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لنــــحذر
تجمعات العيد

نحب..    من  سالمة  لحفظ 
االجتماعي  بالتباعد  نلتزم 
وكافة  الكمامات  ولبس 

اإلجراءات االحترازية

“النيابة” الكويتية تحجز على ممتلكات “بوتيكات”
النيابة العامة 

في الكويت 
انتقلت برئاسة 

مدير نيابة 
األموال العامة 
إلى مقر شركة 

“بوتيكات” 
وحصرت 

الممتلكات 
وحجزت عليها

نقلت “القبس” الكويتية عن مصدر مطلع أن النيابة العامة في الكويت 
انتقلت برئاســـة مدير نيابة األموال العامة حمود الشـــامي، أمس، إلى 
مقر شـــركة “بوتيـــكات” وحصـــرت الممتلـــكات وحجزت عليهـــا. وقال 
المصـــدر إن فرقة أمنية كبيـــرة رافقت النيابة العامة في هذه العملية. 
ظ  وقرر النائب العام المستشـــار ضرار العسعوســـي، أمس األول، التحفُّ
على أموال المشـــاهير الـ 10، كما قرر منعهم من السفر، ودخلت شركة 
“بوتيكات” دائرة شبهات غسل األموال؛ حيث كشف مصدر مطلع، عن 
تقديـــم بالغ ضد الشـــركة؛ ليصبح بذلك هناك 11 بالغا بجرائم غســـل 

مة من وحدة التحّريات. األموال مقدَّ

وجـــه ولـــي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وزارة التربية والتعليـــم التخاذ كافة 
اإلجراءات واالســـتعدادات للعام الدراســـي 2020 /  2021 
في المـــدارس الحكومية والخاصة، علـــى أن يترك الخيار 
ألوليـــاء األمور فـــي حضور أبنائهم الطلبـــة والطالبات إلى 
المـــدارس أو تلقـــي التعليـــم عـــن بعـــد، وأن تتخـــذ الوزارة 
كل االســـتعدادات التـــي تكفل التحصيـــل العلمي في بيئة 
مدرسية مناسبة عند تطبيق الخيارين أعاله. وكان سموه 
قد ترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.

وأهـــاب مجلـــس الـــوزراء بالمواطنيـــن والمقيميـــن الكرام 
بااللتزام بالتعليمات واإلرشادات الصحية خصوصا التقيد 
بإجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي واالبتعـــاد قـــدر اإلمـــكان 
عـــن التجمعات خـــالل عيد األضحـــى المبـــارك لمقتضيات 
الظـــروف الحاليـــة وما تســـتوجبه مـــن إجـــراءات لتجنب 
ارتفـــاع الحـــاالت والتقليـــل مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا 

)كوفيد 19(.

تخيير أولياء األمور في حضور أبنائهم للمدارس
مجلس الوزراء يدعو لتجنــب التجمعات في العيد لمنع ارتفاع الحاالت

سمو ولي العهد يترأس االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا
برعاية كريمة من وكيل وزارة شؤون 
مجلس الوزراء ســـمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة، أقيم مساء أمس، 
العربـــي االفتراضـــي األول  الملتقـــى 
من نوعه لتطوير الذات تحت شـــعار 
“العـــودة إلـــى الداخـــل”، بتنظيـــم من 

شـــركة “فيوجـــر ماســـتر” اإلقليميـــة، 
ومشـــاركة نخبة من كبار المتحدثين 
مـــن  العربيـــة  الـــدول  مختلـــف  مـــن 
الخبراء والمتخصصين واإلعالميين 
والباحثيـــن. وأكد ســـموه أن التكاتف 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  والتعاضـــد 
أصبـــح في غايـــة األهمية في الوقت 

الحاضر.

سمو الشيخ عيسى بن علي: التكاتف بين 
الدول العربية أصبح في غاية األهمية

المنامة - بنا

)03(

)02(

محرر الشؤون المحلية

“طيران الخليج” 
تستأنف رحالتها 

للكويت

35.9 مليون دينار 
أرباح “بتلكو” 
للنصف األول

تفاصيل إضافية 
عن اختفاء “مهدئات 

السلمانية”

)08(

)08(

)07(

سمو الشيخ عيسى بن علي يلقي كلمته



المنامة - بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة بيـــرو مارتـــن فيتشـــكارا، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

جاللة الملك يهنئ رئيس بيرو

المنامة - بنا

رأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
االعتيـــادي  بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع  ســـلمان 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
ورفـــع مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة قـــرب حلـــول عيـــد 
األضحى المبارك أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة وإلـــى ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة وإلى المواطنيـــن والمقيمين، مقرونا 
بخالـــص الدعاء إلـــى المولى عز وجل بـــأن يعيد هذه 
المناســـبة المباركة على جاللته وعلى سموهما بالخير 
واليمـــن والبـــركات وعلـــى مملكـــة البحريـــن وشـــعبها 
العزيـــز بالمزيـــد من التقـــدم واالزدهار فـــي ظل قيادة 
جاللـــة العاهـــل وعلـــى األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية 
باليمن والبركة. وضمن هذا السياق فقد أهاب مجلس 
بااللتـــزام  الكـــرام  والمقيميـــن  بالمواطنيـــن  الـــوزراء 
بالتعليمـــات واإلرشـــادات الصحيـــة وبخاصـــة التقيـــد 
بإجراءات التباعـــد االجتماعي واالبتعاد قدر اإلمكان 
عن التجمعات خالل عيد األضحى المبارك لمقتضيات 
الظروف الحالية وما تســـتوجبه من إجراءات لتجنب 
ارتفاع الحاالت والتقليل من انتشـــار فيروس كورونا 

)كوفيد 19(.
مـــن جانـــب آخـــر، فقد وجـــه صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء وزارة التربيـــة والتعليم التخاذ كافة 
اإلجـــراءات واالســـتعدادات للعـــام الدراســـي 2020 / 
 2021 فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة، على أن 

يترك الخيار ألولياء األمور في حضور أبنائهم الطلبة 
والطالبـــات إلـــى المـــدارس أو تلقـــي التعليـــم عن بعد، 
وأن تتخـــذ الـــوزارة كافـــة االســـتعدادات التـــي تكفل 
التحصيـــل العلمـــي فـــي بيئـــة مدرســـية مناســـبة عند 

تطبيق الخيارين أعاله.
وتنفيـــًذا لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء فقـــد كلـــف مجلـــس الـــوزراء وزير األشـــغال 
ووزيـــر  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
اإلســـكان بزيـــارة قريتـــي الديـــر وســـماهيج لمتابعـــة 
احتياجـــات أهاليهمـــا الخدميـــة واإلســـكانية. بعدهـــا 
هنأ مجلس الوزراء عاهل المملكة العربية الســـعودية 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود بنجـــاح العمليـــة الجراحيـــة التـــي أجراهـــا 
الســـتئصال المـــرارة ســـائالً البارئ عز وجـــل بأن يديم 
على خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة والعافية 
العربيـــة  المملكـــة  قيـــادة  لمواصلـــة  المديـــد  والعمـــر 

السعودية في مسيرة االزدهار والتقدم.
كما تمنى مجلس الوزراء ألمير دولة الكويت صاحب 
الســـمو الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصبـــاح موفور 
الصحة والعافية والشـــفاء العاجل والعودة إلى وطنه 
سالمًا معافى لمواصلة قيادة مسيرة التنمية والرخاء 

في البلد الشقيق.
بعدهـــا وجه مجلـــس الوزراء خالص الشـــكر والتقدير 
إلـــى دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيســـا وحكومة 
على التعاون االســـتراتيجي البناء مع مملكة البحرين 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت ومـــن بينها التنســـيق في 
مجـــال جهـــود مكافحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
)كوفيـــد 19( وتوفيـــر المســـتلزمات الطبيـــة والفحص 

والتعاون في مجال األدوية والبحث العلمي.

ســمو ولي العهد يوجه لتخييــر أولياء األمور في حضور أبنائهم للمــدارس أو التعليم عن بعد

 إعفاء المواطنين في مسكنهم األول من دفع الرسوم البلدية 3 أشهر

مجلس الوزراء 
يدعو لتجنب 

التجمعات في 
العيد لمنع ارتفاع 

الحاالت

 تبادل المعلومات 
مع المفوضية 
األممية حول 

الالجئين أو 
طالبي اللجوء

 تنظيم آلية 
ندب وصرف 

الرواتب والمزايا 
الوظيفية في 

وزارة المالية

 استحداث إدارتين 
وتحديد مستوى 

منصب الرئيس 
في “شؤون 

الخيل”

 الرقابة على 
المؤسسات 

البائعة للكمامات 
والمعقمات لمنع 

أي استغالل

متابعة احتياجات 
أهالي قريتي 

الدير وسماهيج 
الخدمية 

واإلسكانية

وقـــد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء 
ياســـر الناصـــر بالتصريـــح التالـــي عقب 
الـــذي عقـــد  الـــوزراء  اجتمـــاع مجلـــس 
صبـــاح اليوم عـــن بعد بتقنيـــة االتصال 
المرئـــي: نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه واتخذ 

بشأنها من القرارات ما يلي:

الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا  أوال: 
السامية لحضرة صاحب الجاللة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه بتوحيد 
الجهـــود الوطنيـــة لمواجهة انعكاســـات 
19( عالمًيـــا  )كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا 
على المستوى المحلي بما يحافظ على 
صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين 
بالتـــوازي مـــع اســـتمرار برامـــج الدولـــة 
ومسيرة عملها تحقيًقا لمساعي التنمية 
المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعًة 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  لقـــرارات 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الموقر 
حفظـــه هللا، ودعًمـــا للجهـــود الوطنيـــة 

بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، فقـــد قرر 
مجلـــس الوزراء إعفاء المشـــتركين في 
خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين 
فـــي مســـكنهم األول مـــن دفع الرســـوم 
البلديـــة لفتـــرة 3 شـــهور بدًء مـــن يوليو 

.2020

ثانيـــا: وافق مجلس الـــوزراء بناء على 
توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الـــوزراء على الهيكل التنظيمي 
وذلـــك  الخيـــل  شـــؤون  رعايـــة  لهيئـــة 
باســـتحداث إدارتين وتحديد مســـتوى 

منصب الرئيس التنفيذي.

بنـــاء  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثالثـــا: 
علـــى توصيـــة مجلس الخدمـــة المدنية 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء على قرار الئحة 
بـــوزارة  المشـــتركة  الخدمـــات  تنظيـــم 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، ويتضمن 
مشـــروع القـــرار اآلليـــات واإلجـــراءات 
فـــي قطـــاع  العامليـــن  لتنظيـــم شـــئون 
الخدمات المالية المشتركة بما في ذلك 
آليـــة نـــدب وصـــرف الرواتـــب والمزايـــا 
الوظيفيـــة وشـــروط مراجعـــة التنظيم 
فـــي  الماليـــة  المـــوارد  إلدارات  اإلداري 
واإلجـــراءات  الحكوميـــة  الجهـــات 
إعـــداد  ويجـــيء  بالمســـاءلة،  الخاصـــة 
هذا القرار اعماالً بما نص عليه مرســـوم 
إعـــادة تنظيـــم وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني رقم )1( لسنة 2019.

علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  رابعـــا: 
مذكرة حول تبادل المعلومات لالجئين 
وطالبـــي اللجـــوء بيـــن حكومـــة مملكة 
المتحـــدة  األمـــم  ومفوضيـــة  البحريـــن 
والهادفـــة  الالجئيـــن  لشـــئون  الســـامية 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون وتبـــادل الخبرات 

حـــول  الجانبيـــن  بيـــن  والمعلومـــات 
الالجئيـــن أو طالبـــي اللجوء ممن يثبت 
تواجدهـــم داخل أراضـــي المملكة وفقًا 
للتشـــريعات الوطنيـــة لمملكـــة البحرين 
وذلـــك علـــى النحـــو الـــذي أوصـــت بـــه 
القانونيـــة  للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والتشريعية والتي عرضها معالي نائب 

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

خامســـا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي بالعمل 
ميزانيـــة  بشـــأن  الحاليـــة  اآلليـــة  وفـــق 
التربيـــة  لـــوزارة  االنشـــائية  المشـــاريع 
والتعليـــم والتـــي عرضهـــا معالـــي نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيـــس اللجنة 

المذكورة.

سادســـا: أحـــال مجلـــس الـــوزراء إلـــى 
القانونيـــة  للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والتشـــريعية التقريـــر الـــدوري ألعمـــال 
لجنـــة التنســـيق والمتابعـــة بيـــن مملكة 

األمـــم  منظمـــة  ووكاالت  البحريـــن 
المتحدة الذي رفعه وزير الخارجية.

إلـــى  الـــوزراء  مجلـــس  أحـــال  ســـابعا: 
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والتشـــريعية الخطة الوطنية الخامسة 
لالتصاالت التي رفعها وزير المواصالت 

واالتصاالت.

ثامنا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس 
النواب مشـــروع قانون مشفوع بمذكرة 
برأي الحكومة حوله تمت صياغته بناء 
علـــى اقتراح بقانون مقـــدم من مجلس 
الشـــورى لتعديـــل بعـــض أحـــكام قانون 
الصـــادر  المنافســـة  وحمايـــة  تشـــجيع 

بالقانون رقم )31( لسنة 2018.

تاســـعا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
اقتـــراح برغبة يتعلـــق بتوفير الكمامات 
علـــى  الحكومـــة  ورقابـــة  والمعقمـــات 
تبيعهـــا  التـــي  والشـــركات  المؤسســـات 
للحيلولـــة دون اســـتغاللها والذي تحقق 

مـــن خـــالل اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
الصحـــة  وزارة  فـــي  ممثلـــة  الحكومـــة 

ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

عاشـــرا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
بعـــودة  يتعلقـــان  برغبـــة  اقتراحيـــن 
الخـــارج  فـــي  العالقيـــن  المواطنيـــن 
وتسهيل تلقي عالجهم وذلك لتحققهما 
مـــن خـــالل مـــا اتخذتـــه الحكومـــة مـــن 
المواطنيـــن  جميـــع  إلجـــالء  إجـــراءات 
الخـــارج  فـــي  العالقيـــن  البحرينييـــن 
مملكـــة  إلـــى  العـــودة  فـــي  الراغبيـــن 

البحرين.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علمـــا مـــن خـــالل التقريـــر المرفـــوع من 
ســـعادة وزير شـــؤون مجلســـي الشورى 
العشـــرين  االجتمـــاع  بنتائـــج  والنـــواب 
للجنـــة الوزارية المكلفـــة بمتابعة تنفيذ 
القرارات ذات العالقة بالعمل المشـــترك 
الـــذي عقـــد مؤخـــرا عـــن طريـــق تقنيـــة 

االتصال المرئي.

قرارات المجلس
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البحرين تتلقى شكر 
الرئيس الجزائري

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
الجمهورية  رئيس  برقيات شكر جوابية من 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد 
له  المهنئة  برقياتهم  على  ا  ردًّ وذلــك  تــبــون، 
تلقى  كما  بـــالده.  اســتــقــالل  ذكـــرى  بمناسبة 
صاحب السمو الملكي رئيس الــوزراء برقية 
شكر مماثلة من الوزير األول الجزائري عبد 

العزيز جراد.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من أمير الكويت

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة 
أخيـــه  مـــن  جوابيـــة  شـــكر 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
الجابـــر  األحمـــد  صبـــاح 
الصباح أميـــر دولة الكويت 
الشـــقيقة، وذلـــك ردا علـــى 
لســـموه  جاللتـــه  برقيـــة 
المعزيـــة فـــي وفاة الشـــيخ 
الجابـــر  الحمـــود  ناصـــر 

الصباح رحمه هللا.

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد  «
بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

برقيات تهنئة إلى صاحب الجاللة الملك ماها 
فاجير الونجكورن ملك مملكة تايلند، وذلك 

بمناسبة ذكرى عيد ميالد جاللته، أعربوا فيها 
عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له بموفور 

الصحة والسعادة والعمر المديد بهذه 
المناسبة.

البحرين تهنئ ملك تايلند بذكرى عيد ميالده

سمو أمير دولة الكويتجاللة الملك
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الحكومة تضع نصب أعينها االستثمار بالعنصر البشري
ـــا نحـــو التقـــدم ـــادة بلدانن ـــى قي ـــي قـــادر عل ـــي: الشـــباب العرب ـــن عل ســـمو الشـــيخ عيســـى ب

برعاية كريمة من وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة، أقيم مســـاء 
يوم أمس األحد، الملتقى العربي االفتراضي األول من 
نوعه لتطوير الذات تحت شـــعار “العودة إلى الداخل”، 
بتنظيم من شركة “فيوجر ماستر” اإلقليمية، ومشاركة 
نخبـــة من كبار المتحدثين من مختلـــف الدول العربية 

من الخبراء والمتخصصين واإلعالميين والباحثين.
وقد أكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة في 
كلمـــة لـــه خـــالل افتتـــاح الملتقـــى، أن مملكـــة البحرين 
تعتـــز بالمواطن باعتباره الركيزة األساســـية في رســـم 

السياسات التنموية واالقتصادية واالجتماعية
وقال ســـموه :”إن هذا الملتقى الذي تســـتضيفه مملكة 
البحريـــن دليل قاطـــع على الحرص الـــذي توليه قيادة 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وبتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، وبمتابعة 
مســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، ألن يكون المواطن 

هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية واالزدهار”.
وأكد ســـموه أن الحكومة تحـــرص على أن تضع نصب 
أعينها االســـتثمار في العنصر البشري وفق االتجاهات 
الحديثـــة، مع رفع مســـتوى الوعي الذاتي في المجتمع 

البحريني لتخطي التحديات. 
ونوه سموه إلى أنه يبرز في الوقت الحاضر الحاجة إلى 
العودة للذات باعتبارها من األمور المهمة التي يســـعى 
الفرد إلى العودة لها في كل األحيان؛ حتى يتعرف إلى 
اإلمكانـــات والطاقات اإليجابيـــة التي يمتلكها وينطلق 
منهـــا نحو آفاق رحبة لبناء شـــخصيته وتنفيذ أفكاره، 
بحيـــث يكون عنصرا فعاال فـــي مجتمعه، ينقل تجاربه 
وأفكاره بصورة إيجابية تسهم في االرتقاء باألوطان.

وأكد ســـموه أن التكاتـــف والتعاضد بين الدول العربية 
أصبـــح في غايـــة األهمية في الوقـــت الحاضر، ويجب 
علـــى الجميـــع أن يحرصوا كل الحـــرص على أن يكون 
اإلنســـان هو العنصر األســـاس واألهم في تنمية عجلة 

التطور واالزدهار.
وشـــدد ســـموه على أن أهمية توحيد الصـــف وتكثيف 
العمل العربي المشـــترك؛ من أجل االستثمار في تطوير 
الـــذات عبـــر اســـتخدام الوســـائل الحديثـــة خصوصـــا 

التكنولوجيا التي باتت وسيلة مهمة في هذه الفترة.
ورحب ســـموه بالمشـــاركين فـــي هذا التجمع الشـــبابي 
العربـــي الـــذي يهـــدف إلى تبـــادل األفـــكار والمعلومات 

واالســـتفادة من خبـــرات المحاضرين الذيـــن يمتلكون 
خبـــرات كبيرة في هذا المجـــال ويحرصون على وضع 
تجاربهـــم وخبراتهـــم وأفكارهـــم أمام المشـــاركين في 

الملتقى؛ لالستفادة منها.
وأعرب ســـموه عن تطلعه إلى أن يســـتفيد المشاركون 
المحاضريـــن، وأن  مـــن  بقـــدر اإلمـــكان  الملتقـــى  فـــي 
ونهـــل  والتجـــارب  والثقافـــات  المعلومـــات  يتبادلـــوا 
المعرفـــة، وأن يكونـــوا عناصـــر فعالة فـــي مجتمعاتهم، 
وقال ســـموه: “أنتم الشـــباب باعتباركم أســـاس تكوين 
العقـــول  تكونـــوا  متطلعيـــن ألن  المجتمعـــات  ورفعـــة 
المفكـــرة والمبتكـــرة لقيـــادة البلـــدان إلـــى المزيـــد مـــن 

التقدم واالزدهار في مختلف المجاالت”.
من جانبها، ألقت رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم 
نـــور الشامســـي كلمة أعربـــت فيها عن خالص شـــكرها 
لســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة على رعايته 
الملتقـــى، وللجنة المنظمة على جهودها التي أســـهمت 

في نجاح الملتقى.
وعبـــرت عـــن ســـعادتها بتواجـــد هـــذه النخبـــة العربية 
مـــن المتحدثيـــن لتزويد المشـــاركين بخالصة خبرتهم 
وعصـــارة فكرهم وتجاربهم، قائلة: “إننا نهدف جميعنا 
يـــدا بيـــد لالرتقاء بالفـــرد العربي لنرتقـــي بالمجتمعات 
العربيـــة”، مؤكـــدة أن لتطويـــر الـــذات أهميـــة بالغة في 
حياتنـــا فهو الخطـــوة األولى وبدايـــة الطريق للوصول 
إلى حالة الرضا عن النفس والشعور بالسالم الداخلي.

يشـــار إلـــى أن الملتقـــى تضمن عـــدة محاور أساســـية، 
باســـتخدام  الـــذات  تطويـــر  فـــي  “االســـتثمار  وهـــي 

االتجاهـــات الحديثـــة فـــي التكنولوجيـــا” تحـــدث فيه 
ســـعد البـــراك مـــن دولـــة الكويـــت الرئيـــس التنفيـــذي 
السابق لشركة االتصاالت زين، ومحور “نقطة التحول 
وأثرهـــا فـــي تطويـــر الـــذات”، وتحدثـــت فيـــه الفنانـــة 
بلقيـــس فتحـــي، ومحور “الســـالم الداخلـــي وأثره في 
نشـــر الســـالم الخارجي”، وتحدث فيه سيف جنان من 
دولـــة العـــراق، ومحـــور “االتجاهات الحديثـــة لتطوير 
الـــذات مـــن منظـــور إعالمـــي” وتحدث فيـــه اإلعالمي 

مصطفى اآلغا.
أما الكاتب أدهم الشرقاوي والذي حصدت كتبه األعلى 
مبيًعـــا في الوطـــن العربي، فقدم محـــوًرا تحت عنوان 
“العـــودة إلـــى الداخـــل.. نمـــاذج وقصـــص”، واإلعالمية 
نشـــوى الرويني قدمـــت محورا بعنـــوان “تطوير الذات 
تحت ظالل العمل الخيري”. أما فهد هيكل، والذي يعد 
مـــن المؤثريـــن في مجـــال التنمية البشـــرية في مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي فتنـــاول محور “أثـــر العودة إلى 

الداخل في تجاوز الضغوطات االجتماعية”. 
وتضمنـــت أعمال الملتقى أيًضـــا محور “أثر العودة إلى 
الداخـــل فـــي تربيـــة النفـــس وتهذيبهـــا”، والـــذي قدمه 
طالل بن حمد الرواحي والذي يعد من أشهر المؤثرين 
في ســـلطنة عمان فـــي مجال التربيـــة وتطوير الذات. 
أما رحاب شـــريف الكاتبة والمدربـــة الدولية المعتمدة، 
فقدمت ورقة بعنوان “أســـرار الوعي العالي في تطوير 
ذات”، وقـــدم المتحـــدث الدولـــي معتـــز مشـــعل ورقـــة 
تحـــت عنوان “العودة إلـــى الداخل بين إطالق الطموح 

والسكينة الداخلية”.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، صبـــاح أمس رئيس 
جهاز األمن االســـتراتيجي الشيخ أحمد 

بن عبدالعزيز آل خليفة.
وفي اللقاء، رحب الوزير بالشيخ أحمد 
بـــن عبدالعزيـــز آل خليفـــة، معربا له عن 
خالـــص التهاني، بمناســـبة صـــدور األمر 
الملكي الســـامي بتعيينه، رئيســـا لجهاز 

األمـــن االســـتراتيجي، منوها إلى أهمية 
الـــدور، الـــذي ســـيضطلع به الجهـــاز في 
تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار فـــي مملكـــة 

البحرين.
كما تم استعراض السبل الكفيلة بتعزيز 
التعاون والتنســـيق، باإلضافة إلى بحث 
عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 

المشترك.

وزير الداخلية يهنئ رئيس األمن االستراتيجي

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل قائد خفر السواحل اللواء ركن 
بحـــري عـــالء ســـيادي قائد قـــوات خفر 
الســـواحل األميركيـــة لدوريـــات جنوب 
كارمايـــكل  ويلـــي  العقيـــد  آســـيا  غـــرب 

بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
بقائـــد  الســـواحل  خفـــر  قائـــد  ورحـــب 
قوات خفر الســـواحل األمريكية والوفد 
المرافـــق له، متمنيًا له التوفيق والنجاح 
فـــي مهمـــات عملـــه الجديـــد بمـــا يدعـــم 

مصلحة البلدين الصديقين.
اللقـــاء، اســـتعراض مهـــام  وتـــم خـــالل 
قيـــادة خفـــر الســـواحل وجهودهـــا فـــي 

تعزيـــز األمـــن البحـــري، باإلضافـــة إلـــى 
مناقشـــة أوجه التعاون والتنســـيق بين 
الجانبين خصوصـــا في مجال التدريب 
وبناء القدرات والســـبل الكفيلة بدعمها 
قـــام  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي  وتعزيزهـــا. 
العقيـــد ويلي كارمايكل قائد قوات خفر 
الســـواحل األميركيـــة لدوريـــات جنوب 
غرب آســـيا والوفد المرافـــق بجولة في 
مركـــز العمليات البحرية، حيث اســـتمع 
إلـــى إيجـــاز عـــن طبيعـــة عمـــل المركـــز 
التـــي يقدمهـــا للمواطنيـــن  والخدمـــات 

والمقيمين من مرتادي البحر.

بحث التعاون في تعزيز األمن البحري

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار توجيهـــات محافـــظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، يواصل الفريق المشـــترك من 
المحافظـــة الجنوبيـــة ومديريـــة شـــرطة 
خالـــد  برئاســـة  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
عبداللطيف حاجي مدير إدارة الخدمات 
بالمحافظـــة  واالســـتثمار  الهندســـية 
الجنوبية زياراته الميدانية لرصد مساكن 
العمالـــة الوافـــدة المخالفـــة فـــي الكثافـــة 
فـــي  المحافظـــة  العدديـــة ضمـــن جهـــود 

مواجهة جائحة كورونا.
وأوضح مدير إدارة الخدمات الهندســـية 
واالســـتثمار، أنـــه تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
مشـــتركا  مســـكنا   11 حيـــال  القانونيـــة 
مدينـــة  منطقـــة  فـــي  الوافـــدة  للعمالـــة 
عيســـى، وتأكيد أهميـــة تصحيح أوضاع 
هذه المســـاكن واســـتيفائها لالشتراطات 

الموضوعة من قبل الجهات المختصة.

ســـمو محافـــظ  متابعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الفريـــق  لجهـــود  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المشـــترك، تؤكد على أهمية دور الشراكة 
والتعاون والتنســـيق مع مختلف الجهات 
من أجل استمرار الدور الرقابي واألمني، 
منوها بتعاون مديرية شـــرطة المحافظة 
المنطقـــة الجنوبيـــة،  الجنوبيـــة، وبلديـــة 

الـــذي  األمـــر  والمـــاء،  الكهربـــاء  وهيئـــة 
ساهم في نجاح المحافظة الجنوبية في 
خفض نسبة الكثافة العمالية في المباني 
الزيـــارات  هـــذه  بـــأن  مؤكـــدا  المكتظـــة، 
تتضمـــن تقديـــم النصـــح واإلرشـــاد حول 
تطبيق اإلجراءات االحترازية التي يجب 
اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ــظ الــجــنــوبــيــة ــاف ــح ــو م ــم ــات س ــه ــي ــوج فـــي إطــــار ت
إجراءات حيال 11 مسكنا مشتركا للعمالة الوافدة

القضيبية - مجلس الشورى

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن جائزة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة لتكريــم األطبــاء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي والطبي تعكس الدعم والرعاية التي يحظى بها 

الكادر الطبي في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة عاهل البالد. 

الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  ونـــوه 
بتخصيـــص صاحـــب الســـمو الملكـــي 
دوالر  ألـــف   ٢٠٠ الـــوزراء  رئيـــس 
للجائـــزة واالحتفـــال بيـــوم الطبيـــب 
البحرينـــي فـــي نوفمبر المقبـــل، الفتا 
إلـــى مـــا ستســـهم بـــه هـــذه الجائـــزة 
بفئتيهـــا نظيـــر االبتـــكار واإلبداع في 
البحث العالجي والســـريري والطبي، 
والوفـــاء والعطاء الممتـــد، في تنمية 
وتطويـــر البحـــث الطبـــي والعالجـــي 
بمـــا يخـــدم أهـــداف االرتقـــاء بجودة 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة ألفراد 
المجتمـــع، حيـــث يعـــد تعزيـــز صحـــة 
األهـــداف  مـــن  والمجتمـــع  الفـــرد 

أولتهـــا  التـــي  األساســـية  التنمويـــة 
الحكومة الموقرة كبير االهتمام.

الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 

هـــم  البحرينييـــن  األطبـــاء  أن  إلـــى 
مصـــدر فخـــر واعتـــزاز لـــدى الجميـــع 
الكبيـــر،  اإلنســـاني  عطائهـــم  نظيـــر 
وتضحياتهم الوطنية التي اســـتمرت 
بـــكل وفـــاء وإخـــالص خصوصـــا في 
ظـــل الظـــروف الصحية االســـتثنائية 
التـــي يمـــر بهـــا العالم بســـبب جائحة 
فيروس كورونا كوفيد 19، واضعين 
نصـــب أعينهـــم الحفـــاظ علـــى صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيمين على 
أرض المملكة، مؤكدا أن يوم الطبيب 
البحريني سيخلق مزيًدا من التحفيز 
للكادر الطبي لبذل المزيد من العطاء 

في االرتقاء بالمجال الصحي.

علي الصالح

ـــزاز ـــن مصـــدر فخـــر واعت ـــاء البحرينيي ـــات األطب ـــح: تضحي الصال
جائزة خليفة بن سلمان الطبية سترتقي بالمجال الصحي

المحرق -  محافظة المحرق

وجـــه محافظ المحرق ســـلمان بـــن هندي 
نداء ألهالـــي المحافظة بضـــرورة االلتزام 
وتجنـــب  االجتماعـــي  التباعـــد  بمبـــدأ 
التجمعـــات فـــي عيـــد األضحـــى المبـــارك؛ 
لتجنـــب ارتفاع حـــاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا.وقـــال “إننا فـــي محافظة المحرق 
بتواصلنـــا  ومازلنـــا  القـــدم  منـــذ  ُعرفنـــا 
وتواددنـــا وتالحمنـــا وبمجالســـنا العريقـــة 
التـــي كانـــت أبوابها على الـــدوام مفتوحة 
للجميـــع كقلـــوب أهاليهـــا، ولكنـــه الواقـــع 
المؤلم الذي يعيشه العالم يفرض علينا أن 
نتكاتـــف ونوقف كافة أشـــكال التجمعات، 
علينـــا  حـــق  وذوينـــا  وأبنائنـــا  فألهالينـــا 
بحمايتهـــم من هـــذا الوباء، ولنا في شـــهر 
رمضان المبارك المنصرم وعيد الفطر خير 
مثـــال علـــى ذلـــك، فكم مـــن عائلـــة فقدت 
أحباءهـــا، وكـــم مـــن طفـــل اضطـــر للحجر 
المنزلي وحتى الحجر الطبي بســـبب عناد 

البعض واستهتار البعض اآلخر”.
وكان بـــن هنـــدي بـــدأ تصريحـــه بتقديـــم 
التهنئـــة إلى المقام الســـامي لجاللة الملك، 
وصاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء، 
وصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
المحـــرق  أهالـــي  جميـــع  وإلـــى  الـــوزراء، 
وعيـــد  بعرفـــة  الوقـــوف  يـــوم  بمناســـبة 

األضحى المبارك.

محافظ المحرق يوجه نداء لألهالي 
بتجنب تجمعات العيد

 سلمان بن هندي

تخلوا عن تقاليدكم لكيال يتكرر سيناريو عيد الفطر
الصالـــح تدعـــو القتصـــار التجمـــع علـــى أفـــراد المنـــزل مـــع ارتـــداء الكمامـــات

دعـــت وزيرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
فـــي  بعـــزم  المواصلـــة  إلـــى  الجميـــع 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
عيـــد  خـــالل  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
األضحـــى المبـــارك للحـــد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا “كوفيد19-”، مؤكدًة 
أن وزارة الصحة بالتنســـيق والتعاون 
مـــع جميع الجهـــات المعنية مســـتمرة 
في جهودها الرامية لمواجهة فيروس 
“كورونا” بما ُيســـهم في الحفاظ على 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.
وأكـــدت أن الجهـــود الوطنيـــة بقيادة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 

لرئيـــس مجلـــس الـــوزرا مســـتمرة بما 
يحفـــظ صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
منوًهة بأن التزام الجميع بالمسؤولية 
ركيـــزة هامـــة لنجـــاح كافـــة الخطـــط 
فهـــو يأتـــي مكماًل للجهـــود والقرارات 
والتوصيـــات بما يســـهم فـــي تحقيق 
إلـــى  الفتـــًة  المنشـــودة،  األهـــداف 
بالقـــرارات  المســـؤول  االلتـــزام  أن 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
علـــى  واجـــب وطنـــي  هـــو  الوقائيـــة 
نفســـه  حمايـــة  أجـــل  مـــن  فـــرد  كل 
وأســـرته ومجتمعـــه والحفـــاظ علـــى 
الســـالمة العامة، كما يعبر عن السلوك 
مواجهـــة  فـــي  الواعـــي  المجتمعـــي 

فيروس كورونا “كوفيد19-”.
ودعـــت الوزيرة إلى ضـــرورة التخلي 
مؤقًتـــا عن بعـــض العـــادات والتقاليد 
فـــي عيد األضحى المبارك بما ُيســـهم 
فـــي انخفاض عـــدد الحـــاالت القائمة 
حـــدث  مـــا  تكـــرار  وعـــدم  للفيـــروس 

فـــي عيد الفطـــر من تجمعـــات عائلية 
أدت إلى زيادة عـــدد الحاالت القائمة 
للمخالطين، مشـــيرة إلى أن الزيارات 
االجتماعيـــة والتجمعات من العادات 
والتقاليـــد الراســـخة إال أنهـــا تشـــكل 
خطرًا على الصحة العامة في الوضع 
الصحي الراهن، وقد تتســـبب بشـــكل 
كبيـــر فـــي نقل الفيـــروس وانتشـــاره، 
مشـــددة في الوقت ذاتـــه على أهمية 
لبس الكمامات واتباع معايير التباعد 
االجتماعي ومواصلة التعقيم بصورة 
مستمرة من أجل الحفاظ على صحة 
أفـــراد المجتمـــع وســـالمتهم خاصـــة 
كبـــار الســـن ومن يعانـــون من أمراض 

صحية كامنة.

المنامة - وزارة الصحة

فائقة الصالح



تدابير للترويج للقطاعات التجارية واالقتصادية والسياحية
ــة ــاريـ ــجـ ــتـ ــات الـ ــاعـ ــطـ ــقـ ــلـ ــد أهـــمـــيـــة الــــتــــرويــــج لـ ــ ــؤك ــ ــة” ي ــ ــم ــ ــاص ــ ــع ــ ــظ ال ــ ــاف ــ ــح ــ “م

اجتمع محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة مع عدد من 
أعضاء مجلس النواب عبر تقنية االتصال المرئي، وهم النائب أحمد السلوم، 
النائب عمار البناي، والنائب ممدوح الصالح، والنائب سوسن كمال، والنائب 
زينب عبداألمير بحضور نائب المحافظ حســن المدني وعدد من المســؤولين 

في المحافظة.

وأكـــد المحافـــظ حـــرص المحافظة 
على مد جســـور التواصل والتعاون 
فـــي  النـــواب  أعضـــاء مجلـــس  مـــع 
والمهمـــات  االختصاصـــات  مجـــال 
لتحقيـــق  بهـــا  يضطلعـــون  التـــي 
أهالـــي  واحتياجـــات  تطلعـــات 
العاصمة وتلبيتها في إطار مشـــاريع 
وبرامـــج تحقـــق تطلعـــات األهالـــي، 
وبما يتســـق مع نهج المسار التنموي 
الشـــامل الذي تنشده المملكة بقيادة 

ملـــك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

علـــى  النـــواب  المحافـــظ  واطلـــع 
جهـــود محافظة العاصمـــة لتخفيف 
تداعيات جائحة )كوفيد - 19( على 
المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن خـــالل 
اطـــالق حملة “معـــًا نهتـــم” بالتعاون 
القطـــاع  وشـــركات  مؤسســـات  مـــع 
عـــرض  تقديـــم  تـــم  كمـــا  الخـــاص، 
مرئي عن ســـبل معالجـــة المحافظة 

ألوضاع العمالة والســـكن المشـــترك، 
والتـــي جـــاءت كخطـــوة احترازيـــة 

لمواجهة األوضاع الراهنة.
اتخـــاذ  ضـــرورة  المحافـــظ  واكـــد 
التدابير الالزمة للترويج للقطاعات 

التجارية واالقتصادية والســـياحية 
والمطاعـــم  الفنـــادق  جانـــب  إلـــى 
والمقاهـــي، لدعـــم تلـــك القطاعـــات 

خصوصا المتضررة منها.
مـــن جهتهم، أشـــاد النـــواب بالجهود 

بقيـــادة  البحريـــن  لفريـــق  الوطنيـــة 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة،  
والخطـــوات والتدابيـــر االســـتباقية 
المتخـــذة لمواجهـــة هـــذه الجائحة، 
وتقديـــر  بإشـــادة  حظيـــت  والتـــي 
دولـــي، وامتنـــان كافـــة المواطنيـــن 
والمقيمين على هذه األرض الطيبة، 
منوهيـــن بكفـــاءة الجهـــات األمنيـــة 
البحرينيـــة،  الطبيـــة  والطواقـــم 
وجهـــود جميـــع الجهـــات المتعاونـــة 
لمكافحـــة هذا الوبـــاء، مثمنين قرار 
الحكومـــة الموقرة بتمديـــد الحزمة 
للقطاعـــات  واالقتصاديـــة  الماليـــة 

األكثر تضررًا جراء استمرار جائحة 
فيروس كورونا المستجد.

وأثنى النـــواب على جهود محافظة 
العاصمـــة والمبـــادرات التـــي تبنتهـــا 
 ،)19  - )كوفيـــد  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
تخفيـــف  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 
تبعـــات الجائحـــة علـــى المواطنيـــن 
تواصلهـــا  واســـتمرار  والمقيميـــن، 
واألهالـــي  المســـؤولين  مـــع  الفعـــال 
ومتابعـــة احتياجـــات المحافظة من 
خـــالل اســـتغالل الوســـائل التقنيـــة 
بالمبـــادرات  مشـــيدين  الحديثـــة، 
مؤخـــرًا  المحافظـــة  أطلقتهـــا  التـــي 
والتـــي عكســـت دورهـــا البـــارز فـــي 
تنمية المجتمع وخدمـــة المواطنين 

والمقيمين.
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أفادت رئيسة اللجنة المالية والقانونية 
وممثـــل  الشـــمالي  البلـــدي  بالمجلـــس 
الدائرة الســـابعة زينة جاســـم بأنه وبعد 
أحـــد  لتخصيـــص  والمتابعـــة  الســـعي 
العقـــارات بمجمـــع 547 بمنطقـــة القرية 
إلنشـــاء ممشـــى يخدم أهالـــي المنطقة، 
وزارة  وكيـــل  مـــن  خطـــاب  ورد  فقـــد 
األشغال لشؤون البلديات الشيخ محمد 
بن أحمد آل خليفة يفيد بأنه تم توجيه 
المختصيـــن للبدء في إعـــداد التصاميم 
المطلـــوب  العقـــار  لتطويـــر  األوليـــة 
كممشـــى. وبينت زينة أن الممشى الذي 
تبلغ مســـاحته 1557 مترا مربعا مدرجا 
لشـــؤون  المخصصـــة  األمـــالك  ضمـــن 
البلديـــات حســـب نظـــام إدارة األمـــالك 
الحكوميـــة بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطنـــي، وإنـــه بمجرد توافـــر الميزانية 
البـــدء بالمشـــروع فـــور  العامـــة ســـيتم 
االنتهاء مـــن إعداد الخرائط الهندســـية 
تحقيقـــا لرغبـــة األهالي والمضـــي قدما 

في عملية التنفيذ.

بدء التصاميم األولية لممشى القرية مجمع 547
حلول إسكانية عاجلة لـ 345 حالة إنسانية
الـــدراســـة ــد  ــي ق  % و10  ــات  ــب ــل ــط ال مـــن   %  40 ــول  ــب ق عـــدم 

قالت وزارة اإلسكان إن “لجنة اإلسكان” المخولة بمناقشة الطلبات اإلسكانية للحاالت اإلنسانية والعاجلة قامت بمناقشة 621 حالة مدرجة 
على قوائم اللجنة خالل النصف األول من العام الجاري، مفيدة بأن اللجنة اتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية عاجلة لـ 345 حالة إنسانية 

بعد دراسة كافة جوانب الحالة من تقارير طبية والقيام بزيارات ميدانية وإجراء بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة.

ــدد  عــ أن  الــــــــــــــوزارة  وأفــــــــــــادت 
اللجنة  عقدتها  التي  االجتماعات 
الــعــام  مـــن  الــنــصــف األول  خـــالل 
50 اجتماعا بمعدل  2020 قد بلغ 
مستعرضة  أسبوعيا،  اجتماعين 
حيث  اللجنة،  إحــصــاءات  بعض 
ــادت بـــأن عـــدد الـــحـــاالت التي  ــ أف
حلول  توفير  على  الــمــوافــقــة  تــم 
ــغ 345  ــل ــهــا ب ــة ل ــيــة عــاجــل إســكــان
50 % من  الـ  حالة بمعدل يقارب 
المعروضة  الحاالت  عدد  إجمالي 

على اللجنة.
ــت الــــــــوزارة أنــــه قـــد تم  ــافــ وأضــ
طلبا   218 تــلــبــيــة  عـــن  ــتــــذار  االعــ
معروضا على اللجنة بنسبة بلغت 
40 %؛ نظرا لعدم انطباق المعايير 
أو  اإلنسانية  بــالــحــاالت  الخاصة 
 58 يخضع  فيما  عليها،  العاجلة 
لــمــزيــد من   % 10 بــنــســبــة  طــلــبــا 
االجتماعية  والبحوث  الدراسات 
واســتــيــفــاء الـــوثـــائـــق الــمــطــلــوبــة 
ــمــهــيــدا لـــلـــعـــرض عـــلـــى الــلــجــنــة  ت

واتخاذ القرار المناسب.
على مصلحة  الحرص  إطار  وفي 
ــيــة الــطــلــبــات  ــب ــل الـــمـــواطـــنـــيـــن وت
دون  واإلنــــســــانــــيــــة  ــة  ــ ــل ــاجــ ــعــ ــ ال
اإلجـــراءات  مــع  وتماشيا  تأخير، 
االحـــتـــرازيـــة لــمــكــافــحــة فــيــروس 
وزارة  اســـتـــقـــبـــلـــت  “كـــــــورونـــــــا”، 
ــددا مـــن الــمــواطــنــيــن  اإلســـكـــان عــ
“عــن  مــقــابــالت شخصية  إلجــــراء 
ُبعد”، حيث كانت تستدعي مزيدا 

من الدراسة واالستيضاح.
الحاالت  “اإلسكان” أن  وأوضحت 
اللجنة  يــتــم عــرضــهــا عــلــى  ــتــي  ال
صــنــدوق  قــبــل  مــن  تحويلها  يــتــم 
الــمــالحــظــات والـــشـــكـــاوى )تــحــت 
ــة إلــــى وحـــدة  ــافـ ــاإلضـ أمـــــــرك(، بـ

بمركز  واالســتــفــســارات  الشكاوى 
خــــدمــــات الــــزبــــائــــن، فـــضـــال عــن 
من  تحويلها  يتم  الــتــي  الــحــاالت 
مبينة  اإلسكانية،  الخدمات  إدارة 
أن تحويل تلك الحاالت يأتي بعد 
حــاالت  بتصنيف  يتعلق  ــراء  إجــ
ــات اإلســـكـــانـــيـــة الــمــقــدمــة  ــب ــطــل ال
مــؤكــدة قيام  الــجــهــات،  إلــى تلك 
المعني  المواطن  بإخطار  اللجنة 
بالقرارات  العالقة  ذات  والجهات 
التي اتخذتها اللجنة في موضوع 

البحث أو النقاش.
اللجنة  إلــى أن  الـــوزارة  ــارت  وأشـ
اإلعفاء  طلبات  بــدراســة  تختص 
والـــتـــأجـــيـــل والــتــخــفــيــض الــتــي 
بالمشاريع  المنتفعون  بها  يتقدم 

كالتمويالت  المختلفة،  اإلسكانية 
ــة وخــــدمــــات تــمــلــيــك  ــيـ ــانـ ــكـ اإلسـ
ــق الــســكــنــيــة  ــقـ ــشـ ــدات والـ ــ ــوحـ ــ الـ
ــمــؤقــتــة، كما  ــة الــشــقــق ال وخـــدمـ
تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات 
أو طالبي  المنتفعين  من  المقدمة 
االنــتــفــاع بــالــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأســبــقــيــة الــطــلــب 
ــخــدمــات  ــى ال فـــي الـــحـــصـــول عــل
الطلب،  قبول  عدم  أو  اإلسكانية 
بطلب  الــتــقــدم  مــن  الــحــرمــان  أو 

الخدمات اإلسكاني.
حاالت  بتتبع  اللجنة  تختص  كما 
بــالــشــروط  المنتفعين  قــيــد  عـــدم 
حق  منحهم  تــم  بــمــوجــبــهــا  ــتــي  ال
االنــتــفــاع بــالــخــدمــة اإلســكــانــيــة، 

التي  الــحــاالت  النظر فــي  وكــذلــك 
القانوني  الوضع  تتطلب تصحيح 
لــالنــتــفــاع بــالــخــدمــة اإلســكــانــيــة، 
للتعامل  الالزمة  المعايير  ووضــع 

مع الحاالت المتكررة منها.
بأن  اإلســكــان  لجنة  نظام  وينص 
الطلبات  بـــدراســـة  الــلــجــنــة  تــقــوم 
ــا يــدعــمــهــا من  الــمــحــالــة إلــيــهــا ومـ
ــادات ووثـــائـــق  ــ ــه مــســتــنــدات وشــ
ــا تــــــراه مــنــاســبــا مــن  إلصـــــــدار مــ
تــوصــيــات بــهــذا الـــشـــأن، عــلــى أن 
يكون من ضمن صالحيات اللجنة 
تــراه مــن ذوي الخبرة  دعــوة مــن 
واالخــتــصــاص فــي مــجــال عملها؛ 
لحضور اجتماعاتها دون أن يكون 

له حق التصويت.

 المنامة - وزارة اإلسكان

مكتب النائب هشام العشيري

أعرب النائب هشـــام العشـــيري عن بالغ 
برئاســـة  للحكومـــة  والتقديـــر  الشـــكر 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وبمتابعـــة واهتمـــام وحـــرص مـــن لدن 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
الـــوزراء  آل خليفـــة، بإصـــدار مجلـــس 
التوجيهـــات لوزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني ووزير 
اإلسكان، لزيارة قريتي الدير وسماهيج 
ومتابعة احتياجـــات أهاليهما الخدمية 

واإلسكانية.
الخطـــوة  هـــذه  أن  العشـــيري  وأكـــد 

تترجـــم التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
مـــن صاحـــب الجاللة الملك ومـــا يوليه 
جاللتـــه مـــن حرص مســـتمر ومتواصل 
للمواطنيـــن، واســـتيعاب احتياجاتهـــم 
ومتطلباتهـــم، بما يحقق لهم وألســـرهم 

االستقرار المعيشي.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه التوجيهـــات تبين 

مســـتوى التعـــاون المنشـــود مـــن قبـــل 
الســـلطة التنفيذية مع ممثلي الشـــعب، 
مـــا يـــؤدي للوصـــول إلـــى النتائـــج التي 
تتفـــق عليهـــا كافـــة الجهـــود الوطنيـــة 
بإعطـــاء المواطنين األولوية، وتكريس 
اإلمكانـــات تلبيـــة لتطلعاتهـــم، الســـيما 
يمثـــل  الـــذي  اإلســـكاني،  الملـــف  فـــي 
أولويـــة بالنســـبة ألهالـــي قريتـــي الدير 

وسماهيج.
وأكد االســـتعداد التام للتعاون مع وزير 
اإلســـكان و وزيـــر األشـــغال والبلديات، 
وتقديـــم المعلومـــات المطلوبـــة كافـــة، 
التي من شأنها أن تسهل من الخطوات 
الكفيلـــة باســـتيعاب احتياجـــات أهالي 

القريتين.

التوجيهات الحكومية لمتابعة احتياجات الدير وســماهيج محل تقدير
العشيري: تزويد وزيري اإلسكان والبلديات بجميع المعلومات

مجلس بلدي المحرق

صرح العضو البلدي لثامنة المحرق عبدالعزيز الكعبي أن منفذ 
حي بوشـــاهين الواقع شـــرق الحد يستغيث من شدة االختناق 

المروري.
وأضاف أن الحي يشهد تضخما كبيرا في عدد الُسكان، فقد تم 
مؤخًرا توزيع الدفعة األولى من الوحدات السكنية الواقعة في 
الحي ذاته، والتي يبلغ عددها خمســـمئة وحدة، كما أن الدفعة 
القادمـــة مـــن الوحدات عددهـــا يفـــوق المئة، وســـيتم توزيعها 
خالل األشـــهر المقبلة في حي بو جليعة، والكثير من القســـائم 
الســـكنية في هذه المنطقة قيد التشـــييد حاليا والبعض اآلخر 
في طـــور التشـــطيبات النهائيـــة، وكل هؤالء الُســـكان والعمال 

يدخلون من مدخل واحد فقط!؟
واســـتطرد الكعبـــي “لكـــم أن تتصـــوروا حجـــم االزدحـــام علـــى 
المنفـــذ الوحيـــد في ظل وجود هذا العـــدد الهائل من القاطنين 
والعامليـــن والشـــاحنات والرافعـــات في هذا الحي! وال أنســـى 
أن أذكركـــم بالمشـــهد التراجيـــدي للمدخـــل فـــي وقـــت الذروة، 

حيـــث أصوات الضجيـــج والزماميـــر تعج الشـــارع، وهاتفي ال 
يكاد يصمت من مكالمات الشـــكاوى )تأخرنا على الشغل-عيالنا 
تأخـــروا علـــى المدرسة-المستشـــفى....( وســـيل ال متنـــاٍه مـــن 

التذمر، وكل العذر لهم في ذلك”.
واختتـــم عبدالعزيز الكعبـــي مؤكًدا ضرورة إيجـــاد حل جذري 
ومســـتعجل لهذه المشكلة الســـيما وأنها تتفاقم يوما بعد يوم، 
والبـــد مـــن اســـتحداث مدخـــل إضافي آخـــر حتى تنفـــك هذه 
األزمة وينفرج الطريق لكل المارة والداخلين لحي بوشاهين.

واحــد مدخــل  عبــر  للمــرور  يتزاحمــون  المئــات 
“بوشاهين” يستغيث من االختناقات المرورية

زينة علي 

المنامة - مكتب الباحث نوح خليفة

مملكـــة  إن  خليفـــة  نـــوح  الباحـــث  قـــال 
البحرين تشمل القطاع الصحي بمبادرات 
تنميـــة مســـتدامة لتذليل تحديـــات القرن 
تتمثل فـــي تعزيز القطـــاع بحوافز التقدم 
والتطور البشـــري واإلداري عبر تخصيص 
يوم للطبيب البحريني وجوائز تحفيزية.

وأضـــاف فـــي تصريـــح أمـــس أن مبادرات 
التنمية المســـتدامة تشهد تاريخا حكوميا 
ممتـــدا فـــي مملكـــة البحرين وتملـــك فيها 
رصيـــدا محليا عامرا وتاريخا مشـــرفا من 
المبـــادرات العالميـــة الرائدة فـــي المحافل 
مجـــاالت  بمختلـــف  المختلفـــة  الدوليـــة 

التنمية البشرية.
وحيا الفكـــر الحكومي الحيـــوي المتنامي 
الحـــراك  وقـــوة  يوميـــا  متســـارع  بشـــكل 
التنميـــة  قـــوى  مختلـــف  بيـــن  والتكامـــل 
الحكوميـــة  القطاعـــات  فـــي  الوطنيـــة 
والخاصة واألهليـــة بالمملكة التي أنتجت 

بيئة تنافسية محفزة متطورة ورائدة.
وأكـــد أن الحكومـــة تشـــهد تطـــورا كبيـــرا 
العمـــل  تاريـــخ  محطـــات  مختلـــف  فـــي 
الحكومـــي لما يوليه عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

للقطاعـــات المختلفة بالدولة من دعم عزز 
من استدامة حيويتها.

بيانـــه مشـــيًدا  الباحـــث خليفـــة  واختتـــم 
بالجهـــود الحثيثـــة والمهام الجســـام التي 
يتولـــى مسســـؤوليتها بثقـــة وعـــزم عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة في كل مســـتجدات التغير المحلي 
والعالمـــي بتكاتـــف وثيق من أبنـــاء البالد 

ومؤسسات الدولة.

نوح خليفة: البحرين تمتلك تاريخا مشرًفا من المبادرات العالمية

نوح خليفة



بدء صرف أجور المواطنين المشمولة بالدعم عن يوليو
أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان عن قيام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية باســتكمال كافة اإلجراءات اإلدارية لتحويل 50 % من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشــآت القطاع الخاص 
األكثــر تأثــًرا، بســبب جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( إلى الحســابات المصرفية لتلك المنشــآت، وعددها 11120 شــركة ومؤسســة في 
القطــاع الخــاص وذلــك تمهيــًدا لقيــام هذه الشــركات والمؤسســات بصرف الرواتب المشــمولة بالدعــم الحكومي بدًءا مــن اليوم 27 

يوليو2020 واأليام المقبلة لعدد 60,416 بحرينًيا مستحًقا، على أن تكون الرواتب كاملة بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين.

ويأتي هذا اإلجـــراء تنفيًذا للتوجيهات 
الملكية الســـامية لعاهـــل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
الوطنيـــة  الجهـــود  بتوحيـــد  خليفـــة،، 
لمواجهـــة انعكاســـات فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد - 19( بمـــا يحافـــظ على صحة 
وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، وبناًء 
برئاســـة  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  علـــى 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
ودعـــم ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، بدفع 50 % من رواتب 
البحرينييـــن العامليـــن المؤمـــن عليهـــم 
فـــي منشـــآت القطـــاع الخـــاص األكثـــر 
تأثًرا ولمدة 3 أشـــهر )يوليو وأغســـطس 
وســـبتمبر2020(، من صنـــدوق التأمين 
ضـــد التعطل، إذ يأتـــي هذا الدعم ليعزز 
اســـتقرار الوظائف في القطاع الخاص، 
وتشـــجيع أصحـــاب العمـــل لالحتفـــاظ 
بالعمالة الوطنية، إضافة إلى مســـاعدة 
الشركات والمؤسسات على تخطي آثار 
األوضاع الصعبة التي تواجهها؛ بســـبب 

الظروف الراهنة. 
وأكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
أن دعـــم رواتـــب المواطنيـــن بالقطـــاع 
الخـــاص فـــي المرحلـــة الثانية يشـــترط 
فيه أن تكون من المنشـــآت األكثر تأثًرا 
وأن يكـــون قـــد تأثـــر عمالهـــا ومواردها 
بحيـــث  “كورونـــا”،  بتداعيـــات جائحـــة 
توقـــف العمـــل فيهـــا كلًيـــا أو جزئًيـــا، ما 
أثـــر علـــى قدرتهـــا علـــى الوفـــاء بأجور 
المنشـــأة  تلتـــزم  وأن  لديهـــا،  العامليـــن 
بالمحافظة علـــى العمالة الوطنية لديها 
فـــي العـــام 2020، إضافة إلـــى التزامها 

رواتـــب  مـــن  المتبقيـــة  النســـبة  بدفـــع 
البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون 
خصم، وفـــي المواعيـــد المقررة لصرف 

الرواتب.
القطاعـــات  أن  حميـــدان  وأوضـــح 
االقتصادية األكثر تأثًرا بجائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19( تـــم تحديدها وفق 

معايير محددة وبعد دراسة مستفيضة، 
هـــي: قطـــاع الســـفر والطيـــران، وقطاع 
الضيافـــة والمطاعم، وقطـــاع الخدمات 
وصـــاالت  )الصالونـــات  الشـــخصية 
الرياضـــة واأللعاب والترفيـــه(، والقطاع 
الصناعـــي، والقطـــاع الصحـــي، وقطـــاع 
النقـــل والمواصـــالت، وقطـــاع التأهيـــل 
األطفـــال(،  ريـــاض  )شـــاملة  والتدريـــب 
وقطـــاع البيـــع بالتجزئـــة )غيـــر المـــواد 
الغذائيـــة(، وقطـــاع الخدمـــات اإلداريـــة 
وتنظيـــم  واإلعـــالم  العامـــة  )العالقـــات 

الفعاليات(، وقطـــاع العقارات والمكاتب 
الهندســـية والفنية والمقاوالت، وقطاع 
وأيـــة  المحليـــة،  والمجـــالت  الصحـــف 
باســـتثناء  متأثـــرة  أخـــرى  قطاعـــات 
القطاع المالي، واالتصاالت، واألنشـــطة 
العلمية والتقنية واالحترافية، والتعليم 

الجامعي والمدارس.
وفي ختام تصريحه، أشـــاد وزير العمل 
والتنمية االجتماعية بحرص الحكومة 
علـــى جعل المواطـــن البحرينـــي محور 
مبادراتهـــا التنموية لمـــا يمثله من ثروة 
وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكًدا في 
هذا الســـياق اهتمام الحكومة المتزايد 
الحمايـــة  وتوفيـــر  ودعمـــه  بالمواطـــن 
والرعاية االجتماعية له خاصة في ظل 
تداعيـــات فيـــروس كورونـــا وانتشـــاره 
علـــى  المتفـــاوت  وتأثيـــره  العالمـــي 

القطاعات اإلنتاجية كافة.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل

local@albiladpress.com
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 302019 يونيو 2020
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام الموجودات

35.840.556
157.840

36.773.498
221.480

35.998.39636.994.978
الموجودات المتداولة 

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى

النقدية وشبه النقدية 

48.054
303.215
122.753

58.826
453.305
211.947

474.022724.078
36.472.41837.719.056مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم ممتازة

حساب التعديل في رأس المال
اإلحتياطي القانوني

اإلحتياطي العام
الخسائر المتراكمة

3.662.099
14.833.615

-
-
-

)1.642.982(

22.950.150
-

)2.434.650(
65.681

279.236
)17.198.318(

16.852.7323.662.099مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

الجزء غير المتداول من قرض ألجل
الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

الجزء غير المتداول من اإليرادات المؤجلة
الجزء غير المتداول من المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة

منافع نهاية الخدمة للموظفين

14.875.913
33.614
73.518

-
114.102

14.875.992
99.650

-
8.033.615

98.514
15.097.14723.107.771

مطلوبات متداولة
ذمم تجارية دائنة وأخرى

الجزء المتداول من قرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة
الجزء المتداول من المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة

حسابات السحب على المكشوف

1.551.504
1.957.460

130.337
127.963
753.222

2.053

1.635.157
2.364.137

127.504
-

6.800.000
22.388

4.522.53910.949.186

36.472.41837.719.056مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2020

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2019

األنشطة التشغيلية
)1.671.226()1.642.982(صافي الخسارة للفترة

التسويــات :
استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات    

تكاليف التمويل    
إطفاء حق استخدام الموجودات    

إطفاء اإليرادات المؤجلة خالل الفترة    
مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار    

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون    

ذمم تجارية مدينة وأخرى    
ذمم تجارية دائنة وأخرى    

مبالغ محتجزة دائنة    
منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

942.545
498.080

63.640
)44.762(

5.029

10.772
150.090
)83.653(

-
15.588

934.782
858.680

66.164
-

8.360

7.554
)67.400(

34.153
)1.250(

408
170.225)85.653(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)2.735()9.603(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)2.735()9.603(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
العائدات من إصدار أسهم ممتازة

المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار
إيرادات مؤجلة مستلمة خالل الفترة

صافي التغير في قرض ألجل
صافي التغير في المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة

تكاليف التمويل المدفوعة

14.833.615
)63.203(
246.243
)406.756(

)14.080.393(
)503.109(

-
)70.920(

-
)1.115.734(

1.285.359
)858.680(

)759.975(26.397صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية

)592.485()68.859(صافي النقص في النقد وما في حكمه

189.559723.114النقد وما في حكمه في بداية الفترة

120.700130.629النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

النقد وما في حكمه 122.753202.201متمثلة فـي: 

)71.572()2.053(حسابات السحب على المكشوف

120.700130.629

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2020

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2019

الربع المنتهي في
30 يونيو 2020

الربع المنتهي في
30 يونيو 2019

إيرادات التشغيل
تكلفة التشغيل

669.359
)370.300(

1.592.569
)628.030(

80.026
)115.402(

719.774
)309.378(

ربح/)خسارة( التشغيل للفترة
إيرادات أخرى

299.059
94.656

964.539
-

)35.376(
83.492

410.396
-

393.715964.53948.116410.396

مصروفات غير تشغيلية
مصروفات عمومية وإدارية 

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
تكاليف التمويل

)596.072(
)942.545(
)498.080(

)842.303(
)934.782(
)858.680(

)207.637(
)471.509(
)177.502(

)421.914(
)470.019(
)431.847(

)2.036.697()2.635.765()856.648()1.323.780(

)913.384()808.532()1.671.226()1.642.982(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.004()0.022()0.007()0.013(الخسارة األساسية والمخفضة على السهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020
)غيرمدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

 أسهم ممتازةرأس المال
حساب التعديل 
في رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

اإلحتياطي
العـام

الخسائر
المجموعالمتراكمة

7.067.512)13.697.987(65.681184.318)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2018

صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى 
)1.671.226()1.671.226(-----للفترة

-)47.777(47.777----المحول إلى االحتياطي العام

5.396.286)15.416.990(65.681232.095)2.434.650(-22.950.150في 30 يونيو 2019

3.662.099)17.198.318(65.681279.236)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2019
-17.198.318)279.236()65.681(2.434.650-)19.288.051(تخفيض رأس المال خالل الفترة

14.833.615----14.833.615-إصدار أسهم ممتازة
صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى 

)1.642.982()1.642.982(-----للفترة

16.852.732)1.642.982(---3.662.09914.833.615في 30 يونيو 2020

البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهــر المنتهية في 30 يونيــو 2020م

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 27 يوليـو2020
جرانت ثورنتون - عبدالعال

رضـا عبـدهللا علـي فـرج
عضو مجلس اإلدارة

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حميدان: 60416 
استفادوا من 

الدعم في 11120 
شركة ومؤسسة

مجلس إدارة “تمكين” يناقش دعم االستمرارية واالستدامة لمؤسسات “الخاص”
استفادة 1914 صالونا و393 مطعما ومقهى و346 مكتبا للسفر و205 ناديا وصالة بالمرحلة الثالثة

أكد رئيس مجلـــس إدارة صندوق العمل 
“تمكيـــن” الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة أن التوجيهات الملكية الســـامية 
لحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل البالد، وقرارات 
الحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
صاحـــب  وتوجيهـــات  الـــوزراء،  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
تأتي لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة 
ومتناهية الصغر إيماًنا بدورها في تعزيز 
النمـــو االقتصـــادي لمملكـــة البحرين في 
ظل الظروف االســـتثنائية التي يشهدها 

العالم لفيروس كورونا )كوفيد19-(.
وأوضـــح لـــدى ترؤســـه اجتمـــاع مجلس 
إدارة “تمكيـــن” الـــذي عقد اليـــوم اإلثنين 
عـــن ُبعـــد أن مبـــادرات الدعـــم المتنوعة 
تأتـــي في ظل مـــا يواجهه العالم بشـــكل 
عام من تحديات بارزة ومســـاعي تهدف 
إليجـــاد الفرص التي تســـهم فـــي تقديم 

حلول الدعم األمثل خالل هذه الظروف 
االستثنائية، فيما يســـهم أيضًا في الحد 
من التبعات االقتصادية لجائحة كورونا 
)كوفيد19-( على القطاعات األكثر تأثرا، 
حيـــث قامـــت المملكـــة بجهـــود واضحة 
تقديـــم  عبـــر  نوعـــي  دعـــم  تقديـــم  فـــي 
منـــٍح ماديـــة لدعـــم مؤسســـات القطـــاع 
بمـــا  التشـــغيلية  الخـــاص فـــي تكاليفهـــا 
يضمـــن اســـتمراريتها في وجـــه مختلف 

التحديات.
وناقش المجلس في لقائه أبرز الخطوات 
التـــي قامت بها “تمكين” وتم العمل على 

رســـم أهـــم مالمـــح ســـيناريوهات العمل 
للفتـــرة المقبلة، والتركيز على اســـتدامة 
أهـــداف الدعـــم فيمـــا يحقـــق األهـــداف 

االستراتيجية لتمكين.
ومن جهته، استعرض الرئيس التنفيذي 
لـ “تمكين” إبراهيم جناحي في االجتماع 
مـــن  األولـــى  بالمرحلـــة  الُمقـــدم  الدعـــم 
برنامـــج دعم اســـتمرارية األعمال والذي 
تـــم إطالقه تنفيـــذًا للتوجيهـــات الملكية 
الســـامية لصاحـــب الجاللة عاهـــل البالد 
وإلحاًقـــا بإعـــالن الحكومة عـــن الحزمة 
الماليـــة واالقتصادية والتـــي من ضمنها 

إعادة توجيه الدعـــم الذي تقدمه برامج 
“تمكين”.

وشـــملت المرحلـــة األولـــى مـــن البرنامج 
دعـــم أكثر من 15,600 مؤسســـة صغيرة 
ومتناهيـــة الصغـــر، فيما ركـــزت المرحلة 
الثانية على مواصلة الدعم للمؤسســـات 
األكثـــر تأثرًا من الجائحـــة، لتعزيز جهود 
عـــن  الســـوق، فضـــالً  فـــي  اســـتمراريتها 
مضاعفـــة الدعـــم لهذه المؤسســـات فيما 
يســـاهم في تعزيز تحقيق هذه األهداف 

المرجوة على الوجه األمثل.
وتـــم فـــي المرحلـــة الثانية تركيـــز الدعم 

وتمديـــده لثـــالث شـــهور إضافيـــة حيث 
ســـاهم فـــي خدمـــة مـــا يصل إلـــى 1914 
مـــن صالونـــات التجميـــل، و393 مطعمـــا 
ومقهى، و346 مكتبًا للســـفر والســـياحة، 
و205 ناديًا وصالة رياضية، وأخيًرا 139 

معهدًا ومؤسسة للتدريب.

السنابس - تمكين

الشيخ محمد بن عيسى



أفـــرد كتاب “المـــرأة البحرينيـــة والتعليم.. 
إشـــراقات مبكـــرة وريـــادة وطنيـــة”، الـــذي 
أصـــدره المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مؤخـــرا 
فصال كامال للحديث عن البدايات المبكرة 
األساســـية  والمهـــارات  القـــدرات  لتنميـــة 
للمرأة البحرينية، حيث كان اهتمام المرأة 
لرفـــع  العمـــل؛  بدخـــول ســـوق  البحرينيـــة 
مســـتوى معيشـــتها ومعيشة أســـرتها، أحد 

أهم دوافعها للتعليم.
ولمـــا كان ســـوق العمل في مســـتهل نهضة 
البحريـــن االقتصاديـــة قـــد اتســـم بزيـــادة 
الطلـــب علـــى العمالـــة الفنية، فقـــد وجدت 
المـــرأة أن الفرصـــة قـــد غـــدت مهيـــأة لهـــا، 
خصوصـــا مـــع تقبـــل المجتمع لهـــا، فكانت 
البدايـــة لدخـــول الفتيـــات التعليم الصحي 
منـــذ نهاية خمســـينات القرن الماضي، تاله 
التعليم التجاري مع بداية الســـبعينات، ثم 
التعليـــم الفندقي، ثـــم الصناعي في مجال 

األنسجة والمالبس.
وعندمـــا أخـــذ التعليم الحكومـــي النظامي 
للفتيات في االنطالق، تواكبت معه النهضة 
الرياضيـــة. ومنذ أربعينـــات القرن الماضي 
كانـــت التمرينات الرياضيـــة تمارس يوميا 
في مدارس البنات، بل شاركت البنات في 
تمرينـــات رياضيـــة أمام الجمهـــور، وغدت 
التربيـــة الرياضيـــة منهج ونشـــاطا متنوع 
لها إدارتها التي تتابعها، إيمان بمبدأ العقل 

السليم في الجسم السليم.
ومـــع نمـــو الحركة الكشـــفية نمـــت الحركة 
اإلرشـــادية من مرحلـــة البراعم إلى مرحلة 
الزهـــرات إلـــى المرشـــدات إلـــى الجواالت. 
وكان للمـــرأة البحرينيـــة الريـــادة خليجيـــا 
حيـــن تأسســـت هـــذه الحركـــة فـــي ينايـــر 
1970، وهـــي الريادة التـــي أهلت البحرين 
الحتضـــان حركـــة المرشـــدات العربيـــة من 
1996. ومنـــذ  العـــام  1988 وحتـــى  العـــام 
البداية، كانت مدارس البنات بيئة مناسبة 

للثقافة واألنشطة الفنية واألعمال اليدوية 
التـــي تقام لها المعـــارض. وفي االحتفاالت 
التـــي كانت تقيمهـــا هذه المدارس ســـنويا 
تقدم أعمال البنات المســـرحية واألشـــعار، 
وكانـــت تحظـــى بحضـــور نخبـــة المجتمـــع 
البحريني، وعلى رأسها قرينة عاهل البالد.
وإدراكا من المرأة البحرينية أن األمية هي 
أكبـــر معوقات التنميـــة، وأن القضاء عليها 
يســـاعد في نمـــو وعيها، ويعزز مشـــاركتها 
اإليجابيـــة تجـــاه أســـرتها والمجتمـــع، فقد 
كانـــت حريصـــة علـــى التفاعـــل مـــع جهود 
الجمعيـــات النســـائية للقضـــاء علـــى هـــذه 
اآلفـــة االجتماعية حين بدأت هذه الجهود 
فـــي أوائل الســـتينات. ومـــن جانبها قامت 
الدعـــم  بتقديـــم  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
الفنـــي والمادي لهـــذه الجهود إلى أن تولت 
مســـؤولية تعليم الكبار مســـتعينة بخبرات 
اليونيســـكو، وسنة بعد األخرى أخذ معدل 
األميـــة فـــي التضـــاؤل، وكانـــت هـــذه هـــي 
البدايـــة لمجتمـــع بحريني خـــاٍل من األمية 

األبجدية، بل والحاسوبية.

التعليم المهني والفني

وفي فترة اتســـمت بتصاعد وتيرة التنمية 
االقتصاديـــة وزيـــادة الطلـــب علـــى العمالة 
الفنيـــة والمهنية، اهتم القائمون على نظام 

التعليـــم بضـــرورة تطبيـــق نظـــام التعليـــم 
الفني الذي يوفـــر للمجتمع األيدي الماهرة 
والفنية، فتم اســـتحداث المدارس الفنية. 
وكانـــت البداية في العـــام 1936 حينما تم 
إدخال التعليم المهني إلى مدرسة المنامة 
والمحـــرق، وكان ذلـــك في مجـــال النجارة 
وتـــم  البســـيطة،  الميكانيكيـــة  واألعمـــال 
توظيـــف اثنين من المدرســـين العرب لهذا 
الغـــرض، ولم يكن آنـــذاك للفتيات حظ من 

هذا النوع من التعليم في بداية األمر.
ويمكن تقســـم هـــذا النوع مـــن التعليم إلى 
أربع فروع أساسية هي “التعليم التجاري” 
البحريـــن  تحـــول  ببدايـــات  ارتبـــط  الـــذي 
إلـــى مركـــز مالـــي إقليمـــي منذ خمســـينات 
القـــرن الماضـــي، عندما أصبحـــت البحرين 
وجهـــًة لكثير مـــن المصارف والمؤسســـات 
الماليـــة في المنطقـــة والعالم، وحاجة تلك 
المؤسســـات لتوظيف كوادر محلية تنهض 
بمتطلبـــات مختلـــف عملياتها التشـــغيلية، 
حيـــث بـــدأ التعليـــم التجـــاري اعتبـــارا من 
حيـــن   )1953  /  1952( الدراســـي  العـــام 
المنامـــة  بمدرســـة  واحـــد  فصـــل  افتتـــح 
الثانوية للبنيـــن، التحق به عدد من الطلبة 
هـــذه  13 طالبـــا، وبقـــي علـــى  ال يتجـــاوز 
الحال حتى أوائل الســـتينات، حيث زادت 
الفصول، وأصبح هناك قســـما تجاريا قائما 

بذاته، وكانت مدة الدراســـة ســـنتين فقط 
بعـــد المرحلة اإلعدادية، ثم أصبحت ثالث 
سنوات ابتداًء من العام الدراسي )1966 /  
1967(، ُيعطى الطالب بعدها شهادة دبلوم 

الثانوية التجارية.
إضافـــة إلـــى التعليـــم التجـــاري كان هنـــاك 
التعليـــم الفندقـــي، فبالنظـــر لكـــون قطـــاع 
السياحة يعد من أهم األنشطة االقتصادية 
في البحرين، وأحد مصادر الدخل الوطني 
توجهـــت الحكومـــة البحرينيـــة إلـــى هـــذا 
النوع مـــن التعليم، وكانت البداية، إنشـــاء 
معهد البحريـــن للفندقة العام 1975، وكان 
المعهـــد تابًعـــا لـــوزارة اإلعالم قبـــل أن تتم 
خصخصته، وقد بلغ عدد الطالبات بحسب 
التربيـــة  لـــوزارة  الرســـمية  اإلحصـــاءات 
والتعليـــم نحـــو 93 طالبة مســـجلة بمســـار 
الفندقـــة )ما قبـــل الجامعي( خـــالل الفترة 

من )1983 - 1987(.
كمـــا جـــرى التركيـــز علـــى تعليـــم الفتيـــات 
صناعـــة األنســـجة والمالبـــس، فقـــد بدأت 
العـــام  البحريـــن  فـــي  المالبـــس  صناعـــة 
توســـعت  ثـــم  نطـــاق ضيـــق،  علـــى   1975
تدريجيـــا لتتحـــول إلـــى صناعـــة منظمـــة 
فـــي المملكـــة، وفي ضوء ذلـــك، تم إدخال 
مجال األنسجة والمالبس بمدارس البنات 
وأضيف للمرحلـــة الثانوية؛ بهدف تخريج 

الفتيـــات الراغبـــات فـــي العمل فـــي مجال 
خياطة المالبس وذلك في العام الدراســـي 

.)1982  / 1983(
يضـــاف إلى ذلـــك كلـــه “التعليـــم الصحي”، 
حيث يعد التعليم الصحي من التخصصات 
التـــي القـــت إقباال من البنات في مســـتوى 
التعليم ما قبل الجامعي، والمالحظ أنه لم 
يقتصـــر على التمريض، وإنمـــا تضمن عدة 
مجـــاالت وصلـــت إلى مســـتوى المشـــاركة 
فـــي العمليـــات المختلفة المســـاندة للطب، 
وقد بدأ عمل المرأة البحرينية ودورها في 
القطـــاع الصحي في العام 1941 عندما تم 
تعيين أول ممرضـــة بحرينية مؤهلة. وقد 
افتتحـــت مدرســـة التمريـــض العـــام 1959 
عندمـــا اتجهـــت وزارة الصحـــة إلـــى إعداد 

فئة الممرضين والممرضات.

الحركة الرياضية والكشفية

كمـــا وشـــكَّلت الرياضـــة والحركة الكشـــفية 
والفنيـــة ركيـــزة أساســـية مـــن ركائـــز تنمية 
للمـــرأة  األساســـية  والمهـــارات  القـــدرات 
البحرينية، حيث صاحب النهضة التعليمية 
فعندمـــا  رياضيـــة،  نهضـــة  البحريـــن  فـــي 
أخـــذ التعليـــم في البـــالد طابعـــه الحكومي 
النظامـــي شـــقت التربية الرياضيـــة طريقها 
جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع التعليـــم، وكان ذلـــك 

فـــي العـــام 1919. أما الحركة الكشـــفية في 
البحرين، فيرجع تأسيسها إلى العام 1927، 
حيث تكونت أول فرقة كشـــفية بالمدرســـة 

الغربية االبتدائية للبنين بالمنامة.

محو األمية وتعليم الكبار

والمهـــارات  القـــدرات  تنميـــة  يمكـــن  وال 
األساســـية للمـــرأة إال بالقضـــاء على األمية 
وتعليـــم الكبـــار، ويرجـــع تاريـــخ البدء في 
تعليـــم كبـــار النســـاء ومحـــو أميتهـــن فـــي 
البحرين إلى أوائل الســـتينات، حيث تبنت 
الجمعيات النســـائية العديد من المبادرات، 
وفي العام 1971 تشـــكلت “اللجنة األهلية 
المشـــتركة لتعليـــم الكبـــار”، وكان مـــن أبرز 
أعمالهـــا فتـــح ثمانيـــة فصـــول للنســـاء بلغ 
عـــدد المســـتفيدات منهـــا فـــي هذه الســـنة 
280 دراســـة فـــي مقابل 125 مـــن الرجال، 
كمـــا أتاحت الدولة بعد أن نالت اســـتقاللها 
برامـــج  وفـــق  التعليـــم  مواصلـــة  فـــرص 
المـــدارس النظامية بمســـتوياتها المختلفة 
لمـــن فاتهـــم قطـــار التعليـــم، وكان أبـــرز ما 
قامت به الحكومة هو مراقبة محو األمية 
وتعليم الكبار منذ نشأتها في مجال تعليم 
الكبـــار هو فتـــح فصول التقويـــة للمنتهين 
من الدراسة بمحو األمية منذ العام 1978.

أحد صفوف تعليم الخياطة في السبعينات صورة توضح عمل المرأة في القطاع التجاري في السبعينات تدريب الممرضات في مستشفى السلمانية العام 1977

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اإلضاءة على مسيرة تنمية القدرات والمهارات األساسية للبحرينيات
ــم” ــي ــل ــع ــت ــة وال ــي ــن ــري ــح ــب ــاب “الــــمــــرأة ال ــتـ ــول كـ ــصـ ــرد فـ ــسـ ضــمــن تـــقـــاريـــر تـ

المضحكي: ممارسات جيدة لمؤسسات التدريب المهني بتقديم برامجها “عن ُبعد”
ـــة ـــرات الجائح ـــع تأثي ـــل م ـــي التعام ـــة ف ـــارب الناجح ـــتعراض التج اس

عقـــدت هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب، 
ممثلـــة في إدارة مراجعة أداء مؤسســـات 
المنتـــدى  أمـــس،  المهنـــي،  التدريـــب 
اإللكترونـــي “نحـــو تعليم وتدريـــب مهني 
مـــن  االســـتثنائية”  الظـــروف  فـــي  فاعـــل 
خـــالل منصة التواصل عن ُبْعد، بمشـــاركة 
ما يقـــارب 170 مشـــارًكا مـــن المختصين، 
المجـــال  فـــي  والمهتميـــن  والمعنييـــن، 
التعليمـــي والتدريبـــي، وبحضـــور الرئيس 
التنفيـــذي لهيئة جـــودة التعليم والتدريب 
جواهـــر شـــاهين المضحكـــي، ومســـؤولي 

الهيئة ومنتسبيها.
ويعد المنتـــدى منصة لمؤسســـات التعليم 
والتدريـــب المهني، والجهات ذات العالقة 
المتصلـــة  والتجـــارب  الخبـــرات،  لتبـــادل 
بالتعامـــل مع تداعيات جائحة كوفيد19-، 
وكيفية تعامل المؤسســـات مع متطلباتها، 

وخططها المستقبلية.

وقد ُعِقَد المنتدى بمشاركة متحدثين من 
بعـــض الجهـــات، والهيئات، والمؤسســـات، 
المعنية بالتعليم والتدريب الفني وجودته 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث شـــارك فـــي 
المنتـــدى كلٌّ مـــن مديـــر بيرلتـــز البحريـــن 
األســـتاذ مناف العاني، والمديـــر التنفيذي 
المهندســـين  جمعيـــة  تدريـــب  لمركـــز 
البحرينيـــة حميـــد عبـــدهللا، ومديـــر إدارة 
شـــؤون المتدربيـــن فـــي معهـــد البحريـــن 
للتدريـــب ناهـــد شـــويطر، ورئيـــس قســـم 
الترويـــج والمعلومـــات فـــي وزارة العمـــل 

والتنمية االجتماعية هناء ناصر.
إدارة  مديـــر  المنتـــدي  جلســـات  وأدار 
مراجعة أداء مؤسســـات التدريب المهني 
فـــي هيئة جودة التعليـــم والتدريب وفاء 
العـــام  المديـــر  شـــاركت  كمـــا  المنصـــوري، 
لـــإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسســـات 
التعليميـــة والتدريبيـــة هيـــا المناعـــي في 
تقديـــم الملخص العام للمنتدى ومناقشـــة 
بعض األفـــكار واألطروحـــات التي ُقدمت 

من المشاركين.
أشـــادت  االفتتاحيـــة،  الكلمـــة  وفـــي 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة جـــودة التعليم 
والتدريـــب جواهـــر المضحكي، بمـــا تبذله 
الحكومـــة مـــن جهـــود الحتـــواء تداعيات 
جائحـــة كوفيد19-، علـــى قطاعي التعليم 
والتدريـــب فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث 
األزمـــات،  مواجهـــة  فـــي  قدرتهـــا  أثبتـــت 
والتزامها بالمحافظة على ســـالمة وصحة 
المجتمـــع بكافـــة شـــرائحه مـــن مواطنيـــن 
ومقيمين، بفضل مـــن هللا، ثم التوجيهات 
السامية لصاحب الجاللة الملك، وقرارات 
الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس مجلس الوزراء، والجهود الوطنية 
الوطنيـــة  الحملـــة  قبـــل  مـــن  المبذولـــة 
لمكافحـــة فيروس كورونا بقيادة ومتابعة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
أنَّ  التنفيـــذي  الرئيـــس  وبينـــت  الـــوزراء. 
عملية التقييم التي أجرتها الهيئة أظهرت 

لمؤسســـات  جيـــدة  ممارســـات  وجـــود 
التدريـــب المهنـــي لتقديـــم التدريـــب عـــن 
ُبعد، وبينت وجود مشاركات بين الجهات 
المعنيـــة بهذا القطاع والهيئة ومؤسســـات 
التعليـــم والتدريب؛ مما يشـــير إلى وجود 

نهج تشاركي في العمل.
وفـــي ورقـــة قدمتهـــا ناهد شـــويطر، وهي 
مديـــر إدارة شـــؤون المتدربيـــن في معهد 
البحريـــن للتدريـــب تحـــت عنـــوان: “معهد 
البحريـــن للتدريب عبـــر اإلنترنت: الفرص 
والتحديـــات” أوضحـــت شـــويطر تجربـــة 
إلـــى  معهـــد البحريـــن للتدريـــب للتحـــول 
التعلـــم اإللكترونـــي والتدريـــب عـــن بعـــد، 
واإلســـتراتيجيات التـــي تـــم تطبيقهـــا من 
قبل المعهد لتقديم خدماته التدريبية في 

ظل جائحة كوفيد19-.
فيمـــا اســـتعرض المديـــر التنفيـــذي لمركز 
البحرينيـــة  المهندســـين  تدريـــب جمعيـــة 
حميـــد عبدهللا كيفية تدريب المهندســـين 
مواجهـــة  علـــى  والقادريـــن  المؤهليـــن 

والعشـــرين،  الحـــادي  القـــرن  تحديـــات 
وذلـــك وفق المهـــارات الوطنيـــة المطلوبة 
في ســـوق العمـــل، وبالتعاون مـــع الجهات 
المعنيـــة ومـــن بينهـــا هيئة جـــودة التعليم 

والتدريب.
وهـــو  العانـــي،  منـــاف  قـــدم  جانبـــه،  مـــن 
مديـــر مركـــز بيرلتـــز البحرين ورقـــة عمل 
بعنـــوان: “تحـــدٍّ آخـــر، ويوم آخر!!” مشـــيًرا 
فيهـــا إلى اإلجـــراءات التـــي اتخذها مركز 
بيرلتز البحريـــن؛ لمواجهة تحدي المرحلة 
الراهنة، واالســـتمرار في تقديم الخدمات 
للفتـــرة  الخطـــط  ووضـــع  العمـــالء،  إلـــى 
الحالية في ظل البنية التحتية المتوافرة.

وتنـــاول المشـــاركون عـــدًدا مـــن المحـــاور 
فـــي  والمتمثلـــة  والمختلفـــة،  المهمـــة 
قطـــاع  توجهـــات  ومناقشـــة  اســـتعراض، 
كورونـــا،  جائحـــة  ظـــل  فـــي  التدريـــب 
والممارســـات الحاليـــة للتعليـــم والتدريب 
الراهـــن،  الوضـــع  وتحديـــات  بعـــد،  عـــن 
الفـــرص  علـــى  التعـــرف  إلـــى  باإلضافـــة 
والخطـــط المســـتقبلية، وتســـليط الضـــوء 
على االقتراحات والتوصيات التي سوف 
يخرج بها المنتـــدى، والتي يمكن تطبيقها 
وتنفيذهـــا علـــى أرض الواقـــع، والتركيـــز 
عليها في المرحلة الحالية وما بعد مرحلة 

كورونا.
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أوائل الثانوية: التعّلم الرقمي عزز لدينا حس المسؤولية
أكد عدد من خريجي وخريجات الثانوية العامة األوائل بلوحة شرف مسار 
اللغــات والعلــوم اإلنســانية أن التعّلــم الرقمي خــال فترة تعليق الدراســة 
النظاميــة قــد عــزز لديهم حس المســؤولية بضــرورة متابعة دراســتهم من 
المنــزل، كمــا طــور مــن قدراتهــم في البحــث والتقصي عــن المعلومــة التي 
تصنــع الفــارق فــي إجاباتهــم ومشــروعاتهم الدراســية، مشــيرين إلــى أن 
اســتدامة التعليــم في ظل جائحة “كورونا” هــو إنجاز بحريني كبير نفتخر 

به جميًعا.

وقالت نوراء الشيخ: باإلصرار والجهود 
المثمرة من وزارة التربية والتعليم، ومن 
المعلمين والمعلمـــات، تمكنا من مواصلة 
اإلنجـــاز  بهـــذا  فخـــورة  وأنـــا  الدراســـة، 
لوطنـــي الغالـــي، والذي يعكـــس اهتمامه 
بضمـــان الحق فـــي التعليـــم ألبنائه مهما 

كانت الظروف. أما طموحي المستقبلي، 
فهو االلتحـــاق بكلية البحريـــن للمعلمين 

للعمل معلمة.
قـــال:  فقـــد  أحمـــد،  محمـــد  علـــي  أمـــا 
أهـــدي تفوقـــي إلـــى عائلتـــي والمعلمين 
واألصدقاء، وقد كانت الدراســـة عن بعد 

جيـــدة، ولهـــا فوائـــد عديـــدة، وخاصة ما 
يتعلـــق باعتمـــاد الطالب على نفســـه في 
متابعـــة الـــدروس والمذاكـــرة، مما ينمي 
فـــي  لديـــه، وأطمـــح  المســـؤولية  حـــس 

دراسة الحقوق بالجامعة.
الطالبة روند أشـــرف قالت: كانت تجربة 
وســـاعدتني  جميلـــة،  بعـــد  عـــن  التعّلـــم 
الكثيـــر مـــن وســـائل التعّلـــم والتواصـــل 
التـــي وفرتها الـــوزارة، وأفضلها الفصول 
المركزية عبر برنامج “تييمز”، الذي خلق 

بيئة صفية محاكية للواقع، وأعاننا على 
فهـــم المناهـــج بســـهولة، وأود أن أدرس 
مرموقـــة،  محاميـــة  أُلصبـــح  الحقـــوق، 

والشـــكر ألمـــي وأبي لمـــا قدمـــاه لي من 
دعم.

وأشـــارت طاهرة جعفر إلى أن الدراســـة 

باســـتخدام التكنولوجيـــا الرقميـــة كانت 
التـــي  الوســـائل  تنـــوع  بســـبب  ميســـرة 
المعلمـــات  وتواصـــل  الـــوزارة،  وفرتهـــا 
وكانـــت  العقبـــات،  لتذليـــل  المســـتمر 
الفصـــول االفتراضيـــة المركزية وســـيلة 
ممتازة إليصال المعلومات بشكل واضح 
مع توفيـــر التواصل التفاعلي مع المعلم، 
وأرغب في دراســـة علـــم النفس، ألصبح 

أخصائية نفسية.
جليلة الســـيد فيصل قالت: الدراسة عن 
بعد كانت صعبة في البداية، لكن مع دعم 
الوزارة والمدرســـة واألســـرة واألصدقاء 
تمكنـــا مـــن التأقلـــم ســـريًعا، وأتطلع إلى 

دراسة تخصص علوم التغذية.
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استدامة التعليم 
إنجاز نفخر به

روند أشرف نوراء الشيخ



“الشكاوى”: مناقشة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة سكن العمالة
ــدد الـــعـــمـــال ــ ــ ــل وتـــقـــلـــيـــل ع ــمـ ــعـ دعـــــــوة لـــلـــحـــد مــــن االخـــــتـــــاط فــــي مــــواقــــع الـ

عقدت لجنة الشـــكاوى والرصد والمتابعة 
اجتماعها الشهري السادس عشر عن بعد، 
برئاســـة ماريـــا خـــوري وعضويـــة حميـــد 

حسين وروضة العرادي، وعمار البناي. 
وخـــال االجتمـــاع، أكـــدت اللجنـــة أهمية 
علـــى  الثانيـــة  للســـنة  المؤسســـة  مبـــادرة 
التوالي حـــول رصد التجـــاوزات المتعلقة 
بمخالفـــة قرار حظر العمـــل وقت الظهيرة 
عملهـــم  طبيعـــة  تقتضـــي  الذيـــن  للعمـــال 
التواجد تحت أشعة الشمس وفي األماكن 
المكشوفة في الفترة من 12 ظهًرا وحتى 
4 عصًرا خال شـــهري يوليو وأغســـطس، 
حيـــث تهـــدف هـــذه المبـــادرة إلـــى العمـــل 
مـــع الجميـــع؛ لتعزيـــز ثقافة الحفـــاظ على 
صحة وســـامة العمـــال في أماكـــن العمل 
المكشـــوفة، مثمنة اللجنة في ذات الوقت 
مـــا تضمنتـــه مبادرة المؤسســـة مـــن دعوة 
ألصحـــاب األعمال في الحد من االختاط 
فـــي مواقـــع العمـــل وتقليـــل عـــدد العمال، 

خصوصا في غرف االســـتراحة واالنتظار 
والمركبـــات الخاصـــة بنقل العمـــال، فضا 
عـــن أهميـــة التواصـــل مـــع المعنييـــن فـــي 
الدولـــة للنظـــر فـــي إمـــكان إعادة دراســـة 
الفئـــات التـــي يشـــملها قـــرار الحظـــر، على 
ســـبيل المثـــال ال الحصـــر عمـــال توصيـــل 
الطلبات الخارجية على الدرجات النارية.  
كمـــا ناقشـــت اللجنـــة مـــا يمكـــن أن تقوم 
بـــه المؤسســـة فـــي ســـبيل تفعيـــل دورها 
تمتـــع  مـــدى  مـــن  والتحقـــق  الرقابـــي 
فئـــة العمالـــة الوافـــدة بحقـــوق اإلنســـان 
المختلفة، حيث انتهت إلى التنسيق لعقد 
اجتمـــاع افتراضي مع الجهات المختصة؛ 
بهـــدف الوقوف علـــى المعوقـــات وإيجاد 
الحلـــول المناســـبة لمشـــكلة ســـكن العمال 
وما يتضمنه ملف تلك الفئة من إشكاالت 

أخرى.
ومـــن ثـــم اســـتعرضت اللجنة كشـــوفاتها 
المتعلقـــة بالشـــكاوى، حيـــث تعاملـــت من 

ينايـــر إلـــى يونيـــو 2019 مـــع عـــدد )43( 
)154( مســـاعدة  شـــكوى، وقدمـــت عـــدد 
قانونيـــة، ورصـــدت عـــدد )22( حالـــة عبر 
التواصـــل  ووســـائل  اإلعـــام  وســـائط 
 )401( تلقيهـــا  عـــن  فضـــا  االجتماعـــي، 
المجانـــي  الســـاخن  الخـــط  عبـــر  اتصـــاال 
فـــي العـــام 2019، فـــي حيـــن تعاملت في 
الفتـــرة مـــن ينايـــر وحتـــى يونيـــو 2020، 
عـــدد  وقدمـــت  شـــكوى،   )32( عـــدد  مـــع 
)304( مســـاعدة قانونيـــة، ورصـــدت عدد 
)77( حالـــة عبر وســـائط اإلعام ووســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، فضـــا عـــن تلقيها 
)854( اتصـــاال عبـــر الخـــط الســـاخن. ممـــا 
يشـــكل ارتفاعا أكثر من 100 % في تلقى 

المساعدات واالتصاالت والرصد. 
وعلـــى ضـــوء رصـــد المؤسســـة لعـــدد من 
االنتهـــاكات المتعلقـــة بعمليـــات توظيـــف 
وهميـــة تســـتهدف العمالـــة الوافـــدة، وال 
ظـــل  فـــي  األخيـــرة  األشـــهر  فـــي  ســـيما 

الظروف االســـتثنائية الراهنة، فقد أكدت 
اللجنـــة أهمية توعية تلك الفئة بحقوقها، 
واالســـتعانة بموجات اإلذاعة المســـموعة 
فـــي نشـــر الرســـائل التوعوية بعـــدة لغات 

لتحذيـــر تلـــك الفئـــة من الوقـــوع في تلك 
العمليـــات، فضا عن تثقيفهـــم بحقوقهم 
وبإمكان اللجوء إلى المؤسسة في إيجاد 
المســـاعدة  وتقديـــم  المناســـبة  الحلـــول 

اللجنـــة  أكـــدت  كمـــا  الازمـــة،  القانونيـــة 
ضـــرورة قيـــام أعضـــاء المؤسســـة بالعمل 
العاقـــة،  ذات  التجـــاوزات  رصـــد  علـــى 
وإبـــاغ مركز االتصـــال وتلقي الشـــكاوى 

بالمؤسسة.
وتؤكـــد اللجنة أنـــه التزاما من المؤسســـة 
باإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي تتخذهـــا 
فيـــروس  لمكافحـــة  البحريـــن  مملكـــة 
 ،)19  - )كوفيـــد  المســـتجد  الكورونـــا 
وللتعليمـــات واإلرشـــادات الصـــادرة مـــن 
مـــن  للحـــد  المعنيـــة  الرســـمية  الجهـــات 
انتشـــار الفيروس وللمحافظة على صحة 
الجميـــع التـــي تعتبـــر حقـــا أساســـيا مـــن 
حقـــوق اإلنســـان، فإنـــه يمكـــن التواصـــل 
الهواتـــف  تطبيـــق  عبـــر  المؤسســـة  مـــع 
النقالـــة )NIHR Bahrain(، أو عبـــر الموقع 
أو   )www.nihr.org.bh( اإللكترونـــي 
المجانـــي  الســـاخن  الخـــط  طريـــق  عـــن 

.)80001144(
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المنامة - السفارة األميركية

احتفــاالً بالتاريــخ المشــترك للعالقات البحرينية األميركيــة وبالتزامن مع الذكرى 
الـــ 231 لتأســيس وزارة الخارجيــة األميركيــة، أطلقــت الســفارة األميركية أمس 
معرضا للصور بعنوان “ماضون في التحالف” وهو من تنظيم المنظمة األميركية 

األهلية “ميريديان هاوس”، وبمساعدة من أكاديميين بحرينيين وأميركيين.

يذكـــر أن هـــذا المعـــرض يتتبع مســـيرة 
البحرينيـــة  الشـــراكة  مـــن  عاًمـــا   120
األميركيـــة بـــدًءا مـــن قـــدوم المعلميـــن 
واألطباء الذين أسســـوا أول مستشفى 

ومدرسة بنات في المنطقة.
وقالـــت الســـفارة فـــي بيـــان أمـــس: إن 
وذلـــك  افتراضيـــا  ســـينطلق  المعـــرض 
لظروف وبـــاء “كوفيد - 19”، لذا نرحب 

بالجمهـــور الكريم لانضمام إلينا وطرح 
المعـــرض وذكرياتهـــم  أفكارهـــم حـــول 
الشـــخصية حول التاريخ الثري للترابط 
الوطيـــد بيـــن بلدينا وذلك علـــى الموقع 

اإللكتروني التالي:
https://meridianculture.org/an-(

.)chored-home

معرض صور حول الصداقة البحرينية األميركية

 العقيد عادل الدوسري

ال رقابة كافية على العاملين في صرف األدوية
“مكافحـــة الفســـاد” تكشـــف تفاصيـــل إضافيـــة عـــن اختفـــاء “مهدئـــات الســـلمانية”

صرح مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة 
أن  واإللكترونـــي،  االقتصـــادي 
فـــي  والتحـــري  البحـــث  أعمـــال 
قضيـــة فقـــدان كمية كبيـــرة من 
المخـــدرة  واألدويـــة  المهدئـــات 
الطبـــي،  الســـلمانية  مـــن مجمـــع 
كشـــفت عـــن اســـتخراج حوالـــي 

وصفـــة  دون  حبـــة،  ألـــف   120
طبية.وأوضح أن التحريات في 
القضية، التي تـــم خالها القبض 
على 3 أشخاص، بينهم اثنان من 
موظفي مجمع السلمانية الطبي، 
الحبـــوب  ببيـــع  يقومـــان  كانـــا 
المخدرة للشـــخص الثالث، دلت 
علـــى أن الرقابـــة، لم تكـــن كافية 

على العامليـــن في مجال صرف 

األدويـــة، كما لم تتبع اإلجراءات 

المطلوبة، األمر الذي ساعد على 
التاعب واستغال الوظيفة.

وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامة 
واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة 
االقتصادي واإللكتروني، إلى أنه 
تم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
إلـــى  القضيـــة  الازمـــة، وإحالـــة 

النيابة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية

“حمــد التعاونيــة” تستثمــر في المحـالت التجاريـــة
أولى مجلس إدارة جمعية مدينة حمد التعاونية االســتهالكية جل االهتمام في االســتثمار لما له 
مــن عائــد اقتصــادي هــام على الجمعية وخصوصا فــي هذه الفترة. حيث تم تشــكيل لجنة خاصة 
بذلــك برأســة محمــد عبدالقــادر خنجــي نائــب رئيــس مجلــس االدارة لمــا لديه من خبــرات في هذا 

المجال الحيوي الهام في نفس الوقت.

وعلـــى ضـــوء ذلـــك، تـــم وضـــع 
بغيـــة  وأجنـــدة  عمـــل  خطـــة 
االســـتثمار  عمليـــة  فـــي  البـــدء 
تـــم  أساســـها  علـــى  والتـــي 
المحـــات  مـــن  العديـــد  إنشـــاء 
التجاريـــة فـــي المبنـــى الرئيس 
للجمعيـــة وتـــم اســـتئجارها من 
إن  حيـــث  المســـتثمرين  قبـــل 
الحاجـــة  أمـــس  فـــي  المنطقـــة 

التـــي تخـــدم  الخدمـــات  لتلـــك 
أهالـــي المنطقة، هذا وتعد هذه 
الخطوة أحد أهم العوامل التي 
مـــن شـــأنها أن تكـــون ذا مردود 
وعائـــد مالـــي للجمعيـــة نفســـها 

وللسادة المساهمين.
بأنـــه  خنجـــي  أشـــار  كمـــا  هـــذا 
جاري حاليا دراســـة العديد من 
المشاريع وبالتنسيق مع الجهات 

وبعـــض ذوي االختصـــاص فـــي 
سبيل عمل العديد من االنشطة 
والتـــي  الهادفـــة  االســـتثمارية 
ســـوف تكـــون لهـــا الشـــأن فـــي 

الملف االستثماري للجمعية.
ومـــن جانـــب آخر أشـــاد العديد 
مـــن الســـادة المســـاهمين بهـــذا 
الهـــام  االســـتثماري  النشـــاط 
والـــذى بـــإذن هللا تعالى ســـوف 

يكـــون فـــي مصلحـــة المســـاهم 
تعـــد  والتـــي  والمنطقـــة  نفســـه 
سابقة في تاريخ الجمعية، كما 

أثنـــى المســـاهمون علـــى جهود 
مجلس اإلدارة في ســـبيل رقي 
وســـمو العمل التعاونـــي، حيث 
تحقـــق العديـــد مـــن اإلنجازات 

والمشاريع في هذه الفترة.
علـــى صعيـــد آخـــر، ونيابـــة عن 
نائـــب  أشـــاد   اإلدارة  مجلـــس 
رئيـــس المجلس محمد خنجي، 
بالـــدور البارز والهام الذي تعلبه 
الحكومة الرشيدة حفظها هللا، 
ممثلة بـــوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة فـــي ســـبيل دعـــم 
ومســـاندة الجمعيات التعاونية 
والمنظمـــات  خـــاص  بشـــكل 

االهليـــة بصفـــة عامـــة، منوهـــا 
المســـاندة  وتلـــك  لدعـــم  بهـــذا 
لمـــا لها مـــن أهمية قصـــوى في 
المرجـــوة  االهـــداف  تحقيـــق 
التـــي يتطلع إليها مجلس إدارة 
جمعيـــة مدينة حمـــد التعاونية 
االستهاكية، كما تقدم الخنجي 
بالشـــكر الجزيل لـــكل من وقف 
داعما ومســـاندا هذه المؤسسة 
التعاونيـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق 
والتـــي  المرجـــوة  االهـــداف 
المســـاهم  خدمـــة  شـــأنها  مـــن 

والمنطقة في نفس الوقت.

محمد خنجي

استخراج نحو 
120 ألف حبة 

دون وصفة طبية

محرر الشئون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير إدارة العمليات والمراقبة 
للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة  المروريـــة 
عـــدد  أن  الدوســـري  عـــادل  العقيـــد 
اإلدارة  ســـجلتها  التـــي  المخالفـــات 
مخالفـــة   1511 بلـــغ  للمـــرور  العامـــة 
مرورية في يونيو الماضي، باإلضافة 
إلى توقيـــف 44 مركبة ودراجة نارية 
تســـبب ســـائقوها في تعريض سامة 
القاطنين في األحياء السكنية لخطر 
الحـــوادث المروريـــة، كمـــا تـــم رصـــد 
بالمركبـــات  اســـتعراض  مخالفـــة   47

وإصدار أصوات مزعجة منها.
شـــكاوى  علـــى  بنـــاء  أنـــه  وأوضـــح 
تلقتها اإلدارة مـــن القاطنين باألحياء 
السكنية تفيد بمخالفة بعض السائقين 
لألنظمـــة والقواعد المرورية وقيامهم 
باالســـتعراض بالمركبـــات علـــى نحـــو 
يعرض سامتهم وسامة مستخدمي 
الطريـــق للخطر والتســـبب في ازعاج 
القاطنيـــن بمـــا تصـــدره مركباتهم من 
أصـــوات مزعجة فقـــد قامت دوريات 
المرور بمتابعة هذه الشـــكاوى ورصد 
االشـــخاص القائمين بتلك الممارسات 
غيـــر القانونيـــة والتعامـــل معهم وفق 

اإلجراءات القانونية.

وأضـــاف بـــأن المخالفـــات التـــي يتـــم 
الســـكنية،  األحيـــاء  فـــي  رصدهـــا 
الرؤيـــة  حاجـــب  وضـــع  فـــي  تتمثـــل 
المخالـــف، وإنتهاء تســـجيل المركبة، 
القيـــادة،  أثنـــاء  الهاتـــف  واســـتخدام 
الشـــوارع  فـــي  الخاطـــئ  والتجـــاوز 
الداخلية، وعـــدم صاحية اإلطارات، 
مشـــددًا على أهمية االلتزام باألنظمة 
والقواعـــد المروريـــة لخلـــق بيئة آمنة 
الســـكنية  األحيـــاء  فـــي  للقاطنيـــن 
خاصـــة للمشـــاة مـــن األطفـــال وكبـــار 
الســـن، وعدم إصدار أصوات مزعجة 
أو االســـتعراض بالمركبة حفاظا على 

سامة الجميع.

“المرور”: 1511 مخالفة باألحياء السكنية في يونيو

حبس 3 مسؤولين 5 سنوات وتغريمهم 35 مليون دينار
إيرانيـــة بنـــوك   3 وتـــورط  “المســـتقبل”  أمـــوال  غســـيل  بقضايـــا 

محكمــة  أن  ســلطان  جمــال  محمــد  النيابــة  رئيــس  صــرح 
االســتئناف العليا الجنائية أصدرت امس أحكاًما حضورية 
اعتباريــة فــي 5 قضايــا بغســل األمــوال، والمتهــم فيهــا 3 
مســؤولين ببنــك المســتقبل فضــاًل عــن ذلــك البنــك و3 بنوك 
إيرانية، إذ قضت بإجماع اآلراء بتأييد عقوبة السجن لمدة 
5 ســنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها 
مليــون دينــار لكل منهــم، ولكل من البنــوك المتورطة ليصل 
بذلــك إجمالــي الغرامــات المحكــوم بهــا 35 مليــون دينار مع 
مصــادرة مبالــغ التحويالت موضــوع الجريمــة التي ناهزت 

80 ألف دوالر.

قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
أعلنـــت ســـابًقا أن تحقيقاتها 
كشـــفت عـــن مخطـــط مكـــن 
اإليرانية  الكيانـــات  مختلـــف 
بمـــا فيها تلـــك المتورطة في 
تمويـــل اإلرهاب أو الخاضعة 
للعقوبات الدوليـــة من تنفيذ 
المعامات الدولية مع تجنب 
التدقيق التنظيمـــي، إذ تبين 
قيـــام بنـــك المســـتقبل الـــذي 
يعمـــل تحـــت إشـــراف البنك 
)ملـــي(  اإليرانـــي  الوطنـــي 

وبنـــك صادرات إيران بتمرير 
الماليـــة  المعامـــات  آالف 
الدوليـــة مع توفيـــر غطاءات 
فيهـــا،  اإليرانيـــة  للكيانـــات 
اإلخفـــاء  خـــال  مـــن  وذلـــك 
واإلزالة المتعمدة للمعلومات 
تحويـــل  عنـــد  األساســـية 
األموال عبر شبكة السويفت.
وأضـــاف أن النيابـــة العامة ال 
زالت مستمرة في تحقيقاتها 
الوقائـــع  باقـــي  شـــأن  فـــي 
والتـــي تضمنـــت قيـــام بنـــك 

اإليرانية  والبنوك  المســـتقبل 
بتنفيـــذ  األغـــراض  ولـــذات 
المعامات الدولية بالمخالفة 
ومكافحـــة  حظـــر  لقانـــون 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل 

اإلرهاب والقوانين واألنظمة 
المصرفيـــة المعمـــول بها في 
المملكة، وذلك تمهيًدا إلحالة 
تلـــك القضايـــا إلـــى المحاكمة 

الجنائية.

المنامة - النيابة العامة
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علي الفردان

المنامة - المصرف المركزي

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
رقـــم اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت   بأنـــه 

مـــن   )ISIN BH0007T36777(  1818  
أذونات الخزانة الحكومية األســـبوعية. 
تبلـــغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار 
لفتـــرة اســـتحقاق 91 يومًا تبدأ فــــي 29 
يوليـــو 2020 وتنتهـــي فـــي 28 أكتوبـــر 
2020، كمـــا بلغ معدل ســـعر الفائدة على 

هـــذه األذونـــات 2.25 % مقارنـــة بســـعر 
الفائدة 2.27 % لإلصدار السابق بتاريخ 
22 يوليـــو 2020.  و بلـــغ معـــدل ســـعر 
الخصم 99.435 % وتم قبول أقل سعر 
للمشـــاركة بواقـــع 99.433 % علمـــًا بأنه 
قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 155 %. 
كما بلغ الرصيـــد القائم ألذونات الخزانة 
مـــع هذا اإلصدار مـــا قيمته 2.110 مليار 

دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

لتوفير حراس أمن بـ”التربية والتعليم”
6 مناقصـــات لمركـــــز الرعايــــــة لإلقامـــــة الطويلـــة فـــي المحـــــرق

فتــح مجلــس المناقصات والمزايدات الحكومية في جلســته األســبوعية أمس 
عــددا مــن المناقصات والمزايدات الحكومية، التي بلغ عددها نحو 11 مناقصة 

حكومية حتى آخر بيانات متاحة لمختلف الجهات والمؤسسات.

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وتقدمـــت 
بمناقصـــة لتوفير حراس أمـــن للوزارة 
وذلـــك لمـــدة 4 أعـــوام، إذ تقدمـــت لهـــا 
Bahrain Guarding Solu� ”شـــركة 
tions” بأقـــل عطـــاء للمناقصـــة بقيمـــة 

تبلغ 5.8 مليون دينار.
وحظيـــت وزارة الصحة بالعـــدد األكبر 
مـــن المناقصـــات لهـــذا األســـبوع بواقع 
7 مناقصـــات، توزعـــت علـــى مختلـــف 
الـــوزارة،  واحتياجـــات  مشـــروعات 
لتوريـــد  مناقصـــة  الـــوزارة  قدمـــت  إذ 
المختبريـــة  األشـــعة  معمـــل  وتركيـــب 
ومختلف األجهزة الطبية لمركز العناية 
إذ  المحـــرق،  فـــي  الطويلـــة  لإلقامـــة 

تقدمت لها 12 شركة، ومناقصة لتوريد 
أثـــاث لمركـــز العنايـــة لإلقامـــة الطويلة 
شـــركات،   7 لهـــا  تقدمـــت  بالمحـــرق 
معـــدات  وتركيـــب  تزويـــد  ومناقصـــة 
المطبخ غالية مركزية ومحطة تحلية 
ميـــاه بمركز اإلقامـــة الطويلة بالمحرق 
تقدمـــت لها 9 شـــركات، توريد األجهزة 
الطبية لمركز غســـيل الكلى في منطقة 

الرفاع تقدمت لها 11 شركة.
وتـــم فتـــح مناقصـــة لـــوزارة الصحـــة، 
لتوريـــد كســـاوي طبيـــة )Linen( لمركز 
الرعاية لإلقامـــة الطويلة في المحرق، 
وتركيـــب  لتوريـــد  أخـــرى  ومناقصـــة 
لمركـــز  المغســـلة  معـــدات  وتشـــغيل 

الرعاية لإلقامة الطويلة في المحرق.
وتم فتـــح مناقصة للمخـــازن المركزي، 
لتزويـــد أدوات كهربائية، التي تقدمت 
لهـــا شـــركة بـــي اتـــش تريدننـــغ بمبلـــغ 
افتتحـــت  كمـــا  دينـــار،  ألـــف   121.1
مناقصـــة لهيئة الثقافة ألعمال التأهيل 
الخاصـــة بتوفيـــر خدمـــات تنظيفات لـ 

3 مبـــاٍن تابعـــة للهيئـــة وقـــد تقدمت 4 
شـــركات للمناقصـــة، أمـــا وزارة العمـــل 
فحـــازت علـــى مناقصـــة واحـــدة لغاية 
توفيـــر عـــدد )1( أخصائـــي عقود وعدد 
)1( أخصائـــي مشـــتريات تقدمـــت لهـــا 
شـــركة “تايـــم ريكروتينغ” بنحـــو 34.7 

ألف دينار.

جانب من جلسة “المناقصات” أمس

تكريم الجيش األبيض وإصابات العمل والمهنة
 نشـــيد بقـــرار صاحـــب الســـمو الملكي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء وحكومتـــه الرشـــيدة باعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي مـــن كل عـــام، 
وتخصيص جائزة باســـم صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء لتكريم األطباء 
البحرينييـــن، وذلك تقديًرا لجهودهم في الحفاظ على ســـالمة وصحة المجتمع. 
يأتـــي هـــذا التكريم، وقد شـــهدنا بســـالة وتضحيـــة الجيش األبيض مـــن األطباء 
والممرضيـــن والمهن الطبية األخرى في مكافحـــة جائحة “كورونا”، ولوال وقوف 
الجيـــش األبيـــض لكانـــت الخســـائر كارثية. وقـــد رأينا الضحايا فـــي صفوف هذا  

الجيش األبيض، لكن عزمهم لم يهن وشجاعتهم لم تتزحزح.
ومـــا حـــدث لهـــذا القطـــاع الهام أثنـــاء تأديـــة مهامهم، يعتبـــر من إصابـــات العمل 
والمهنـــة، وهـــذا وارد في أي وقـــت أثناء العمل، والحذر واجـــب ولكن القدر يقع. 
وهناك إصابات وأمراض معينة مرتبطة بكل مهنة وأيضا الحذر واجب. وبسبب 
كورونا فإن أبطالنا من الجيش األبيض يعملون وسط الفيروس وهو يحيط بهم. 
ومـــن الناحيـــة القانونية، فإن األمـــور المرتبطة باصابات العمـــل وأمراض المهنة، 
تنظمها قوانين العمل وضوابط التأمينات االجتماعية. وعند اإلصابة أثناء العمل 
أو بسببه، يجب البالغ فورا، مع وصف للحادث وما اتخذ من إجراءات إلسعافه 
أو عالجه، مع التأكد إذا كان الحادث نتيجة عمد أو ســـوء ســـلوك مع إبالغ وزارة 
العمل فور االنتهاء من التحقيق. ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العالج كاملة. 
ويكـــون ثبـــوت العجز وتقدير نســـبته بقرار مـــن اللجنة المختصـــة التي يصدرها 
وزيـــرا الصحـــة والعمل. ويدفع للمصـــاب أجره بالكامل طوال فتـــرة العالج، وإذا 
زادت فترتـــه عـــن ســـتة أشـــهر يدفع له نصـــف األجر حتـــى يتم شـــفاؤه أو تثبت 
عاهته أو يتوفى. ويســـتحق العامل المصاب أثناء العمل أو بسببه التعويض عن 
اإلصابة، إال إذا ثبت أنه تعمد إصابة نفســـه، أو إذا حدثت اإلصابة بســـبب ســـوء 
ســـلوك مقصـــود من العامل. هـــذا في حالة عدم الوفاة أو حدوث عجز مســـتديم 
تزيد نسبته عن 25 % من العجز الكلي، وإذا توفى العامل، وزع التعويض طبقا 

لقواعد اإلرث الشرعي.
 بالنســـبة ألمـــراض المهنـــة يصـــدر وزيرا الصحـــة والعمل قـــرارا بأمـــراض المهنة 
والصناعات واألعمال المســـببة لها. ومع الجائحة، هناك اآلن حاجة إلعادة النظر 
في هذا القرار، إلضافة ما ينجم عنها أو بســـببها. وللحد من اإلصابات أو حدوث 
أمـــراض المهنـــة، يجـــب إحاطـــة العامـــل علمـــا بمخاطر مهنتـــه ووســـائل الوقاية 
الواجـــب اتخاذهـــا، وكذلـــك اتخـــاذ االحتياطـــات الالزمـــة للحمايـــة مـــن األضرار 
الصحيـــة وإخطـــار العمـــل واآلالت وتوفيـــر خدمـــات الوقاية من مخاطـــر العمل 

وأضراره وكذلك وسائل االنقاذ واالطفاء. 
إصابـــات العمـــل وأمراض المهنـــة، كثيرة في بعـــض األعمال والصناعـــات، وال بد 
مـــن إعطاء المزيد من العناية للعامليـــن في هذه القطاعات. ويجب على الجميع 
االنصياع التام لتحقيق الســـالمة المهنية المثلى، لنوفر جوا ســـليما معافى للعمل 

واإلنتاج. والسالمة أوال وأخيرا.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

6 % الزيادة على أساس سنوي... وتأثر اإليرادات ببيع “كواليتي نت”

أرباح “بتلكو” للنصف األول 2020

أعلنت “بتلكو” عن صافي األرباح لمساهمي الشركة للنصف األول 2020 بقيمة 
35.9 مليــون دينــار بزيــادة نســبتها 6 % مقارنــة مــع 34.0 مليــون دينــار للفترة 
ذاتها 2019. وبلغت العائدات على الســهم الواحد 21.7 فلًســا مقارنة مع 20.5 

فلًسا للنصف األول 2019.

 بينمـــا شـــهد إجمالـــي الدخل الشـــامل 
النصـــف  خـــالل  الشـــركة  لمســـاهمي 
األول 2020 قيمـــة 25.2 مليـــون دينار 
 34.4 مـــن   ،%  27 بنســـبة  انخفاًضـــا 
األول  النصـــف  خـــالل  دينـــار  مليـــون 

 .2019
وبلغـــت قيمـــة إيـــرادات النصف األول 
دينـــار  مليـــون   189.8 حوالـــي   2020
مـــع  مقارنـــة   %  6 بنســـبة  انخفاًضـــا 
إيـــرادات النصف األول 2019 والبالغة 
تأثـــرت  وقـــد  دينـــار.  مليـــون   201.7
اإليـــرادات نظًرا لبيع شـــركة “كواليتي 
نـــت”، التـــي ســـاهمت بــــ 11.4 مليـــون 
دينـــار إضافيـــة مـــن اإليـــرادات العـــام 

 .2019
وارتفعـــت األربـــاح التشـــغيلية للفتـــرة 
بنســـبة 16 % لتصـــل إلى 47.4 مليون 
 ،2020 األول  النصـــف  خـــالل  دينـــار 
وذلـــك مقارنة مـــع 40.9 مليـــون دينار 

في النصف األول 2019.
وخـــالل النصـــف األول 2020، حققت 
األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب 
EBIT� )واالســـتهالك واالســـتقطاعات 

مقابـــل   %  10 بنســـبة  ارتفاًعـــا   )DA
 74.4 مـــن  أّي   ،2019 ذاتهـــا  الفتـــرة 
مليـــون دينـــار فـــي 2019، إلـــى 81.8 
مليـــون دينار فـــي 2020، مـــع الحفاظ 
على نســـبة مالئمة من هامش األرباح 
والضرائـــب  التمويـــل  تكاليـــف  قبـــل 
 .% 43 واالســـتهالك واالســـتقطاعات 
وُيعـــزى ارتفـــاع األربـــاح قبـــل تكاليف 
واالســـتهالك  والضرائـــب  التمويـــل 
إلـــى  رئيـــس  بشـــكل  واالســـتقطاعات 
انخفـــاض النفقات التشـــغيلية بنســـبة 

16 % على أساس سنوي.
العموميـــة  الميزانيـــة  وحافظـــت 

للمجموعـــة علـــى قوتهـــا مـــع إجمالـــي 
حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 
الشـــركة بقيمـــة 467.6 مليـــون دينـــار 
مقارنة مع 473.1 مليون دينار في 31 
ديســـمبر 2019، أّي بانخفـــاض بنســـبة 
1 %. وبلـــغ إجمالـــي األصـــول 979.0 
مليـــون دينـــار فـــي 30 يونيـــو 2020، 
وذلـــك   ،%  1 وقـــدره  بانخفـــاض  أّي 
مقارنة مع 992.9 مليون دينار في 31 
ديســـمبر 2019. وبلـــغ صافي األصول 
505.3 مليـــون دينار كما في 30 يونيو 
2020 مقارنـــة بحوالـــي 513.4 مليون 
دينـــار كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 2019 أّي 

بانخفاض وقدره 2 %. 
أربـــاح  توزيـــع  اإلدارة  مجلـــس  وأقـــّر 
الشـــركة  مســـاهمي  علـــى  مرحليـــة 
بقيمـــة 13.5 فلـــس للســـهم الواحـــد أو 
بمـــا يعـــادل 13.5 % مـــن رأس المـــال 
األول  النصـــف  عـــن  وذلـــك  المدفـــوع 
عـــن   % 35 نســـبتها  وبزيـــادة   ،2020
خـــالل  الموزعـــة  المرحليـــة  األربـــاح 

النصف األول 2019. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة “بتلكـــو” 
آل  خليفـــة  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
خليفـــة “نحـــن ســـعيدون باإلعالن عن 
الزيـــادة في صافـــي األربـــاح واألرباح 
تكاليـــف  قبـــل  واألربـــاح  التشـــغيلية 
واالســـتهالك  والضرائـــب  التمويـــل 
)  6 %   و16 %  و10  واالســـتقطاعات 
%   علـــى التوالي وذلـــك خالل النصف 
األول 2020 ، الـــذي تـــّم إنجازهـــا عـــن 
للمصاريـــف  دقيقـــة  إدارة  طريـــق 
التشـــغيلية وكذلـــك مـــن خـــالل تنفيذ 

الخطط االستراتيجية الموضوعة”.                                                              
وأضـــاف “أن مـــن أولوياتنـــا الرئيســـة 
فـــي مجلـــس اإلدارة تحقيـــق عوائـــد 

قويـــة للمســـاهمين مـــن خـــالل تنميـــة 
بثبـــات  والعمـــل  األساســـية  أعمالنـــا 
لتحقيـــق رؤيتنا في أن تصبح “بتلكو” 
شـــركة رقمية مبتكـــرة. أشـــكر اإلدارة 
التنفيذيـــة وفريـــق العمل فـــي “بتلكو” 
لثبـــات رؤيتهم علـــى أهداف الشـــركة 
تحديـــات  وإدارة  االســـتراتيجية 
المطلوبـــة.  بالكفـــاءة  الفتـــرة  هـــذه 
نحـــن نقـــدر لهم ســـرعة تأقلمهـــم على 
الظـــروف الراهنـــة مـــع تركيزهـــم على 
اســـتمرارية العمل والتزامهم بالخطط 
االســـتراتيجية التـــي تـــّم تقديمها إلى 

مجلس اإلدارة”.
واختتـــم “شـــركة “بتلكـــو” فخـــورة أن 
تكـــون ضمـــن “فريـــق البحريـــن” تحت 
قيـــادة ســـمو ولـــي العهد ونحـــن نعتبر 
مســـاندتنا للحكومة خالل هذه الفترة 
االســـتثنائية مهمة وطنية بحتة. وقد 
وجهنـــا اإلدارة التنفيذيـــة منـــذ بدايـــة 
العـــام بالحـــرص وااللتـــزام علـــى دعم 
المجتمـــع مـــن خـــالل مبـــادرات لها أثر 
فّعال لحل مســـائل اجتماعية حقيقية 
تهـــم المواطنيـــن والمقيميـــن. وعليـــه، 
قدمت الشـــركة عدة مبـــادرات أبرزها 
 3.5 بمبلـــغ  “فينـــا خيـــر”  دعـــم حملـــة 
مليـــون دينار بحريني وتقديم انترنت 
غير محـــدود لتمكين التعليـــم والعمل 

عن ُبعد”.               
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 

لشـــركة “بتلكـــو” ميكيـــل فينتـــر “نحن 
فخورين جًدا بالنتائـــج المالية القوية 
ظـــل  فـــي  العـــام  مـــن  األول  للنصـــف 
الظروف الراهنة، التي تعكس الكفاءة 
التشـــغيلية وجهـــود فريـــق العمـــل في 
“بتلكـــو”. لقد تأقلمنا بســـرعة لمواجهة 
تحديـــات “كوفيـــد 19” والتزمنـــا منـــذ 
مـــع  بإيجابيـــة  بالعمـــل  الســـنة  بدايـــة 
التركيـــز على خطط العمل الموضوعة 
االســـتراتيجية  األهـــداف  وتنفيـــذ 

المقدمة إلى مجلس اإلدارة.”
برامـــج  تنفيـــذ  إلـــى  “إضافـــة  وأردف 
الرقمنـــة فـــي الشـــركة، تّم االســـتثمار 
 5G فـــي تنفيـــذ خططنـــا فيمـــا يخص
ومراكـــز البيانـــات والحلـــول التقنيـــة 
لزبائـــن قطاعي المســـتهلك واألعمال. 
وقـــد شـــهد النصـــف األول مـــن العـــام 
طـــرح خدمـــات جديـــدة تتناســـب مع 
متطلبـــات زبائننـــا خـــالل هـــذه الفترة 
مثـــل االنترنت الغير محـــدود وحلول 
الموحـــدة  الســـحابية  االتصـــاالت 
لقطاع المؤسســـات الذي بدوره يدعم 

خططهم الرقمية”.
لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن التفاصيـــل 
يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني 

للصحيفة على الرابط:
n /www.albiladpress.com / /:http(
65926 /finance /4305 /2020 /ews

)html.3

الهملة - شركة بتلكو

ميكيل فينترالشيخ عبدالله بن خليفة

المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج” تستأنف 
رحالتها للكويت 1 أغسطس

ستستأنف  أنها  الخليج”  “طيران  أعلنت 
وإلى  من  المباشرة  المجدولة  رحالتها 
أغسطس  مــن  األول  مــن  بـــدًءا  الكويت 
بتسيير  الخليج”  “طيران  وبدأت   .2020
رحــالتــهــا الــمــبــاشــرة لــلــمــرة األولــــى بين 
العام 1959. وتستمر  البحرين والكويت 
كثب  عــن  العمل  فــي  الخليج”  “طــيــران 
مختلف  فــي  الحكومية  الــســلــطــات  مــع 
عملياتها  الســتــئــنــاف  شبكتها  وجــهــات 

بمجرد فتح المطارات.

ا “الصناعة”: اإلفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري إلكترونيًّ
وافق مجلس الوزراء الموقر، على مشروع قرار وزاري بشأن المعايير والضوابط الخاصة بتحديد المستفيد النهائي 
من السجالت التجارية والذي يتعين بموجبه على كافة أصحاب السجالت التجارية اإلفصاح عن بيانات )المستفيد 
النهائــي( مــن الســجل التجــاري التابع لهم، وذلك فيما عــدا المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي، وبحســب 
القــرار فــإن المســتفيد النهائــي يجب أن يكون شــخصًا طبيعيــًا يملك القدرة على التحكم أو الســيطرة أو التأثير على 
الســجل التجــاري بأيــة وســيلة بغــض النظــر عن ملكيته في الســجل، حيــث أن المســتفيد يمكن أن يكون غيــر المالك 

للسجل التجاري أو المشارك في ملكيته إذا كان شركة.

 ويبين مشروع القرار عدة اشتراطات 
إرشـــادية يمكن أن تجتمـــع بعضها أو 
كلهـــا وتســـاهم في تحديد المســـتفيد 

النهائي من السجل التجاري وهي:
التملك أو الســـيطرة المباشـــرة أو غير 
المباشـــرة علـــى حصـــة تعـــادل 10 % 
أو أكثـــر مـــن رأس المـــال أو حقـــوق 

التصويت في السجل التجاري.
مملـــوًكا  التجـــاري  الســـجل  كان  إذا 

لشـــركة أخرى فإن المســـتفيد النهائي 
هـــو الذي يقـــف وراء الشـــركة المالكة 
أو  الملكيـــة  سلســـلة  فـــي  النهائيـــة 

يمارس السيطرة الفعلية عليها.
القدرة على اتخاذ القرارات أو التأثير 
فـــي اتخاذهـــا وفرضهـــا فـــي الســـجل 
التجاري ســـواء بشـــكل مباشـــر أو من 
خالل وســـائل أخرى مثـــل االتصاالت 
الشخصية أو من خالل المشاركة في 

تمويل المشـــروع، أو بســـبب عالقات 
عائليـــة أو مـــن خـــالل أي عقـــد. الذي 
يســـاهم فـــي أعمـــال تمويل المنشـــأة 
الـــذي يتـــم إجـــراء  أو متعلقاتهـــا، أو 
التعامالت لصالحه ولو كان مســـتترًا. 
الســـيطرة المباشـــرة أو غير المباشرة 
علـــى عمليـــات الســـجل التجـــاري من 
خـــالل وكالـــة عامـــة أو وكالـــة إدارة. 
الســـيطرة الفعلية النهائيـــة من خالل 

سلسلة من الملكيات أو وسائل أخرى 
الســـيطرة  عـــن  مختلفـــة  للســـيطرة 
التجـــاري  الســـجل  علـــى  المباشـــرة 
علـــى  القابضـــة  الشـــركة  كســـلطة 

الشركات التابعة لها.
ممارسة السيطرة من خالل المناصب 
اإلداريـــة داخـــل الشـــخص المســـجل 
القـــرارات  علـــى  يؤثـــر  نحـــو  علـــى 
أساســـي  بشـــكل  االســـتراتيجية 
العـــام  االتجـــاه  أو  العمـــل  وممارســـة 

للسجل

 وبينـــت الـــوزارة بـــأن آليـــة اإلفصـــاح 
عـــن المســـتفيد النهائـــي ســـتكون عبر 
الموقع اإللكتروني للـــوزارة والخاص 
بنظام الســـجالت التجارية “سجالت” 
ســـتتم  حيـــث   )www.sijilat.bh(
المعاملـــة بشـــكل تلقائـــي فـــي نفـــس 
الوقت بما ال يؤثر على أية مصالح أو 
تعامالت للسجالت القائمة وسيتعين 
على الســـجالت التجاريـــة عند تنفيذ 
هـــذا القـــرار إدخال بيانات المســـتفيد 
النهائـــي قبـــل إجـــراء أي معاملـــة أو 

التجديـــد وذلـــك مـــن خـــالل خطوات 
بسيطة سيظهرها نظام سجالت عند 

تقديم المعاملة.
أصحـــاب  كافـــة  الـــوزارة  ودعـــت 
عـــن  اإلفصـــاح  التجاريـــة  الســـجالت 
مـــع  خصوصـــا  النهائـــي  المســـتفيد 
اقتـــراب إصدار القـــرار المذكور وذلك 
حمايًة لحقوقهم كمستثمرين وتعزيزًا 
من  وللحـــد  والمصداقيـــة  للشـــفافية 
ناتجـــة  تكـــون  قـــد  ســـلبية  آثـــار  أي 
التجاريـــة  الســـجالت  اســـتغالل  عـــن 
ألغراض غير مشـــروعة أو بنحو يضر 
بســـمعة البحرين في إطار االلتزامات 
الدوليـــة الخاصـــة بمكافحـــة عمليات 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

المنامة - الصناعة والتجارة

مجلس الوزراء وافق على مشروع 
قرار يضع ضوابط للسجالت 

35.9

5.8

دينــار مليــون 

ماليين دينار



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

�������
��

المساحات من

��� ��

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

قريًبا..

12دوار 

عرين هايسو
Areen Hiso

فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

�������
��

المساحات من

��� ��

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

قريًبا..

12دوار 

عرين هايسو
Areen Hiso

فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

�������
��

المساحات من

��� ��

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

قريًبا..

12دوار 

عرين هايسو
Areen Hiso

فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.
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ــة وأزمـــاتـــهـــا ــق ــط ــن ــم ــا ال ــاي ــض ــن فـــي ق ــدي ــل ــب ــن ال ــي تــنــســيــق تــــام ب

تصدي سعودي مصري للتدخالت واألطماع في ثروات المنطقة

أعلن وزيرا الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري سامح شكري، أمس االثنين، وجود تنسيق كامل وتام بين البلدين لمواجهة 
األطماع الخارجية في ثروات المنطقة والتصدي للتدخالت اإلقليمية. وفي مؤتمر صحافي مشترك بين الوزيرين عقب مباحثاتهما في القاهرة أمس 
االثنين، أكد سامح شكري وزير خارجية مصر، وجود تنسيق تام بين البلدين في كافة القضايا التي تهم المنطقة وأزماتها، ومنها ملف ليبيا ومواجهة 

جائحة كورونا، مضيفا أن الرؤى متوافقة بين البلدين الشقيقين من أجل حل القضايا واألزمات سياسيا وإبعاد أي تدخالت خارجية.

وقال ســـامح شكري إن المباحثات مع 
الوزير السعودي تناولت سبل التعاون 
والتنســـيق  البلديـــن،  بيـــن  الثنائـــي 
التحديـــات  لمواجهـــة  المشـــترك 
والتدخـــات الخارجيـــة فـــي المنطقة، 
فـــي  الخارجيـــة  لألطمـــاع  والتصـــدي 
مقدرات وثروات المنطقة، ومنع تسلل 
العناصـــر اإلرهابيـــة التـــي تهـــدد األمن 

القومي المصري والعربي واإلفريقي.
وذكـــر أنـــه تـــم التركيـــز علـــى القضية 
مـــع  المكثفـــة  والمشـــاورات  الليبيـــة 
األشـــقاء العـــرب والشـــركاء الدوليين 
لألزمـــة في ليبيا، مع اإلشـــارة للموقف 
المصري الثابت والســـاعي لحل األزمة 
سياســـيا، والتأكيـــد علـــى أن الموقـــف 
المصـــري يســـعى للســـام فـــي ليبيـــا، 
ووقـــف إطـــاق النـــار، وتحقـــق ذلـــك 

بعـــد الموقـــف الـــذي عبر عنـــه الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي 20 يونيـــو، 
وإعـــان القاهرة، ومطالبتـــه بانخراط 
الشـــعب الليبي في العملية السياســـة، 
الرئاســـي  المجلـــس  تشـــكيل  مـــع 
خدمـــات  تلبـــي  حكومـــة  وتشـــكيل 
وتطلعـــات الشـــعب الليبـــي، وإشـــراف 
مجلـــس النواب علـــى عمـــل الحكومة 
والتوزيع العـــادل للثروة، وإعادة ضخ 
النفط وتوزيع عوائده بشـــكل متســـاٍو 

على الشعب الليبي.
الدولـــي  المجتمـــع  إن  شـــكري  وقـــال 
وضـــع آليـــات للحـــل الســـلمي لكـــن ال 
يوجـــد تنفيـــذ فعلـــي لها علـــى األرض، 
فيما يتم الدفع بالمرتزقة واإلرهابيين 
فـــي ســـوريا والعـــراق وليبيـــا لتهديـــد 
أن  مضيفـــا  العربـــي،  القومـــي  األمـــن 

مصر تســـعى فـــي كل القضايا للحلول 
السياسية لكنها عانت بسبب اإلرهاب 
القـــادم من ليبيا، ولذلك ســـوف تدافع 
عن مصالحها وأمنها ومصالح العرب.

الخارجيـــة  وزيـــر  ذكـــر  جانبـــه،  مـــن 
الســـعودي، فيصل بن فرحان، أنه نقل 
تحيات العاهل الســـعودي إلى الرئيس 
السيسي، وأن القيادة السعودية كانت 
التنســـيق  تعليماتهـــا واضحـــة، وهـــي 
لمواجهـــة  مصـــر  مـــع  والكامـــل  التـــام 
التهديدات والتحديات وحل المشاكل 
العربيـــة مـــن خـــال تفعيـــل منظومـــة 

العمل العربي المشترك.
وقال إن محادثاته مع شـــكري تناولت 
التنســـيق الكامـــل مـــع مصر مـــن أجل 
الوصـــول إلـــى مســـتويات جديدة من 
التكامـــل والتعاون، والعمـــل على حل 

المشـــكات العربيـــة، كمـــا تطرقت إلى 
ملـــف ليبيـــا، مؤكـــدا دعـــم الســـعودية 
عـــن  ليبيـــا  وإبعـــاد  القاهـــرة  إلعـــان 
التدخات الخارجية، ومســـاندة مصر 
فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه الحفـــاظ علـــى 

األمن القومي.
وأضاف أن التنســـيق ســـيظل مستمرا 
بين البلدين في كافة ملفات المنطقة، 
مؤكـــدا أن هنـــاك توافقـــا كامـــا فـــي 
الرؤى نحو حل قضايا المنطقة ســـلميا 

وداخل البيت العربي.

وكان الوزيران قد أجريا مباحثات  «
صباح اليوم تركزت حول أهم 

قضايا التعاون الثنائي بين 
البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز 

المستجدات والتحديات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية.

القاهرة ـ وكاالت

المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية المصري ونظيره السعودي 

البيرة ـ أ ف ب

أكـــد رئيـــس بلديـــة مدينـــة البيـــرة 
فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة حرق 
مســـتوطنين إســـرائيليين مسجدا 
شـــعارات  وخـــط  المدينـــة  فـــي 
علـــى  العبريـــة  باللغـــة  عنصريـــة 
وصفتهـــا  حادثـــة  فـــي  جدرانـــه، 
بـ”جريمة”  الفلســـطينية  الحكومـــة 
نّفذها “مســـتعمرون”. وقال رئيس 
إســـماعيل  عـــزام  البيـــرة  بلديـــة 
لوكالـــة فرانس برس “تفاجأ أهالي 
المدينة )...( حوالي الساعة الثالثة 
داخـــل  بنيـــران  فجـــرا،  والنصـــف 

المسجد”. 
إطفائهـــا  إلـــى  “ســـارعوا  وأضـــاف 
قبـــل أن تلتهم المســـجد بالكامل”. 

وبحســـب إســـماعيل “أتت النيران 
على مرافق مسجد البر واالحسان” 
الواقع فـــي مدينة البيرة المتاخمة 
لمســـتوطنة بسغوت اإلســـرائيلية.  
وأشـــار إســـماعيل إلـــى أن أهالـــي 
المدينـــة لـــم يتمكنـــوا مـــن تحديد 
مـــن  قدمـــوا  المهاجمـــون  كان  إن 
مســـتوطنة بســـغوت أو مـــن مكان 
آخر. وشـــاهد مصور فرانس برس 
بعض الدمار عند مدخل المســـجد 
علـــى  وخطـــت  النيـــران.   جـــراء 
جدران المســـجد بالعبرية عبارات 
عنصريـــة ضد العـــرب مثل “حصار 
و”أرض  لليهـــود”  وليـــس  للعـــرب 

إسرائيل لشعبي”.

مستوطنون يحرقون مسجدا بالضفة

جنيف ـ وكاالت

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس االثنين، أنها تعتبر جائحة فيروس 
كورونا المستجد أخطر حالة طارئة صحية أعلنتها على مستوى العالم، 

مشيرة إلى أن انتشار المرض يتسارع. 

وقـــال المدير العـــام للمنظمة، تيدروس 
مؤتمـــر  فـــي  غيبريســـوس،  أدهنـــوم 
جائحـــة  أن  الواضـــح  “مـــن  صحفـــي: 
فيـــروس كورونـــا تمثـــل أخطـــر حالـــة 
طارئـــة صحيـــة أعلنـــت فـــي أي وقـــت 
مضـــى”. وأشـــار غيبريســـوس إلـــى أن 
“منظمـــة الصحة العالميـــة تلقت تقارير 
حـــول تســـجيل نحـــو 16 مليـــون حالة 
إصابة بالفيـــروس، وأكثر من 640 ألف 
وفـــاة” فـــي العالـــم، مؤكـــدا: “الجائحـــة 

تواصـــل التســـارع”. وشـــدد مديـــر 
المنظمـــة فـــي هـــذا الســـياق 

الــــ6  “األســـابيع  أن  علـــى 
تضاعفا  شـــهدت  األخيـــرة 

بمرتيـــن  لإلصابـــات 

تقريبا”. ولفت غيبريسوس مع ذلك إلى 
أنه ال يمكن االنتصار على الفيروس إال 
عن طريق التطبيق الصارم لإلجراءات 
الوقائيـــة الصحيـــة بـــدءا مـــن ارتـــداء 
الكمامات ووصوال إلى تجنب احتشـــاد 
النـــاس، مبينا: “في األماكن التي يجري 
فيهـــا االلتـــزام بهـــذه التدابيـــر ياحـــظ 
تراجـــع الحاالت، وفـــي الماكـــن التي ال 
تطبـــق ذلـــك ترتفـــع اإلصابات”. وأشـــاد  
باإلجـــراءات  للمنظمـــة  العـــام  المديـــر 
التـــي اتخذتهـــا حكومـــات كل من 
كنـــدا والصيـــن وألمانيـــا وكوريـــا 
مـــن  تمكنـــت  التـــي  الجنوبيـــة، 
تفشـــي  علـــى  الســـيطرة 

الفيروس.

“منظمة الصحة”: “كورونا” أخطر طارئة صحية

بغداد ـ وكاالت

علـــي  العـــراق،  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  مفوضيـــة  عضـــو  أعلـــن 
البياتـــي، أمس االثنين عن ســـقوط عدد مـــن القتلى في صفوف 
المتظاهريـــن الليلـــة قبـــل الماضيـــة.  وقـــال البياتـــي فـــي بيـــان 
للتظاهـــرات  رصدهـــا  تواصـــل  المفوضيـــة  “فـــرق  إن  صحفـــي، 
فـــي بغـــداد وباقـــي المحافظات، وتعبر عـــن قلقها وأســـفها البالغ 
لســـقوط شـــهداء ومصابيـــن بيـــن المتظاهرين والقـــوات االمنية 
نتيجة للمصادمات بين القوات االمنية والمتظاهرين في ساحة 
التحرير مساء االحد”. وأضاف، أن “هذه االعتداءات تعد انتهاكًا 
صارخًا لحقوق االنســـان ومعايير األمـــم المتحدة إلنفاذ القانون، 
وتجـــاوزًا لحقوق التظاهر الســـلمي”. وتابع البياتـــي: “المفوضية 
تطالب الحكومة بتوفير الحلول الســـريعة واالســـتجابة لمطالب 
ألن  العـــراق،  محافظـــات  عمـــوم  فـــي  الســـلميين  المتظاهريـــن 
مؤشـــراتها الرصدية تشـــير الى عـــودة التظاهـــرات الغاضبة في 

معظم محافظات العراق، فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء”.
مـــن جانبـــه، قـــال الناطق باســـم القائـــد العـــام للقوات المســـلحة 
اللـــواء يحيـــى رســـول، إن “رئيس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي، 
وجه بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير بشكل دقيق”، 
مؤكدا “التنســـيق مع قيادة عمليات بغـــداد والقطعات الموجودة 

لحمايـــة المتظاهريـــن”. وطلـــب اللواء رســـول، مـــن المتظاهرين 
“عدم االقتراب من القوات األمنية وممارسة حقهم في التظاهر 
والمطالبـــة بالحقـــوق”، الفتـــا إلـــى أن “أي دمـــاء تراق ســـواء من 

القوات األمنية أو المتظاهرين هي خسارة للعراقيين جميعا”.
وأشـــار إلـــى أن “التوجيهـــات واضحـــة ودقيقـــة للقـــوات األمنية 
بتوفيـــر الحمايـــة للمتظاهريـــن والدفـــاع عنهم”، مبينـــا أن “هناك 
البعـــض أراد أن يجر التظاهرات إلى أهداف أخرى غير المطالبة 

بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي”.

الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري في أحداث ساحة التحرير
سقوط قتيلين في صفوف المتظاهرين وسط بغداد

عواصم ـ وكاالت

ذكـــرت مصادر لبنانية وإســـرائيلية أن “حـــزب هللا” اللبناني نفذ 
أمس االثنين هجوما اســـتهدف الجيش اإلسرائيلي في منطقة 

مزارع شبعا الحدودية. 
ونقلت وكالة “رويترز”عن “مصادر لبنانية مطلعة” أن “حزب هللا 
نفذ عملية ضد الجيش اإلسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على 

الحدود مع إسرائيل”.
آليـــة  علـــى  أطلـــق صاروخـــا موجهـــا  “حـــزب هللا  أن  وذكـــرت 
إســـرائيلية”، موضحـــة أن “العمليـــة جـــاءت ردا علـــى هجـــوم 
إســـرائيلي قتـــل فيـــه عضو فـــي الجماعة في ســـوريا األســـبوع 

الماضي”.
مـــن جانبها، ذكـــرت قنـــاة “كان” اإلســـرائيلية” أن خليـــة لـ”حزب 
هللا” أطلقت صاروخا من نوع “كورنيت” تجاه مركبة عســـكرية 
إسرائيلية على الحدود مع لبنان. وأفادت مصادر عدة في وقت 
سابق من االثنين بتبادل إطاق نار وسماع دوي انفجارات في 
المنطقـــة الحدوديـــة بيـــن لبنان وإســـرائيل، فيما أعلـــن الجيش 
اإلســـرائيلي عـــن وقوع “حـــادث أمنـــي”. وقال المتحدث باســـم 
الجيـــش اإلســـرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيـــان: “أحبط جيش 
الدفـــاع عمليـــة تخريبية فـــي منطقة جبـــل روس حيث تمكنت 

القـــوات مـــن تشـــويش عملية خططـــت لها خلية مـــن حزب هللا 
مكونـــة مـــن بين 3 إلى 4 مخربين والتي تســـللت أمتار معدودة 

للخط األزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية”.
وأعلن الجيش اإلســـرائيلي األحد ســـقوط طائرة مســـّيرة تابعة 
له في األراضي اللبنانية.  وتشـــهد منطقة الحدود اإلســـرائيلية 
اللبنانيـــة توترا ملموســـا بعـــد مقتل عنصر “حـــزب هللا” اللبناني، 
علي كامل محســـن، بالغارة اإلسرائيلية التي استهدفت يوم 20 

يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

تبــادل إطالق نــار وســماع دوي انفجارات في مزارع شــبعا
الجيش اإلسرائيلي يتحدث عن إحباط هجوم لحزب اهلل

أبوظبي ـ وكاالت

نقلـــت إيـــران نموذجا وهميا مجســـما 
لحاملـــة طائرات أميركيـــة إلى مضيق 
توتـــر  وســـط  االســـتراتيجي،  هرمـــز 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  متصاعـــدة 
علـــى  األميركيـــة  العقوبـــات  بســـبب 

طهران.
األقمـــار  عبـــر  صـــور  وأظهـــرت 
االصطناعيـــة، ُنشـــرت أمـــس االثنيـــن، 
ممـــا  “المزيفـــة”،  الطائـــرات  حاملـــة 
يشـــير علـــى األرجـــح إلـــى أن إيـــران 
تخطط الســـتخدام النموذج قريبا في 

مناورات بالذخيرة الحية.
وكشفت صورة تابعة لشركة “ماكسار 
تكنولوجيـــز”، األميركيـــة المتخصصة 
في التصوير عبر األقمار االصطناعية 
وتم التقاطها أمس األحد، قاربا إيرانيا 
يســـير مســـرعا نحـــو نمـــوذج حاملـــة 
الطائـــرات، ويرســـل موجـــات بعـــد أن 
ســـحبه زورق إلـــى المضيق من مدينة 

بندر عباس الساحلية اإليرانية.
ولم تعترف وسائل اإلعام الحكومية 
ومســـؤولون إيرانيون حتى اآلن بنقل 
نمـــوذج الحاملـــة إلـــى مضيـــق هرمـــز، 
الـــذي يمـــر عبـــره 20 بالمئـــة مـــن نفط 
العالـــم. ومع ذلك، هناك مظاهر تشـــير 
إلى استعداد الحرس الثوري اإليراني 
لعمليـــة إغـــراق وهميـــة مماثلـــة لتلـــك 

التي أجراها عام 2015.
حاملـــة  اإليرانـــي  النمـــوذج  ويشـــبه 
الطائـــرات “نيميتز”، التي تســـتخدمها 
البحريـــة األميركيـــة بشـــكل روتينـــي 
مـــن  العربـــي  الخليـــج  إلـــى  للوصـــول 

مضيق هرمز.

إيران تنقل حاملة طائرات “مزيفة” لمياه الخليج
واشنطن ـ أ ف ب

اعلــن البيــت االبيــض أمــس االثنيــن إصابــة مستشــار الرئيــس دونالــد 
ترامب لالمن القومي روبرت اوبراين بفيروس كورونا المستجد. وقالت 
الرئاســة االميركية في بيان إن اوبراين الذي يتولى منصبا رئيســيا في 
اإلدارة عــزل نفســه ويعمــل “من مكان آمن” خــارج البيت االبيض، الفتة 
الــى أن “ال خطــر إلصابــة الرئيــس أو نائــب الرئيــس” وأن مجلــس األمــن 

القومي يعمل بصورة طبيعية.

زار أوبراين باريس منتصف يوليو 
الفرنســـي  بنظرائـــه  التقـــى  حيـــث 
واأللمانـــي واإليطالـــي والبريطاني 

على وجه الخصوص.
في مايو، ُكشـــف عـــن إصابة كاتي 

ميللـــر، المتحدثة باســـم نائب 
الرئيس مايك بنس وزوجة 
المستشـــار  ميللـــر،  ســـتيفن 
ترامـــب،  لدونالـــد  المقـــرب 

كورونـــا  بفيـــروس 
لكنهـــا  المســـتجد. 
وعـــادت  تعافـــت 

إلى العمل.
وفي أوائـــل يوليو، جـــاءت نتيجة 
اختبار كيمبرلـــي غيلفويل، مقدمة 
تلفزيـــون  فـــي  الســـابقة  البرامـــج 
دونالـــد  وصديقـــة  نيـــوز  فوكـــس 
إيجابيـــة  جونيـــور،  ترامـــب 
مـــن  وهـــي  بكوفيـــد19-. 
المســـؤولين الرئيســـيين عـــن 
تمويـــل حملـــة دونالـــد ترامب 
المرشـــح النتخابات 3 
نوفمبـــر أمـــاً بالفـــوز 

بوالية ثانية.

“كورونا” يصيب مستشار األمن القومي األميركي

إحباط هجوم إرهابي 
في موسكو

موسكو ـ سبوتنيك

الروسي،  الفيدرالي  األمــن  جهاز  أعلن 
أمـــــس، تــصــفــيــة مــســلــح فـــي مــوســكــو 
في  ــابـــي  إرهـ هــجــوم  لتنفيذ  يــعــد  كـــان 
جهاز  بيان  في  الروسية.وجاء  العاصمة 
الفيدرالي  األمن  جهاز  “قام  الروسي:  األمن 
الــداخــلــيــة  وزارة  مـــع  ــتــعــاون  ــال ب ــي  ــروسـ الـ
الروسية ولجنة التحقيق الروسية، بإحباط 
أنــشــطــة عــضــو فـــي مــنــظــمــة إرهــابــيــة كــان 
ــابـــي فـــي أحــد  ــاب عــمــل إرهـ ــكـ يــخــطــط الرتـ
األماكن المزدحمة في موسكو”. وأكد البيان 
أنه تم قتل اإلرهابي في منطقة خيمكي في 
ضواحي موسكو، بعد أن فتح النيران على 
عناصر الشرطة خالل محاولة القبض عليه.

جانب من التظاهرات بالقرب من ساحة التحرير في بغداد دخان يتصاعد فوق منطقة مزارع شبعا المحتلة )أ ف ب(
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َوددُتك فلن نختلف
حيـــن تتشـــابك العالقـــات الحديدية للمالبـــس وقت الحاجـــة إليها، 
فإننـــا في اختبار بســـيط لســـعة التحمل لبذل بعـــض الجهد والوقت 
إلعـــادة تنظيمها، كما في إعادة تدويرها من فن وإبداع للداللة على 
مهـــارة تكوين العالقات بين األشـــياء، وهذا مـــا يحصل تماًما حينما 
تتشـــابك العالقـــات البشـــرية. نعم، افســـحوا المجال معـــي في هذه 
المســـاحة للتفكير واإلبداع، وأنا في انتظار إضافاتكم في المساحة 
المخصصـــة للتعليـــق حول هذا الموضوع كـــي نعطي األمر حقه من 

النقاش. 
مـــاذا لـــو وضعنـــا “6” أمور لتنظيـــم أي نقـــاش يحصل بيننـــا؟ ولنبدأ 
باالبتســـامة، اإلنصـــات، القبـــول، التشـــارك، التعايـــش، وأخيـــًرا النقد 
بإيجابيـــة، حيـــث يدرك خبـــراء التنمية البشـــرية كافـــة، أهمية تلك 
األمـــور فـــي إدارة الحـــوار ونتائجهـــا الذهبيـــة فـــي تعزيـــز العالقات 
اإليجابيـــة بيـــن البشـــر، لكـــن مـــاذا لو جـــاء فريـــق آخر مـــن الخبراء 
وأضافوا لنا أموًرا أخرى لتنظيم العالقات بشكل أكبر وهي االهتمام، 

الود، والتحفيز، ليصبح المجموع “9” أساسيات لتنظيم العالقات.
حينهـــا، لـــو طلـــب منك تحديـــد موقفك تجاه مـــا ذكـــر، أي الفريقين 
ســـتؤيد؟ ربمـــا نختلـــف فـــي نظرتنـــا للموضـــوع، وربما نتفـــق أيًضا، 
وحتًما اختالفنا هنا سيعلمنا تطبيق قاعدة “6” أو “9” حسب اتجاهنا 
للصـــورة ونظرتنـــا لألمـــور، وفـــي كليهما إثـــراء لثقافة الحـــوار التي 
تعتمـــد على المفاهيم التـــي ندركها، والنتيجـــة الحتمية في طريقة 
قبولنـــا لهـــذا االختـــالف، فقـــد يكون للصـــورة أكثر من وجه حســـب 
ظروف وبيئة ورؤية كل شخص، ونجاحنا في تطبيق تلك القاعدة 
يعتمد على مدى تحكمنا بعواطفنا وإتقان ثقافة فن االختالف التي 
تكســـبنا مهارات راقية في فن الحـــوار والتعامل اإليجابي والقناعة 

التامة بأن االختالف في الرأي ال يفسد الود أبًدا. 
إن الظاهـــرة المعاكســـة للموضوع ذات خطورة تامـــة في تدمير أي 
نقاش وعالقة، والسبب في ذلك عشوائية النقاش وضعف التوافق 
واالنسجام بين األطراف، ما يحول االختالف إلى خالف يقطع معه 
أسس العالقات اإلنسانية، وقد نقيس على ذلك الكثير في المواقف 
في حياتنا، والتي أدعوكم لتقييمها حاالً وتصحيح ما يمكن والعمل 
علـــى إعادة برمجـــة تلك العالقات حســـب قاعـــدة “6” أو قاعدة “9” 
التـــي تؤكـــد أن االختـــالف أمـــر طبيعـــي بين البشـــر ولكنـــه يتطلب 

المهارة في تقبل هذا االختالف.
ويحضرني في ذلك قول الشافعي “قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول  «

غيري خطأ يحتمل الصواب”. وحيث اننا نعيش أجواء المناسبات 
السعيدة خالل هذه األيام، فإنها فرصة لنا جميًعا إلعادة عالقاتنا التي 

اختلفت بسبب االختالف... وكل عام وأنتم بخير.

د. حورية الديري

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

للتواصل: 17111483

إبراز المنتج التشكيلي المحلي في األماكن العامة
تعمل الدول المتطورة بشكل دائم على زيادة المساحات المشغولة باألعمال 
الفنيـــة، فـــي مختلـــف األماكـــن والمياديـــن، كالحدائـــق العامة والمنشـــآت، 
وقاعـــات الرياضة وقاعات االســـتقبال في الفنـــادق، وقاعات االجتماعات 
في المعارض، والمستشـــفيات والنـــوادي، وغيرها، حيث يتم التركيز على 
المساحات التي تقع عليها أنظار اآلالف من المواطنين والمقيمين والزوار، 
وليـــس لمجـــرد ملء فراغ حائـــط أو زاوية، ويعتبر ملتقـــى مطار البحرين 
الدولـــي للنحـــت علـــى الرخـــام، والذي يهـــدف إلـــى تحويل 10 مـــن الكتل 
الرخاميـــة إلـــى منحوتات فنية تســـتخدم لتزيين المرافـــق وصاالت مبنى 
المســـافرين الجديـــد بمطار البحريـــن الدولي، مـــن المشـــاريع الكبرى التي 
ســـتزيد من إشاعة الوعي بالفنون التشكيلية، وستنقل للمتلقي شحنة من 
التذوق الفني، ناهيك عن أن األعمال المعروضة ستعكس واجهة البحرين 

الحضارية وروعة الفن والجمال لكل المسافرين والزائرين.
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت المهنـــدس كمال بـــن أحمد محمـــد رئيس 
مجلس إدارة شركة مطار البحرين قال “إن كل عنصر من عناصر التصميم 
العملـــي المبتكـــر لمبنـــى المســـافرين الجديد تمت دراســـته بعنايـــة كبيرة، 

وذلـــك حرًصا على أن يكـــون مطار البحرين الدولي مـــرآة لثقافة البحرين 
وإرثهـــا العريق وميناء جويا ذا أجواء فريدة يســـتمتع بها جميع مرتاديه، 
وتتحول إلى عنصر من عناصر جذب السياح الذين سيسعون إلى التقاط 

الصور بجانبها”.
وحســـبما عرفنـــا ان المبنـــى الجديد ســـيضم في جنباته صالتيـــن دائمتين 
لعـــرض التحـــف األثريـــة والفنية بشـــكل منتظـــم، وهذه مبادرة ســـتعكس 
أهمية إبراز الفنون في األماكن العامة وإسهامها المباشر في تثقيف الناس 
وإغنـــاء ذوقهـــم الفني ورفع مســـتوى اإلدراك، حيث إن اســـتخدام الدولة 
لمنتجات الفن التشكيلي في المجتمع دليل على االهتمام بالمنتج الثقافي 
والنشـــاط اإلبداعي في أحســـن الصور، خصوصىا أن الفـــن يرتبط ارتباطا 
وثيقـــا بواقـــع الحيـــاة اليوميـــة، وهـــذه حقيقة معروفـــة منـــذ المجتمعات 

البشرية األولى.
نتمنى أن نشاهد إبداعات الفنان التشكيلي البحريني في مختلف الميادين،  «

وأن نحذو حذو المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ألزمت الجهات 
الحكومية عدم اقتناء أعمال فنية لغير المواطنين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ونحن نعيش حرارة الصيف، من المناســـب اســـتذكار يوم تاريخي في المملكة 
والـــذي يعـــود إلى تســـعين عامـــًا، وبالتحديد يوم الحادي عشـــر من شـــهر مايو 
1930م، حيـــث رأت البحريـــن الكهربـــاء، والتـــي تعود بدايـــات التفكير فيه إلى 
نحو عشـــرة أعوام خلت، وعلى الرغم من اعتماد بعض الموازنات لهذا الغرض، 
إال أن المشـــروع لم ير النور إال في 1928م عندما تم تعيين المفتش الكهربائي 
للســـند، السيد ستفينسون، في منصب مستشـــار الطاقة الكهربائية، والذي قام 
بـــدوره بإعـــداد التفاصيل الفنية مع خطط تنفيذيـــة إلنتاج الطاقة إلنارة 2000 

مصباح و200 مروحة.
وكانـــت المنامـــة متأهبـــة للفكرة كمشـــروع تجـــاري، لكن لم يؤخذ بـــه، وتم في 
نهاية المطاف اســـتالم الحكومة وبلدية المنامة تمويل المشروع، وتمت دعوة 
مجموعـــة من المؤسســـات لتقديـــم عطاءاتها، والتـــي اعتبـــرت البحرين بعيدة 
جغرافيا عنها، باستثناء شركة كلندر للكابالت واإلنشاءات بمبادرة ذاتية منها، 
والتـــي قدمـــت عطاء كامال، قبلت بـــه الحكومة في ربيـــع 1929 بقيمة 20607 
جنيهـــات إســـترلينية، وافتتح مولد الكهرباء لتزويد المنـــازل به بعد ذلك بنحو 
عـــام، ثـــم في العـــام التالي تم التوســـع بإيصـــال الكهرباء للمحرق، هنا شـــاركت 

بلديتا المنامة والمحرق مع الحكومة بنسبة 40 % لألولى و20 % للثانية، لكل 
مـــن البلديتيـــن، و60 % للحكومـــة. مع مايو 1931، وصلـــت الكهرباء لعدد 222 
منزال، فيها 1479 مصباحا و268 مروحة كهربائية، مع التحاق المرحوم األستاذ 
أحمد العمران كمســـاعد مباشر لرئيس “دائرة مهندس حكومة البحرين”، خالل 
الفتـــرة مـــن 1934 1942-، وأنارت الكهرباء شـــوارع المنامة فـــي 1936، ثم بدأ 

العمل في مولد بسعة 200 كيلوواط في نهاية الثالثينات.
وبعـــد مـــرور 30 عامـــا على انطـــالق الكهرباء فـــي البحرين، بلغ عـــدد الوصالت 
الكهربائية أكثر من 20 ألف وصلة، في عام 1960، تضاعفت 31 مع عام 1990. 
ثم خالل الفترة 1999 - 2003، نمت الطاقة اإلنتاجية للكهرباء بأكثر من الثلث 
لتبلـــغ 2672 ميغـــاوات. ومـــن المتوقع أن يرتفع الطلب علـــى الطاقة الكهربائية 
إلـــى 37،6 تيـــراواط ســـاعة، أي 6000 ميغـــاوات بحلول عـــام 2030م، مقارنة بـ 

15.4 تيراواط ساعة، أي 3573 ميغاوات في عام 2017.
خطت المملكة خطوات عمالقة خالل التسعة عقود األخيرة في مجال نمو الطاقة  «

الكهربائية، منذ بدايتها في أوائل ثالثينات القرن الماضي، حتى الوقت الحالي، ومن 
المتوقع أن يسجل هذا القطاع زيادة كبيرة أخرى مع عام 2030، وهنا تظهر أن 

األرقام صنعت البحرين.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام َتصنُع الَبحرين... تسعون عامًا من الكهرباء

ال أود أن أتطرق إلى أي موضوع وأنا لست صاحب اختصاص فيه، لتجنب 
اإلفتـــاء فـــي أمور أجهلها أو إعطـــاء معلومات غير دقيقة تـــؤدي إلى تفاقم 
المشـــكلة بدل حلها، وكما قال العرب “رحم هللا امرئا عرف قدر نفســـه”، وأنا 
هنـــا أتمنـــى من الجميـــع أن يتبعوا هذا النهج وذلك للمصلحـــة العامة، إذ كما 
تتابعـــون أن الـــكل يدلـــي دلـــوه، والكل أصبـــح يفقه في جميـــع التخصصات 

ومناحي الحياة!
وعطفـــا علـــى هذه المقدمـــة، دعا الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا - الـــذي نكن لـــه كل تقديـــر واحترام لجهـــوده االســـتثنائية منقطعة 
النظير - في المؤتمر الصحافي الذي عقد بتاريخ ٢٢ من الشهر الجاري، إلى 
تجّنـــب إقامة التجمعـــات العائلية خالل عطلة عيد األضحـــى القادم، وعدم 
التهـــاون باالحتـــرازات وااللتـــزام بالقـــرارات الصـــادرة من الجهـــات المعنية، 

وذلك كي ال يتكرر ما حدث من ارتفاع في عدد اإلصابات بعد عيد الفطر.
ويجـــب هنـــا أن نذكر أن هناك من المواطنين والوافدين - وليس كلهم -، من 

ال يلتزمـــون بذلك، بســـبب جهلهم أو عدم مباالتهـــم، فبالتالي ال نتوقع نتائج 
مرضية أو نتأمل خيًرا حتى هذه المرة، والنتيجة قد تكون كارثية أو أسوأ 

مما كنا نتوقع.
إذا نحن أمام تحد كبير يواجه الوطن واألمة، والمدة طالت، والكل يعاني من  «

الخسائر المالية والنفسية الخانقة، لذا فإنني من هذا المنبر وبنية صادقة 
مخلصة أتمنى أن يتم اتخاذ قرار صارم بتطبيق الحظر الشامل، ولو لمدة 

أسبوع ليتزامن مع فترة عيد األضحى المبارك، بعدها نرى ونقيم النتائج، 
وأنا على ثقة بأنها ستكون مرضية، إذ إن األعداد الحالية ال تبشر بانتهاء هذه 
الجائحة قريًبا، وذلك بالرجوع إلى عدد سكان مملكتنا الغالية. بقوة القانون 

نستطيع الوصول إلى الهدف المنشود وأكرر هنا أن من مصلحة الجميع 
اتخاذ قرارات صارمة بل صارمة جًدا، مثلما نأخذ قرارات صعبة داخل المنزل 

بحق أبنائنا، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار. أتمنى أن يؤخذ هذا االقتراح على 
محمل الجد، وأنا على ثقة بأن الكثير يتفق معي لمصلحة بحريننا الغالية. 

أتمنى ذلك.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

كورونا... إلى متى؟

الوقت عدو مجتهد
فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة التي نعيشـــها فـــي حربنا الشـــاملة ضد 
كورونا )كوفيد 19(، أصبح لنسبة كبيرة من الناس، ممن ال يعدون 
كونهم من الصفوف األمامية المقاتلة ضد الوباء، متسع من الوقت 

الستثماره بشكل مثمر، يعود بالنفع عليهم، وعلى من حولهم.
والســـؤال الـــذي ينبغـــي أن يســـألوا أنفســـهم إياه، بعد مرور شـــهور 
على بدء التغيير، واتســـاع رقعـــة الفراغ، ماذا أنجزوا خالل الفترة 
المنصرمـــة؟ ماذا حققوا؟ هل اســـتفادوا من الوقت الذي أتيح لهم 

أم ماذا؟
يقـــال إن “الوقـــت عدو مجتهـــد، ال يقتله إال مجتهد”، وإن الشـــعور 
بالمســـؤولية وإدراك الضـــرورة القصـــوى لالســـتفادة مـــن الوقـــت 
المتـــاح، ال يتمتـــع به إال الواعون المؤمنون صـــدق اإليمان بأن لكل 
منـــا رســـالة ينبغي أن يؤديها في الحيـــاة، وأن أي ضياع للوقت، ال 
يشـــفع لـــه أي تبرير مهما حـــاول أن يكون مقنعـــًا، وأن الوقت نعمة 
مـــن النعم التـــي حبانا هللا بها، ومن ال يهتم به مســـتهتر غير مدرك 
لقيمته في حياة البشـــر، كما أن التســـابق مع الزمن ليس أمرا هينا، 
فهو أمر ال يتقنه اإلنســـان العادي، وال يكترث له أصالً وإن انتحب 

لضياعه، في الساعة التي يحتفل بها المجتهد بانتصاره.
وتكمن المسألة – اختصاراً - في النتائج، فإذا كان االهتمام جاداً من  «

قبل البعض، أو متخاذاًل من البعض اآلخر، يوضح سؤال )ماذا أنجزت 
نهاية...؟(، أن اإلجابة واحدة شكاًل فهي )أنت(، بينما متباينة مضمونًا 

)فمن أنت؟(.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



أكد رئيس نادي المعامير رضي أمان تقدم ناديه بطلب رسمي للعودة إلى نشاط لعبة كرة الطاولة إلى جانب نشاط 
الكرة الطائرة.

وأضـــاف أمـــان لــــ “البالد ســـبورت” 
مراحلـــة  إلـــى  وصـــل  ناديـــه  أن 
متقدمـــة للحصول علـــى الموافقة 
الشـــباب  قبـــل وزارة شـــؤون  مـــن 
والرياضة، وهـــو بانتظار الحصول 
علـــى الرد الرســـمي بعدما قام وفد 
مـــن اتحـــاد كـــرة الطاولـــة بزيـــارة 
إمكانـــات  علـــى  والتعـــرف  النـــادي 
واســـتعدادات النادي ومدى قدرته 
على تلبية االشـــتراطات والمعايير 

كافة.
وأضـــاف “لقد زارنـــا وفد من اتحاد 
كرة الطاولة وأبدى إعجابه وتعرف 
الطـــاوالت  مثـــل  إمكاناتنـــا  علـــى 
والمدربيـــن  الالعبيـــن  وأســـماء 

والبنية التحتية ورفعوا تقريرا إلى 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 

ونحن بانتظار الرد..”.
واعتبـــر أمان االنضمـــام إلى اتحاد 
كـــرة الطاولة يعتبر حق من حقوق 

نـــادي المعامير ألنه ســـبق وأن كان 
عضوا فـــي االتحاد قبـــل أن تجمد 
العضويـــة اثـــر نشـــوب حريـــق في 
وأصيبـــت   ،1995 العـــام  النـــادي 
أدوات وأجهزة اللعبة كافة بالضرر 
الكـــرة  لعبـــة  علـــى  النـــادي  ليبقـــى 

الطائرة فقط.
وتمنـــى أمـــان أن يحصـــل النـــادي 
على الموافقة النهائية من الوزارة؛ 
أبنـــاء  مـــن  الكثيـــر  ليحقـــق رغبـــة 
النادي العاشقين لممارسة لعبة كرة 
الطاولة والمنافســـة في مسابقاتها 
وبروز العديد من المواهب لتمثيل 
المنتخبـــات الوطنيـــة في المحافل 

الخارجية.

رضي أمان

الــلــعــبــة فــي 1995 ــادي جــمــد  ــن ــال ب ــق نــشــب  ــري ح
المعامير يطلب العودة لنشاط كرة الطاولة

لجنة اإلعالم - جمعية الصحفيين البحرينية

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  عبـــرت 
البحرينيـــة األســـتاذة عهديـــة أحمـــد عـــن 
ســـعادتها بالخطـــوة المهمـــة التـــي تقـــوم 
للجمعيـــة  التابعـــة  اإلعـــالم  لجنـــة  بهـــا 
برئاســـة الزميـــل أحمـــد كريم فـــي تنظيم 
منتـــدى يناقش هموم اإلعـــالم البحريني 

وتطلعاته خالل شهر أغسطس المقبل.
الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  ونوهـــت 
بأهمية المنتدى الذي سيقام عن بعد، عبر 
برنامج زووم، إلنه سيناقش ما يدور في 
أذهان الصحفيين الرياضيين وســـيعرض 
مشـــاكلهم وأمنياتهم للوصول إلى حلول 
ســـتخرج على هيئة توصيـــات، موضحة 
إن التوصيات سيتم ايصالها إلى الجهات 
المعنيـــة علـــى أمل أن يســـاعدها في فهم 
الصحافيـــون  يعيشـــها  التـــي  المشـــاكل 

الرياضيون.
وأشـــارت الســـيدة عهديـــة أحمـــد إلى أن 

الرياضـــة البحرينية تعيش فترة مزدهرة 
في عهد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
اإلعالمـــي  يســـايرها  وأن  والبـــد  خليفـــة 
الرياضـــي ويكون معها علـــى ذات الخط، 
النجاحـــات  فـــي  كونـــه شـــريك أساســـي 
الرياضيـــة، لذلـــك جـــاءت مبـــادرة لجنـــة 
اإلعـــالم الرياضـــي فـــي الجمعيـــة لتحرك 
عجلـــة  تشـــغيل  وتعيـــد  الراكـــدة  الميـــاه 

النقـــاش  خـــالل  مـــن  اإلعالمـــي  اإلنتـــاج 
والتحـــاور بما يمكن وصفـــه عصفا ذهنيا 
واألفـــكار  الحلـــول   بأفضـــل  للخـــروج 
المســـاهمة فـــي ازدهار اإلعـــالم الرياضي 
وخصوصـــا في هذه الفتـــرة التي فرضت 
إيقاع عمل جديد وتحديات مختلفة عن 

السابق بعد جائحة كورونا.
وتمنت عهديـــة النجـــاح والتوفيق للجنة 
بعـــد  المحليـــة،  نشـــاطاتها  باكـــورة  فـــي 
أن كان لهـــا دور علـــى المســـتوى العربـــي 
واآلسيوي في االســـتحقاقات االنتخابية 
خـــارج  الكبـــرى  والتحديـــات  المهمـــة 
حـــدود الوطـــن، مـــن خـــالل التواصل مع 
الشـــركاء واألصدقاء فـــي اللجان العربية 
واآلســـيوية بهـــدف التعـــاون الـــذي يعود 
بالنفـــع على االعالم الرياضـــي البحريني، 
ويجعلـــه موجـــودا بقـــوة علـــى الخارطـــة 

اإلقليمية والقارية.

عهدية أحمد

الشيخ ناصر بن حمد عهدية: فترة مزدهرة بقيادة سمو 
منتدى اإلعالم الرياضي سيخرج بتوصيات
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أنهـــى العـــب منتخبنـــا الوطنـــي 
لكرة اليد إجراءات تجديد عقده 
مع نادي الشـــارقة ليمثل صفوفه 

للموسم الرياضي المقبل.
وقـــد تم توقيع العقـــد الذي يمتد 
لموســـم واحـــد عـــن بعـــد بنظـــام 
االتصـــال المرئي، ليســـتمر ميرزا 
التوالـــي  علـــى  الثانـــي  للموســـم 
بقميص “الملك الشرقاوي” بعدما 
مثّل صفوفه في بداية الموســـم 
الجـــاري. وســـينضم ميـــرزا إلـــى 
صفوف فريقـــه بعد إجازة العيد، 
وذلـــك لالســـتعداد لمـــا تبقى من 

منافســـات علـــى صعيد الموســـم 
الجاري وأيًضا للموسم الجديد.

ويأتـــي تجديد العقـــد عطًفا على 
التـــي قدمهـــا  اإلضافـــة الكبيـــرة 
علي ميرزا للشـــارقة، سواء على 
اآلســـيوية  البطـــوالت  صعيـــد 
لألنديـــة التي حقق فيهـــا الفريق 
المركـــز الثالث تباًعا، كما ســـاهم 
بجانب زمالئه من حســـم بطولة 
الدوري لهذا الموســـم قبل انتهاء 
منافســـاته، كمـــا لديه اســـتحقاق 
المشاركة في بطولة الكأس التي 

ستكون ختام الموسم الجاري.

علي ميرزا “شرقاوي” للموسم الثاني

أحمد مهدي

سبورت

حسن علي

علي مجيد

السالم السعودي يجدد عقد سالم عادل
مدربنـــا الوطنـــي سيســـتمر فـــي اإلشـــراف الفنـــي علـــى الفريق الكـــروي األول

قـــال المـــدرب الوطني المحتـــرف عادل 
ســـالم إن إدارة نادي الســـالم الســـعودي 
جـــددت التعاقـــد معـــه موســـًما إضافًيا؛ 
لإلشـــراف الفني على الفريق األول لكرة 

القدم بالنادي.
وأوضـــح عادل ســـالم لـ”البالد ســـبورت” 
أنـــه توصل التفـــاق للتجديد مـــع النادي 
رأس  علـــى  واالســـتمرار  الســـعودي، 
اإلدارة الفنية للفريق الكروي األول، في 
الموسم المقبل 2021-2020، وذلك بعد 

موسم أول ناجح.
وعبـــر عادل ســـالم عـــن اعتـــزازه بالثقة 
التـــي حصل عليهـــا من قبـــل إدارة نادي 
السالم، مشـــيًرا إلى أنها باب للبناء على 
مـــا تحقـــق مـــن مكتســـبات في موســـمه 

األول بالنادي القطيفي.
ولفـــت إلى حالة االرتياح في اإلشـــراف 
علـــى الفريـــق خالل هـــذا الموســـم الذي 
توقـــف بســـبب جائحـــة كورونا، مشـــيًرا 
إلـــى أنـــه ســـيعود إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية بعد عيـــد األضحـــى المبارك؛ 
تمهيـــًدا الســـتئناف التدريبـــات ومن ثم 

المنافسات.
وينافس نادي السالم في دوري الدرجة 
الثالثـــة الـــذي يلعـــب بنظـــام المجاميـــع، 
وأكـــد عـــادل ســـالم أن هـــدف الصعـــود 

للدرجة الثانية سيتحقق بإذن هللا.
وقـــال عـــادل ســـالم أيًضـــا: “تمكنـــت مع 
الفريـــق في موســـمي األول من احتالل 
ســـلم  فـــي  اآلن  حتـــى  الثانـــي  المركـــز 

الترتيـــب، ونحـــن الفريـــق الوحيـــد الذي 
لم يتعرض ألي خســـارة، كما أننا الفريق 
األكثـــر تهديًفا”. وأضاف: “نســـعى للبناء 
على المكتســـبات فـــي الموســـم المقبل، 

خاصـــة مع نجاحنـــا في إبـــراز حوالي 5 
العبيـــن شـــباب ســـيكونوا مـــن األعمدة 
يمتلـــك  الـــذي  النـــادي  فـــي  األساســـية 

شعبية كبيرة في مدينة القطيف”.
وبين المدرب الوطني أن طاقًما سعودًيا 
معاوًنـــا لـــه فـــي مهمتـــه االحترافيـــة مع 
نادي الســـالم، معرًبا عن شكره وتقديره 
لجميع المسؤولين واإلداريين والفنيين 
تحقيـــق  متمنًيـــا  بالنـــادي،  والالعبيـــن 
نجاحات أخرى في الموسم الجديد بعد 

تجديد العقد بين الطرفين.
المدربيـــن  مـــن  ســـالم  عـــادل  ويعتبـــر 
شـــهادة  علـــى  الحاصليـــن  البحرينييـــن 
دبلـــوم كرة القدم للمحترفيـــن المعتمدة 

من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

عادل سالم

أشارت تقارير إعالمية إلى أن االتحاد 
المصـــري لكـــرة اليد قد وجـــه دعوات 
فـــي  المشـــاركة  المنتخبـــات  لممثلـــي 

نهائيـــات كأس العالم لكرة اليد 
حفـــل  لمراســـم  بالحضـــور 

ســـتقام  التـــي  القرعـــة 
فـــي 5 ســـبتمبر المقبل 

بمتحف الحضارات.
المقـــرر  مـــن  حيـــث 
مصـــر  تســـتضيف  أن 

مونديـــال  منافســـات 
كـــرة اليـــد خـــالل الفترة 

 2021 ينايـــر   31 إلـــى   13
ألول  منتخبنـــًا   32 بمشـــاركة 

مرة في تاريخ المسابقة، وتستضيف 
المباريات 4 صاالت وهم )برج العرب 
 6 القاهـــرة،  اســـتاد  باالســـكندرية، 

اكتوبر، العاصمة اإلدارية الجديدة(.

وبحســـب تصريح رئيس اتحـــاد اليد 
المصـــري أن حفـــل القرعة ســـيخطف 
الـــذي  المـــكان  كـــون  العالـــم،  أنظـــار 
“متحـــف  وهـــو  اختيـــاره  تـــم 
مـــن  يعتبـــر  الحضـــارات” 
أرقى األماكن، كما هناك 
ســـتحضر  مفاجـــآت 
خـــالل الحفلـــة بهدف 
نيل رضـــا الحاضرين. 
مضيًفا أن المسؤولين 
حريصـــون  بالدولـــة 
يظهـــر  أن  علـــى  تماًمـــا 
“نيولـــوك”  بــــ  المونديـــال 
يؤكـــد مـــن خالله قـــوة قدرات 
األحـــداث  أكبـــر  باســـتضافة  مصـــر 
العالميـــة ومنهـــا لعبـــة كرة اليـــد التي 
تعتبـــر ثانـــي أفضل لعبة شـــعبية على 

مستوى العالم.

دعوة ممثلي المنتخبات لقرعة “مونديال اليد”
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سموه: عودة النشــاط الرياضي مؤشــر إيجابي لعودة الحياة الطبيعية في المملكة

خالد بن حمد يترأس اجتماع “استجابة”

ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينيـــة، رئيس لجنة 
التنســـيق والتنفيذ والمتابعة “استجابة” بالمجلس 
لجنـــة  اجتمـــاع  والرياضـــة،  للشـــباب   األعلـــى 

“استجابة” عبر تقنية االتصال المرئي. 
  وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحب ســـموه بأعضاء 
اللجنة، مشـــيدا ســـموه بالجهود التي يبذلونها في 
التنســـيق مع الجهـــات الحكومية ذات العالقة، من 
أجـــل تنفيذ توصيات وخطـــط وبرامج اللجنة، بما 
يتوافق مع توجيهات ســـمو  الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، والتي تساهم 
فـــي مزيد مـــن النهضـــة والرفعـــة والتقـــدم لقطاع 

الشباب والرياضة. 
  وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة أن 
عـــودة النشـــاط الرياضـــي مؤشـــر إيجابـــي يبعـــث 
التفـــاؤل فـــي عـــودة الحيـــاة الطبيعيـــة  ، من أجل 
دوران عجلـــة التنميـــة مـــن جديد، بعدما تســـببت 
جائحـــة  كورونا كوفيد 19 فـــي توقف العديد من 
النشـــاطات من أبرزها األنشـــطة الرياضية، مضيفا 
ســـموه أن مملكـــة البحريـــن اســـتطاعت أن تواجه 
جائحـــة كورونـــا بوعـــي مجتمعـــي كبيـــر وتظافـــر 
جهـــود جميـــع قطاعـــات الدولة، والذي ســـاهم في 
وضع البحريـــن ضمن خانة الـــدول المتقدمة التي 

نجحت في الحد من انتشار  هذه الجائحة.
  بعدهـــا، اطلـــع ســـموه على عدد مـــن الموضوعات 
التي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة، والتي 
عقـــدت خالل شـــهر يوليو الجـــاري، حيث اتخذت 

اللجنة فيها عددا من القرارات التالية :
  أوال، فيمـــا يتعلـــق بالمرســـوم الملكـــي بتحويـــل  
األندية إلى شـــركات: التنســـيق مع وزارة الصناعة 
لتحويـــل  والضوابـــط  اآلليـــات  لوضـــع  والتجـــارة 

األندية إلى شركات.
  ثانيـــا:  أشـــادت اللجنـــة بالتفاعـــل المميز لمجلس 
الـــوزراء مـــن خـــالل موافقتـــه على تعديـــل الئحة 
المشـــاركة  للوفـــود  الحوافـــز  لتقديـــم  المكافـــآت 
فـــي البطوالت والدورات والمشـــاركات الرســـمية، 
والذيـــن يســـاهمون بإنجازاتهـــم فـــي رفـــع مكانـــة 

مملكة البحرين في المحافل الخارجية.
  ثالثـــا: ثمنـــت اللجنـــة القرار الـــذي اتخذته اللجنة 

التنســـيقية برئاســـة ســـمو ولـــي العهـــد بالســـماح 
لالندية الصحية وبرك الســـباحة ومالعب التأجير 
باســـتئناف النشـــاط الرياضي في يوم 6 أغسطس 

المقبل وفقا لالشتراطات الصحية. 
  رابعا: قررت اللجنة تحويل عملية توزيع إعانات 
االتحادات إلى المجلس األعلى للشباب والرياضة. 
خامسا، فيما يتعلق بتعديالت الالئحة النموذجية 
لألندية: الســـماح لوزارة شؤون الشباب والرياضة 
بتزكيـــة  أعضاء لألندية، حيـــث أن الوضع الحالي 
يتوجب تزكيـــة عضوين من مجلس إدارة النادي، 
والســـماح بعقـــد االجتماعات الكترونيـــا، وتحميل 
الرئيـــس ومجلس إدارة النادي مســـؤولية الديون 
في حال التوقيـــع دون توافر ميزانية، وعدم دفع 
أي مبلـــغ دون توافر عقـــود، والتواصل مع األندية 

 TEAMS الكترونيا عن  طريق برنامج
رؤيـــة  ووضـــع  الورقـــي.  التواصـــل  وإيقـــاف    
منفصلـــة لقطـــاع الشـــباب والرياضة، تتماشـــى مع 
رؤيـــة البحريـــن 2030، وتشـــكيل فريـــق عمل من 
مختلـــف الجهـــات لمراجعة السياســـات واألهداف 

االستراتيجية. 
سادسا: إنشاء الجمعية البحرينية للطب الرياضي 
والعلوم  الرياضية، وتعين د. جمال صالح رئيســـا 

للجمعية.  
الرياضييـــن  تفريـــغ  ينظـــم  قـــرار  إصـــدار  ســـابعا: 

واإلداريين للفعاليات والمشاركات الرياضية. 
  وقد حث ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الجميع على مواصلة الجهود بهدف تنفيذ البرامج 
التـــي تســـاهم فـــي تنمية وبنـــاء وتطويـــر الحراك 

الشبابي والرياضي في المملكة.

سمو الشيخ خالد بن حمد

“غراند تورزمو”

إبراهيم  البحريني  المتسابق  حسم 
غراند  البحرين  بطولة  لقب  المبارك 
بعد  االلكترونية  للرياضة  تــورزمــو 
التي  البطولة  لمنافسات  رائع  ختام 
للسيارات  البحريني  االتحاد  نظمها 
والتي أقيمت برعاية حلبة البحرين 
الدولية موطن رياضة السيارات في 
االتصاالت  شركة  األوســط،  الشرق 
شركة  بتلكو،  والالسلكية  السلكية 
مــع ختامها  الــحــواج  DHL وشــركــة 
أقيمت  التي  السادسة  الجولة  فــي 

مساء الجمعة الماضي.

سيفتقد الفريق األول لكرة القدم بنادي البسيتين لخدمات حارسه يوسف مأمون 
الخطيب، الذي تعرض إلصابة في إصبع يده.

وتعـــرض الخطيب لإلصابـــة خالل إحدى الحصص التدريبيـــة التي يجريها فريق 
“الســـفية الزرقاء” حالًيا تحت إشـــراف المدرب التونسي صابر عبدالالوي. وخضع 
الخطيب للفحوصات األولية التي كشـــفت عدم وجـــود إصابة قوية، وأنه بحاجة 

إلـــى 7 أيام إضافية أيًضا؛ للعـــودة من جديد واالنتظام 
في التدريبات بعد عيد األضحى المبارك.

ويعتبـــر الخطيـــب من الحـــراس الشـــباب، وهو من 
أبنـــاء نـــادي المحـــرق، ويلعـــب حالًيا فـــي صفوف 
نادي البسيتين، كما سبق له تمثيل البحرين، وهو 
من الحراس الواعديـــن الذين مثلوا المنتخبات 

الوطنية على مستوى الفئات العمرية.

البسيتين يفقد “الخطيب” 7 أيام
أحمد مهدي

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات



شـــهدت مدرســـة ابـــن خلـــدون الوطنيـــة تقاعـــد المعلم 
الـــذي كرس ما يقارب الـ 3 عقـــود من حياته في خدمة 
المدرسة، إذ تلقى اأُلستاذ شوقي بركة الذي تقاعد في 
نهاية العام الدراســـي من مدرســـة بـــن خلدون الوطنية 
فيًضا من التقدير، وذلك عبر تكريمه افتراضًيا من قبل 
مجموعـــة من الطالب الذين امتـــدت دفعاتهم بدًءا من 
سنة 1993، إذ باشر الطالب مهمة التعبير عن تقديرهم 
وامتنانهم للمدير السابق اأُلستاذ بركة بقيادة الخريجة 

وفاء العبيدات.
وعبرت العبيدات عن شكرها بالقول “لقد كرس األستاذ 
بركة 29 عاًما من حياته في خدمة مدرستنا؛ فله جزيل 
الشـــكر علـــى اختيارنـــا واختيـــار مدرســـة ابـــن خلدون 
الوطنيـــة، ونؤكـــد على أثر جهوده، لذلـــك نحن ممتنون 
لـــه دوًما فقـــد كان ومازال هـــذا األســـتاذ العظيم يعني 
لنـــا الكثيـــر”. وثم شـــاركتها نورة أمين القـــول وأضافت 
“لقـــد حظينـــا بذكريات ال تعد وال تحصـــى معه وامتنانا 
لـــه أيًضـــا بنفس هـــذا القـــدر، وال يمكن لما قدمنـــا له أن 

يضاهي نصف ما قدمه لنا طوال تلك السنين”.
وقـــد اجتمـــع ما يزيـــد عـــن 220 طالًبا مـــن دفعة 1993 

حتـــى 2020 محلًيـــا ودولًيـــا وإقليمًيـــا لهـــذا الحدث، إذ 
ســـاهموا جميًعـــا بمبالغ نقدية ليقدموا لـــه بعض الهدايا 

التقديرية.

أعلنت الجامعـــة األميركية بالبحرين 
عـــن اســـتراتيجيتها إلعـــادة افتتـــاح 
الحـــرم الجامعـــي وفقـــًا للتوجيهـــات 
الصادرة عـــن وزارة الصحة ومجلس 
الوطنـــي  والفريـــق  العالـــي  التعليـــم 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
وتعمـــل  المملكـــة.  فـــي  )كوفيـــد19-( 
الجامعـــة بشـــكل دؤوب علـــى إعـــادة 
فتـــح أبـــواب حرمهـــا الجامعـــي فـــي 
13 ســـبتمبر 2020 وحرصت على أن 
يضمن ذلـــك تطبيق “ثقافـــة الرعاية” 
التـــي تتبناهـــا، كمـــا لـــم تتوقـــف عـــن 
البحـــث المســـتمر عـــن طـــرق مبتكرة 
وموظفـــي  طـــالب  وحمايـــة  لدعـــم 

الجامعة.
وأعد موظفو الجامعة والعاملون في 
عيادتهـــا الحاصلة على اعتماد الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة، وبالشـــراكة مع مستشـــفى 

البحريـــن التخصصـــي، اســـتراتيجية 
عليـــه  تظهـــر  شـــخص  أي  الحتـــواء 
أعـــراض اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( ، بما في ذلك تخصيص 
غرف عزل. باإلضافة إلى ذلك، اتفقت 
لـــو ميريديـــان  فنـــدق  مـــع  الجامعـــة 

ســـيتي ســـنتر لتوفيـــر أماكـــن لعـــزل 
أعضـــاء الهيئة التدريســـية والطالب 
الجدد. وتهـــدف اســـتراتيجية إعادة 
خلـــق  إلـــى  الجامعـــة  أبـــواب  فتـــح 
بيئـــة تعليميـــة آمنـــة، مـــع االســـتمرار 
فـــي فحـــص حـــرارة الجســـم، وزيادة 
عمليات التعقيم والتطهير، وااللتزام 
الكامـــل بارتـــداء األقنعـــة فـــي جميع 

األوقات. 
وأكـــدت الرئيـــس المؤســـس للجامعة 
ســـوزان  بالبحريـــن،  األميركيـــة 
هـــي  األولـــى  ساكســـتون”أولويتنا 
وأمنهـــم.  الجميـــع  ســـالمة  ضمـــان 
وأنـــا مســـرورة لتمكننـــا مـــن تطبيـــق 
فلســـفة “ثقافة الرعاية” التي نتبناها، 
وتطبيـــق أفضل الممارســـات العالمية 
فـــي التعليم والتعلم عن بعد. ونتطلع 
للترحيب بعودة الجميع إلى الجامعة 

في سبتمبر”.

الــمــتــواصــل ــاء  ــطـ ــعـ الـ ــن  ــ م ــا  ــ ــاًم ــ ع  29 عـــقـــب  إجـــراءات وقائيـــة لضمـــان ســـامة الطـــاب والموظفيـــن
خريجو “ابن خلدون” يكرمون المدير المتقاعد شوقي بركة “األميركية بالبحرين” تعتزم إعادة افتتاح الحرم الجامعي

العوهلي: “الملك عبداهلل الطبية” ضمن “الضمان الصحي”
قــال رئيــس جامعــة الخليــج العربــي خالــد العوهلــي، إن تنفيــذ مشــروع 
مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الطبية يســير حســب البرنامج الزمني 
للمشروع بحيث تنتهي أعمال البناء – بإذن هللا - بنهاية شهر ديسمبر من 

العام 2021.

الناجمـــة  التحديـــات  مـــن  وبالرغـــم 
عن جائحـــة فيروس كورونـــا والتي 
أعمـــال  ســـير  علـــى  بتبعاتهـــا  ألقـــت 
وتقدم مشروع المدينة الطبية، فإن 
الجامعـــة تعمل مع مقاول المشـــروع 
إلنجـــاز  البديلـــة  الخطـــط  لوضـــع 
المحـــدد.  موعـــده  فـــي  المشـــروع 
وفـــي هـــذه االثنـــاء تعكـــف الجامعة 
علـــى اإلســـتعداد لتشـــغيل المدينـــة 
الطبيـــة ووضـــع خطـــط التوظيـــف، 
الجامعـــة  خريجـــي  واســـتقطاب 

المتميزين وجداول تشغيل األجهزة 
التدريـــب  برامـــج  وإعـــداد  الطبيـــة، 

لألطباء والموظفين.
وقال رئيس الجامعة “إننا نســـعى ألن 
تكون المدينـــة الطبية ضمن منظومة 
الضمـــان الصحي في البحرين، لثالثة 
مبررات أساســـية، أوالً، تحقيقا لرؤية 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
عبـــدهللا بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود – 
طيـــب هللا ثـــراه –عندمـــا وجـــه آنذاك 
تخـــدم  بـــأن  الطبيـــة  المدينـــة  ببنـــاء 

البحريـــن  “شـــعب  الطبيـــة  المدينـــة 
الشـــقيق والمجتمع الخليجـــي”. ثانيًا، 
تعمـــل  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة  أن 
وزارات  مـــن  حكوميـــة  بتوجيهـــات 
التعليم والتعليم العالي بدول الخليج 
العربية لخدمة مجتمع الخليج العربي 
المدينـــة  مـــا ســـينعكس علـــى  وهـــذا 
الطبيـــة لتكـــون بتوجهـــات متوافقـــة 

مع متطلبـــات المنظومة الصحية في 
البحريـــن، وأخيـــرًا فإن مدينـــة الملك 
عبدهللا بن عبدالعزيز الطبية ستكون 
الخضـــراء  المبانـــي  مـــن  هللا  بـــإذن 
النـــادرة فـــي البحريـــن التـــي تتحلـــى 
بمواصفـــات صحيـــة مراعيـــة للبيئـــة 
ومقاييس عاليـــة مطابقة لمواصفات 
لتقـــدم   ”LEED Gold الذهبيـــة  “ليـــد 
خدمـــات طبيـــة عاليـــة المســـتوى في 
بيئـــة صحية وبذلك ســـتكون المدينة 
الطبية على مستوى عاٍل من التأهيل 
لتضيف إلـــى منظومة المستشـــفيات 
المشـــاركة في نظـــام الضمان الصحي 
الخليـــج  دول  وفـــي  البحريـــن  فـــي 
منـــه  ليســـتفيد  هللا،  بـــإذن  العربيـــة- 
شعب البحرين والمجتمع الخليجي”.

رئيس “جامعة 
الخليج” يتفقد 

أعمال تنفيذ 
المشروع
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أعلنــت التســهيالت للســيارات الوكيــل والمــوزع الحصري 
لسيارات GAC Motor الرائدة عن إطالقها لحملة استبدل 
سيارتك القديمة بأخرى جديدة كليًا وذلك تزامنًا مع قرب 
الذكرى الســنوية الخامســة إلطالق العالمــة التجارية في 

البحرين.

وفـــي هـــذا الســـياق، صـــرح 
ســـامي  المبيعـــات،  مديـــر 
بوحسن “احتفاًء منها بمرور 
خمس ســـنوات على إطالق 
التجاريـــة  العالمـــة  هـــذه 
حرصنـــا كل الحـــرص علـــى 
تقديم األفضل لعمالئنا على 
اختـــالف توجهاتهـــم وقمنـــا 
طـــرازات  بطـــرح  مؤخـــرًا 
تبـــدأ  بأســـعار  وذلـــك   2021
فقـــط،  دينـــار   4,999 مـــن 
واليوم نقدم لعمالئنا الكرام 
عروض االســـتبدال المميزة 
لســـياراتهم مهما كان عمرها 
تنافســـية  تثميـــن  بأســـعار 
ومرونـــة عاليـــة حتـــى تتـــم 
فـــي  االســـتبدال  عمليـــة 

دقائق” .

“التسهيالت” تستبدل السيارات القديمة بجديدة

إلعـــداد جيـــل قيـــادي فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات

“ الوطني” و“ثينك سمارت” يدعمان برنامج “فرصتي”

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطني تعاونه مـــع معهد ثينك 
ســـمارت للتطوير والتدريب، المعهد الرائد في توفير 
الفـــرص التدريبيـــة بمجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات 
برنامـــج  لدعـــم  وذلـــك  المنطقـــة،  فـــي  واالتصـــاالت 
“فرصتـــي” الذي يهدف إلعداد جيل قيادي في مجال 
تقنيـــة المعلومات بالمملكـــة. وقد تم إطالق البرنامج 
البحريـــن  وجمعيـــة  مايكروســـوفت  مـــع  بالشـــراكة 
الخريجيـــن  مواهـــب  لتطويـــر  التقنيـــة،  لشـــركات 
البحرينيين المتفوقين وتزويدهم بالمهارات الالزمة 

لشغل الفرص الوظيفية في المستقبل القريب.
وبكونـــه عضًوا فخـــوًرا فـــي #فريق_البحرين، يتطلع 
بنـــك البحرين الوطني عبر دعمـــه لبرنامج “فرصتي” 
لُيمهد الطريق لتنمية اقتصاد المملكة والمجتمع مًعا، 
بتجهيز البحرينيين الواعدين لتولِّي مناصب رئيسية 

في كافة القطاعات.
وســـيتم عبـــر البرنامج، اختيـــار عدد مـــن الخريجين 
بنـــك  عمـــل  فريـــق  ضمـــن  ليصبحـــوا  البحرينييـــن 
البحرين الوطني، وســـيخضعون للتدريب المهني من 
مايكروســـوفت، مـــع منحهم الفرصة لنيل الشـــهادات 
االحترافيـــة المتوافقة مع معايير ومتطلبات القطاع. 
وسيحظى الطلبة المشاركين بالبرنامج على التوجيه 
الوظائـــف  متطلبـــات  ليالئمـــوا  واإلرشـــاد  المهنـــي 

الناشـــئة التـــي يـــزداد الطلـــب عليها بشـــكل ملحوظ، 
كمنصب محلل للتكنولوجيـــا المالية، ومهندس ذكاء 
اصطناعـــي “AI”، واختصاصي علـــم البيانات، ومطور 
ويهـــدف  الحلـــول.  هندســـة  واختصاصـــي  البرامـــج 
برنامج “فرصتي” للتشجيع على توظيف البحرينيين 
وزيادة نسبة البحرنة، وبالخصوص في مجال تقنية 

المعلومات.
وفـــي حديثه حول المبـــادرة، قال الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة ثينك سمارت، أحمد الحجيري “ندرك جيًدا 
ونقّدر أهمية تحقيق االســـتدامة في كافة القطاعات 
والمجـــاالت. وإننـــا علـــى ثقـــة بأنـــه عبـــر التعـــاون مع 
شـــركائنا االســـتراتيجيين كبنـــك البحريـــن الوطنـــي 
ومشـــاركة طلبة الجامعات الرائدة بالمملكة، سنتمكن 

من المســـاهمة في دعم االقتصـــاد وتطوير المواهب 
المناصـــب  لتولـــي  وتجهيزهـــا  الشـــابة  البحرينيـــة 
المســـتقبلية. ونتطلـــع أيًضـــا للمســـاهمة فـــي تعزيـــز 
االســـتدامة وتحقيق الرؤية االقتصادية للمملكة لعام 

.”2030
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك البحرين 
جـــًدا  “نفخـــر  دورانـــد  كريســـتوف  جـــان  الوطنـــي، 
بالمشـــاركة في دعـــم برنامج “فرصتي”، نظـــًرا لدوِره 
الســـاعي لتمكين الشـــباب البحريني لوضع بصمة لهم 
كقادة مســـتقبليين، وتحفيز جانـــب اإلبداع واالبتكار 
المبـــادرة  لهـــم. وتعكـــس هـــذه  الرقميـــة  والمهـــارات 
التزامنا المستمر بدعم التطور الرقمي وتنمية الموارد 

البشرية كركيزة أساسية الستراتيجيتنا بالبنك”.
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شـــارك 15 فنانـــًا بحرينيـــًا فـــي إبـــداع 
رســـومات فنّية أصلّيـــة لتزيين جنبات 
قاعـــة “ ذا بيـــرل “الفاخـــرة فـــي مبنـــى 
المســـافرين الجديـــد بمطـــار البحريـــن 
اللوحـــات  هـــذه  تســـاهم  إذ  الدولـــي، 
ذات القيمـــة الفنّيـــة العاليـــة فـــي إبراز 
الطابـــع البحرينـــي الممّيز الذي تتســـم 
به المنشأة الجديدة، كما تجسد جوهر 
ثقافـــة المملكـــة العريقة وإرثهـــا الثري. 
ويعـــد ملتقـــى مطـــار البحريـــن الدولي 
األول للفنون التشـــكيلّية، الذي نظمته 
شركة مطار البحرين بالتعاون مع “هند 
جاليـــري” فـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي، 

جـــزًءا من برنامج فني شـــامل يســـلط 
الضـــوء علـــى تـــراث البحريـــن العريق 
ودور المملكـــة الرائد فـــي محافل الفن 

والثقافة العالمّية.
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة  وبهـــذه 
التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد 

يوسف البنفالح، بأن مبنى المسافرين 
الجديد يهدف إلى خلق منصة ثقافّية 
تعـــرض إبداعـــات الفنانيـــن المحلييـــن 
ومواهبهم التي شـــهد لها العالم بأسره، 
البحريـــن  مطـــار  مرتـــادي  أن  مضيًفـــا 
رائعـــة  بفرصـــة  ســـيحظون  الدولـــي 
لالســـتمتاع بلمحات من تراث المملكة 
وتاريخهـــا الثقافي العريـــق دون حتى 
مغـــادرة منشـــآت المطـــار، معرًبـــا عـــن 
فخـــره بالتعـــاون مع هـــذه الكوكبة من 
الفنانيـــن واعتـــزازه بعرض مدارســـهم 
الفنّيـــة الممّيـــزة التي تتنـــوع بين الفن 

التجريدي والواقعي.

ــار ــط ــم ــال ب ــرة  ــاخـ ــفـ الـ بـــيـــرل”  “ذا  ــة  ــاعـ قـ جــنــبــات  ــن  ــي ــزي ــت ل
“تشكيليون” يعرضون لوحات فنّية بمبنى المسافرين

سامي بوحسن

أقوى العروض 
على “جيه ايه 

سي موتور”

سوزان ساكستون



يتبقى لفريق عمل فيلم “الخطة العامية” للنجمين علي 
ربيــع ومحمد عبد الرحمن 5 أيــام لالنتهاء من التصوير، 
وتجمع المشــاهد األخيرة بين أبطــال العمل مع عمرو 
عبد الجليل وآخرين من النجوم، إذ يواصل فريق العمل 

التصوير في منطقة المنيل. وتنتقل أسرة المسلسل إلى 
مدينة الشــيخ زايد لتصوير المشــاهد الخارجية من العمل، 

ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكســاج اســتعداًدا لعرضه في السينمات. 
وتدور أحداث فيلم “الخطة العامية”، في قالب أكشن كوميدي.

حصــل النجم أحمد آدم وفريق عمــل فيلمه الجديد “صابر 
وراضــي” للمخــرج أكــرم فريد على إجــازة مــن التصوير؛ 
بســبب تغييــر الديكورات وموســم عيد األضحــى، ومقرر 
أن يســتأنف بطل العمــل التصوير مرة أخــرى، بعد إجازة 

عيد األضحى فــي الديكورات الخاصة بالعمل. وتدور أحداث 
“صابر وراضي”، في إطار كوميدي حول سائق ويجسده “أحمد 

آدم”، الذي يكون دائًما راضًيا عن حياته ويبعث باألمل والطاقة اإليجابية وفلســفة 
الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف.

يشــارك الفنان محمــد مهران في فيلــم “قمر 14”،الذي 
يلعــب بطولتــه عدد مــن النجــوم، على رأســهم خالد 
النبوي، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ومن إخراج هادى 

الباجوري.
ويعــد الفيلم هــو أول عمــل يتم تصويــره عقب عطلة 

فيــروس كورونــا، التــي اجتاحــت العالم، وجعلــت صناع 
الســينما يؤجلــون طرح وتصويــر أفالمهم، ويجســد مهران ضمــن العمل 

شقيق الفنانة غادة عادل، خصوصا أن العمل يعتمد على أكثر من حكاية.

“قمر 14”إجازة من التصويرالخطة العامية
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بعـــد نجاح حفلته “الاليف” الســـابقة، ســـيقدم نجم الشـــباب خالـــد فؤاد حفلة 
khalidf� “ســـاهرة ثانـــي أيام عيد األضحى مباشـــرة على حســـابه الشـــخصي 

ouad” في حسابه باإلنستغرام، وذلك بعد نجاح حفالته االفتراضية السابقة 
في البحرين وخارجها، وحقق المرتبة األولى في ترند الشـــبكات االجتماعية 
بعدد المشـــاهدين والمتفاعلين، وخالد معروف هو وفرقته في تقديم افضل 
األغانـــي البحرينية بأســـلوبه الخاص، إضافة إلى تقديـــم مجموعة من اجمل 

األغاني الشهيرة.
والفنـــان البحرينـــي خالد فؤاد من المطربين البحرينيين الشـــباب الذين برزوا 
في الفترة األخيرة على الســـاحة الغنائية البحرينية والخليجية، وشـــارك في 
العديـــد من الحفالت الخاصة والعامة، كما شـــارك في العديد من المهرجانات 

والفعاليات الفنية في البحرين وخارجها.
وينجح فؤاد مع فرقته في هذه الحفالت بفضل أغنياته الراقصة مثل أغنية 
“مـــا معاكـــم خبـــر يـــا زين” و “أنـــا ال تركت الهـــوى “ و “يا محمد بويـــا يا محمد” 
الشـــهيرة، إضافـــة إلى “شـــويخ من أرض مكنـــاس” وغيرها مـــن األغاني التي 

تلهب قلوب عشاقه.

حفلة “أونالين” لنجم الشباب خالد فؤاد في العيد

قالت المغنية والممثلة 
األميركية سيلينا غوميز “إن 

وقت القرارات المصيرية 
الحاسمة في 
حياتها قد 

حان، ولم يعد 
هناك وقت 

تضيعه 
في أشياء 

ال قيمة 
لها بعد 

اآلن”.

ارتفاع أسهم الدورات “األونالين” بســبب الجائحة مع أسعارها المعقولة

الهمم ــذوي  لـ فــرصــة  اإللــكــتــرونــيــة...  الصيفية  األنــشــطــة 

ال تزال تأثيرات جائحة كورونا تسيطر على العالم فبعد تعليق الدراسة وتحولها إلى العالم االفتراضي جاءت 
العطلــة الصيفيــة والتــي تعتبر المتنفس الوحيد لجميع الطلبة بطابع إلكتروني أيًضا، مســافات البالد كانت 
بين مقدمي الورش الصيفية والدورات التعليمية وطرحت عليهم سؤال: ما هو رأيكم في تحول األنشطة 

الصيفية إلى العالم االفتراضي؟: 

قد يختلف شكل حياتك وتأخذ اتجاًها كنت تحلم به.

أداؤك التنظيمي مميز وتستطيع جدولة وتنظيم كل شيء.

أنت تبحث دائما عن الراحة وتستطيع الوصول.

أنت شخصية عملية وفي نفس الوقت مرهف المشاعر.

الوقت مناسب، وتستطيع التقدم في أمورك العاطفية.

تشعر وتحس بالبشر غير الصادقين والملونين.

ربما تستطيع التخطيط للمستقبل بكفاءة ونجاح.

أفضل ما تقوم به هو الصبر واالنتظار.

حاول أن تشغل بالك في أمور أخرى سعيدة.

أكثر ما يزعجك هو الغباء والقسوة والتجاهل.

أجواء غريبة وربما تشعر بالتعب أو االرتباك.

توقع غير المتوقع، الحسن منها في كل أمور الحياة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

“العجوز الشرير” أول عمل بحريني يباع على قنوات خارجية
فـــي حلقـــة األســـبوع الماضـــي مـــن برنامـــج “دراما 
بحرينية” الذي يبث مســـاء كل يـــوم جمعة، ويقدم 
بدايـــات وخفايا الدراما البحرينية والبذرات األولى 
لالنطـــالق، عنـــد مسلســـلي “ربيع لـــكل الفصـــول” و 
“لقاء مع الماضي” في العام 1980، واســـتمعنا أيضا 
إلـــى لقـــاءات مـــع الناس حـــول ابرز أعمـــال وفناني 
حقبـــة الثمانينـــات، وفي حلقة اليوم وهي الســـابعة 
من هذا البرنامج ســـنتعرف على أول عمل بحريني 
موجه للطفل، وقد تم تسويق هذا العمل ألول مرة 
علـــى تلفزيـــون المملكـــة العربيـــة الســـعودية وعلى 
تلفزيـــون أبوظبي، وهو مسلســـل “العجوز الشـــرير” 
الـــذي عـــرض فـــي العـــام 1983 مـــن إنتاج المســـرح 

األهلي البحريني.
 العمل عبارة عن فنتازيا خيالية تتضمن إرشـــادات 

ونصائح ومواعـــظ موجهة لألطفال، إذ يقص الجد 
حكايـــة مشـــوقة لألطفـــال حـــول شـــخص عجـــوز 
وشـــرير يعمـــل في حقـــل الكيمياء، ويخترع ســـائال 
يســـتطيع من خالله تصغير األجســـام ويســـتخدمه 
للشـــر وللتخلص من 4 من شباب الكشافة الشجعان 
الذيـــن يقومـــون بالتصـــدي ألعمالـــه الشـــريرة، وقد 
مـــرة  ألول  الســـينمائية  الخـــدع  فيـــه  اســـُتخدمت 
علـــى شاشـــة تلفزيـــون البحريـــن، وهـــو مـــن تأليف 
حمـــد الشـــهابي وســـيناريو وإخـــراج أمير الشـــايب، 

وشارك في أداء الشخصيات: ناصر القالف، خليفة 
بوالشـــوك، حمـــد الشـــهابي، رحاب المحرقـــي، فريد 
شـــريدة، جمـــال الشـــافعي، نورة بوالشـــوك وفتحي 

مبارك. 
وفي السنة نفسها، قدمت هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
ســـهرة بعنوان “فجر يـــوم آخر “، كتبهـــا خلف أحمد 
خلف، وصاغ لها الســـيناريو والحوار عيسى الحمر، 
وهـــي عـــن رب أســـرة يعمـــل ســـائق ســـيارة أجـــرة 
يتعرض للشـــلل ويدفع بابنه الصغير للعمل من أجل 

إعالة األسرة، إذ يتعرض االبن للعديد من المشاكل. 
شـــارك فـــي أداء شـــخصيات هـــذه الســـهرة محمـــد 
ياســـين، شـــفيقة يوســـف، جاســـم شـــريدة، ســـامي 
القوز، والطفالن جمعان الرويعي، وفي الشـــرقاوي، 
ومحمـــد عـــواد، العمـــل مـــن إخـــراج فتحـــي الســـبع 

ومساعدة أمير الشايب. 
أعقب هذه السهرة، إنتاج سهرة أخرى لهيئة اإلذاعة 
والتلفزيـــون بعنـــوان “العطش” للكاتـــب خلف أحمد 
خلـــف، كتـــب لها الســـيناريو والحـــوار الشـــاعر علي 

الشـــرقاوي والكاتـــب أمين صالـــح، وأخرجها الفنان 
عبد هللا يوســـف، وتدور أحداث السهرة حول بقعة 
الزيت التي ضربت سواحل الخليج بعد تسربها من 
إحدى الســـفن األجنبية ومعاناة أهل البحرين منها، 
شـــارك في التمثيل: أحالم محمـــد، إبراهيم البنكي، 
محمد عواد، جاســـم شـــريدة، شـــفيقة يوسف، عبد 
هللا ملـــك، فاطمـــة الدوســـري، ســـالم ســـلطان علـــي 

سلمان وصقر سعد.

سهرة العطش
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 1821
استقالل بيرو وذلك بعدما 

دخل خوسيه دي سان مارتين 
العاصمة ليما وأعلن استقاللها، 

وقد منح لقب الحامي إال أنه 
تنازل عنه لصالح سيمون 

بوليفار.

 1914
 اإلمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا.

 1792
 ظهور سيارة اإلسعاف ألول مرة كوحدة مجهزة إلعطاء اإلسعافات األولية.

 1942
 الجيش األلماني يحتل روستوف والقوقاز ويبدأ الزحف باتجاه باكو النفطية.

 1948
توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة.

 1402
 الخاقان المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة.

أسامة الماجد

طارق البحار

وديعة الوداعي

حاجة ماسة 

قالت فاطمة سالم وهي تربوية ومقدمة فعاليات: “إن 
تحول األنشـــطة الصيفية إلى أنشطة إلكترونية جاء 
نتيجة حاجة ماســـة بالتزامن مع الفترة االســـتثنائية 
التي فرضها علينا انتشـــار فيروس كورونا كوفيد 19 
في العالم أجمع ونتيجة لتلك الفجوة التي خلقها هذا 
الوضـــع كان البـــد من اســـتخدام منصـــات وتطبيقات 
وبرامج إلكترونية تساعدنا في تقليص هذه الفجوة، 
وفكرة اســـتخدمنا هذه األدوات لنـــردم فجوة التعلم 
عن بعد ولنســـتثمر االوقـــات الطويلة التـــي نصادفها 
ســـواء أكنا أوليـــاء أمور أم كنا أطفـــال. واألمر الجيد 
هو أننا بشـــر قادرون على تطويع أنفسنا واالستعداد 
بهـــا لنســـد كل نقص بقـــدر االمكان، من رأيـــي أن هذا 
التحـــول جميـــل وجـــاء معبـــًرا لقـــدرة االنســـان على 
التكيـــف والمرونة في خلـــق بدائل قد ال تغني ولكنها 

تساهم في سد الفجوة. 

مشارة ذوي الهمم 

أمـــا إيمـــان البلوشـــي وهـــي مقدمـــة أنشـــطة وورش 
إلكترونيـــة فترى: “قـــد يظن البعـــض أن فكرة تحول 
تفقـــد  إلكترونيـــة  أنشـــطة  إلـــى  الصيفيـــة  األنشـــطة 
المهـــارات  تطويـــر  وهـــو  أال  األساســـي،  محورهـــا 
االجتماعية واإلبداعية. ولو نظرنا إلى هذه األنشطة 
الصيفيـــة اإللكترونيـــة بتمعن أكثـــر، لوجدنا األطفال 
متشـــوقين للحصـــص االفتراضية وللقـــاء أصدقائهم 
فـــي عالم افتراضي فريد من نوعه. ففي حين مازال 
الجانـــب االجتماعـــي موجـــود فـــي هـــذه األنشـــطة، 
لمســـُت تألق األطفال الخجولين خالل هذه األنشطة 
والصفـــوف االفتراضيـــة وبطريقة أو أخرى ســـاهمت 
هـــذه اللقـــاءات االفتراضيـــة فـــي تعزيـــز الثقـــة عنـــد 
الطالـــب وتنميـــة دافعيته فـــي التحدث والمشـــاركة. 
االفتراضيـــة  اللقـــاءات  هـــذه  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
ســـمحت وألول صيف ألطفال ذوي الهمم المشـــاركة 
باألنشـــطة الصيفية بكل ســـهولة، فليس هنالك داعي 
لترتيب المواصالت واإلجراءات األخرى لمساعدتهم 

علـــى التنقـــل، فقـــد أصبـــح حضورهم لهذه األنشـــطة 
أســـهل. وفي حين أضـــاف حضورهم لهذه األنشـــطة 
البهجة واإلحساس بالمساواة في قلوبهم، تعلم بقية 
األطفـــال أصول الشـــمولية بالمجتمـــع وآداب احترام 

وتقدير جميع أفراد المجتمع بالرغم من اختالفاتنا.

قلة التكاليف 

ويجد علي بوحسن مدرب ومقدم دورات تعليمية أن 
تحويل الـــدورات التعليمية واألنشـــطة الصيفية إلى 
العالم اإللكتروني بالنســـبة له ليس شيًئا جديًدا، فقد 
قـــدم العديد من الـــدورات التعليمية واآلن األنشـــطة 
الصيفية للصغار عن طريق الفضاء اإللكتروني، ولكن 
الفكـــرة لم تكن مقبولة من قبـــل الكثيرين حيث أنهم 
كانوا متخوفين من طريقة التعليم والتطبيق خاصة 
في الدورات العملية، ولكن كما يقال ُرَب ضارٍة نافعة 

فبعـــد أن جـــاءت جائحة كورونا وتم إيقـــاف التعليم 
في المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم وتحول 
إلى النظام اإللكتروني، ارتفع سوق الدورات عن ُبعد، 
ـــا لكل من لم يكـــن مقتنًعا  فقـــد أصبـــح الوضع إجباريًّ
حينها ولكن األمر برمته اختلف بعد خوض التجربة.  
اإللكترونيـــة  الـــدورات  تكاليـــف  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
مقارنـــة بـــدورات الحضـــور أقـــل بكثيـــر، فالعديد من 
المصروفـــات يتم تقليصها كقاعة التدريب والضيافة 
والمواصـــالت، أيًضا بالنســـبة لألنشـــطة الصيفية فلم 
يعـــد هنـــاك أي تكاليـــف لتوفيـــر مواصـــالت لألطفال 
الصغـــار والتأكـــد من موضـــوع األمن والســـالمة. أرى 
أن الـــدورات اإللكترونيـــة لها مســـتقبل كبير وواســـع 
خاصة بيـــن المدربين فـــي مختلف المجـــاالت وبأنها 
في المستقبل القريب جًدا ستنافس دورات الحضور 

أيًضا.

فاطمة سالم إيمان البلوشي علي بوحسن 
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“OSN” تكشف عن أكثر من 60 فيلما ومسلسال جديدا
أكثـــر  عـــرض  عـــن   OSN شـــبكة  كشـــفت 
مـــن 60 عمـــا عربيـــا وأجنبيـــا مـــن أفـــام 
ومسلســـات جديـــدة بالكامـــل عبر تطبيق 
OSN للمشـــاهدة أوناين في شـــهر يوليو، 

Dis� أعمـــال  بينهـــا  “ومـــن 
 ”HBO”و األصليـــة   “  ney

وثائقيـــة  ومسلســـات 
مـــن  وبرامـــج 

قنـــاة “OSN Living” ومحتـــوى مخصـــص 
لألطفال وغيرها الكثير. 

ويـــروي الفيلـــم، الـــذي يعتبـــر مـــن أعمـــال 
“Disney “ األصليـــة، قصـــة أميركا بطريقة 
بيـــن  ويجمـــع  ومميـــزة.  معاصـــرة 
موســـيقى “الهيب هـــوب والجاز واآلر 
أنـــد بـــي وأجـــواء بـــرودواي المميـــزة”، 
ويتنـــاول قصـــة األب المؤســـس األميركي 
موســـيقي  بأســـلوب  هاملتـــون  ألكســـاندر 
مبـــدع على المســـرح، له تأثيـــر عميق على 

الثقافة والسياسة والتعليم.
وفـــي أول أيـــام عيـــد األضحـــى المبـــارك، 
ســـيتم عرض الفيلم “المرشـــحة المثالية”، 
الـــذي تم ترشـــيحه لـ 3 جوائـــز. الفيلم 
مـــن إخـــراج هيفـــاء المنصـــور، أحد 
أهـــم الشـــخصيات الســـينمائية فـــي 
المملكـــة العربية الســـعودية. ويروي 
العمـــل قصـــة الطبيبة الشـــابة مريـــم، التي 
تلعب دورها ميا الزهراني في أول بطولة 
لها. وتقـــوم البطلة بخطـــوة مفاجئة وغير 
مجلـــس  النتخابـــات  بالترشـــح  مســـبوقة 

البلدية المحلي في السعودية.

األول  بالعـــرض  المنصـــة  وســـتنفرد 
والحصري لمسلسل الدراما السوري شارع 
شـــيكاغو، الذي يســـلط الضـــوء على قصة 
تـــدور أحداثهـــا فـــي فترتيـــن مختلفتيـــن 
المجتمـــع  إيجابيـــات وســـلبيات  تعكســـان 
الســـوري. ويأســـر المسلسل مشـــاهديه من 
خـــال قصة حب مليئـــة بالمخاطر واألمل 
بطولـــة  المسلســـل  ومـــراد.  ميرامـــار  بيـــن 
ســـاف فواخرجي وعبـــاس النوري ونخبة 

من النجوم السوريين.
وســـيتم عـــرض فيلـــم “Hamilton”، الحائز 
علـــى جائـــزة تونـــي وجائـــزة بوليتـــزر عن 

الفئـــة الموســـيقية حصريـــًا ابتـــداًء مـــن 4 
يوليو. ويجمع الفيلم، المأخوذ من العرض 
الموســـيقي األصلـــي فـــي بـــرودواي، بيـــن 
الحـــي والفيلـــم  المســـرح  أفضـــل عوامـــل 
والبـــث، لتقديـــم ظاهرة ثقافيـــة تصل إلى 
جميع المشاهدين حول العالم واالستمتاع 

بتجربة مميزة.
 ويمكـــن لألطفـــال االســـتمتاع بمشـــاهدة 
الجـــزء الثانـــي مـــن فيلـــم “Frozen”، الذي 
تدور أحداثه بعد مرور 3 أعوام من الجزء 
مـــن  جديـــدة  بباقـــة  يحفـــل  الـــذي  األول، 

األغاني الجذابة التي ال ُتنسى.

استعرضت الممثلة األسترالية ريبيل ويلسون خسارتها الكبيرة للوزن  «
في إطاللتها الجديدة أثناء قيامها برياضة المشي في سيدني أمس، إذ 

 خسرت 18 كلغ من يناير الماضي.
ونشرت ريبيل 3 صور جديدة على صفحتها بأحد مواقع التواصل 

االجتماعي، وهي ترتدي “ليغينغ”، وهو سروال رياضي ضيق أزرق، مع 
توب رياضية متناسقة.
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 La Casa De أعلن رسميًا البروفيسور “ألفارو مورتي” بدأ تصوير الموسم الخامس من مسلســل أن  بعــد 
Papel عبر حسابه في السوشــال ميديا، بدأ بالفعل أبطال مسلســل “La Casa De Papel” اإلســباني تصوير 

أحــداث الجــزء الخامــس مــن المسلســل منــذ عــدة أيــام، وذلــك تمهيــدا لعرضــه مطلــع عــام 2021 علــى منصــة 
نتفليكــس، التــي عرضــت األربعــة أجــزاء الماضيــة، والتــي حققــت نجاحــا جماهيريا كبيــرا في العالــم، واحتل 

المركز األول ضمن األعمال الدرامية األكثر مشاهدة في عام 2019.

حقائق مثيرة لالهتمام
لم تكونوا تعرفونها عن “البرفيسور”

ــه مــطــلــع 2021 ــرض ــع ــًدا ل ــي ــه ــم الــخــامــس ت ــزء  ــجـ الـ ــر  ــوي ــص ــن ت اإلعـــــان عـ
ترجمة : طارق البّحار

 La Casa De Papel يشـــار إلـــى أن مـــن
اشـــتهر باســـم البروفيســـور فـــي الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا، هو مسلســـل 
ســـرقة وســـطو إســـباني من إنتاج ألكس 
بينـــا لشـــبكة أنتينـــا 3، وهـــو عبـــارة عـــن 
سلســـلة محدودة تم تقديم أربع مواسم 
منـــه األول كان فـــي عـــام 2017، وآخـــر 
جزء كان في أبريل 2020، وجاٍر تصوير 

الجزء الخامس.
حتى اليوم يعتبر مسلسل “البروفيسور” 
او ال كاســـا دي بابيـــل فـــي Netflix مـــن 
اكثر المسلســـات شـــعبية فـــي البحرين 
وفـــي جميـــع أنحـــاء العالم، ولكـــن هناك 
المسلســـل  هـــذا  الحقائـــق حـــول  بعـــض 
المحبـــوب ربما ال يعرفه بعض المعجبين 
به، موقع ســـكرين رانـــت قدم 10 حقائق 
مثيرة لاهتمام لم تعرفونه ربما عن هذا 

المسلسل.
يعتبر المسلســـل االســـباني من أجمل ما 
قـــدم بهـــذه اللغـــة فـــي المنصـــة، أحببناه 
بالفعـــل فـــى موســـمه الرابـــع مـــع تطـــور 
الشـــخصيات وتزايـــد التوتـــر باســـتمرار، 
ويتمتـــع المسلســـل بتصنيفات عالية في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم بالرغم مـــن تحفظ 
البعض. في ما يلي جمع لبعض الحقائق 
المهمـــة التـــي قـــد ال يكون عشـــاقه على 
علـــم بها، بما في ذلك التفاصيل المخفية 
إنتاجـــه،  حـــول  الخاصـــة  والمعلومـــات 
لذلـــك، إذا كنـــت أحـــد المهووســـين بهذه 
السلســـلة الشـــائعة، راجـــع هـــذه القائمة، 
ستندهش بشكل إيجابي من بعض هذه 

المعلومات:

لـــه معجبـــون  ا أن العـــرض  * ليـــس ســـرًّ
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وبالطبع، من 
بيـــن هـــؤالء المعجبيـــن، هنـــاك عـــدد من 

المشاهير امثال نيمار وستيفن كينغ.
* يبـــدو أن أحـــد أكثـــر الجوانـــب إثـــارة 
للعرض هو أن الشخصيات بأسماء المدن 
الشهيرة حول العالم باستثناء شخصية 
شـــخصية  البروفيســـور،  وهـــو  واحـــدة 
مختلفـــة وفريدة تماما، لكـــن العديد من 
المعجبين ربما ال يدركون أن حتى اسمه 
مميـــز، فالفاتيـــكان، تعتبرمدينة محمية 
جدا وغامضة ومليئة بالمعرفة، وبالفعل

الفاتيكان هو االســـم المثالي للشـــخصية 
التـــي يلعـــب ألفـــارو مورتـــي، فهـــو لديه 
رؤية كاملـــة في الحياة الحقيقية ولزمه 
فـــي الدور ارتـــداء نظارة، وقد اســـتغرق 
األمـــر بعـــض الوقـــت لتعود علـــى ارتداء 

النظارات!
* عندمـــا كانـــت السلســـلة فـــي البدايـــة، 
كانـــت تـــدار بميزانيـــة أصغـــر وبمشـــاهد 
تصويـــر عادية، وكان أغلبها في شـــوارع 
مدريـــد، وقـــد تغيـــر ذلـــك كليـــا وبشـــكل 

جـــذري عندمـــا اســـتولت Netflix عليـــه، 
وانتقل إلى الجزر الخاصة والمروحيات 
المكلفـــة والمعابـــد البوذيـــة التايانديـــة، 
والتـــي تكلف الكثير من المال، مع الكثير 

من االكشن لجذب جمهور أكبر.
* ســـلفادور دومينغـــو فيليبـــي جاكينتـــو 
دالي األول دومينيكـــه، ماركيز من دالي 
دي بوبول، فنان إســـباني، معروف باسم 
ســـلفادور دالي، ســـاهم في تشكيل عالم 
الفـــن وأســـلوبه الغريب ووجهـــات نظره 
الرأسمالية المناهضة الحداثة ترك بصرًا 
كبيـــرًا علـــى الســـاحة الفنيـــة األســـبانية 

وعلى مستوى العالم.
جـــدا،  بـــه  يفتخـــر  اإلســـباني  الشـــعب 
واســـتخدم المسلســـل وجهه كقناع لنيل 
االاحتـــرام وجـــذب االنتبـــاه إلـــى العمـــل 

الفني وكنوع من احياء ذكراه.
* غالًبـــا مـــا تكـــون األفـــكار األكثـــر روعة 
مســـتوحاة مـــن األشـــياء البســـيطة فـــي 
الحياة اليومية، وهذا ســـر تسمية نجوم 
العمـــل بالمـــدن الكبيـــرة، بـــدأ كل شـــيء 
عندما أتـــى مؤلف البروفيســـور “أليكس 

بينـــا” إلـــى العمـــل ولـــم يكـــن لديـــه فكرة 
أنـــه ســـيلِهم زميلـــه “جيســـوس كولمينار 
“ بمجـــرد اختيار االســـم الصحيح بكلمة 
كولمنـــار،  اعجـــب  وهكـــذا  “طوكيـــو”! 

بالفكرة و بدأ كل شيء.
* بـــدأ إنتـــاج المسلســـل فـــي قصـــر كبيـــر 
تابع لـــوزارة االقتصاد اإلســـبانية، والذي 
لـــم  الجهـــود  كل  مـــن  بالرغـــم  لاســـف 
تحصل فـــي النهاية علـــى إذن بالتصوير 
فـــي ذاك المكان، وكان مـــن الضروري أن 
يصور في موقع مشابه لذلك تم البحث، 
ولحســـن الحظ، فإن مدريد لديها الكثير 
مـــن المبانـــي التاريخية التـــي تبدو على 

حد سواء.
أي  تقديـــم  عنـــد  األشـــياء  أهـــم  مـــن   *
فيجـــب  عنوانـــه،  هـــو  جديـــد  مسلســـل 
أن يكـــون جذابـــا ويلصـــق فـــي األذهـــان 
بســـرعة، العنوان األصلي للسلسلة هو “ال 
كاسا دي بابيل” باالسبانية، وعلى الرغم 
مـــن أنها تبدو مثاليـــة، إال أن هذا لم يكن 

خيارهم األول.
وقـــد اختـــار المؤلـــف أليكـــس بينـــا لقب 

ُيترجـــم  الـــذي  ديساهوســـيادو،  لـــوس 
وبمـــا  القانـــون”،  عـــن  “الخارجيـــن  إلـــى 
أن الشـــخصيات فـــي السلســـلة هـــي من 
الشـــخصيات االجتماعيـــة المنبوذة، فقد 
اعتقد أنها ســـتكون عنواًنا مناسًبا. وفي 
وقـــت الحق، تقـــرر أن يكـــون العرض “ال 
كاسا دي بابيل” حيث إن مشهد االفتتاح 

يبدأ مع سرقة!
* عندما وضع للمسلســـل عنوان “ال كاسا 
دي بابيـــل”، كان هناك عنوان آخر يتعين 
البت فيه، وكان هذا هو عنوان للجمهور 
الناطـــق باالنكليزيـــة، حصـــل على اســـم 
“عالـــم المـــال” باللغـــة اإلنجليزيـــة، وهـــو 
ليس حتـــى قريب من اللقب اإلســـباني، 

ولو كانوا قد ترجموا حرفيه العنوان 
علـــى  أطلـــق  قـــد  لكانـــا  األســـباني، 
المسلسل اسم “بيت الورق”! المنطق 
 Money المسلســـل  عنـــوان  وراء 
Heist هـــو أن الشـــخصيات كانـــت 
متورطـــا فـــي عالـــم حيـــث ســـرقوا 
المـــال. وال يزال العديـــد من الناس 
 Laو Money Heist يعتقـــدون أن
Casa De Papel همـــا سلســـلتان 
منفصلتـــان، فـــي حيـــن أنهمـــا في 

الواقع نفس العرض!
* يقـــوم كتـــاب المسلســـل بكتابة 
مرتبـــة  غيـــر  بصـــورة  األحـــداث 
أبـــدا كباقـــي المسلســـات التـــي 
يجلس كتابه فـــي أوقات معينة 
االحـــداث  بكتابـــة  ويقومـــون 
معـــا! وفلســـفتهم فـــي ذلـــك هو 
يشـــاهدوا  أن  يريـــدون  أنهـــم 

كيـــف يتفاعل الجمهور مع شـــاهد معينة 
ثـــم يقرروا ما ســـيفعلون بعـــد ذلك وبعد 
النقـــد، وهـــو أســـلوب محفـــوف  قـــراءة 
بالمخاطـــر تمامـــا ولكنـــه مثيـــر لتطويـــر 

العرض الشعبي. 
فـــي  لـــه  ألول  العـــرض  عـــرض  تـــم   *
عاليـــة  وكانـــت تصنيفاتـــه   2017 مايـــو 
جـــًدا، ولكـــن مـــع مـــرور الوقـــت، بـــدأت 
التصنيفـــات في االنخفـــاض وانخفضت 
عدد المشـــاهدات وجـــاء دور نيتفليكس 
لإلنقـــاذ، فقط ازدادت الشـــعبية بســـرعة 
كبيـــرة عندنا قـــدم في المنصة الشـــهيرة 
لم يكن هناك شـــك في أنه سيكون هناك 
موسم ثالث ورابع مع تحول العرض إلى 
شعبية عالمية كبيرة جدا!
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فنان بريطاني يتبرع بـ 3 لوحات لدعم فلسطين
تبرع الفنان البريطاني بانكسي )الملقب بالفنان الغامض( 
بثالثــة أعمــال فنيــة )لوحــات( تهدف إلى تســليط الضوء 
علــى أزمــة المهاجريــن وذلــك لجمــع األمــوال مــن أجــل 

مشفى في فلسطين. 
وبحســب موقــع “ذا ناشــينال”، تبــرع الفنــان البريطانــي 
بشــكل شــخصي بعمل فني مقســم إلى ثالثة أقســام إلى 

معرض “سوثبي” )للمزاد الخيري(.
تم تعليق العمل، الذي يحمل عنوان “مشهد البحر األبيض 
المتوســط لعــام 2017”، فــي األصــل فــي فنــدق فــي بيت 
لحــم، وهــو فنــدق تــم إنشــاؤه على بعــد أمتار مــن حاجز 

الضفة الغربية.
مشــهد  أنهــا  علــى  الرســومات  مالمــح  تبــدو  حيــن  فــي 
كالســيكي، إال أن ثالثــي اللوحــات يحتــوي بالفعــل علــى 
رسالة قوية مشحونة سياسيًا بشأن المزيد من االنتباه. 

تتناثــر المنحــدرات العاصفة والبحار المنهارة مع ســترات 
النجــاة والعوامــات البرتقاليــة الزاهية، ويتم غســلها على 

الشاطئ دون وجود ناجين في األفق. 
ويقدر بيعها بمبلغ يتراوح بين 800 ألف جنيه إسترليني 
و 1.2 مليون جنيه إســترليني. يقول أليكس برانتشــيك، 

رئيس الفن المعاصر األوروبي في ســوثبي: “هذه اللوحة 
الثالثيــة معلقــة فــي معــارض ســوثبي إلــى جانــب أعمال 
بعــض أعظم رســامي المناظــر الطبيعية فــي التاريخ، بما 

في ذلك بيلوتو وفان جوين وتورنر”. 
ســوف تذهــب عائــدات بيع العمل )مشــهد البحــر األبيض 
المتوســط لعام 2017( نحو بناء وحدة للســكتة الدماغية 
الحادة ومعدات إعادة تأهيل األطفال لمستشفى جمعية 
بيت لحم العربية إلعادة التأهيل )BASR( في بيت لحم.

عــدة  البريطانيــة  الحكومــة  اتخــذت 
تقليــل  شــأنها  مــن  أن  تــرى  قــرارات، 
مســتوى البدانــة بين الســكان، فــي إطار 
الزمنيــة  “القنبلــة  فتيــل  لنــزع  خطــة 
أمــس  بــدأت  التــي  الخطــة  للبدانــة”. 
الوجبــات  إعالنــات  ســتحظر  االثنيــن، 
واإلنترنــت  التلفزيــون  علــى  الســريعة 
وتمنــع  مســاء،  التاســعة  الســاعة  قبــل 
علــى  واحصــل  واحــدة  “اشــتِر  عــروض 
األخــرى مجانا” علــى مثل هذه األطعمة، 
الســعرات  وضــع  فــرض  إلــى  باإلضافــة 
الحراريــة فــي قوائــم الطعــام. ويرغــب 
رئيس الــوزراء بوريس جونســون، الذي 
قــل وزنه منــذ أن كان بالعنايــة المركزية 
المســتجد،  كورونــا  بفيــروس  إلصابتــه 
فــي عــالج البدانــة، بعدمــا أوضــح بحث 
أن أولئــك الذيــن يعانــون مــن البدانــة أو 
الوزن الزائد أكثر عرضة لخطر الوفاة أو 

المرض الشديد بـ”كوفيد 19”.

بريطانيا تمنع 
عروض اشتِر واحدة 

واألخرى مجانا
دشــن مركــز أبوظبــي للخاليــا الجذعيــة، 
أمــس االثنيــن، عمليــات زراعــة النخــاع 
العظمــي بنجــاح فــي دولة اإلمــارات عن 
لزراعــة نخــاع  طريــق برنامــج أبوظبــي 
تســتخدم  والتــي   ،”AD-BMT“ العظــام 
عــادة لعــالج المرضــى الذيــن يعانون من 
وكالــة  وقالــت  واألورام.  الــدم  أمــراض 
عمليــة  أول  إن  )وام(  اإلمــارات  أنبــاء 
أجريــت علــى مريــض يعانــي مــن “الورم 
النقــوي المتعــدد”، وهو نوع من ســرطان 

مــن  النجــاح  هــذا  ثمــرة  الــدم. وجــاءت 
خالل التعاون بين مركز أبوظبي للخاليا 
الجذعية ومدينة الشيخ خليفة الطبية.

الســرطان،  لمرضــى  تقدمــا  ذلــك  ويعــد 
العــالج  تلقــي  مــن  اآلن  يمكنهــم  حيــث 
معاناتهــم  مــن  والحــد  الدولــة،  داخــل 
فــي الســفر إلــى الخــارج للحصــول علــى 
العــالج الخلوي والطب التجديدي لعالج 
الســرطان الــذي يعتبــر المســبب الثالــث 

للوفيات في دولة اإلمارات.

كيميــكال  ميتسوبيشــي  شــركة  أعلنــت 
ابتكــروا أكياســا  اليابانيــة، أن خبراءهــا 
بالستيكية قابلة للتحلل في مياه البحر. 
وتفيــد قنــاة “إن إتــش كــي” التلفزيونية، 
بأن هذه األكياس تنتج من مواد تحتوي 
فــي تركيبهــا علــى ســكر القصــب. وهــذه 
عــن  لمســها  عنــد  تختلــف  ال  األكيــاس 

األكياس البالستيكية االعتيادية.

وتســتعد الشركة حاليا للبدء في اإلنتاج 
ســعر  ويقــدر  األكيــاس.  لهــذه  التجــاري 
الكيــس الواحد منها اســتنادا إلى حجمه 
)47-11 ســنتا(. أي ســيكون  ينــا   12-50
البالســتيكي  الكيــس  ســعر  مــن  أعلــى 

االعتيادي بحوالي 6 مرات.
وتأمــل الشــركة أن يســاعد هــذا االبتــكار 

في مكافحة تلوث البحار والمحيطات.

اإلمارات... أول عملية لزراعة النخاع العظمي

اليابان تبتكر أكياسا بالستيكية تتحلل في ماء البحر

فلسطينيات يرتدين الثوب الشعبي، وكمامات على 
شكل كوفية، احتفاال بيوم الزي الفلسطيني في قرية 

الجفتلك وادي األردن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الباحثيــن  مــن  مجموعــة  كشــفت 
المختصيــن بعلــوم الفضــاء والنجــوم 
مــن  ألســراب  غريبــة  تحــركات  عــن 
النجــوم في مجــرة درب التبانة، تدل 
فــي  كونيــة”  “معركــة  حــدوث  علــى 

الماضي السحيق.
وبحســب العلمــاء فــإن هــذه النجــوم 
تتحرك بطريقة غريبة مخالفة لحركة 
“درب  مجــرة  فــي  األخــرى  النجــوم 
التبانــة”، بينمــا تــدور جميــع النجــوم 
حــول مركــز مجــرة درب التبانــة، فإن 
هــذه النجوم المارقة، كما أطلق عليها 
العلمــاء، تــدور حــول بعضهــا البعــض 
بشــكل حلزونــي متعــرج أصبــح أكثــر 

تشابكا في الفترات األخيرة.
وقالت الباحثة في معهد علوم الكون 
برشــلونة،  لجامعــة  التابــع   )ICCUB(
هــذه  الحظنــا  “لقــد  أنتوجــا،  تيريــزا 

التحركات المريبة”.

صاحبــة  دينــة  تــاي  نجويــن  توقفــت 
الـــ83 عامــا عــن قــص شــعرها، عندمــا 
كان عمرهــا 19 عامــا، وكانــت النتيجــة 
6 أمتــار،  بلــغ طولــه  64 عامــا أن  بعــد 
وأصبــح يتلوى مثــل الثعبان. وحســب 
موقع “أوديتي سنترال”، تقول العجوز 
الفيتنامية إنها قصت شعرها ألول مرة 
19 عامــا، وبعدهــا  عندمــا كان عمرهــا 
أنهــا  لدرجــة  شــديدا،  صداعــا  عانــت 

ذهبت إلى الطبيب طلبا للعالج.
إال أن العــالج الــذي وصفه لهــا الطبيب 
أعــراض  واســتمرت  نفعــا،  يجــد  لــم 
يختفــي  بــدأ  لكنــه  تالحقهــا،  الصــداع 
رويــدا رويــدا عندمــا بــدأ شــعرها ينمو، 
ومنــذ ذلــك الحيــن امتنعــت عــن قــص 

شعرها.

علماء يرصدون 
معركة كونية في 

درب التبانة

عجوز لم تقص 
شعرها منذ 64 عاما

تقاســم رجل جائزة اليانصيب الكبرى 
وقيمتهــا 22 مليــون دوالر مع صديقه 
بعد أن تعاهدا على ذلك قبل 28 عاما. 
بدأت القصة، بحسب شبكة أخبار سي 
بــي اس، في العام 1992 عندما تعاهد 
الصديقــان تومــاس كــوك وجــو فينــي 
أنــه إذا فاز أحدهمــا بجائزة اليانصيب 

الكبرى فإنهما سيتقاسمان المبلغ.

كــوك  تومــاس  أن  الموقــع  وأضــاف   
تســتحق  يانصيــب  تذكــرة  اشــترى 
 .2020 يونيــو   10 بتاريــخ  الســحب 
بجائــزة  فــاز  بأنــه  األمــر  وانتهــى 
لليانصيــب  الكبــرى  ويسكنســون 

وقيمتها 22 مليون دوالر.
بعد ذلك، أبلغ كوك صديقه فيني الذي 
لــم يصــدق وأعتقد أنه يمــزح معه ألن 
احتماليــة الفــوز بالجائزة كانت 1 على 
292،2018338 وفًقا للموقع اإلخباري.

يفي بوعده بعد 28 عاًما... رجل يقتسم 22 مليون دوالر مع صديقه

أجلت المغنية األميركية كاتي بيري حفل زفافها من الممثل البريطاني 
أورالندو بلوم مرة أخرى. وكان من المتوقع أن يتزوج العريسان في 

الشتاء الماضي باليابان، لكنهما أجال الحفل إلى هذا الصيف. وكان على 
العريسين تأجيل الزفاف مرة ثانية إثر تفشي فيروس كورونا وانتظارهما 

والدة طفلهما األول.
ال توجد لدى الفائزين أي خطط للتربح من وراء هذا المبلغ سوى إنفاقه لالستمتاع بسنوات تقاعدهما

حقــق مقطــع فيديو انتشــارا واســعا 
علــى وســائل التواصــل االجتماعي، 
بعد أن وثق شــجارا بين أسد ولبؤة، 
كانــت الغلبــة فيــه لصالــح األخيــرة 
التــي بــدت وكأنهــا تصفعــه، لتفجــر 
الواقعة موجة من الســخرية وتدفع 
بـ”الحيــاة  لتشــبيهها  المســتخدمين 

الزوجية” لدى البشر.
ووثق المصور زوبين أشــارا الواقعة 
فــي غابــة “غيــر” الهنديــة، إذ ظهرت 
اللبــؤة وهــي تــزأر فــي وجــه األســد 
وتحــاول ضربــه علــى وجهــه وكأنها 
تصفعــه، فيمــا يحــاول هــو تجنبهــا 

وعبور الطريق.
ونشــرت صفحة “وايلد إنديا” مقطع 
الفيديــو علــى حســابها فــي تويتــر، 

وعلقــت عليــه بالقــول: “شــأن عائلي 
ملكــي فــي غابة غيــر، وثقهــا زوبين 

أشارا”.
وطالبــت الصفحــة متابعيهــا بوضــع 
الصــوت،  رفــع  أو  األذن  ســماعات 

لالستماع لزئير اللبؤة الغاضبة.
وانتشــرت موجة من السخرية على 
تويتر عقب نشر الفيديو الذي بلغت 
مدتــه 22 ثانيــة، وحصــد نحــو 170 
ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.

وقال مستخدم يدعى راماكريشان: 
أن  يقــرر  عندمــا  زوج  كل  “حيــاة 

يخوض في شجار دون منطق”.
فيمــا قالت مســتخدمة أخرى تدعى 
فالغوني: “اإلناث يزأرن دوما، سواء 

كن من البشر أو الحيوانات”.

“أسد يتلقى صفعة من لبؤة”... يشعل اإلنترنت

نجا شــقيقان يبلغان من العمر 3 أعوام 
داخــل  اندلــع  مــن حريــق  أعــوام  و10 
شــقتهما فــي مدينة جرونوبــل، جنوب 
شــرقي فرنســا، بفضــل تدخــل طالــب 
عربي وعدد من زمالئه.  وأظهر مقطع 
مــن  يقفــزان  وهمــا  الطفليــن  فيديــو، 
نافــذة الشــقة علــى ارتفــاع حوالــي 10 

أمتــار، وتلقفهمــا عــدد مــن الناس كانوا ينتظرون بأســفل البناية. ونقــل الصبيان إلى 
المستشــفى، باإلضافــة إلــى 17 آخريــن مــن ســكان المبنــى. كمــا تــم نقل 4 أشــخاص 
أمســكوا بالطفلين عند القفز إلى المستشــفى، للتحقق مما إذا كانوا تعرضوا لكســور 
فــي العظــام. وأضــاف الطالــب وليــد عثمانــي: “لــم نكن نعرف مــاذا نفعل، أردنا كســر 
البــاب ولكــن ذلــك لــم يكن ممكنــا”. وأوضح أن الحاضريــن نادوا علــى الطفلين للقفز 
صوب أحضانهم على الرغم من أنه كان يخشــى في البداية عليهما. وأشــاد العمدة، 

إريك بيول بالسكان على تكاتفهم إلتمام عملية اإلنقاذ بنجاح.

نجاة طفلين فرنسيين من الموت بفضل طالب عربي

“مشهد البحر األبيض المتوسط لعام 2017”
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