 59.3 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصتين لشـــركة نفـــط البحرين )بابكو(، 
أولهما لتوفير خدمات معايـــرة العدادات والخزانات لمدة 
5 ســـنوات، تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات تـــم تعليـــق عطاء 
أحدهـــا وأقـــل عطـــاء بنحـــو 151.3 ألـــف دينـــار، والثانيـــة 
لشـــراء أنابيـــب أفـــران وأنابيـــب غيـــر ملحومة، تنافســـت 
عليها 9 شـــركات، تم تعليـــق 3 عطاءات منها، وأقل عطاء 

بنحو 14.2 ألف دينار.

بلغت قيمة عمليات نقاط البيع من خالل 
بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم خالل 
الربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري 470.1 
مليون دينار. وسجلت القيمة ارتفاًعا في 
يونيو بنســـبة 14.9 % قياًســـا بشهر مايو 
الماضـــي، إذ ســـجلت 175.3 مليون دينار 
في يونيو مقابل 152.6 مليون دينار في 

مايو.
واتضـــح مـــن إحصـــاءات عمليـــات نقاط 
البيـــع وأنظمـــة المدفوعات الصـــادرة عن 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي لشـــهر يونيو 
2020، أمس، أن أعلى 5 قطاعات شكلت 
التعامـــالت، حيـــث  مبالـــغ  مـــن   % 48.7
جاء قطـــاع الخدمـــات الحكومية كأعلى 
قطاع من حيث قيمة العمليات المسجلة 
بقيمة 37.6 مليـــون دينار، ثانًيا المحالت 
التجارية بقيمـــة 18.5 مليون دينار، ثالًثا 
أسواق السوبرماركت بقيمة 13.2 مليون 

دينار.
وفيمـــا يتعلق بعمليات نقاط البيع، اتضح 
أنهـــا ســـجلت ارتفاًعـــا فـــي شـــهر يونيـــو 
الماضـــي، بنســـبة 10.8 % قياًســـا بشـــهر 

مايـــو الماضي من 5.6 مليـــون عملية في 
مايـــو الماضـــي إلـــى 6.2 مليـــون عمليـــة 

خالل يونيو الماضي.
قيمـــة  بلغـــت  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
التـــي  اإللكترونيـــة  الماليـــة  التحويـــالت 
تشـــمل )فوري وفـــوري وفواتيـــر( 1.441 
مليـــار دينـــار في يونيـــو الماضـــي بزيادة 
مايـــو  بشـــهر  قياًســـا   %  19.3 بنســـبة 

الماضي.
كمـــا ارتفعت قيمة عمليـــات النظام اآلني 
للتســـويات اإلجماليـــة فـــي شـــهر يونيـــو 

الماضي، بنســـبة 45.64 % قياًســـا بشـــهر 
مايـــو، إذ بلغت في يونيو 6.5 مليار دينار 
للتحويـــالت بين المصارف و0.841 مليار 
دينار للتحويالت بيـــن العمالء.في حين، 
مـــن  الســـحب  تراجعـــت قيمـــة عمليـــات 
مكائن الصـــراف اآللي في يونيو الماضي 
بنسبة 3.5 % قياًسا بشهر مايو، إذ بلغت 
122.8 مليون عملية في يونيو. أما قيمة 
عمليـــات بوابـــات الدفـــع اإللكترونيـــة في 
يونيو فبلغـــت 51.8 مليون دينار بارتفاع 

9.95 % على أساس شهري.

“الســـياحة”: تركيـــب الفتـــات 49 محـــا فـــي ســـوق المنامـــة %  14.9 بــنــســبــة  ــو  ــي ــون ي فـــي  ارتــفــاعــا  ســجــلــت 
لشراء محطات فرعية للمخازن المركزية قيمة عمليات “نقاط البيع” بالربع الثاني

المنامة - بورصة البحرين

تداول 6.7 مليون سهم 
بـ 763.4 ألف دينار

تداول المستثمرون في بورصة البحرين، 
أمس، 6.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية 
تنفيذها  تم  ديــنــار،  ألــف   763.37 قدرها 
من خالل 55 صفقة، إذ ركز المستثمرون 
تــعــامــالتــهــم عــلــى أســهــم قــطــاع الــبــنــوك 
بــلــغــت قــيــمــة أسهمه  الــتــجــاريــة والـــتـــي 
ما  أي  ديــنــار  ألـــف   358.21 الــمــتــداولــة 
اإلجمالية  القيمة  من   %  46.93 نسبته 
مليون   1.46 قــدرهــا  وبكمية  لــلــتــداول 

سهم، تم تنفيذها من خالل 24 صفقة.

أظهرت بيانات رسمية تراجع مصوغات 
الذهـــب واألحجار الكريمية في الســـوق 
المحليـــة إلـــى قرابـــة النصف في مؤشـــر 
يؤكد الحديث الذي أشـــار له تجار ذهب 
فـــي وقـــت ســـابق عـــن تراجع كبيـــر في 
حركـــة الســـوق واغالق محـــالت ألبوابها 
جانـــب  إلـــى  “كورونـــا”  جائحـــة  بســـبب 

االرتفاع الكبير في أسعار الذهب.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  ونشـــرت   
الذهـــب  مشـــغوالت  أرقـــام  والســـياحة 
دون   2020 العـــام  مـــن  األول  للنصـــف 
مقارنة مـــع بيانات العـــام الماضي، ولكن 
بعد إجراء “البالد” عملية مقارنة مع تلك 
االرقـــام تبيـــن أن هناك انخفاضا نســـبته 

49 % فـــي كميـــة المصوغـــات الذهبيـــة 
التـــي تمـــت عمليـــة دمغهـــا فـــي المختبر 

الحكومي التابع للوزارة.
الذهبيـــة  المشـــغوالت  كميـــة  وبلغـــت 
تـــم فحصهـــا  التـــي  والمعـــادن النفيســـة 
فـــي مختبـــر وزارة الصناعـــة و التجـــارة 
والســـياحة فـــي النصف األول مـــن العام 
الجاري، 2.9 طن مقارنة مع 5.7 طن في 
ذات الفتـــرة من العام الماضي 2019، أي 

بهبوط مقداره 2.8 طن. 

تـــم  التـــي  القطـــع  وبلـــغ إجمالـــي قيمـــة 
فحصهـــا نحـــو 437.5 ألـــف قطعـــة فـــي 
الســـتة أشـــهر الماضية من 2020 مقارنة 
مـــع 778.6 ألـــف قطعـــة، اي بانخفـــاض 
قـــدره 341 ألـــف قطعـــة وبنســـبة تراجع 

بلغت 44 %.
والحلـــي  الذهـــب  قطـــع  وبخصـــوص   
المســـتوردة التـــي تم فحصهـــا، تراجعت 
 %  58 بنســـبة  المســـتوردة  الكميـــات 

إذ  كيلوغـــرام،   630 قـــدره  وبانخفـــاض 
بلغـــت كميـــة الذهـــب المســـتوردة والتي 
فحصهـــا المختبـــر الحكومـــي نحـــو 467 
كيلوغراًمـــا فـــي النصـــف األول مقارنـــة 
مـــع 1.1 طـــن فـــي ذات الفترة مـــن العام 

الماضـــي. كذلـــك انخفـــض عـــدد القطـــع 
الذهبية المســـتوردة من 193 ألف قطعة 
فـــي النصـــف األول مـــن العـــام الماضـــي، 
لتبلغ 95 ألـــف قطعة في ذات الفترة من 

العام الجاري 2020.

الســـوق  فـــي  الذهـــب  أســـعار  وبلغـــت   
المحليـــة يـــوم أمـــس نحـــو 1,807 دوالر 
للوقيـــة، وهو ما يعادل قرابة 19.4 دينار 
لغرام الذهـــب البحريني عيار 21 قيراط 
يســـتمر  أن  يتوقـــع  الـــذي  الوقـــت  فـــي 

االرتفاع في أسعار المعدن األصفر.
 وقـــال تجـــار ذهـــب إن واردات الذهـــب 
انخفضـــت بشـــكل كبيـــر وإن المبيعـــات 
الصياغـــة  ورش  وأعمـــال  انخفضـــت 
تراجعـــت للنصـــف، فـــي حين شـــوهدت 
محـــالت فـــي ســـوق المنامة وهـــي مركز 
تجـــارة الذهب فـــي البالد تغلـــق أبوابها، 
اليقيـــن  عـــدم  حالـــة  تـــزال  مـــا  حيـــث 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  علـــى  تخيـــم 
والعالـــم  البحريـــن  فـــي  واالســـتهالكية 

بأسره.

تراجع في مشغوالت الذهب والمجوهرات بالبحرين للنصف
2.8 طن انخفاض 

المصوغات الواردة 
للمختبر خالل 6 أشهر

غرام الذهب عيار 
21 قيراط بلغ نحو 

19.4 دينار بالبحرين

علي الفردان

أمل الحامد

لديهــا شــراكة بالرمز مع “طيــران الخليج”

“االتحاد للطيران” تستأنف رحالتها للبحرين

اســـتأنفت االتحاد للطيران، رحالت المسافرين من 
وإلـــى البحرين عبر أبوظبي ومنها إلى أكثر من 30 
وجهـــة حـــول العالم في الشـــرق األوســـط وأميركا 
الشـــمالية وأوروبـــا، وآســـيا وأســـتراليا. وســـتقوم 
الشـــركة بتشـــغيل طائرتيـــن من طـــراز بوينج 787 
وايربـــاصA320 علـــى هـــذه الوجهـــة والتـــي تضم 

درجة األعمال والدرجة السياحية.
 وعلى صعيد آخر، تمتلك االتحاد للطيران اتفاقية 
شـــراكة بالرمز مـــع طيران الخليـــج، الناقل الوطني 
 EY  للبحريـــن، حيث تضع االتحاد للطيـــران رمزها

علـــى الرحـــالت التـــي تشـــغلها طيـــران الخليج من 
وإلـــى أبوظبـــي عبـــر البحريـــن ومنها إلـــى وجهات 
في الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وفي 
المقابـــل، تضـــع طيـــران الخليـــج رمزهـــا GF علـــى 
الرحـــالت التي تشـــغلها االتحاد للطيـــران من وإلى 
البحرين عبـــر أبوظبي ومنها إلى وجهات رئيســـية 

في الواليات المتحدة وأفريقيا وآسيا وأستراليا.
التابعيـــن  الـــوالء  برنامجـــي  االتفاقيـــة  وتشـــمل 
للناقلتيـــن، ضيف االتحاد وفالكون فالير، وتســـمح 
االتفاقية لألعضاء باكتســـاب األميال وانفاقها عبر 

شبكة وجهات الشركتين.

أبوظبي - االتحاد للطيران

152.65,584,406

175.3

2020  وينوي
عيبلا طاقن تايلمع

عيبلا تايلمع ددع )رانيد نويلم( عيبلا تايلمع ةميق

2020 وينوي 2020 وينوي

2020 ويام 2019 وينوي 2020 ويام 2019 وينوي

يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا

207.9

p10.8% q1.8% p14.9% q15.7%

6,301,125

6,190,271

رأى رئيس قسم العلوم اللوجستية في كلية طالل أبو غزاله الجامعية إلدارة األعمال، 
حمــد الكعبــي، أن التحــول الرقمــي لقطاع المشــتريات وسالســل التوريد واســتخدام 
التكنولوجيــا بيــن العامليــن فــي مجال التوريد ســيأتي مســتقبال بعــد جائحة فيروس 
كورونــا )كوفيــد- 19(، داعًيــا لمزيــد مــن التعــاون بيــن العامليــن في هــذا القطاع على 

المدى الطويل نظًرا الن تكلفة االستثمار في التحول الرقمي مرتفعة.

بعـــد  القطـــاع  مســـتقبل  أن  إلـــى  وأشـــار 
الجائحة ســـيكون مختلًفا، مؤكًدا ضرورة 
االستعداد ألي حالة طارئة في المستقبل، 
مضيًفا أن مســـتقبل المشتريات وسالسل 
التوريد ســـوف يشـــهد مزيًدا مـــن التعاون 
مجـــال  فـــي  والعامليـــن  المورديـــن  بيـــن 
التوريد المتنافســـين، الفًتا إلى أن ضرورة 
زيـــادة الثقـــة بيـــن المورديـــن، ومزيـــد من 

التعاون بينهم، وتبادل المعلومات.
جاء ذلك في ندوة افتراضية عبر االنترنت 
عقدت أمس ضمن سلسلة فعاليات مؤتمر 
الشرق األوسط للمشتريات 2020 عن ُبعد 

بعنوان “مســـتقبل المشـــتريات”، بدعم من 
مجلس المناقصات والمزايدات. وشـــهدت 
النـــدوة مشـــاركة متخصصين فـــي مجال 
التوريد للحديث عن مستقبل المشتريات 

وسالسل التوريد.
وذكـــر الكعبـــي أن انخفاض أســـعار النفط 
حكومـــات  ترشـــيد  إلـــى  أدى  والجائحـــة 
المنطقـــة فـــي ميزانياتهـــا، حيـــث ألغت أو 
أجلـــت تنفيـــذ مشـــاريع كبيـــرة منهـــا على 
ســـبيل المثـــال ســـلطنة عمـــان والبحريـــن 
وغيرهمـــا، كمـــا لجـــأت دول فـــي المنطقة 
لرفع ضرائبها مما سيؤثر على المشتريات 

الحكوميـــة وهـــذه المشـــتريات هـــي التي 
تقود االقتصاد في المنطقة.

الحكوميـــة  المشـــتريات  أن  وأضـــاف 
المثـــال،  ســـبيل  علـــى  إذا،  ســـتنخفض 
خفضـــت الحكومـــة ميزانيتهـــا بنســـبة 30 
% وبالتالي انخفاض عدد المشـــاريع التي 
سوف يتم تنفيذها وتأخير تنفيذ مشاريع 

كبـــرى قي المنطقـــة، كما ســـينخفض عدد 
مشـــاريع البنيـــة التحتية وتقليـــل االنفاق 
فـــي االقتصاد، إال أنه فـــي الوقت ذاته تم 
دعـــم المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 

واألفراد خالل هذه الجائحة.
وأشـــار إلـــى أن جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( كانت حدًثا اســـتثنائًيا وغير 
عـــادي أثـــر عالمًيا علـــى سالســـل التوريد، 
مضيًفـــا أن أكبـــر ألـــف شـــركة فـــي العالـــم 

تأثـــرت لكونهـــا تمتلـــك منشـــآت متعـــددة 
فـــي مناطق للحجر الصحي، وقد كشـــفت 
الجائحـــة أن العديـــد مـــن الشـــركات فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم تفتقـــر إلـــى خطـــط 

طوارئ لمثل هذه األزمات.
وأضـــاف أن مســـًحا أعـــده معهد تشـــارترد 
للمشـــتريات والتوريـــدات نشـــر في تاريخ 
28 مـــارس الماضـــي وجـــد أن 86 % مـــن 
سالســـل التوريـــد فـــي المملكـــة المتحـــدة 

تتأثـــر بالجائحة.وذكر الكعبي أن الجائحة 
أدت إلـــى تســـجيل زيادة فـــي الطلب على 

المنتجات وانخفاض في توفر الطلب.
بـــدوره، ذكـــر رئيـــس تطويـــر األعمـــال في 
شـــركة ميســـي فرانكفورت، محمد سامي 
أن مؤتمـــر الشـــرق األوســـط للمشـــتريات 
2020 ســـوف يقـــام عـــن بعـــد فـــي شـــهر 
نوفمبـــر المقبـــل برعايـــة رئيـــس مجلـــس 
المناقصـــات والمزايدات الشـــيخ نايف بن 
خالـــد آل خليفة بعنـــوان “تمكين العمليات 
والتكنولوجيـــا والسياســـات لدفـــع التغيير 
وزيادة القيمة من خالل المشتريات 4.0”، 
ويعـــد المؤتمـــر الوحيـــد الذي يقـــام بدعم 

حكومي في المنطقة.
وأشـــار إلى أن المؤتمر يقام في هذا العام 
في نســـخته الخامسة، وسوف يجمع 100 

من المتحدثين بالمؤتمر.

ــيـــات ــزانـ ــيـ ــالـــمـ ــد اإلنـــــفـــــاق بـ ــ ــي ــ ــرش ــ ــار وت ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــلـــفـــة االس الرتـــــفـــــاع كـ

الكعبي: التحول الرقمي في “المشتريات والتوريد” عقب تجاوز “كورونا”

حمد الكعبي

جانب من الندوة االفتراضية أمس
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يـــا ليـــت ســـرقات العثمانيين تقف عند حد ســـرقة األعـــراق، حيث 
اجتمعـــت بقايا القبائـــل الوثنية والبيزنطيين والذيـــن تخالطوا مع 
القبائـــل الهمجيـــة التي ال يعرف لها أصل وتاريخ، وكونوا ما يعرف 
بالعثمانييـــن، ويا ليت ســـرقاتهم تقف عند ســـرقة أرض األناضول 
التـــي كان يحكمهـــا العـــرب، وياليـــت ســـرقاتهم تقف عنـــد تنصيب 
أنفســـهم خلفـــاء للرســـول الكريـــم وســـرقة خالفتـــه، لكن ســـرقات 
العثمانييـــن تجـــاوزت الحدود إلى ســـرقة الحجر األســـود من بيت 
هللا المقـــدس، فأثنـــاء احتاللهم الجزيرة العربيـــة تحت حجة أنهم 
خلفاء المســـلمين، قاموا بســـرقة قطـــع من الحجر األســـود للكعبة، 
زاعمين أنها ســـقطت أثناء قيام العمال بأعمال الترميم، هكذا بكل 
وقاحـــة وحقارة يســـرقون الحجر األســـود مـــن دون خوف وحياء 

من هللا.
واألقذر من ذلك، وبحسب ما جاء في تفنيد وكالة األناضول حول 
ســـرقة العثمانيين الحجر األســـود، ويمكن الرجـــوع لموقع الوكالة 
للتأكد من صحة ما أقول، تعترف الوكالة بأن الحجر األســـود تمت 

ســـرقته ونقلـــه إلســـطنبول، لكنها تقـــول بكل وقاحـــة إن القرامطة 
ســـرقوا الحجـــر األســـود كراهية للبيـــت الحرام، بينما كان الســـارق 
الســـلطان ســـليمان القانوني، وكان دافعه من سرقة الحجر األسود 

طبعا التبرك وتشريف المقام.

نعم... يسرقون الحجر األسود وما سبقهم من أحد من العالمين إال  «
القرامطة، لكي يستغلوه في إبراز وإعالء عرقهم وتاريخهم المليء 

بالسرقات، ولم يقم أي من آل البيت والصحابة وهم أشرف وأطهر 
من العثمانيين، بالمساس أبدا بأية قطعة حجر من الكعبة المشرفة 

ووضعها في بيته أو على مسجده أو قبره، ولم يقم أي من حكام 
الدولة األموية والعباسية والفاطمية... بالمساس أبدا بأية قطعة 

من الكعبة تعظيما لبيت الله، حتى جاء العثمانيون خليط القبائل 
المشردة والمنبوذة التي ال أصل لها، وقاموا بسرقة الحجر األسود، 
ألنهم شعب يشعر بالذل والنقص العرقي، ويريد أن يبني له تاريخا، 
لكنه تاريخ أسود مليء بالسرقات وآخرها سرقة بيت الله المقدس، 

وال غرو في ذلك، فهم شعب جبل وتربى وانغمس في سرقة اآلخرين 
فكيف ال يسرقون الحجر األسود؟ وللسرقات بقية.

لماذا فشلت الثورة الديمقراطية في إيران؟ )2(
بعد ســـقوط حكومة مصّدق بســـبب المؤامرات التـــي دّبرتها الدول 
الغربيـــة الكبيـــرة، خصوصـــا الواليـــات المتحـــدة وبريطانيا، ظهرت 
ثالث قوى سياســـية متمثلة في كل من الليبيراليين والشـــيوعيين 
ورجـــال الديـــن، وجميـــع هذه القـــوى اتحـــدت لتناضل ضـــد النظام 

الملكي المدعوم من الغرب.
وقـــد اســـتغلت هـــذه القـــوى انعـــدام الديمقراطيـــة، وفشـــل النظام 
فـــي تحقيـــق العدالة االجتماعيـــة، وفي تضييق الهـــوة بين الفقراء 
واألغنيـــاء لكـــي تنتصر في الثورة التي اشـــتعلت فـــي نهايات عام 
1978. بعد انقضاء أشـــهر قليلة على ســـقوط نظام الشـــاه، وجدت 

القوى الديمقراطّية نفسها معزولة، ومرفوضة من قبل الجماهير.
والسبب في ذلك يعود إلى الهجمة الشرسة التي شنها رجال الدين 
للسيطرة المطلقة على السلطة، وعلى المشهد السياسي، كما تمكن 
الخمينـــي بســـرعة مذهلة من أن يفرض ما ســـّماه بــــ “والية الفقيه” 
الذي جعل منه حزام األمان لما سيسمى بـ “الجمهورّية اإلسالمّية”.

ويقول مهناز شيرالي إن الخميني “أسلم السياسة، وسّيس الدين”،  «
لكي يفرغ الثورة من محتواها، ويحيد بها عن مسارها، ويجعل منها 

وسيلة للقضاء على خصومه وأعدائه السياسيين بقسوة ال مثيل لها، 
ويرى مهناز شيرالي أنه طالما ظل مناصرو الخميني في السلطة، 
فإن أمل اإليرانيين في التمتع بالديمقراطية التي دفعوا ويدفعون 

من أجلها الثمن غاليا، سيكون صعب التحقيق إن لم يكن مستحيال 
مثلما أثبت الواقع ذلك منذ اإلطاحة بنظام الشاه وحتى هذه الساعة، 

كما يرى مهناز شيرالي أن حكام إيران في الوقت الراهن يسعون من 
حين إلى آخر إلى انتهاج سياسة االعتدال تجاه الغرب، وهذا ما فعلوه 

خالل مفاوضات جينيف بخصوص المشروع النووي، غير أن هذا ال 
يعني شيئا آخر غير ذّر الرماد في العيون، واستباله الدول الغربية 
وخداعها من أجل التخفيف من الضغط الشديد الذي يعاني منه 

االقتصاد اإليراني، وتوجيه ضربة قاسية أخرى للحركة الديمقراطية 
داخل إيران، والتي تحركها راهنا قوة شبابية جديدة تتطلع إلى 

المستقبل، وال تعير ألفكار الخميني أّي اهتمام، بل تراها سلسلة من 
العراقيل والمحرمات التي تمنعها من تحقيق أحالمها المنشودة. 

“إيالف”.

حسونة المصباحي

tariq 
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

سارقوا التاريخ... سرقة الحجر األسود

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

للتواصل: 17111483

العم راشد المعاودة... سيبقى اسمك شامخا في أعماق التاريخ
فقـــدت البحريـــن يـــوم األربعـــاء الماضـــي علما مـــن أعالم المســـرح والفن 
واألدب، العم الغالي راشـــد بن عبدهللا المعاودة، بعد حياة حافلة بالعطاء 
واإلنجـــازات تعـــدت النطاق المحلي إلـــى البقعة العربية ككل، وشـــخصيا 
كنت قريبا جدا من العم راشـــد المعاودة بحكم صداقته القوية مع الوالد 
رحمـــه هللا األديـــب محمد الماجد، حيـــث كان يزورنا باســـتمرار في بيتنا 
القديم بالمحرق في السبعينات ويجلس مع الوالد ساعات طويلة، حيث 
يتبـــادالن مختلـــف األحاديث الثقافية واألدبية، وحتـــى عندما انتقال إلى 
مدينـــة عيســـى ظلـــت عالقتهمـــا كالوهج في األفـــق، كالـــدم المتدفق في 

جسد الحياة.
وعـــن هـــذه العالقة الفريدة بيـــن العمالقين، يحدثنا الكتـــاب الذي أصدره 
مســـرح أوال عـــن حياة راشـــد المعاودة عـــام 2016، أنه في الســـابعة من 
عمره تعلم القرآن الكريم ودرس مع صديقه األديب الراحل محمد الماجد 
لـــدى الشـــيخ محمد بن علي الحجازي مبادئ اللغـــة العربية، ثم انتقل إلى 
مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة. ويذكـــر المعاودة حســـب الكتـــاب أن محمود 
المردي رئيس تحرير األضواء شـــاهده مع صديقه األديب الراحل محمد 

الماجـــد في حفل لنادي الشـــعلة، حيث كانت تعـــرض مواقف تمثيلية من 
تأليفه وأعجب بها ودعاه مع الماجد لزيارة مكتبه بجريدة األضواء، وفي 
هـــذا اللقاء اقترح أن ينشـــر محمـــد الماجد مقاالته وقصصـــه في جريدة 
األضـــواء وقال لراشـــد المعاودة “واصـــل كتابة المســـرحيات االجتماعية 
المعبـــرة عن الواقـــع االجتماعي وقضايـــاه المختلفة؛ ألن ظـــروف الحياة 
االجتماعيـــة في الوقـــت الحاضر اختلفت عن الســـابق، والبد أن يســـاهم 

المسرح في تسليط الضوء على المظاهر االجتماعية اآلنية”.
وبالرغم من انشـــغال راشـــد المعاودة بنشاطه المسرحي في نادي الشعلة 
آنذاك، كان على تواصل مع الشاعر الراحل الكبير إبراهيم العريض حيث 
كان يزوره في بيته في المنامة بصحبة صديقه محمد الماجد وابن عمه 
المرحوم محمد بن عبدالرحمن المعاودة ومنصور هاشم رحمه هللا، حيث 
كانـــوا ينهلون مـــن ثقافته وعلمه وأدبه، وهذا ما كان يغذي جذوة عشـــق 

المعاودة وصاحبيه لألدب.
رحمك الله يا بوعبدالله وأسكنك فسيح جناته وسيبقى اسمك شامخا في  «

أعماق التاريخ.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إن انتشار COVID-19 في جميع أنحاء العالم أمر مخيف ويجبرنا على 
التفكير في المستقبل، لذلك نحن بحاجة إلى أدوات مساعدة للتعامل 
مـــع هـــذه الجائحة وغيرهـــا مـــن األزمـــات المســـتقبلية، والتكنولوجيا 
بجميع أدواتها أفضل وسيلة، ومنها تكنولوجيا RFID. فهناك إمكانات 
هائلـــة متوفـــرة فـــي هـــذه التكنولوجيا للمســـاعدة في الســـيطرة على 
انتشـــار كورونـــا، ليـــس فقط طبًيـــا ولكن أيًضـــا داخل سلســـلة التوريد 

والمتاجر.
ســـيكون كل منتج في مثل هذه المتاجر “ذكيا” بحد ذاته، وفي بعض 
الحـــاالت قد يكون افتراضيًا، وقد تم اســـتخدام شـــرائح تحديد تردد 
الراديـــو )RFID( وهـــي رقائق صغيرة يمكن ربطها بالوحدات وإرســـال 
إشارات فريدة على العناصر الفردية في البيع بالتجزئة ألكثر من عقد 
مـــن الزمان، ولكن جنبا إلى جنب مع التقنيات النقالة، وهي لن تحدث 
ثـــورة فـــي سلســـلة التوريد فقط، لكنهـــا أيضا ســـتقوم بتحويل تجربة 
الدفـــع. ومـــا هو أكثر من ذلك، فـــإن رقاقات اتصـــاالت المجال القريب 
)NFC( ســـتمكن الهواتف الذكية من أن تصبح أجهزة دفع، والخدمات 
القائمة على الموقع ستعطي العميل ما يريد في المتجر أو في المنزل.

مع شـــرائح تحديد تـــردد الراديـــو المعلقة على كل منتـــج في المتجر، 
وأجهـــزة االستشـــعار علـــى كل رف، فإنـــه مـــن الممكـــن معرفـــة الحالة 
عندمـــا تتـــم إزالـــة أي منتج، وإذا تـــم الدفع لغرض معيـــن، يمكن إبالغ 
المســـؤولين عـــن المخزون لطلب المزيد، وإذا تـــم أخذ هذا المنتج إلى 
موقع الخروج من دون دفع ثمنه، ســـيتم تشـــغيل أجهزة اإلنذار. وبما 
أن شـــرائح )RFID( فريـــدة من نوعها، فإن نظام التخزين ســـيعرف أي 
منتـــج تم بيعه بالتحديد، وهذا يمكن أن يســـاعد في مكافحة العوائد 
االحتياليـــة. يمكـــن لشـــرائح )RFID( إبـــالغ الموظفيـــن تلقائيـــا متـــى 

يقومون باستبدال السلع التي تجاوزت تواريخ الصالحية.
باإلضافة إلى ذلك، الرفوف االفتراضية التي تم تصميمها للتغلب على  «

مسألة المساحة المحدودة، هي شاشات حساسة باللمس وتظهر 
جميع السلع في مخزون المتجر. يمكن للمتسوقين التصفح من خالل 

الشاشات لتحديد موقع السلع، ومن ثم، وباستخدام التطبيق الذي قاموا 
بتحميله على هواتفهم الذكية والذي يعمل باستخدام تقنية التعرف 

على الصور، يمكنهم مسح وطلب هذا المنتج. سيتم تنفيذ الطلب في 
المتجر إذا كان المنتج موجودا، وسيتم توصيله إلى منزل المتسوق في 

وقت مناسب له.

 

د. جاسم حاجي

مستقبل المتاجر الذكية ما بعد كورونا

العالقات في عصر الحضارة التكنولوجية
خلـــق هللا تعالـــى اإلنســـان، وجعل والديه ســـبًبا مباشـــًرا لوجوده، 
ونظًرا لما يبذله الوالدان من تضحيات وبذل وعطاء ألبنائهما فقد 
قـــرن هللا تعالى عبادته باإلحســـان إليهمـــا وبرهما، وجاء ذلك في 
اُه َوِباْلَوالَِدْيِن ِإْحَســـاًنا(.  قولـــه تعالى )َوَقَضٰى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ
وبموجب هذه اآلية الكريمة يستوجب على األبناء اإلحسان إلى 
الوالديـــن قواًل وفعاًل، وهذا من أوجـــب الواجبات، وعقوقهما من 

أبشع األفعال.
وكرمت جميع األديان السماوية الوالدين، والبد من تكريم اآلباء 
واألمهـــات الذيـــن منحهم هللا تعالـــى منزلة عالية وقيمة ســـامية 
جليلـــة، ويبذل الوالدان فـــي كل المجتمعات جهًدا اســـتثنائًيا بما 
لديهمـــا من إمكانيـــات من أجل رعاية وحمايـــة أبنائهما لكي ينمو 
نمـــًوا صحًيا وصحيًحـــا ليثمر ذلك بناءهم في بيئة أســـرية ترفل 
بالســـعادة والمودة، فاألســـرة مصـــدر التربية األول فـــي المجتمع 
وتعمـــل على تعليم أبنائها فنون الحيـــاة بمختلف أنحائها ليكونوا 

قادرين تالًيا على المساهمة في تنمية وتطوير بالدهم.
إن تربيـــة الوالديـــن اليوم تختلف كثيًرا عـــن تربية األمس، حيث 
كانت قراراتهما ال يمكن مناقشتها وأوامرهما ال تحيد عن التنفيذ 
أبًدا، وكان األبناء ال يجرؤون على التحدث مع آبائهم في مختلف 
الشؤون الحياتية، أما اليوم فهناك االستقاللية في الرأي والحوار 
في األســـرة وتتم المناقشـــة في الكثير من المواضيع التي تخص 

أعضاءها.
وفي عصر التطور والحضارة التكنولوجية التي سرقت من اإلنسان  «

الكثير من القيم والسلوكيات، فالعالقة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان 
وبين الوالدين وبعض األبناء لم تعد قوية ومتينة بسبب تغير 

الحياة وتعقيداتها والتباعد الجغرافي في السكن وتحديات أخرى، 
فجميع تلك األمور ساهمت في التشتت والتفكك األسري الكبير. 

ومع ذلك فال يزال هناك من ُيحافًظ على عالقته األسرية الكبيرة بما 
يتناسب مع ظروف العصر، وال يسعنا في ختام مقالنا إال أن نترحم 

على والدينا، وندعو الله أن يحفظ كل اآلباء واألمهات فهم السند 
واإلشعاع الذي ُينير طريق أبنائهم.

عبدعلي الغسرة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
 �| 730 - 830 م� | بسعر 4 دينار للم

مكاتب تجارية 
�| 50 - 90 م� |  بسعر 4 دينار للم

�| 40 - 50 م� | بسعر 5 دينار للم

www.grnata.com

القيد   105122 -  15/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم  94044  لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تي.آي.إم.إي لالدارة االمالك ذ.م. م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
المســجلة  االمــاك ذ.م.م  لــادارة  تــي.آي.إم.إي  الســادة اصحــاب شــركة شــركة 

بموجب القيد رقم 105122 ، طالبين تغيير االسم التجار ي
من

شركة تي.آي.إم.إي لادارة االماك ذ.م. م
T. I. M. E Property Management WLL

الى
تي.آي.إم.إي ديزاينز ذ.م. م

T.I.M.E Designs W.L.L
فعلــى كل م ن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خا ل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد  108842  - 1/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   95521   لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســيد علي احمد قمبر يوســف المالك لمركز سمايل لطب االسنان (مؤسسة فردية) 
والمســجلة بموجب القيد رقم 108842 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة 
ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 2000 ألفيــن دينــار بحرينــي ، لتصبــح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :

1. علي احمد قمبر يوسف
2. ابراهيم احمد ابراهيم محمد ال سهوان

القيد :71624-3 - التاريخ :2020/7/15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
بشأن تحويل الفرع الثالث مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد مجيــد ابراهيــم علــي عبــد هللا علــي المالك ل بــرادات الحصالة )مؤسســة 
فرديــة (  ، المســجلة بموجــب القيــد رقم  71624 طالبا تحويــل الفرع الثالث من 
المؤسسة الفردية والمسمى ) مخبز الكعكعة الساخنة ( الى شركة ذات مسئولية 
محــدودة براســمال وقــدره 5000 دينــار بحرينــي لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن 

السادة التالية اسمائهم :

مجيد ابراهيم علي عبد هللا علي
نوشير احمد مافيدا كاندي

إعالن بحل وتصفية
شركة اشوية العالمية ش.ش.و

سجل تجاري رقم  109390

بنــاء علــى قــرار المالك شــركة اشــوية العالمية ش.ش.و  المســجلة علــى قيد رقم  
109390، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســادة  /  فائق حســين رضا شــكري     

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون

الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم ) 21 ( لعــام 2001 ، 
وعما بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن 

تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على
العنوان التالي:

39000044 
shamsalbh@gmail.com

التاريخ :15/7/2020 
  CR2020-103652   إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه:  ورثــة  المرحــوم ســعيد حســن محســن الــدرازي بطلــب  
تحويل المحل التجاري التالي الى صادق ســعيد حســن محسن الدرازي ، فعلى كل 
من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد

سعيد حسن محسن الدرازي

االسم التجاري

21605-1
رقم القيد

مقاوالت المتخصص للحفريات والبناء

االسم التجاري

48707-1

التاريخ   15/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020 - 103211  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حميد السيد مجيد ابراهيم الوداعي

االسم التجاري الحالي : مؤسسة الوداعي للطباعة والنشر
االسم التجاري الجديد : هوم لوكيشن للعقارات

قيد رقم : 34417 – 4

تاريخ:13/يوليو/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-100730(( إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السادة / حسن عيسى حسن الحسن الشخصي 320105199 بتحويل 
المحل التجاري التالي إلى الســادة / جهاد حســن عيســى الحسن الرقم الشخصي 
680103376، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقــدم إلى اإلدارة خال 

خمسة عشر يوميًا من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه. 

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شجرة الليمون لألوراق المالية ش.ش.و 

سجل تجاري رقم 134035 

بناء على قرار المالك لشــركة شــجرة الليمون لألوراق المالية ش.ش.و المســجلة 
علــى قيــد رقــم 134035 ، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة / ----------

---- مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــا بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الازمة، خال 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: طارق بن عبد الحافظ بن سالم العجيلي

تلفون :  99357046)968+(
Tariq@tairnot.com : ايميل

القید : 13668 التاریخ : 01-07-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة إدارة التسجیل

إعالن لسنة 2020
بشأن تحویل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولیة محدودة

تعلــن إدارة التســجیل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســیاحة بأنھ قد تقــدم إلیھا 
الســادة أصحاب شــركة مخبز وســوبر ماركت الدســمه المســجلة بموجب القید 
رقــم 13668، طالبیــن تحویــل فــروع الشــركة رقــم 17 , 14 , 3 إلــى شــركة ذات 

مسئولیة محدودة برأسمال وقدره 100000 دینار، بین كل
من:

1. مجموعة سعید آل نوح القابضة ذ.م.م
 2. فتحیه حمید عبدعلي ال نوح

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )55754( لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة ستي زون للمقاوالت

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســيد / أحمد محمد صلبي الفارس الســليمان  باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
ستي زون للمقاوالت، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 
99590، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

دبليو تي إس دروفا لإلستشارات ش.ش.و لمالكتها شركة دروفا ادفايزورز إل إل بي 
سجل تجاري رقم 117613

بناء على قرار الشــركة المالكة لشــركة دبليو تي إس دروفا لاستشــارات ش.ش.و 
لمالكتها شــركة دروفا ادفايزورز إل إل بي، المســجلة بموجب القيد رقم 117613، 
بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد / يوســف أحمد يوســف أحمد العشــيري  

مصفي للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، 
وعمــا بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيد / يوسف أحمد يوسف أحمد العشيري

38330210 +973
alasheeri84@me.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة  ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ عبــدهللا جعفــر عبدالــرؤوف فــردان، المالــك ل مركــز الفــردان العقــاري 
)مؤسســة فرديــة(، والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 14180-2 ، طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 10000 
)عشرة آالف( دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:

1.   عبدهللا جعفر عبدالرؤوف فردان

2.   عبدالحميد إبراهيم علي الفردان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إعالن بحل وتصفية شركة

  شركة دلمون ريهاب ش.م.ب )مقفلة(
 سجل تجاري رقم 1-114382

 بناء على قرار المســاهمين في شــركة دلمون ريهاب ش.م.ب )مقفلة(، المســجلة 
علــى قيــد رقــم  114382-1، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســادة  / عباس 

عبدالمحسن أحمد رضي  مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الازمة، خال 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

abbas@awael.bh
39459814 +973 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-66968 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   عواطف عبدالكريم ميرزا محمد
االسم التجاري الحالي:  روجا فلورز

االســـــم التجـــاري الجديد :  كيور بيرفيوم

رقم القيد: 33836-11
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المشـــهد البانورامـــي لتقاطـــع الجنبية 
يكـــون أشـــبه بأربعة توائم ســـياميين. 
فـــي كل مثلـــث مـــن التقاطـــع لوحـــة 
خضراء من النخيل الباســـقة وأشجار 
الياسمين الهندي والزهور الموسمية.

ما يكســـب هذا المشروع أهمية كبيرة 
األشـــغال وشـــؤون  وزارة  ذهـــن  فـــي 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي أنـــه 
واجهة مصافحة القادمين والمغادرين 

من منفذ جسر الملك فهد.
عدســـة “البالد” صّورت الزوايا األربع، 
وبـــدا أن المشـــروع علـــى مقربـــة مـــن 
ميعـــاد قـــص شـــريط افتتاحه رســـميا 
بعـــد مضـــي أشـــهر مـــن االجتماعـــات 
وإنفـــاق  الميدانـــي  والعمـــل  المكثفـــة 

قرابة 769 ألف دينار للتنفيذ.
“البـــالد” ســـألت شـــؤون البلديـــات عن 
عـــن  عبـــارة  أنـــه  وردت  المشـــروع.. 
اســـتصالح األرض وتجهيـــز شـــبكات 
المصـــارف األرضيـــة وأعمال تشـــجير 
وتجميـــل مثلثات المنطقـــة المحيطة 
بتقاطع الجنبية وتمديد شبكات الري 

وتشغيل النوافير المائية.
المخصصـــة  المســـاحة  أن  وذكـــرت 
لعمليـــة التشـــجير 150 ألـــف متر مربع 
بعـــد إضافـــة مـــا يقـــارب 30 ألـــف متر 
مربـــع إضافيـــة تـــم زراعتها بعـــدد من 
النخيل واألشجار والزهور الموسمية. 
زراعـــة  علـــى  الحـــرص  إلـــى  ولفتـــت 
وملوحـــة  الحـــرارة  تتحمـــل  أشـــجار 
الهبســـكس  أشـــجار  مثـــل  التربـــة 
والياســـمين الهنـــدي والنيـــم والنخيل 
وبعـــض أنـــواع الصباريـــات، وتغطيـــة 
الزهـــور  باســـتخدام  المســـطحات 

الموسمية والسيسيفيوم.

تقاطع الجنبية... 4 توائم يصافحونك عند مدخل جسر الملك فهد
ــروع ــش ــم ال ــة  ــف ــل ك ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  769

local@albiladpress.com
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إبراهيم النهام

زينب العكري

تجّنبوا الضغط على الروابط المنشورة في “تويتر”
الســـبع ينصـــح أصحـــاب حســـابات “السوشـــيل ميديـــا” بتغييـــر أرقامهم الســـرية

حـــّذر الخبير التقني عبدهللا الســـبع من 
تصديـــق أي تغريـــدة تنشـــر فـــي تويتر 
ـــا، بســـبب وجـــود حملـــة  أو رابـــط حاليًّ
اختراقـــات فـــي البرنامج نفســـه، حيث 
تم اختراق حســـابات شخصيات مهمة 
بيـــل  مثـــل  المتحـــدة،  الواليـــات  فـــي 
غيتـــس وبـــاراك أوباما وشـــركات كبرى 

مثل أبل و”أوبر”.
ودعا الســـبع إلـــى ضرورة تغييـــر الرقم 
السري في برامج التواصل االجتماعي 
مثل تويتر وانســـتغرام وســـناب شـــات 
خصوًصا لو يتم اســـتخدام رقم ســـري 
موحـــد، إذ من المتوقـــع أن يكون هناك 
تســـريب لألرقـــام الســـرية فـــي تويتـــر 
حســـابات  جميـــع  يخترقـــون  وبذلـــك 

الشخص.

يحصلـــوا  أن  المخترقـــون  واســـتطاع 
على مبالغ بعد أن قاموا بنشـــر إعالنات 
تدعـــو متابعـــي الحســـابات المخترقـــة 
إلرسال مبالغ بعملة “بيتكوين” الرقمية 
مع تأكيدهم بمضاعفتها وفي التغريدة 
التي نشـــرت على حساب رئيس شركة 
تســـال، إيلـــون ماســـك: “أربعاء ســـعيد! 
متابعـــي.  كل  إلـــى  بيتكويـــن  ســـأقدم 
سأضاعف كل المبالغ التي يتم إرسالها 
علـــى عنـــوان البيتكويـــن الموجود في 

األسفل”.
وســـارع الشـــريك المؤســـس في شركة 
“جيميني” للتبادالت بالعمالت الرقمية، 
كاميـــرون وينكليفـــوس، إلـــى التحذير 
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي 
فـــي تويتـــر “هـــذه عمليـــة احتيـــال، ال 

تشتركوا فيها”.
في حين قال موقع تويتر إنه يراجع ما 
حدث وسيصدر بياًنا بهذا الشأن قريًبا.

نشـــرت  التـــي  الحســـابات  بيـــن  مـــن 
إعالنـــات مشـــابهة: حســـاب المؤســـس 
المشـــارك لشـــركة مايكروســـوفت بيـــل 

غيتس، وحســـاب رئيس شركة أمازون 
جيف بيزوس، والمرشـــح الديمقراطي 
إلى االنتخابات الرئاسية األميركية جو 
بايدن والرئيس األميركي السابق باراك 
أوباما ورئيس بلدية نيويورك الســـابق 

مايكل بلومبرغ.

تقـــدم عـــدد مـــن النـــواب أخيًرا 
باقتراح برغبة بشأن تخصيص 
نـــادي  وبنـــاء  لتطويـــر  عقـــار 
نموذجـــي فـــي منطقـــة قاللـــي.

اإليضاحيـــة  المذكـــرة  وأوضحـــت 
للمقتـــرح أنه “تولي مملكة البحرين 
مختلـــف  لتوفيـــر  كبيـــًرا  اهتماًمـــا 
أشـــكال الدعـــم والمســـاندة لألندية 
الوطنية، لتواصل أدوارها الحيوية 
فـــي النهـــوض بالحركـــة الرياضيـــة 
والشـــبابية كونهـــا األســـاس المتين 
للرياضة في المملكة، وذلك لالرتقاء 
بالحركـــة الشـــبابية والرياضية في 
المملكـــة، بمـــا بتناســـب مـــع برنامج 

عمل الحكومة”.
ومـــن منطلـــق تشـــجيع المواطنين 
علـــى ممارســـة الرياضة والنشـــاط 
الرياضـــة  ثقافـــة  لغـــرس  البدنـــي؛ 
كأســـلوب  العامـــة  والصحـــة 

حيـــاة، وبـــث روح الحـــب والـــوالء 
للوطـــن، وغرس مفاهيـــم الرياضة 
توســـيع  خـــالل  مـــن  المجتمعيـــة 
األنشـــطة  فـــي  المشـــاركة  قاعـــدة 
الطاقـــات  واســـتثمار  المختلفـــة، 
برغبـــة  االقتـــراح  يأتـــي  الكامنـــة، 
بشـــأن تخصيـــص وتطويـــر العقـــار 
الواقـــع بالقرب مـــن جزيرة دلمونيا 
لـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
مـــن  إذ  قاللـــي،  نـــادي  لصالـــح 
الضروري الشـــروع فـــي تخصيص 
وتطويـــر العقار لبنـــاء ناد نموذجي 
يحتوي مختلف المرافق الرياضية 
والشـــبابية والثقافية ألجل خدمة 

أهالي المنطقة.
ومقدمو المقترح هم النواب: خالد 
بوعنـــق، إبراهيم النفيعي، يوســـف 
الـــذوادي، محمـــد بوحمود، هشـــام 

العشيري.

اقتراح نيابي لبناء ناٍد نموذجي بقاللي

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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مشاركون من 102 دولة و30 ألف موقع يطالبون بتحرك دولي

قمة آلالف المنشقين اإليرانيين ودعوة لـ “تغيير النظام”

عــشــرات  يجتمع  أن  الــمــتــوقــع  مــن 
اإليرانيين  المنشقين  مــن  اآلالف 
قمة  فــي  الــنــظــام  تغيير  ومــؤيــدي 
افتراضية هذا األسبوع، في الوقت 
الذي تواصل فيه الواليات المتحدة 
في  الــنــظــام  على  الضغط  تصعيد 

طهران بسبب أنشطته اإلرهابية.
ــران  وســتــعــقــد الــقــمــة الــعــالــمــيــة إليـ
الحرة، وهي قمة سنوية تعقد على 
اإلنــتــرنــت هـــذا الــعــام بسبب وبــاء 
الجمعة  الــيــوم  التاجي،  الفيروس 
ويشارك فيها معارضون ومشرعون 
ــارزة مــثــل محامي  ــ ب وشــخــصــيــات 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
رودي غولياني، والسيناتور السابق 
أن  المقرر  من  الذين  ليبرمان،  جو 
القمة. كما سيتحدث  يتحدثوا في 
ــعـــدل األمـــيـــركـــي الــســابــق  ــر الـ ــ وزيـ
وزارة  ووكـــيـــل  مـــوكـــازي،  مــايــكــل 
الــخــارجــيــة الــســابــق لــشــؤون الحد 
الدولي روبرت  التسلح واألمن  من 

جوزيف.
الوطني  المجلس  منظمو  ويــقــول 
مشاركين  إن  اإليــرانــيــة  للمقاومة 
مــوقــع  ــــف  أل و30  ــة  ــ دولـ  102 مـــن 
ــحـــدث، الـــذي  ســيــحــضــرون هـــذا الـ
ــاع الــمــتــزايــد  ــفــ ــ ســيــحــذر مـــن االرت
وأوروبــا من  المنطقة  لإلرهاب في 
المجتمع  وســيــدعــو  ــنــظــام،  ال قــبــل 
تغيير  ودعــم  التحرك  إلــى  الــدولــي 

النظام.
أنــه  للمتحدثين  بــيــان  فــي  ــاء  وجــ
المتحدة  الواليات  تفكر  حين  “في 
سياسات  في  األخرى  والحكومات 
لردع واحتواء التهديدات والعدوان 
اإليراني، فإنها يمكنها ويجب عليها 
أن تعمل على محاسبة الناس الذين 
يلطخون أيديهم بدماء العديد من 

اإليرانيين”.
ويـــؤكـــد الــمــنــظــمــون أن مــثــل هــذا 
ــي  ــدول ال للمجتمع  يــظــهــر  الـــحـــدث 

وجــــود بــديــل ســلــمــي الســتــرضــاء 
بالسلطة حالًيا  الذي يمسك  النظام 

في طهران.
البرلمان  عضو  صفوي،  علي  وقــال 
اإليـــــرانـــــي فــــي الـــمـــنـــفـــى وعــضــو 
“فوكس  لشبكة  الوطني  المجلس 
يتحدث  “عندما  مقابلة  في  نيوز” 
يتعين  ال  النظام،  تغيير  عن  المرء 
ــود على  ــال جــن ــ الــتــفــكــيــر فـــي إرسـ
األرض، بل تمكين الشعب اإليراني 
ــة مــــن إحــــــــداث هـــذا  ــارضــ ــعــ ــمــ ــ وال

التغيير”.
ــارز هــدفــا  ــبـ ــذا الـــحـــدث الـ وكــــان هــ
باريس  في  أحبط  إرهــابــي  لهجوم 
أن  المتوقع  ومن   .2018 العام  في 
لــدوره  إيــرانــي  دبلوماسي  يحاكم 
المزعوم في المؤامرة أمام محكمة 
ــان  بــلــجــيــكــيــة هــــذا األســــبــــوع. وكـ
ــًدا مــن عــدد من  هــذا الــهــجــوم واحــ
ُتخطط  أنها  المشتبه في  الهجمات 

قبل  من  الوطني  المجلس  ضد  لها 
السفارات  في  إيرانيين  مسؤولين 

في أوروبا.
لقوا  بــالــذيــن  القمة  ستتناول  كما 
كورونا  فــيــروس  بسبب  مصرعهم 
ــشــدة وســط  ــران ب ــ الــــذي ضـــرب إيـ
من  بــالــتــســتــر  منشقين  ادعــــــاءات 

جانب النظام. 
وتشير األرقام الرسمية إلى أن عدد 
ألف   13 حوالي  إلــى  وصــل  القتلى 
شخص، بيد أن المجلس يقول إنه 

أقرب إلى 70 ألفا.
على  بقوة  ترامب  إدارة  وضغطت 
النظام اإليراني منذ توليه منصبه، 
وانــســحــبــت الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
من االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي لعام 
2015، وأعادت فرض موجات من 
العقوبات على طهران ضمن حملة 
“الضغط األقصى”، وتحث واشنطن 
تمديد  على  المتحدة  ــم  األمـ اآلن 

حظر األسلحة المقرر أن ينتهي في 
أكتوبر.

ــي يـــنـــايـــر، قـــتـــلـــت الــــواليــــات  ــ ــ وف
العقل  سليماني،  قــاســم  المتحدة 
العسكرية  لالستراتيجيات  المدبر 
واإلرهابية لطهران في الخارج في 

غارة جوية.
ــد غالبية  ــ أّي نــفــســه،  الـــوقـــت  وفـــي 
ــواب الــشــهــر  ــ ــن ــ أعـــضـــاء مــجــلــس ال
يدعم  الحزبين  من  قــراًرا  الماضي 
اإليــرانــيــة  المعارضة  حــركــة  دعـــوة 
وديمقراطية،  علمانية  إيـــران  إلــى 
ويدين اإلرهاب الذي ترعاه الدولة 

اإليرانية.
مراًرا  النظام  تعرض  طهران،  وفي 
لــعــدد مــن االحــتــجــاجــات الــواســعــة 
النطاق من اإليرانيين في الشوارع. 
ورد النظام بحملة قمع أسفرت عن 
مقتل ما يقدر بنحو 1500 شخص.

واشنطن ـ وكاالت

مظاهرات سابقة في إيران

دبي - قناة العربية

كشف تسجيل مسرب جديد، المزيد من التفاصيل عن تآمر أمير قطر السابق 
حمد بن خليفة ورئيس الوزراء األسبق حمد بن جاسم، بالتعاون مع الرئيس 
إلى عدة دول”.  السعودية  “تقسيم  لما أسموه  القذافي  السابق معمر  الليبي 
التسجيل قال فيه حمد بن خليفة “إن الحوثيين يريدون حكم الحجاز، إال أن 
الرئيس اليمني السابق علي عبدهللا صالح لم يستجب لهم”، بحسب حمد بن 

جاسم. وجاء في التسجيل:
حمد بن جاسم: “وما في أحد من جيرانهم ما أخذوا من عنده قطعة أرض”.

القذافي: “ايوه قلتلك دولة كبيرة.. دولة كبيرة الزم تتمدد.. والزم تفرض نفوذها”.
حمد بن خليفة: “ال واألميركان لعبوا دور سيئ والبريطانيين”.

والقصيم  دولــة  واألحــســاء  دولــة  ونجد  دولــة  الحجاز  “المفروض  القذافي: 
دولة.. وممكن بعدين يحصل توازن”.

حمد بن خليفة: “هذا الحوثيين يعتبرون إن الحجاز دولتهم”.
القذافي: “أي المفروض”.

حمد بن جاسم: “المشكلة بصاحبنا.. بس األخ علي هللا يسهل عليه مو راضي”.
أمن  جهاز  أن  الكويتية،  “القبس”  لصحيفة  مصدر  كشف  الماضي،  واألسبوع 
الدولة بوزارة الداخلية أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والمتطرف الكويتي 
الزعيم  مع  التسريبات  خلفية  على  وذلك  العامة،  النيابة  إلى  المطيري  حاكم 

الليبي السابق معمر القذافي، التي اشتهرت بتسجيالت “خيمة القذافي”.

تسريبات خيمة القذافي تكشف تآمر “الحمدين” على السعودية

عمان ـ أف ب

قررت السلطات القضائية األردنية حل 
جماعة األخوان المسلمين في المملكة 
“لـــعـــدم قــيــامــهــا بــتــصــويــب أوضــاعــهــا 
القانونية”، حسبما أفاد مصدر قضائي 

أردني أمس الخميس.
ــذي طـــلـــب عـــدم  ــ ــ ــمـــصـــدر ال ــال الـ ــ ــ  وق
ــه، إن مــحــكــمــة  ــتـ ــويـ هـ ــن  عــ الـــكـــشـــف 
التمييز أعلى هيئة قضائية في األردن 
باعتبار  يقضي  قرارا حاسما  “أصدرت 
منحلة  المسلمين  اإلخـــــوان  جــمــاعــة 
القانونية  لشخصيتها  وفــاقــدة  حكما 
ــك لـــعـــدم قــيــامــهــا  ــ ــة؛ وذلـ ــاريـ ــبـ ــتـ واالعـ
وفقا  الــقــانــونــيــة  أوضــاعــهــا  بتصويب 

للقوانين األردنية”. 
والـــقـــرار الـــذي صـــدر األربـــعـــاء حسب 

ــدر نـــفـــســـه، جــــــاء بــعــد  ــمــــصــ ــ ال
الجماعة  رفــعــتــهــا  دعــــوى 

ــي  ــرة األراضــ ــ عــلــى دائـ
ــة لــطــلــب  ــاحــ ــســ ــمــ ــ وال

إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ 
“جمعية األخوان المسلمين” التي حلت 
مــحــلــهــا. وتــعــتــبــر الــســلــطــات األردنــيــة 
حصولها  لعدم  قانونية  غير  الجماعة 
قانون  بموجب  جديد  ترخيص  على 

لألحزاب والجمعيات أقر في 2014.
على  حصلت  أنها  تؤكد  الجماعة  لكن 
هللا  عبد  الملك  عهدي  في  الترخيص 
حسين  والــمــلــك   ،1946 ــعــام  ال األول 
رد  أول  1953.  وفــي  العام  بن طــالل 
رئيس مجلس  أكد  الجماعة،  فعل من 
الــــشــــورى الـــجـــمـــاعـــة الـــشـــيـــخ حــمــزة 
“الجماعة  أن  “فرانس برس”  لـ  منصور 
عنصر مهم في تعزيز األمن والوحدة 
في  يــكــون  لــن  حلها  ولــذلــك  الوطنية 
الوطن”. وأوضح منصور  مصلحة 
لـ “فرانس برس” أن “هذا القرار 
نهائيا وهو قابل  ليس حكما 

لالستئناف”.

القضاء األردني يقرر حل جماعة اإلخوان

عواصم ـ وكاالت

دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو، عــلــى “تــويــتــر” الــحــوثــيــيــن إلــى 
الوفاء بالتزاماتهم وتسهيل فحص األمم 

المتحدة لخزان النفط صافر اآلن.
هذا وشددت الحكومة اليمنية الشرعية، 
انصياع  ضـــرورة  على  الخميس،  أمــس 
تسييس  عــن  والــكــف  الحوثي  ميليشيا 
ــر” الـــنـــفـــطـــي أو  ــ ــافـ ــ قـــضـــيـــة خـــــــزان “صـ
استخدامها كورقة ضغط للحصول على 

مكاسب سياسية.
وأشادت بانعقاد الجلسة الخاصة لمجلس 
األربعاء،  يوم  خــزان صافر،  األمــن حول 
قويا  ضغطا  “شكلت  إنــهــا  قــالــت  والــتــي 
للفريق  للسماح  الحوثي  ميليشيا  على 
بالوصول  المتحدة  لألمم  التابع  الفني 
تمهيدا  وتفريغه  لتقييمه  الــخــزان  إلــى 
للتخلص منه وإنقاذ اليمن والمنطقة من 

هذه الكارثة البيئية الخطيرة”.

لــســان وزيـــر الخارجية  جـــاء ذلـــك عــلــى 
اتصال  أثناء  الحضرمي،  محمد  اليمني 
هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق األوسط جيمس كليفرلي، إذ تمت 
مناقشة الجهود األممية لتحقيق السالم 
في اليمن، ونتائج الجلسة الخاصة التي 
عــقــدت فــي مجلس األمـــن بــشــأن قضية 
الحضرمي،  وأكــد  “صــافــر”.  النفط  خــزان 
الرسمية،  اليمنية  األنباء  وكالة  بحسب 
الميليشيا  على  الضغط  استمرار  أهمية 

إلى  الفتا  الموضوع،  هذا  لحل  الحوثية 
ويشكل  ومتهالك  جدا  قديم  الخزان  أن 
لـــم يــتــم تــفــريــغــه  تــهــديــدا حــقــيــقــيــا إذا 
وتفكيكه. وترسو سفينة “صافر” العائمة، 
ولم  موقوتة”،  “قنبلة  بأنها  توصف  التي 
 ،2014 ــعــام  ال لــهــا أي صــيــانــة مــنــذ  يــجــَر 
على ُبعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس 
الخاضعة  الــحــديــدة،  مدينة  فــي  عيسى 
مليون  متنها  وعلى  الحوثيين،  لسيطرة 

و140 ألف برميل من النفط الخام.

“الشرعية” تدعو إلنقاذ اليمن والمنطقة من “كارثة بيئية خطيرة”
بومبيو يطالب الحوثيين بفحص أممي لخزان صافر

القاهرة ـ وكاالت

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
أمس الخميس، أن مصر في حال تدخلت 
في ليبيا ستغير المشهد العسكري بشكل 

سريع وحاسم.
مشايخ  مؤتمر  أثناء  له  كلمة  في  وقــال 
من  المصري  الجيش  “إن  ليبيا  وأعــيــان 
وإفريقيا  المنطقة  فــي  الجيوش  أقــوى 
ولكنه رشيد، والقاهرة تدعم دائما الحل 
عدم  إلــى  مشيرا  ليبيا”،  فــي  السياسي 
امتالك أطراف النزاع إلرادة اتخاذ القرار 
خارجية  قــوى  تدخل  بسبب  السياسي؛ 

توظف بعض األطراف لمصالحها.
وشدد السيسي على أن مصر ليس لديها 
في  الغربية  للمنطقة  مناوئة  مواقفة  أي 
ليبيا، لكنها لن تقف مكتوفة األيدي حال 
تقبل  ولــن  الجفرة،   – ســرت  خط  تجاوز 
بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية 

في ليبيا.

القبائل  ــاء  ــن أب الــمــصــري  الــرئــيــس  ــا  ودعــ
وطني  جيش  في  االنخراط  إلى  الليبية 
ــة  ــد دولـ ــي يـ ــســـالح فـ مـــوحـــد وحـــصـــر الـ
استعداد  معلنا  غيرها،  دون  المؤسسات 
لبناء  الليبية  القبائل  أبناء  لتدريب  مصر 

جيش وطني ليبي موحد.
الـــهـــدف األســــاس  “إن  الــســيــســي  وقــــال 
المستويات  كافة  على  المصرية  للجهود 

الــحــرة  اإلرادة  تفعيل  هــو  ليبيا  تــجــاه 
أفضل  مستقبل  أجل  من  الليبي  للشعب 

لبالده ولألجيال القادمة من أبنائه”.
في سياق متصل، أكد التلفزيون المصري 
الليبية  الــقــبــائــل  ــان  ــيـ وأعـ “مــشــايــخ  أن 
للرئيس  تفويضهم  كــامــل  عــن  يــعــربــون 
للتدخل  المسلحة  ــقـــوات  والـ الــســيــســي 

لحماية السيادة الليبية”.

ــم ــريع وحاسـ ــكل سـ ــكري بشـ ــهد العسـ ــتغير المشـ سـ
السيسي: تدخل مصر سيحسم الوضع في ليبيا
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قال وزير الشــؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش، أمس الخميس، 
إنه ال يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاًعا للتدخل اإلقليمي 

دون حساب أو عقاب. 

وأضاف قرقاش في تغريدة على 
لزمن  بد  ال  أنــه  “تويتر”  بـ  حسابه 
ــحــشــود والــمــيــلــيــشــيــات  تــدخــل ال

والمرتزقة االنكشارية أن يولي.
التاريخ  “سيحكم  قــائــال  وأردف 
بقسوة على من فرط في سيادته 
اإلقليمية  بالقوى  يستقوي  ومــن 
لــهــوى حــزبــي أو مــتــذرًعــا بضعف 

النظام العربي”.
مما  الثالثاء،  ــارات،  اإلمـ وحــذرت 
وصفته بطبول الحرب التي تقرع 

حول سرت، في إشارة إلى 
إصرار حكومة الوفاق 

المدعومة  الليبية 
المضي  أنــقــرة  مــن 

قدما نحو مدينة سرت.
ــشــؤون  ــل وقــــــال وزيــــــر الــــدولــــة ل
“طبول  قــرقــاش:  أنــور  الخارجية 
الــحــرب الــتــي تــقــرع حـــول ســرت 
بتطور  تــهــدد  الشقيقة  ليبيا  فــي 
جسيم وتبعات إنسانية وسياسية 

خطيرة”.
ــغــريــدة: ندعو  ــاف فــي ت كــمــا أضــ
الفوري  الوقف  إلــى  اإلمـــارات  من 
الحكمة،  وتغليب  ــنــار  ال ــالق  إلطـ
والدخول في حوار بين األطراف 
الــلــيــبــيــة وضـــمـــن مــرجــعــيــات 
وتجاهل  واضــحــة،  دولــيــة 
ــيــمــي  الـــتـــحـــريـــض اإلقــل

وغاياته.

قرقاش: البد لزمن تدخل الحشود والميليشيات أن يولي
بغداد ـ وكاالت

الفرنسي جان  الخارجية  أكد وزير 
ــان، أمــــس الــخــمــيــس،  ــ ــودري ــ إيــــف ل
ضرورة احترام سيادة العراق، قائال 
بغداد  دعــم  ستواصل  بــاريــس  “إن 

في الحرب الدائرة ضد اإلرهاب”.
وقال لودريان، في مؤتمر صحافي 
ببغداد  العراقي  نظيره  مع  مشترك 
اإلرهــابــي عــدٌو  “إن تنظيم داعــش 
أمامه  نقف  أن  يمكن  وال  مشترك 
التحالف  مهمة  األيــــدي،  مكتوفي 
ــر الــتــنــظــيــم، ولــن  الـــدولـــي هــي دحـ

تحيد عن هذا الهدف”.
بــقــرارات  الفرنسي  الــوزيــر  وأشـــاد 
متخذة من قبل الحكومة العراقية، 

ستدعم  بــاريــس  أن  ــى  إل مشيرا 
تــســتــجــيــب  خــــطــــوة  أي 

لـــطـــمـــوحـــات الــشــعــب 
العراقي.

وهــذه الــزيــارة هي 

ــرا  وزيـ بصفته  ــان  ــودري ــل ل الــثــامــنــة 
لخارجية فرنسا، كما أنها األولى إلى 
فيروس  تفشي  ــدء  ب منذ  الــخــارج 

كورونا المستجد )كوفيد 19(.
ــاء إلــى  ــه جــ ــ ــان أن ــ ــودري ــ وأضـــــاف ل
بغداد ليؤكد دعم فرنسا وتضامنها 
فيروس  أزمــة  العراق، في ظل  مع 
ــذا الــدعــم  ــا، وأوضــــح أن هـ كـــورونـ

يجري على مستويات عدة.
الخارجية  وزير  أعرب  ناحيته،  من 
عــن شكره  فـــؤاد حسين،  الــعــراقــي 
ــا فــي محاربة  لــفــرنــســا عــلــى دورهــ

تنظيم داعش اإلرهابي.
وأشـــار إلــى أنــه بحث مــع لــودريــان 
وضــــع ســجــنــاء تــنــظــيــم داعــــش، 
فــضــال عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
الــراهــن  الــوقــت  فــي  معهم 

والمستقبل.

فرنسا تحث على احترام سيادة العراق

مقتل اثنين من الحرس الثوري 
باشتباكات مع األكراد

اثنين  الثوري اإليراني عن مقتل  الحرس  أعلن 
مع  اشتباكات  خالل  آخر  وإصابة  عناصره  من 
مجموعة كردية مسلحة في محافظة كردستان، 
التابع  الشهداء”  “مقر سيد  وذكــر  إيــران.  غــرب 
أمس  بيان  فــي  الــثــوري،  للحرس  البرية  للقوة 
الخميس، أن االشتباك وقع خارج قرية بلبر في 
ليلة  آباد،  لمدينة سرو  التابعة  منطقة أورامان 
البارحة. وذكرت وكالة “فارس” التابعة للحرس 
الباسيج  قــوات  قائد  هما  القتيلين  أن  الثوري، 
في أورامان الضابط جمال كريمي، وعضو في 

باسيج المنطقة يدعى محمد كرمي.

جانب من لقاء السيسي وقبائل ليبيا

القنبلة الموقوتة.. ناقلة صافر النفطية
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أكد الرئيس الجديد لنادي داركليب د.ناصر حسين ناصر أن من أهم أهدافه خالل الدورة االنتخابية 
القادمة )2020/2021( بناء عالقة قوية وجسر متين بين النادي وأهالي القرية، وتفعيل دور النادي 
ــا وجعــل النــادي أكثــر صلــة بالمجتمع والمســاهمة في احتضــان ورعاية  ــا ورياضيًّ ــا وثقافيًّ اجتماعيًّ

الشباب والناشئة.

 وكان د.ناصـــر حســـين الـــذي كان يتقّلـــد منصـــب 
نائـــب الرئيـــس فـــي الـــدورة االنتخابيـــة الماضية 
)2016/2020( فاز برئاسة نادي داركليب بالتزكية 

خلفا لمحفوظ ثامر الذي لم يتقدم للترشح.
“البـــاد  لــــ  أول تصريـــح  فـــي   وأضـــاف حســـين 
سبورت” بعد تزكيته لمنصب الرئاسة “إن من أهم 
أهدافـــي القادمة كذلك تشـــكيل لجنة استشـــارية 
من أعضاء الجمعية العمومية لاستئناس بآرائهم 
وأفكارهم في خدمـــة النادي، كما نتطلع لمواصلة 
مســـيرة اإلنجـــازات والمكتســـبات التـــي حققتهـــا 

لعبـــة الكرة الطائرة، واالهتمام بفرق القاعدة التي 
تعرضت لتراجع بسيط ..”.

وذكـــر أن المجلـــس الجديـــد سيســـعى لمواصلـــة 
العمل لبناء المشروع االســـتثماري الجديد والتي 
قطعت اإلدارة السابقة شوًطا كبيًرا في استخراج 

كافة تراخيص بنائها.
وعّبر حســـين عن خالص شكره وتقديره ألعضاء 
الجمعيـــة العمومية على الثقـــة التي منحوها إياه 
بتزكيتـــه رئيســـا لمجلس إدارة النـــادي متمنيا بأن 
يكون في عند حســـن ظن الجميع والمساهمة في 

االرتقاء بالنادي ومواصلة مسيرة النجاحات التي 
حققهـــا، مشـــيًدا كذلـــك بالجهـــود والعطـــاء الكبير 
للرئيـــس الســـابق محفـــوظ ثامـــر وباقـــي أعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة الســـابقون والذين عملوا بكل جد 

وإخاص في سبيل دعم مسيرة النادي.
وترشـــح لعضوية مجلس إدارة نادي داركليب 15 
مرشـــًحا يتنافســـون على 11 مقعـــًدا وهم كا من 
علي عون علي، جعفر حسن ابراهيم، جعفر محمد 

ابراهيم العلي، جعفر عبدالحســـين أحمد، جاســـم 
عـــون علي، علـــي صالح ناصر، مجيـــد عبدالرحيم 
ثامـــر، كاظـــم حســـين حبيـــب، علي عبدالحســـين 
حمـــزة، طه عبدالحســـن أحمـــد، محمـــود إبراهيم 
الكاظـــم، عبـــاس صالح ناصر، علي حســـن حبيب 

ليث، ابراهيم حسن ابراهيم، علي عيسى يوسف، 
وسيسقط من بين المترشحين 4 أعضاء.

وسيجرى اجتماع الجمعية العمومية واالنتخابات 
وفًقا للموعد الذي ســـتحدده وزارة شئون الشباب 

والرياضة الحًقا.

الرئيس الجديد يعلن برنامجه

ناصر حسين

مــن المؤمــل أن يعــود مــدرب منتخبنا الوطنــي األول لكرة القــدم، البرتغالي 
هيليــو ســوزا، األســبوع المقبل إلــى المملكة؛ تمهيًدا لالطالع على اســتئناف 

المسابقات المحلية التي تقرر أن تنطلق في 7 أغسطس المقبل.

وســـيحرص المدرب هيليو ســـوزا مع 
وصولـــه األربعـــاء المقبـــل )22 يوليو 
الجاري( على متابعـــة الفترة األخيرة 
من تحضيـــرات األندية التي تتضمن 
حالًيا سلســـلة من المباريـــات الودية، 
ثم االنطاقة الرســـمية لـــدوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتاز يـــوم 7 أغســـطس، 
 9 فـــي  الثانيـــة  الدرجـــة  ودوري 

أغسطس.
وكان المعســـكر الخارجـــي مـــن ضمن 
لفتـــرة  البرتغالـــي  المـــدرب  خطـــط 
الصيـــف بالنســـبة لمنتخبنـــا الوطنـــي 
األول، إال أن مـــا ترتـــب علـــى جائحة 
ذلـــك،  إقامـــة  دون  حـــال  كورونـــا 
المواعيـــد  تحديـــد  مـــع  خصوصـــا 

الجديدة اآلن لاستئناف المحلي من 
جهة، والتصفيات المزدوجة المؤهلة 
إلـــى كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 

2023 من جهة أخرى.
متابعـــة  علـــى  ســـوزا  وســـيحرص 
الجـــوالت المتبقيـــة مـــن المنافســـات 
المحليـــة؛ بهـــدف التعـــرف علـــى أكثر 
علـــى الوضـــع الفني والبدنـــي لاعبي 
“األحمر”، علًما أن الجهاز الفني بقيادة 
سوزا استثمر فترة التوقف اإلجبارية 
فـــي إجراء التدريبات عن بعد، وذلك 
بمشـــاركة كبيرة من الاعبين ســـواء 
الذيـــن كانـــوا موجودين فـــي القائمة 
األخيـــرة أو الاعبيـــن الجـــدد الذيـــن 

سيوجدون للمرة األولى.

وتنتظـــر ســـوزا مهمـــة كبيـــرة متمثلة 
في استكمال مشوار التصفيات، علًما 
أن منتخبنا سيخوض لقاًء ودًيا أمام 
ماليزيا يوم 2 أكتوبر قبل أن يخوض 
لقاءه الســـادس فـــي التصفيات أمام 
كمبوديا يوم 9 أكتوبر، وكا اللقاءين 
في البحرين، مع إمكانية خوض لقاء 

ودي ثاٍن يوم 13 أكتوبر.

هيليو سوزا

ســيطلع على الفترة األخيرة للتحضيرات قبل استئناف المسابقات
مدرب “األحمر” يعود األسبوع المقبل

أعلنـــت لجنـــة عدائـــي البحريـــن التابعة 
لإلتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب القـــوى عن 
تشكيل مجلس إدارتها الجديد للموسم 
المجلـــس  ويتـــرأس   .2020/2021
الجديـــد عبدالرحمن تركـــي وتم توزيع 
المناصـــب كالتالـــي الشـــيخ عبـــدهللا بن 
إبراهيم آل خليفة نائب الرئيس، سلوى 
بوعركي أمين الســـر، محسن آل شريف 
األميـــن المالـــي، خليفة الناجم مســـئول 
مســـئولة  العصفـــور  فـــي  الســـباقات، 
العاقـــات العامـــة واإلعـــام، وكا مـــن 
ابراهيـــم عبـــاس، عبـــدهللا مجيـــد نادر، 
بشـــار كازروني، الشيخ فهد بن ابراهيم 
أعضـــاء  الـــذوادي  آل خليفـــة، يوســـف 
باللجنـــة. ويعتبـــر الشـــيخ إبراهيـــم بـــن 
الفخـــري  الرئيـــس  آل خليفـــة  عبـــدهللا 

للجنة عدائي البحرين.
وتقـــوم لجنـــة عدائـــي البحريـــن بإقامة 

العديـــد مـــن فعاليـــات الجري والمشـــي 
والماراثونـــات والتي تســـتقطب أعداًدا 
كبيـــرة من المشـــاركين وتســـهم بصورة 
جلية في نشـــر مفهوم الرياضة للجميع 
والمساهمة في تســـخير الرياضة لدعم 
العمل الخيري وخدمة المجتمع وتعزيز 
روح التســـامح والتقـــارب بيـــن مختلف 
الفرصـــة  وإتاحـــة  المجتمـــع،  أطيـــاف 

أمام مختلف فئات المجتمع للمشـــاركة 
فـــي الســـباقات المتعددة التـــي تنظمها 
اللجنـــة، كما أن اللجنة تقوم باإلشـــراف 
على تنظيم العديد من الســـباقات التي 
تنظمهـــا مختلـــف مؤسســـات المجتمـــع 

المدني في المناسبات الرياضية.
وتعتمد اللجنة في تمويل أنشطتها على 
رســـوم المشـــاركة في الســـباقات ودعم 
القطـــاع  وشـــركات  مؤسســـات  بعـــض 
الخـــاص لكونهـــا لجنة غيـــر ربحية ولها 
مســـاهمات خيرية فاعلة فـــي المجتمع 

البحريني على امتداد تاريخها.

عبدالرحمن تركي

الســر ألمانــة  وبوعركــي  تركــي  عبدالرحمــن  برئاســة 
مجلس جديد للجنة عدائي البحرين
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كشف العب منتخبنا الوطني والمحترف بصفوف نادي القادسية السعودي 
لكرة القدم مهدي حميدان عن الفروقات التي يراها بين الدوري البحريني 

والدوري السعودي من خالل تواجده فيهما.

وقال حميدان الذي يلعب في دوري 
تصريحـــات  فـــي  األولـــى  الدرجـــة 
إعاميـــة إن االختـــاف كبير ويكمن 
في وجود االحتراف وقوة المنافسة 
الترتيـــب  مراكـــز  تبـــادل  وســـرعة 
للفرق واالهتمـــام اإلعامي بالدوري 
الســـعودي وهـــذا يعطيـــه األفضليـــة 
الـــذي  البحرينـــي  الـــدوري  بخـــاف 

يفتقد لهذه األمور كلها.
 وأثنى حميـــدان على العمل اإلداري 
بنادي القادســـية التي يمتاز بالهدوء 
والتكاتف والتعاون فيما بين الجميع 

والـــذي ينعكـــس علـــى أداء الفريـــق، 
مبّيًنـــا أن تجربتـــه االحترافيـــة هذه 
تعتبر ناجحـــة رغم قصر مدتها وأنه 
يطمح إلثبات نفســـه ويتمكن بمعية 

زمائه من الصعود لدوري الممتاز.
تصريحـــه  فـــي  حميـــدان  وتطـــرق   
لتحقيـــق منتخبنـــا الوطنـــي لبطولة 
اإلنجـــاز  “إن  قائـــاً  الخليـــج  كأس 
الكبيـــر تحقـــق بفضـــل هللا واهتمـــام 
ورغبـــة  “األحمـــر”  عـــن  المســـؤولين 
الجهـــاز الفنـــي واإلداري والاعبيـــن 

لجعل الحلم واقًعا”.

حميدان: هذا ما يميز الدوري السعودي

حسن عليأحمد مهدي
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خالــد بن حمــد: تحويــل األندية إلى شــركات يعزز االحتــراف الرياضي

تمهيًدا النطالق التحضيرات للمشــاركة في بطولتي آسيا 2020

المرسوم الملكي يدعم االستثمارات والنمو االقتصادي

شباب وناشئو الكرة ينتظرون بدء اإلعداد

رفـــع النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
عظيـــم الشـــكر واالمتنـــان إلـــى مقام 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، بمناسبة 
إصـــدار جالته المرســـوم رقـــم )24( 
لســـنة 2020، الـــذي يتضمـــن إضافة 
مكـــررا”   62“ برقـــم  جديـــدة  مـــادة 
واألنديـــة  الجمعيـــات  قانـــون  إلـــى 
والهيئـــات  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 
الخاصة العاملة في ميدان الشـــباب 
الخاصـــة  والمؤسســـات  والرياضـــة 
الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )21( 
لسنة 1989، الذي يمنح فرصة إنشاء 
أنديـــة فـــي شـــكل شـــركات تجاريـــة 

وفقا لقانون الشركات التجارية. 

وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة أن إصـــدار هذا المرســـوم 
من لدن ســـيدي الوالـــد جالة الملك، 
يمثـــل الدعـــم واالهتمـــام الكبيريـــن 
الشـــباب  لقطـــاع  لـــدن جالتـــه  مـــن 
والرياضـــة بالمملكـــة، مثمنـــا ســـموه 
برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  جهـــود 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، ومساندة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
خـــال  مـــن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
القـــرارات التي تســـاهم في مواصلة 

عجلة التنمية في هذا القطاع.
 وأشاد سموه بالجهود المتميزة التي 
يبذلهـــا ممثـــل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، مستشار 

األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، من خال 
المبـــادرات والخطـــط التـــي يطلقهـــا 
ســـموه ومـــن بينهـــا مبـــادرة تحويـــل 
األنديـــة إلى شـــركات تجاريـــة، التي 
جـــاءت ضمن األهداف التي رســـمها 

سموه في البرنامج “استجابة”، التي 
تتضمن رؤية سموه للنهوض بقطاع 
يتوافـــق  بمـــا  والرياضـــة،  الشـــباب 
مـــع رؤى وتوجيهـــات عاهـــل البـــاد، 
لمواصلـــة البناء والتطويـــر من أجل 
مســـتقبل أكثـــر إشـــراقا وتقدمـــا في 

هذا القطاع الحيوي”.
 وأكد ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة أن إصدار جالـــة الملك لهذا 
المرســـوم هو داعـــم رئيســـي لتعزيز 
الخطـــوات نحو االحتراف الرياضي، 
المرســـوم  هـــذا  أن  ســـموه  مضيفـــا 
لألنديـــة،  نوعيـــة  نقلـــة  سيشـــكل 
وســـيدعم الجهـــود لبنـــاء فـــرص من 
تعـــاون لدعـــم االســـتثمارات والنمـــو 
االقتصـــادي، الـــذي ينعكـــس إيجابـــا 
على رفع مســـتوى األنديـــة وتدفعها 
لتقديم األفضل للرياضة البحرينية.

واإلداري  الفنـــي  الجهـــازان  يـــزال  ال 
لكـــرة  والناشـــئين  الشـــباب  لمنتخبـــي 
لاعبـــي  الســـماح  انتظـــار  فـــي  القـــدم 
الفئات العمرية بالتدرب في المساحات 
المفتوحة؛ تمهيًدا النطاق تحضيرات 
المنتخبين للمشاركة في بطولتي آسيا 
2020 تحت 19 عاًمـــا وتحت 16 عاًما 

على التوالي.
منتخـــب  يشـــارك  أن  المقـــرر  ومـــن 
الشباب في البطولة التي ستستضيفها 
أوزبكستان خال الفترة 14 وحتى 31 

أكتوبـــر المقبل، إذ أوقعتـــه القرعة في 
المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات 
كوريا الجنوبيـــة واليابان والعراق. أما 
منتخب الناشـــئين، فســـيلعب البطولة 
فـــي  جماهيـــره  وبيـــن  أرضـــه  علـــى 
الفتـــرة 25 نوفمبر وحتى 12 ديســـمبر 
المقبليـــن، وســـيكون فـــي المجموعـــة 
األولـــى إلـــى جانـــب كوريـــا الشـــمالية 

وإيران وقطر.
الشـــباب  منتخـــب  العبـــو  وأجـــرى 
“فحـــص الكورونـــا” مرتيـــن؛ احترازًيـــا 
وتمهيًدا الســـتئناف التدريبات والبدء 
حـــال  فـــي  جديـــد  مـــن  اإلعـــداد  فـــي 

الحصـــول على التصريح مـــن الجهات 
المختصـــة. ويقـــود المنتخـــب المدرب 
الوطني إســـماعيل كرامي. وقد يكون 
خيـــار المعســـكر الخارجـــي وارًدا؛ كون 

المنافسات ستكون خارج البحرين.
أما منتخب الناشئين، فيقوده المدرب 
البرتغالي “نونو كوســـتا”، والذي ســـبق 
لتقييمهـــم  العًبـــا؛   88 اســـتدعى  وأن 
وتصفيـــة القائمة الحًقـــا، لكن األوضاع 
الراهنة حالت دون ذلك، ومن المتوقع 
أن ينطلق اإلعداد مطلع شهر أغسطس 
الظـــروف  تحســـن  شـــريطة  المقبـــل 

وحصول االستئناف للفئات.

وتعتبر بطولتا آسيا للشباب والناشئين 
مؤهلتيـــن إلـــى كأســـي العالـــم للفئتين 
ســـيقام  إذ  المقبـــل،  العـــام  المقررتيـــن 
كأس العالـــم للشـــباب فـــي إندونيســـيا 

وكأس العالم للناشئين في بيرو.

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

سمو الشيخ خالد بن حمد

أحمد مهدي

سبورت

ناصر حسين: لجنة 
استشارية لداركليب 

واالهتمام بالمشروع 
االستثماري

حسن علي
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طرحت النجمة 
ميغان تراينور 
أغنية سنغل 

جديدة تحمل 
 Make“ عنوان

 You
 ،”Dance

ضمن 
نسخة 
حديثة 

ومميزة 
من 

ألبوم 
جديد.

كان مصـــدر وحـــي ونـــور هدايـــة للكثيـــر مـــن الفنانيـــن

أحمد الفردان: أنهار المواويل التي نشرب منها

عندما نستذكر أعالم الموسيقى في العالم من أمثال 
وتشايكوفيســـكي،  وشـــتراوس،  وجونـــود،  فاجنـــر، 
مـــن  وغيرهـــم  وبرامـــس،  كورســـكوف،  ورمســـكي 
العمالقـــة الذيـــن خلـــدوا مؤلفـــات عظيمـــة، نســـتذكر 
الفنـــان البحرينـــي القدير أحمد الفـــردان - رحمه هللا 
- الـــذي تمر هذه األيام ذكرى وفاته السادســـة، حيث 
رحـــل عن عالمنـــا في مايـــو العام 2014 بعد مســـيرة 
حافلة من العطاء، فهو كسائر العباقرة الذين هضموا 
أصول وقواعد الموســـيقى، وكان مصدر وحي ونور 
هدايـــة للكثيـــر من الفنانيـــن ونالت موســـيقاه ذيوعا 
وشـــهرة فـــي جميـــع العواصـــم العربيـــة، وكان بحـــق 

موسيقارا كبيرا ستذكره وتدرسه األجيال القادمة.
أحمـــد الفـــردان.. أنهـــار المواويـــل التـــي نشـــرب منها 
وضياء الموسيقى وازهارها، نستذكرك اليوم كأغنية 
ملونة خضيلة القلب مأواها، ومع كل فجر ينشق تنمو 
علـــى صدورنـــا أغانيـــك وألحانك، وها هي شـــهادات 
بعـــض رفقاء دربك اخترناها مـــن كتاب “طواش في 

اللؤلـــؤ  بحـــر 
واألنغـــام.. 

الفنان 

أحمـــد الفـــردان” إلبراهيـــم راشـــد الدوســـري؛ عرفانـــا 
لذكراك وسيرتك..

الشاعر حسن كمال

مـــن  جعـــل  ومجوهـــرات،  لؤلـــؤ  تاجـــر  حياتـــه  فـــي 
متجـــره ملتقـــى للفنانيـــن وللهـــواة والباحثيـــن فـــي 
التـــراث الموســـيقي الشـــعبي، فكان يتعامـــل بالذهب 
والمجوهـــرات والآللـــئ، إلى جانـــب تعامله بأصداف 
البحريـــن الجميلة من الفنون الشـــعبية.. الفنان أحمد 

الفردان، مخلص لوطنه، وفنه وأصدقائه.

األديب راشد نجم

بمختلـــف  الفنيـــة  الفـــردان  أحمـــد  تجربـــة  ســـتظل 
عطاءاتهـــا مـــن التجـــارب المهمـــة في حـــراك األغنية 
البحرينيـــة التي ســـاهمت مـــع تجـــارب اآلخرين في 
تشـــجيع جيل من الفنانين تحيـــة تقدير لتجربة هذا 

الرجل. 

المايسترو مبارك نجم 

قـــدم الفنان البحريني الكبير أحمد الفردان مســـاهمة 
عظيمـــة لألغنيـــة البحرينيـــة مـــن خـــالل ممارســـته 
وعطائـــه الفنـــي، ومـــن خـــالل قيامه بعبء تأســـيس 
وإدارة العديـــد مـــن الجمعيـــات والفرق الموســـيقية، 
الفنـــون  علـــى  المحافظـــة  فـــي  الكبيـــرة  وخدمتـــه 

الشعبية البحرينية.

الفنان يوسف محمد

هـــذا هو أحمد الفردان الذي أحب بل عشـــق الفن، 
فمنحـــه حياته وشـــبابه ومالـــه دون مقابل، ســـيرة 
الفنـــان العـــم أحمد الفـــردان ال يمكن أن تســـجل في 
هـــذه المســـاحة؛ ألنها كبيرة وغنيـــة وثرية في كل 

مراحلها، ســـيرة الفردان تحكي مســـيرة فن وشخص 
مســـكون بالفن والتراث، شـــخص يحبه جميع الناس 
ويقدره كل من يتعامل معه، شخص كبير عند جميع 
النـــاس بتواضعـــه، عظيم عند النـــاس بخبرته، حكيم 
عنـــد الناس برؤيته، محب للخير وداع له، إنه نموذج 
للفنـــان الحقيقي، الفنان الذي يعمل ليســـعد اآلخرين، 
ويحترق ليضـــيء درب اآلخرين. إنه باختصار أحمد 

الفردان.

الشاعر علي الشرقاوي

إن تجربـــة الفنـــان الكبيـــر أحمـــد الفـــردان الحياتيـــة 
واإلداريـــة والفنيـــة فـــي تصورنا، تحتاج إلـــى العديد 
من القراءات والدراسات والمتابعات، فهي باإلضافة 
إلـــى كونهـــا تنتمي إلى عـــدة مجـــاالت، إال أنها تصب 
فـــي مصب هدف واحد، وهو تطوير وصقل األدوات 
الفنيـــة لـــدى الفنان الـــذي عايش اإلرهاصـــات األولى 
فـــي النهضة الغنائية الشـــابة التي كانـــت خارجة عن 
سطوة تجربة الجيل األول، وهم بن فارس وضاحي 
بـــن وليـــد ومحمـــد زويـــد، وخارجة أيضا عـــن طبيعة 
الجيل الثاني، وهم يوسف فوني وعبدهللا بو شيخة 
وغيرهم، وهي أيضا تخبرنا أننا أمام إحدى الطاقات 
الهائلـــة التي حولـــت عمرها إلـــى أرض خصبة تخرج 

منها تجارب أكثر طراوة وإبداعا. 

الفنان الراحل محمد حسن 

علـــى الصعيـــد الفنـــي كان هو األب الروحـــي لي، فقد 
تعلمـــت منـــه الكثيـــر مـــن الفنـــون الشـــعبية واألغاني 
الريفيـــة المتنوعـــة ذات اإليقاعـــات المختلفـــة، فهـــو 
كقامـــوس فنـــي يرجـــع إليـــه جميـــع الفنانيـــن، إذ إنـــه 
وأدائهـــا  البحـــر  فنـــون  بيـــن  التفريـــق  بإســـتطاعته 

ومصدرها مثال.

تظهر فرص جديدة في األفق وربما تتعلق 
بالقراءة أو الكتابة.

عليك أن تأخذ في اعتبارك االطالع على كافة 
المعلومات.

تهتم بتفاصيل أوضاعك الصحّية وتناقش األمر 
مع المعنّيين.

ال توجد عالمات على قرب حصولك على هذه 
الترقية.

األمور أصبحت تميل إلى صالحك في العمل 
مؤخًرا.

إياك واالستسالم لليأس أمام التناقص البطيء 
في فقدان الوزن.

ستعمل مخيلتك للوصول إلى حلول للمشكالت 
التي تقابلك.

ال تجعل مسيرتك المهنية مرتبطة بشخص 
معين.

تبادر إلى تنظيم مشروع ترفيهي في أحضان 
الطبيعة.

تحلم بالقيام برحلة قصيرة إلى مكان مميز 
وجميل.

وقتك المتقلب ال يسمح لك بتحديد موعد ثابت 
للرياضة.

ستكون الفترة المقبلة مرهقة جًدا في حياتك 
العملية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أجرت الفنانة ســميرة توفيق عملية قســطرة في القلب 
داخل مستشفى كليفالند العالمي في أبوظبي.

وقالت ابنة شــقيقتها ومديرة أعمالهــا لينا رضوان عبر 
حســابها على “فيســبوك”: إن الحالة الصحيــة للفنانة 

اللبنانيــة مســتقرة حالًيا، موجهة الشــكر لكل من وقف 
بجانبها. وأوضحت أن توفيــق كانت تعالج دائًما في لندن، ثم 

بيروت، واســتقر بها األمر فــي اإلمارات، مضيفة أنها كانــت ُتجري فحوصاتها 
الطبية هذه المرة كالعادة، لكن بعد انتهائها أصابها عارض في القلب.

تعيــش الفنانــة مايا نصــري حاليا حالة من النشــاط 
الفنــي، إذ انتهت مــن تصوير فيلميــن األول “زنزانة 
7” مــن بطولة كل من: أحمد زاهر،  نضال الشــافعي، 
أحمــد التهامــي، مدحت تيخــا، عبير صبــري،  إيهاب 

فهمي، منه فضالــي، مصطفى هريدي، أيمن كشــك، 
أشرف عبد  العزيز، إيمي إسالم وغيرهم.

ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام  نشأت.   وانتهت من تصوير 
فيلم “ريما” الذي تشارك في بطولته مع مجموعة من الممثلين.

تستعد الفنانة هيدى كرم لتصوير مشاهدها في مسلسل” 
لؤلــؤ”، إذ تظهــر خالل األحــداث بشــخصية “داليا” زوجة 

الفنان أحمد زاهر، ضمن أحداث العمل. 
ومسلسل “لؤلؤ” من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد 

السالم وإنتاج شركة “ســينرجى”، ومن المقرر بدء تصويره 
مطلع شــهر أغســطس المقبل. وتخــوض به أولــى بطوالتها 

المطلقــة فــي عالم الدرامــا التليفزيونية. وتعمــل على التحضير واالســتعداد 
للعمل من خالل إجراء العديد من البروفات على استعراضات األغاني.

هيدي تستعدنشاط ماياقسطرة لسميرة

17 يوليو

 1968
اإلطاحة بالرئيس العراقي 

عبدالرحمن عارف بانقالب 17 
تموز 1968، وتولي حزب البعث 

العربي االشتراكي السلطة 
بقيادة أحمد حسن البكر.

 1238
الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل العادل.

 1717
جورج فريدريك هاندل يعرض ألول مرة موسيقى الماء أمام الملك جورج.

 1936
بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو.

 2009
 تفجيران في فندقين من أفخم فنادق العاصمة اإلندونيسية جاكارتا.

2019
ي اإليبوال في الكونغو. منظمة الصحة العالمية ُتعلن أن تفشِّ

نشــرت الفنانــة حنــان رضــا فيديو لهــا عبر حســابها على “انســتغرام”، 
ظهــرت فيــه وهي ترتدي الحجاب وترتل القرآن الكريم، ما أثار ردود 
فعل واســعة من قبل الجمهور الذي أشــاد بصوت الفنانة البحرينية، 

والطريقة التي قرأت بها القرآن الكريم.

وانــتــشــر الــفــيــديــو 
نشرته حنان  الــذي 
بــشــكــل ســريــع عبر 
وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وحقق 
ــاهـــدات  عـــــدد مـــشـ
كبيرة، بينما علقت 
اإلشادة،  على هذه 
وأوضـــــحـــــت أنـــهـــا 
لــــم تـــرتـــجـــل هـــذه 
ــتــالوة بــل قامت  ال
قــراء  أحـــد  بتقليد 

القرآن الكريم.
وأثــــــــــار الـــفـــيـــديـــو 
اهــتــمــام بــعــض من 
علقت  إذ  زمــالئــهــا، 
ــرة  ــ ــي ــة أمــ ــ ــان ــ ــن ــ ــف ــ ال

محمد على الفيديو، وتمنت لها أن تحقق ما تتمناه في حياتها، وأشادت 
بصوتها فكتبت “ما شاء هللا، هللا يرحمنا برحمته ويهدينا وفي ميزان 
حسناتج يارب وهللا يعطيج اللي تتمنيه واللي في قلبج بإذن الواحد 

األحد“.

حنان رضا ترتدي الحجاب

التـــي  الثقافيـــة  الحـــوارات  ضمـــن 
تقيمهـــا أســـرة األدباء والكتـــاب على 
االنســـتقرام اليـــف لحســـاب األســـرة، 
تستضيف األسرة الشاعر واإلعالمي 
صالح يوسف يوم األحد الموافق 19 
يوليو في تمام الساعة الثامنة مساء 

للتحدث عن تجربته األدبية. 
يذكـــر أن الشـــاعر صالـــح حائـــز علـــى 
لقـــب شـــاعر األســـبوع فـــي مســـابقة 
شـــطر الخامســـة األدبيـــة 2018، كمـــا 
شـــارك فـــي العديـــد مـــن األمســـيات 
والمســـابقات الشـــعرية، وحـــاز علـــى 
جائزة وسام األدب من قبل المحافظة 
الجنوبيـــة 2011، وحـــاز علـــى المركز 
األول على مســـتوى جامعة البحرين 
في كتابة المقـــال العام 2012، وعلى 
المركز الثالث على مســـتوى جامعات 
البحريـــن فـــي كتابـــة المقـــال 2013، 
وعلـــى جوائـــز عديـــدة على مســـتوى 

البحرين وخارجها في مجال الكتابة 
والخطابة.

 ونشـــر روايـــة بعنـــوان “غصـــن البان” 
وتـــدور أحـــداث هـــذه الروايـــة، حول 
شـــاب وشابة اسمها غصن البان مروا 

بأحـــداث كثيـــرة فنتازية فـــي العصر 
الجاهلـــي، وهـــذا مـــا يميزهـــا بجانب 
األدبيـــة،  الشـــعرية  باللغـــة  كتابتهـــا 
“لـــّب  بعنـــوان  كتاًبـــا  أيضـــا  وأصـــدر 

الفؤاد”.

تـــم اختيـــار زهـــرة الحمـــادي لتكون 
مصممـــة أزيـــاء مســـرحية األطفال 
التـــي  آيســـالند”،  “كانديـــز  العائليـــة 
ســـتعرض ابتداء مـــن أول أيام عيد 
األضحـــى المبـــارك، وألول مـــرة في 
البحرين عبـــر المنصات اإللكترونية 
فـــي بث مباشـــر، من إنتـــاج “بحرين 
مـــن  برودكشـــن”  جـــي  وام  درون، 
عثمـــان  الكويتـــي  الكاتـــب  تأليـــف 
الشـــطي واخـــراج فهـــد زينـــل، ومن 
بطولـــة: فاطمة عبدالرحيم، حســـن 
نســـرين  علـــي،  البســـام  محمـــد، 
وعبـــدهللا  زينـــب محمـــد  ســـروري، 

عتيق “بودانة”.
المســـرحية كما ذكـــرت زهرة تحمل 
رســـائل مهمـــة خاصة فـــي الظروف 
الراهنـــة، وتطـــرح قضيـــة غاية في 
األهميـــة، ومن المؤكد سيســـتمع بها 
الجمهـــور وهـــم في منازلهم بشـــكل 

مباشـــر، عبـــر شـــراء “لنـــك” العـــرض 
بمبلغ رمزي.

وأضافـــت أن كل عمل جديد ادخل 
عـــن  تجربـــة مختلفـــة  يعتبـــر  فيـــه 
األخرى، فلكل عمل طعمه ولمساته، 

وأشكر هللا على توفيقي في الجزء 
األول مـــن مسلســـل “حكايـــات ابـــن 
شـــهر  فـــي  عـــرض  الـــذي  الحـــداد”، 
رمضـــان الماضـــي وإشـــادة الجميـــع 

بتصميم أزيائي.

الشاعر صالح يوسف... ضيف أسرة األدباء “اليف” أزياء “كانديز آيسالند” من إبداعات زهرة الحمادي

أسامة الماجد

يعزف على القانون مع فرقة أسرة هواة الفنفي متحفه بقرية سارفي إحدى الجلسات الشعبية
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“الجونة السينمائي” يرسم مالمح دورته الرابعة
مـــن المؤكـــد أن جائحـــة كورونا قـــد أثرت 
علـــى ســـير المهرجانـــات الســـينمائية فـــي 

جميع أنحاء العالم. 
مـــن  العديـــد  تأجيـــل  أو  إلغـــاء  وتـــم 
المهرجانـــات، ويتحتـــم علـــى المهرجانـــات 
المستمرة في التخطيط إلقامتها، أن تعيد 
تخيـــل وهيكلـــة اســـتراتيجيتها مـــن أجـــل 

التكّيف مع األوضاع الحالية.
ويعمل فريق العمليات في مهرجان الجونة 
السينمائي على قدم وساق من أجل وضع 
خطـــط عديدة إلقامـــة المهرجان، مع وضع 
ســـامة المشـــاركين والضيوف فـــي المقام 
األول. كمـــا ُأعلن ســـابًقا، ســـيقام المهرجان 

في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر 2020.
ويستغل فريق المهرجان كل لحظة متاحة 
من أجـــل اســـتيعاب بروتوكـــوالت التباعد 
االجتماعـــي ومعاييـــر الصحـــة والســـامة 
التي تحددها السلطات، من أجل العمل بها 

في الدورة المقبلة من المهرجان.
مســـاحات  لخلـــق  المهرجـــان  ويخطـــط 
وتجهيزهـــا  جميلـــة،  مفتوحـــة  عـــروض 

بأحدث أنظمة العرض والصوت.

والختـــام،  االفتتـــاح  حفلتـــي  وســـتقام 
وفعاليات التواصل المهمة، في مســـاحات 
مفتوحـــة ضخمـــة، بينمـــا ســـُيحتفظ بأقل 
مـــن نصف المســـاحة الكاملة لـــدور العرض 
التباعـــد  إجـــراءات  لتحقيـــق  المغلقـــة، 
علـــى  المهرجـــان  ويعمـــل  االجتماعـــي. 
تحســـين إمكانياتـــه االفتراضيـــة ليتمكـــن 
جميـــع الضيـــوف الذين ال يمكنهـــم القدوم 
إلى الجونة من المشـــاركة بشـــكل أوناين 
فـــي فعالياتـــه. يســـتمر مهرجـــان الجونـــة 
السينمائي، بعد كشفه عن جزء من تفاصيل 
دورتـــه المقبلة، في اإلعان عن التغييرات 

واإلضافـــات األساســـية الخاصـــة بإدارتـــه 
وفريـــق قيادتـــه، خال الـــدورة الرابعة من 
المهرجـــان. وتأتي هـــذه التغييـــرات ضمن 
الفـــرص  باستكشـــاف  المهرجـــان  التـــزام 
الجديدة للنمو وتحقيق أكبر إســـهام ممكن 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  الشـــبكات  لتطويـــر 

الخاصة بصناعة السينما.
القابضـــة  أوراســـكوم  شـــركة  وســـتلعب 
الجونـــة  لمهرجـــان  الشـــركة األم  للتنميـــة، 
الســـينمائي، التي ارتبط المهرجان باســـمها 
منـــذ بدايتـــه، دوًرا أهـــم وأكبـــر فـــي دعـــم 
وإدارة المهرجـــان هذا العـــام، تحت رعاية 

ومؤســـس  للتنميـــة  القابضـــة  أوراســـكوم 
مدينة الجونة سميح ساويرس.

وسيســـتمر المهرجان في تلقي العديد من 
سبل وأشكال الدعم المختلفة من مؤسس 
المهرجان نجيب ساويرس. قال ساويرس 
“نحـــن نؤمـــن أن الفـــن والثقافـــة محورين 
أساســـيين فـــي تنمية المجتمـــع، ومكونين 
رئيســـيين فـــي حيـــاة المدينـــة. الصناعات 
الوطنـــي  النمـــو  محـــرك  هـــي  اإلبداعيـــة 
واإلقليمـــي، ونحن نلتزم بدعمهما وإنشـــاء 
البنية التحتية التي تحافظ على استدامة 
هذا النمو. نفخر أنا وأخي نجيب بارتباطنا 
بمهرجان الجونة الســـينمائي في السنوات 
ألعـــب  أن  ويســـعدني  الماضيـــة،  الثـــاث 
دوًرا أكبـــر فـــي تحقيـــق نموه يبـــذل فريق 
المهرجـــان تحـــت قيـــادة مديـــر المهرجـــان 
المشـــارك  والمؤســـس  التميمـــي،  انتشـــال 
العاقـــات  ومســـؤول  العمليـــات  ورئيـــس 
األجنبيـــة بشـــرى رزة، والمديـــر الفني أمير 
للمهرجـــان  المالـــي  والمستشـــار  رمســـيس 
كمال زادة، جهًدا شديًدا من أجل التحضير 

للدورة الُمنتظرة من المهرجان.

ذكرت تقارير إعالمية أن النجمة جنيفر لورانس سجلت اسمها بحروف  «
ناصعة في كتاب “هوليوود” السينمائي، بعدد من األفالم وتميزت 

باإلبداع، فهي فنانة استطاعت أن تجد لنفسها مكانة كبيرة بين نجوم 
“هوليوود”، وقدمت أفضل األفالم، وستظل عالقة في ذاكرة السينما 

العالمية.
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 Memoirs“ أصــدر أخيــًرا نجم الكوميديــا جيم كاري كتابه الجديــد بعنوان
and Misinformation” )مذكــرات ومعلومــات خاطئــة(. ويتنــاول الكتــاب 
نسخة خيالية عنه وعن صناعة السينما في هوليوود، كليهما يعكس الواقع، 
موضًحا القصة بقوله “هو استخدام الخيال ببساطة إلخبار حقيقة أعمق“، 
وقــال عنــه “الكتــاب يتجــاوز كونــه قصــة عن شــخصية شــهيرة، إذ يكشــف 
حقيقة األســاطير التي نؤمن بها عن هوليوود، بشــكل ســيجعل القراء في 

حالة حيرة يتساءلون أي هذه األحداث حقيقية وأيها من وحي خياله”.

أعظـــم  أن  يعتقـــد  أنـــه  كاري  وذكـــر 
الحقائق التي ُأخبرت كانت من خال 
الخيـــال، كما اســـتلهم الوحـــي لكتابة 
الروايـــة من أيـــام عزلته عـــن أضواء 
الشـــهرة، واســـتعان الكوميديان )58 
عاما( بالكاتب دانا فاشون في تأليف 
المذكرات، التي صدرت في األسواق 
حالًيـــا، ويقـــّدم اإلصدار شـــبه ســـيرة 
ذاتيـــة وصفـــت بــــ ”تفكيـــك ال يعرف 

 ، “ ف لخـــو كاري ا يـــروي  إذ 
ن  شـــو فا و

قصة دخول الفنان إلى عالم التمثيل 
وهوليـــوود، متنـــاوالً وكاء األعمال 
والصداقـــة  واالمتيـــازات  والشـــهرة 
عامـــًا(   57( كاري  جيـــم  والحـــب، 
 Dumb and“ :معـــروف بأفام مثـــل
 .”Man on the Moon“ و ”Dumber
وهـــو ليـــس أول ممثـــل يتجـــه فـــي 
األدب،  لكتابـــة  األخيـــرة  الســـنوات 
إذ ســـبقه تـــوم هانكـــس وشـــون بين 
وإيثـــان هـــوك. النجـــم الكبير تحدث 
أخيـــًرا لصحيفة نيويـــورك تايمز عن 

هذا الكتاب وجاء التالي:
لماذا لم تقدم في كتابك مذكراتك  «

الواقعية عن حياتك؟

ال يوجـــد شـــيء مميـــز فـــي حياتي 
هـــذه  فـــي  والشـــخصية  الفنيـــة 
الفنيـــة  حياتـــي  مـــن  المرحلـــة 
مـــن  ملـــا  األكثـــر  تعتبـــر  التـــي 
فكـــرة تدوين األحـــداث الفعلية 
لحياتي بترتيب زمني، أو اكتساب 
الشعبية ومحاولة توسيع عامتي 
أبـــدا  ذلـــك  اقصـــد  لـــم  التجاريـــة، 
فـــي مســـيرتي. إنه عمل مـــن الحب 
لـــم يكـــن بوســـعنا أن نتوقـــف عنـــه. 
بـــدأ كطائـــرة صغيـــرة ذهابـــا وإيابـــا، 
هنـــا وهنـــاك، وفـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة كانـــت تتمحـــور ما بين 
12 ســـاعة فـــي  8 ســـاعات و 
معظـــم األيـــام أحـــاول فيهـــا 
كتابـــة هـــذه األســـطر فـــي 
الكتاب، كنت اخرج دومًا 

بشـــيء أكثـــر إثارة لاهتمـــام جعلني 
استمر.
بطل هذه الرواية اسمه جيم  «

كاري وقد عاش حياة مماثلة جدا 
لحياتك.. ولكن من هو؟

الواقع أن جيم كاري في هذا الكتاب 
هـــو الممثـــل والصـــورة الرمزيـــة ألي 
مـــن  كفنـــان  منصبـــي  فـــي  شـــخص 
ببســـاطة  النجـــوم،  مـــن  المشـــاهير 
اقدمهـــم جميعـــا فـــي شـــخصيتي أنا 
علـــى  وتركيـــزه  تجاوزاتـــه  كل  مـــع 
نفســـه وتجليه، وبعض هذه الحاالت 
حقيقـــة جـــدا مع بعض الخيـــال التي 

تكشف عن حقيقته. 

حيـــن تعيـــش ذلك المســـتوى العميق 
مـــن اليـــأس، دون أن تحصـــل علـــى 
إجابات ألسئلتك، ولكنك تبقى بخير، 
ويمكنك أن تبتسم في عملك. حينها 
يبقــــى يأســـك يأســـا عميقـــا وبطيئـــا، 
لكنـــي ال أتناول أي مضادات اكتئاب، 
حتى أنني ال أشـــرب القهوة إال نادرا. 

ال مخدرات وال كحول.
هل أبلغت المشاهير اآلخرين الذين  «

تشير لهم باالسم في الكتاب؟

مـــن  نســـخة  بإرســـال  نقـــوم  ســـوف 
الكتـــاب لهـــم، وســـوف نشـــرح وجهة 
نظرنـــا لهـــم فـــي رســـائل، لقـــد ذكرت 
في الكتـــاب المشـــاهير الذين احبهم 

والقريبين مني شخصيا.
يصف الكتاب بوضوح شديد  «

اإلحباط الذي يشعر به البطل 
إزاء هوليوود.. ما مقدار ما يمثل 

مشاعرك الحقيقية؟

 The Truman“ لـــم يكـــن كاري فيلـــم
لـــي  بالنســـبة  كبيـــرا  خطـــأً   ”Show
والجميع، كل مشـــروع هـــو قليل من 
أمـــر شـــخصي لي أنـــا وإعادة إنشـــاء 
القديمـــة  النفـــس  وتمزيـــق  نفســـي، 
لقـــد  جديـــد.  شـــيء  واستكشـــاف 
طلبت من جمهوري طوال مســـيرتي 
المهنيـــة، وســـمحوا لي بالقيـــام بهذه 
األمـــور، أعتقـــد أنهم يتوقعـــون مني 
ذلك بشـــكل معين وهـــم ال يتوقعون 

عقد مؤتمر لإلعان عن مشاعري.
في هذا الكتاب أقوم بتسليط الضوء 
على أســـرار هوليوود، بكشف حقائق 
ال  وتفاصيـــل  الخفيـــة  وأســـرارها 
يعرفها الجمهور عن صناعة السينما، 
هو استخدام الخيال ببساطة إلخبار 
حقيقـــة أعمق، الكتـــاب يتجاوز كونه 
إذ  شـــهيرة،  شـــخصية  عـــن  قصـــة 
يكشـــف حقيقة األساطير التي نؤمن 
بهـــا عـــن هوليوود، بشـــكل ســـيجعل 
القـــراء فـــي حالـــة حيرة يتســـاءلون 
أي هـــذه األحـــداث حقيقية وأيها من 

وحي خياله.

هل تعتقد أنك توصلت إلى فهم  «
مختلف األنواع من اإلبداع أو 

الشهرة؟

الفنان هـــو كالحـــارس، والناس مهما 
كانت شـــخصيتهم معقـــدة أو غريبة، 
لديهم صلة خاصـــة بالفنان ويمكنهم 
أن يمنحونـــك هـــذه الصلـــة بصـــورة 
غريبـــة. وهذا كل مـــا كنت أريده منذ 
دخولـــي العمل الســـينمائي، وســـواء 
كنـــت أفعل شـــيئًا مضحـــكًا أو جديًا، 
فإن كل ما كنت أريده على اإلطاق، 
تحريـــر  كان  قليـــا،  طفولتـــي  منـــذ 
النـــاس مـــن القلـــق، أعتقـــد أن هـــذا 

الكتاب مجرد مثال على ذلك.

جيم كاري: كل ما أريده هو تحرير الناس من القلق بالضحك
”Memoirs and Misinformation“ قـــــــدم كـتــابــــه المثـيـــــــر للـجــــدل بعـنــــوان

ترجمة طارق البحار

ولد جيمس يوجين كاري في مدينة أونتاريو بكندا، وكان أبوه بيرسي كاري  «
يعمل محاسًبا، أما أمه كاثلين فكانت ربة منزل، وله 3 إخوة، وكان يعشق 

 The Carol Burnett“ الكوميديا منذ طفولته، إذ أرسل سيرته الذاتية لبرنامج
Show” الكوميدي عندما كان عمره 10 سنوات، وكان أساتذته في المدرسة 

الثانوية يسمحون له أن يؤدي وصلة كوميدية فردية لزمالئه الطلبة في آخر 
كل يوم مدرسي.

بدأت شهرة جيم كاري كمؤد لعروض ”استاند أب على التليفزيون األميركي  «
من خالل البرنامج الشهير “the tonight show”، ثم انطلق سريًعا في 

مشواره السينمائي كأحد أنجح نجوم الكوميديا من خالل أدواره في أفالم 
“Ace Ventura” و”the mask” وغيرها.

وأصبح ذكر اسم كاري في منتصف وأواخر التسعينات سبًبا كافًيا للضحك،  «
ولكنه وفي وسط كل هذا قرر أن يراهن بكل شيء على فيلمين ختم بهما 

.”The Truman show“ التسعينات بشكل مغاير للغاية، أولهما هو

بـروفـايــل
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الرضاعة الطبيعية تحمي األطفال من “كورونا”
المصريــة  الصحــة  وزارة  كشــفت 
كورونــا  فيــروس  انتقــال  حقيقــة 
المســتجد مــن األم إلى طفلها أثناء 
يعتمــد  التــي  الطبيعيــة،  الرضاعــة 
عليهــا الطفــل بصــورة مطلقــة فــي 

الستة أشهر األولى من عمره.
صفحتهــا  عبــر  الــوزارة  وقالــت   
إن  “فيســبوك”  علــى  الرســمية 
فيروس كورونا المستجد، المسبب 
ينتقــل  ال   ”19  - “كوفيــد  لمــرض 
عــن طريــق الرضاعــة الطبيعية من 
األمهــات الالتــي تأكــدت إصابتهــن 

بالفيروس.
 ولفتت إلى أن لبن األم مهم لتقوية 
الطفــل ألنــه يحتــوي علــى  مناعــة 
أجســام مناعيــة، مشــيرة إلــى أنــه 
يجب ممارســة الرضاعــة الطبيعية 
المطلقة لألطفال حتى نهاية الشهر 

السادس من عمره.
وتابعــت: “مــع بداية الشــهر الســابع 

متنوعــة  مجموعــة  إدخــال  يجــب 
مــن األغذيــة التكميليــة التــي يتــم 
لضمــان  صحــي  بشــكل  إعدادهــا 
فــي  االســتمرار  مــع  الســليم  النمــو 
بلــوغ  حتــى  الطبيعيــة  الرضاعــة 

الطفل عامين”.
أنــه  المصريــة  الصحــة  وأوضحــت 
فــي حالة مــرض األم يتكــون لديها 
لفيــروس كورونــا  أجســام مضــادة 

هــذه  أن  إلــى  مشــيرة  المســتجد، 
األجســام تنتقل مباشــرة من جسم 
األم إلــى جســم الطفــل عــن طريــق 
لبــن األم وهــو مــا يزيــد مــن مناعــة 

الطفل.
المصريــة  الصحــة  وزارة  ونّوهــت 
إلــى أن اســتخدام اللبــن الصناعــي 
بديــال للرضاعــة الطبيعية ال يعطي 

هذه الحماية.

مدينــة  فــي  إعــالم  وســائل  ذكــرت 
الســلطات  أن  األميركيــة  نيويــورك 
عثــرت علــى جثــة مؤســس شــركة 
تطبيــق  وهــي  النيجيريــة،  جــوكادا 
الــركاب،  نقــل  لخدمــات  إلكترونــي 
فــي  واألوصــال  الــرأس  مقطوعــة 
وبجوارهــا  بالمدينــة  فاخــرة  شــقة 

منشار كهربائي.
 وأكدت الشرطة في بيان أن القتيل 
هــو أحــد رواد األعمــال فــي مجــال 
التكنولوجيــا ويدعــى فهيــم صالــح 
وصنفــت الواقعة جريمة قتل، لكنها 
لــم تفصــح عــن التفاصيــل البشــعة 
التــي كشــفتها وســائل اإلعــالم فــي 

نيويورك.
ونقــل مراســلون فــي وســائل إعالم 
فــي نيويورك عن الشــرطة قولها إن 
المحققيــن عثــروا على جــذع صالح 
قرب منشار كهربائي ووجدوا رأسه 
أكيــاس  فــي  بعــد  فيمــا  وأطرافــه 

بالستيكية.

جريمة قتل “بشعة” 
في نيويورك

تناقلــت وســائل إعــالم عديــدة بطولة طفــل يبلغ 
مــن العمر 6 ســنوات، لم يتــردد لحظة في الدفاع 
عــن شــقيقته الصغــرى البالغــة 3 أعــوام، وتدخــل 
لحمايتهــا وإنقاذهــا مــن المــوت مــن هجــوم كلب 
شــرس.  وبحســب وســائل اإلعالم، تدخل الطفل 
بريدجــر ووكــر، بشــجاعة عندمــا بدأ كلب شــرس 
للغايــة بمهاجمــة شــقيقته فــي 9 يوليــو، ونتيجة 
لذلــك تعرض لإلصابة بعضات متكررة في الوجه 
ا، علــى الرغم من  والــرأس ســببت له تشــوها حــادًّ

ذلك دافع عن شــقيقته واســتطاع الركض بها بعيًدا للحفاظ عليها. وكلفت شــجاعة 
الطفل 90 غرًزا في وجهه جراء هجوم الكلب الذي شوه خده األيسر بالكامل.

كاد صبــي صينــي يبلــغ مــن العمــر 15 عاًما أن يفــارق الحياة بعد أن عانى من ســكتة 
دماغيــة تســببت فــي شــلل ذراعه اليســرى، إثر قضاء 22 ســاعة يوميا في ممارســة 
ألعــاب الفيديــو لمدة شــهر.  وبســبب الجلوس في المنزل في ظــل اإلغالق لمكافحة 
تفشــي فيــروس كورونــا، ظــل شــياوبين يمــارس ألعــاب الفيديــو حتى تعــرض لهذه 
الوعكــة الخطيــرة. وأوضح األطباء أن ممارســة ألعاب الفيديــو بهذه الصورة المبالغ 
فيهــا هــي الســبب الرئيســي للجلطــة غيــر العاديــة التــي تعــرض لهــا وتركتــه بــذراع 
مشلول.   ويقول األطباء إنه من الصعب التأكد ما إذا كان سيتعافى تماًما أو حتى 

يستعيد اإلحساس في ذراعه اليسرى.

طفل يتصدى لكلب شرس دفاًعا عن شقيقته

ا بشلل في ذراعه ألعاب الفيديو تصيب صبيًّ

الممثلة األميركية 
أمبر هيرد لدى 

وصولها المحكمة 
العليا في لندن، إذ 

يقاضي فيها زوجها 
السابق الممثل 

األميركي جوني ديب 
صحيفة “ذا صن” 
التي وصفته بأنه 

“يعتدي على زوجته” 
)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يمكــن للشــخير أن يولــد مــا يصل إلى 
90 ديســيبل من الضوضاء، ما يعادل 
مــن  تنبعــث  التــي  الضوضــاء  حجــم 

المكنسة الكهربائية.
وبحســب صحيفة “إكسبريس”، تشير 
اإلحصائيــات إلــى أن واحــًدا مــن كل 

أربعة أشخاص يعاني من الشخير.
وأوضحــت العديــد مــن األبحــاث أن 
يكــون  للشــخير  الرئيســي  الســبب 
المعانــاة مــن زيادة الــوزن، ألن الحلق 

يصبح أضيق.
ويــؤدي الحرمــان من النوم إلى تغيير 
هرمونــات الشــهية، مــا يجعــل النــاس 
يشــعرون بمزيد من الجوع على مدار 
اليوم ويزيد من الرغبة الشــديدة في 
ويقتــرح  الســكرية.  األطعمــة  تنــاول 
خــاص،  غذائــي  نظــام  اتبــاع  أطبــاء 
وبالتالــي  الــوزن  تقليــل  إلــى  يهــدف 

القضاء على الشخير.

أظهر تقرير حديث أن مليون شخص 
المملكــة  فــي  التدخيــن،  عــن  أقلــع 
المتحــدة، أثنــاء تفشــي وبــاء كورونا 

المستجد في األشهر الماضية.
ووفقــا لتقريــر لجامعة “لنــدن كوليج” 
فإن مليون شخص أقلع عن التدخين 
فــي األشــهر الماضيــة؛ بســبب تفشــي 

جائحة كورونا في البالد.
وأضــاف التقريــر أن 44 ألــف شــخص 
عــن  اإلقــالع  حاولــوا  إضافييــن، 
وفقــا  الفتــرة،  نفــس  فــي  التدخيــن 

لمصادر بريطانية.
وأورد التقريــر أن الشــباب بيــن عمــر 
16 و29، أقدموا على إقالع التدخين 
بنســبة ضعــف عــدد مــن هم فــوق 50 

عاما، في الفترة الماضية.
حملــة  المتحــدة  المملكــة  ونشــرت 
كبيــرة تدعــو فيها المدخنيــن لإلقالع 
أثنــاء تفشــي جائحــة  التدخيــن  عــن 
كورونا، ألنهم أكثر عرضة للتضرر من 

الفيروس في حال اإلصابة.

“إنقاص الوزن” 
الحل األمثل لمن 

يعاني من الشخير

مليون بريطاني أقلع عن 
التدخين بسبب “كورونا”

يتعــّرض مئــات األطفــال لمأســاة إنســانية تهــدد مســتقبلهم وحياتهــم الطبيعيــة بعدمــا 
أصبحوا مجبرين على العمل في حقول األفيون، المنتشرة في أفغانستان.

 نشــرت هيئــة اإلذاعــة األلمانية “دويتشــه فيله” مقطــع فيديو، أمس الخميــس، قالت إنه 
يرصد مآســي األطفال العاملين في حقول األفيون في أفغانســتان، بينما تحذر منظمات 
أممية من خطورة هذه السلوكيات.  وتقول إن الفيديو يرصد قصة أكثر من 200 شخص 
يعملــون فــي جمــع األفيون من حقولــه الموجودة في والية بدخشــان األفغانية، مضيفة: 
“لقد زاد األمر سوًءا منذ إغالق المدارس بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

ويقــول أحــد األطفــال العاملين فــي هذه الحقول إنه يقوم بجمــع األفيون وأن عائده من 
ا(، مشيًرا إلى أنه وأقرانه يستخدمون تلك األموال في  هذا العمل يوازي )65 سنتا أميركيًّ

مساعدة عائالتهم التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

أطفال يواجهون مآسي في حقول األفيون األفغانية

ال عناق وال حتى إرسال قبالت في الهواء، مع الحفاظ على مسافة كافية 
للتباعد االجتماعي للجالسين في الصف األول، والكمامات هي بطل 

العرض. على هذا الشكل كان أول عرض أزياء بارز تقيمه دار األزياء 
اإليطالية الشهيرة “دولتشي آند غابانا” يوم األربعاء في عهد فرض فيه 

تفشي “كوفيد 19” قواعد جديدة على الجميع.
90 % من الهيروين الذي يوجد في العالم يتم استخراجه من األفيون الموجود في أفغانستان.

يواصــل الطفــل األميركــي رايــان كاجــي تحقيــق األربــاح عــن طريــق مقاطع 
المفــروض لمكافحــة تفشــي  الفيديــو عبــر “يوتيــوب”، تزامًنــا مــع اإلغــالق 

فيروس كورونا المستجد.
 وبحســب وكالــة “رويتــرز”، تمكــن صاحــب الثمانية أعوام، والذي يســتعرض 
لعبــه علــى قناتــه من جنــي 26 مليون دوالر كصاحب أعلــى دخل من صناعة 

المحتوى على اإلنترنت في 2019، ولديه اآلن 25.7 مليون مشترك.
 ومنذ أن بدأت إجراءات العزل العام للحد من انتشــار فيروس كورونا، عمد 
كاجــي إلــى التركيــز على محتوى يدور حول األنشــطة المرحــة داخل المنزل 

ومقابالت تعليمية مع خبراء الفيروسات.
وقال كاجي: “عندما كنت في الثالثة شــاهدت مجموعة من األطفال الصغار 
اآلخريــن على يوتيوب وســألت والدتي عمــا إذا كان بإمكاني فعل ذلك أيًضا 
فأجابتني بنعم”.  وتأمل األسرة إلى توسيع “عالم رايان” ليصل إلى الجمهور 

العالمي بتصوير مقاطع مصورة باللغتين اإلسبانية واليابانية.
وفــي الوقــت الحالــي، يتوســع كاجــي أيًضــا خــارج حــدود قناتــه، إذ أطلــق 

منتجات تجارية عبارة عن فرشاة ومعجون أسنان يحمالن اسمه.

ابن الـ 8 أعوام يجني 26 مليون دوالر

أتمت رئيسة الوزراء الدنماركية 
يوم  زواجها،  فريدريكسن  ميته 
بعد تأجيل مرات عدة  األربعاء، 
قمة  شملت  ســيــاســيــة،  ألســبــاب 
أوروبية. وتزوجت فريدريكسن 
جزيرة  فــي  صغيرة  كنيسة  فــي 
مون في بحر البلطيق؛ إذ يملك 

الزوجان مكاًنا صغيًرا لقضاء عطلة. ووفًقا للتقارير، فإن حفل الزفاف كان صغيًرا؛ 
إذ حضر رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء حكومة 
فريدريكسن. وكان من المقرر إتمام زواج السياسية التي تبلغ من العمر 42 عاًما، 
الصيف الماضي، لكن االنتخابات البرلمانية الدنماركية حالت دون ذلك، كما تأثرت 
الــعــام؛ بسبب تفشي فيروس “كــورونــا”. وكــان آخــر موعد تم  الــزفــاف هــذا  خطط 
تحديده يوم السبت الماضي، الذي لم يكن ممكًنا؛ بسبب عقد قمة أوروبية لمناقشة 
السينمائي  المخرج  فريدريكسن  والتقت  “كــورونــا”.  تداعيات  من  التعافي  خطة 

والمصور بو تينبيرغ )55 عاًما(، في العام 2014 عبر أصدقاء مشتركين.

رئيسة وزراء الدنمارك تتزوج من مخرج سينمائي الفجر:  
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